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محمد بن راشد: 
اختلف العيد.. 
وبقيت المحبة

ً
يحلمون برؤية آخر المتعافين يعود إلى أسرته سالما

أطباء يقضون العيد في مستشفيات العزل
وجيه السباعي À دبي 

ــــيـــــة  ــــبـ قــــــــــــــــرر أطــــــــــــبــــــــــــاء يف تـــــــخـــــــصـــــــصـــــــات طـ
مـــــــخـــــــتـــــــلـــــــفـــــــة قــــــــــــضــــــــــــاء عــــــــــيــــــــــد الــــــــــفــــــــــطــــــــــر يف 
مستشفيات العزل، لعالج ومتابعة 
ــــا املــســتــجــد  املـــصـــابـــن بــــفــــروس كـــــورونـ
)كـــوفـــيـــد١9(، مــعــتــريــن أن االحــتــفــال 
بـــــــتـــــــعـــــــايف املــــــــصــــــــابــــــــن وخـــــــــروجـــــــــهـــــــــم مــــن 
املــــســــتــــشــــفــــى، مــــــصــــــدر ســــــعــــــادة كــــبــــرة 

لهم.
وقـــالـــوا لـــــ»اإلمــــارات الـــيـــوم« إنــهــم 
يــــحــــلــــمــــون بــــــرؤيــــــة آخــــــــر املــــتــــعــــافــــن مــن 
الـــفـــروس وهـــو يــغــادر حــجــرة الحجر 
الـــصـــحـــي، ويــــعــــود إىل أســــرتــــه ســــاملــــاً، 
مــؤكــديــن اســتــعــدادهــم لــالســتــمــرار يف 
قضاء ساعات عملهم الطويلة، كما 
هي حالهم منذ بداية الجائحة، من 
أجــــل مـــســـاعـــدة املـــصـــابـــن عـــى تخطي 

محنتهم الصحية.

أطباء في مستشفى دبي: قضاء إجازة عيد الفطر في عالج المرضى واجب إنساني. À  اإلمارات اليوم

األطباء طالبوا المجتمع بالتزام التدابير 
الوقائية لتقليل أعداد اإلصابات.

»المرض ال يعرف المناسبات.. وخدمة 
المرضى واجب إنساني ووطني«.

عبير عبدالحليم À أبوظبي»تنظيم االتصاالت«: 10 محافظ رقمية لتحويل عيدية العيد

ــــئــــــة الـــــــعـــــــامـــــــة لــــتــــنــــظــــيــــم  ــيــ ــ ــــهــ أعــــــلــــــنــــــت الــ
قـــــــــطـــــــــاع االتــــــــــــــصــــــــــــــاالت عـــــــــــن إمــــــكــــــانــــــيــــــة 
تحويل »عيدية« عيد الفطر عر 33 
ـــــشـــــــمـــــــل  تــــــــــطــــــــــبــــــــــيــــــــــقــــــــــاً إلــــــــــــــــكــــــــــــــــرونــــــــــــــــيــــــــــــــــاً، تــ
تـــــــطـــــــبـــــــيـــــــقـــــــات الـــــــــــبـــــــــــنـــــــــــوك، واملــــــــحــــــــافــــــــظ 

اإللكرونية.
وأوضــــــحــــــت الـــهـــيـــئـــة يف تــعــمــيــم 
أصـــــدرتـــــه أخــــــــراً بــــعــــنــــوان »عـــايـــدهـــم 
عـــــــــــــــن بُــــــــــــــــــعــــــــــــــــــد.. وشــــــــــــــاركــــــــــــــهــــــــــــــم فــــــــرحــــــــة 
ــــنــــــوك  ــبــ ــ ــــقــــــات الــ ــــيــ ــــبــ الــــــــعــــــــيــــــــد«، أن تــــــطــ

ــــاً،  ــــقــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــــطــ املـــــــــتـــــــــاحـــــــــة تــــــــصــــــــل إىل ٢3 تــ
ويــــــــــــمــــــــــــكــــــــــــن مــــــــــــــــــن خــــــــــــاللــــــــــــهــــــــــــا تــــــــحــــــــويــــــــل 
الـــــــــعـــــــــيـــــــــديـــــــــة إلـــــــــــكـــــــــــرونـــــــــــيـــــــــــاً، وتــــــشــــــمــــــل 
تطبيقات بنوك: »دبي اإلسالمي«، 
ــــهــــــالل«، »عــــجــــمــــان«، »أبـــوظـــبـــي  »الــ
اإلســـالمـــي«، »أبــوظــبــي الــتــجــاري«، 
»أبـــوظـــبـــي األول«، »اإلمــــــــارات دبـــي 
الــوطــنــي«، »اإلمــــارات اإلســالمــي«، 
»ســـيـــتـــي بــــنــــك«، »دبــــــي الــــتــــجــــاري«، 
ــــيـــــمـــــة الـــــــوطـــــــنـــــــي«، »نـــــــور  »رأس الـــــخـ
ــــنـــــي«، »أم  ــــنـــــك«، »الــــفــــجــــرة الـــــوطـ بـ
ــــــن الـــــــــوطـــــــــنـــــــــي«، »الـــــــشـــــــارقـــــــة  ــــويـ ــ ــيـ ــ ــ ــــقـ ــ الـ

اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي«، »املــــــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــــــرق«، 
ــتـــــي«،  ــ ــــويـ ــــكـ »الـــــــعـــــــربـــــــي«، »األهـــــــــــــي الـ
»حــبــيــب بــنــك«، »إتــش إس بــي يس 
اإلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات«، »يــــــــــونــــــــــايــــــــــتــــــــــد بـــــــــنـــــــــك«، 
ــــانــــــدرد تــــــشــــــارتــــــرد«، »الــــكــــويــــت  ــتــ ــ »ســ

الوطني«.
وذكـــــــرت »تـــنـــظـــيـــم االتـــــصـــــاالت« 
أن تــطــبــيــقــات املـــحـــافـــظ اإللـــكـــرونـــيـــة 
لــــتــــحــــويــــل »الـــــعـــــيـــــديـــــة« تــــتــــضــــمــــن ١٠ 

محافظ.

٣٣

 %49.5
أحمد الشربيني

وأزاد عيشو À دبي

أفــــــاد مـــخـــتـــّصـــون وخـــــــراء يف قـــطـــاعـــات 
تـــــقـــــنـــــيـــــة، بـــــــــــأن الـــــــتـــــــوســـــــع يف ســـــيـــــاســـــات 
الـــــــعـــــــمـــــــل عــــــــــن ُبــــــــــعــــــــــد، رفـــــــــــــع مـــــــــؤشـــــــــرات 
الــــــــطــــــــلــــــــب يف ســـــــــــــــوق الــــــــعــــــــمــــــــل املـــــحـــــلـــــيـــــة 
ــــائـــــف تــقــنــيــة  بــــمــــعــــدالت كــــبــــرة عـــــى وظـ
مــخــتــلــفــة مـــســـانـــدة لــعــمــلــيــات الــتــحــّول 
للعمل عــن ُبــعــد، مــن أبــرزهــا موظفو 

الشبكات وتطوير الرمجيات، وإدارة 
مـــــــــــــــــــــواقـــــــــــــــــــــع اإلنــــــــــــــــــــــــــــرنــــــــــــــــــــــــــــت، والــــــــــــــــتــــــــــــــــجــــــــــــــــارة 

اإللكرونية، واألمن السيراين.
وأشاروا، لـ»اإلمارات اليوم«، إىل 
أنـــــهـــــا رصـــــــــدت ارتــــــفــــــاعــــــاً، خـــــــالل الــــفــــرة 
األخــــــــــــــــــــــــرة، بــــــنــــــســــــب تــــــــتــــــــجــــــــاوز 3١% يف 
إعالنات وظائف قطاعات متخصصة 
يف اإلنـــــــــرنـــــــــت والــــــــتــــــــجــــــــارة اإللـــــكـــــرونـــــيـــــة 
وتـــــطـــــويـــــر الــــــرمــــــجــــــيــــــات. وقـــــــــــال الـــخـــبـــر 
االسراتيجي األول لحلول األعمال يف 

شـــركـــة »يف إم ويــــر« الـــدولـــيـــة لــلــحــلــول 
التقنية، رشيد العمري، إن »التوسع 
يف الــــــعــــــمــــــل عـــــــــن ُبـــــــــعـــــــــد، الــــــــــــــذي ســـجـــل 
مــــعــــدالت مـــتـــنـــامـــيـــة كــــبــــرة يف مــخــتــلــف 
القطاعات، أخراً، انعكس بدوره يف 
رفــــــــع الــــطــــلــــب يف أســـــــــــواق الــــعــــمــــل عــى 
وظائف الكوادر التقنية املتخصصة«.

عمرو بيومي À أبوظبي

أكدت وزارة الصحة ووقاية املجتمع 
انــــــــــخــــــــــفــــــــــاض عـــــــــــــــــدد املـــــــــــــــــــــرىض املـــــــصـــــــابـــــــن 
بــــــــــــــــــفــــــــــــــــــروس »كــــــــــــــــــــــــــورونــــــــــــــــــــــــــا« املــــــــســــــــتــــــــجــــــــد 
ــــيـــــد-١9(، لـــلـــيـــوم الـــخـــامـــس عــى  )كـــــوفـ
الـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــوايل، فــــــــيــــــــمــــــــا ارتـــــــــــفـــــــــــعـــــــــــت نـــــســـــبـــــة 
املــــتــــعــــافــــن مـــــقـــــارنـــــة بـــــعـــــدد اإلصــــــابــــــات 
الـــــــجـــــــديـــــــدة، وبـــــلـــــغـــــت نــــســــبــــة الــــشــــفــــاء 

٤9.5% مــن إجــمــايل حـــاالت اإلصــابــة 
ــــــور  ــــهـ ــ املـــــــــســـــــــّجـــــــــلـــــــــة يف الــــــــــــــدولــــــــــــــة مـــــــــنـــــــــذ ظـ
الفروس. وقالت إن »معدل الشفاء 
بدأ باالرتفاع مقارنة بعدد اإلصابات 
الجديدة، منذ ١8 مايو الجاري حتى 

أول من أمس«.

التوسع في العمل عن ُبعد يرفع الطلب 
على وظائف تقنية بنسب تتجاوز %31

نسبة التعافي من »كورونا«

جهات حكومية 
تشتري مليون كمامة 

من شركات محلية

اإلمارات اليوم À دبي

وّجــــــــه صــــاحــــب الــــســــمــــّو الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بــن 
راشـــــــــــد آل مـــــكـــــتـــــوم، نــــــائــــــب رئــــــيــــــس الــــــدولــــــة 
ــــلـــــــس الـــــــــــــــــــــــــــــوزراء حـــــــــاكـــــــــم دبـــــــــــي،  ــ ــــــجـ رئـــــــــيـــــــــس مـ
الــتــهــنــئــة إىل شــعــب اإلمــــــــارات، والــشــعــوب 
اإلســــامــــيــــة، بـــحـــلـــول عـــيـــد الـــفـــطـــر املــــبــــارك، 
ــاً لــــــــشــــــــعــــــــوب الـــــــــعـــــــــالـــــــــم االســـــــــتـــــــــقـــــــــرار  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــمـ ــ ــتـ ــ ــ مـ

والصحة والسعادة.
ــــيـــــد يـــــــــأيت هـــــذا  وقـــــــــــال ســــــــمــــــــّوه: »إن الـــــعـ
الـــــعـــــام مـــخـــتـــلـــفـــاً عــــمــــا ســـبـــقـــه مـــــن أعــــــــــوام«، 
مــــــشــــــراً إىل جــــائــــحــــة »كــــــــوفــــــــيــــــــد-19«، الـــتـــي 
تجتاح العالم، مؤّكداً أن »املودة واملحبة، 
والــــــتــــــواصــــــل عــــــن ُبــــــعــــــد، ســـتـــبـــقـــى رغــــــــم هــــذا 

الظرف«.
وقال سمّوه يف تغريدة عىل »تويرت«: 
»اختلف العيد هذا العام عن كل األعوام.. 
وبقيت املودة واملحبة والتواصل عن ُبعد.. 
كل عام وشعبنا بخر.. كل عام وشعوبنا 
اإلسامية بخر واستقرار وطاعة وعافية. 
كل عام وشعوب العالم أقرب لبعضها.. 
وأرحــــــــــــــــــــــم بـــــــبـــــــعـــــــضـــــــهـــــــا.. وأســـــــــــعـــــــــــد بــــصــــحــــتــــهــــا 

وعافيتها«.

 لتحويل 
ً
ًتطبيقا

»العيدية« إلكترونيا

https://www.emaratalyoum.com/local-section/health/2020-05-24-1.1353402
https://www.emaratalyoum.com/local-section/health/2020-05-24-1.1353411
https://www.emaratalyoum.com/business/local/2020-05-24-1.1353428
https://www.emaratalyoum.com/business/local/2020-05-24-1.1353427
https://www.emaratalyoum.com/business/local/2020-05-24-1.1353416
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»اجتماعية 
الوطني« تناقش 
بناء قاعدة بيانات 

موحدة لنسب 
الطالق

نـــاقـــشـــت لــجــنــة الــــشــــؤون االجــتــمــاعــيــة 
ــــــوارد الــبــشــريــة  والــعــمــل والـــســـكـــان واملـ
للمجلس الــوطــنــي االتــحــادي، خالل 
اجــــتــــمــــاع عـــقـــدتـــه عــــن ُبـــــْعـــــد، مـــوضـــوع 
»الــتــالحــم األســــري ودوره يف تحقيق 
ــــيـــــة املـــــســـــتـــــدامـــــة«،  ــــتـــــمـــــاعـ الــــتــــنــــمــــيــــة االجـ
بــحــضــور مــمــثــي هــيــئــة تــنــمــيــة املجتمع 
يف دبـــي، ومــؤســســة التنمية األســريــة 
يف أبـــــــــــوظـــــــــــبـــــــــــي، ودائـــــــــــــــــــــــــــــرة الـــــــــخـــــــــدمـــــــــات 

االجتماعية يف الشارقة.

وقـــــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس الـــــــلـــــــجـــــــنـــــــة، ضــــــــــرار 
بــــــــالــــــــهــــــــول الــــــــــــفــــــــــــاليس، إنــــــــــــــه تــــــــــم خـــــــالل 
االجـــــــتـــــــمـــــــاع االســـــــتـــــــمـــــــاع إىل آراء تـــلـــك 
الـــجـــهـــات والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــواجــهــهــا 
بـــــــــشـــــــــأن قـــــــضـــــــايـــــــا األســـــــــــــــــــــــرة، خــــــصــــــوصــــــاً 
الـــطـــالق، حــيــث تـــم االتـــفـــاق عـــى بــنــاء 
قـــــاعـــــدة بــــيــــانــــات مـــــوحـــــدة حــــــول نــســب 
الـــــــــــطـــــــــــالق، تــــــــكــــــــون صــــــــــــــــــادرة مـــــــــن جـــهـــة 
واحـــــــــــــدة، حــــيــــث إن هـــــنـــــاك مـــــؤشـــــرات 
ونسباً تصدر من جهات عدة، والبد 

مــــن تـــوحـــيـــدهـــا يف جـــهـــة واحــــــــدة حــتــى 
تكون حقيقية وتالمس الواقع.

وتناقش اللجنة املوضوع ضمن 
مــــحــــوريــــن، هــــمــــا: اســـراتـــيـــجـــيـــة وزارة 
ــــتـــــمـــــع يف تــــحــــقــــيــــق أهــــــــــداف  تــــنــــمــــيــــة املـــــجـ
الــــــــــــســــــــــــيــــــــــــاســــــــــــة الــــــــــــوطــــــــــــنــــــــــــيــــــــــــة لـــــــــــــــأســـــــــــــــرة، 
وجـــهـــودهـــا يف الــتــنــســيــق مـــع الــجــهــات 
املــــــــــــعــــــــــــنــــــــــــيــــــــــــة إلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد الـــــــــــتـــــــــــشـــــــــــريـــــــــــعـــــــــــات 

والسياسات. 
دبي ■ اإلمارات اليوم 

وجيه السباعي ■ دبي

ــــبــــــاء يف خــــــط الــــــدفــــــاع األول  يــــقــــي أطــ
ضـــــــد فـــــــــــروس »كــــــــــورونــــــــــا« املــــســــتــــجــــد، 
ــــيـــــات الــــــــعــــــــزل،  ــــفـ ــــتـــــشـ عــــــيــــــدهــــــم يف مـــــسـ
لـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــالج ومــــــــــــــــــتــــــــــــــــــابــــــــــــــــــعــــــــــــــــــة املـــــــــــــــصـــــــــــــــابـــــــــــــــن 
بـــ»كــوفــيــد-19«، مؤكدين أن عيدهم 
الــــــــحــــــــقــــــــيــــــــقــــــــي يـــــــــــــــــــوم تــــــــــــعــــــــــــايف املــــــــصــــــــابــــــــن 
وخـــروجـــهـــم مــــن املــســتــشــفــى، وقـــالـــوا 
إن الوباء ال يعرف األعياد، واملرض ال 
ينتظر، مشرين إىل أنهم منذ بداية 
الـــــجـــــائـــــحـــــة وهــــــــــم بــــــــن عــــــــــالج املــــــــــرىض، 
والــحــجــر املــنــزيل يف غـــرف خــاصــة دون 

االحتكاك بذويهم.
وقـــالـــوا، لـــــ»اإلمــــارات الـــيـــوم«، إن 
قـــــضـــــاء إجــــــــــــازة عــــيــــد الــــفــــطــــر يف مـــهـــمـــة 
عـــــــــــــــــالج ومـــــــــتـــــــــابـــــــــعـــــــــة املــــــــــــــــــــــــــرىض، واجـــــــــــــب 
إنــــســــاين، وشـــــرف عـــظـــيـــم، يـــدخـــل إىل 
قــــــلــــــوبــــــهــــــم فـــــــــرحـــــــــة الـــــــعـــــــيـــــــد أضــــــــعــــــــافــــــــاً، 
خصوصاً يف هذا الوضع االستثنايئ، 

شديد الخصوصية.

وهـــــــــنـــــــــأ األطــــــــــــبــــــــــــاء قــــــــــيــــــــــادة الـــــــــدولـــــــــة 
بقدوم عيد الفطر املــبــارك، مؤكدين 
الـــــتـــــزامـــــهـــــم بـــــمـــــواجـــــهـــــة الــــــــوبــــــــاء إىل أن 
يــــنــــتــــهــــي تــــــمــــــامــــــاً، وطــــــالــــــبــــــوا كـــــــل أفـــــــــراد 
املـــــــجـــــــتـــــــمـــــــع بــــــــــــااللــــــــــــتــــــــــــزام بـــــالـــــتـــــعـــــلـــــيـــــمـــــات 
ــــايـــــة  ــــمـ واإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات الـــــــــوقـــــــــائـــــــــيـــــــــة، لـــــحـ

أنفسهم وذويهم من املرض.
وقـــالـــت أخــصــائــيــة طـــب الـــطـــوارئ 
يف مــــــــســــــــتــــــــشــــــــفــــــــى راشــــــــــــــــــــــــــد يف بـــــــــــدبـــــــــــي، 
الـــدكـــتـــورة مــيــثــاء راشـــــد الــــفــــاليس، إن 
املــــــــــــرض ال يــــــعــــــرف األعــــــــــيــــــــــاد، وخـــــدمـــــة 
املـــــرىض يف كـــل وقــــت واجـــــب إنـــســـاين، 
وشـــــــــــــــــــــــرف كــــــــــــبــــــــــــر، ولــــــــــفــــــــــتــــــــــت إىل أنـــــــهـــــــا 
ســـــتـــــقـــــي كـــــــــل أيــــــــــــــام الــــــعــــــيــــــد يف عــــــالج 
مـــــــــــــــرىض »كـــــــــــــــوفـــــــــــــــيـــــــــــــــد-19«، ومــــــتــــــابــــــعــــــة 
حالتهم الصحية، مؤكدة أن خروج 
أحـــــــــد املـــــصـــــابـــــن مـــــــن املــــســــتــــشــــفــــى بـــعـــد 

الشفاء هو يوم عيد بالنسبة لها.
وقــــــــال أخـــــصـــــايئ الــــعــــنــــايــــة املــــركــــزة 
بـــــمـــــســـــتـــــشـــــفـــــى دبـــــــــــــــــي، الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور رائـــــــــــد 
حـــــــــاتـــــــــم، إن احــــــتــــــفــــــالــــــه بـــــعـــــيـــــد الــــفــــطــــر 

املبارك وسط املرىض وزمالئه األطباء 
هذا العام، واجب مهني وإنساين ال 
يـــمـــكـــن الــــتــــخــــي عــــنــــه، مـــــشـــــراً إىل أنــــه 
مـــنـــذ بــــدايــــة الــــوبــــاء، يــعــمــل 12 ســاعــة 
يومياً، وبعد انتهاء دوامه يعود إىل 
غرفته الخاصة التي حجر نفسه فيها 
لحماية عــائــلــتــه، إىل أن يتعافى آخــر 

مريض بـ»كوفيد-19« يف الدولة.
وأكـــــــــــدت أخــــــصــــــايئ أول الـــعـــنـــايـــة 
املركزة يف مستشفى دبــي، الدكتورة 
زيـــــــــــــنـــــــــــــب عـــــــــــــبـــــــــــــداألمـــــــــــــر عــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــدة، أنــــــــهــــــــا 
ــــمــــــل لـــــتـــــقـــــديـــــم أفــــضــــل  ــــعــ ــــــل الــ ــــــواصـ ــتـ ــ ــ سـ
الـــــــــــخـــــــــــدمـــــــــــات الــــــــصــــــــحــــــــيــــــــة، اســـــــــــتـــــــــــمـــــــــــراراً 
للرسالة اإلنسانية واملجتمعية التي 

تــــــقــــــوم عـــــــى أســــــاســــــهــــــا مــــهــــنــــة الـــــطـــــب، 
فـــــــــضـــــــــالً عـــــــــــن الــــــــتــــــــزامــــــــهــــــــا مـــــــــــع زمــــــالئــــــهــــــا 
بخدمة املواطنن واملقيمن عى أرض 
الـــدولـــة، وطــالــبــت كــل أفــــراد املجتمع 
ــــيــــــة،  ــــوا عــــــــى قـــــــــــدر املــــــســــــؤولــ ــ ــــونـ ــ ــــكـ ــ بـــــــــــأن يـ
بـــااللـــتـــزام بــالــتــعــلــيــمــات والــتــوجــيــهــات 
الـــتـــي تـــصـــدرهـــا الـــجـــهـــات الـــرســـمـــيـــة يف 

الدولة للحد من انتشار املرض.
وذكر أخصايئ العناية املركزة يف 
مــــســــتــــشــــفــــى دبــــــــــــــي، الــــــــدكــــــــتــــــــور إســـــــــالم 
إبـــــــــراهـــــــــيـــــــــم، أن قـــــــضـــــــاء الــــــعــــــيــــــد وســــــط 
املرىض خالل هذه الظروف الصعبة، 
مــــن أشـــــــرف األعــــــمــــــال، مــــشــــراً إىل أن 
األطباء يف هذه املرحلة عليهم واجب 

يــــــــــــــــؤدونــــــــــــــــه، كــــــــــذلــــــــــك عــــــــــــى كــــــــــــل أفــــــــــــــــراد 
املــــــــجــــــــتــــــــمــــــــع أيــــــــــــــضــــــــــــــاً واجـــــــــــــــــــــــب االلــــــــــــــتــــــــــــــزام 
بــــــالــــــتــــــدابــــــر الــــــوقــــــائــــــيــــــة لــــتــــقــــلــــيــــل أعــــــــــداد 
املـــــرىض، لــلــوصــول مــعــاً إىل بـــر األمــــان 

يف هذه األزمة.
وقـــالـــت أخــصــائــيــة طـــب الـــطـــوارئ 
يف مــــســــتــــشــــفــــى راشــــــــــــد بـــــــدبـــــــي، نـــبـــيـــهـــة 
أحـــمـــد مــــولــــوي، إن الـــعـــيـــد الــحــقــيــقــي 
يوم خروج أحد املرىض معافى، بعد 
تـــــــــأكـــــــــيـــــــــد ســـــــلـــــــبـــــــيـــــــة فـــــــــحـــــــــوصـــــــــه الــــــطــــــبــــــيــــــة 
لـــــــــ»كــــــــوفــــــــيــــــــد-19«، وذلـــــــــــك بـــــعـــــد رحــــلــــة 
عالج ومتابعة شاقة من قبل الكادر 
الــــــطــــــبــــــي، داعــــــــيــــــــة أفـــــــــــــــراد املـــــجـــــتـــــمـــــع أن 
يــــكــــون احـــتـــفـــالـــهـــم بـــالـــعـــيـــد مـــــســـــؤوالً، 
وخـــالـــيـــاً مـــن أي مــخــالــفــات قـــد تــنــتــهــي 

بهم أو غرهم إىل املستشفى.
وأكــــــــــدت أخــــصــــائــــيــــة الـــــــطـــــــوارئ يف 
مـــســـتـــشـــفـــى راشــــــــــد بــــــدبــــــي، الـــــدكـــــتـــــورة 
ــــة  ــــا طــــالــــب، أنــــهــــا مـــنـــذ بــــدايــــة األزمــ رشــ
وحـــــيـــــاتـــــهـــــا بـــــــن مــــســــتــــشــــفــــيــــات الـــــعـــــزل 
وســـــكـــــن الـــــحـــــجـــــر، الــــــــــذي وفــــــرتــــــه لـــهـــم 

هــيــئــة الــصــحــة يف دبـــــي، حــيــث ال تــرى 
أبناءها إال يوم إجازتها فقط، وقالت 
إن قــضــاء عيد الفطر يف عــالج املــرىض 
ســــيــــوفــــر لــــهــــا ســــــعــــــادة أكـــــــر بـــكـــثـــر مــن 
ــــا  ــــهـ قــــــضــــــائــــــه يف املــــــــــنــــــــــزل، خـــــــصـــــــوصـــــــاً أنـ
ــــمــــــة اإلنــــــســــــانــــــيــــــة يف  ــــهــ تــــــــمــــــــارس هــــــــــذه املــ
مــــســــتــــشــــفــــيــــات صـــــحـــــة دبـــــــــي مـــــنـــــذ عـــــام 
ــــــوم، دون مــــلــــل أو  ــيـ ــ ــ ــــتـــــى الـ 2009 وحـ
كــــلــــل، وشـــــــــددت عـــــى ضـــــــــرورة الــــتــــزام 
الجميع بالتعليمات الــوقــائــيــة خالل 

العيد، للحد من انتشار الوباء.
ــبــــيــــب  وقـــــــــــالـــــــــــت أخـــــــــــصـــــــــــايئ أول طــ
الـــطـــوارئ يف مستشفى راشـــد بــدبــي، 
الــــدكــــتــــورة ســـلـــوى يـــونـــس الــجــنــاحــي، 
إن فـــرحـــة الـــعـــيـــد ســـتـــكـــون مــضــاعــفــة، 
مــــــــــــع شــــــــــفــــــــــاء عـــــــــــــــدد أكـــــــــــــــر مــــــــــــن املــــــــــــرىض 
يومياً، ووجهت أسمى التهاين بعيد 
الفطر للقيادة، وكل أفراد املجتمع، 
مــــتــــمــــنــــيــــة أن يـــــــــــزول الــــــــوبــــــــاء يف أســـــــرع 
ــيــــــة مـــن  ــ ــــالــ ــــاة خــ ــ ــيـ ــ ــ ــــحـ ــ وقـــــــــــــت، وتــــــــعــــــــود الـ

الوباء.

حياتهم بين مواجهة الوباء والحجر المنزلي منذ بداية »الجائحة«

أطباء يمضون العيد 
في مستشفيات العزل

أطباء مداومون في العيد بمستشفى دبي.  ■ من المصدر 

زينب عبيدة:ميثاء الفالسي: رائد حاتم:

»المرض ال يعرف األعياد، 
وخدمة المرضى 

واجب إنساني وشرف 
كبير«.

»سنواصل العمل لتقديم 
أفضل الخدمات الصحية، 
 لرسالة الطب 

ً
استمرارا

اإلنسانية«.

»احتفالي بالعيد وسط 
المرضى واجب مهني 

وإنساني، ال يمكن التخلي 
عنه«.

رشا طالب:نبيهة مولوي: سلوى الجناحي: 

»العيد الحقيقي يوم 
خروج أحد المرضى 

معافى، بعد تأكيد سلبية 
فحوصه الطبية لـ)كوفيد - 

.»)19

»قضاء عيد الفطر 
في عالج المرضى، 

يوفر لي سعادة أكبر بكثير 
من قضائه في المنزل«.

»فرحة العيد مضاعفة 
مع شفاء عدد أكبر 

من المرضى، وأتمنى أن 
.»

ً
يزول )الوباء( سريعا

أطباء طالبوا المجتمع بوجوب االلتزام بالتدابير الوقائية، 
 إلى بر األمان.

ً
لتقليل أعداد المرضى للوصول معا

منذ بداية األزمة وحياة أطباء بين مستشفيات العزل 
وسكن الحجر، وال يرون أبناءهم إال يوم إجازتهم. 

إسالم إبراهيم:

»قضاء العيد وسط المرضى، خالل هذه الظروف 
الصعبة، من أشرف األعمال«.
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لم يكتِف بدوره طبيباً يف خط الدفاع 
ــــه لــــــــــ»كـــــــــورونـــــــــا« يف  ــتــ ــ ــــاربــ ــــحــ األول، ومــ
أجــســاد املـــرىض، لكنه خصص وقت 
راحته ملحاربة الفريوس عرب التوعية 
املــــجــــتــــمــــعــــيــــة، واســـــتـــــغـــــال حـــســـابـــاتـــه 
عــــى مــــواقــــع الــــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي، 
كأحد مشاهري الـ»سوشيال ميديا«، 
يف تــقــديــم الــنــصــائــح ورفـــع معنويات 
املـــــــــــــــــــــــــــــــــــرىض، حــــــــــــتــــــــــــى بـــــــــــــــاتـــــــــــــــت صــــــفــــــحــــــتــــــه 
الــــــشــــــخــــــصــــــيــــــة عـــــــــــى »تــــــــــــويــــــــــــر« عـــــــيـــــــادة 
إلــــــــــــكــــــــــــرونــــــــــــيــــــــــــة، تـــــــســـــــتـــــــقـــــــبـــــــل عــــــــــشــــــــــرات 
االســــــــــــــــتــــــــــــــــفــــــــــــــــســــــــــــــــارات مـــــــــــــــــن املــــــــــــواطــــــــــــنــــــــــــن 
واملــقــيــمــن، وتـــقـــدم لــهــم اإلرشــــــادات 

الوقائية.
أخــــصــــايئ جـــهـــاز هــضــمــي أطـــفـــال 
ــــيــــــخ خــــلــــيــــفــــة الــــطــــبــــيــــة  ــــنــــــة الــــــشــ يف مــــــديــ
وأحـــــــــــــــد مـــــــــســـــــــؤويل الـــــــــرعـــــــــايـــــــــة الــــطــــبــــيــــة 
ملـــــــــــــــــــرىض الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــزل، الـــــــــــــدكـــــــــــــتـــــــــــــور نــــــــافــــــــع 
الـــيـــايس، أكـــد أنـــه يــتــشــرف بـــأن يــكــون 
طــــبــــيــــبــــاً ضـــــمـــــن خـــــــط الــــــــدفــــــــاع األول، 
وهــــــــدفــــــــه ســـــــامـــــــة وطـــــــنـــــــه اإلمـــــــــــــــــــارات، 
وحمايته بكل ما يملك من خربة يف 
مـــجـــال عــمــلــه، ورد جــــزء مـــن جميل 
الـــوطـــن مـــن خــــال مــواجــهــة فـــريوس 

»كورونا«.
وقــــــــــــــــــــــــال الـــــــــــــــيـــــــــــــــايس لـــــــــــــــــــــــ»اإلمــــــــــــــــــــــارات 
الــــــــــيــــــــــوم«: »ال أحــــــــــب أن ُيـــــنـــــظـــــر إلــــيــــنــــا 
كأبطال يف هــذه األيـــام، مــا نــقــوم به 
كــأطــبــاء هــو واجــبــنــا املــهــنــي والــوطــنــي 

واإلنــــســــاين، ونــســعــى إىل أدائـــــه عى 
أتـــــــم وجـــــــه لــــتــــجــــاوز هـــــــذه الــــــفــــــرة، يف 
ــــر  املــــقــــابــــل نـــنـــتـــظـــر مــــن املـــجـــتـــمـــع واألســ
الــــــتــــــقــــــيــــــيــــــد بــــــالــــــتــــــعــــــلــــــيــــــمــــــات الـــــصـــــحـــــيـــــة 
الـــــــصـــــــادرة عــــــن مـــــؤســـــســـــات الــــــدولــــــة، 
ــــا يف الــــــتــــــغــــــلــــــب عـــــــــــى هـــــــذا  ــ ــنـ ــ ــ ــــدتـ ــ ــــاعـ ــ ــــــسـ ملـ

الوباء«.
ــــالـــــغ مــن  ــــبـ وأوضـــــــــــح الــــطــــبــــيــــب، الـ
ــــــزوج ولـــــه  ــتـ ــ ــ الـــــعـــــمـــــر 35 عــــــــامــــــــاً، أنـــــــــه مـ
ــــنـــــوات،  ثـــــاثـــــة أطـــــفـــــال )أحـــــمـــــد 10 سـ
وناصر ثماين سنوات، ومريم ثاث 
ســـــــــــــنـــــــــــــوات(، وأنــــــــــــــــه يــــــــــحــــــــــاول أن يـــــــرى 
عـــائـــلـــتـــه كـــــل 20 يــــــومــــــاً، حــــيــــث يـــقـــوم 
بــعــمــل الــفــحــص لــاطــمــئــنــان وقــضــاء 
يـــــوم مـــعـــهـــم، حـــيـــث يـــضـــطـــر األطــــبــــاء 
ــــهــــــم  ــــفــــــســ واملـــــــــــــمـــــــــــــرضـــــــــــــون إىل عـــــــــــــــــزل أنــ
حماية لعائاتهم يف حال إصابتهم 
بالعدوى، مشرياً إىل أنه يعمل نحو 
10 ســــــــــــاعــــــــــــات يـــــــــــومـــــــــــيـــــــــــاً، فــــــــــضــــــــــاً عـــــن 
مــنــاوبــاتــه املــســتــمــرة يف قــســم الــجــهــاز 
الــــهــــضــــمــــي، حــــيــــث بــــــات الــــعــــمــــل مــنــذ 
بــــــدء ظــــهــــور »كـــــــورونـــــــا« أكـــــــرب، وعـــــدد 
الحاالت التي يتابعها الطبيب أكرث، 
ومنذ بدء انتشار الوباء يخضع مع 
ــــارمــــــة  زمــــــــائــــــــه إلجـــــــــــــــــــــراءات وقــــــــايــــــــة صــ
جــداً، مــع وضــع األقنعة والقفازات 
والـــــــــــنـــــــــــظـــــــــــارات فــــــــضــــــــاً عــــــــــن الــــــــســــــــرات 

املعقمة.
ــــال: »مــــن املـــهـــم جـــــداً أن نــبــدأ  وقــ
ــــفــــــريوس، لـــذا  الـــتـــأقـــلـــم مــــع وجـــــــود الــ
يـــــــــــــجـــــــــــــب الـــــــــــــــحـــــــــــــــفـــــــــــــــاظ عـــــــــــــــــــى الــــــــــتــــــــــبــــــــــاعــــــــــد 
االجــــــــــتــــــــــمــــــــــاعــــــــــي ولــــــــــــبــــــــــــس الــــــــكــــــــمــــــــامــــــــات 
والـــحـــفـــاظ عـــى نــظــافــة الـــيـــديـــن، هــذا 
الفريوس لن يحطمنا، نجح مرة يف 
الــــــــســــــــيــــــــطــــــــرة عــــــلــــــيــــــنــــــا لــــــــكــــــــن بــــــذكــــــائــــــنــــــا 
والــــتــــزامــــنــــا ســـنـــنـــجـــح يف الـــســـيـــطـــرة 

عليه واالنتصار«.
وأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف الــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــايس: 
»اإلمـــــــــــــــــــــــارات مــــــــن أنـــــــجـــــــح دول 
العالم يف مواجهة )كورونا(، 
ــــفــــــريوس  ــــهــــــور الــ ــــفـــــي بـــــــدايـــــــة ظــ فـ
ــــلــــــون يف  ــــظــ كـــــــــــان أغـــــــلـــــــب الــــــــنــــــــاس يــ
ــــفــــــى ملـــــــــــــدة ال تـــــــقـــــــل عــــــــــن 14  ــــتــــــشــ املــــــســ
يـــــــــــــومـــــــــــــاً، اآلن الـــــــــعـــــــــديـــــــــد مـــــــــــن املـــــــــــرىض 
يتشافون بعد ثــاثــة أو أربــعــة أيــام، 
نتيجة االكتشاف املبكر للمرض بعد 
الــــــــــتــــــــــوســــــــــع يف إجـــــــــــــــــــــــــراء االخـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــارات 

لــلــكــشــف عــن )كـــورونـــا(، واســتــخــدام 
ــــامــــــل مـــع  ــــعــ ــتــ ــ ــــــات والــ ــــــاجـ ــــعـ ــ أحــــــــــــدث الـ
الحاالت وفقاً لربوتوكوالت عاجية 

واضحة«.
ــــبـــــة  ــــنـــــسـ ــــالـ وأوضــــــــــــــــــــح أن الـــــــعـــــــيـــــــد بـ
لــــأطــــبــــاء هـــــو يــــــوم عــــمــــل يــــبــــدأ بــــاملــــرور 
عـــــــى مــــــــــرىض »كــــــــــــورونــــــــــــا«، ورغــــــــــــم أن 
احـــــــــتـــــــــمـــــــــال خـــــــطـــــــر اإلصــــــــــــابــــــــــــة بـــــــعـــــــدوى 
الــفــريوس قــائــم طـــوال الــوقــت، لكن 
يـــــطـــــغـــــى عـــــــــى جـــــمـــــيـــــع أفـــــــــــــــــراد الــــــــكــــــــادر 
ــــا نــــقــــوم  ــنــ ــ ــــأنــ ــــبــــــي ذلـــــــــــك الــــــشــــــعــــــور بــ ــــطــ الــ
بــعــمــل مــفــيــد لـــآخـــريـــن، لــــذا نـــحـــاول 
دائــــــــمــــــــاً رســـــــــم الــــــســــــعــــــادة عـــــــى وجـــــــوه 
املــــــرىض وذويـــــهـــــم، خـــصـــوصـــاً يف يـــوم 
كيوم العيد، إشعارهم بأننا جميعاً 
أســـــــرة واحــــــــــدة، نـــحـــتـــفـــل بــمــنــاســبــاتــنــا 

االجتماعية والدينية سوياً.
وأشـــــــــــــار إىل تــــــعــــــرض الـــــكـــــثـــــري مـــن 
األشــــــــخــــــــاص خـــــــــال هـــــــــذه األزمـــــــــــــة إىل 
ــــيـــــة كـــــــــبـــــــــرية، ألســــــبــــــاب  ــــفـــــسـ ضــــــــغــــــــوط نـ
مــــــــــــــــتــــــــــــــــعــــــــــــــــددة، مــــــــــنــــــــــهــــــــــا الــــــــــــــــــخــــــــــــــــــوف مــــــن 
الـــــــــــــــعـــــــــــــــدوى، أو الـــــــــبـــــــــقـــــــــاء املـــــــــــطـــــــــــول يف 
املــــــنــــــازل، لــــذلــــك مـــــن الــــــضــــــروري جـــــداً 
االهــــتــــمــــام بـــالـــصـــحـــة الـــنـــفـــســـيـــة خـــال 
هــــــــــــذه الــــــــــفــــــــــرة، مـــــــــشـــــــــرياً إىل أن دور 
األطـــــبـــــاء الـــنـــفـــســـيـــن مـــهـــم وجــــوهــــري 

أكرث من أي وقت.
وأكــــــــــــد أن الـــــــــعـــــــــودة الــــتــــدريــــجــــيــــة 
لـــلـــحـــيـــاة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة تـــتـــم عـــــرب املـــــوازنـــــة 
بــــن صـــحـــة اإلنــــــســــــان، ودورة عــجــلــة 
االقـــــــــتـــــــــصـــــــــاد، وتـــــعـــــتـــــمـــــد يف األســــــــــــاس 
األول عـــى وعـــي الــجــمــهــور، والـــتـــزام 
جـــمـــيـــع أفـــــــــــراد املــــجــــتــــمــــع بـــــــاإلجـــــــراءات 
االحـــــــــــــرازيـــــــــــــة، مــــــــا يــــتــــطــــلــــب أن يــــكــــون 
الــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــروج لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــضـــــــــــــــــرورة مـــــــــــــــــــع أخـــــــــــــذ 

االحتياطات الازمة.

يستغل العيد في رسم السعادة على وجوه المرضى

طبيب مواطن يكافح »كورونا« 
في المستشفى وعلى

الـ »سوشيال ميديا«
عمرو بيومي À أبوظبي

مصباح أمين À رأس الخيمة

أكــــد مـــواطـــنـــون ومــقــيــمــون أن الــتــهــاين 
ــيــــــد الــــفــــطــــر  ــ ــــبـــــة عــ ــــنـــــاسـ والـــــــتـــــــربيـــــــكـــــــات بـــــمـ
ستكون عن ُبعد بوساطة التطبيقات 
اإللــــــــكــــــــرونــــــــيــــــــة املــــــــتــــــــاحــــــــة، وأن عــــيــــديــــة 
األطفال سيتم تحويلها عرب تطبيقات 
مـــــصـــــرفـــــيـــــة ذكـــــــيـــــــة بـــــــــــــدالً مــــــــن الــــعــــيــــديــــة 
النقدية، التزاماً بتعليمات الحكومة 
بـــــــالـــــــبـــــــقـــــــاء يف املـــــــــــنـــــــــــازل خـــــــــــــال الــــــعــــــيــــــد، 
حــــــفــــــاظــــــاً عــــــــى صــــــحــــــة أفـــــــــــــــراد املــــجــــتــــمــــع 
وسامتهم من اإلصابة ونشر عدوى 

فريوس »كورونا«.
وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال املـــــــــــــــــــــــــواطـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــون: خــــــــــــالــــــــــــد 
الــحــمــادي، وطـــارق الــبــلــويش، ويــاســر 
الـــشـــحـــي، إن الـــتـــهـــاين والـــتـــربيـــكـــات يف 
عــــيــــد الــــفــــطــــر ســـتـــقـــتـــصـــر عــــــى املــــكــــاملــــات 
الـــهـــاتـــفـــيـــة املـــرئـــيـــة، الــــتــــزامــــاً بــتــعــلــيــمــات 
الــــــــــــــدولــــــــــــــة بـــــــــاالمـــــــــتـــــــــنـــــــــاع عــــــــــــن الــــــــــــــزيــــــــــــــارات 

العائلية خال عيد الفطر، للحد من 
ــــا«، الفـــتـــن إىل  نـــشـــر فــــــريوس »كــــــورونــ
أنهم أرسلوا رسائل تهنئة بالعيد عرب 
تــطــبــيــق »واتـــــــس أب«، مـــرفـــقـــة بـــرابـــط 
لـــــــتـــــــطـــــــبـــــــيـــــــق لـــــــــــاتـــــــــــصـــــــــــال املـــــــــــــــــــــــريئ بـــــــهـــــــدف 
التواصل مع األهل خال أيام العيد.
وأضافوا أنه لن يتم استقبال أي 
ــــتـــــكـــــون الــــتــــهــــاين  ضــــيــــف يف املـــــــنـــــــزل، وسـ
والــتــربيــكــات عــرب االتـــصـــال املــــريئ، ملنع 
إصـــــابـــــة أي شـــخـــص بـــــاألســـــرة مـــــن فــئــة 
كــــــبــــــار الــــــســــــن بـــــــالـــــــفـــــــريوس، ولــــحــــمــــايــــة 

الضيوف وحفاظاً عى صحتهم.
وأشــــــــاروا إىل أن عـــيـــديـــة األطـــفـــال 
ستكون عرب حواالت مالية عن طريق 
تــطــبــيــق مــــصــــريف تــــرســــل إىل حـــســـابـــات 
ذويهم، عى أن يعطي كل أب عيدية 
ابنه فور استامه للعيدية، مضيفن 
أنهم مع تطبيق اإلجراءات االحرازية 
يف الــعــيــد، رغــــم أنـــهـــا تــجــمــد الـــعـــادات 

والتقاليد ومظاهر الفرح، وأن حياة 
أفـــراد املجتمع وسامتهم وصحتهم 
أولــــــــويــــــــة لــــلــــحــــد مـــــــن ارتــــــــفــــــــاع الــــــحــــــاالت 
املــــــــــــــصــــــــــــــابــــــــــــــة بـــــــــــــــــفـــــــــــــــــريوس »كـــــــــــــــــــــــورونـــــــــــــــــــــــا«، 

واستجابة لتوجيهات الحكومة.
ورأى املــقــيــمــون: عــيــى فـــروانـــة، 
وفهمي عــمــران، وخــالــد ســرحــان، أن 
تبادل التهاين يف عيد الفطر عن ُبعد 
ســـــــــيـــــــــقـــــــــلـــــــــل مـــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــاالت املــــــــــصــــــــــابــــــــــة 
بـ»كورونا«، الفتن إىل أنهم ملتزمون 
ــــــة، وأنــــه  ــــــرازيـ بــــــإجــــــراءات الـــــدولـــــة االحـ
ســيــتــم الــتــواصــل مـــع األهــــل واألقـــربـــاء 
عــــى الـــتـــواصـــل املـــــريئ مــــن أجــــل تـــبـــادل 
الـــــــــتـــــــــهـــــــــاين بـــــــعـــــــيـــــــد الـــــــــفـــــــــطـــــــــر، مــــــــــــن دون 
استقبال أي ضيف خــال فــرة العيد 
للحد من نقل العدوى بن السكان.

وأضـــــــافـــــــوا أنـــــهـــــم بــــــــــدأوا الـــتـــحـــضـــري 
إلجراءات التهاين عرب االتصال املريئ، 
مـــــــــــــــن خــــــــــــــــــــال الـــــــــــــتـــــــــــــواصـــــــــــــل مـــــــــــــــع األهـــــــــــــــل 

ــــزيـــــل  ــــنـ واألصــــــــــــــدقــــــــــــــاء واالتـــــــــــــفـــــــــــــاق عــــــــــى تـ
تـــــــــطـــــــــبـــــــــيـــــــــق مـــــــــــــــــــــــريئ لــــــــــــــتــــــــــــــبــــــــــــــادل الــــــــــتــــــــــهــــــــــاين 
والــتــربيــكــات مــن خــالــه، مشريين إىل 
أن الجميع متفهم ألهمية اإلجراءات 
االحـــرازيـــة الــتــي مــن شــأنــهــا أن تحمي 

أفراد املجتمع.
وأشاروا إىل أنهم قاموا بتحويل 
عيدية األطــفــال إىل حــســابــات ذويهم 
املــــــــصــــــــرفــــــــيــــــــة، إلعـــــــطـــــــائـــــــهـــــــا لـــــــهـــــــم صـــــبـــــاح 
الـــــــيـــــــوم، بــــعــــد قـــــضـــــاء صــــــــاة الــــعــــيــــد يف 
املـــنـــزل، مــضــيــفــن أن شـــعـــور األطـــفـــال 
بـــفـــرحـــة الـــعـــيـــد مـــــن خــــــال اســـتـــامـــهـــم 
الـــــــــعـــــــــيـــــــــديـــــــــة مـــــــــــــن ذويـــــــــــــهـــــــــــــم نـــــــــيـــــــــابـــــــــة عـــــن 
أقـــربـــائـــهـــم وأصـــدقـــائـــهـــم، عـــامـــل مــهــم 
يف رفــــــع مـــعـــنـــويـــاتـــهـــم وإدخـــــــــال الـــفـــرح 
والسرور لدى الجميع، الفتن إىل أن 
فـــرح األطـــفـــال بــالــعــيــد يــــؤدي إىل نشر 
الـــســـعـــادة والــــفــــرح لــــدى جــمــيــع أفــــراد 

األسرة.

أكدوا التزامهم باإلجراءات االحترازية للحد من انتشار »كورونا«

مواطنون ومقيمون بدأوا تحضير إجراءات التهاني عبر االتصال المرئي. 
À من المصدر 

مواطنون ومقيمون: »تواصل مرئي« لتبادل التهاني.. 
وتوزيع العيدية بتطبيقات مصرفية

ال تقلقوا أنتم 
في اإلمارات
وّجه أخصائي جهاز 

هضمي أطفال في 
مدينة الشيخ خليفة 

الطبية، الدكتور نافع 
الياسي، رسالة إلى 

جميع أفراد المجتمع 
 فيها: »ال تقلقوا 

ً
قائال

أنتم في اإلمارات«، 
ودعاهم إلى ضرورة 

الحصول على 
المعلومات من مصادرها 

الرسمية، والبقاء في 
البيوت، واالبتعاد عن أي 
تجمعات عائلية، والتزام 

التباعد الجسدي، وغسل 
اليدين باستمرار، وفي 

حالة الخروج للضرورة يجب 
ارتداء الكمامة، وغسل 

اليدين عند لمس أي 
سطح خارجي، والحرص 

على عدم مالمسة 
العينين.

أشرف جمال À أبوظبي

تـــوقـــع املــــركــــز الـــوطـــنـــي لــــأرصــــاد أن 
يـــــكـــــون الــــطــــقــــس الــــــيــــــوم )أول أيــــــام 
عيد الفطر السعيد(، حــاراً بوجه 
عـــــام، ومــــغــــرباً وغـــائـــمـــاً جـــزئـــيـــاً عــى 
بــــــــعــــــــض املـــــــــنـــــــــاطـــــــــق نـــــــــــــــهـــــــــــــــاراً، ومـــــــــائـــــــــاً 
لـــــــلـــــــحـــــــرارة إىل مــــــعــــــتــــــدل لــــــــيــــــــاً، مـــع 
فـــرصـــة لـــتـــكـــون الـــســـحـــب الـــركـــامـــيـــة 
بـــــعـــــد الــــــظــــــهــــــر، يــــصــــاحــــبــــهــــا ســــقــــوط 
بعض األمــطــار عــى بعض املناطق 
الشرقية والشمالية مــن الــدولــة، 
تــمــتــد إىل بــعــض املــنــاطــق الــداخــلــيــة 
والجنوبية، خصوصاً اليوم وغداً.
ونـــــــــــــــــــــــــــــّوه املـــــــــــــــركـــــــــــــــز إىل ازديــــــــــــــــــــــــاد 
الــــــــرطــــــــوبــــــــة الـــــنـــــســـــبـــــيـــــة يف ســــــاعــــــات 
الليل والصباح الباكر عى بعض 
املــنــاطــق الــســاحــلــيــة والــغــربــيــة من 
الــــــــــــدولــــــــــــة، الفــــــــــتــــــــــاً إىل أن الــــــــريــــــــاح 
ســــــــتــــــــكــــــــون جـــــــنـــــــوبـــــــيـــــــة شــــــــرقــــــــيــــــــة إىل 
شــــــــمــــــــالــــــــيــــــــة شـــــــــرقـــــــــيـــــــــة وشــــــــمــــــــالــــــــيــــــــة، 
ــــرعــــــة  خـــــفـــــيـــــفـــــة إىل مــــــعــــــتــــــدلــــــة الــــــســ

بــــــــــــــوجــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــــــام، تـــــــــصـــــــــبـــــــــح نــــــشــــــطــــــة 
الـــســـرعـــة وقـــويـــة أحـــيـــانـــاً نــــهــــاراً مــع 
السحب الركامية، وتكون مثرية 

للغبار واألتربة.
ــــكــــــون  ــــيــ وذكـــــــــــــــــــر أن الــــــــبــــــــحــــــــر ســ
خـــــــفـــــــيـــــــفـــــــاً إىل مـــــــتـــــــوســـــــط املــــــــــــــــــوج يف 
ــــمـــــان،  ــــربــــــي وبــــــحــــــر عـ ــــعــ الــــخــــلــــيــــج الــ
مــــــــوضــــــــحــــــــاً أن درجـــــــــــــــــــات الــــــــــحــــــــــرارة 
الـــــعـــــظـــــمـــــى املـــــتـــــوقـــــعـــــة خــــــــــال هـــــذه 
الفرة عى السواحل والــجــزر 35 
- 40، ويف املناطق الداخلية 41 - 

46، واملناطق الجبلية 26 - 35.
وعــــــــــــــــــــــــن درجـــــــــــــــــــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــحــــــــــــــــــرارة 
ــــغــــــرى املـــــتـــــوقـــــعـــــة خـــــــــال هـــــذه  الــــــصــ
الــفــرة يف الــســواحــل والــجــزر 25 - 
28، واملناطق الداخلية 22 - 27، 

ويف املناطق الجبلية 20 - 26.
ونــــــــــــــــصــــــــــــــــح املـــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــز الـــــــــــوطـــــــــــنـــــــــــي 
لأرصاد بأخذ الحذر أثناء قيادة 
املـــــركـــــبـــــات، نـــتـــيـــجـــة لــــتــــدين الــــرؤيــــة 
األفــــقــــيــــة خـــــــال ســـــقـــــوط األمــــــطــــــار    

والغبار واألتربة املثارة.

طقس حار خالل عيد الفطر
مع فرصة لسقوط أمطار

الدكتور نافع الياسي:

»فيروس )كورونا( لن 
يحطمنا، نجح مرة في 
السيطرة علينا ولكن 
بالتزامنا سننجح في 

السيطرة عليه«.

تـــحـــتـــجـــب الـــنـــســـخـــة الـــرقـــمـــيـــة مــن 
ــــيـــــوم« عــــن الــــصــــدور  »اإلمـــــــــــارات الـ
يـــــــــــــــومـــــــــــــــي اإلثــــــــــــــــــنــــــــــــــــــن والــــــــــــــــثــــــــــــــــاثــــــــــــــــاء، 
بـــمـــنـــاســـبـــة عــــيــــد الــــفــــطــــر املــــــبــــــارك، 
لـــــــــــــقـــــــــــــرائـــــــــــــهـــــــــــــا  تــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــود  أن  عــــــــــــــــــــــــــى 
ومشركيها يوم األربعاء املقبل. 
وبــإمــكــان الـــقـــراء مــتــابــعــة األخــبــار 
عرب املوقع اإللكروين للصحيفة 

خال يومي االحتجاب.
وبهذه املناسبة، تهنئ أسرة 
الــتــحــريــر صــاحــب الــســمــو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس 
الــــــــــــــــــــدولــــــــــــــــــــة، وصـــــــــــــــاحـــــــــــــــب الـــــــســـــــمـــــــو 

ــــد بـــــــــــن راشــــــــــــــــــد آل  ــ ــــمـ ــ ــــحـ ــ الــــــــشــــــــيــــــــخ مـ
مــــــكــــــتــــــوم، نــــــائــــــب رئــــــيــــــس الــــــدولــــــة 
رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الـــــــــــــــوزراء حـــاكـــم 
دبــــــي، وصــــاحــــب الـــســـمـــو الــشــيــخ 
مـــحـــمـــد بــــن زايــــــد آل نـــهـــيـــان، ويل 
عهد أبوظبي نائب القائد األعى 
لــــــلــــــقــــــوات املـــــســـــلـــــحـــــة، وأصـــــــحـــــــاب 
الـــســـمـــو أعـــــضـــــاء املـــجـــلـــس األعـــــى 
حـــــــــكـــــــــام اإلمـــــــــــــــــــــــــــــــارات، كـــــــمـــــــا تــــهــــنــــئ 
شـــــــــــــعـــــــــــــب اإلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات والـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــراء 
ــــــم  ــتـ ــ ــ واملــــــــعــــــــلــــــــنــــــــن.. وكــــــــــــل عــــــــــــام وأنـ

بخري.
دبي À اإلمارات اليوم

»اإلمارات اليوم«.. 
تهنئ وتحتجب

.À  اإلمارات اليوم
ً
 مغبرا

ً
»األرصاد« توقع طقسا

https://www.emaratalyoum.com/
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الـــــــــصـــــــــحـــــــــة ووقــــــــــــايــــــــــــة  كــــــــشــــــــفــــــــت وزارة 
املجتمع عن تحميل مئات اآلالف من 
ســـــــكـــــــان الــــــــــدولــــــــــة لــــتــــطــــبــــيــــق الـــــحـــــصـــــن، 
»املـــنـــصـــة الـــرقـــمـــيـــة الـــرســـمـــيـــة الــخــاصــة 
بــاخــتــبــارات فــــروس كـــورونـــا املستجد 

)كوفيد-19(.
وأشـــــــــــــارت إىل أن الــــتــــطــــبــــيــــق ُيـــعـــد 
بــــديــــاً ذكــــيــــاً وأكــــــر فــاعــلــيــة مــــن تــقــيــيــد 
الــحــركــة وعــمــلــيــات اإلغـــاق الــواســعــة 
التي يتم تنفيذها ملنع انتشار فروس 
ــــــدة ضــــــــرورة  ــــــؤكـ ــــتـــــجـــــد، مـ كــــــــورونــــــــا املـــــسـ
اســـــتـــــخـــــدام 70% مــــــن ســـــكـــــان الـــــدولـــــة 

التطبيق لتحقيق الفائدة منه.
وتـــفـــصـــيـــاً، دعـــــت وزارة الــصــحــة 
ووقاية املجتمع، والجهات الصحية 
املــحــلــيــة، عـــر حــســابــاتــهــا عـــى مــواقــع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، جــمــيــع سكان 
الدولة إىل تحميل واستخدام تطبيق 
الــــــحــــــصــــــن، مــــــشــــــرة إىل أن الـــتـــطـــبـــيـــق 

ــــر الـــــــــوصـــــــــول الــــــســــــريــــــع إىل نــــتــــائــــج  ــ ــــوفـ ــ يـ
ــــــع  ــبـ ــ ــ ــتـ ــ ــ فــــــــــــحــــــــــــوص »كــــــــــــــــــوفــــــــــــــــــيــــــــــــــــــد-19«، وتـ
مـــخـــالـــطـــي الـــــحـــــاالت املـــصـــابـــة الحـــتـــواء 
ــــاءة  ــــفــ انـــــتـــــشـــــار الــــــــفــــــــروس بـــــســـــرعـــــة وكــ
عـــــالـــــيـــــتـــــن، بـــــجـــــانـــــب إضــــــــافــــــــة خــــاصــــيــــة 
ـــــن عـــن  ـــــعـــــــزولــ ــــتـــــابـــــعـــــة األشــــــــخــــــــاص املــ مـ

ُبعد إىل استخدامات التطبيق.
وأكــــــــــدت املــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي عــن 
الـــقـــطـــاع الــصــحــي يف دولـــــة اإلمـــــــارات، 
الــــــــــدكــــــــــتــــــــــورة فــــــــــريــــــــــدة الـــــــحـــــــوســـــــنـــــــي - يف 
تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات إعــــــــامــــــــيــــــــة - أن تــــطــــبــــيــــق 
ــــاعــــــد يف مــــــعــــــرفــــــة نــــتــــائــــج  الــــــحــــــصــــــن يــــــســ
الفحوص وتمكن الهيئات الصحية 
املــعــنــيــة مــــن تــتــبــع مــخــالــطــي الـــحـــاالت 
املــــصــــابــــة الحــــــتــــــواء الــــــفــــــروس بـــســـرعـــة 
وكــــــــــــــــــفــــــــــــــــــاءة عـــــــــــالـــــــــــيـــــــــــتـــــــــــن، إضــــــــــــــــافــــــــــــــــة إىل 
مــســاعــدة مستخدميه عــى الــوصــول 

اآلمن إىل األماكن العامة.
وكـــــــشـــــــفـــــــت أن نـــــــــجـــــــــاح الــــتــــطــــبــــيــــق 
مــعــتــمــد بـــشـــكـــل رئـــيـــس عــــى مــســتــوى 
ــــيـــــث لـــن  اســـــتـــــخـــــدامـــــه بـــــــن الــــــــنــــــــاس، حـ

تـــتـــحـــقـــق أهــــــــــداف الـــتـــطـــبـــيـــق بـــاملـــســـتـــوى 
املــطــلــوب، مــا لــم يحمله ويستخدمه 
عــى نحو فــعــال مــن 50 إىل 70% من 

سكان الدولة.
وأوضـــحـــت الــحــوســنــي أن إطـــاق 
ــــاع الـــــصـــــحـــــي لــــتــــطــــبــــيــــق الــــحــــصــــن  ــــقــــــطــ الــ
كـــــــــمـــــــــبـــــــــادرة وطـــــــنـــــــيـــــــة تــــــســــــتــــــهــــــدف دعـــــــم 
الــــــــجــــــــهــــــــود الــــــحــــــكــــــومــــــيــــــة الـــــــــهـــــــــادفـــــــــة إىل 
احتواء وباء »كوفيد-19« يف الدولة، 
وتــــوظــــيــــف الـــتـــقـــنـــيـــات الــــحــــديــــثــــة لــلــحــد 

من انتشاره.
وأشـــــارت إىل أن تــطــبــيــق الحصن 
يــــــــوفــــــــر املـــــنـــــهـــــجـــــيـــــة يف اخـــــــتـــــــبـــــــار األفـــــــــــــــراد 
املـــصـــابـــن وتـــتـــبـــع املـــخـــالـــطـــن وعـــزلـــهـــم 
ووضــــــــــعــــــــــهــــــــــم يف الـــــــــحـــــــــجـــــــــر الـــــــصـــــــحـــــــي، 
ويــعــتــر أداة فــّعــالــة للحد مــن انتشار 
فروس كورونا، وأكر دقة من حظر 

التجول وفرض عمليات اإلغاق.
وأوضـــــــحـــــــت أن تـــطـــبـــيـــق الـــحـــصـــن 
يــــــــــســــــــــتــــــــــخــــــــــدم تـــــــــكـــــــــنـــــــــولـــــــــوجـــــــــيـــــــــا الـــــــــــــذكـــــــــــــاء 
االصطناعي لضمان أعــى مستويات 

الخصوصية مــن خــال الــحــفــاظ عى 
سرية معلومات املستخدمن، وهو 
ــــتـــــوافـــــر بــــلــــغــــات عــــــــدة مــــنــــهــــا الـــعـــربـــيـــة  مـ

واإلنجليزية والهندية.
ولــفــتــت إىل أهــمــيــة الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــــيـــــة تـــــتـــــبـــــع مــــخــــالــــطــــي  ــــلـ يف تــــــســــــريــــــع عـــــمـ
الـــــحـــــاالت املــــصــــابــــة، بــــــــدءاً مــــن تــحــديــد 
وإبـــــاغ املــخــالــطــن وانـــتـــهـــاء بـــاإلشـــراف 
ــــيـــــهـــــم.  ووفــــــــقــــــــاً لــــلــــمــــوقــــع الــــرســــمــــي  ــــلـ عـ
لــــلــــتــــطــــبــــيــــق، يــــــوفــــــر »الـــــــحـــــــصـــــــن« نــــظــــام 
ألـــــــــــــــــــــــــوان مــــــــــشــــــــــفــــــــــراً لــــــــتــــــــحــــــــديــــــــد الــــــــحــــــــالــــــــة 
الـــصـــحـــيـــة لـــكـــل مـــســـتـــخـــدم، ونـــتـــائـــجـــه 
الــــطــــبــــيــــة الـــــخـــــاصـــــة بـــــــــ»كــــــــورونــــــــا«، كـــمـــا 
يتيح تتبع األشخاص الذين تعاملوا 
مـــــــــــــــــع أشـــــــــــــــــخـــــــــــــــــاص ثــــــــــبــــــــــتــــــــــت إصـــــــــابـــــــــتـــــــــهـــــــــم 
بـــــــــــــــــــ»كــــــــــــــــــورونــــــــــــــــــا« بـــــــــــاســـــــــــتـــــــــــخـــــــــــدام تـــــقـــــنـــــيـــــة 
الـــــــــــــبـــــــــــــلـــــــــــــوتـــــــــــــوث، حــــــــــيــــــــــث ُيــــــــــمــــــــــكــــــــــن ذلــــــــــك 
ــــعــــــرف  ــــتــ ــــــلـــــــطـــــــات الــــــصــــــحــــــيــــــة مــــــــــن الــ الـــــــسـ
بـــــســـــرعـــــة عـــــــى األشــــــــخــــــــاص املــــعــــرضــــن 
ـــابــــة بــــالــــفــــروس، وإعــــــادة  لــخــطــر اإلصـ

اختبارهم.

فريدة الحوسني: نجاح التطبيق معتمد بشكل 
رئيس على مستوى استخدامه بين الناس.

التطبيق يوفر لمستخدميه التحرك بأمان في األماكن العامة

عمرو بيومي À أبوظبي

التطبيق يوفر الوصول السريع إلى نتائج فحوص »كوفيد-19«، وتتبع المخالطين. À من المصدر

ألوان لتحديد الحالة الصحية

يتضمن نظام التشفير الخاص بتطبيق الحصن، إنشاء رمز QR خاص 
بكل مستخدم، إضافة إلى نظام ألوان مشفر يتكّون من أربعة 

ألوان لتحديد الحالة الصحية لكل مستخدم، حيث يشير اللون 
الرمادي إلى أن الشخص لم يخضع لالختبار أو خضع لالختبار 

وبانتظار النتيجة، ويشير اللون األخضر إلى أن نتيجة االختبار كانت 
سلبية، وأن حالة الشخص الصحية على ما يرام مما يخول له 
الوصول إلى األماكن العامة، فيما يشير اللون األحمر إلى أن 

نتيجة االختبار كانت إيجابية وأن على الشخص التواصل مع 
الجهات الصحية المختصة للحصول على االستشارة الطبية، 

باإلضافة إلى اللون العنبري الذي يشير إلى أن الشخص بحاجة 
إلجراء اختبار أو إعادة االختبار نتيجة احتمالية تعرضه لإلصابة 
بفيروس كورونا. ويدعم »تطبيق الحصن« الهواتف الذكية 

العاملة بنظامي iOS وأندرويد ويمكن تحميله من متاجر »آبل 
ستور« و»غوغل بالي« و»غالكسي« و»هواوي آب غاالري«. 

 بثالث لغات هي العربية واإلنجليزية والهندية.
ً
ويتوافر حاليا

4

»الصحة«: استخدام %70 
من السكان »الحصن« 

ضرورة لمواجهة 
»كورونا« 

عمرو بيومي ■ أبوظبي

كشفت إحــصــاءات صـــادرة مــن وزارة 
الصحة ووقاية املجتمع، عن تناقص 
عدد املرىض املصابن بفروس كورونا 
املــــــــســــــــتــــــــجــــــــد )كــــــــــــــــــوفــــــــــــــــــيــــــــــــــــــد-19(، لــــــلــــــيــــــوم 
الخامس عى التوايل، فيما ارتفعت 
نــــــــســــــــبــــــــة املــــــــــتــــــــــعــــــــــافــــــــــن مـــــــــــقـــــــــــارنـــــــــــة بـــــــعـــــــدد 
اإلصـــــابـــــات الــــجــــديــــدة، وبـــلـــغـــت نــســبــة 
الــشــفــاء 49.5% مـــن إجـــمـــايل حـــاالت 
اإلصــــــــــابــــــــــة املـــــســـــجـــــلـــــة يف الــــــــــدولــــــــــة مـــنـــذ 

ظهور الفروس.
وتــــفــــصــــيــــاً، بـــــــدأ مـــــعـــــدل الـــشـــفـــاء 
بــــــاالرتــــــفــــــاع مـــــقـــــارنـــــة بـــــعـــــدد اإلصــــــابــــــات 
الــجــديــدة مــنــذ 18 مــايــو الـــجـــاري حتى 
أول مــن أمــــس، إذ ســجــلــت اإلمــــارات 
5286 حالة شــفــاء، بنسبة تصل إىل 
38.33% من إجمايل حاالت الشفاء 
املسجلة منذ بداية الجائحة، بعدما 
قفز متوسط معدل الشفاء من 500 

حالة يومياً إىل 1000 حالة.
وســــجــــلــــت الـــــــدولـــــــة يــــــــوم 17 مـــايـــو 
581 حــالــة شـــفـــاء، وارتـــفـــع الـــعـــدد يف 
اليوم التايل إىل 1065، وواصل عدد 
حـــــاالت الـــشـــفـــاء االرتــــفــــاع يف 19 مــايــو 
ليبلغ 1214 حــالــة، وبــلــغ يف 20 مايو 
1018 حالة، ويف 21 مايو 946 حالة، 

ويف 22 مايو 1043 حالة.
وعـــــــــــــزت املــــــتــــــحــــــدث الــــــرســــــمــــــي عـــن 
الــقــطــاع الــطــبــي يف الـــدولـــة، الــدكــتــورة 
فـــــــــــــريـــــــــــــدة الــــــــــحــــــــــوســــــــــنــــــــــي، زيــــــــــــــــــــــــــادة عـــــــــدد 
املتعافن مــن مــرض »كــوفــيــد-19« يف 
الـــــــــدولـــــــــة إىل أربــــــــعــــــــة عـــــــــوامـــــــــل، األول 
تــــــــعــــــــزيــــــــز عــــــمــــــلــــــيــــــة الــــــــــرعــــــــــايــــــــــة الـــــصـــــحـــــيـــــة 

املـــقـــدمـــة لـــلـــحـــاالت املــــصــــابــــة، وتــطــبــيــق 
الـــطـــرق الــعــاجــيــة الــحــديــثــة واملــبــتــكــرة 
يف التعامل مع املصابن، حيث ُتعد 
اإلمـــارات مــن أوائـــل الـــدول يف العالم 
الـــــــــتـــــــــي بـــــــــــــــــدأت بــــــــاســــــــتــــــــخــــــــدام عـــــــاجـــــــات 
مـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة، مــــــثــــــل الـــــــــعـــــــــاج بـــــالـــــبـــــازمـــــا 
للحاالت الحرجة، واألدويــة املضادة 

للفروسات املختلفة، ويتم تحديث 
هــــــــــــــــــــذه الــــــــــــــعــــــــــــــاجــــــــــــــات وفـــــــــــــــقـــــــــــــــاً ألحـــــــــــــــدث 
الدراسات العلمية. والثاين يعود إىل 
ــــفــــــحــــــوص، لـــتـــشـــمـــل  تــــوســــيــــع نـــــطـــــاق الــ
أكــر عــدد ممكن مــن أفـــراد املجتمع، 
بـــهـــدف الـــكـــشـــف املـــبـــكـــر عــــن اإلصــــابــــات 
وعــزلــهــا وتـــوفـــر أفــضــل ســبــل الــرعــايــة 

الـــــــصـــــــحـــــــيـــــــة الــــــــــــــازمــــــــــــــة لــــــــــهــــــــــا، وتــــــجــــــنــــــب 
ــــعــــــود الـــســـبـــب  مــــضــــاعــــفــــات املـــــــــــرض. ويــ
الــــــــــــــــثــــــــــــــــالــــــــــــــــث إىل تــــــــــــــعــــــــــــــزيــــــــــــــز الــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــدرات 
االســـتـــيـــعـــابـــيـــة، مـــــن خــــــال تــخــصــيــص 
عدد من املستشفيات واملراكز الطبية 
لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع حــــــــاالت املــــصــــابــــن بــعــد 
ــــتـــــهـــــا عـــــــى صـــعـــيـــد  الــــــتــــــأكــــــد مـــــــن جـــــاهـــــزيـ
الــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــوادر الــــــــــــــطــــــــــــــبــــــــــــــيــــــــــــــة واملـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــدات 
والــــتــــجــــهــــيــــزات الــــــازمــــــة لــــهــــذه املـــهـــمـــة. 
والسبب الرابع خاص بتوافر الكوادر 
ــــيـــــة، إضـــــــافـــــــة إىل  ــــبـ واملـــــســـــتـــــلـــــزمـــــات الـــــطـ
املــــــــــــــخــــــــــــــزون االســــــــــراتــــــــــيــــــــــجــــــــــي لــــــــــــلــــــــــــدواء، 
بــــاعــــتــــبــــاره إحـــــــــدى الـــــركـــــائـــــز األســــاســــيــــة 

للتصدي للوباء.
وأضـــافـــت الــحــوســنــي أن »ارتـــفـــاع 
حــــــــــــــــاالت الــــــــشــــــــفــــــــاء مــــــــــن )كــــــــــــــورونــــــــــــــا( يف 
اإلمارات ما كان ليتحقق لوال الجهد 
ــــلــــــن يف خــــــــــط الــــــــدفــــــــاع  ــــامــ ــــعــ ــــلــ الـــــــكـــــــبـــــــر لــ
األول، إذ قـــــدمـــــوا نــــمــــوذجــــاً رائـــــعـــــاً يف 
الــــــــــــــتــــــــــــــفــــــــــــــاين والــــــــــــــعــــــــــــــمــــــــــــــل عــــــــــــــــــى ســـــــــامـــــــــة 

املجتمع«.
وواصلت اإلمارات تصدرها دول 
العالم يف عدد الفحوص االستباقية 
للكشف عن »كورونا« - مقارنة بعدد 
السكان - بإجراء ما يقرب من مليوين 
فحص، بعد التوسع يف مراكز إجراء 
فحص »كورونا« من املركبة، ومراكز 
فــــــــــــــــــحــــــــــــــــــص الــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــال، وافــــــــــــــــــتــــــــــــــــــتــــــــــــــــــاح 
املــســتــشــفــيــات املـــيـــدانـــيـــة عــــى مــســتــوى 
الــــــــــــــــــــــــدولــــــــــــــــــــــــة، بــــــــــــــالــــــــــــــتــــــــــــــزامــــــــــــــن مــــــــــــــــــع تــــــبــــــنــــــي 
اســــــــراتــــــــيــــــــجــــــــيــــــــة لــــــتــــــكــــــثــــــيــــــف الـــــــفـــــــحـــــــوص 
املخرية للمواطنن واملقيمن يف إطار 

مواجهة الجائحة.
كـــمـــا أطـــلـــقـــت اإلمـــــــــارات الـــرنـــامـــج 
الـــــوطـــــنـــــي لـــلـــفـــحـــص املــــــنــــــزيل ألصــــحــــاب 
الـــهـــمـــم بــــهــــدف تـــخـــصـــيـــص فــــــرق طــبــيــة 
مــــــســــــتــــــعــــــدة ومـــــــــــدربـــــــــــة عــــــــــى الـــــتـــــعـــــامـــــل 
مـــعـــهـــم وزيــــارتــــهــــم، وإجـــــــــراء فــحــوص 
لـــــهـــــم يف مـــــنـــــازلـــــهـــــم، إضـــــــافـــــــة إىل بـــــدء 
الــفــحــص املـــجـــاين لــلــمــواطــنــن وعــمــال 
الـــخـــدمـــة املـــســـاعـــدة يف مـــنـــازلـــهـــم، إىل 
جــــــــانــــــــب عــــــــــــدد مـــــــــن الــــــــفــــــــئــــــــات، تــــشــــمــــل 
ــــهـــــمـــــم، واملـــــــــــــرأة الــــحــــامــــل،  أصــــــحــــــاب الـ
واملـــقـــيـــمـــن مـــمـــن تـــزيـــد أعــــمــــارهــــم عــى 
ــــاً، إضــــافــــة إىل الــــذيــــن لــديــهــم  ــــامـ 50 عـ
األعــــــــــــــــــــــــــــراض املــــــــصــــــــاحــــــــبــــــــة لــــــــلــــــــفــــــــروس، 

واملخالطن املقربن من املصابن.

انخفاض إجمالي المصابين بـ »كورونا« لليوم الخامس على التوالي
نسبة التعافي 49.5% من الحاالت المسجلة

الهبوط بمؤشر 
اإلصابات

أكد أطباء أن زيادة حاالت 
الشفاء على معدالت 

اإلصابة خالل األيام األخيرة، 
مؤشر إيجابي، يجب الحفاظ 

عليه عبر التزام أفراد 
المجتمع بتعليمات الوقاية 

والتباعد االجتماعي والبقاء 
في المنازل، للهبوط 

بمؤشر اإلصابات إلى الصفر. 
وأشاروا إلى أن المرحلة 

الحالية التزال ضمن المراحل 
المهمة لمكافحة 

الفيروس، وتتطلب استمرار 
التعاون وااللتزام، وإجراء 
مزيد من الفحوص على 

مستوى الدولة الكتشاف 
 وحصار 

ً
المرض مبكرا

الفيروس ومنعه من 
االنتشار.

وأضافوا أن استمرار ارتفاع 
حاالت اإلصابة الجديدة 
متوقع نتيجة الفحوص 

االستباقية والمكثفة، التي 
تجريها الجهات المختصة 

على نطاق واسع للكشف 
عن المصابين والمخالطين، 

وهي زيادة متوقعة 
وشائعة في مختلف دول 

العالم.

ارتفاع حاالت الشفاء يدين لجهود العاملين في خط الدفاع األول. ■من المصدر

- تعزيز الرعاية الصحية املقدمة للمصابني.
- توسيع نطاق الفحوص.

- تخصيص مستشفيات ومراكز طبية للتعامل مع اإلصابات. 
- توافر الكوادر واملستلزمات الطبية.

4 عوامل لزيادة التعافي
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أشرف جمال À أبوظبي

ــــئـــــة االتــــــــحــــــــاديــــــــة لـــــلـــــمـــــوارد  ــــيـ ــــهـ أفـــــــــــــــادت الـ
الـــــــبـــــــشـــــــريـــــــة الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــيـــــــة، بـــــــــــــأن مــــنــــصــــة 
ــــا قــــبــــل  ــــهــ ــتــ ــ ــــقــ ــلــ ــ »اســـــــــتـــــــــقـــــــــطـــــــــاب« الـــــــــتـــــــــي أطــ
أسبوع للتوظيف الذيك عىل مستوى 
الـــحـــكـــومـــة االتـــــحـــــاديـــــة، ســـتـــعـــمـــل عــىل 
اخــتــيــار املــرشــحــن لشغل الــوظــائــف يف 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــوزارات والــــــــــجــــــــــهــــــــــات االتــــــــــحــــــــــاديــــــــــة، 
بــاســتــخــدام الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي، من 
خـــــــال مـــطـــابـــقـــة إلــــكــــرونــــيــــة لـــلـــوظـــائـــف 
الشاغرة، مع السري الذاتية للباحثن 
ــــنـــــظـــــام، مــن  عـــــن عــــمــــل واملــــحــــمــــلــــة يف الـ

دون تدخل بشري.
وكـــــــــشـــــــــفـــــــــت الــــــــهــــــــيــــــــئــــــــة - يف تــــــقــــــريــــــر 
أصدرته أخرياً - أن الوزارات والجهات 
الحكومية االتحادية، استقبلت عىل 
ــيـــــة 151  ــ مــــــــدى الـــــســـــنـــــوات األربـــــــــــع املـــــاضـ
ألــــف طــلــب تـــوظـــيـــف، مـــن خــــال نــظــام 
التوظيف اإللكروين الذيك، الفتة إىل 
رفع 90 ألف سرية ذاتية لباحثن عن 
ــــقـــــطـــــاع الـــــحـــــكـــــومـــــي، عــىل  شــــــواغــــــر يف الـ

هذا النظام.
وتـــــــــــــفـــــــــــــصـــــــــــــيـــــــــــــاً، أعــــــــــــلــــــــــــنــــــــــــت الــــــــهــــــــيــــــــئــــــــة 
االتــــــــــــــــــحــــــــــــــــــاديــــــــــــــــــة لــــــــــــــــلــــــــــــــــمــــــــــــــــوارد الـــــــــبـــــــــشـــــــــريـــــــــة 
الــحــكــومــيــة، أن املــنــصــة الــجــديــدة التي 
أطــلــقــتــهــا األســــبــــوع املــــــايض، لــلــتــوظــيــف 
الـــــــــــــــــــــــــــذيك عـــــــــــــــــىل مـــــــــــســـــــــــتـــــــــــوى الـــــــــحـــــــــكـــــــــومـــــــــة 
االتــــــــحــــــــاديــــــــة، تــــتــــضــــمــــن نــــــظــــــامــــــاً مــــــعــــــززاً 
بـــــــخـــــــصـــــــائـــــــص الـــــــــــــذكـــــــــــــاء االصـــــــطـــــــنـــــــاعـــــــي، 
يعمل عىل مطابقة الوظائف الشاغرة 
يف الــــحــــكــــومــــة االتــــــحــــــاديــــــة، مــــــع الـــســـري 
الــذاتــيــة لــلــبــاحــثــن عـــن عــمــل واملــحــمــلــة 

يف النظام.
وبــــــحــــــســــــب الـــــهـــــيـــــئـــــة ُيـــــــعـــــــد الـــــنـــــظـــــام 
الــــــــــــــــجــــــــــــــــديــــــــــــــــد - الـــــــــــــــــــــــــــــــــذي يـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــل اســـــــــــــم 

»اســـــــــــــــــتـــــــــــــــــقـــــــــــــــــطـــــــــــــــــاب« - مــــــــــــنــــــــــــصــــــــــــة ذكـــــــــــيـــــــــــة 
للتوظيف، تساعد الوزارات والجهات 
االتحادية عىل اختيار أنسب املرشحن 
لــــلــــوظــــائــــف، بــــاالســــتــــفــــادة مـــــن تــقــنــيــات 
ــــنـــــاعـــــي، إذ تـــســـتـــنـــد إىل  الــــــذكــــــاء االصـــــطـ
ــــبـــــحـــــث والــــتــــوظــــيــــف  ــلــــيــــات الـ ســـــجـــــل عــــمــ
الـــــــــســـــــــابـــــــــقـــــــــة لـــــــــلـــــــــجـــــــــهـــــــــات، وُيــــــــــبــــــــــنــــــــــى عـــــىل 
ــــهـــــة الــــحــــالــــيــــة  ــــهــــــات الـــــجـ ــــا تــــــوجــ ــــهــ ــــاســ أســ
واملــســتــقــبــلــيــة يف عـــمـــلـــيـــات الـــبـــحـــث عــن 
أنـــــــــــســـــــــــب املـــــــــــوظـــــــــــفـــــــــــن، الســــــتــــــقــــــطــــــابــــــهــــــم 

»إلكرونياً« من دون تدخل بشري. 
فــــــيــــــمــــــا أكـــــــــــــــــدت الــــــهــــــيــــــئــــــة أن نـــــظـــــام 
التوظيف اإللكروين الذي أتاحته من 
خــال موقعها اإللــكــروين، يعد أحد 

املــصــادر الرئيسة واملــهــمــة الــتــي تعتمد 
عــلــيــهــا الــــــــوزارات والـــجـــهـــات االتـــحـــاديـــة 
يف اإلعــــــــــــــان عــــــــن الـــــــوظـــــــائـــــــف الـــــشـــــاغـــــرة 
لــديــهــا وتــوظــيــف واســتــقــطــاب أصــحــاب 

الكفاءات والخربات واملهارات.
ولفتت - يف تقرير أصــدرتــه أخــرياً 
- إىل أنها تسعى من خال النظام إىل 
توفري منظومة شبكية متكاملة لدورة 
الـــــــتـــــــوظـــــــيـــــــف يف الـــــــــــــــــــــــــــــوزارات والـــــــجـــــــهـــــــات 
االتــــــــــحــــــــــاديــــــــــة مــــــــــن خـــــــــــــال نـــــــــظـــــــــام إدارة 
معلومات املوارد البشرية يف الحكومة 
االتــــــحــــــاديــــــة »بـــــــيـــــــانـــــــايت«، حــــيــــث يـــعـــمـــل 
ــــيــــــع مــــــــــراحــــــــــل عــــمــــلــــيــــة  ــــمــ عــــــــــىل أتـــــــمـــــــتـــــــة جــ
التوظيف يف تلك الجهات، ويرمي إىل 

خـــفـــض تـــكـــالـــيـــف هـــــذه الــعــمــلــيــة ويـــزيـــد 
من كفاءتها وسرعتها.

ــــام  ــــظــ ــــر، يــــــتــــــيــــــح نــ ــ ــــريـ ــ ــــقـ ــ ــتـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ووفــــــــــــقــــــــــــاً لـ
ــــكـــــروين إلدارات املــــــوارد  الـــتـــوظـــيـــف اإللـ
الــــــــبــــــــشــــــــريــــــــة يف الـــــــــــــــــــــــــــــــــوزارات والــــــــجــــــــهــــــــات 
ــلــــيــــة  االتـــــــــــحـــــــــــاديـــــــــــة إمـــــــكـــــــانـــــــيـــــــة إدارة عــــمــ
الـــتـــوظـــيـــف مــــن خــــــال مـــتـــصـــفـــح شــبــي 
وصـــــــفـــــــحـــــــات خـــــــدمـــــــة ذاتــــــــيــــــــة بــــســــيــــطــــة، 
فــــضــــاً عـــــن أنــــــه يــــوفــــر الـــجـــهـــد والــــوقــــت 
عىل موظفي إدارات املــوارد البشرية، 
حــيــث كــــان يــتــم إدخـــــال جــمــيــع بــيــانــات 
ــــلـــــهـــــم  ــــبـ املــــــــتــــــــقــــــــدمــــــــن لــــــــلــــــــوظــــــــائــــــــف مــــــــــــن قـ

شخصياً.
وأوضـــــــــــــــــــــــــح أن نـــــــــــظـــــــــــام الـــــــتـــــــوظـــــــيـــــــف 
اإللكروين للحكومة االتحادية، بات 
أحـــــــد املــــــصــــــادر الــــرئــــيــــســــة واملــــهــــمــــة الـــتـــي 
ــــهــــــات  تــــعــــتــــمــــد عــــلــــيــــهــــا الــــــــــــــــــــــوزارات والــــــجــ
االتـــــحـــــاديـــــة يف اإلعــــــــــان عـــــن الــــوظــــائــــف 
الشاغرة لديها، منوهاً برفع 90 ألف 
ــــام، كـــمـــا  ــــظــ ــنــ ــ ســــــــرية ذاتــــــيــــــة عــــــىل هــــــــذا الــ
اســــتــــقــــبــــل 151 ألــــــــف مــــتــــقــــدم لــــوظــــائــــف 
بــالــحــكــومــة االتـــحـــاديـــة مــنــذ عـــام 2015 

وحتى نهاية العام املايض.
وذكــــــــــــــــــــــر أن هــــــــــــــــــذا الـــــــــــنـــــــــــظـــــــــــام يـــــتـــــيـــــح 
مــــجــــمــــوعــــة مـــتـــكـــامـــلـــة مــــــن الـــخـــصـــائـــص 
ملــســتــخــدمــيــه، أبــــرزهــــا مـــقـــارنـــة طــلــبــات 
التوظيف، وإعــطــاء مــعــدالت التقييم 
لــلــمــتــقــدمــن، والــبــحــث عـــن مــرشــحــن 
لــلــوظــائــف، وإنــشــاء وإدارة الــشــواغــر، 
واإلعـــــــــــــــــــــــان عــــــــــن الـــــــــوظـــــــــائـــــــــف الـــــــشـــــــاغـــــــرة 
املــــــــــــرشــــــــــــحــــــــــــن  وإدارة  ومـــــــــــــــــــراجـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــة 
ودعـــــــــــوتـــــــــــهـــــــــــم، والـــــــــبـــــــــحـــــــــث عـــــــــــن عــــــمــــــل، 
والـــــــــتـــــــــســـــــــجـــــــــيـــــــــل الـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــوري، وتــــــــرشــــــــيــــــــح 
أشـــــــــــــــخـــــــــــــــاص لــــــــــــلــــــــــــوظــــــــــــائــــــــــــف، والـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــدم 
للوظائف الشاغرة، بجانب التواصل 

الفوري مع مسؤويل التوظيف.

151 ألف طلب إلكتروني للوظائف 
الحكومية خالل 4 سنوات

تنفذها منصة »استقطاب« في 
»االتحادية للموارد البشرية«

مطابقة إلكترونية 
للسيرة الذاتية 

والوظائف الشاغرة

أهداف رئيسة

أشار التقرير إلى أن نظام التوظيف اإللكتروني يحقق ثالثة 
أهداف رئيسة؛ األول توظيف واستقطاب أصحاب الكفاءات، 

والثاني إمكانية إدارة عملية التوظيف عبر متصفح شبكي 
وصفحات خدمة ذاتية، بينما الهدف الثالث، توفير منظومة 

شبكية لدورة التوظيف في الوزارات والجهات االتحادية، من 
خالل نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة 

االتحادية »بياناتي«.
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النظام يتيح مقارنة طلبات التوظيف.À  أرشيفية

ــــة بــــأنــــهــــا  ــ ــــارقـ ــ ــــــشـ أفــــــــــــــادت شــــــرطــــــة الـ
ســـــرصـــــد تــــجــــمــــعــــات »الـــــعـــــيـــــد« داخــــــل 
ــــاء مـــركـــبـــات  ــــازل مــــــن خـــــــال إحــــــصــ ــ ــنـ ــ ــ املـ
ــــا، بـــهـــدف  ــــهــ ــــامــ الـــــضـــــيـــــوف املــــتــــوقــــفــــة أمــ
توعيتها باملخاطر املرتبة عىل تجاهل 
ــــفــــــرة  ــــاعــــــد االجــــــتــــــمــــــاعــــــي خـــــــــــال الــ ــبــ ــ ــتــ ــ الــ
الــراهــنــة،فــيــمــا أغــلــقــت دائـــــرة الــتــنــمــيــة 
االقــــتــــصــــاديــــة يف الــــشــــارقــــة 13 مــنــشــأة 
غــــري مـــلـــتـــزمـــة بـــاملـــعـــايـــري واالشـــــراطـــــات 
االحـــرازيـــة للحد مــن انــتــشــار فــريوس 

كورونا املستجد )كوفيد-19(.
ــــا  ــــهــ وقــــــــــالــــــــــت بـــــــلـــــــديـــــــة الـــــــــشـــــــــارقـــــــــة إنــ
نفذت 330 ألــف ساعة تعقيم خال 
الـــفـــرة املـــاضـــيـــة، مــشــرية إىل اســتــمــرار 

العمل باإلجراءات االحرازية.
ــــيــــــاً، أكـــــــــد الــــــقــــــائــــــد الـــــعـــــام  ــــفــــــصــ وتــ
لــــــشــــــرطــــــة الـــــــــشـــــــــارقـــــــــة، الــــــــــلــــــــــواء ســــيــــف 
ــــر  ــــمـ الــــــــــــــــــزري الـــــــــشـــــــــامـــــــــي، خــــــــــــال مـــــؤتـ
صــــــــــحــــــــــايف نـــــــظـــــــمـــــــه املــــــــكــــــــتــــــــب اإلعــــــــــامــــــــــي 
ــــعــــــد، أن  لــــحــــكــــومــــة الــــــشــــــارقــــــة، عــــــن بــ
»الــــشــــرطــــة ال تـــســـتـــطـــيـــع طــــــرق أبــــــواب 
املـــــــــــــنـــــــــــــازل لـــــــلـــــــتـــــــأكـــــــد مــــــــــــن عـــــــــــــــدم وجــــــــــــود 
تـــــجـــــمـــــعـــــات داخـــــــلـــــــهـــــــا خـــــــــــال الـــــعـــــيـــــد، 
ولكنها ستعمد إىل رصد املنازل التي 
تـــتـــجـــمـــع أمـــامـــهـــا ســــيــــارات الـــضـــيـــوف، 
للتواصل مع القاطنن فيها، بهدف 
تــــوعــــيــــتــــهــــم، إضــــــافــــــة إىل بــــــث رســــائــــل 
ــــة عــــــــــرب مــــــــــكــــــــــربات الـــــــصـــــــوت  ــ ــيـ ــ ــ ــــاعـ ــ ــــمـ ــ ــتـ ــ ــ اجـ
للتذكري بأهمية االلتزام باإلجراءات 

االحرازية«.
وبــــن الــشــامــي أن »اإلجـــــــراءات 
الـــتـــي تــــم تــطــبــيــقــهــا مـــنـــذ بــــدايــــة انــتــشــار 
الــــــــــــــفــــــــــــــريوس ســــــتــــــســــــتــــــمــــــر طـــــــــــــــــــوال أيــــــــــــام 
الــعــيــد، إضــافــة إىل تكثيف الــدوريــات 
عـــىل مـــــدار 24 ســـاعـــة، حــيــث ســتــكــون 
هــــــــنــــــــاك 365 دوريـــــــــــــــــــة بــــــــهــــــــدف ضـــــمـــــان 
الـــتـــقـــيـــد بــــربنــــامــــج الـــتـــعـــقـــيـــم، والـــــتـــــزام 
الجمهور باإلجراءات االحرازية حتى 
ــــــة  ــبـ ــ ــ ــــــسـ تــــــــــــمــــــــــــر هــــــــــــــــــــــــذه الــــــــــــــــــفــــــــــــــــــرة بـــــــــــــــأقـــــــــــــــل نـ
إصـــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــات«، مـــــــــــــنـــــــــــــاشـــــــــــــداً الــــــــجــــــــمــــــــهــــــــور 

التعاون مع الشرطة.
ولفت إىل أن الشرطة عملت مع 

بـــــــــلـــــــــديـــــــــة الــــــــــــشــــــــــــارقــــــــــــة ضـــــــــمـــــــــن بــــــــرنــــــــامــــــــج 
التعقيم الوطني، وكثفت دورياتها 
ــــاطـــــق الــــصــــنــــاعــــيــــة، لــــلــــتــــأكــــد مــن  ــنـ ــ يف املـ
تــــــــــطــــــــــبــــــــــيــــــــــق الـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــالـــــــــــــة لــــــــــــــــــــــإجــــــــــــــــــــــراءات 
االحــرازيــة، إىل جانب نشر الرسائل 

التوعوية منذ بداية الجائحة.
وناشد الشامي أفــراد املجتمع 
ــــمــــــن وزائـــــــــريـــــــــن  ــيــ ــ ــــقــ مـــــــــن مـــــــواطـــــــنـــــــن ومــ
ضرورة تجنب التجمعات واملحافظة 
عىل مسافة آمنة، إضافة إىل تجنب 
تــــــــــبــــــــــادل الــــــــــــــــزيــــــــــــــــارات، والـــــــــــحـــــــــــرص عــــىل 
الــتــبــاعــد الــجــســدي؛ لــلــمــحــافــظــة عىل 
سامة وصحة الجميع، والــحــد من 

انتشار الوباء.
وقال مدير عام بلدية الشارقة، 
ثـــــابـــــت ســـــالـــــم الــــطــــريــــفــــي، إن ســــاعــــات 
الـــــتـــــعـــــقـــــيـــــم بـــــلـــــغـــــت 330 ألــــــــــــف ســـــاعـــــة 
خال الفرة املاضية، واليزال برنامج 

التعقيم مستمراً.
وذكــــــــــــــــر مــــــــديــــــــر إدارة الــــتــــســــجــــيــــل 
والـــــــــــــــرخـــــــــــــــيـــــــــــــــص يف دائــــــــــــــــــــــــــــــــرة الـــــــتـــــــنـــــــمـــــــيـــــــة 
االقــــــــــــــتــــــــــــــصــــــــــــــاديــــــــــــــة بــــــــــــــالــــــــــــــشــــــــــــــارقــــــــــــــة، فــــــهــــــد 
الـــــخـــــمـــــريي، أن الـــــــدائـــــــرة أغــــلــــقــــت مــنــذ 
بــــــدايــــــة أزمـــــــــة كـــــــورونـــــــا 13 مــــنــــشــــأة غــري 
مـــــــلـــــــتـــــــزمـــــــة بــــــــاملــــــــعــــــــايــــــــري واالشـــــــــــــــراطـــــــــــــــات 
االحــــــــــــــــــــــــــرازيــــــــــــــــــــــــــة لــــــــــلــــــــــحــــــــــد مـــــــــــــــــن انــــــــــتــــــــــشــــــــــار 

الــــفــــريوس. وأكـــــد اســـتـــمـــرار الــحــمــات 
الــرقــابــيــة لــلــحــّد مـــن إجـــــــراءات الــغــش 
الـــتـــجـــاري، وحــمــايــة لــلــمــســتــهــلــكــن يف 
مـــــخـــــتـــــلـــــف مـــــــــــــدن ومــــــــنــــــــاطــــــــق اإلمــــــــــــــــــــارة، 
والتأكد من سامة جميع املمارسات 
االقتصادية، السيما يف هذه الظروف 

االستثنائية.
وبـــــــــن أن »قــــــــــــــرار فـــــتـــــح مــــــزيــــــد مـــن 
األنـــــــــشـــــــــطـــــــــة االقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــاديـــــــــــة، يف حــــــــال 
اتــخــاذه، سيكون مبنياً عــىل تطورات 
األوضــــاع الــراهــنــة يف مــا يتعلق بمدى 
انــــــــتــــــــشــــــــار الـــــــــــــفـــــــــــــريوس، والـــــتـــــعـــــلـــــيـــــمـــــات 
الــــصــــادرة عـــن الــهــيــئــة الــوطــنــيــة إلدارة 

الطوارئ واألزمات والكوارث«.
وأشـــــــــــــــــار إىل أن الــــــــــــدائــــــــــــرة كـــثـــفـــت 
حماتها التفتيشية عىل الصالونات 
الـــــــرجـــــــالـــــــيـــــــة والـــــــنـــــــســـــــائـــــــيـــــــة، واملـــــــطـــــــاعـــــــم 
والـــكـــافـــتـــرييـــات واملـــــحـــــال، لـــلـــتـــأكـــد مــن 
اســــــــتــــــــيــــــــفــــــــائــــــــهــــــــا املـــــــــــعـــــــــــايـــــــــــري االحـــــــــــــــــرازيـــــــــــــــــة 
ــــيـــــات  ــــلـ ــــمـ والــــــــــوقــــــــــائــــــــــيــــــــــة، مــــــــــــؤكــــــــــــداً أن عـ
التفتيش ستستمر خــال أيــام إجــازة 

العيد.

إغالق 13 منشأة منذ بداية أزمة »كورونا« لمخالفتها اإلجراءات االحترازية
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ألف ساعة تعقيم نفذتها 
بلدية الشارقة.

سيف الشامسي:

»الشرطة ال تستطيع طرق 
أبواب المنازل للتأكد من 
عدم وجود تجمعات«.

نشب حريق يف منزل بمنطقة البدية 
يف الـــــــــــفـــــــــــجـــــــــــرية، أمـــــــــــــــــــــس، وحـــــــــــاصـــــــــــرت 
الــــــــنــــــــريان أحـــــــــد األشــــــــخــــــــاص الــــقــــاطــــنــــن 

فيه.
وتــــلــــقــــت غـــــرفـــــة عــــمــــلــــيــــات الـــــدفـــــاع 
املــــــــــــــــدين بــــــــــاغــــــــــاً بــــــــالــــــــحــــــــريــــــــق، وبــــــــوجــــــــود 
شــــــــخــــــــص مـــــــــفـــــــــقـــــــــود، فــــــــتــــــــحــــــــرك مــــــركــــــز 
الــــدفــــاع املــــــدين يف »ضــــدنــــا« إىل مــوقــع 
الـــبـــاغ، حــيــث بــــادر عــنــاصــر املـــركـــز إىل 
الـــــــبـــــــحـــــــث عــــــــــن الـــــــشـــــــخـــــــص املـــــــحـــــــصـــــــور، 
وتـــــــــــــمـــــــــــــكـــــــــــــنـــــــــــــوا مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــعـــــــــــــــثـــــــــــــــور عـــــــــلـــــــــيـــــــــه، 
ومــســاعــدتــه عـــىل الـــخـــروج مـــن املــوقــع 
ــــابـــــات، كـــمـــا تــمــكــنــوا مــن  مــــن دون إصـ
السيطرة عىل الحريق وإخماده بعد 
إخــاء املــنــزل وتــربيــد املــوقــع وتسليمه 

للجهات املختصة يف اإلمارة.
ــــــت إدارة الــــــــدفــــــــاع املـــــــــــدين يف  ــــالـ ــ وقـ
الفجرية إن الشخص الــذي حاصرته 
الــنــريان بــصــحــة جــيــدة، وإنــهــا سلمته 

إىل اإلسعاف الوطني. 
ونتج عن الحادث احــراق غرفة 
الــــــــــــــنــــــــــــــوم والـــــــــــــصـــــــــــــالـــــــــــــة وتــــــــــــــلــــــــــــــوث املــــــــــنــــــــــزل 

بالدخان. 
ودعـــــت إىل االلــــتــــزام بـــاشـــراطـــات 
الـــــســـــامـــــة يف املـــــــــنـــــــــازل، مـــــــشـــــــددة عـــىل 
ــــام »حــــصــــنــــتــــك«،  ــــظــ ــــيـــــب نــ ــــيـــــة تـــــركـ أهـــــمـ
واالســـــــــــتـــــــــــعـــــــــــانـــــــــــة بــــــــــوســــــــــائــــــــــل الـــــــحـــــــمـــــــايـــــــة 
األخـــــــرى، لــتــجــنــب حــــــوادث الـــحـــريـــق، 

وتقليل آثارها. 
كــمــا دعــــت إىل تــجــنــب اســتــخــدام 
األدوات الــــكــــهــــربــــائــــيــــة الــــــرديــــــئــــــة الــــتــــي 
تــــــــــســــــــــتــــــــــخــــــــــدم لــــــــــتــــــــــوصــــــــــيــــــــــل الــــــــــكــــــــــهــــــــــربــــــــــاء 
لـــــــلـــــــثـــــــاجـــــــات والـــــــــســـــــــخـــــــــانـــــــــات وأجـــــــــهـــــــــزة 
التكييف ومراوح الشفط وغريها من 
ــــــة دوريــــــــــــة  ــــانـ ــ ــيـ ــ ــ األجــــــــــــهــــــــــــزة، وإجـــــــــــــــــــــراء صـ

لألجهزة.
الفجيرة ■ اإلمارات اليوم

أجــــــــــــــازت الــــــتــــــعــــــديــــــات األخــــــــــرية 
عــىل قــانــون اإلجـــــراءات املــدنــيــة 
تـــخـــصـــيـــص دائــــــــــرة أو أكـــــــر مــن 
الـــــــدوائـــــــر الــــجــــزئــــيــــة لـــلـــفـــصـــل يف 
ــــيـــــة والــــتــــجــــاريــــة  الــــــــدعــــــــاوى املـــــدنـ
والـــعـــمـــالـــيـــة، دعـــــــاوى املــطــالــبــة 
بــــــــاألجــــــــور واملــــــــرتــــــــبــــــــات، الــــــتــــــي ال 
تـــــــــــــجـــــــــــــاوز قــــــيــــــمــــــتــــــهــــــا 500 ألـــــــــف 
درهـــــــــــــــــــــــــــــــــــم، ودعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوى صــــــحــــــة 
الـــتـــوقـــيـــع، أيــــــاً كـــانـــت قــيــمــتــهــا، 

خال جلسة واحدة فقط.
ونصت التعديات، التي 
تضمنها قــرار مجلس الـــوزراء 
يف شـــــــــــــأن قــــــــــانــــــــــون اإلجــــــــــــــــــــــراءات 
ــثــــنــــاء  ــتــ املـــــــدنـــــــيـــــــة، عــــــــىل أنــــــــــه بــــاســ
ــــاوى الــــتــــي تــــكــــون الــــدولــــة  الــــــدعــ
طـــــــــــــــــــرفـــــــــــــــــــاً فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا والـــــــــــــــــــــــدعـــــــــــــــــــــــاوى 
املــــســــتــــعــــجــــلــــة وأوامـــــــــــــــر األداء، 
يجوز بقرار من وزير العدل أو 
رئــــــــــــيــــــــــــس الــــــــــجــــــــــهــــــــــة الـــــــقـــــــضـــــــائـــــــيـــــــة 
ــــة املــــــخــــــتــــــصــــــة، بــــحــــســــب  ــيــ ــ ــلــ ــ ــــحــ املــ
األحــــــــــوال، أن تـــخـــصـــص دائـــــرة 
ــــر الــجــزئــيــة  أو أكــــــر مــــن الــــــدوائــ
للفصل يف الدعاوى املعروضة 
عــــلــــيــــهــــا خــــــــال جــــلــــســــة واحــــــــدة 

فقط.
كــــــــــــــــمــــــــــــــــا نــــــــــــــــصــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــــــىل أن 
ــيــــــة،  ــ ــــزئــ ــــجــ تـــــخـــــتـــــص الــــــــــــدوائــــــــــــر الــ
املــنــصــوص عليها يف الــقــانــون، 
بــالــحــكــم ابـــتـــدائـــيـــاً يف الـــدعـــاوى 
املدنية والتجارية والعمالية، 
الــــــــتــــــــي ال تــــــــــجــــــــــاوز قـــــيـــــمـــــتـــــهـــــا 10 
مــــــــايــــــــن درهــــــــــــــــــم، والـــــــــــدعـــــــــــاوى 
املـــتـــقـــابـــلـــة، أيـــــــاً كــــانــــت قــيــمــتــهــا. 
ويف جــــــمــــــيــــــع األحــــــــــــــــــــــوال يـــــكـــــون 
الــــحــــكــــم الــــــصــــــادر عــــــن الــــــدوائــــــر 
الجزئية نهائياً إذا كانت قيمة 
الــــــــــدعــــــــــوى ال تـــــــــجـــــــــاوز 50 ألــــــف 
درهــــــــــــــــــــــــــــــــم. وتـــــــــــــــــكـــــــــــــــــون األحــــــــــــــكــــــــــــــام 
الـــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــادرة عــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــحـــــــــــاكـــــــــــم 
االستئناف نهائية، غــري قابلة 
لـــلـــطـــعـــن بـــالـــنـــقـــض، إذا كـــانـــت 
قــيــمــة الـــدعـــوى ال تـــجـــاوز 500 

ألف درهم.

دوائر متخصصة 
للفصل في 

الدعاوى العمالية 
خالل جلسة واحدة

أحمد عابد ■ أبوظبي

نتج عن الحادث احتراق غرفة 
نوم وصالة وتلوث المنزل 

بالدخان.  ■ من المصدر

إنقاذ شخص حاصرته 
النيران في منزله

الشامسي خالل مؤتمر صحافي عن بعد نظمه المكتب اإلعالمي لحكومة الشارقة. À  من المصدر
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رســــــائــل
طلبات توظيف

أنـــا مــواطــنــة )34 عـــامـــاً(، حــاصــلــة عىل 
شهادة الثانوية العامة، ولدي خربة 
ســـــــبـــــــع ســــــــــنــــــــــوات بــــــالــــــعــــــمــــــل يف مـــــجـــــال 
خدمة العمالء، وتكمن مشكلتي يف 
عـــــــــــــدم الــــــــحــــــــصــــــــول عــــــــــىل وظـــــــيـــــــفـــــــة مــــنــــذ 
2013، وطــرقــت أبـــوابـــاً عـــدة يف دوائـــر 
ومؤسسات حكومية وخاصة يف دبي 
والــــــــــشــــــــــارقــــــــــة، ولـــــــــــم أوفـــــــــــــــــق، وأســـــــــــريت 
ــــة أفــــــــــــــــــــــراد، ونـــــمـــــر  ــــمــــــســ تـــــــتـــــــكـــــــون مــــــــــن خــ
ــــبـــــة، يف ظـــل  بــــــــظــــــــروٍف مــــعــــيــــشــــيــــة صـــــعـ
تـــراكـــم الــــديــــون الــبــنــكــيــة عـــىل عــاتــقــي، 
لــذا أنــاشــد املــســؤولــن مــســاعــديت عىل 
إيـــــــــــــــــجـــــــــــــــــاد وظــــــــــــيــــــــــــفــــــــــــة تــــــــــــــســــــــــــــاعــــــــــــــدين عــــــىل 

مصروفات الحياة.

)نادية(

أنــــا مـــواطـــن مـــن الـــشـــارقـــة )27 عـــامـــاً(، 
حاصل عــىل شــهــادة دبــلــوم هندسة، 
وخربة سنة يف العمل بأحد البنوك، 
حـــــــيـــــــث كـــــــنـــــــت أعــــــــمــــــــل لــــــــــفــــــــــرة، لــــكــــنــــنــــي 
تركت العمل بسبب ظروف خاصة، 
وأبحث عن وظيفة أخرى، منذ سنة 
تقريباً. ومع أنني طرقت خالل الفرة 
املاضية أبواب التوظيف يف مؤسسات 
عــــــدة حـــكـــومـــيـــة وخـــــاصـــــة يف الـــشـــارقـــة 
ودبـــي إال أنــنــي لــم أوفـــق يف الحصول 
عــــــــــــــىـل فـــــــــــــــرصـــــــــــــــة. أنـــــــــــــــاشـــــــــــــــد املــــــــــســــــــــؤولــــــــــن 
مساعديت عــىل إيــجــاد وظيفة لتأمن 

مصروفات الحياة.

)عبداهلل(

أنـــــا مــــواطــــن )32 عـــــامـــــاً(، حـــاصـــل عــىل 
شهادة الثانوية العامة، ولدي خربة 
ســنــة يف الــعــمــل مـــنـــدوبـــاً، لــكــن تــركــت 
العمل لــظــروف خــاصــة، وأبــحــث عن 
وظــيــفــة مــنــذ ســنــتــن تــقــريــبــاً، وطــرقــت 
أبــــــــــــــــــــــــــواب الـــــــــتـــــــــوظـــــــــيـــــــــف يف مــــــــؤســــــــســــــــات 
حكومية وخاصة يف دبي والشارقة، 
ولـــكـــنـــنـــي لـــــم أوفـــــــق يف الــــحــــصــــول عــىل 

فرصة.
أنـــــــــــــاشـــــــــــــد املـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــن مــــــــــســــــــــاعــــــــــديت يف 
الــــعــــثــــور عـــــىل وظــــيــــفــــة تـــتـــيـــح يل تـــأمـــن 
احــــــــــــــتــــــــــــــيــــــــــــــاجــــــــــــــات أســـــــــــــــــــــــــــــــــــريت، والــــــــــــــــــوفــــــــــــــــــاء 
بــــــــــالــــــــــتــــــــــزامــــــــــايت، وتـــــــــــأمـــــــــــن مــــــــصــــــــروفــــــــات 

الحياة.

)محمد(

أنـــا مــواطــنــة مــن أبــوظــبــي )40 عــامــاً(، 
درســـت حــتــى الــصــف الــثــاين الــثــانــوي، 
ــــاعــــــد زوجــــــي  أبـــــحـــــث عــــــن عــــمــــل يك أســ
عـــــــــــــــــىل تـــــــــــــــأمـــــــــــــــن مــــــــــتــــــــــطــــــــــلــــــــــبــــــــــات الــــــــــحــــــــــيــــــــــاة 

ومصروفات املنزل، 
ومـــــــــــــــــع أنـــــــــــنـــــــــــي طـــــــــــرقـــــــــــت خـــــــــــــــــالل الـــــــــفـــــــــرة 
املاضية أبواب التوظيف يف مؤسسات 
عـــدة حــكــومــيــة وخـــاصـــة، إال أنــنــي لم 

أوفق يف الحصول عىل فرصة.
أنــــــــــــاشــــــــــــد املـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــن مــــــــــســــــــــاعــــــــــديت يف 
ــــيـــــع مـــن  ــتـــــطـ ــ الــــــعــــــثــــــور عــــــــىل وظـــــيـــــفـــــة أسـ
خــــــــــــاللــــــــــــهــــــــــــا مــــــــــــــســــــــــــــاعــــــــــــــدة أســـــــــــــــــــــــــــــريت عــــــىل 
مــــــــــتــــــــــطــــــــــلــــــــــبــــــــــات الـــــــــــــــــحـــــــــــــــــيـــــــــــــــــاة، والـــــــــــــــــــوفـــــــــــــــــــاء 

بالتزاماتها.

)ج.س(

قـــــــــامـــــــــت إدارة مــــــســــــجــــــد آل مـــــكـــــتـــــوم 
الـــــــــــــواقـــــــــــــع بـــــــــــجـــــــــــوار كـــــــلـــــــيـــــــة آل مـــــكـــــتـــــوم 
ــــيـــــم الــــــــــعــــــــــايل بــــــــــدنــــــــــدى بــــــتــــــوزيــــــع  ــــلـ ــــتـــــعـ ــــلـ لـ
السالل الغذائية عىل املحتاجن من 
ــــمـــــن والـــــطـــــلـــــبـــــة املــــــــوجــــــــوديــــــــن يف  ــلـ ــ املـــــسـ
مــــديــــنــــة دنـــــــــدى يف إســــكــــتــــلــــنــــدا، خــــالل 
ــــان املـــــــبـــــــارك، بـــتـــوجـــيـــهـــات  شــــهــــر رمــــــضــ
ســــمــــو الــــشــــيــــخ حـــــمـــــدان بـــــن راشــــــــد آل 
مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية، 
راعــــــــــــــي هـــــيـــــئـــــة آل مــــــكــــــتــــــوم الــــــخــــــريــــــة، 
وكــــلــــيــــة آل مــــكــــتــــوم لـــلـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــايل 

بدندى.
وأثنى مدير مكتب سمو الشيخ 
حمدان بن راشــد آل مكتوم، رئيس 
مـــــجـــــلـــــس أمـــــــــنـــــــــاء كـــــلـــــيـــــة آل مـــــكـــــتـــــوم، 
عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم 
الخرية، مرزا الصايغ، عىل جهود 

إدارة مــســجــد آل مــكــتــوم والــكــلــيــة يف 
إعــــــــداد الــــســــالل الـــغـــذائـــيـــة وتـــوزيـــعـــهـــا 
مــــســــاهــــمــــة مــــنــــهــــا يف خـــــدمـــــة املـــجـــتـــمـــع 
املـــحـــي بــــدنــــدى. وقـــــال مـــديـــر كــلــيــة آل 
مكتوم للتعليم العايل أبوبكر جابر، 
إن مسجد آل مكتوم يف دنــدى ينفذ 
منذ تأسيسه برنامج إفطار صائم يف 
شـــــهـــــر رمـــــــــضـــــــــان، وهــــــــــــذا الــــــــعــــــــام نـــــظـــــراً 
لتفيش وباء فروس كورونا وإغالق 

ــــكـــــة املــــــتــــــحــــــدة تــــقــــرر  ــلـ ــ ــــمـ املــــــســــــاجــــــد يف املـ
تقديم سالل غذائية للمحتاجن من 
املـــســـلـــمـــن يف مـــديـــنـــة دنــــــدى والــطــلــبــة 
املــــوجــــوديــــن واملـــــردديـــــن عــــىل املــســجــد 
أثـــــــــنـــــــــاء شــــــهــــــر رمــــــــــضــــــــــان. وأضـــــــــــــــــاف أنــــــه 
بدعم سخي من هيئة آل مكتوم تم 
ــــتـــــوي عـــىل  تـــــــوزيـــــــع ســـــــــالل غـــــذائـــــيـــــة تـــــحـ
مـــــــواد غــــر قـــابـــلـــة لـــلـــتـــلـــف وغــــرهــــا مــن 
احـــــتـــــيـــــاجـــــات الـــــشـــــهـــــر الــــــكــــــريــــــم، حـــيـــث 
القـــــــــــــــــــــــــت هـــــــــــــــــــــــــذه الـــــــــــــــهـــــــــــــــديـــــــــــــــة الــــــــــكــــــــــريــــــــــمــــــــــة 
اســـتـــحـــســـان كــــل مــــن تـــلـــقـــوهـــا وعــــــربوا 
عــــــــــــن شــــــــكــــــــرهــــــــم وامــــــــتــــــــنــــــــانــــــــهــــــــم لــــســــمــــو 
الــشــيــخ حــمــدان بــن راشــــد آل مكتوم 
راعــــــــــــــي هـــــيـــــئـــــة آل مــــــكــــــتــــــوم الــــــخــــــريــــــة، 
ــــلـــــن الـــــلـــــه أن يـــــجـــــزيـــــه عــــنــــهــــم كـــل  ســـــائـ

خر.
دندى - إسكتلندا ■ وام

»مسجد آل مكتوم« 
 غذائية على 

ً
يوّزع سالال

المحتاجين في إسكتلندا

المؤامرة و»نظرية 
المؤامرة«

لــــم أتـــعـــمـــق يف نـــظـــريـــات املـــــؤامـــــرة كــمــا 
فـــعـــلـــت يف أزمــــــــة »كـــــــورونـــــــا املـــســـتـــجـــد/     
كـــوفـــيـــد-19«، ولـــم أتــنــاقــش مـــع أحــد 
فــيــهــا إال يف هـــذه األزمـــــة. يــوجــد لــديــنــا 
أزمـــــــة ثـــقـــافـــيـــة وفــــكــــريــــة ولــــديــــنــــا مـــــا هــو 
ــــة  ــــريــ ــــظــ أخــــــــــطــــــــــر مــــــــــــن ذلــــــــــــــــك وهــــــــــــــــو أن نــ
املؤامرة إن سيطرت عىل عقل، يفقد 

قدرته عىل التفكر. 
هناك فرق شاسع بني املؤامرة 

ونظرية املؤامرة، األوىل موجودة 
نراها ألنها مكشوفة وموثقة 

باألدلة، والثانية مجرد نظرية 
يعجز أصحابها عن إثباتها ألنها موجودة يف عقولهم فقط وال 

دليل ماديًا يثبتها. 
املؤامرة قد تكون سياسية أو اقتصادية أو صناعية أو 

اجتماعية، مثالً فضيحة ووترغيت وإيران كونرتا سياسيتان، أو 
فضيحة فولكس واغن الصناعية أو فضيحة بريين مادوف 

االقتصادية أو فضيحة شركات التبغ يف الواليات املتحدة التي 
شاهدناها يف فيلم The Insider أو فضيحة الكنيسة 

الكاثوليكية يف بوسطن، والتي كانت موضوعًا لفيلم سبوتاليت 
كمثال ملؤامرة اجتماعية. 

املعادلة فيها جانبان، السري والعلني، األول عندما تحاك 
املؤامرة سراً وهنا هي موجودة افرتاضًا لعدم بروز أدلة عىل 

وجودها. ثم عندما ُتكشف بتقدم شخص مطلع عليها إلبالغ 
السلطات التي تبدأ تحقيقات رسمية تغطيها وسائل اإلعالم 

وتوثقها، فإنها تخرج من سريتها وتتحّول إىل فضيحة وال تنطبق 
عليها صفة املؤامرة بعد ذلك.

نظرية املؤامرة تعمل بشكل آخر، فهي تظهر وتعيش عقوداً 
طويلة تتناقلها األجيال دون أدلة، ومع الوقت تتحول إىل 
خرافات أو تصورات موثقة يف كتب متداولة بني أوساط من 

يؤمنون بها، وال تتمتع هذه الكتب بأي صفة رسمية وال تعرتف 
بها الحكومات. 

مثالً، مؤامرة ضربات سبتمرب اإلرهابية كانت من تدبري 
الحكومة األمريكية، وقصة اليهود الذين علموا مسبقًا بها 

وخرجوا من برجي مركز التجارة قبل انهيارهما. 
أو مؤامرة اغتيال الرئيس األسبق جون كينيدي، والتي 

مازالت رائجة حتى يف أوساط األمريكيني أنفسهم أن الحكومة 
كانت تعلم أمراً ما وتسرتت عليه. واليوم بالطبع لدينا نظرية 

مؤامرة »كورونا« التي لن ننساها مطلقًا ألنها ازدهرت يف عصر 
»سوشيال ميديا«، والتي تتفرع منها مؤامرة بيل غيتس صنع 

الفريوس، وهي األخرى تتفرع منها مؤامرة املاسونية الصهيونية 
للسيطرة عىل العالم. 

الحظ معي هذا الفرق املهم بني تطور النوعني، األول أي 
املؤامرة/    الفضيحة يمر بمراحل ثابتة معروفة والنتيجة واحدة 
موثقة يف متناول الجميع. أما الثاين فهو مثل كرة الثلج، يبدأ 
كتصور عن حقيقة ُتضاف إليه مبالغات وأوهام وخرافات من 

عقول تتفاوت يف ذكائها وسذاجتها وسطحيتها، ثم تصل إليك 
وعقلك الحائر املسكني ال يستطيع تتبعها ألنها تحمل مئات 

األفكار املتناقضة. 
بالعربي: مشكلة نظرية املؤامرة هي اآلخر، فلو كان عقلك 

متحامالً وتظن باآلخر شراً فلن تتحرر منها وستشل قدراتك 
التفكريية بالكامل. تذّكر أن اآلخر لم يولد شريراً وتذّكر أن اآلخر 

لو كان شريراً بفطرته كما يوسوس لك شيطانك فلن يطلق 
عليك فريوسًا لو علم أن الفريوس سيضربه يف عقر داره. تذّكر أن 
العالم مشغول بمكافحة مرض، ولست أنت الشغل الشاغل يك 

يتآمر ضدك.

Abdulla.AlQamzi@emaratalyoum.com

هناك فرق شاسع بين 
المؤامرة ونظرية 
المؤامرة، األولى 

موجودة نراها ألنها 
مكشوفة والثانية مجرد 

نظرية. 

٥ دقائق

عبداهلل القمزي

مسجد آل مكتوم في 
دندى ينفذ منذ تأسيسه 

برنامج إفطار صائم 
في شهر رمضان.

خالل تقديم سالل غذائية للمحتاجين والطلبة الموجودين والمترّددين على المسجد.  ■ وام  

أعلنت جمعية دار الرب تلقيها 
تربعاً سخياً ودعماً نوعياً من 
قــــــبــــــل بــــــنــــــك دبــــــــــــي اإلســـــــــالمـــــــــي، 
عــــــبــــــارة عــــــن »زكــــــــــــاة مــــــــــال« عـــن 
ــــلـــــحـــــة  الــــــــــــعــــــــــــام الــــــــــــــــجــــــــــــــــاري، ملـــــصـ
املـــــــــحـــــــــتـــــــــاجـــــــــن واملـــــــســـــــتـــــــحـــــــقـــــــن، 

بقيمة 16 مليون درهم.
وأكـــــــــــــــــــد رئــــــــــيــــــــــس مــــجــــلــــس 
ــــنـــــدس  ــــهـ إدارة »دار الـــــــــــــرب« املـ
خلفان خليفة املــزروعــي، أن 
قـــــيـــــمـــــة الـــــــــــزكـــــــــــاة ســــــتــــــصــــــرف يف 
قـــنـــواتـــهـــا الـــشـــرعـــيـــة، وتــشــمــل 
عالج املــرىض، تسديد رسوم 
طلبة املـــدارس والجامعات، 
دفع فواتر الكهرباء، سداد 
قـــــيـــــمـــــة إيـــــــــجـــــــــار مـــــــــنـــــــــازل األســـــــــر 
ذات الـــدخـــل املـــحـــدود، دعــم 
ــــاجــــــن،  ــتــ ــ ــــحــ بــــــــنــــــــاء مــــــســــــاكــــــن املــ
صـــــــــــــــــيـــــــــــــــــانـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــازل األســـــــــــــــــــــــــر 
املـــــــــــحـــــــــــتـــــــــــاجـــــــــــة، ومـــــــــــصـــــــــــروفـــــــــــات 

عامة أخرى.
ورفـــع مــديــر عــام جمعية 
دار الـــــرب عــــبــــدالــــقــــادر الــــريــــس، 
أسمى باقات الشكر والتقدير 
لـــــــــــــــــ»دبــــــــــــــــي اإلســــــــــــــــــالمــــــــــــــــــي« نـــــظـــــر 
مكرمته الكربى، التي تسهم 
يف تخفيف معاناة املحتاجن 
وتـــوفـــر احــتــيــاجــاتــهــم وتــعــزيــز 

التنمية املجتمعية. 
ودعـــــــــــــــــــــــــــــــــــت الــــــــــجــــــــــمــــــــــعــــــــــيــــــــــة، 
شــــــــــــركــــــــــــات الـــــــــقـــــــــطـــــــــاع الــــــــخــــــــاص 
ورجــــــــال األعـــــمـــــال واملـــحـــســـنـــن 
وأهــــــــــــــــــــل الــــــــــخــــــــــر ومــــــــؤســــــــســــــــات 
املــــجــــتــــمــــع إىل املــــــــبــــــــادرة لـــلـــتـــربع 
ملـــصـــلـــحـــة الـــــحـــــاالت اإلنـــســـانـــيـــة 
واملـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــروعـــــــــــــــــــات الــــــــتــــــــنــــــــمــــــــويــــــــة 

الخرية.
دبي ■ اإلمارات اليوم 
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مليون درهم 

من »دبي 
اإلسالمي« 

لـ »دار البر«
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تتكرر عىل الطرقات بني فرتة وأخرى 
مــــــــشــــــــاهــــــــدة ســـــــائـــــــقـــــــني يـــــــضـــــــعـــــــون فـــــــوق 
مـــــركـــــبـــــاتـــــهـــــم حــــــــمــــــــوالت كــــــــبــــــــرة، دون 
مـــــــــــبـــــــــــاالة مــــــنــــــهــــــم بـــــــاألنـــــــظـــــــمـــــــة املـــــــــــروريـــــــــــة 
وبالثقافة املــروريــة الــحــضــاريــة، إذ إن 
هذه الحموالت الكبرة ُتشكل خطراً 
وإربـــــــــــــاكـــــــــــــاً لـــــلـــــســـــائـــــقـــــني اآلخــــــــــــريــــــــــــن. ويف 
الصورة نــرى مركبة محملة بكميات 
كبرة من الحشائش تسر يف منطقة 
مــــــــــســــــــــاكــــــــــن يف الــــــــــــــعــــــــــــــني، لــــــــــــــــــذا أنــــــــــاشــــــــــد 
ــــــل لــــهــــذه  الـــــجـــــهـــــات املــــعــــنــــيــــة بــــــوضــــــع حـ

التصرفات غر القانونية.

القارئ: )أبوأحمد(

صبيحة الكتبي ■ عجمان

تكفل مترّبع بسداد 11 ألف درهم، 
كــــــلــــــفــــــة والدة زوجــــــــــــــــة »أبـــــــــوعـــــــــمـــــــــر«، 
وإقامة مولوده يف الحضانة، بأحد 

املستشفيات الخاصة يف عجمان.
ــــّســـــق »الـــــخـــــط الــــســــاخــــن« بــني  ونـ
املــــتــــرّبع ودائـــــــرة الــــشــــؤون اإلســـامـــيـــة 
والــــعــــمــــل الـــــخـــــري يف دبــــــي لـــتـــحـــويـــل 
مبلغ الــتــربع إىل حــســاب املــريــضــة يف 

املستشفى.
وكـــــــــــــانـــــــــــــت »اإلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات الـــــــــــيـــــــــــوم« 
نشرت بتاريخ 11 من الشهر الجاري 
ــــمــــــر«، وعــــجــــزه  قــــصــــة مــــعــــانــــاة »أبــــــوعــ
ـــة إقـــــــــــامـــــــــــة زوجــــــــتــــــــه  ــ ــــفــ ــ ــلـ ــ ــ عـــــــــــن ســــــــــــــــــداد كـ
ووالدتـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا يف مـــــــســـــــتـــــــشـــــــفـــــــى خـــــــــاص 

بعجمان.

وأعـــــــــــرب »أبــــــوعــــــمــــــر« عــــــن جـــزيـــل 
شـــكـــره لـــلـــمـــتـــربع، لـــوقـــفـــتـــه مـــعـــه، يف 
ظـــل الــــظــــروف املـــالـــيـــة الـــتـــي يـــمـــر بــهــا، 
مشراً إىل أن هذا التربع ليس غريباً 
عــىل ســكــان الـــدولـــة يف تــكــاتــفــهــم مــع 
الحاالت اإلنسانية، ومد يد العون 

واملساعدة لكل محتاج.
وأظــــــــــــــهــــــــــــــرت الــــــــــتــــــــــقــــــــــاريــــــــــر الــــــطــــــبــــــيــــــة 
ــــفــــــى خــــــــاص  ــــتــــــشــ الــــــــــــــصــــــــــــــادرة عـــــــــــن مــــــســ
ــــارات  بــعــجــمــان، الــتــي حــصــلــت »اإلمـ
اليوم« عىل نسخة منها، أن )زوجة 
أبــــــــــــوعــــــــــــمــــــــــــر - 32 عـــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــاً(، دخــــــــلــــــــت 
املستشفى وهي تعاين آالم الوالدة، 
وبعد معاينة الطبيب، طلب إجراء 
ــــنـــــان عـــىل  ــــئـ أشــــــعــــــة وفـــــــحـــــــوص لـــــاطـــــمـ
ــــة الــــــجــــــنــــــني، وتــــــــبــــــــنيَّ أن الــــحــــبــــل  ــ ــــالـ ــ حـ
الـــــســـــري مـــلـــتـــف حــــــول عـــنـــقـــه، والبـــــد 

مـــــن إجــــــــراء عـــمـــلـــيـــة قـــيـــصـــريـــة عــىل 
الفور إلنقاذ حياته.

وأوضــــــــــــــحــــــــــــــت أنــــــــــــــــه »تــــــــــــــــم إجــــــــــــــــراء 
ــــــل  ــــقـ ــ ــــــة والدة قــــــــيــــــــصــــــــريــــــــة، ونـ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــــمـ ــ عـ
الـــــــــــجـــــــــــنـــــــــــني إىل حـــــــــــضـــــــــــانـــــــــــة األطـــــــــــــفـــــــــــــال 
ــــايـــــة الـــطـــبـــيـــة  ــــنـ املــــــركــــــزيــــــة، لــــتــــلــــقــــي الـــــعـ
ــتـــــه  ــ ــــالـ الــــــــــــازمــــــــــــة، حـــــــتـــــــى اســــــــتــــــــقــــــــرت حـ
الصحية، ومكث يف الحضانة ثاثة 
أيــــــــــام، عــــنــــدهــــا قـــــــرر الــــطــــبــــيــــب خـــــروج 
األم والــــــــــطــــــــــفــــــــــل مـــــــــــــن املــــــســــــتــــــشــــــفــــــى، 
الســــــــــــتــــــــــــقــــــــــــرار وضــــــــعــــــــهــــــــمــــــــا الــــــــصــــــــحــــــــي، 
وبــلــغــت فــــاتــــورة املــســتــشــفــى 14 ألــف 
درهم سدد منها األب 3000 درهم 

فقط«.
ــــنـــــي الـــلـــه  وقــــــال )أبـــــوعـــــمـــــر(: »رزقـ
بـــــطـــــفـــــي وهـــــــــــو الـــــــــرابـــــــــع بــــــــني إخـــــــوتـــــــه، 
وكــــانــــت الــــفــــرحــــة تـــغـــمـــرنـــا بـــقـــدومـــه، 

نظراً لخوفنا من أن نفقده، بعد أن 
عــــــــانــــــــت زوجـــــــــتـــــــــي مــــــضــــــاعــــــفــــــات أثــــــنــــــاء 
والدتــــــــــــه، وإجــــــــــــراء عــــمــــلــــيــــة قـــيـــصـــريـــة 
لـــــــهـــــــا، عــــــــىل الــــــــرغــــــــم مــــــــن أن مــــــراحــــــل 
حــمــل زوجــتــي كــانــت طــبــيــعــيــة، ولــم 
يـــــــــــــخـــــــــــــربنـــــــــــــا الــــــــــــطــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــب بـــــــــــــــــــوجـــــــــــــــــــود أي 

مشكات صحية«.
وأضـــــــــاف: »قــــبــــل والدة زوجـــتـــي 
بشهر، توقفت عن العمل، بسبب 
األوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع الــــــــــصــــــــــحــــــــــيــــــــــة الـــــــــــــراهـــــــــــــنـــــــــــــة، 
وأصــبــحــت دون مــصــدر دخـــل، وقــد 
كــنــت مـــدخـــراً مــبــلــغــاً مـــالـــيـــاً بــســيــطــاً، 

العـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــادي أن الـــــــــــــــــــــــــــوالدة ســــــتــــــكــــــون 
طبيعية، لكن قدر الله أن تتعرض 
ــــنـــــاء الـــحـــمـــل،  ــــتـــــي ملــــضــــاعــــفــــات أثـ زوجـ
فــــــــنــــــــقــــــــلــــــــتــــــــهــــــــا عــــــــــــــــىل الــــــــــــــــفــــــــــــــــور إىل أحـــــــــــد 
املستشفيات الخاصة يف عجمان«.

وتـــــــــــــــابـــــــــــــــع: »وصــــــــــلــــــــــنــــــــــا إىل قـــــســـــم 
الـــــطـــــوارئ، وبـــيـــنـــت الـــفـــحـــوص الـــتـــي 
أجــريــت لــزوجــتــي أن هــنــاك خــطــورة 
ــــال تــمــت  عـــــىل حــــيــــاة الــــجــــنــــني، يف حــ
الــــــــــــــــــــــــــــوالدة طــــــــبــــــــيــــــــعــــــــيــــــــاً، ألن الــــــحــــــبــــــل 

السري ملتف حول رقبته«.
ـــــد  وأوضــــــــــــــــــــــــــــــــــح أن زوجــــــــــــــــــتــــــــــــــــــه بـــــــعــ
ــــثــــــت هـــــــــي والــــــــطــــــــفــــــــل يف  ــــكــ الــــــــــــــــــــوالدة مــ
املستشفى ثاثة أيام، فرتتب علينا 
فــــــــــــاتــــــــــــورة بــــــلــــــغــــــت 14 ألـــــــــــــف درهـــــــــــــم، 
سددت منها 3000 درهم، وتبقى 
11 ألــفــاً، وهــذا األمــر جعله يف قلق 
وحـــــــــــرة حـــــــــول كــــيــــفــــيــــة تــــــدبــــــر املــــبــــلــــغ 
املــتــبــقــي، الســـتـــخـــراج شـــهـــادة مــيــاد 

للطفل.

دفع 11 ألف درهم تكاليف فاتورة المستشفى

يــــــــــعــــــــــاين مــــــــــــــــرتــــــــــــــــادون لــــــــطــــــــريــــــــق الــــــشــــــيــــــخ 
خـــلـــيـــفـــة بــــن زايــــــــد، املـــمـــتـــد مــــن مــنــطــقــة 
مـــلـــيـــحـــة يف إمــــــــارة الــــشــــارقــــة، واملـــــــؤدي 
إىل إمـــــارة الـــفـــجـــرة، الـــقـــيـــادة املــتــهــورة 
ــــــن  ــــذيـ ــ ــــــني الـ ــــقـ ــ ــــائـ ــ ــــــسـ ــــعـــــــض الـ ــ مـــــــــن ِقـــــــــَبـــــــــل بـ
يـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــودون مــــــــــركــــــــــبــــــــــاتــــــــــهــــــــــم بــــــــــســــــــــرعــــــــــات 

جـــــــــــــنـــــــــــــونـــــــــــــيـــــــــــــة، خــــــــــــــصــــــــــــــوصــــــــــــــاً يف نـــــــــهـــــــــايـــــــــة 
األســــــــــــــبــــــــــــــوع، مـــــــــــا ُيـــــــشـــــــكـــــــل خـــــــــــطـــــــــــراً عــــىل 
حــــــــيــــــــاتــــــــهــــــــم وحـــــــــــــيـــــــــــــاة رواد الـــــــــطـــــــــريـــــــــق، 
ـــتـــــصـــــة  ـــخــ مــــــطــــــالــــــبــــــني إدارات املـــــــــــــــــــرور املــ

بزيادة الرقابة عىل الطريق.
القارئ: )أبوجمال(

»مرور الشارقة والفجيرة«
نـــــعـــــاين نــــحــــن مــــــرتــــــادي شـــــــــارع الـــشـــيـــخ 
محمد بن زايد يف دبي، وتحديداً عند 
الــــــــطــــــــريــــــــق املــــــــــــــــــــؤدي إىل مــــــــــشــــــــــروع »ذا 
فـــــــــــــــــــــارم«، وجـــــــــــــــود مــــــــيــــــــاه عــــــــــىل أطــــــــــــراف 
الــطــريــق بــشــكــل كــبــر مـــا ُيــشــكــل هـــدراً 
لهذه املياه، ونعرب عن استيائنا من 

عدم ترشيد استخدام املياه، كما أن 
وجــــــــــــود هــــــــــذه املــــــــيــــــــاه قــــــــد يــــــربــــــك بـــعـــض 
السائقني، لذا نطالب البلدية بالنظر 
ــــيـــــاه،  ــــنـــــع تـــــســـــرب املـ يف هـــــــذا األمــــــــــر، ومـ

حرصاً عىل السامة العامة.
القارئ: )أبوفيصل(

بلدية دبي

ــــجــــــح »بـــــــرنـــــــامـــــــج الـــــشـــــيـــــخـــــة فــــاطــــمــــة  نــ
لــلــتــطــّوع« يف تــقــديــم نـــمـــوذج مــبــتــكــر 
ومـــــــــــــــــمـــــــــــــــــيـــــــــــــــــز لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــتـــــــــــــــــطـــــــــــــــــّوع الــــــــــــصــــــــــــحــــــــــــي 
الــتــخــصــي، مـــن خــــال اســتــقــطــاب 
أفـــضـــل الـــكـــفـــاءات الــطــبــيــة مـــن خــط 
الــــدفــــاع األول وتـــأهـــيـــلـــهـــا وتــمــكــيــنــهــا 
يف خــــــــــــدمــــــــــــة املـــــــــجـــــــــتـــــــــمـــــــــعـــــــــات مــــــحــــــلــــــيــــــاً 
ودولــــــــــــيــــــــــــاً انــــــــطــــــــاقــــــــاً مـــــــــن تـــــوجـــــيـــــهـــــات 
القيادة بدعم الشباب، وتمكينهم 

يف جميع فرص العلم والعمل. 
ــــتـــــطـــــاع الـــــربنـــــامـــــج أن يــــقــــّدم  واسـ
نـــمـــوذجـــاً مــبــتــكــراً ومـــمـــيـــزاً لــلــتــســامــح 
واملــــحــــبــــة والــــعــــطــــاء يف بــــــــادرة عـــاملـــيـــة 
غـــــــــــر مــــــــســــــــبــــــــوقــــــــة، بــــــــعــــــــدمــــــــا نــــجــــحــــت 
ــــاء اإلمـــــــــــــــارات« بـــدعـــم  ــ ــبـ ــ ــ ــــادرة »أطـ ــ ــبـ ــ ــ مـ
مــــــــــــن الـــــــــــربنـــــــــــامـــــــــــج خـــــــــــــــال الــــــــســــــــنــــــــوات 

املــــــــاضــــــــيــــــــة يف الــــــــــــوصــــــــــــول بـــــرســـــالـــــتـــــهـــــا 
اإلنــــــــســــــــانــــــــيــــــــة إىل مــــــــــا يـــــــــزيـــــــــد عــــــــــىل 25 
مـــــــلـــــــيـــــــون ســــــــاعــــــــة عـــــــمـــــــل تـــــــطـــــــوعـــــــي يف 
شتى بقاع العالم، وإجراء ما يزيد 
عـــــــــــىل 15 ألــــــــــــــف عــــــمــــــلــــــيــــــة جـــــــراحـــــــيـــــــة، 
اســـتـــفـــاد مـــنـــهـــا مـــايـــني الـــبـــشـــر حـــول 

العالم.
ونــجــح الـــربنـــامـــج يف اســتــقــطــاب 
الــــشــــبــــاب مـــــن مـــخـــتـــلـــف الـــجـــنـــســـيـــات 
وتـــأهـــيـــلـــهـــم وتــمــكــيــنــهــم عــــىل صــعــيــد 
ــــيـــــم الـــــعـــــطـــــاء والــــتــــســــامــــح  ــــيـــــخ قـ تـــــرسـ
اإلنــســاين بــني شــعــوب الــعــالــم، من 
خـــــــــــــال مـــــــــــــبـــــــــــــادرات مــــــبــــــتــــــكــــــرة تــــحــــمــــل 
رســائــل التسامح واملحبة والعطاء 
للوصول إىل مجتمعات متاحمة.

أبوظبي ■ اإلمارات اليوم 

»أطباء اإلمارات« أنجزوا 25 مليون 
ساعة عمل تطوعي

قدمها »صندوق الزكاة«

متبّرع يسدد كلفة 
والدة زوجة »أبوعمر«

86مليون درهم لـ 5109 أسر مستحقة للزكاة
اعـــــــــــــــتـــــــــــــــمـــــــــــــــد »صـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــدوق الــــــــــــــــــــــزكــــــــــــــــــــــاة« 
مــــــــــــســــــــــــاعــــــــــــدات مـــــــــنـــــــــذ بــــــــــــــدايــــــــــــــة الـــــــــعـــــــــام 
ــــاً  ــيـــــونـ ــ ــلـ ــ الــــــــــجــــــــــاري وحـــــــتـــــــى اآلن 86 مـ
و282 ألف درهم لقرابة 5109 أسر 
مــســتــحــقــة لـــلـــزكـــاة مــــن أصـــــل 5474 
ــــقـــــدمـــــة بـــــالـــــطـــــلـــــب، ويــــبــــلــــغ  ــتـ ــ حــــــالــــــة مـ
عدد الحاالت الجديدة منها 2764 
أسرة من املتأثرين بأزمة »كورونا«.
وقـــــــــــــــــــال أمـــــــــــــــني عـــــــــــــــام »صــــــــــنــــــــــدوق 
الـــــــــــــــــــزكـــــــــــــــــــاة« عــــــــــبــــــــــدالــــــــــلــــــــــه بــــــــــــــن عـــــــقـــــــيـــــــدة 
املــــــــهــــــــري، إن الــــــصــــــنــــــدوق يـــســـتـــقـــبـــل 
طــــــــــــلــــــــــــبــــــــــــات الـــــــــــــــــــــزكـــــــــــــــــــــاة عــــــــــــــــــرب مـــــــــوقـــــــــعـــــــــه 
اإللــــــــكــــــــرتوين، يف مـــخـــتـــلـــف املـــــصـــــارف 
واملـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــروعـــــــــــــــــــــات الــــــــــــــــتــــــــــــــــي يـــــــطـــــــلـــــــقـــــــهـــــــا 
»صــــــــــــنــــــــــــدوق الـــــــــــــــزكـــــــــــــــاة«، حـــــــيـــــــث يــــتــــم 
حجز موعد لطلب زكاة عرب املوقع 
اإللـــــكـــــرتوين أو الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الـــذكـــيـــة 

حسب أجــنــدة املــواعــيــد املعلنة عىل 
وســـــــــــــائـــــــــــــل الــــــــــــتــــــــــــواصــــــــــــل االجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي 
واملــوجــودة يف صفحة املــواعــيــد عىل 
املـــــوقـــــع اإللـــــــكـــــــرتوين، حــــيــــث يــحــصــل 
املـــــــســـــــجـــــــلـــــــون عــــــــــىل إشــــــــــعــــــــــار بــــــاملــــــوعــــــد 
املــــخــــصــــص لــــهــــم بــــالــــتــــقــــديــــم يـــحـــتـــوي 

عـــىل الـــتـــاريـــخ واملـــســـتـــنـــدات املــطــلــوبــة 
لــتــجــهــيــزهــا. وقــــد بـــلـــغ إجــــمــــايل عـــدد 
ــــتـــــقـــــدمـــــة لــــطــــلــــب الـــــزكـــــاة  الـــــــحـــــــاالت املـ
5109 حـــــــــاالت  تـــــــــم قــــــــبــــــــول   ،5474

مستوفية لشروط التقديم.
وأشــــار املـــهـــري إىل أنـــه بــحــســب 

اإلحصاءات من بداية شهر مارس 
املــــايض ولــغــايــة الـــيـــوم تــبــني أن عــدد 
مـــســـتـــخـــدمـــي الــــقــــنــــوات اإللـــكـــرتونـــيـــة 
من املتقدمني بطلب املساعدات ما 
يــــقــــارب 1661، وعــــــدد مــســتــخــدمــي 
الـــهـــاتـــف املـــحـــمـــول 1103، وذلــــك يف 
إطار حرص »صندوق الزكاة« عىل 
تــقــديــم خــدمــاتــه بــصــورة كــامــلــة مــن 
خال قنواته اإللكرتونية والذكية، 
ال ســـيـــمـــا مـــــع بـــــــدء تـــطـــبـــيـــق الــــتــــدابــــر 
االحـــرتازيـــة يف الــتــعــامــل مــع جــائــحــة 
»كــــــــــــــــــورونــــــــــــــــــا« يف الــــــــــــــــدولــــــــــــــــة. ويـــــــــقـــــــــوم 
ــــاء لــــجــــنــــة الــــــصــــــرف بــــاالجــــتــــمــــاع  أعــــــضــ
أســـــــــــــــبـــــــــــــــوعـــــــــــــــيـــــــــــــــاً عــــــــــــــــــــن طـــــــــــــــــريـــــــــــــــــق نـــــــــــظـــــــــــام 
مـــــــــــايـــــــــــكـــــــــــروســـــــــــوفـــــــــــت تــــــــــيــــــــــم لـــــــــلـــــــــبـــــــــت يف 
الـــحـــاالت حــســب ســيــاســة الــصــرف، 
حيث بلغ إجمايل األسر املستفيدة 

حتى تاريخه ما يقارب 5109 أسر. 
وأضـــــــــــاف يــــتــــيــــح »صـــــــنـــــــدوق الــــــزكــــــاة« 
خــدمــة إلــكــرتونــيــة ملستحقي الــزكــاة 
لـــــــــلـــــــــمـــــــــتـــــــــابـــــــــعـــــــــة عـــــــــــــــــن طــــــــــــــريــــــــــــــق مـــــــــوقـــــــــع 
الــــصــــنــــدوق، لـــيـــتـــمـــكـــنـــوا مــــن خــالــهــا 
من الحصول عىل شهادة ملن يهمه 
األمر تفيد بحصولهم عىل موافقة 
بــــــــــــــاملــــــــــــــســــــــــــــاعــــــــــــــدة لــــــــــــحــــــــــــني اســــــــــتــــــــــكــــــــــمــــــــــال 
إجراءات الصرف إذا تمت املوافقة 
عــــــــــــــــــىل الـــــــــــــطـــــــــــــلـــــــــــــب مــــــــــــــــــن قـــــــــــــبـــــــــــــل لـــــــجـــــــنـــــــة 
الـــــــــــــــصـــــــــــــــرف، عــــــــــــــــــــاوة عـــــــــــــىل إمـــــــكـــــــانـــــــيـــــــة 
مـــتـــابـــعـــة الـــطـــلـــبـــات بـــالـــهـــاتـــف أو عــن 

طريق املوقع اإللكرتوين أيضاً.
وأضــــــــــاف أن تــــقــــديــــم الــــطــــلــــب ال 
يـــســـتـــغـــرق أكــــــر مـــــن 15 دقــــيــــقــــة مــن 
خال تقديم املستندات عن طريق 
الــنــمــوذج اإللـــكـــرتوين، الــــذي يــمــكــن 

ــــه عـــــــىل مـــــــــــدار 24 ســــاعــــة  ــتــــــخــــــدامــ ــ اســ
خـــــــال أيـــــــــام األســـــــبـــــــوع. وأضــــــــــاف أن 
تقديم الطلب مجاناً من دون دفع 
رســـــوم ويـــمـــكـــن االســـتـــفـــســـار هــاتــفــيــاً 
مــن الــســاعــة الــثــامــنــة صــبــاحــاً وحتى 
الثانية ظهراً عىل مدى أيام السنة، 
ــــزيـــــة.  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــيـــــة واإلنـــــجـ ــــربـ ـــلــــغــــتــــني الـــــعـ ـــالـ بـ
ــــهـــــدف مـــــن الــــخــــدمــــة هــو  وأكـــــــد أن الـ
تــــــــــــــــوفــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــوقـــــــــــــــــــت والـــــــــــــــجـــــــــــــــهـــــــــــــــد عـــــــىل 
ــــاة وعـــــــدم الـــحـــاجـــة  مـــســـتـــحـــقـــي الــــــزكــ
إىل الــــتــــوجــــه إىل مــــقــــار الــــصــــنــــدوق، 
ــــبـــــون يف  الســــيــــمــــا أن هـــــنـــــاك مــــــن يـــــرغـ
تــــــقــــــديــــــم الــــــطــــــلــــــبــــــات إىل الــــــصــــــنــــــدوق 
وهـــــــــم يف املــــــنــــــاطــــــق الـــــنـــــائـــــيـــــة أو الــــتــــي 
تــــــبــــــعــــــد عـــــــــــن الــــــــــصــــــــــنــــــــــدوق مــــــســــــافــــــات 

بعيدة.
أبوظبي ■ اإلمارات اليوم

عبداهلل المهيري:

»)الصندوق( يستقبل 
طلبات الزكاة عبر موقعه 
اإللكتروني في مختلف 
المصارف والمشروعات 

التي يطلقها«.

زوجة »أبوعمر« عانت صعوبات في الوالدة  
فأدخلت المستشفى.
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أسعار الذهب

مؤشر سوق دبي

مؤشر سوق أبوظبي

1735.5

1938.91

4112.9

 
ً
دوالرا

لألونصة

نقطة

نقطة

دوالريورو = 1.0906
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ياباني دوالر  = 

فرنك 0.9712
سويسري دوالر  = 

دوالر1.2167 جنيه 
 =إسترليني 

أسعار العمالت

كشفت دائـــرة التنمية االقــتــصــاديــة يف 
أبــوظــبــي أن جــهــات حــكــومــيــة اتــحــاديــة 
ومــــــــحــــــــلــــــــيــــــــة اشـــــــــــــــــــــــــــرت، خــــــــــــــــــال الــــــــــفــــــــــرة 
األخــــــــــــــــــــــــــرة، مــــــــلــــــــيــــــــون كــــــــمــــــــامــــــــة تــــنــــتــــجــــهــــا 

شركات محلية صغرة ومتوسطة. 
وأوضـــحـــت »اقــتــصــاديــة أبــوظــبــي« 
أنـــهـــا بــــــــادرت، أخــــــــراً، بــــإطــــاق مـــبـــادرة 
لــــــــــــــــــــــدعــــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــــات الـــــــــــــــصـــــــــــــــغـــــــــــــــرة 
واملــــــــــــتــــــــــــوســــــــــــطــــــــــــة، مــــــــــــــن خــــــــــــــــــال تــــــعــــــريــــــف 
الجهات الحكومية بقائمة الشركات 
املنتجة، وأهم املنتجات التي تنتجها، 
وجودتها العالية، وذلك بهدف دعم 

شركات القطاع الخاص، وتشجيعها 
عـــى تــســويــق مــنــتــجــاتــهــا لـــدى الــجــهــات 
الــــحــــكــــومــــيــــة املــــحــــلــــيــــة واالتـــــــحـــــــاديـــــــة، يف 

إطار دعم املنتج املحيل باإلمارة.
ولــــفــــتــــت الـــــــدائـــــــرة، عـــــى مــنــصــاتــهــا 
بوسائل التواصل االجتماعي، إىل أن 
املــــــــــــبــــــــــــادرة تـــــســـــتـــــهـــــدف كـــــــذلـــــــك تـــشـــجـــيـــع 
الـــــــــــجـــــــــــهـــــــــــات الـــــــــحـــــــــكـــــــــومـــــــــيـــــــــة عــــــــــــــى شــــــــــــــراء 
املــــــــــــــنــــــــــــــتــــــــــــــجــــــــــــــات الــــــــــــــــوطــــــــــــــــنــــــــــــــــيــــــــــــــــة، الســــــــــيــــــــــمــــــــــا 
املــســتــلــزمــات الــوقــائــيــة الـــتـــي تــســتــهــدف 
الـــــــحـــــــد مـــــــــن انـــــــتـــــــشـــــــار فــــــــــــــروس كـــــــورونـــــــا 

املستجد )كوفيد-19(.
بــــــــدورهــــــــا، قـــــالـــــت صــــاحــــبــــة شـــركـــة 
صــــغــــرة تـــعـــمـــل بـــتـــصـــنـــيـــع الـــكـــمـــامـــات، 

فــــــــــــاطــــــــــــمــــــــــــة مــــــــــــحــــــــــــمــــــــــــد، إنــــــــــــــــــــــه تـــــــــــــــــم اتــــــــــــبــــــــــــاع 
املواصفات املعتمدة من وزارة الصحة 
إلنـــــــــــتـــــــــــاج الـــــــــكـــــــــمـــــــــامـــــــــات، الفـــــــــتـــــــــة إىل أن 
التحدي يف السوق، حالياً، هو توافر 
املـــواد الــخــام لــهــذه الصناعة، يف وقت 
استطاعت فيه الشركات تخطي هذا 

التحدي بدعم من الحكومة.
ــــاعـــــات  ــنـ ــ وأكـــــــــــــــدت مـــــحـــــمـــــد أن الـــــصـ
الـــــوطـــــنـــــيـــــة تــــــأخــــــذ فــــرصــــتــــهــــا يف الــــــدولــــــة 
خـــــــــــــال هـــــــــــــذه الــــــــــــفــــــــــــرة، ومـــــــــــــن املــــــتــــــوقــــــع 
وجــــــــــــود تــــحــــفــــيــــز وإنـــــــــتـــــــــاج أكــــــــــــر، خـــــال 
ــــلـــــة.  يـــــشـــــار إىل أن أهـــمـــيـــة  ــــبـ الــــــفــــــرة املـــــقـ
املــــنــــتــــجــــات املــــحــــلــــيــــة ظـــــهـــــرت بـــــقـــــوة بــعــد 
انـــتـــشـــار فــــــروس »كــــــورونــــــا«، يف ضـــوء 

صعوبات واجهت عمليات االستراد 
من الخارج، وارتفاع أسعار الشحن.

وطــالــب رواد أعــمــال مــواطــنــون بدعم 
تفعيل القانون االتحادي رقم 2 لعام 
2014، الخاص باملشروعات الصغرة 
واملــــتــــوســــطــــة، والـــــــــذي يـــنـــص عـــــى مــنــح 
املــــــــــشــــــــــروعــــــــــات الــــــــصــــــــغــــــــرة واملــــــتــــــوســــــطــــــة 
نسبة 10% من املشريات الحكومية.

ووفـــــقـــــاً لـــــــــوزارة االقــــتــــصــــاد، تــعــتــر 
املــــــــــشــــــــــروعــــــــــات الــــــــصــــــــغــــــــرة واملــــــتــــــوســــــطــــــة 
ُـــــحـــــرك الـــرئـــيـــس لـــاقـــتـــصـــاد، الســيــمــا  امل
أنــــــــهــــــــا تـــــمـــــثـــــل مـــــــــا يــــــــزيــــــــد عـــــــــى 94% مــــن 
إجــــــــــمــــــــــايل عــــــــــــــدد الـــــــــشـــــــــركـــــــــات الـــــعـــــامـــــلـــــة 

بالدولة.

»اقتصادية أبوظبي« أطلقت مبادرة للتعريف بالمنتجات الوطنية

جهات حكومية تشتري مليون كمامة من شركات محلية

»اقتصادية أبوظبي«: تشجيع الجهات الحكومية على شراء 
المستلزمات الوقائية. À أرشيفية

عبير عبدالحليم À أبوظبي

أكـــــد مـــتـــســـوقـــون يف أبـــوظـــبـــي أن الـــتـــزام 
مــــــنــــــافــــــذ الـــــــبـــــــيـــــــع، واملـــــــــــراكـــــــــــز الــــــتــــــجــــــاريــــــة، 
بــــــــالــــــــتــــــــدابــــــــر واإلجــــــــــــــــــــــــــــــــراءات االحــــــــــــرازيــــــــــــة 
ــــقـــــواعـــــد املـــتـــبـــعـــة، وفــــــر لـــهـــم تـــســـوقـــاً  والـ
آمــــــــن ومــــــريــــــحــــــاً، يف ظــــــل الــــحــــمــــايــــة مــن 
فروس كورونا املستجد )كوفيدـ19(.

وقــــــــالــــــــوا، خــــــــال جـــــولـــــة مـــيـــدانـــيـــة 
لـــ»اإلمــارات الــيــوم«، إن ذلــك االلــتــزام 
ــــثـــــقـــــة،  كــــــــــل دافـــــــــــعـــــــــــاً قــــــــــويــــــــــاً لــــــلــــــتــــــســــــوق بـ
الفــــتــــن إىل أن تـــقـــالـــيـــد الـــعـــيـــد املــتــبــعــة 
كـــل عـــام لـــم تــتــغــر، إلدخـــــال الــبــهــجــة 
إىل قـــلـــوب األطــــفــــال، عـــى الـــرغـــم من 

وقف الزيارات العائلية.
وشـــــــــهـــــــــدت املــــــــــراكــــــــــز الـــــــتـــــــجـــــــاريـــــــة يف 
أبـــــــــــــــــوظـــــــــــــــــبـــــــــــــــــي، أمــــــــــــــــــــــــــــــــس، إقــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــاالً مـــــــن 
املستهلكن قبل عيد الفطر مباشرة، 
وســط حــرص عــى تطبيق اإلجــــراءات 

االحرازية من جانب تلك املراكز.
وأظـــــــــــــــــهـــــــــــــــــرت جــــــــــــولــــــــــــة »اإلمــــــــــــــــــــــــــــــــارات 
ــــبــــــر لــــــشــــــراء  الـــــــــيـــــــــوم« وجـــــــــــــود إقــــــــبــــــــال كــ
مـــــســـــتـــــلـــــزمـــــات الـــــــعـــــــيـــــــد، ومــــــنــــــهــــــا مـــــــــواد 
غــذائــيــة وأدوات تــنــظــيــف، بــيــنــمــا كــان 
اإلقبال متوسطاً عى املحال التجارية 
الخاصة باملابس واألحذية والعطور 

واأللعاب. 

كمامات وقفازات
ــــاهـــــن إن  ــــالــــــت املـــســـتـــهـــلـــكـــة نـــــــــورة شـ وقــ

مـــــنـــــافـــــذ الـــــبـــــيـــــع حـــــــرصـــــــت عــــــــى تــــقــــديــــم 
الــكــمــامــات والـــقـــفـــازات لــلــمــتــســوقــن، 
وتـــطـــبـــيـــق الــــتــــبــــاعــــد الـــــجـــــســـــدي، فـــضـــاً 
عــن اصــطــفــاف املستهلكن يف طــوابــر 
ــــام  انـــتـــظـــام بـــالـــخـــارج، لــتــجــنــب االزدحــ
داخــــــل تـــلـــك املـــنـــافـــذ، وتـــطـــبـــيـــق قـــواعـــد 
التباعد يف منطقة شراء الخضراوات 

والفواكه.
وأكــــــــــــــــــدت شــــــــاهــــــــن أنــــــــهــــــــا تــــتــــســــوق 
لــــــــشــــــــراء مـــــــابـــــــس جــــــــديــــــــدة لــــلــــعــــائــــلــــة، 
إضافة إىل بعض األلعاب، الفتة إىل 
أن تــقــالــيــد الــعــيــد املــتــبــعــة كـــل عـــام لم 
تــــتــــغــــر، إلدخــــــــــال الـــبـــهـــجـــة إىل قـــلـــوب 
أطـــــــــفـــــــــالـــــــــهـــــــــا، عـــــــــــى الـــــــــــرغـــــــــــم مـــــــــــن وقــــــــف 
الـــــــــــــــــــزيـــــــــــــــــــارات الـــــــــعـــــــــائـــــــــلـــــــــيـــــــــة، والـــــــــــــخـــــــــــــروج 

للضرورة.

وجود المشرفين
بــــدوره، لــفــت املستهلك عبدالرحمن 
ــــبـــــال كـــبـــر عــى  إبــــراهــــيــــم إىل وجـــــــود إقـ
مــنــافــذ الــبــيــع والــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة 
لشراء املــواد الغذائية، والحلويات، 
واملنظفات واملعقمات، قبل يوم عيد 
ــــفــــــطــــــر، مـــــــع الـــــــحـــــــرص عـــــــى الــــتــــبــــاعــــد  الــ

الجسدي بن املتسوقن.
وأضاف أن منافذ البيع حرصت 
عــــــــى تــــنــــظــــيــــم دخـــــــــــــول مــــنــــطــــقــــة شــــــــراء 
الــــــــخــــــــضــــــــراوات والـــــــفـــــــواكـــــــه عـــــــر مــــســــار 
واحـــد، مــع وجــود واضــح للمشرفن 
لـــضـــمـــان عــــــدم االزدحــــــــــــام، فــــضــــاً عــن 

تـــــــيـــــــســـــــر عــــــــمــــــــلــــــــيــــــــات الــــــــــــدفــــــــــــع وإرشــــــــــــــــــــاد 
املـــتـــســـوقـــن لـــصـــنـــاديـــق الــــدفــــع الــــتــــي ال 

ازدحام فيها.
وأكـــــد إبـــراهـــيـــم أن تــطــبــيــق املـــراكـــز 
التجارية لإلجراءات االحرازية، بكل 
صـــــــرامـــــــة، طـــــمـــــأن املــــتــــســــوقــــن وشــــكــــل 
ــــاً لـــلـــتـــســـوق بـــــراحـــــة وثـــقـــة،  دافـــــعـــــاً قـــــويـ
الفتاً إىل توزيع الكمامات والقفازات 
عى مداخل منافذ البيع، مع تطبيق 
التباعد الــجــســدي، يف وقــت وضعت 
فــــــــيــــــــه مــــــــــحــــــــــال الفــــــــــــتــــــــــــات تــــــــــوضــــــــــح عــــــــدد 
املــتــســوقــن املــســمــوح لــهــم بــالــدخــول، 
والـــــــتـــــــنـــــــبـــــــيـــــــه بـــــــــعـــــــــدم اســــــــــتــــــــــخــــــــــدام غـــــــرف 

الـــــقـــــيـــــاس، وعـــــــــدم اســـــتـــــبـــــدال املــــابــــس 
واألحذية.

 
مالبس لألطفال

يف الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، قــــالــــت املـــتـــســـوقـــة 
ــــــزم شــــــــــراء  ــتـ ــ ــ ــــعـ ــ ــــــود إنــــــــهــــــــا تـ ــــعـ ــ ــــــسـ آمــــــــنــــــــة مـ
مــابــس جــديــدة ألطــفــالــهــا، بمناسبة 
عيد الفطر، الفتة إىل إقبال متوسط 
عـــــــــــــى مـــــــــــحـــــــــــال املـــــــــــــابـــــــــــــس واألحــــــــــــــذيــــــــــــــة، 
والـــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــــــور، والــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــويــــــــــــــــــــــات 
والــــــشــــــوكــــــوالتــــــة، مــــقــــابــــل إقــــــبــــــال كــبــر 
ــــيـــــع املـــــــــواد  ــــنـــــافـــــذ بـ لــــكــــنــــه مــــنــــظــــم عـــــــى مـ

االستهاكية والغذائية. 

وأكـــــــــــــــــــــــــدت مـــــــــســـــــــعـــــــــود أن املـــــــــــراكـــــــــــز 
حـــــرصـــــت عــــــى دخــــــــــول املــــتــــســــوقــــن يف 
طوابر منظمة، وقيدت الدخول من 
بـــــــــــــاب واحـــــــــــــــــــد، مــــــــــع وجــــــــــــــــود كــــــــامــــــــرات 
وأجهزة قياس درجة الحرارة، الفتة 
إىل أنــــــــهــــــــا الحــــــــظــــــــت أن إدارة املـــــــركـــــــز 
التجاري الــذي توجد به طلبت هوية 
بـــعـــض كـــبـــار الــــســــن، لــلــتــحــقــق مــــن أن 
أعــمــارهــم تــقــل عــن 60 عـــامـــاً، حــرصــاً 
عـــــــــــــــى صـــــــــحـــــــــتـــــــــهـــــــــم، مـــــــــــــــا شــــــــــكــــــــــل راحـــــــــــــــة 
وطــمــأنــيــنــة يف اإلجــــــــراءات املــتــبــعــة مــن 

جانب املراكز.

محال تجارية
إىل ذلــــــــــك، قــــــــال مـــــديـــــر »شــــــركــــــة اليــــن 
ــــار والـــــــــــعـــــــــــقـــــــــــارات«، الــــــــــــــذراع  ــــمــ ــــثــ ــــتــ لــــــاســ
ــــة بــــــــــــــــــــإدارة مــــــراكــــــز  ــــتــــــصــ الـــــــعـــــــقـــــــاريـــــــة املــــــخــ
الـــــــــــتـــــــــــســـــــــــوق يف »مــــــــــجــــــــــمــــــــــوعــــــــــة الــــــــلــــــــولــــــــو 
الـــــــــعـــــــــاملـــــــــيـــــــــة«، واجــــــــــــــــــب الـــــــــــــــخـــــــــــــــوري، إن 
اإلقــبــال عــى املــحــال التجارية يف عدد 
من املراكز متوسط، يف ضوء االلتزام 
بــــــــــاإلجــــــــــراءات والــــــتــــــدابــــــر االحــــــــرازيــــــــة، 
وتــحــديــد عـــدد املــتــســوقــن، فــضــاً عن 
ــــــون مــــن  ــــكـ ــ ــيـ ــ ــ ــــفـــــــض زمــــــــــــن الــــــــتــــــــســــــــوق لـ ــ خـ
الــــــتــــــاســــــعــــــة صـــــــبـــــــاحـــــــاً حــــــتــــــى الـــــســـــابـــــعـــــة 
مـــســـاء، بــاســتــثــنــاء مــنــافــذ بــيــع الــســلــع 

الغذائية التي شهدت إقباالً كبراً.
وأكـــــــــــد خـــــــــــوري االلـــــــــتـــــــــزام الــــــصــــــارم 
بــــــجــــــمــــــيــــــع اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات االحـــــــــــــــرازيـــــــــــــــة، 
مــــوضــــحــــاً أنـــــــه تـــــم تــــركــــيــــب الــــكــــامــــرات 

الــــــحــــــراريــــــة يف جــــمــــيــــع مــــــداخــــــل املـــــراكـــــز 
التجارية، فيما يتعن عى املتعاملن 
ارتــــــــــــــــــــــداء الـــــــكـــــــمـــــــامـــــــات والـــــــــــقـــــــــــفـــــــــــازات يف 
جميع األوقات، وال ُيسمح لألطفال 
واألشـــخـــاص فـــوق ســن الـــــ60 بــدخــول 

املركز التجاري.
يــــــــســــــــمــــــــح  ال  أنـــــــــــــــــــــــــــــه  إىل  ولــــــــــــــــــفــــــــــــــــــت 
باستخدام غرف قياس املابس، كما 
ال ُيسمح بــاالســتــبــدال أو االســـرداد، 
يف وقـــــت يـــفـــضـــل فـــيـــه الــــدفــــع بـــالـــطـــرق 

اإللكرونية.
ــــــن يــــتــــبــــعــــون  ــــوقـ ــ ــــــسـ ــتـ ــ ــ وقـــــــــــــــال إن املـ
جميع توجيهات وإرشادات السامة 
واألمـــــــــــــان، كــــمــــا تــــتــــوىل إدارات املــــراكــــز 
ــــهــــــذه  الــــــــتــــــــجــــــــاريــــــــة مــــــــراقــــــــبــــــــة االلــــــــــــــتــــــــــــــزام بــ
الـــــــــتـــــــــوجـــــــــيـــــــــهـــــــــات عــــــــــــــن كـــــــــــثـــــــــــب، لـــــجـــــعـــــل 

التسوق أكرث أماناً.

إقبال كبير
ــــيـــــعـــــات يف  ــــبـ بـــــــــــــــدوره، قـــــــــال مـــــــســـــــؤول املـ
ـــفـــــذ بـــــــيـــــــع، إدريــــــــــــــــس إبــــــــراهــــــــيــــــــم، إن  ـــنــ مــ
ــــبــــــاالً كـــبـــراً  ــــفـــــرة املــــاضــــيــــة شــــهــــدت إقــ الـ
عــــى املـــنـــافـــذ لــــشــــراء مـــســـتـــلـــزمـــات عــيــد 
الــــــــــفــــــــــطــــــــــر، مـــــــــــــع الــــــــــركــــــــــيــــــــــز عـــــــــــــى املـــــــــــــــــواد 
الــــــتــــــنــــــظــــــيــــــف  وأدوات  الـــــــــــــغـــــــــــــذائـــــــــــــيـــــــــــــة، 
والــــتــــعــــقــــيــــم، الفــــــتــــــاً إىل حــــــــرص إدارة 
مـــنـــفـــذ الـــبـــيـــع عــــى تـــطـــبـــيـــق اإلجـــــــــراءات 
االحـــرازيـــة، الســيــمــا تعقيم األســطــح 
كـــــــــــــــل ســــــــــــاعــــــــــــتــــــــــــن، وتـــــــــنـــــــــظـــــــــيـــــــــم دخـــــــــــــــول 

املتسوقن.

تقاليد العيد لم تتغير إلدخال 
البهجة إلى قلوب األطفال.

تقديم الكمامات والقفازات 
للمتسوقين وتقييد الدخول  

من باب واحد.

 قبل عيد الفطر
ً
 كبيرا

ً
أسواق أبوظبي تشهد إقباال

متسوقون: التزام 
المراكز التجارية 

 
ً
ر تسوقا

ّ
ًوف

 ومريحا
ً
آمنا

عبير عبدالحليم À أبوظبي

المراكز التجارية تطبق اإلجراءات االحترازية بشكل صارم. À تصوير: إريك أرازاس

عقوبات مالية
طالبت دائرة التنمية االقتصادية في أبوظبي، منذ أيام، مالك 

 بإعادة فتح 
ً
ومديري المراكز التجارية، التي تم منحها تصريحا

أبوابها للزوار والمتسوقين، بااللتزام الكامل بالشروط 
والتعليمات الواردة في تعميمها، بشأن تطبيق اإلجراءات 

الوقائية واالحترازية لمكافحة عدوى فيروس كورونا 
)كوفيد-19(. وأوضحت، في تعميم صادر عنها، أن عقوبة 

عدم االلتزام بالتعهد والتعاميم أو التعليمات والشروط 
والضوابط الصادرة عن الدائرة، تبدأ بقيمة 3000 درهم، ثم 

6000 في المخالفة الثانية، و8000 في المخالفة الثالثة، و10 
آالف درهم في المخالفة للمرة الرابعة، وتنتهي بإصدار قرار 

إغالق المنشأة بعد ذلك.
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أحمد الشربيني                     
وأزاد عيشو■ دبي

أفـــــاد مــخــتــصــون وخـــــراء يف قــطــاعــات 
تـــــقـــــنـــــيـــــة بـــــــــــــأن الــــــــتــــــــوســــــــع يف ســــــيــــــاســــــات 
العمل عن ُبْعد رفع مؤشرات الطلب 
يف ســــوق الــعــمــل املــحــلــيــة، بــمــعــدالت 
كــــبــــرة، عــــى وظــــائــــف تــقــنــيــة مــخــتــلــفــة 
مـــســـانـــدة لــعــمــلــيــات الـــتـــحـــول لــلــعــمــل 
ــــو  ــ ــــفـ ــ ــــــوظـ عــــــــــــــن ُبــــــــــــــــْعــــــــــــــــد، مــــــــــــــن أبــــــــــــــــرزهــــــــــــــــا مـ
الشبكات وتطوير الرمجيات وإدارة 
مواقع اإلنرتنت والتجارة اإللكرتونية 

واألمن السيراين.
ـــــ»اإلمــــــارات الـــيـــوم«،  وأشـــــــــاروا، لــ
إىل أنــــــهــــــم رصــــــــــــــدوا ارتــــــــفــــــــاعــــــــاً، خـــــال 
الفرتة األخرة، بنسب تتجاوز %31، 
يف إعــــــــــــــــــانــــــــــــــــــات وظــــــــــــــــائــــــــــــــــف قـــــــــطـــــــــاعـــــــــات 
ــــارة  ــــتــــــجــ مــــتــــخــــصــــصــــة يف اإلنــــــــرتنــــــــت والــ

اإللكرتونية وتطوير الرمجيات.

معدالت متنامية
وتــفــصــيــاً، قـــال الــخــبــر االســرتاتــيــجــي 
األول لــحــلــول األعــمــال يف شــركــة »يف 
ـــــر« الــــدولــــيــــة لـــلـــحـــلـــول الــتــقــنــيــة،  إم ويــ
رشــــــــيــــــــد الــــــــعــــــــمــــــــري، إن »الــــــــتــــــــوســــــــع يف 
الـــــــــعـــــــــمـــــــــل عـــــــــــــن ُبـــــــــــــــْعـــــــــــــــد، الـــــــــــــــــــــذي ســـــجـــــل 
مـــعـــدالت مــتــنــامــيــة كـــبـــرة يف مــخــتــلــف 
القطاعات أخـــراً، انعكس بـــدوره يف 
ــــمــــــل عـــى  ــــعــ ــــلــــــب بـــــــــأســـــــــواق الــ ــــطــ رفــــــــــع الــ
وظائف الكوادر التقنية املتخصصة، 
التي لها دور كبر يف إتمام ومساندة 
عمليات التحول للعمل عن ُبْعد يف 
عــــدد مـــن الـــشـــركـــات، خـــصـــوصـــاً الــتــي 
لــــــــــــــــم تـــــــــــكـــــــــــن تـــــــــــــتـــــــــــــوافـــــــــــــر لـــــــــــديـــــــــــهـــــــــــا كـــــــــــــــــــــوادر 
مـــتـــخـــصـــصـــة يف ذلــــــــك املــــــجــــــال أو بــنــيــة 
تقنية غر مكتملة إلدارة األعمال عن 

ُبْعد«.
وأضـــــــاف أن »الــــوظــــائــــف الــتــقــنــيــة 
بشكل عام شهدت نمواً ملحوظاً يف 
الــــــــطــــــــلــــــــب، خـــــــــــــال الــــــــــفــــــــــرتة األخـــــــــــــــــرة، 
خـــصـــوصـــاً الــــكــــوادر املــتــخــصــصــة مــنــهــا 
يف تـــــطـــــويـــــر وإدارة املـــــــــواقـــــــــع، إضـــــافـــــة 
للكوادر املتخصصة يف أمن الشبكات 
أو األمـــــن الـــســـيـــراين، والـــتـــي تختص 
بمهام حفظ الخصوصية والتصدي 
ــــمــــــة  أليـــــــــــــــة مـــــــــــــحـــــــــــــاوالت اخــــــــــــــــــــــرتاق ألنــــــظــ
ــــنـــــاء مـــبـــاشـــرة  وشــــبــــكــــات الــــشــــركــــات أثـ
األعـــمـــال عـــن ُبـــْعـــد، الســيــمــا الــتــي لم 
يكن معتاداً من قبل إتمامها بشكل 
كــامــل عــن ُبــْعــد«، الفــتــاً إىل أنــه »من 
خال رصد األسواق، أخراً، تتضح 
مـــؤشـــرات نــمــو الــطــلــب عــى عـــدد من 
الـــــوظـــــائـــــف الـــتـــقـــنـــيـــة ضــــمــــن مـــنـــظـــومـــة 
الـــــــــتـــــــــغـــــــــر لــــــــــــــــدى قــــــــــطــــــــــاعــــــــــات األعــــــــــمــــــــــال 
بالحاجة للتحول للعمل عن ُبْعد«.

إجراءات التوظيف
مــــــــــــــــــن جــــــــــــهــــــــــــتــــــــــــه، قـــــــــــــــــــــــال مـــــــــــــــديـــــــــــــــر قـــــــســـــــم 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا يف شـــركـــة »بـــيـــت دوت 
كـــــــوم«، أكــــــرم عــــســــاف، إنـــــه »يف ظــل 

انتشار فروس كورونا، اضطر كثر 
من الشركات لتبني أساليب العمل 
عن ُبعد، وإعادة النظر يف إجراءات 
ــــا يـــتـــعـــلـــق  ــ ــــيـــــف والــــــعــــــمــــــل، يف مـ ــــتـــــوظـ الـ

بالوظائف التقنية املتخصصة«.
وأوضــــــــــــــــح أن »عــــــــــــــدد الــــــوظــــــائــــــف 
ســـجـــل نــــمــــواً يف قــــطــــاعــــات الـــوظـــائـــف 
التقنية بنسب تجاوزت نحو %31، 
مــــــــــوزعــــــــــاً عـــــــــى قـــــــطـــــــاعـــــــات اإلنـــــــــرتنـــــــــت، 

والتجارة اإللكرتونية«.
وأكــــــــد أنـــــــه »وفــــــقــــــاً ملـــــؤشـــــر فــــرص 
عــمــل الـــشـــرق األوســـــط الــــذي أطــلــقــه 
)بــــــــيــــــــت دوت كــــــــــــــــوم(، أخـــــــــــــــــــراً، فــــقــــد 
احـــــــــــتـــــــــــلـــــــــــت قــــــــــــطــــــــــــاعــــــــــــات تـــــــكـــــــنـــــــولـــــــوجـــــــيـــــــا 
املــــعــــلــــومــــات، واإلنــــــرتنــــــت، والـــتـــجـــارة 
اإللــكــرتونــيــة، والــســلــع االســتــهــاكــيــة 
أعى قائمة القطاعات التي ستقوم 
بـــــــتـــــــعـــــــيـــــــن مـــــــــوظـــــــــفـــــــــن جــــــــــــــــــــدد، خـــــــــال 

األشهر الثاثة املقبلة«. 
وتابع: »نتوقع أن تحتل بعض 
املجاالت مثل أنظمة إدارة متواليات 
الـــعـــمـــل وتـــعـــزيـــز الــــكــــفــــاءة، وأنـــظـــمـــة 
أمان املعلومات والسرية، وأنظمة 
املــــــــــــــراقــــــــــــــبــــــــــــــة واملـــــــــــــتـــــــــــــابـــــــــــــعـــــــــــــة، والـــــــــــــــذكـــــــــــــــاء 
ــــيـــــقـــــاتـــــه  ــــبـ تـــــطـ االصــــــــطــــــــنــــــــاعــــــــي )AI( يف 
ــــفــــــرتة  ــــيــــــة أكــــــــــر يف الــ ــــمــ املـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة، أهــ
املـــقـــبـــلـــة، فـــضـــاً عـــن إنـــرتنـــت األشـــيـــاء 
وتــــــــطــــــــبــــــــيــــــــقــــــــات الـــــــــــهـــــــــــاتـــــــــــف، والــــــــــــواقــــــــــــع 

االفرتايض«.
وذكــــــــــــــــــــــــــر أن الـــــــــــــشـــــــــــــركـــــــــــــة »تــــــــتــــــــيــــــــح 
الـــوصـــول إىل أكـــر قــاعــدة بــيــانــات يف 
مــنــطــقــة الــــشــــرق األوســـــــط، واملـــكـــّونـــة 
مـــــــــــــن أكـــــــــــــــــر مـــــــــــــن 38 مـــــــــلـــــــــيـــــــــون ســـــــــرة 
ذاتـــيـــة«، الفـــتـــاً إىل أنــنــا »شـــهـــدنـــا، يف 
ظـــــــــــل جــــــــائــــــــحــــــــة كــــــــــــــورونــــــــــــــا، زيـــــــــــــــــــــادة يف 
الطلب عى مجموعة من الوظائف 
يف دولة اإلمارات، شملت مهنديس 
الـــــرمـــــجـــــيـــــات، وإداريـــــــــــــــي أو مـــنـــفـــذي 
الــعــمــلــيــات الــلــوجــســتــيــة، ومــنــدوبــي 
ــــيـــــعـــــات والـــــــدعـــــــم الــــعــــمــــلــــيــــايت عـــر  ــــبـ املـ
الـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــف، فـــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــاً عـــــــــــــــــــــــن مــــــــهــــــــنــــــــة 

التمريض«.
وأفــــاد عــســاف بــأنــه »مـــع جــهــود 
مواجهة انتشار فروس )كورونا(، 
واضـــــطـــــرار مـــعـــظـــم الـــشـــركـــات لــتــبــنــي 
ســــيــــاســــات الــــعــــمــــل عـــــن ُبـــــعـــــد، بـــاتـــت 
التكنولوجيا أفضل وسيلة لضمان 

ــــمـــــال، فـــقـــد الحــظــنــا  اســـتـــمـــراريـــة األعـ
ــــــاب الــــعــــمــــل  ــــــحـ ــــــن أصـ ــــــراً مـ ــبـ ــ ــ إقــــــــبــــــــاالً كـ
واملـــــــــوظـــــــــفـــــــــن عــــــــــى شــــــبــــــكــــــة اإلنـــــــــرتنـــــــــت 
ألداء مــهــامــهــم الــيــومــيــة، بــاإلضــافــة 
إىل لجوء العديد من الباحثن عن 
ــــائــــــف عـــر  عـــــمـــــل، لــــلــــبــــحــــث عــــــن الــــــوظــ
اإلنــــــــرتنــــــــت والــــــتــــــقــــــدم إلـــــيـــــهـــــا مــــبــــاشــــرة 
دون الحاجة للخروج من منازلهم. 
حيث شهد )بيت دوت كــوم( زيــادة 
يف اســــتــــخــــدام األشـــــخـــــاص لـــخـــدمـــات 
املوقع بنسبة تتجاوز 24.46% منذ 
بداية العام، مقارنة بالفرتة نفسها 
من عام 2019، أي بما معدله 1.5 
مـــلـــيـــون مـــشـــاهـــدة لــلــمــوقــع يف الـــيـــوم 

الواحد«.
الــتــقــنــيــات االفـــرتاضـــيـــةوأشـــار إىل 
أن »العديد من الشركات كانت يف 
املايض غر مقتنعة بفكرة استخدام 
أدوات الــعــمــل عـــن ُبـــْعـــد والــتــقــنــيــات 
االفـــــــــــــــــــــرتاضـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــة إلتـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــام الــــــــــعــــــــــمــــــــــل 
إلــكــرتونــيــاً، إاّل أّن الـــظـــروف الــحــالــيــة 
جــــــعــــــلــــــت الـــــــعـــــــمـــــــل عـــــــــــن ُبـــــــــــْعـــــــــــد الــــــحــــــل 
الوحيد أمام الكثرين، ما انعكس 
بـــــــــــــــــدوره عـــــــــى تـــــنـــــشـــــيـــــط الــــــطــــــلــــــب عــــى 

الـــوظـــائـــف املـــســـانـــدة إلتـــمـــام عــمــلــيــات 
التحول املطلوبة«.

وقــــــــــــــــــــــــــــــــــال عــــــــــــــــــســــــــــــــــــاف إن »وبــــــــــــــــــــــــــــاء 
)كورونا(، الذي تحاربه جميع دول 
العالم، أّثر بشكل كبر يف أساليب 
ومــــمــــارســــات الــــعــــمــــل، لـــكـــن لــحــســن 
الـــــــــــــحـــــــــــــظ ســـــــــــــــاعـــــــــــــــدت الــــــــتــــــــكــــــــنــــــــولــــــــوجــــــــيــــــــا 
وشـــبـــكـــة اإلنـــــرتنـــــت يف مــــواجــــهــــة هـــذه 
األزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، وأتــــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــــت لـــــــــلـــــــــشـــــــــركـــــــــات 
مــواصــلــة أعــمــالــهــا عــن ُبــعــد يف عــالــم 

افرتايض بالكامل«.
وبن أنه من ناحية أخرى، كان 
لــــــــجــــــــائــــــــحــــــــة كـــــــــــــــورونـــــــــــــــا تـــــــــــأثـــــــــــر أكـــــــــــــــــر يف 
الــــقــــطــــاعــــات الــــتــــي ال يـــمـــكـــنـــهـــا تــطــبــيــق 
أســـــــــلـــــــــوب الـــــــعـــــــمـــــــل عـــــــــن ُبـــــــــعـــــــــد، مــــثــــل 
السياحة والسفر والطران والبناء 
واإلنـــــــــــــشـــــــــــــاءات والـــــــبـــــــيـــــــع بـــــالـــــتـــــجـــــزئـــــة، 
كــــون طــبــيــعــة عــمــل هــــذه الــقــطــاعــات 
تتطلب الــوجــود الــشــخــي يف مكان 
الــعــمــل، ومـــن املــتــوقــع أن تــبــدأ هــذه 
الــــقــــطــــاعــــات بــــالــــتــــعــــايف تــــدريــــجــــيــــاً مـــع 
تــخــفــيــف إجـــــراءات الــحــظــر واإلغـــاق 

التام والبدء باحتواء الفروس.
وقــــــــــــــــــــال عــــــــــــّســــــــــــاف إن »أســــــــــلــــــــــوب 

ــــتــــــه  الــــــــعــــــــمــــــــل عـــــــــــن ُبــــــــــعــــــــــد الــــــــــــــــــذي فــــــرضــ
جائحة كورونا سيؤدي، أيضاً، إىل 
تــحــّول يف املــهــارات املــطــلــوب تــوافــرهــا 
لــدى الباحثن عــن عمل، إذ ستبدأ 
الــــــــــشــــــــــركــــــــــات بــــــتــــــفــــــضــــــيــــــل األشـــــــــخـــــــــاص 
الـــذيـــن يــتــمــتــعــون بـــمـــهـــارات انــضــبــاط 
ــــلـــــرقـــــابـــــة املــــســــتــــمــــرة،  دون الـــــحـــــاجـــــة لـ
ــــا يــجــعــلــهــم  ــــارات الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة مـ ـــهـــ ــ واملــ
قادرين عى إتمام عملهم عن ُبعد 
وبــــــــــشــــــــــكــــــــــل مـــــــــســـــــــتـــــــــقـــــــــل، إضــــــــــــــافــــــــــــــة إىل 
ــــارات الـــتـــقـــنـــيـــة، مــــا يـــمـــكـــنـــهـــم مــن  ــــهــ املــ
اســـــتـــــخـــــدام الــــتــــقــــنــــيــــات املـــــتـــــوافـــــرة عـــر 
اإلنرتنت للتواصل مع فريق العمل 
واملتعاملن وأداء مهامهم بفاعلية 

عن ُبعد«.
وذكــــــــــــــر أن »الـــــــــتـــــــــحـــــــــّول املـــــفـــــاجـــــئ 
ألســـــــــالـــــــــيـــــــــب الــــــــعــــــــمــــــــل أثــــــــــــــــــار الـــــــشـــــــعـــــــور 
بــــالــــقــــلــــق وعـــــــــدم الــــيــــقــــن لـــــــدى بـــعـــض 
الـــــــــــــــشـــــــــــــــركـــــــــــــــات يف بـــــــــــــــــدايـــــــــــــــــة األزمــــــــــــــــــــــــــــة، 
خـــــــــصـــــــــوصـــــــــاً أنــــــــــــــه لـــــــــــم يـــــــســـــــبـــــــق لــــــــنــــــــا أن 
شــــهــــدنــــا مــــثــــل هــــــــذه الــــــــظــــــــروف، لــــكــــْن 
كــــــــثــــــــر مـــــــــــن الــــــــــشــــــــــركــــــــــات اســــــتــــــطــــــاعــــــت 
التكّيف بسرعة مع هذه التغيرات، 
ــــابــــــي  ــــا ملــــــســــــت األثــــــــــــر اإليــــــجــ ــــهـ ومـــــعـــــظـــــمـ
ألسلوب العمل عن ُبعد يف إنتاجية 
موظفيها، فقد قــّدم هــذا األسلوب 
ــــاعـــــد  مـــــــرونـــــــة أكـــــــــر لــــلــــمــــوظــــفــــن، وسـ
عـــى تـــوفـــر الـــوقـــت والـــتـــكـــالـــيـــف الــتــي 
يــــتــــطــــلــــبــــهــــا الــــــــذهــــــــاب مـــــــن وإىل مــــكــــان 
الــــــــــعــــــــــمــــــــــل، كـــــــــمـــــــــا أتــــــــــــــــــــاح لـــــــلـــــــكـــــــثـــــــر مـــــن 
األشــــــــخــــــــاص تــــحــــقــــيــــق تـــــــــــــوازن أفــــضــــل 
بــــن حـــيـــاتـــهـــم املـــهـــنـــيـــة والـــشـــخـــصـــيـــة، 
ــــا انــــعــــكــــس إيــــجــــابــــاً عـــــى نــفــســيــتــهــم  مـ
ومــــــــعــــــــنــــــــويــــــــاتــــــــهــــــــم«. وبـــــــــــــن أنـــــــــــــه »عـــــــى 
الــــرغــــم مــــن الـــنـــتـــائـــج اإليـــجـــابـــيـــة الـــتـــي 
تــــــــرتتــــــــب عــــــــــى أســــــــــلــــــــــوب الـــــــعـــــــمـــــــل عــــن 
ُبــعــد، فــقــد تلمس الــشــركــات بعض 
الــتــحــديــات، أبــرزهــا افــتــقــار املوظفن 
لـــــــــــــــفـــــــــــــــرص الــــــــــــتــــــــــــعــــــــــــّلــــــــــــم مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــزمـــــــــــــــاء 
واملـــديـــريـــن وفــــرص تــلــقــي املــاحــظــات 
والــــــــــنــــــــــقــــــــــد الــــــــــبــــــــــنــــــــــاء بــــــــشــــــــكــــــــل مـــــســـــتـــــمـــــر 
وتدريجي، وتشتت االنتباه وغياب 
بـــــيـــــئـــــة الــــــعــــــمــــــل املــــــهــــــنــــــيــــــة، إىل جـــــانـــــب 
إمـــكـــانـــيـــة تـــعـــرض املـــوظـــفـــن لـــإرهـــاق 
وعـــــــــدم قـــــدرتـــــهـــــم عــــــى إدراك نـــقـــطـــة 
ــــتـــــمـــــر أو  الــــــــــتــــــــــوازن، بـــــــن الـــــعـــــمـــــل املـــــسـ

التسيب يف أداء املهام«.

العمل واألمن
من جهته، أوضح رئيس إدارة األمن 
السيراين يف منطقة الشرق األوسط 
وإفريقيا بشركة »سيسكو« لألنظمة 
الــتــقــنــيــة، فــــــادي يــــونــــس، أنـــــه »تـــوجـــد 
عــــــــاقــــــــة طـــــــــرديـــــــــة بـــــــــن ارتــــــــــفــــــــــاع مـــــعـــــدل 
الــــعــــمــــل افـــــرتاضـــــيـــــاً وبــــــن الــــحــــاجــــة إىل 
تــــرســــيــــخ عــــامــــل األمـــــــــن، وكــــلــــمــــا ازداد 
ــــــن ُبــــــــْعــــــــد، ازدادت  انـــــتـــــشـــــار الـــــعـــــمـــــل عـ
مــتــطــلــبــات الـــشـــركـــات األمـــنـــيـــة، حــيــث 
تــــشــــكــــل هــــــــذه املـــــرحـــــلـــــة فــــــرصــــــة ذهـــبـــيـــة 
ــــرمــــــن الــــرقــــمــــيــــن،  لــــلــــمــــخــــرتقــــن واملــــــجــ
وبــالــتــايل شــهــدت الــفــرتة األخـــرة نمواً 
ــــتـــــصـــــن بـــأنـــظـــمـــة  يف الـــــطـــــلـــــب عـــــــى املـــــخـ
ــــمــــــن الــــــوظــــــائــــــف  األمـــــــــــــن الـــــــســـــــيـــــــراين ضــ

التقنية بنسبة تتجاوز %31«.
وأشـــــــــــــــار إىل أن »الـــــــعـــــــمـــــــل عــــن 
ُبـــْعـــد أســـهـــم يف زيـــــادة الـــطـــلـــب عــى 
وظـــائـــف تـــقـــنـــيـــة، كـــمـــا أســـهـــم أيـــضـــاً 
يف نمو الطلب عى االستفادة من 
خدمات األمن اإللكرتوين املقدمة 
مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــشـــــــــــــــــركـــــــــــــــــات، إذ أضــــــــــــافــــــــــــت 
الشركة - عى سبيل املثال - أكر 
مـــــــــــــن تــــــــســــــــعــــــــة مـــــــــــايـــــــــــن مــــــســــــتــــــخــــــدم 
لـــحـــلـــول األمــــن اإللــــكــــرتوين لــديــهــا، 
مـــــنـــــذ بـــــــــدء طـــــــــرح حــــــلــــــول األمـــــــــــن يف 
ــــعــــــدد  مــــــــــــارس املــــــــــــــايض، ويـــــــتـــــــزايـــــــد الــ

بــوتــرة ســريــعــة يــومــيــاً«.

معدالت الطلب
بــدوره، قــال خبر أنظمة تكنولوجيا 
املعلومات، الدكتور معتز كوكش، 
إن »زيــــــادة نــطــاق الــعــمــل عـــن ُبـــْعـــد يف 
مــخــتــلــف الــقــطــاعــات بـــالـــدولـــة، خــال 
الـــــــــفـــــــــرتة األخــــــــــــــــــــرة، أســــــهــــــمــــــت يف رفــــــع 
مــــعــــدالت الـــطـــلـــب بــشــكــل مـــلـــحـــوظ يف 
سوق العمل، عى عدد من الوظائف 
الـــتـــقـــنـــيـــة املـــتـــخـــصـــصـــة بـــنـــســـبـــة تـــتـــجـــاوز 
الـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــوادر  عـــــــــــــــــــــى  31%، الســــــــــــــيــــــــــــــمــــــــــــــا 
املـــتـــخـــصـــصـــة يف أنـــظـــمـــة تـــطـــويـــر املـــوقـــع 
ــــاً أن عـــــــــــــدداً مـــن  وإدارتـــــــــــهـــــــــــا، خــــــصــــــوصــ
الــشــركــات لــم تــكــن لــديــهــا بنية تحتية 
تـــقـــنـــيـــة مـــؤهـــلـــة لـــلـــعـــمـــل عــــن ُبـــــْعـــــد، مــا 
جعل عدداً كبراً منها يلجأ لتوظيف 
كــــوادر تــقــنــيــة لــتــهــيــئــة أنــظــمــة الــشــركــة 

للعمل عن ُبْعد«.
وأضــــــــــــــــاف أن »ازدهـــــــــــــــــــــار قـــــطـــــاع 
الــتــجــارة اإللــكــرتونــيــة وتــحــول عــدد 
كـــبـــر مــــن مـــنـــافـــذ الـــبـــيـــع لــلــمــنــصــات 
املــــــــتــــــــخــــــــصــــــــصــــــــة يف ذلـــــــــــــــــــك املــــــــــــجــــــــــــال، 
أســـهـــم بــــــدوره، أيــــضــــاً، يف تــنــشــيــط 
الــــــطــــــلــــــب عــــــــى الــــــــوظــــــــائــــــــف الــــتــــقــــنــــيــــة 
املـــــــتـــــــخـــــــصـــــــصـــــــة، ســــــــــــــــــواء يف تــــــطــــــويــــــر 
املـــــــــــــــواقـــــــــــــــع أو يف مـــــــــــــجـــــــــــــاالت األمـــــــــــــن 
اإللــــــــــكــــــــــرتوين، إضـــــــافـــــــة إىل تـــعـــهـــيـــد 
ــــلــــــك املـــــــــهـــــــــام لــــــشــــــركــــــات  ــــتــ الــــــبــــــعــــــض لــ
ــــلـــــت بــــــــدورهــــــــا عـــى  مــــتــــخــــصــــصــــة عـــــمـ
توظيف كوادر متخصصة يف ذلك 

املــجــال«.

يتصدرها موظفو الشبكات وتطوير 
البرمجيات واألمن السيبراني

التوسع في العمل عن ُبْعد سجل معدالت متنامية كبيرة بمختلف القطاعات. ■ أرشيفية

التوسع في 
العمل عن ُبْعد 

يرفع الطلب على 
وظائف تقنية 

بنسب تتجاوز %31
تكنولوجيا المعلومات ستعّين 

موظفين جدد خالل 3 أشهر مقبلة.

اإلمارات تسجل زيادة في الطلب على 
مهندسي البرمجيات والتمريض.

ارتفاع الطلب على بعض الخدمات
قالت شركة »جلف تالنت«، البوابة المتخصصة في التوظيف 

 بتفشي المرض، 
ً
بالشرق األوسط: »لم تتأثر جميع الشركات سلبا

إذ أبلغ البعض عن زيادة في الطلب على منتجاتها وخدماتها، 
السيما تلك النشطة في مجال الرعاية الصحية، ومع ذلك ذكر 
كثيرون أنهم لم يتمكنوا من تلبية الطلب بالكامل بسبب قيود 

العرض والتحديات التي تواجه التوظيف من الخارج، كما أشار 
العديد من محال التجزئة والمطاعم إلى ارتفاع في الطلبات عبر 

اإلنترنت، مع انخفاض في المبيعات المباشرة«.

5 وظائف في الصدارة
كشفت منصة »لينكدإن« عن الوظائف التي شهدت أكبر نسبة 

إقبال من المستخدمين على مستوى دولة اإلمارات، خالل جائحة 
فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19(، وهي على التوالي: 

»موظف مركز االتصال«، و»مدير اإلجراءات واألنظمة«، و»مدير 
شراكات«، تليها »موظف خدمة عمالء«، ثم »رئيس العمليات 

التشغيلية«. وبينت أن هذه الوظائف الخمس شهدت أعلى نسبة 
زيادة في طلبات التوظيف على مستوى اإلمارات، خالل الفترة بين 

مارس وأبريل 2020.

أكرم عساف: رشيد العمري:

»الظروف الحالية 
جعلت العمل عن ُبْعد 

الحل الوحيد أمام 
ين«. الكثير

»التوسع في العمل عن 
ُبْعد رفع الطلب على 

وظائف الكوادر التقنية 
المتخصصة«.
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أعـــلـــنـــت الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــتــنــظــيــم قــطــاع 
االتـــــــــــــــصـــــــــــــــاالت، عــــــــــن إمـــــــكـــــــانـــــــيـــــــة تـــــحـــــويـــــل 
»عــــيــــديــــة« عـــيـــد الـــفـــطـــر عــــر 33 تــطــبــيــقــاً 
إلـــكـــرونـــيـــاً تــشــمــل تــطــبــيــقــات الـــبـــنـــوك، 

واملحافظ اإللكرونية.
وأوضـــــــــــــحـــــــــــــت الـــــــهـــــــيـــــــئـــــــة يف تــــعــــمــــيــــم 
أصدرته أخــراً بعنوان: »عايدهم عن 
ُبــــــــعــــــــد وشــــــــاركــــــــهــــــــم فــــــــرحــــــــة الـــــــعـــــــيـــــــد« أن 
تطبيقات البنوك املتاحة تصل إىل 23 
تـــطـــبـــيـــقـــاً، ويـــمـــكـــن مــــن خـــالـــهـــا تــحــويــل 
العيدية إلكرونياً، وتشمل تطبيقات 
بنوك: »دبي اإلسامي«، و»الهال«، 
و»عــجــمــان«، و»أبــوظــبــي اإلســامــي«، 
و»أبــــــــوظــــــــبــــــــي الـــــــــتـــــــــجـــــــــاري«، و»أبــــــوظــــــبــــــي 
األول«، و»اإلمـــــــــــارات دبـــــي الـــوطـــنـــي«، 
ــــتـــــي  ــــيـ و»اإلمـــــــــــــــــــــــــارات اإلســــــــــــامــــــــــــي«، و»سـ
بــــــنــــــك«، و»دبــــــــــــي الـــــــتـــــــجـــــــاري«، و»رأس 
الـــــخـــــيـــــمـــــة الـــــــــوطـــــــــنـــــــــي«، و»نــــــــــــــــور بــــــنــــــك«، 
و»الـــفـــجـــرة الـــوطـــنـــي«، و»أم الــقــيــويــن 
الـــــوطـــــنـــــي«، و»الـــــشـــــارقـــــة اإلســــــامــــــي«، 
ــــربــــــي«، و»األهـــــــي  ــــعــ و»املـــــــشـــــــرق«، و»الــ

الـــكـــويـــتـــي«، و»حـــبـــيـــب بـــنـــك«، و»إتــــش 
ــــتـــــد  ــــايـ إس بـــــــي يس اإلمـــــــــــــــــــــارات«، و»يـــــونـ
بــــــــــــنــــــــــــك«، و»ســــــــــــــتــــــــــــــانــــــــــــــدرد تـــــــــــشـــــــــــارتـــــــــــرد«، 

و»الكويت الوطني«.
وذكــــــرت »تــنــظــيــم االتـــــصـــــاالت« أن 
تطبيقات املحافظ اإللكرونية لتحويل 

الـــــعـــــيـــــديـــــة تــــتــــضــــمــــن 10 مـــــحـــــافـــــظ هـــــي: 
»املصرف الذيك – أبوظبي اإلسامي«، 
و»محفظة بــي إت – أبــوظــبــي األول«، 
و»حياك – أبوظبي التجاري«، و»ليف 
– اإلمارات دبي الوطني«، و»بوتيم«، 
و»تــــــــــــــــــــــو تــــــــــــــــــوك بــــــــــــــــــــــي«، و»إي والــــــــــــــــــــــت – 

اتصاالت«، و»أها – مصرف الهال«، 
و»انــــــــــــســــــــــــتــــــــــــا – الـــــــــــفـــــــــــجـــــــــــرة الـــــــــــوطـــــــــــنـــــــــــي«، 

و»املشرق نيو«.
وتنصح الجهات الطبية املختصة 
بــتــقــلــيــل الــتــعــامــل بــالــعــمــات الــنــقــديــة 
واالســــتــــعــــانــــة بــــالــــخــــيــــارات اإللـــكـــرونـــيـــة 
املــــــــــتــــــــــوافــــــــــرة عـــــــنـــــــد الــــــــــدفــــــــــع لـــــتـــــجـــــنـــــب أي 
مـــخـــاطـــر، يف حـــن جـــــاءت الــتــوجــهــات 
الـــــــــــــــراهـــــــــــــــنـــــــــــــــة بــــــــــــاالمــــــــــــتــــــــــــنــــــــــــاع عــــــــــــــــن تـــــــــــوزيـــــــــــع 
»الــــعــــيــــديــــة« خـــــال فـــــرة عـــيـــد الـــفـــطـــر، 
كإجراء احرازي، ال سيما مع وجود 
دراســات تتحدث عن احتمال انتقال 
فــــــــــــروس كـــــــــورونـــــــــا عـــــــن طــــــريــــــق تــــــــــداول 
العمات الورقية ولو بصورة ضئيلة، 
يف حاالت عدم غسل اليدين، أو ملس 

الوجه.
كــــــمــــــا تـــــنـــــصـــــح الـــــــجـــــــهـــــــات الــــصــــحــــيــــة 
بــــــــــــــــــااللــــــــــــــــــتــــــــــــــــــزام بــــــــــــــالــــــــــــــتــــــــــــــدابــــــــــــــر الـــــــــــوقـــــــــــائـــــــــــيـــــــــــة 
واإلجــــــــــــراءات االحــــــرازيــــــة، ال ســـيـــمـــا أن 
الــفــئــة املــســتــهــدفــة مـــن »الـــعـــيـــديـــة« هــم 
األطــــــــفــــــــال الـــــــذيـــــــن قـــــــد ال يــــــكــــــونــــــون عـــى 
مــــعــــرفــــة كــــافــــيــــة بــــــــاإلجــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة 
واملخاطر املرتبطة بالتعامل مع النقد.

»تنظيم االتصاالت«: 10 محافظ رقمية 
لتحويل عيدية العيد

 لتحويل 
ً
ًتطبيقا

»تنظيم االتصاالت« دعت إلى معايدة األطفال عن ُبعد.  »العيدية« إلكترونيا
 À تصوير: باتريك كاستيلو

طالب مستأجرون، ُماك العقارات، 
بــالــنــظــر إىل األوضـــــاع الــتــي يــمــرون بها 
حالياً، الفتن إىل أن جائحة فروس 
كـــــــــــورونـــــــــــا املــــــســــــتــــــجــــــد )كــــــــوفــــــــيــــــــد ــــــــــــ 19(، 
تسببت يف تعرثات مالية وعدم دفع 
االســـتـــحـــقـــاق اإليــــجــــاري يف وقـــتـــه لــدى 

بعض املستأجرين.
وأكــــــــــــــــــــــــــدوا أن مـــــــــــــــبـــــــــــــــادرات إعــــــــفــــــــاء 
املــــــســــــتــــــأجــــــريــــــن، وإن كـــــــانـــــــت فـــــــرديـــــــة، 
فإنها جيدة ومطلوبة، لكن املشكلة 

يف مالك العقار.
وكـــــــــــــــــــــــــــان عـــــــــــــامـــــــــــــلـــــــــــــون يف الـــــــــقـــــــــطـــــــــاع 
ــــــرة  الـــــعـــــقـــــاري أطــــلــــقــــوا يف الـــــفـــــرة األخـ
مـــــــــبـــــــــادرات فـــــــرديـــــــة تــــــهــــــدف إىل إعـــــفـــــاء 
املـــــســـــتـــــأجـــــريـــــن مــــــــن الـــــقـــــيـــــم اإليــــــجــــــاريــــــة 
لـــــــــــــفـــــــــــــرات مـــــــــــــــحـــــــــــــــددة، مـــــــنـــــــهـــــــا مـــــــــــبـــــــــــادرة 
»#مـــــــــــــــــــــــاك_الـــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــر«، و»ســــــــــــــــاعــــــــــــــــد_ 

مستأجرينك«.
وأوضحوا لـ»اإلمارات اليوم« أن 
املـــبـــادرات تــشــجــع أصــحــاب الــعــقــارات 
عـــــــــــــــــى اتـــــــــــــــــبـــــــــــــــــاع نــــــــــــهــــــــــــج إنـــــــــــــــــســـــــــــــــــاين تـــــــــجـــــــــاه 
املــــــــســــــــتــــــــأجــــــــريــــــــن يف هــــــــــــــــذا الــــــــــــوقــــــــــــت مــــن 
األزمـــــــــــــة، مــــعــــربــــن عــــــن أمــــلــــهــــم يف أن 
تــــــــــــــــــــــــــــــــزداد مـــــــــــثـــــــــــل هــــــــــــــــــــــذه الـــــــــســـــــــلـــــــــوكـــــــــيـــــــــات 
االجــــتــــمــــاعــــيــــة الــــخــــريــــة يف املـــســـتـــقـــبـــل، 

لتشمل عدداً كبراً من املاك.

هموم وهواجس
وتـــــــــفـــــــــصـــــــــيـــــــــاً، قــــــــــــــــال املــــــــســــــــتــــــــأجــــــــر فــــــــــــؤاد 
مـــــــــــــحـــــــــــــمـــــــــــــدي، وهــــــــــــــــــــــو صــــــــــــــاحــــــــــــــب مــــــحــــــل 

تـــــجـــــاري، إن دفــــــع الـــقـــيـــمـــة اإليــــجــــاريــــة 
أصبح هاجساً بالنسبة له، الفتاً إىل 
أن مالك العقار ياحقه يومياً، دون 

مراعاة لظروف عمله.
وأضــــاف أن مـــا نــمــر بـــه حــالــيــاً من 
أزمــــــــــــــة صـــــحـــــيـــــة طــــــــالــــــــت دول الـــــعـــــالـــــم 
جـــمـــيـــعـــاً، أوقــــعــــتــــه يف تـــعـــرث وجــعــلــتــه 
عاجزاً عن دفع القيمة اإليجارية، ما 

يتطلب نظرة من ماك العقارات.
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، قـــــالـــــت املــــســــتــــأجــــرة 
أشواق رأفت، إن اإليجارات العقارية 
أصبحت للبعض هماً، داعية من يف 
ــــبــــــادرة يف  اســـتـــطـــاعـــتـــه املــــســــاعــــدة إىل املــ

هذا التوقيت الصعب.
ورأت أن املــــــبــــــادرات الــــتــــي تـــهـــدف 
إىل إعـــــفـــــاء املــــســــتــــأجــــريــــن، وإن كـــانـــت 
فردية، فإنها جيدة ومطلوبة، ألنها 
تــــعــــكــــس أحـــــــــــوال بــــعــــض املـــســـتـــأجـــريـــن 
وتساعدهم، لكن املشكلة ليست يف 
ــــالــــــك الـــــــــذي ال  ــــا يف املــ ــــمــ املــــســــتــــأجــــر، وإنــ

يريد أن يتعاطف، حسب قولها.
أمــــــــــــا املــــــســــــتــــــأجــــــر »مــــــــــــجــــــــــــدي.س«، 
فــــــــقــــــــال إن مـــــكـــــتـــــب إدارة الـــــــعـــــــقـــــــارات 
يـــاحـــقـــه يــــومــــيــــاً لــــدفــــع شـــيـــك إيــــجــــاري 
مــــــــــــتــــــــــــأخــــــــــــر عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــه، مــــــــــــطــــــــــــالــــــــــــبــــــــــــاً بـــــــــدعـــــــــم 
املستأجرين يف هذه الفرة الصعبة، 
ــــتـــــي أطــــلــــقــــت يف  وتـــفـــعـــيـــل املــــــــبــــــــادرات الـ
القطاع العقاري دعماً للمستأجرين 

املتأثرين.

صندوق دعم
يف الــــــســــــيــــــاق نـــــفـــــســـــه، قــــــــــال املــــســــتــــأجــــر 

ــــايــــــش«، إن الـــشـــركـــة الـــتـــي تــديــر  »م.عــ
ــــنــــــي الـــــــــــــــذي يـــــقـــــيـــــم فـــــيـــــه،  ــــكــ الـــــــــــــــرج الــــــســ
أخــــرتــــه أن تـــجـــديـــد الـــعـــقـــد اإليــــجــــاري 
لـــوحـــدتـــه الــســكــنــيــة ســـيـــكـــون بــالــقــيــمــة 
نــفــســهــا، أو يـــرك الــعــقــار، مستبعداً 
قيام مــاك العقارات بــأي إعــفــاءات، 

مراعاة للظروف الحالية.
مــــــــــــن جــــــــهــــــــتــــــــه، شــــــــــــــــــــّدد املــــــســــــتــــــأجــــــر 
»عبيدة. أ« عى أهمية دعم املستأجر 
مـــــــــن خــــــــــــال إنـــــــــشـــــــــاء صـــــــــنـــــــــدوق لـــــدعـــــم 
مــــــــتــــــــعــــــــرثي اإليـــــــــــــــــجـــــــــــــــــارات مــــــــــــن األفـــــــــــــــــــراد 
واألســــــــــر، مـــــشـــــراً إىل أن هــــــذا املـــقـــرح 
جيد، ال سيما أن هناك أفراداً فقدوا 
وظائفهم، وآخرين يف قطاع التجزئة 

التزال محالهم مغلقة.
أمــــــــــــــــــا املــــــــــســــــــــتــــــــــأجــــــــــر »بــــــــــــــــــاســــــــــــــــــم.ج«، 
ــــار لــم  ــــقـ ــــتـــــســـــاءل إذا كــــــــان مـــــديـــــر الـــــعـ فـ
يــــــــــــــوافــــــــــــــق عــــــــــــــى تـــــــــــأخـــــــــــر شـــــــــــيـــــــــــك، فـــــهـــــل 
سيوافق عى اإلعــفــاء؟ وقــال: »دعم 
املــــــســــــتــــــأجــــــريــــــن، ومــــــــــــبــــــــــــادرات اإلعـــــــفـــــــاء 
مـــقـــرحـــات جــــيــــدة، لــكــنــهــا تـــحـــتـــاج إىل 

دعم من قبل املاك أنفسهم«.

مبادرة »#ُمالك_الخير« 
إىل ذلــــك، قـــال رئــيــس شــركــة »دبــلــيــو 
كــــــــابــــــــيــــــــتــــــــال« لــــــــلــــــــوســــــــاطــــــــة الــــــــعــــــــقــــــــاريــــــــة، 
وصــاحــب مـــبـــادرة »#ُمـــاك_الـــخـــر«، 
وليد الزرعوين، إن مبادرة »#ُماك_
الـــخـــر« تـــهـــدف إىل دعــــم املــســتــأجــريــن 
بشكل مباشر من خال إعفائهم من 
ــــــن ثــــاثــــة  ــــفــــــرة ال تـــــقـــــل عـ اإليـــــــــجـــــــــارات لــ
ــــهــــــر، مــــــراعــــــاة لــــظــــروفــــهــــم الـــحـــالـــيـــة  أشــ

الناتجة عن تداعيات انتشار فروس 
كورونا املستجد )كوفيدـ ـ 19(.

وأضــــــــــــــــــــــــــاف: »تــــــــشــــــــجــــــــع املــــــــــــــبــــــــــــــادرة، 
ــــبــــــاع نــهــج  ــــقــــــارات عــــــى اتــ أصــــــحــــــاب الــــــعــ
ــــريــــــن يف هــــــذا  ــــأجــ ــــتــ إنــــــــســــــــاين تـــــــجـــــــاه املــــــســ
ــــادرة  ــ ــبـ ــ ــ ــــهــــــذه املـ ــــــن األزمــــــــــــــة، فــ ــــــت مـ ــــوقـ ــ الـ

تحتاج إىل دعم من املاك«.
وأكد الزرعوين أن تبني إجراءات 
دعــــــــــــم املــــــســــــتــــــأجــــــريــــــن مـــــــــن قــــــبــــــل مــــــاك 
الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــقــــــــــــــــــارات، ســـــــــــيـــــــــــعـــــــــــزز الـــــــــــشـــــــــــراكـــــــــــة 
االســـــــراتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــة، مــــــــشــــــــراً إىل إعــــــفــــــاء 
بعض املــاك، املستأجرين، من دفع 

قيمة اإليجار أشهراً عدة.
وقــــــــال: »نــــحــــن بـــحـــاجـــة إىل مــزيــد 
مــن هـــذا الــدعــم مــن قــبــل املــــاك تــجــاه 

املستأجرين«.

ين« »ادعم مستأجر
من جانبه، قال املدير العام لـ»شركة 
الـــلـــيـــوان املـــلـــي لـــلـــعـــقـــارات« وصـــاحـــب 
مــــــبــــــادرة »#ســــاعــــد_مــــســــتــــأجــــريــــنــــك«، 
مــــحــــمــــد حـــــــــــــارب، إن الـــــــوضـــــــع الـــــحـــــايل 
ــــــزم تـــــــكـــــــاتـــــــف جــــــمــــــيــــــع األطـــــــــــــــــراف  ــلـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــــسـ يـ

اجـــتـــمـــاعـــيـــاً، فــــاألمــــر يـــــأيت مــــن مــنــطــلــق 
تحمل املسؤولية تجاه املستأجرين.

وأكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارب أنـــــــــــــــــــــــــــــــــه أعـــــــــــــفـــــــــــــى 
املستأجرين يف العقارات التي يملكها 
ملــدة شــهــريــن، وعــنــدمــا عــرض الفكرة 
عـــــى مــــــاك آخـــــريـــــن رحـــــبـــــوا بـــالـــفـــكـــرة، 
ــــهـــــم  ــــاراتـ ــــقـ ــــريـــــن يف عـ ــتـــــأجـ ــ وأعـــــــــفـــــــــوا مـــــسـ

شهرين.
وعر حارب عن أمله يف أن تزداد 
مــــثــــل هــــــذه الــــســــلــــوكــــيــــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الــخــريــة يف املستقبل، لتشمل عــدداً 

كبراً من املاك.

دعوة للمساعدة
إىل ذلك، دعا الرئيس التنفيذي لـ»شركة 
ســتــانــدرد إلدارة الــعــقــارات«، عبدالكريم 
املا، أصحاب العقارات إلطاق مبادرات 
ـــــم،  ـــهــ خــــــــــاصــــــــــة لــــــــــدعــــــــــم املــــــــســــــــتــــــــأجــــــــريــــــــن لـــــــديــــ
والــــتــــخــــفــــيــــف مــــــن الـــــضـــــغـــــوط االقــــتــــصــــاديــــة 
عـــلـــيـــهـــم، ومـــســـاعـــدتـــهـــم عــــى تــــجــــاوز هـــذه 
ــــة عـــــــــن أزمـــــــــة  ــ ــــجـ ــ ــــاتـ ــ ــنـ ــ ــ األوضـــــــــــــــــــــاع الــــــــطــــــــارئــــــــة الـ
فروس كورونا، وذلك بتقديم إعفاءات 
مــــــــــــن اإليـــــــــــــــــجـــــــــــــــــارات ألصــــــــــــحــــــــــــاب الــــــــــــوحــــــــــــدات 
السكنية، لفرات معينة، حسب مقدرة 

كل منهم.

»#مالك_الخير« و»ساعد_ مستأجرينك« مبادرتان تشجعان على اتباع نهج إنساني

مستأجرون: مبادرات اإلعفاء 
من اإليجارات مطلوبة 

وتحتاج دعم الُمالك

مدحت السويفي À دبي

بعض المالك رحبوا 
بالفكرة وأعفوا 
ين في  مستأجر

ين.  عقاراتهم شهر
À اإلمارات اليوم

عبدالكريم المال:محمد حارب:وليد الزرعوني:

»نحتاج إلى مزيد من 
الدعم والمبادرات من 

قبل المالك تجاه 
ين«. المستأجر

»الوضع الحالي يستلزم 
تكاتف جميع األطراف من 

منطلق تحمل 
المسؤولية«.

»على أصحاب العقارات 
إطالق مبادرات خاصة 

ين  لدعم المستأجر
لديهم«.

مالك عقار: ملتزمون 
تجاه البنوك

قال مدير عقاري، هاني بهجت، إن لدى المالك رغبة في 
ين، إال أن عليهم التزامات مالية تجاه البنوك. مساعدة المستأجر

، فلو 
ً
وأوضح: »هذه دائرة يؤثر كل من فيها على بعضهم بعضا

خففت البنوك على مالك العقارات، فإن هؤالء المالك 
ين في  سيبادرون بالتخفيف والتسهيل على المستأجر

عقاراتهم«.
أما مالك العقار، »محمد.ل«، فقال لـ»اإلمارات اليوم« إن 

 عن أن 
ً
العديد من مالك العقارات ملتزمون أمام البنوك، فضال

العقار قد يكون مصدر الرزق الوحيد عند بعض المالك.
وأكد أن مالك العقار يريد التعاون مع المستأجر ومساعدته، 

لكن المشكلة في الضغوط التي يتعرض لها ذلك المالك.
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االمتناع عن توزيع »العيدية« 
خالل فترة عيد الفطر إجراء 

احترازي.

عبير عبد الحليم À أبوظبي
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تقنية

كشفت شركة »إنفيديا«، أكرب شركة 
عـــــــــاملـــــــــيـــــــــة عـــــــــامـــــــــلـــــــــة يف إنـــــــــــــتـــــــــــــاج وحــــــــــــــــــدات 
املعالجة املستقلة، املخصصة ملعالجة 
الــــــــــــرســــــــــــومــــــــــــيــــــــــــات داخـــــــــــــــــــــــل الــــــــحــــــــاســــــــبــــــــات 
ــــة بـــــاســـــم »جــــــــي بــــــي يــــــــــو«، عـــن  ــــعــــــروفــ املــ
جيل جديد من هذه املعالجات يعمل 
بـــــــــــــــ54 مــــــلــــــيــــــار تــــــــرانــــــــزســــــــتــــــــور، ووضـــــعـــــيـــــة 
ريـــــــاضـــــــيـــــــة جــــــــــديــــــــــدة، وذاكــــــــــــــــــــرة وصـــــــــول 
عـــشـــوايئ الـــكـــرونـــيـــة »رام« ســعــة 1.2 
تريابايت، األمــر الــذي يجعله ينفذ ما 
يــــعــــادل خـــمـــســـة مــــايــــن مـــلـــيـــار عــمــلــيــة 
ــــيــــــة يف الـــــــثـــــــانـــــــيـــــــة، ويـــــــــرفـــــــــع أداء  ــــابــ حــــــســ
الـــــــــحـــــــــاســـــــــبـــــــــات 10 أضـــــــــــــعـــــــــــــاف. وقــــــــالــــــــت 
الشركة إن املعالج الجديد مخصص 
لـــــــــــتـــــــــــشـــــــــــغـــــــــــيـــــــــــل تــــــــــــطــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــقــــــــــــات الـــــــــــــــــــذكـــــــــــــــــــاء 
االصــــــطــــــنــــــاعــــــي وتـــــعـــــلـــــم اآللـــــــــــــــة، ولــــيــــس 
تــــشــــغــــيــــل األلــــــــعــــــــاب كـــــمـــــا هـــــــو مــــعــــتــــاد، 
األمــــــــــر الــــــــــذي اعــــــتــــــربه املــــــراقــــــبــــــون تــــحــــوالً 
كــــــــبــــــــرياً يف مــــــســــــرية هــــــــــذه الـــــنـــــوعـــــيـــــة مـــن 

املعالجات.
وجـــــــــــــــــــــــــاء الــــــــــكــــــــــشــــــــــف عـــــــــــــــن املـــــــــعـــــــــالـــــــــج 
الـــــــــــــجـــــــــــــديـــــــــــــد، خـــــــــــــــــــال كــــــــلــــــــمــــــــة مــــــــؤســــــــس 
الشركة ورئيسها التنفيذي، جينسن 
هــــــــــــــــوانــــــــــــــــج، يف مـــــــــؤتـــــــــمـــــــــر »مــــــــعــــــــالــــــــجــــــــات 
الــرســومــيــات«، الــذي نظمته الشركة 

األســـــــــــبـــــــــــوع املــــــــــــــــايض عــــــــــرب اإلنــــــــــرنــــــــــت، 
وظـــهـــر فـــيـــه هـــــوانـــــج، وهـــــو بــمــطــبــخ 

ــــنـــــزلـــــه، عــــــرب تـــقـــنـــيـــة »الــــفــــيــــديــــو  مـ
كـــــــــــــــــــــونـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــرنـــــــــــــــــــــس«، لــــــــــــيــــــــــــقــــــــــــدم 

املعالجات الجديدة. 

معالج »إيه 100«
ــــيــــــل  ــــجــ وأطـــــــــلـــــــــقـــــــــت »إنــــــــــفــــــــــيــــــــــديــــــــــا« عــــــــــــى الــ
الجديد »إيه 100«، وقالت إنها قامت 
ببنائه وفق هيكلية معمارية جديدة، 
تــــــــحــــــــمــــــــل اســـــــــــــــــــم »أمـــــــــــــــــبـــــــــــــــــري« مـــــخـــــصـــــصـــــة 
لــــلــــحــــوســــبــــة فــــائــــقــــة األداء، وأنــــــــــه حــــّل 
ــــــذي كـــان  مـــحـــل املـــعـــالـــج »يف 100«، الـ
ــــتـــــا« الـــحـــالـــيـــة.  يـــعـــمـــل بـــمـــعـــمـــاريـــة »فـــــولـ
ويحتوي املعالج الجديد عى 54 مليار 

ــــــادل 2.5  ــــعـ ــ تــــــرانــــــزســــــتــــــور، وهـــــــــو رقـــــــــم يـ
ضــعــف عــــدد الـــرانـــزســـتـــورات الــعــامــلــة 

يف معالجات رسوميات »يف 100«.
كــــــــــمــــــــــا تــــــــــــــم يف املـــــــــــعـــــــــــالـــــــــــج الــــــــجــــــــديــــــــد 
تـــحـــســـن أداء الـــــجـــــزء املــــــعــــــروف بـــاســـم 
»املوتر«، الذي يعّد أمراً حيوياً للغاية 
ــــقــــــات الـــــــــــذكـــــــــــاء االصــــــطــــــنــــــاعــــــي  ــــيــ ــــبــ يف تــــــطــ
وتعلم اآللة، فقد سمح هذا التعديل 
بــرفــع عـــدد الــعــمــلــيــات الــحــســابــيــة التي 
تــــــــــقــــــــــاس بـــــــمـــــــعـــــــيـــــــار »حـــــــــــســـــــــــاب الـــــنـــــقـــــطـــــة 
الــــــعــــــائــــــمــــــة«، مـــــــن 2.5 بــــيــــتــــا فــــــلــــــوب يف 
معالجات »يف 100«، إىل خمسة بيتا 
ــــالـــــج الــــــجــــــديــــــد. و)الــــبــــيــــتــــا  ــــعـ فـــــلـــــوب يف املـ
فـــلـــوب( هـــو مـــقـــيـــاس، يــقــصــد بـــه قـــدرة 
الـــــحـــــاســـــب عـــــــى تــــنــــفــــيــــذ )كـــــــوادرلـــــــيـــــــون( 
عـــــــــــمـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــة حـــــــــــــســـــــــــــابـــــــــــــيـــــــــــــة يف الـــــــــــــثـــــــــــــانـــــــــــــيـــــــــــــة. 
و)الكوادرليون( يعادل مليون مليار، 
أي واحــــــــــــد وعــــــــــى يــــمــــيــــنــــهــــا 15 صــــــفــــــراً، 
ــــتـــــايل فـــــــإن الـــــرقـــــم الــــــــذي تـــحـــقـــق يف  ــــالـ وبـ
هـــذا املــعــالــج هـــو خــمــســة مــايــن مــلــيــار 

عملية حسابية يف الثانية.
وأضــــــــافــــــــت »إنــــــفــــــيــــــديــــــا« أن الـــبـــيـــنـــة 
املعمارية الجديدة »أمبري« للمعالج، 
أتـــــاحـــــت تـــشـــغـــيـــل »وضــــعــــيــــة ريــــاضــــيــــة« 
جــــديــــدة أطـــلـــقـــت عــلــيــهــا »يت إف 32«، 
تــحــقــق تــســريــعــاً يــصــل إىل 10 أضــعــاف 
الــــــــــوضــــــــــعــــــــــيــــــــــات الــــــــــريــــــــــاضــــــــــيــــــــــة الـــــــحـــــــالـــــــيـــــــة 
بــاملــعــالــجــات الــعــامــلــة بالبنية 

املعمارية »فولتا« الحالية، وهــذا أمر 
حـــــيـــــوي لــــلــــغــــايــــة يف تــــطــــبــــيــــقــــات الـــــذكـــــاء 
االصــــــــــــطــــــــــــنــــــــــــاعــــــــــــي وتـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــم اآللـــــــــــــــــــــــــــــــة. ألن 
تــطــبــيــقــات الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي وتعلم 
ــــتـــــن، هـــمـــا  ــــفـ ــــيـ اآللـــــــــــة تــــــقــــــوم بــــتــــنــــفــــيــــذ وظـ
ــــتـــــدالل، واالســـتـــنـــتـــاج، وذلـــــك مــن  االسـ
خــــــــــــــــــــال عـــــــــمـــــــــلـــــــــيـــــــــات تـــــــــــــــدريـــــــــــــــب ســـــــريـــــــعـــــــة 
وعــمــيــقــة. واملـــعـــالـــجـــات الــحــالــيــة كــانــت 
ــــام بــــكــــل  ــ ــيـ ــ ــ ــــقـ ــ ــلـ ــ ــ ــــــن لـ ــتـ ــ ــ ــــحـ ــ ــــريـ ــ ــــــدم شـ ــــــخـ ــتـ ــ ــ ــــــسـ تـ
وظــــــــــيــــــــــفــــــــــة عــــــــــــــى حـــــــــــــــــــــــدة، لــــــــــكــــــــــن الــــــبــــــنــــــيــــــة 
املــــعــــمــــاريــــة يف املــــعــــالــــج الـــــجـــــديـــــد، تــنــفــذ 
الـــوظـــيـــفـــتـــن عــــى شـــريـــحـــة واحـــــــــدة، مــا 
يجعل الجزء الخاص باالستدالل يتم 
بـــــــصـــــــورة أبــــــســــــط وأســــــــــــــــرع، ويـــســـتـــهـــلـــك 

طاقة أقل.

ذاكرة عمالقة 
وقــــــــــامــــــــــت »إنــــــــفــــــــيــــــــديــــــــا« بـــــتـــــحـــــســـــن أداء 
الــــــــذاكــــــــرة بــــشــــكــــل كـــــبـــــري، حــــيــــث رفـــعـــت 
ــــة يف الـــــقـــــالـــــب  ــــــجـــ ـــــدمـ ســــــعــــــة الـــــــــــذاكـــــــــــرة املــ
األســـــايس لــشــريــحــة املــعــالــج، وزودتـــهـــا 
بــمــا يــصــل إىل 40 غــيــغــا بـــايـــت إضــافــيــة 
من ذاكرة الوصول العشوايئ من فئة 
»إتـــــــــش بــــــي إم 2« أو ذاكـــــــــــرة الـــــوصـــــول 

العشوايئ عالية األداء.
وأدت هـــــــــــــذه الــــــــخــــــــطــــــــوة إىل رفـــــــع 
إجمايل سعة الــذاكــرة التي يعمل بها 
املعالج إىل 1.2 تريابايت، وهي خطوة 
تماثل ما قامت به شركة »فوجيتسو« 
الـــــــــيـــــــــابـــــــــانـــــــــيـــــــــة، يف شــــــــريــــــــحــــــــة مـــــعـــــالـــــجـــــهـــــا 
الـــــجـــــديـــــد »إيـــــــــة 64 إف إكـــــــــــس«، حــيــث 
وضـــــــــــعـــــــــــت شــــــــــــرائــــــــــــح ذاكــــــــــــــــــــــــرة الـــــــــــوصـــــــــــول 
الــعــشــوايئ عــالــيــة األداء، عــى الــقــالــب 

الرئيس لشريحة املعالج. 
كـــــــمـــــــا رفـــــــــعـــــــــت »إنـــــــــفـــــــــيـــــــــديـــــــــا« عـــــــرض 
الــنــطــاق الـــرددي الـــذي يتم مــن خاله 
تـــبـــادل الــبــيــانــات بـــن الــــذاكــــرة واملــعــالــج 
إىل 1.6 تريابايت يف الثانية، وذلك من 
خال الجيل الثالث من تقنية »إن يف 
لـــيـــنـــك«، لـــلـــربـــط عـــــايل الـــســـرعـــة، الــــذي 
طــــــورتــــــه »إنـــــفـــــيـــــديـــــا« لــــيــــضــــاعــــف مــــعــــدل 
اإلشــــــــــــــــــــــــــــارات املـــــــــــتـــــــــــداولـــــــــــة عـــــــــــرب هـــــــذه 
التقنية من 25.78 غيغابايت يف 
الــثــانــيــة يف الــجــيــل الـــثـــاين الــحــايل، 
إىل 50 غيغابايت يف الثانية يف 
الـــجـــيـــل الـــثـــالـــث الـــجـــديـــد. كــمــا 
خـــــــــــفـــــــــــضـــــــــــت الـــــــــــــــشـــــــــــــــركـــــــــــــــة عـــــــــــــدد 
املــمــرات املطلوبة 
لـــــــــــــنـــــــــــــصـــــــــــــف  ا ىل  إ

لتحقيق 
الــســرعــة نــفــســهــا، 
وهــــذا بـــــدوره يسمح 
لـــــهـــــا بــــمــــضــــاعــــفــــة كـــمـــيـــة 
اإلنتاجية من خــال عدد 

املمرات نفسه.
القاهرة À اإلمارات اليوم

رئيس »إنفيديا« أعلن عنه عبر »الفيديو كونفرنس«

جيل جديد من »معالجات الرسوميات« 
يرفع أداء الحاسبات 10 أضعاف

أتاحت منصة »يوتيوب« لمستخدمي تطبيقها الخاص 
بالهواتف الذكية تنزيل المحتوى لمشاهدته من دون 

اتصال بالويب، واستخدم كثيرون هذه الميزة بشغف. غير 
أن هذا األمر يؤدي - على المدى الطويل - إلى استنزاف 

 إذا كانت هذه 
ً
ين على الهواتف، خصوصا مساحة التخز

الفيديوهات ذات دقة عالية. لذا البد أن يقوم 
المستخدم بين الحين واآلخر بحذف الفيديوهات التي 

انتهي من مشاهدتها. ويمكن القيام بهذا األمر لجميع 
الفيديوهات دفعة واحدة أو لبعضها فقط. فإذا رغبت 

في حذف بعض الفيديوهات من قائمة »التنزيالت«، اتبع 
هذه الخطوات: افتح تطبيق »يوتيوب«. وانقر فوق 

تبويب المكتبة Library في نهاية الجانب األيمن من 
الشاشة.

ثم توجه إلى قسم: المحتوى المتاح من دون اتصال 
بالويب Available Offline ثم انقر فوق خيار: التنزيالت 

Downloads. وستشاهد قائمة الفيديوهات التي 
قمت بتنزيلها للتطبيق كاملة، انقر فوق أيقونة النقاط 

الثالث الرأسية الموجودة بجوار الفيديو الذي ترغب في 
 Delete حذفه. وانقر فوق خيار الحذف من التنزيالت
from Downloads داخل النافذة المنسدلة التي 

ستظهر أمامك ثم احذف الفيديو.

أصبح تطبيق »خرائط غوغل« من مفردات الحياة الحديثة، فمن 
خالله تستطيع التنقل بسهولة والوصول إلى األماكن التي لم 

تزرها من قبل، كما يمكنك التعرف إلى أقصر المسارات والوصول 
 إضافة ما ترغب في 

ً
إلى أماكن الخدمات. ويمكنك أيضا

، أو لحفظها 
ً
المواقع إلى التطبيق لتسهيل الوصول إليها الحقا

وتشاركها مع األصدقاء، أو حتى لتعريف العمالء بها.
فإذا كنت من مستخدمي إصدار الويب من التطبيق، اتبع هذه 

الخطوات إلضافة مكان غير مدرج على الخريطة إليها: افتح 
تطبيق »خرائط غوغل« على الويب ثم ابحث عن المكان الذي 

تريده، من خالل شريط البحث الموجود أعلى يمين الشاشة في 
الواجهة العربية من التطبيق.

وبعد تحديد المكان بالضبط، انقر فوقه بزر الفأرة األيمن. ومرر 
داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار: إضافة مكان غير 

مدرج على الخريطة وانقر فوقه. وستظهر أمامك نافذة 
جديدة إلضافة المكان، سجل في الحقل األول منها اسم 
المكان. ثم انتقل إلى الحقل الثاني واختر فئة معينة يندرج 

تحتها هذا المكان كمطعم أو مستشفى أو ما شابه.
وتستطيع خالل الحقول التالية إضافة المكان الرئيس إذا كان 

 من مكان أكبر، وإضافة رقم الهاتف 
ً
المكان المختار جزءا

وساعات العمل وموقع الويب والصور الخاصة بالمكان.
وبعد االنتهاء من تسجيل البيانات، انقر فوق زر: اإلرسال في 

نهاية النافذة. وانقر فوق زر: تم في نهاية النافذة الجديدة 
التي تشير إلى أنه سيتم إخبارك عند مراجعة وقبول االقتراح 

الذي أضفته.

حذف الفيديوهات من 
قائمة »التنزيالت« في »يوتيوب«

إضافة أماكن جديدة إلى إصدار 
الويب من »خرائط غوغل«

اخــتــتــمــت فــعــالــيــات قــمــة »هــــــواوي« 
الــــــــــعــــــــــاملــــــــــيــــــــــة ملـــــــــحـــــــــلـــــــــي قـــــــــــــطـــــــــــــاع تـــــقـــــنـــــيـــــة 
املـــعـــلـــومـــات واالتـــــصـــــاالت يف دورتـــهـــا 
ــتــــــي ُعــــــــقــــــــدت، أخـــــــــــــــرياً، عـــرب  ــ الــــــــــــــــ17، الــ
اإلنـــــــــــــــــــــــــــرنـــــــــــــــــــــــــــت، حــــــــــــــيــــــــــــــث انـــــــــــــــــضـــــــــــــــــم إىل 
»هـــــــواوي« أكــــر مـــن 2000 شخص 
مـــن املــحــلــلــن وقـــــادة الـــــرأي ومــمــثــي 
وســائــل اإلعـــام مــن مختلف أنــحــاء 
الـــعـــالـــم، ملــنــاقــشــة الـــتـــســـارع الــعــاملــي 

نحو العالم الذيك.
ــــة الــــــــعــــــــديــــــــد مــــن  ــ ــــمـ ــ ــــقـ ــ وتـــــــــنـــــــــاولـــــــــت الـ
املـــــــــــوضـــــــــــوعـــــــــــات، كــــــــــــــان أبــــــــــــرزهــــــــــــا إعــــــــــان 

»هـــــــــواوي« عــــن تـــطـــويـــر اســراتــيــجــيــتــهــا 
املتعلقة بالحوسبة يف العام املقبل، 
ــــنـــــظـــــام اإليــــكــــولــــوجــــي  بـــــهـــــدف تــــعــــزيــــز الـ
ــــــات  ــــــدمـ ــــمـــــد عــــــــى الـــــحـــــوســـــبـــــة وخـ ــتـ ــ املـــــعـ
»هــــــــــــــــــــــــــــــــــواوي« الـــــــــســـــــــحـــــــــابـــــــــيـــــــــة. وتــــــــعــــــــتــــــــزم 
»هواوي« استثمار 200 مليون دوالر 
يف الـــــنـــــظـــــام اإليـــــكـــــولـــــوجـــــي لـــلـــحـــوســـبـــة 
خال عام 2020 وستساعد يف دعم 
مـــــــــلـــــــــيـــــــــوين مـــــــــــطـــــــــــور يف جـــــــمـــــــيـــــــع أنـــــــــحـــــــــاء 
الـــعـــالـــم. وتـــهـــدف »هــــــــواوي« إىل مــنــح 
الــــشــــركــــاء املــــزيــــد مــــن أســــالــــيــــب تــطــويــر 
ــــيــــــة واالســـــــتـــــــفـــــــادة  ــــمــ ــــيـــــقـــــات الــــــرقــ ــــبـ ــــتـــــطـ الـ

الـــكـــامـــلـــة مــــن قــيــمــة الـــبـــيـــانـــات، وذلــــك 
مــــــــن خـــــــــــال تــــنــــمــــيــــة ابــــــتــــــكــــــار املــــنــــتــــجــــات 

وتحسن نماذج األعمال.
وقال رئيس خط إنتاج منتجات 
اتـــــــــصـــــــــاالت الــــــبــــــيــــــانــــــات يف »هـــــــــــــــــواوي«، 
كيفن هــو: »يــمــثــل عــام 2020 الــعــام 
ــــاري  ــتــــــجــ ــ األول لـــــــبـــــــدء االســــــــتــــــــخــــــــدام الــ
 IP ــــكـــــات بــــــــروتــــــــوكــــــــول اإلنـــــــــرنـــــــــت ــــبـ لـــــشـ
الــذكــيــة. شــهــد الــقــطــاع بأكمله تــحــوالً 
تاريخياً لشبكات بروتوكول اإلنرنت 
التي تطورت من الشبكة العنكبوتية 
الــــــــــعــــــــــاملــــــــــيــــــــــة إىل الــــــــشــــــــبــــــــكــــــــة الـــــــشـــــــامـــــــلـــــــة 

املدعومة بمقاطع الفيديو، وهو اآلن 
يف طــريــقــه نــحــو الـــتـــحـــول إىل شــبــكــات 
بــروتــوكــول اإلنــرنــت الــذكــيــة املــوجــهــة 
يف عصر الجيل الخامس والحوسبة 

السحابية«.
دبي À اإلمارات اليوم

»هواوي« تعتزم استثمار 200 مليون دوالر في الحوسبة

أعـــــــــــلـــــــــــنـــــــــــت شــــــــــــــركــــــــــــــة »بــــــــــاســــــــــيــــــــــفــــــــــيــــــــــك كــــــــــنــــــــــرولــــــــــز 
سيستمز«، املتخصصة يف الخدمات املدارة 
إلنرنت األشياء ومقرها دبي، عزمها إجراء 
هــيــكــلــة جـــديـــدة لــعــمــلــيــاتــهــا. وكـــانـــت الــشــركــة 
ــــيـــــة مــــطــــلــــع عـــــام  ــــالـ قـــــــد واجـــــــهـــــــت صـــــعـــــوبـــــات مـ

2016، بــســبــب تـــأخـــر ســـــداد املــــدفــــوعــــات مــن 
الــعــمــاء والـــشـــركـــاء الــتــجــاريــن، إضـــافـــة إىل 
اكــتــشــافــهــا عــجــز قــــدره 370 مــلــيــون درهــــم يف 
دفاتر الشركة.  وتتضمن الهيكلة الجديدة 
وضـــع الــشــركــة عــى مــســار الــتــعــايف، وســـداد 

الديون املستحقة عليها، السيما أن تقنيات 
الــــشــــركــــة وابــــتــــكــــاراتــــهــــا وإســــهــــامــــاتــــهــــا، ُتــــقــــدم 
لــــلــــشــــركــــات واملــــــؤســــــســــــات يف كــــــا الـــقـــطـــاعـــن 

العام والخاص يف دولة اإلمارات.
يــــــــــــشــــــــــــار إىل أن شــــــــــــركــــــــــــة »بـــــــاســـــــيـــــــفـــــــيـــــــك 

كــنــرولــز« تــأســســت يف دبـــي يف عـــام 2000، 
وتـــمـــتـــلـــك وتــــشــــغــــل واحــــــــــــداً مـــــن أكـــــــرب مــــراكــــز 
الــــــــبــــــــيــــــــانــــــــات والـــــــبـــــــنـــــــيـــــــة الــــــتــــــحــــــتــــــيــــــة لــــلــــحــــوســــبــــة 

السحابية يف املنطقة.
دبي À اإلمارات اليوم

هيكلة لـ »باسيفيك كنترولز« 
لمعالجة العجز المالي للشركة

نصائح

جينسن هوانج خالل اإلعالن 
عن المعالج الجديد الذي يركز 

على الذكاء االصطناعي 
وتعلم اآللة. À من المصدر 

ميزة جديدة
أضافت شركة »إنفيديا« ميزة جديدة للمعالج، تسمى »وحدات 

معالجة الرسوميات متعددة النماذج«، وتسمح هذه الميزة 
بتقسيم معالج »إيه 100« إلى ما يصل إلى سبعة معالجات 
رسوميات افتراضية، وكل منها يحصل على حصة خاصة به من 

ين  قوة المحاور الداخلية للمعالج، وحصة من ذاكرة التخز
المؤقت، وحصة من وحدات التحكم في الذاكرة والوصول 

 على تنفيذ سبع مهام على 
ً
العشوائي، ما يجعله قادرا

التوازي في وقت واحد، من دون أن تؤثر إحداها في األخرى.

»هواوي« ستساعد
 في دعم مليوني مطّور 
في جميع أنحاء العالم.
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استثنى حاالت اإلخالل بالمهام الوظيفية التي تستدعي 
إنهاء الخدمة حسب القانون واألنظمة السارية

»المركزي« يشترط
على البنوك عدم إنهاء 

خدمات المواطنين 
أو خفض رواتبهم

أمل المنشاوي À أبوظبي

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

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

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

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

خدماتهم«.

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

وام À أبوظبي

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

لــــــحــــــمــــــايــــــة صـــــــحـــــــة وســــــــــامــــــــــة الـــــعـــــمـــــالـــــة 
املقيمة ومحاربة الفروس.

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

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

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

والحماية لجميع أطياف املجتمع.

عيادات في منطقة مصفح إلجراء فحوص 
 للعمالة المقيمة

ً
»كورونا« مجانا

»التربية« تعتمد 
»القياس 

الذكي« للتقييم 
وتقصره على 
»الفصل الثالث«

درجة الطالب من 
محصلة أوزان الفصول 

الدراسية الثالثة

وام À أبوظبي

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

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

مـــــــــقـــــــــارنـــــــــة بـــــــــــــــــــــــ١6٤ مــــــلــــــيــــــار 
درهـــــــــــــــــــــم خـــــــــــــــــال فـــــــــرايـــــــــر 

الــذي ســبــق.

مليار درهم سيولة 
ضخها »المركزي« 
في السوق خالل 

مارس

19.4

فتح باب التطوع لدعم 
الجهود الوطنية ضد 

»كوفيد ١9«

حملة »اإلمارات تتطوع« تستهدف 
األطباء والمسعفين والممرضين 

والمتقاعدين وطلبة الطب

حمدان بن محمد: القادم أفضل

س اجتماع اللجنة العليا إلدارة األزمات والطوارئ 
ّ
ترأ

في دبي واطلع على سير العمل

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

 أمل وفرص.
ً
هناك دائما

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

مطر أفضل العب في 
تاريخ اإلمارات.. 
والطلياني أول 

المهنئين

من خالل موقع

www.emaratalyoum.com

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

٠٥٦٢١٩٣٠٠٩
لالشــــتراكاضغــــــط

قم بتسجيل  الرقم وأرسل كلمة 
»اشتراك« إلى 

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

إلى اإليميل لتحصل على النسخة اإللكترونية

ابحث عن 
»صحيفة اإلمارات اليوم« 

واعمل إضافة لتصلك الصحيفة

لالشــــتراكاضغــــــط

https://media.emaratalyoum.com/pdf/2020/04/Emarat%20AL%20youm2020-04-18.pdf?_ga=2.187577704.1150012516.1587207931-1855818840.1587207931
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اإلمارات اليومwww.emaratalyoum.com 13األحد ٢٤ من مايو ٢٠٢٠ | حياتنا

ــــيـــــة  تـــســـلـــم مــــــشــــــارك يف مــــســــابــــقــــة إذاعـ
بــــســــنــــغــــافــــورة جـــــائـــــزة نــــقــــديــــة، بـــعـــدمـــا 
ــــبـــــهـــــا عــــــنــــــه املــــــنــــــظــــــمــــــون يف مــــرحــــلــــة  حـــــجـ
أوىل، بــــحــــجــــة أنــــــــه أســــــــــاء نـــــطـــــق اســـــم 
املـــــــغـــــــنـــــــي الــــــــــريــــــــــطــــــــــاين، تـــــــــــــوين هـــــــــــــاديل، 
ــــان شـــخـــصـــيـــاً  ــنــ ــ ــــفــ وذلــــــــــــك إثـــــــــر تــــــدخــــــل الــ

لدعمه.
فــــقــــد شـــــــــارك مــــحــــمــــد شــــالــــيــــهــــان، 
وهــــــــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــوظــــــــــــــــــف بـــــــــــهـــــــــــيـــــــــــئـــــــــــة الــــــــــســــــــــكــــــــــك 
الــــحــــديــــديــــة، يف مـــســـابـــقـــة عـــــى إذاعــــــة 
مـــعـــروفـــة يف ســـنـــغـــافـــورة، تـــقـــوم عــى 
تـــــعـــــّرف املــــشــــركــــن عـــــى 14 شــخــصــيــة 
معروفة من خــال أصواتها، ونجح 

فيها.
غـــــر أن الــــقــــنــــاة اإلذاعــــــيــــــة رفـــضـــت 
مـــنـــحـــه الـــــجـــــائـــــزة الـــــكـــــرى الــــبــــالــــغــــة 10 
آالف دوالر سنغافوري )7000 دوالر 
أمـــــــــــــــــــــــريك(، بــــــحــــــجــــــة أنـــــــــــــه تـــــــــعـــــــــرف عــــى 
أصــــحــــاب 13 صــــوتــــاً مــــن 14، وأعـــطـــى 
متسابق آخر بعده اإلجابات عينها، 

ــــائــــــز  ــــفــ فـــــــاخـــــــتـــــــارتـــــــه اإلذاعــــــــــــــــــــــة لـــــــيـــــــكـــــــون الــ
بــــــــالــــــــجــــــــائــــــــزة. واســـــــــــتـــــــــــاء شــــــالــــــيــــــهــــــان مــــن 
الـــواقـــعـــة وتـــقـــدم بـــاعـــراض، لــكــن أىت 
الــجــواب بــأنــه أســـاء نطق اســم هــاديل 
الــــــذي كـــــان املـــغـــنـــي األســـــــايس يف فــرقــة 

الـــبـــوب الــريــطــانــيــة ســـبـــانـــداو بــالــيــه يف 
الـــــــثـــــــمـــــــانـــــــيـــــــنـــــــات، قـــــــبـــــــل أن يــــــنــــــطــــــلــــــق يف 

مسرة غنائية انفرادية.
وأرســـــــــــــــــل شــــــالــــــيــــــهــــــان نـــــســـــخـــــة مـــن 
تـــســـجـــيـــل مــــشــــاركــــتــــه يف املــــســــابــــقــــة إىل 

هـــــــــــاديل نـــــفـــــســـــه، وأتـــــــــــت املــــــفــــــاجــــــأة بـــــأن 
ــــالـــــة،  املــــغــــنــــي رّد شــــخــــصــــيــــاً عــــــى الـــــرسـ
ــلـــــه إىل  ــ ــــائـــــاً يف تـــســـجـــيـــل مــــصــــور أرسـ قـ
شــــــــــالــــــــــيــــــــــهــــــــــان: »لـــــــــــقـــــــــــد اســــــــتــــــــمــــــــعــــــــت إىل 
الــتــســجــيــل، وعـــى عــلــمــي أنـــك نطقت 

اسمي بطريقة صحيحة تماماً«.
وحــــــــــــــتــــــــــــــى بـــــــــــعـــــــــــد تــــــــــــــدخــــــــــــــل الــــــــنــــــــجــــــــم 
الريطاين، رفضت القناة اإلذاعية يف 
بـــــــــادئ األمـــــــــر مــــنــــح شــــالــــيــــهــــان الــــجــــائــــزة 
الـــكـــرى كـــامـــلـــة، لــكــنــهــا تـــراجـــعـــت عــن 
موقفها، أول مــن أمـــس، بعد سيل 

من االنتقادات ضدها عر اإلنرنت.
ــــبـــــت اإلذاعـــــــــــــــة عـــــــر صـــفـــحـــتـــهـــا  ــــتـ وكـ
عى »فيس بــوك« »آسفون للغاية.. 
بــمــا أن تـــوين هــــاديل قـــال إن شــالــيــهــان 
لـــفـــظ اســـمـــه بـــصـــورة صــحــيــحــة، فــمــن 
نــــحــــن لــــنــــعــــرض عـــــى ذلـــــــــك؟ ســـُيـــمـــنـــح 
شـــالـــيـــهـــان الــــجــــائــــزة كـــامـــلـــة بــقــيــمــة 10 

آالف دوالر نقداً«.
سنغافورة ■ أ.ف.ب

المنظمون رأوا أنه أساء نطق هادلي

مشارك في مسابقة 
سنغافورية ينال جائزته 

بدعم مغنٍّ بريطاني
10 آالف دوالر سنغافوري 

قيمة الجائزة.

اإلذاعة أعربت عن أسفها 
لمحمد شاليهان، ومنحته جائزته.

أعلن، أول من أمس، فوز خمسة 
فـــــــــــنـــــــــــانـــــــــــن بـــــــــــــجـــــــــــــوائـــــــــــــز هـــــــــــــــــــــرب ألــــــــــــــــرت 
ــــتـــــي تــــوزعــــهــــا كـــــل ســنــة  الــــســــنــــويــــة، الـ
مــــــــؤســــــــســــــــة هــــــــــــــــرب ألـــــــــــــــــــــــرت، عــــــــــــازف 
الـــــــــــبـــــــــــوق األمــــــــــــــــــــــريك الـــــــــحـــــــــائـــــــــز جــــــــائــــــــزة 
غـــــــــــــــــرامـــــــــــــــــي. وقـــــــــــــــالـــــــــــــــت املــــــــــــؤســــــــــــســــــــــــة إن 

الـــفـــائـــزيـــن بـــالـــجـــائـــزة الـــســـنـــويـــة الــــــ26 
هـــــــم: كـــــاريـــــن شـــــرمـــــان يف الـــــرقـــــص، 
وســـــــــــــــــكـــــــــــــــــاي هـــــــــوبـــــــــيـــــــــنـــــــــكـــــــــا يف األفــــــــــــــــــــــام 
والفيديو، وكريستيان سكوت عن 
املــــــوســــــيــــــقــــــى، وفـــــــيـــــــل ســـــلـــــطـــــانـــــوف يف 
ــــايـــــز يف الـــفـــنـــون  املــــــســــــرح، وفــــــريــــــي بـ

املـــــــــــــــرئـــــــــــــــيـــــــــــــــة، وســــــــــيــــــــــحــــــــــصــــــــــل كـــــــــــــــــل مــــــن 
الفائزين عى منحة قدرها 75 ألف 
دوالر. وتختار لجنة خراء الجوائز 
الـــــــــــتـــــــــــي تــــــــمــــــــنــــــــح لــــــــلــــــــفــــــــنــــــــانــــــــن، الـــــــــذيـــــــــن 
يــــــتــــــحــــــمــــــلــــــون مــــــــخــــــــاطــــــــر يف مــــنــــتــــصــــف 
ــــهـــــر ألــــــــــــرت )85  ــــتـ مــــــــشــــــــوارهــــــــم. ويـــــشـ

عـــامـــاً( بــأنــه قــائــد فــرقــة هـــرب ألــرت 
وتيخوانا النحاسية، التي أصدرت 
ســـلـــســـلـــة مــــــن األلــــــبــــــومــــــات واألغــــــــــاين 
الــفــرديــة الــتــي تـــصـــدرت املــبــيــعــات يف 

الستينات.
لوس أنجلوس ■ رويترز

5 فنانين يفوزون بجوائز هيرب ألبرت

إيناس محيسن ■ أبوظبي 

ــــتـــــصـــــدي  ألن الـــــجـــــمـــــيـــــع شــــــــركــــــــاء يف الـ
لـــــــــجـــــــــائـــــــــحـــــــــة »كــــــــــــــــــــــــــورونــــــــــــــــــــــــــا«، حــــــــرصــــــــت 
»اإلمارات اليوم« عى استطاع آراء 
ــــقـــــضـــــاء عـــيـــد  ــــاتـــــهـــــم لـ ــــقـــــرحـ قـــــرائـــــهـــــا ومـ
فــطــر آمـــن، مــن خـــال إجــابــاتــهــم عن 
ســـــــــؤال: »مــــــا الــــخــــطــــوات الــــتــــي قـــــررت 
تنفيذها وتنصح بها اآلخرين لقضاء 
عيد آمن؟«، عر منصات الصحيفة 

عى مواقع التواصل االجتماعي.
ومــع تــعــدد الــخــطــوات الــتــي أكد 
املـــتـــابـــعـــون الـــتـــزامـــهـــم بــــهــــا، ونـــصـــحـــوا 
بها غرهم، إال أنه يمكن اختصارها 
يف إرشادات عدة، من أهمها البقاء 
ــــــت، والــــــتــــــقــــــّيــــــد بـــــــــــاإلرشـــــــــــادات  ــيـ ــ ــ ــبـ ــ ــ يف الـ
ــــيــــــة الــــــــتــــــــي أعـــــلـــــنـــــتـــــهـــــا الـــــــــدولـــــــــة،  الــــــصــــــحــ
والـــــتـــــواصـــــل مـــــع األهــــــــل واألحــــــبــــــة عــر 
ــــقـــــات  ــيـ ــ ــبـ ــ االتـــــــــــــصـــــــــــــال الــــــــهــــــــاتــــــــفــــــــي أو تـــــطـ
ــــتــــــواصــــــل املــــــــــــريئ، كــــمــــا طـــــالـــــب قــــــراء  الــ
بـــإذاعـــة تــكــبــرات الــعــيــد عــر املــســاجــد 

طوال األيام العيد. 

ال للزيارات
شددت القارئة، فاطمة السويدي، 
يف تعليق لها عر حساب »اإلمــارات 
الـــــــــــيـــــــــــوم« عــــــــــى »إنــــــــــســــــــــتــــــــــغــــــــــرام«، عــــى 
ضـــــــــــــرورة تــــجــــنــــب الــــــــخــــــــروج لــــــأســــــواق 
والــزيــارات العائلية، قائلة: »ما يش 
ســــر لــــــأســــــواق، ومــــــا يش زيـــــــــارات أو 

طلعات.. بس التزام بالبيت«.
فيما أشار متابع آخر إىل ضرورة 
الـــتـــقـــيـــد بــــــــاإلرشــــــــادات الـــصـــحـــيـــة الـــتـــي 
حددتها الجهات املعنية يف الدولة، 
لـــــــــلـــــــــحـــــــــفـــــــــاظ عــــــــــــــى الــــــــــصــــــــــحــــــــــة الــــــــعــــــــامــــــــة 
والـــــتـــــقـــــلـــــيـــــل مـــــــــن نــــــشــــــر الــــــــــعــــــــــدوى بـــن 
ــــتـــــى وإن كـــــــــان ذلـــــــــك عـــى  الــــــــنــــــــاس، حـ
حــــــــــســــــــــاب ســــــــــــعــــــــــــادة األفـــــــــــــــــــــــــــــــراد، وهــــــــي 
تــضــحــيــة صـــغـــرة يف مــقــابــل مـــا تــقــوم 
بـــــــــــه الـــــــــــــدولـــــــــــــة مـــــــــــن تـــــــضـــــــحـــــــيـــــــات كــــــــرى 
لـــلـــحـــفـــاظ عـــــى مـــجـــتـــمـــع ســـلـــيـــم خـــــاٍل 
من كل األمراض وعدم االستخفاف 
بــقــوة هـــذا املـــــرض، مـــؤكـــداً أهــمــيــة أن 
يـــكـــون الــشــعــب والــــدولــــة يـــــداً واحــــدة 
تـــبـــنـــي جـــســـر الــــنــــجــــاة، والـــــوصـــــول إىل 

بيئة آمنة ومجتمع سعيد، مضيفاً: 
»ال يجب أن نصبح عبئاً عى األطباء 
واملـــــــــــــمـــــــــــــرضـــــــــــــن، ونـــــــــســـــــــهـــــــــم يف ضـــــــيـــــــاع 

تضحياتهم سدى«. 

بــــــــيــــــــنــــــــمــــــــا قــــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــارئ، ولــــــــيــــــــد 
ــــيـــــق عـــــــــر حـــــســـــاب  ــــلـ حــــــــــوشــــــــــان، يف تـــــعـ
الجريدة عى »فيس بوك«: »قررت 
مـــــــــــا يــــــــــــــي: عــــــــــــــدم الـــــــــقـــــــــيـــــــــام بــــــــــــــأي زيــــــــــــــارة 
لــــــلــــــتــــــهــــــنــــــئــــــة بـــــــمـــــــنـــــــاســـــــبـــــــة عـــــــــيـــــــــد الــــــفــــــطــــــر 
الـــســـعـــيـــد، واالكـــــتـــــفـــــاء بـــالـــتـــهـــنـــئـــة عــن 
طريق رسائل الجوال، والقيام بكل 
مــــــــا مــــــــن شـــــــأنـــــــه إدخــــــــــــــــال الــــــفــــــرحــــــة إىل 
نــــــــــــفــــــــــــوس األطــــــــــــــــفــــــــــــــــال داخـــــــــــــــــــــــل الـــــــبـــــــيـــــــت 
)ألعاب - حلويات - ترفيه - زينة(«.

مظاهر احتفالية بالبيت 
من ناحيتها، دعت القارئة سندس 
ــــاء يف  ــــقــ ــبــ ــ ــــالــ الـــــجـــــمـــــيـــــع إىل االلـــــــــــتـــــــــــزام بــ
ــــيــــــت، وإعــــــــــــــــداد وجـــــــبـــــــات شــــهــــيــــة،  ــبــ ــ الــ
واالســـتـــمـــتـــاع بـــتـــنـــاول الــحــلــويــات مع 
أطفالهم، وارتداء مابس جديدة، 
واالحـــــــــــتـــــــــــفـــــــــــال يف الــــــــبــــــــيــــــــوت إلدخــــــــــــــال 
الــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــرور عـــــــــــــــــــى نــــــــــــــــفــــــــــــــــوس الـــــــــــكـــــــــــبـــــــــــار 

والصغار.
وأضــافــت: »احتفلوا بالعيد يف 
البيت مع أوالدكم فقط، أما األهل 
واألحــــبــــاب فــيــمــكــن أن نــعــّيــد عليهم 
عر الهاتف، كذلك ننوي أن نصي 
ــــلــــــه أن  ــــيـــــد يف املــــــــنــــــــزل، ونـــــــدعـــــــو الــ الـــــعـ

يـــرفـــع عـــنـــا هـــــذا الـــــوبـــــاء، وأن يــشــفــي 
جــــــمــــــيــــــع املــــــــــــــــــــــرىض«. واتــــــــفــــــــقــــــــت مــــعــــهــــا 
الــــــقــــــارئــــــة بـــــيـــــا روزا، مــــــشــــــرة إىل أن 
الــــــــــــخــــــــــــروج يـــــــجـــــــب أن يـــــــــكـــــــــون لـــــــشـــــــراء 
الــــحــــاجــــات الـــــضـــــروريـــــة فــــقــــط، ورغـــــم 
ذلك يجب االحتفال بالعيد وإضفاء 
أجواء مبهجة يف املنازل لرفع الروح 
املعنوية من خال تأدية صاة العيد 
ــــتـــــواصـــــل مـــــع األقــــــــارب  يف الــــبــــيــــت، والـ
عــــــــــر اإلنــــــــــــرنــــــــــــت ووســــــــــــائــــــــــــل االتـــــــــصـــــــــال 
املختلفة، ثم يمكن مشاهدة برامج 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة مـــــن مــــســــرحــــيــــات وأفـــــــام 
واالســتــمــاع للموسيقى، معترة أن 
هـــــــذه هـــــي أنــــســــب طــــريــــقــــة لـــاحـــتـــفـــال 
بعيد سعيد وآمن يف الوقت نفسه.

أيــــــــــضــــــــــاً ذكــــــــــــــــرت الــــــــــقــــــــــارئــــــــــة، رانـــــــيـــــــا 
الــضــاهــر، أنها اشــرت مجموعة من 
األلــــــــعــــــــاب الــــعــــائــــلــــيــــة لـــــقـــــضـــــاء أوقـــــــــات 
مــــســــلــــيــــة خـــــــــال الــــــنــــــهــــــار، ويف املـــــســـــاء 
تـــــــــنـــــــــوي مــــــــشــــــــاهــــــــدة فــــــيــــــلــــــم مــــــــــع أفــــــــــــــراد 

األسرة.
ــــــاء  يف حـــــــــن حــــــــــــدد الــــــــــــقــــــــــــارئ، عـ
الــــــديــــــن عــــبــــدالــــكــــريــــم، خــــــطــــــوات عــــدة 
لــــــــيــــــــقــــــــي الــــــــــعــــــــــيــــــــــد يف أمــــــــــــــــــــــــان قــــــــــــائــــــــــــاً: 
»االلـــــــــتـــــــــزام بـــــالـــــوجـــــود داخـــــــــل املـــــنـــــزل، 
وعـــــــــــــــــــــــــــدم الـــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــروج إال لـــــــــــلـــــــــــضـــــــــــرورة 
الــقــصــوى، وعــــدم اســتــقــبــال املــهــنــئــن 
يف الــبــيــت، واســتــبــدال ذلــك بالتهاين 
عــــــــــــــن طــــــــــــريــــــــــــق الــــــــــــرســــــــــــائــــــــــــل الـــــــهـــــــاتـــــــفـــــــيـــــــة 

ووسائل التواصل االجتماعي«.

شددوا على االبتعاد عن التجّمعات واالحتفال بالبيت

مواطنون ومقيمون 
يرفعون شعار »االلتزام« 

لقضاء عيد سعيد وآمن
التقيد باإلرشادات الصحية، 

للحفاظ على الصحة العامة 
والتقليل من نشر العدوى.

 على 
ً
ال يجب أن نصبح عبئا

األطباء والممرضين، كي             
ال نضّيع تضحياتهم سدى.

المستطلعة آراؤهم شّددوا على إسعاد الصغار باأللعاب داخل البيوت. ■ رويترز )أرشفية(

محمد شاليهان وعائلته. ■ أرشيفية

فاطمة السويدي:

رانيا الضاهر:

وليد حوشان:

سندس:عالء الدين عبدالكريم:

بيال روزا:

ب الخروج  »تجنُّ
إلى األسواق 

والزيارات العائلية، والتزام 
المنزل«.

 لقضاء 
ً
»اشتريت ألعابا

أوقات مسلية خالل 
النهار، وفي المساء 

.»
ً
سنشاهد فيلما

»سأقوم بكل ما من 
شأنه إدخال الفرحة إلى 
نفوس األطفال داخل 

البيت«.

»ينبغي عدم الخروج إال 
للضرورة القصوى، وعدم 

استقبال المهنئين في 
البيت«.

»على الجميع البقاء في 
البيت واالستمتاع بالوجبات 

الشهية والحلويات مع 
أطفالهم«.

»يجب إضفاء البهجة 
ورفع الروح المعنوية من 

خالل صالة العيد في 
البيت«.

كسر الروتين
اختارت القارئة، مليكة بوسيف، 

أن تقضي عيد الفطر بطريقة 
مختلفة، مع حرصها على 

، الفتة 
ً
التباعد االجتماعي أيضا

إلى قيامها بحجز غرفة مطلة 
على البحر بأحد فنادق دبي، 

لتقضي العيد برفقة البحر 
وأشعة الشمس، بحسب ما 

 عن زحام الناس، 
ً
ذكرت، بعيدا

وهو ما اقترحه القارئ، عادل 
 كوسيلة للتغيير 

ً
قيس، أيضا

وكسر الروتين.
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كاظم الساهر.حسين الجسمي.فايز السعيد. ■من المصدر

أعــلــنــت دائــرة الــثــقــافــة والــســيــاحــة - 
ــــــم عــــــــــــــــدد مـــــن  ــيـ ــ ــ ــــظـ ــ ــنـ ــ ــ أبــــــــــوظــــــــــبــــــــــي عــــــــــــن تـ
الـــفـــعـــالـــيـــات الــرفــيــهــيــة الــــبــــارزة عــر 
مــــــنــــــصــــــاتــــــهــــــا اإللــــــــــكــــــــــرونــــــــــيــــــــــة، وذلــــــــــك 
خـــــال أيــــــام عـــيـــد الـــفـــطـــر الـــســـعـــيـــد، 
لـــتـــقـــدم أفـــضـــل الــــعــــروض الــغــنــائــيــة 
الـــــــحـــــــيـــــــة لــــــلــــــمــــــشــــــاهــــــديــــــن يف جــــمــــيــــع 

أنحاء العالم.
وتم إطاق هذه املبادرة بهدف 
دعم الجماهري خال فرة التباعد 
االجــــتــــمــــاعــــي وحــــظــــر الـــســـفـــر عـــاملـــيـــاً. 
وتــــعــــد الـــســـلـــســـلـــة الـــرفـــيـــهـــيـــة جـــــزءاً 
 ،StayCurious# ــــنـــــصـــــة مـ مــــــــن 
الــــــــــتــــــــــي أطـــــــلـــــــقـــــــتـــــــهـــــــا دائــــــــــــــــــــــرة الــــــثــــــقــــــافــــــة 

ــــر  ــــهـ والـــــــســـــــيـــــــاحـــــــة - أبـــــــــوظـــــــــبـــــــــي، الـــــشـ
املـــــــــــــــــــــايض، لــــــــبــــــــث أفـــــــــضـــــــــل الــــــــتــــــــجــــــــارب 
ــــتـــــوى الـــتـــعـــلـــيـــمـــي  االفـــــراضـــــيـــــة واملـــــحـ
والرفيهي ملستخدمي اإلنرنت يف 

جميع أنحاء العالم.
كــــــمــــــا يـــــنـــــضـــــم املـــــــجـــــــّمـــــــع الـــــثـــــقـــــايف 
الحــتــفــالــيــات عــيــد الــفــطــر السعيد، 
مـــــن خــــــال تـــنـــظـــيـــم بــــثــــن حـــصـــريـــن 
ــــلــــــن غــــــنــــــائــــــيــــــن مـــــــــبـــــــــاشـــــــــرًة عــــر  ــــفــ ــــحــ لــ
قـــــــنـــــــاتـــــــه عــــــــــى »يـــــــــــوتـــــــــــيـــــــــــوب«، ُيـــــحـــــيـــــي 
أولـــــهـــــمـــــا، الــــــيــــــوم، الــــنــــجــــم الــــعــــربــــي 
ــــا غـــــــــداً  ــــمــ ــــهــ ــــيــ ــــانــ كـــــــاظـــــــم الــــــــســــــــاهــــــــر، وثــ
الفنان اإلمارايت حسن الجسمي. 
ــــيـــــم الـــــحـــــفـــــلـــــن يف إطــــــــار  ــــنـــــظـ ويـــــــــــــأيت تـ

مـــبـــادرة »الــثــقــافــة لــلــجــمــيــع«، الــتــي 
أطلقتها دائـــرة الــثــقــافــة والــســيــاحــة 
ــــتــــــي تـــــوفـــــر مـــحـــتـــوى  - أبـــــوظـــــبـــــي، والــ

ــــالـــــم  ــــعـ ــــاحــــــف ومـ ــتــ ــ افــــــــراضــــــــيــــــــاً مــــــــن مــ
ومــــواقــــع الـــجـــذب الـــثـــقـــايف يف إمــــارة 

أبوظبي.

ــــافـــــة  ــــقـ ــــثـ وقـــــــــــــال وكـــــــيـــــــل دائــــــــــــــــرة الـ
والــــــســــــيــــــاحــــــة - أبــــــوظــــــبــــــي بــــــاإلنــــــابــــــة، 
ســعــود الــحــوســنــي: »هــذا أول عيد 
فــــــــطــــــــر يــــــــصــــــــادفــــــــنــــــــا تــــــــحــــــــت الـــــــــظـــــــــروف 
االستثنائية التي يمر بها العالم، 
لذلك فقد كان من األهمية لدائرة 
الـــثـــقـــافـــة والــــســــيــــاحــــة - أبــــوظــــبــــي أن 
تــــطــــلــــق مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الــــفــــعــــالــــيــــات 
االفــــــــــــــــــراضــــــــــــــــــيــــــــــــــــــة لـــــــــــــبـــــــــــــث الـــــــــــــســـــــــــــعـــــــــــــادة 
والــــــــتــــــــشــــــــويــــــــق وبـــــــهـــــــجـــــــة الـــــــعـــــــيـــــــد بــــن 
الـــجـــمـــاهـــري. نــشــكــر جــمــيــع الــفــنــانــن 
واملــتــحــدثــن الـــذيـــن شـــاركـــوا مــعــنــا، 
لـــجـــعـــل ســـلـــســـلـــة الــــفــــعــــالــــيــــات هــــذه 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة تـــجـــمـــع بــــن أبــــــزر نـــجـــوم 

الـــفـــن وخــــــراء الــتــحــفــيــز يف املــنــطــقــة 
ــــنـــــى أن يـــســـتـــمـــتـــع  ــــتـــــمـ والـــــــعـــــــالـــــــم، ونـ
الــــــجــــــمــــــيــــــع بــــــــالــــــــعــــــــروض الــــــــتــــــــي قــــمــــنــــا 

بتحضريها من أجلهم«.
وتــتــضــمــن الــفــعــالــيــات ســلــســلــة 
»اليــف مــع فــايــز«، الــتــي تستضيف 
ــــايــــــز  املـــــــغـــــــنـــــــي واملــــــــلــــــــحــــــــن اإلمـــــــــــــــــــــــــارايت فــ
ــــد، وعــــــــــــــدداً مـــــــن الــــحــــفــــات  الـــــســـــعـــــيـ
األخـــــــــــــــــــــــــــــــــــرى الـــــــــــــــتـــــــــــــــي تــــــــــــــــــشــــــــــــــــــارك فـــــــيـــــــهـــــــا 
مــجــمــوعــة مـــن أبــــرز نــجــوم الــفــن يف 
الــــــــــــــشــــــــــــــرق األوســـــــــــــــــــــــــــــــط، مــــــــــثــــــــــل ولــــــــيــــــــد 
الشامي، ونجم الغناء السعودي 

بدر الشعيبي.
أبوظبي■ اإلمارات اليوم

ــــيــــــد الـــــفـــــطـــــر  ــــعــ يـــــحـــــتـــــفـــــل ســـــــــّكـــــــــان دبــــــــــــي بــ
ــــكـــــرة،  ــــتـ ــــبـ الـــــســـــعـــــيـــــد بـــــــطـــــــرق جـــــــــديـــــــــدة مـ
تــضــمــن الـــتـــزامـــهـــم بــالــتــوجــيــهــات الــتــي 
تحث عى التباعد االجتماعي والبقاء 
ــــهـــــم.  ــــتـ يف املـــــــــنـــــــــزل حـــــــفـــــــاظـــــــاً عـــــــــى ســـــامـ
وتــســّلــط مــؤســســة دبـــي لــلــمــهــرجــانــات 
والـــــــتـــــــجـــــــزئـــــــة الــــــــــضــــــــــوء يف مــــــــــا يــــــــــي عــــى 
ـــــكــــــن أفـــــــــــــراد  ـــــمـ أفــــــــضــــــــل الــــــــــطــــــــــرق الــــــــتــــــــي تـ
العائلة من االستمتاع بأجواء العيد 

والتواصل دون مغادرة املنزل:

»مباشر من دبي«
نـــظـــراً إىل الــنــجــاح الــكــبــري الــــذي حققه 
ــــبـــــاشـــــر مــــــن دبـــــــــــي«، خــــال  بـــــرنـــــامـــــج »مـ
شهر رمضان املــبــارك، أعلن »جــدول 
فـــعـــالـــيـــات دبــــــــي« عـــــن تـــمـــديـــد بـــرنـــامـــج 
الــفــّعــالــيــة لــيــقــّدم جــلــســات تــرفــيــهــيــة، 
ــــيـــــد الـــــفـــــطـــــر الــــســــعــــيــــد.  خــــــــال عــــطــــلــــة عـ
ويــــــــــشــــــــــمــــــــــل الــــــــــــرنــــــــــــامــــــــــــج الـــــــــــعـــــــــــديـــــــــــد مـــــن 
ــــلــــــســــــات الــــتــــفــــاعــــلــــيــــة،  ــــطــــــة والــــــجــ األنــــــشــ
الــــتــــي تــــقــــّدمــــهــــا مـــجـــمـــوعـــة مـــــن أفـــضـــل 
ـــــم الــــلــــيــــاقــــة  ـــــالـ املــــــــواهــــــــب يف دبـــــــــي مـــــــن عـ
الـــبـــدنـــيـــة والـــطـــبـــخ والـــــرقـــــص والـــفـــنـــون 

والــــثــــقــــافــــة، وغـــــريهـــــا الــــكــــثــــري. وتــــهــــدف 
هـــــــذه املـــــــبـــــــادرة إىل الــــرفــــيــــه عــــــن أفـــــــراد 
الــعــائــلــة، ومــنــحــهــم أنــشــطــة تــفــاعــلــيــة 
لـــــــــتـــــــــعـــــــــّلـــــــــم مـــــــــــــــــهـــــــــــــــــارات جـــــــــــــــديـــــــــــــــدة أثــــــــــنــــــــــاء 
وجــودهــم يف املــنــزل. وسيتم الكشف 
عــــــن تــــفــــاصــــيــــل الـــــرنـــــامـــــج عــــــر صــفــحــة 
»جـــــــــــــــــــــــــــــــــدول فــــــــــــعــــــــــــالــــــــــــيــــــــــــات دبــــــــــــــــــــــــــــي« عــــــى 
»إنستغرام«، ومن املتوقع أن يشمل 
الرنامج مشاركة طهاة وموسيقين 
ومــــــــــــدّربــــــــــــي لــــــيــــــاقــــــة بــــــدنــــــيــــــة وخـــــــــــــــــراء يف 

األعمال الحرفية.

»بيرل إف إم«
تــــقــــّدم إذاعـــــــة »بــــــريل إف إم« ســلــســلــة 
جــــديــــدة خـــاصـــة بـــالـــعـــيـــد، ســيــتــم بــثــهــا 
يــومــيــاً مـــن الـــيـــوم األحــــد حــتــى الــســبــت 
املــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــل، عـــــــــــــــــــــــــر صــــــــــــفــــــــــــحــــــــــــتــــــــــــهــــــــــــا عـــــــــى 
»إنـــــــــــــــــســـــــــــــــــتـــــــــــــــــغـــــــــــــــــرام«. وتــــــــــتــــــــــضــــــــــمــــــــــن هـــــــــــذه 
الـــســـلـــســـلـــة مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الـــــعـــــروض 
ــــتـــــي تــــنــــاســــب األطــــــفــــــال مـــــن مــخــتــلــف  الـ
الــــــفــــــئــــــات الــــــعــــــمــــــريــــــة، حـــــيـــــث يـــمـــكـــنـــهـــم 
اســـــــــــــتـــــــــــــكـــــــــــــشـــــــــــــاف عــــــــــــــــالــــــــــــــــم الـــــــــــــكـــــــــــــتـــــــــــــب مـــــــع 
ــــاركـــــة يف األلــــعــــاب  »عــــيــــديــــتــــنــــا«، واملـــــشـ

مــع رمــــزي خــلــيــفــة، واكــتــشــاف بعض 
الـــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــدع مـــــــــــــــــــع »مـــــــــــــــاجـــــــــــــــيـــــــــــــــك فـــــــــــــيـــــــــــــل«، 
ــــازة  لــيــســتــمــتــعــوا بــــأوقــــاتــــهــــم خــــــال إجــ

العيد.

»التواصل الحضاري«
يهدف مركز الشيخ محمد بن راشد 
آل مـــكـــتـــوم لـــلـــتـــواصـــل الــــحــــضــــاري إىل 
بـــنـــاء جـــســـور الــــتــــعــــاون والــــتــــقــــارب بــن 
مختلف املجتمعات، وسيقوم املركز 
ــــلـــــســـــات  ــــــث ثــــــــــــاث جـ ــبـ ــ ــ ــــد بـ ــ ــيـ ــ ــ ــــعـ ــ خــــــــــــال الـ
مـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــاشـــــــــــــــــــــرة عـــــــــــــــــــــــــــر صــــــــــــــفــــــــــــــحــــــــــــــتــــــــــــــه عـــــــــى 
»إنـــــــــــــســـــــــــــتـــــــــــــغـــــــــــــرام« بـــــــــمـــــــــشـــــــــاركـــــــــة خــــــــــــــراء 
ثــــــقــــــافــــــيــــــن. وســـــيـــــســـــتـــــضـــــيـــــف عـــــبـــــدالـــــلـــــه 
السركال، مدير مركز الشيخ محمد 
بـــــــــــــن راشــــــــــــــــــــــد آل مـــــــــكـــــــــتـــــــــوم لـــــــلـــــــتـــــــواصـــــــل 
الـــــحـــــضـــــاري، نــــــــــدوًة خـــــاصـــــة لـــلـــحـــديـــث 
حول الجوهر الحقيقي للعيد خال 
أول أيام العيد، فيما يتحّدث أحمد 
الجافلة، مدير الروتوكول يف مركز 
الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بـــــن راشـــــــد آل مــكــتــوم 
للتواصل الحضاري، عن عيد الفطر 
يف الـــــــــتـــــــــاريـــــــــخ، وكـــــــيـــــــف احــــــتــــــفــــــل أبــــــنــــــاء 

ــــبـــــة يف مـــخـــتـــلـــف  ــــنـــــاسـ املــــنــــطــــقــــة بـــــهـــــذه املـ
العصور. والثاثاء، آخر أيام العيد، 
يـــــــــتـــــــــحـــــــــّدث ريــــــــــــــــــــــادي األعـــــــــــــمـــــــــــــال مــــحــــمــــد 
كــــــاظــــــم، الـــــشـــــريـــــك املــــــؤســــــس لـــعـــامـــة 
األحــــذيــــة الـــراقـــيـــة املــحــلــيــة »تــــمــــايش«، 
عــــــــــــن إحــــــــــــيــــــــــــاء الــــــــــــــــعــــــــــــــــادات والـــــــتـــــــقـــــــالـــــــيـــــــد 
ــّلــــقــــة بــــالــــعــــيــــد ودورهــــــــــــــا يف إلــــهــــام  املــــتــــعــ

سّكان املدينة.

علي ومينا 
يقدم الثنايئ الكوميدي الشهري عي 
الــــــــســــــــيــــــــد ومــــــــيــــــــنــــــــا لــــــــيــــــــشــــــــيــــــــوين، عــــــــرضــــــــاً 
مباشراً عر صفحة »دبوميدي« عى 
»فــــــيــــــس بــــــــــــــوك«، الـــــــــيـــــــــوم، وســــيــــشــــهــــد 
الــعــرض مــشــاركــة عـــدد مــن الــضــيــوف 
واملـــــــوســـــــيـــــــقـــــــيـــــــن، وتـــــتـــــخـــــلـــــلـــــه األجـــــــــــــــواء 
الــــكــــومــــيــــديــــة والــــــــعــــــــروض الـــبـــهـــلـــوانـــيـــة 
والـــــــــعـــــــــديـــــــــد مــــــــــن املــــــــــفــــــــــاجــــــــــآت. ويـــــمـــــكـــــن 
للضيوف من جميع الفئات العمرية 
حــــضــــور هـــــذا الـــــعـــــرض، لـــكـــن يـــتـــوّجـــب 
ــــــم الــــــــحــــــــجــــــــز مـــــــســـــــبـــــــقـــــــاً لــــــضــــــمــــــان  ــــهـ ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ عـ

الحصول عى مقعد افرايض.
 دبي■ اإلمارات اليوم

دبي تشهد 
احتفاالت 

افتراضية بعيد 
الفطر السعيد

أبوظبي: حفالت 
موسيقية عبر 

اإلنترنت خالل العيد
»اليف مع فايز« تستضيف أبرز نجوم 

الفن العربي. 

المجّمع الثقافي يقّدم حفلين 
لكاظم الساهر وحسين الجسمي.

يزّينها التزام أفراد المجتمع بحملة 
#خلك_في_البيت

في إطار مبادرة »الثقافة للجميع«

جدول الفعاليات
8:00 مساًء )األحد( كاظم الساهر. 

8:00 مساًء )اإلثنين( حسين الجسمي.
9:30 مساًء )األحد( اليف مع فايز ووليد الشامي.
9:00 مساًء )اإلثنين( اليف مع فايز وبدر الشعيبي.

www. / /:https :»قناة المجّمع الثقافي على »يوتيوب
abudhabiculturalfoundation /youtube.com

أنشطة وجلسات تفاعلية يقّدمها أفضل المواهب 
في عالم اللياقة والطبخ والرقص والفنون. 

استكشاف الكتب مع »عيديتنا«، واأللعاب مع 
رمزي خليفة، واكتشاف الخدع مع »ماجيك فيل«.

الثنائي الكوميدي علي السيد ومينا ليشيوني. ■من المصدر 

فير داس في المنزل
 
ً
يؤدي الممثل الكوميدي الهندي الشهير، فير داس، عرضا

 من منزله في 28 مايو أمام جمهور كبير 
ً
 خاصا

ً
كوميديا

سيتابعه من خلف شاشات أجهزة الكمبيوتر والهاتف. ويأتي 
ان اإلمارات، في ظل 

ّ
عرض »ها ها حبيبي« للترفيه عن سك

 عن محتوى التزامهم بالعمل 
ً
من المنزل، وبعيدا

التلفزيون التقليدي.
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باحتياطات صحية وكمامات، وبأقّل قدر من العادات والطقوس، استقبل 
املسلمون يف مدن العالم عيد الفطر السعيد.

فالوباء العاملي لم يستطع حبس الفرحة يف الصدور، ولم يمنع املؤمنني 
عن عيدهم واحتفالهم بفرحة الصائم. 

لكّنه فــرض وجـــوده يف الــصــور بــهــذه الكمامة الــتــي صــارت مشهداً معتاداً 
بني الناس يف مدن وشوارع العالم. 

عواصم ■ وكاالت

فرحة العيد.. حلوى وكمامات
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عرض ■ عبداهلل القمزي

 The Assistant رافـــــــقـــــــت فــــيــــلــــم
ُـــســـاِعـــدة« حملة تسويقية تشري  »امل
إىل أنه ُمستلَهم من فضيحة املنتج 
األمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرييك الـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــري، هـــــــــــــــــــــــــــاريف 
واينستني، التي تفجرت يف أكتوبر 
عـــام 2017، وُحــكــم عــلــيــه بالسجن 

23 عاماً.
يــبــدأ الــفــيــلــم بــفــتــاة تــدعــى جني 
)جــــولــــيــــا غـــــــارنـــــــر(، تـــعـــمـــل مـــســـاعـــدة 
بـــشـــركـــة إنــــتــــاج أفـــــام يف نـــيـــويـــورك، 
ــــــع فــــضــــيــــحــــة وايــــنــــســــتــــني  ــــابـ ــ والـــــــــــــــذي تـ
يـــعـــلـــم أن شــــركــــتــــه مـــــريامـــــاكـــــس هــي 
املقصودة. تعمل جني يف وظيفتها 
مــنــذ خــمــســة أســابــيــع فــقــط، وتــبــدو 

كطري مرعوب يف قفصه.
تــشــاهــدهــا طــــوال ســاعــة كاملة 
فــــا تـــــرى أحـــاســـيـــس وال مـــشـــاعـــر يف 
وجـــــــــــهـــــــــــهـــــــــــا، ال تـــــــــــــــــــرى ســـــــــــــــــــوى خــــــــــوف 
وخــــــــضــــــــوع، تـــــــراهـــــــا تـــــرتـــــكـــــب أخـــــطـــــاء 
وتــــــضــــــطــــــر إىل االعـــــــــــتـــــــــــذار يف مـــشـــهـــد 
غـــريـــب، إذ تـــبـــدو عـــاجـــزة عـــن كــتــابــة 
حتى رسالة اعتذار، وترى زميليها 
يف العمل واقفني بجوارها يمليان 
ـــتــــبــــهــــا يف  ـــكـ ــــمــــــات الـــــــتـــــــي تـ ــــلــ ــــكــ عــــلــــيــــهــــا الــ

الربيد اإللكرتوين.
مــــــــــن الـــــــــــواضـــــــــــح أنــــــــهــــــــا جــــــــديــــــــدة، 
ومــــــــــطــــــــــلــــــــــوب مـــــــنـــــــهـــــــا بـــــــــــاإلضـــــــــــافـــــــــــة إىل 
أعــمــالــهــا األســاســيــة بــعــض األعــمــال 
املـــقـــلـــلـــة مــــن قـــيـــمـــتـــهـــا، فـــمـــثـــاً تــطــلــب 
غـــــــــــــــــــــداء لـــــــزمـــــــيـــــــلـــــــيـــــــهـــــــا ولــــــــرئــــــــيــــــــســــــــهــــــــا يف 
الـــــعـــــمـــــل، كــــمــــا تــــنــــظــــف مـــكـــتـــبـــه بـــعـــد 
الـــــــغـــــــداء، وتـــــجـــــد فــــيــــه آثــــــــــــاراً ألشــــيــــاء 

تتضح الحقاً عرب الفيلم.
تـــــــــــــــرتـــــــــــــــب جــــــــــــــــــني أمـــــــــــــــــــــــــــــور الــــــــســــــــفــــــــر 

ــــيــــــوف  ــــبــــــل الــــــضــ ــــقــ ــــتــ لــــــرئــــــيــــــســــــهــــــا، وتــــــســ
وتـــــــــــأخـــــــــــذهـــــــــــم إىل فــــــــنــــــــادقــــــــهــــــــم الــــــتــــــي 
ــــــزت غـــــرفـــــهـــــا بــــنــــفــــســــهــــا، تــــخــــدم  ــــجـ ــ حـ
جــني ضــيــوف رئــيــســهــا وتــحــضــر لهم 
الــــــطــــــعــــــام وتـــــــأكـــــــل مـــــــا تــــبــــقــــى مـــــنـــــه يف 

حال لم يلمسوه.
ُتميض جــني ســاعــات طويلة يف 
مــكــتــبــهــا، ويـــبـــدو أنــهــا اعـــتـــادت ذلــك 
أو تم إخبارها بذلك فور توظيفها، 
وقـــبـــلـــت بـــالـــعـــرض رغـــــم مــشــكــاتــه، 
نــــعــــلــــم بـــــذلـــــك بــــشــــكــــل غــــــري مــــبــــاشــــر، 
عندما تقول إنها فوتت عيد مياد 
والــــــدهــــــا، كـــمـــا نـــعـــلـــم بــــذلــــك عـــنـــدمـــا 
نـــــــــــراهـــــــــــا تـــــــــخـــــــــرج مـــــــــتـــــــــأخـــــــــرة جــــــــــــــــــداً مــــن 

مكتبها وتطفئ األنوار. 
يــــعــــامــــل املـــــوظـــــفـــــون جــــــني بـــنـــوع 
ــــيـــــة، فـــهـــي تـــتـــكـــلـــم مــعــهــم  مـــــن الـــــدونـ
ويـــــــــردون عـــلـــيـــهـــا دون رفــــــع أعــيــنــهــم 
من شاشة الكمبيوتر. هناك سبب 
لتغايض جني عن اإلذالل املصاحب 
لوظيفتها، نعلمه من خال حوار 
مـــــــع قـــــســـــم املـــــــــــــــوارد الـــــبـــــشـــــريـــــة، أنــــهــــا 
ــــريــــــد أن تــــــرتقــــــى مــــــن مـــــســـــاعـــــدة إىل  تــ

منتجة أفام يف شركة من الواضح 
أنـــهـــا مـــرمـــوقـــة، وهـــــذا ســبــب تحمل 

جني هذه املعاملة.
ــــــداث الــفــيــلــم يف يـــوم  تـــجـــري أحـ
واحـــــــــــــــــد )80 دقـــــــيـــــــقـــــــة تــــــــمــــــــامــــــــاً حــــتــــى 
املـــــشـــــهـــــد األخــــــــــــــــري(، بــــالــــطــــبــــع ال نـــــرى 
رئـــيـــســـهـــا لـــكـــن نـــســـمـــع صــــوتــــه يـــقـــول 
كاماً ليس كله مفهوماً، ال يستقر 
ــــلــــــة، صــــوتــــه  ــــويــ يف مــــكــــتــــبــــه فـــــــــــرتات طــ
مرعب يف الهاتف عندما يوبخ جني 
عـــــــى مـــــحـــــاوالتـــــهـــــا الــــتــــلــــصــــصــــيــــة عـــى 
ــــاتـــــه الــــــخــــــاصــــــة، الــــــتــــــي يــــلــــمــــح لـــنـــا  ــيـ ــ حـ
الفيلم أنها جزء ال يتجزأ من حياته 

يف العمل.
بـــعـــد تـــوبـــيـــخـــهـــا فــــإنــــه يــــقــــول لــهــا 
بـــعـــض الـــكـــلـــمـــات الـــلـــطـــيـــفـــة، وكـــأنـــه 
يــــعــــدهــــا بـــــــيء ســـتـــحـــصـــل عـــلـــيـــه لــو 
لــزمــت الــصــمــت، مــوضــوع الصمت 
هــذا يبدو مــحــرياً، فالكل يعلم بما 
يجري يف الشركة لكنهم صامتون 

أو منكرون.
يـــــــــــــــجـــــــــــــــمـــــــــــــــع جـــــــــني  مـــــــــــــــشـــــــــــــــهـــــــــــــــد  يف 
بـــــــــمـــــــــســـــــــاعـــــــــدة جـــــــــــــديـــــــــــــدة )تـــــــجـــــــســـــــدهـــــــا 

ــــارة  ــ ــيـ ــ ــ كــــــريــــــســــــتــــــني فـــــــــروســـــــــيـــــــــث( يف سـ
لــــــيــــــمــــــوزيــــــن مـــــتـــــجـــــهـــــة إىل الــــــفــــــنــــــدق، 
تــــقــــول املـــــســـــاعـــــدة إنــــهــــا كــــانــــت نــــادلــــة 
قبل أن تتهيأ لها ظــروف العمل يف 
الشركة. تسأل املساعدة الجديدة 
جــــني عــــن الـــفـــنـــدق الــــــذي نـــزلـــت فــيــه 
قــــبــــل تـــوظـــيـــفـــهـــا يف الـــــشـــــركـــــة، فــــرتد 
األخـــــــرية بـــأنـــه لــــم يـــكـــن هـــنـــاك فــنــدق 

وتصمت.
لـــكـــن مــــا الــــــذي يــــحــــدث؟ يــتــضــح 
األمــــــــر يف مـــشـــهـــد دخــــــــول جـــــني عــى 
مــــوظــــف املـــــــــــوارد الــــبــــشــــريــــة ويـــلـــكـــوك 
)ماثيو مكفيدين(، لتخربه بما رأته 
وتراه منذ خمسة أسابيع من دون 

إبداء رأيها بوضوح.
يحدثها ويلكوك بمنطقه، أي 
أن األمــــــــــــــر عــــــــــــــادي والـــــــــكـــــــــل يـــــعـــــرفـــــه، 
تقول لــه جــني إن مساعدة جديدة 
ــــا  ــــهــ مــــــــــن إيــــــــــــداهــــــــــــو تــــــــــم تــــــوظــــــيــــــفــــــهــــــا ألنــ
صـــــــــغـــــــــرية وجـــــــمـــــــيـــــــلـــــــة، رغـــــــــــــم أنـــــــــهـــــــــا ال 
تحمل أي خـــربة، وتـــم تسكينها يف 
فندق كذا، وإنها تعلم أن رئيسها 
ــــتـــــب وذهـــــــــــب إىل الــــفــــنــــدق  ــــكـ غـــــــــــادر املـ

نفسه حسب كام املوظفني.
املـــــــــــــــــــــوضـــــــــــــــــــــوع واضـــــــــــــــــــــــــــــح لــــــــاثــــــــنــــــــني 
ــــــن الـــــــــــســـــــــــؤال مــــن  ــــكـ ــ ــــــد، لـ ــــاهـ ــ ــــــشـ ــــمـ ــ ــلـ ــ ــ ولـ
ويــــــلــــــكــــــوك هـــــــــو: هـــــــل فــــعــــلــــت الــــفــــتــــاة 
ــــر الــــــشــــــركــــــة؟ تــــعــــيــــد جـــني  ــــاً يـــــضـ ــئـ ــ ــيـ ــ شـ
الـــحـــكـــايـــة مــــن بـــدايـــتـــهـــا غــــري مــصــدقــة 
أن ويـــــلـــــكـــــوك لــــــم يــــفــــهــــم املـــــقـــــصـــــود، 
فيقول لها: هل أنت يف مكتبي لهذا 

السبب؟
تـــدمـــع عــيــنــا جـــــني، فـــيـــقـــول لــهــا 
ويـــلـــكـــوك: هـــل تـــغـــاريـــن؟ تــنــكــر جــني 
ذلك وتقول إنها قلقة عى الفتاة، 
وتـــــــــــغـــــــــــادر، قــــــبــــــل مــــــغــــــادرتــــــهــــــا يـــــقـــــول 
ويلكوك ال تقلقي، فأنت لست من 
صــــنــــفــــه املـــــفـــــضـــــل. املــــشــــهــــد هــــــو ذروة 
الـــفـــيـــلـــم، ومـــنـــفـــذ ومــــكــــتــــوب بــشــكــل 
جــــمــــيــــل، لـــكـــنـــه يـــعـــطـــي انــــطــــبــــاعــــاً أن 
صـــانـــعـــة الـــفـــيـــلـــم، األســـرتالـــيـــة كــيــتــي 
غـــريـــن، مـــــرتددة يف كــشــف املــســتــور. 
هـــــــــــــذا املـــــــــــوضـــــــــــوع تـــــــــحـــــــــديـــــــــداً لــــــــــم يــــعــــد 
بـــــحـــــاجـــــة إىل تــــلــــمــــيــــحــــات وإشـــــــــــــــارات 
خجولة أو إيحائية بعد حملة »مي 

تو«.
يـــريـــد الــفــيــلــم مــنــك أن تستنتج 
بــــــنــــــفــــــســــــك مـــــــــــا يـــــــــــحـــــــــــدث، فــــــــالــــــــصــــــــورة 
واضحة يف تصورك رغم محاوالت 
الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات إخـــــــــفـــــــــاءهـــــــــا. الــــفــــيــــلــــم 
بأكمله من وجهة نظر جني، وهذه 
نقطة قوية، فا نرى شخصية تربر 
وجهة نظر مضادة أو تكذب ما تراه 
جــني. نعم هناك إقـــرار بممارسات 
مـــشـــبـــوهـــة يف هـــــــذه الـــــشـــــركـــــة، لــكــن 
الـــــــــــــجـــــــــــــمـــــــــــــيـــــــــــــع يـــــــــــــــفـــــــــــــــّضـــــــــــــــل الـــــــــــتـــــــــــجـــــــــــاهـــــــــــل 

واالستمرار يف العمل.
الهدف هو الرتكيز عى تجربة 
جــني يف الشركة ورؤيـــة مــا تــراه من 

خــــفــــايــــا ال تـــســـتـــطـــيـــع إثــــبــــاتــــهــــا إال مــن 
خــــــــال األغــــــــــــــراض الــــشــــخــــصــــيــــة الـــتـــي 
تــــســــقــــط مــــــن الــــفــــتــــيــــات الــــــــــايت يــــــزرن 
رئــــيــــســــهــــا يف مــــكــــتــــبــــه، الــــــــــذي يـــســـخـــر 
منه موظفوه يف غيابه، ويف مشهد 
يدخلون مكتبه ويحذرون بعضهم 
مـــــــن الــــــجــــــلــــــوس عـــــــى األريــــــــكــــــــة وهـــــم 

يضحكون.
بــــالــــطــــبــــع كـــــمـــــا هـــــــو مـــــــعـــــــروف يف 
أفـــــــــــــــــــــــام كــــــــــــــثــــــــــــــرية، عــــــــــنــــــــــدمــــــــــا تـــــحـــــجـــــب 
الـــكـــامـــريا املـــقـــصـــود مــــن الـــفـــيـــلـــم، أي 
رئيس جني، وتتجنب ظهور وجهه 
وتـــــــكـــــــتـــــــفـــــــي بــــــــــــه مــــــــــــن بــــــــعــــــــيــــــــد، فــــــذلــــــك 
يـــــــــعـــــــــكـــــــــس أن حـــــــــــتـــــــــــى الـــــــــــــــكـــــــــــــــامـــــــــــــــريا ال 
تـــــســـــتـــــطـــــيـــــع مـــــــواجـــــــهـــــــتـــــــه أو إظـــــــــهـــــــــاره 

لبشاعة أفعاله.
كــــــــــــــان مـــــــــــن األفـــــــــــضـــــــــــل أن تــــنــــهــــي 
ــــــذروة بــني  غـــريـــن فــيــلــمــهــا بــمــشــهــد الـ
ويــــــــــلــــــــــكــــــــــوك وجــــــــــــــــــــني، فــــــــهــــــــو األقــــــــــــــــوى 
ــــكـــــر  ــنـ ــ بــــــــــــحــــــــــــواره بــــــــــني رجـــــــــــــل يــــــعــــــلــــــم ويـ
الــــــحــــــقــــــيــــــقــــــة، وبــــــــــــني مــــــوظــــــفــــــة تــــعــــلــــم 
وتشري إليها تلميحاً. هذا التناقض 
بني منطقي التفكري هو أقوى نقطة 
يف الــــفــــيــــلــــم، أو أن تـــنـــهـــيـــه بــمــشــهــد 

حوار الليموزين فهو اآلخر قوي.
نــهــايــة الفيلم ضعيفة وتــوحــي 
بـــــــــــضـــــــــــيـــــــــــاع الـــــــــشـــــــــخـــــــــصـــــــــيـــــــــة وحـــــــــريتـــــــــهـــــــــا 
وعجزها عــن كشف املستور، ومن 
حـــــق املــــشــــاهــــد أن يـــتـــخـــيـــل أن مــصــري 
جــــــــــــــــني ســـــــــــيـــــــــــكـــــــــــون مـــــــــــثـــــــــــل املـــــــــــســـــــــــاعـــــــــــدة 
الجديدة، يعني أنها قد تتنازل عن 
أمــر مــا لرئيسها يك يمنحها فرصة 
الــــتــــحــــول إىل مـــنـــتـــجـــة أفــــــــــام، وهــــي 
نهاية تناقض الواقع الجديد الذي 
لــــــــــــــــــــم يــــــــــــــعــــــــــــــد يــــــــــــتــــــــــــســــــــــــامــــــــــــح مــــــــــــــــــــع هــــــــــــــذه 

التصرفات القبيحة.

»الُمساِعدة«.. معالجة خجولة تناقض 
واقع »مي تو« الجديد

يريد الفيلم منك أن تستنتج بنفسك ما يحدث، 
فالصورة واضحة في تصّورك رغم محاوالت 

الشخصيات إخفاءها.

نهاية الفيلم ضعيفة، وتوحي بضياع الشخصية 
وحيرتها، وعجزها عن كشف المستور،                                      

وهي نهاية تناقض الواقع الجديد.

التقييم

 ÂÂÂÂ

ُمستلَهم من فضيحة هارفي واينستين
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ــــــي، يف  ــــمـ ــ ــــرقـ ــ أعـــــلـــــنـــــت إدارة اإلعــــــــــــــام الـ
قطاع اإلذاعـــة والتلفزيون بمؤسسة 
دبي لإلعام، عن إتاحة أكرث من 50 
فـــيـــلـــمـــاً ســـيـــنـــمـــائـــيـــاً عــــر مـــنـــصـــة »أوان« 
الــــــــرقــــــــمــــــــيــــــــة، بــــــمــــــنــــــاســــــبــــــة عــــــــيــــــــد الـــــفـــــطـــــر 

املبارك.
وتـــــــــــضـــــــــــم قـــــــــائـــــــــمـــــــــة األفــــــــــــــــــــــــــام الـــــــتـــــــي 
ســــتــــتــــاح لـــلـــجـــمـــهـــور مـــتـــابـــعـــتـــهـــا مـــجـــانـــاً 
بـــــــــدايـــــــــة مـــــــــن أول أيـــــــــــــــام عــــــيــــــد الـــــفـــــطـــــر: 
»مـــــرجـــــان أحــــمــــد مـــــرجـــــان« و»حــــتــــى ال 
يـــــــــــطـــــــــــر الـــــــــــــــــــــدخـــــــــــــــــــــان« لــــــــــــــــعــــــــــــــــادل إمـــــــــــــــــــــام، 
ــــــه«،  ــتـ ــ ــ ــــــامـ ــــــسـ و»الــــــــــــــرجــــــــــــــل الــــــــغــــــــامــــــــض بـ
»نمس بوند«، »أسد وأربع قطط«، 
ــبــــــي مـــنـــه  ــ »الـــــســـــيـــــد أبـــــــــو الـــــــعـــــــربـــــــي«، »غــ
فيه«، و»الحب األول« لهاين رمزي، 
وألحــمــد السقا: »الــجــزيــرة«، »تيمور 
وشـــــــــــــفـــــــــــــيـــــــــــــقـــــــــــــة«، »حـــــــــــــــــــــــــــرب أطـــــــــــــالـــــــــــــيـــــــــــــا«، 

ـــــه  ــــبـ و»تـــــــــــيـــــــــــتـــــــــــو«، ولـــــــــــــرامـــــــــــــز جــــــــــــــــــال: »شــ
ــــامـــــع حـــــاجـــــة«،  مـــــنـــــحـــــرف«، و»حـــــــــد سـ
وملـــــــــحـــــــــمـــــــــد هـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــدي: »فــــــــــــــــــــــول الـــــــصـــــــن 
الـــعـــظـــيـــم«، و»عـــســـكـــر يف املــعــســكــر«، 
وملصطفى قمر: »حبك نار«، »بحبك 
وأنــــــــــــــــــا كـــــــــــــمـــــــــــــان«، و»قـــــــــــلـــــــــــب جــــــــــــــــــريء«، 
بــــاإلضــــافــــة إىل فــلــيــمــي مـــحـــمـــد ســعــد: 
»عوكل« و»اللمبي«، وفيلم »الداده 
دودي« لياسمن عبدالعزيز، وفيلم 
»حــــــــــــــــرامــــــــــــــــيــــــــــــــــة يف تــــــــــــــــايــــــــــــــــانــــــــــــــــد« لــــــــكــــــــريــــــــم 
عـــــــبـــــــدالـــــــعـــــــزيـــــــز، و»ســــــــــيــــــــــد الــــــعــــــاطــــــفــــــي« 
و»خــــــــالــــــــتــــــــي فـــــــرنـــــــســـــــا« و»كـــــــــلـــــــــم مــــــامــــــا« 

لعبلة كامل.
ــــلـــــجـــــمـــــهـــــور فــــرصــــة  كـــــمـــــا ســـــتـــــتـــــاح لـ
مـــــــتـــــــابـــــــعـــــــة فــــــيــــــلــــــم »الـــــــــــســـــــــــفـــــــــــاح« لــــــهــــــاين 
سامة، و»عزبة آدم« ملحمود ياسن 
وفـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــي عـــــــــــــــبـــــــــــــــدالـــــــــــــــوهـــــــــــــــاب، وفــــــــيــــــــلــــــــم 

»كـــاشـــيـــنـــكـــوف« ملــحــمــد رجــــب وغــــادة 
ـــيــــــمــــــو«  ــــتـــ عــــــــــــــــــادل، وفــــــيــــــلــــــم »كــــــيــــــمــــــو وأنــ
لعامر منيب ومي عز الدين، وغرها 

من األفام املجانية.
تأيت باقة األفام التي سيتابعها 
الـــــــــجـــــــــمـــــــــهـــــــــور عـــــــــــــى مـــــــنـــــــصـــــــة »أوان«، 

لــتــضــاف إىل املــكــتــبــة الــســيــنــمــائــيــة الــتــي 
تضم نخبة من كاسيكيات السينما 
ــتـــــي يـــــــــؤدي بـــطـــولـــتـــهـــا كـــبـــار  ــ الــــعــــربــــيــــة الـ
ــــثـــــال:  الــــنــــجــــوم يف الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي أمـ
فـــــاتـــــن حـــــمـــــامـــــة، فـــــريـــــد شــــــوقــــــي، هـــنـــد 
رســــــــتــــــــم، مـــــــــاجـــــــــدة، ســـــــعـــــــاد حــــســــنــــي، 

عـــــــــــــــــــــــــادل إمــــــــــــــــــــــــــــــام، أحـــــــــــــمـــــــــــــد زيك، نــــــــــور 
الشريف، محمود عبدالعزيز، نادية 
الجندي، ونبيلة عبيد، وغرهم من 

النجوم.
وتـــــوفـــــر مـــنـــصـــة »أوان« الـــرقـــمـــيـــة 
الــــــــــــــــتــــــــــــــــي أطــــــــــــلــــــــــــقــــــــــــهــــــــــــا قــــــــــــــــطــــــــــــــــاع اإلذاعــــــــــــــــــــــــــــــــة 

والـــتـــلـــفـــزيـــون بــمــؤســســة دبــــي لــإلعــام 
يف عــام 2011، عــر املــوقــع اإللــكــروين 
)www.awaan.ae(، والـــتـــطـــبـــيـــق 
الــرقــمــي الـــخـــاص لــلــجــمــهــور الــعــربــي، 
تــجــربــة مــشــاهــدة واســتــمــاع مــجــانــيــة - 
مــــن خـــــال بـــاقـــة خـــدمـــاتـــهـــا الـــرقـــمـــيـــة - 
مــتــنــوعــة وبــــجــــودة عـــالـــيـــة، يف الـــوقـــت 
 )OTT( الــــذي تــعــتــر فــيــه أكـــر مــنــصــة
يف الشرق األوسط، إذ تحوي ما يزيد 
عــى 150 ألــف ســاعــة فيديو وملفات 
صـــــــــوتـــــــــيـــــــــة تـــــــتـــــــمـــــــيـــــــز بـــــــــأفـــــــــضـــــــــل تــــــقــــــنــــــيــــــات 
االتــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــال والـــــــــــــــــخـــــــــــــــــدمـــــــــــــــــات الــــــــــذكــــــــــيــــــــــة 
ــــــة والـــــتـــــصـــــمـــــيـــــم املــــــــــــــرن الــــــــذي  ــيـ ــ ــ ــــمـ ــ ــــرقـ ــ والـ
يــــــتــــــجــــــاوب مـــــــع جــــمــــيــــع املــــتــــصــــفــــحــــات، 
ســـــواء املــكــتــبــيــة أو الـــخـــاصـــة بــاألجــهــزة 

الذكية واللوحية.
دبي ■ اإلمارات اليوم

أعمال لعادل إمام وأحمد السقا وباقة نجوم

 »عيدية« منصة 
ً
 مجانا

ً
فيلما

»أوان« الرقمية

 من األفالم. ■من المصدر
ً
 كبيرا

ً
مكتبة أوان تضم عددا

ــيــــــت  تــــــــحــــــــت شــــــــــــعــــــــــــار: »الـــــــــعـــــــــيـــــــــد يف الــــــبــــ
وقــــــلــــــوبــــــنــــــا عـــــــنـــــــدكـــــــم«، أعـــــــــــــدت إذاعـــــــــــة 
ــــبـــــكـــــة األوىل اإلذاعــــــــيــــــــة  األوىل مــــــــن شـ
ــــابــــــعــــــة ملـــــــركـــــــز حــــــــمــــــــدان بــــــــن مـــحـــمـــد  ــــتــ الــ
إلحــــــــــــــيــــــــــــــاء الــــــــــــــــــــــــــــــراث، مــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة مـــــن 
الــرامــج الــجــديــدة الســتــقــبــال »الــعــيــد 
الـــــــــصـــــــــغـــــــــر« )عـــــــــيـــــــــد الـــــــــفـــــــــطـــــــــر( لــــتــــســــعــــد 
ــــهـــــا، وتــــــــبــــــــث يف نــــفــــوســــهــــم  ــيـ ــ ــــمـــــعـ ــتـ ــ مـــــسـ
ــــهــــــجــــــة، وتـــــــوصـــــــل إلــــيــــهــــم  ــبــ ــ الـــــــفـــــــرح والــ
الـــــــرســـــــائـــــــل الــــــتــــــوعــــــويــــــة لــــلــــتــــغــــلــــب عـــى 
جــــــــــائــــــــــحــــــــــة كــــــــــــــــــــورونــــــــــــــــــــا، تــــــــــمــــــــــاشــــــــــيــــــــــاً مــــــع 
اإلجـــــــــــــــــــراءات االحــــــــــرازيــــــــــة والــــــبــــــقــــــاء يف 
املنزل، حرصاً عى سامة املواطنن 

واملقيمن. 
وحـــــــــرصـــــــــت إذاعـــــــــــــــــة األوىل عــــى 
تخصيص برامج مباشرة، تستقبل 
فـــيـــهـــا اتــــصــــاالت املــــعــــايــــدة، وتــعــكــس 
أجواء اجتماعية عر دفء أثرها، 
ابـــــــــــــتـــــــــــــداء مـــــــــــن صــــــــــبــــــــــاح الـــــــــــيـــــــــــوم الـــــــــــذي 
يصادف أول أيام »العيد الصغر«.
وســـــــــــــــرافـــــــــــــــق بـــــــــــرنـــــــــــامـــــــــــج »صـــــــــابـــــــــح 

ــــــد«، وهـــــــــو مـــــــن تـــــقـــــديـــــم عــــلــــيــــاء  ــيـ ــ ــ ــــعـ ــ الـ
بــــوجــــســــيــــم وأمــــــــل املــــــــا، املـــســـتـــمـــعـــن 
من الثامنة وملدة ساعتن يف صباح 
أول أيــــــــــــــام الـــــــعـــــــيـــــــد، لـــــيـــــفـــــتـــــح أبـــــــــوابـــــــــاً 
ــــــول خــــطــــط املـــســـتـــمـــعـــن،  لــــلــــحــــوار حـ
وكـــيـــفـــيـــة قـــضـــائـــهـــم الــــيــــوم يف أجـــــواء 
عائلية منزلية تتماىش والتعليمات 
والـــــــــتـــــــــوجـــــــــيـــــــــهـــــــــات االحــــــــــــــــــرازيــــــــــــــــــة. كـــــمـــــا 
يـــــــطـــــــرح الـــــــرنـــــــامـــــــج أيــــــــضــــــــاً فــــــــكــــــــرة: مـــا 
الـــــعـــــر والــــــــــــــدروس الـــــتـــــي ســـتـــحـــفـــرهـــا 
ذاكـــــــــــرة كــــــل فــــــــرد مــــنــــا يف وســــــــط هــــذا 

العيد؟
»اهلل يسلمنا وياكم«

أشـــــــارت اإلذاعــــــــة إىل أن بـــرنـــامـــج »إن 
ــــكـــــم«  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــا كـــــــامـــــــكـــــــم هـــــــــانـــــــــت عـ ــــنــ ــــعــ ــــمــ ســ
ســـيـــبـــدأ يف الـــرابـــعـــة عــــصــــراً، وهـــــو مــن 
تــــــــــقــــــــــديــــــــــم ســـــــــــــمـــــــــــــاح الـــــــــــــعـــــــــــــبـــــــــــــار. ويـــــــتـــــــيـــــــح 
الــــــــــــــــرنــــــــــــــــامــــــــــــــــج االجــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــاعــــــــــــــي املــــــــــــجــــــــــــال 
لـــلـــمـــســـتـــمـــعـــن لــــتــــقــــديــــم مــــعــــايــــداتــــهــــم 
والــــــــــحــــــــــديــــــــــث عـــــــــــن أجـــــــــــــــــــــواء الــــــــعــــــــيــــــــد يف 
الـــبـــيـــوت، ويـــذكـــرهـــم بـــأهـــمـــيـــة الــتــقــيــد 

وااللتزام بساعات الحجر الصحي.

ويواصل برنامج »الله يسلمنا 
ويــاكــم« الــذي يقدمه العقيد راشــد 
بــــــــن ظــــــــبــــــــوي، مــــــــن الـــــــقـــــــيـــــــادة الـــــعـــــامـــــة 
ــــة  ــ ــــامـ ــ ــــعـ ــ الـ لــــــــشــــــــرطــــــــة دبــــــــــــــي - اإلدارة 
ــــيـــــة،  ــــائـ ــــنـ لـــــلـــــتـــــحـــــريـــــات واملـــــــبـــــــاحـــــــث الـــــجـ
دوره يف رفـــــــــع الـــــــوعـــــــي املــــجــــتــــمــــعــــي، 
ويــركــز خــال لــقــاءاتــه يف يــوم العيد 
مـــــع عـــــــدد مـــــن الـــــقـــــيـــــادات الـــشـــرطـــيـــة 
ورجـــــــال خـــطـــوط الــــدفــــاع األوىل مــن 
الــقــيــادة الــعــامــة لــشــرطــة دبــي، عى 
ــــلـــــهـــــم، مـــــــع املــــــبــــــاشــــــرة يف تــــوجــــيــــه  عـــــمـ

الــرســائــل التوعوية بأهمية االلــتــزام 
بــــــاإلجــــــراءات والـــتـــعـــلـــيـــمـــات وإعــــطــــاء 
ــــنـــــن يف  نــــصــــائــــح تـــفـــيـــد ســـــامـــــة املـــــواطـ
الـــــعـــــيـــــد، يف ظــــــل مـــــواجـــــهـــــة فــــــروس 
كــــــــــــــــورونــــــــــــــــا املــــــــــســــــــــتــــــــــجــــــــــد، وذلـــــــــــــــــــــــك مـــــن 

الخامسة حتى السادسة مساء. 
وتـــــبـــــدأ بـــــرامـــــج ثـــــــاين أيــــــــام الـــعـــيـــد 
مــــــــع »عــــــســــــاكــــــم مــــــــن عـــــــــــــــــواده« الــــــــذي 
يقدمه حميد بن ذيبان من منزله، 
ويـــــــــحـــــــــاوره فـــــيـــــه فـــــهـــــد عـــــــــي. ويـــــهـــــدف 
الـــــــــــــــرنـــــــــــــــامـــــــــــــــج إىل إثــــــــــــــــــــــــــــــــراء املـــــــســـــــتـــــــمـــــــع 
بــــاملــــعــــلــــومــــات الـــــراثـــــيـــــة، ويـــــركـــــز عــى 

البيئة البحرية اإلماراتية.

الشعر يعود
يـــذاع بــرنــامــج الــشــعــر »الــعــيــد لـــول«، 
وهـــــو مــــن تـــقـــديـــم ســـيـــف بــــن ســلــيــمــان 
العصري، ويحاوره حمد الشاميس. 
وتـــــــعـــــــّود مـــســـتـــمـــعـــو »األوىل« ســــمــــاع 
ــــيـــــد، والـــــــذي  هـــــــذا الـــــرنـــــامـــــج يف كـــــل عـ
يــــــــتــــــــنــــــــاول بــــــــاقــــــــة مــــــــــن املــــــــــوضــــــــــوعــــــــــات يف 

الـــشـــعـــر الـــشـــعـــبـــي، والـــتـــعـــريـــف بــأهــم 
رمــــــــــــــــــــوزه، إضـــــــــافـــــــــة إللـــــــــقـــــــــاء الـــــقـــــصـــــائـــــد 
الـــشـــعـــبـــيـــة وســـــــرد قـــصـــصـــهـــا. وتـــتـــنـــوع 
فـــــــــــواصـــــــــــل الـــــــــعـــــــــيـــــــــد، ومــــــــنــــــــهــــــــا فــــــاصــــــل 
الــســنــع الــــذي يــتــحــدث فــيــه الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي ملـــركـــز حـــمـــدان بـــن مــحــمــد 
إلحياء الراث، عبدالله حمدان بن 
دملــــــــوك، عـــــن ظـــــــروف املـــعـــيـــشـــة الـــتـــي 
لـــــــــم تــــــكــــــن تـــــخـــــلـــــو مـــــــــن صـــــــعـــــــوبـــــــات يف 
املــــــــــــايض مــــــســــــتــــــدالً بــــــــأيــــــــام مــــــــن املــــــــايض 
شــــهــــدت انــــتــــشــــار األمــــــــــــراض، وكـــيـــف 
كانت تلك الظروف حافزاً للتعاضد 
والــــــــــتــــــــــكــــــــــافــــــــــل. ومـــــــــــــــن خـــــــــــــــال حــــــديــــــث 
الـــــســـــنـــــع، يــــــذّكــــــر بــــــن دملـــــــــوك بـــأهـــمـــيـــة 
احــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام الــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــون والـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــزام 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــات، مـــســـلـــطـــاً الــــضــــوء عــى 
التكافل الذي أظهره أبناء اإلمارات 
خـــال الــظــرف الـــراهـــن، والـــذي يعد 
جزءاً من شخصيتهم وإرثاً تناقلوه 

ومضوا عى نهجه.
دبي ■ اإلمارات اليوم

األفالم التي أضافتها منصة »أوان«، تنضم إلى 
المكتبة التي تضم نخبة من كالسيكيات السينما العربية.

»مرجان أحمد مرجان« و»الرجل الغامض بسالمته« 
و»الحب األول« و»الجزيرة«.. من بين أبرز األعمال.

تبث عبر أثيرها برامج جديدة ورسائل توعوية

»األولى« تسعد 
مستمعيها بـ »العيد 

في البيت وقلوبنا 
عندكم«

ين على أثير اإلذاعة في العيد. من المصدر عبداهلل حمدان بن دلموك وعلياء بوجسيم حاضر
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فواصل
أعلنت إذاعة »األولى« أنها 
تستكمل في العيد دورها 

الوطني بالفواصل التوعوية، 
التي توجه المستمعين 

بضرورة االلتزام والحفاظ 

على سالمتنا وسالمة من 
 ألمر القيادة 

ً
حولنا، وتقديرا

وجهود خطوط الدفاع 
األولى. 

ويتحدث فاصل كلمة إلذاعة 

األولى عن واجبنا الوطني، 
الذي يتمثل في االلتزام 

باإلجراءات الوقائية 
واالحترازية، والتزامنا بالبقاء 

في المنزل.

جودة عالية
توفر منصة »أوان« أكبر مكتبة 

رقمية لإلعالم المحلي 
والعربي في الشرق األوسط، 

وتتيح تجربة فريدة من نوعها 
للجمهور العربي، لالستمتاع 

بالمشاهدة الرقمية المتميزة 

من خالل باقة خدمات رقمية 
متنوعة وبجودة عالية، وعلى 

جميع المنصات الذكية 
والرقمية، وذلك في إطار 

الحرص على متابعة تقديم كل 
ما هو متميز للجمهور، في 

ظل الظروف االستثنائية الخاصة 
التي يعيشها العالم في 

سعيه الحثيث الحتواء فيروس 
كورونا المستجد، والذي فرض 

على الجمهور المكوث 
االضطراري في المنزل.

ر بن دلموك 
ّ
من خالل حديث السنع، يذك

بأهمية احترام القانون والتزام التعليمات.

برنامج »عساكم من عواده« يهدف إلثراء 
المستمع بالمعلومات التراثية اإلماراتية.
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يـــــــســـــــتـــــــقـــــــبـــــــل مـــــــنـــــــتـــــــجـــــــع »أتـــــــــانـــــــــتـــــــــس 
الــنــخــلــة« يف دبــــي ضــيــوفــه، خــال 
فرتة عيد الفطر، حيث تم إعداد 
مــــجــــمــــوعــــة مــــــن خـــــــيـــــــارات اإلقـــــامـــــة 

والعروض يف املنتجع. 
وتــــــــــــــــــبــــــــــــــــــدأ عـــــــــــــــــــــــــــــروض اإلقـــــــــــــــامـــــــــــــــة 
الـــــخـــــاصـــــة بــــعــــيــــد الـــــفـــــطـــــر مـــــــن 795 
درهـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــاً، مــــــــــــــع الـــــــــــحـــــــــــصـــــــــــول عـــــى 
قسيمة خصم بقيمة 200 درهم 
ــــتــــــم اســــــرتجــــــاعــــــهــــــا عــــــــى خــــــدمــــــات  يــ
املــــــــــــــطــــــــــــــاعــــــــــــــم واأللــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــاب املــــــــــائــــــــــيــــــــــة 
الشاطئية ونادي »شوييك«. كما 
يـــقـــدم املــنــتــجــع خـــــال فـــــرتة الــعــيــد 
عـــــى   %30 إىل  يــــــــــصــــــــــل  خــــــــــصــــــــــمــــــــــاً 
ــــتـــــي تــشــمــل  ــــاعـــــم، الـ خـــــدمـــــات املـــــطـ
»بــريــد سرتيت كيتشن« ومطعم 
»ذا شـــــور« املـــتـــاح لـــتـــنـــاول وجــبــات 
ــــا تــــتــــوافــــر  ــــاء. كـــــمـ ــ ــــــشـ ــــعـ ــ الــــــــغــــــــداء والـ
خيارات وجبة العشاء يف كٍل من 
مـــــــــــــطـــــــــــــعـــــــــــــم »نـــــــــــــــــــــــــــوبـــــــــــــــــــــــــــو« ومـــــــــــطـــــــــــعـــــــــــم 
»هاكاسان« ومطعم »يس فاير«. 
كما يشمل خصماً 30% عى كل 
ــــأكــــــوالت واملـــــشـــــروبـــــات الـــتـــي  مــــن املــ
ــــا »مــــــقــــــهــــــى بــــــــوســــــــايــــــــدون«  ــــهــ ــــقــــــدمــ يــ
املواجه عى حوض »األمباسودور 
الغون«، الذي يضم أكرث من 65 
ألــــــــــــــف حــــــــــيــــــــــوان بــــــــــحــــــــــري، ومـــــقـــــهـــــى 
»بـــــــــــاتـــــــــــوس« الــــــــــواقــــــــــع يف الـــــــردهـــــــة 

الرئيسة للمنتجع. 

وملحبي املغامرات واألنشطة 
املـــــائـــــيـــــة الــــشــــاطــــئــــيــــة مــــــن الــــضــــيــــوف 
ــــيـــــمـــــن يف املـــــنـــــتـــــجـــــع، فــــســــتــــتــــاح  ــــقـ املـ
لــــهــــم فـــــرصـــــة االســـــتـــــمـــــاع بـــالـــعـــديـــد 
مــن الــفــعــالــيــات، والــحــصــول عى 
خصم يصل إىل 20% عى جميع 
األلـــــــــــعـــــــــــاب املـــــــائـــــــيـــــــة الــــــــواقــــــــعــــــــة عــــى 
الـــشـــاطـــئ. وســيــســتــمــتــع املــقــيــمــون 
يف املــــــــنــــــــتــــــــجــــــــع بــــــــــالــــــــــخــــــــــدمــــــــــات الـــــــتـــــــي 
يـــــــــــــقـــــــــــــدمـــــــــــــهـــــــــــــا نــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي »شــــــــــــــــــويــــــــــــــــــيك« 
كــخــدمــات قــص الــشــعــر والــعــنــايــة 
بــاألظــافــر مــقــابــل خــصــم يــصــل إىل 
ــــامـــــة الـــضـــيـــف  30%. ويف نــــهــــايــــة إقـ
بـــــــإمـــــــكـــــــانـــــــه أيــــــــــضــــــــــاً الــــــــحــــــــصــــــــول عــــى 
اســـــرتجـــــاع 200 درهـــــــم مـــــن قــيــمــة 
الــــــخــــــدمــــــات الــــــتــــــي قـــــــــام بـــــهـــــا خـــــال 

فرتة إقامته يف املنتجع.
دبي■ اإلمارات اليوم

كـــــــــشـــــــــف فـــــــــــنـــــــــــدق »ســـــــــــــــيـــــــــــــــزرز بـــــــــــــاالس 
بلوواترز دبي« عن باقات عروضه 
ــــر  ــــطــ ــــفــ املـــــــــمـــــــــيـــــــــزة الـــــــــخـــــــــاصـــــــــة بـــــــعـــــــيـــــــد الــ
الــــــــــــســــــــــــعــــــــــــيــــــــــــد، ملــــــــــــنــــــــــــح املـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــن يف 
اإلمارات فرصة االستمتاع بإجازة 
مــــــحــــــلــــــيــــــة، وتــــــســــــجــــــيــــــل ذكــــــــــريــــــــــات ال 
ــــنـــــى يف الـــــــواحـــــــة األكـــــــــرث تـــفـــضـــيـــاً  تـ
لــــــــدى عــــــشــــــاق الـــــفـــــخـــــامـــــة. وتــــضــــمــــن 
الــــــــــــــوجــــــــــــــهــــــــــــــة الــــــــــــــــراقــــــــــــــــيــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــــرّوادهـــــــــــــــــــــا 
االستمتاع باالسرتخاء والتجارب 
املـــــــــــــــــــــــرتفـــــــــــــــــــــــة، بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدءاً مــــــــــــــــــــن الــــــــــــــغــــــــــــــرف 
واألجــــــــــــنــــــــــــحــــــــــــة الــــــــــــســــــــــــاحــــــــــــرة املــــــــــــــــــــــزودة 
بـــــــــــــــــــــــأحـــــــــــــــــــــــواض »جـــــــــــــــــــــــــــــاكـــــــــــــــــــــــــــــوزي« عــــــــى 
ــــــات، وصــــــــــــوالً إىل املــــطــــاعــــم  ــــرفـ ــ ــــــشـ الـ
عـــــــــــــــــاملـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة املــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــوى ومـــــــــــــــــــــرافـــــــــــــــــــــق 

االســتــجــمــام املــلــكــيــة.
ويــمــكــن لــلــضــيــوف، مـــن خــال 
عـــــــــــروض اإلقــــــــامــــــــة الــــــخــــــاصــــــة بــــفــــرتة 
الــــعــــيــــد، اخــــتــــبــــار املــــعــــنــــى الـــحـــقـــيـــقـــي 
لـــلـــحـــيـــاة الــــفــــاخــــرة، حـــيـــث يــمــكــنــهــم 
االخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــــــــــة 
 LikeACaesar package #
أوالعرض املخصص للمقيمن يف 
اإلمارات. تبدأ أسعار باقة اإلقامة 
#LikeACaesar package من 
796 درهـــــــمـــــــاً، وتـــــضـــــم حــــســــومــــات 
بــنــســبــة 20% عــى أســعــار الــغــرف، 
مــــــــــــــــــع وجـــــــــــــــبـــــــــــــــة فـــــــــــــــطـــــــــــــــور مــــــــــجــــــــــانــــــــــيــــــــــة، 
وحـــــســـــومـــــات بـــنـــســـبـــة 20% يف كـــل 
مـــطـــاعـــم ومـــقـــاهـــي »ســــيــــزرز بـــاالس 

بــلــوواتــرز دبــي«.
يف حن، يستفيد املقيمون يف 
اإلمـــــــــــــــــــــــــــارات مـــــــــــن عــــــــــــــــــروض اإلجــــــــــــــــــازة 
املـــــصـــــمـــــمـــــة عــــــــى نــــــحــــــو مــــــــثــــــــايل، مــــن 
ــــار اإلقــــــامــــــة الـــــتـــــي تــــبــــدأ  ــــعــ خـــــــال أســ

647 درهــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــاً، مـــــــتـــــــضـــــــمـــــــنـــــــًة  مـــــــــــــــن 
35% عــــــى  بــــــــنــــــــســــــــبــــــــة  حــــــــــــســــــــــــومــــــــــــات 
أســـــــــــــعـــــــــــــار الــــــــــــــغــــــــــــــرف، مـــــــــــــع وجــــــبــــــتــــــن 

فــطــور وعــشــاء مــجــانــاً لــشــخــصــن.
ويـــــــــواكـــــــــب »ســـــــــيـــــــــزرز بـــــــلـــــــوواتـــــــرز 
ــــــدات فـــــــــروس  ــــجـ ــ ــتـ ــ ــ ــــــسـ دبــــــــــــــي« كـــــــــل مـ
»كـــورونـــا« عــى الــصــعــيــديــن املــحــي 
ــــاملــــــي، ويــــــحــــــرص عــــــى الـــتـــقـــيـــد  ــــعــ والــ

بتوجيهات هيئات الصحة العامة 
املـــــــحـــــــلـــــــيـــــــة والـــــــــعـــــــــاملـــــــــيـــــــــة، مـــــــــــن خــــــــال 
تـــنـــفـــيـــذ تـــــدابـــــر احـــــــرتازيـــــــة، واتـــــخـــــاذ 
إجـــــــــراءات إضــــافــــيــــة تــــحــــّد مــــن تـــأثـــر 
وانــــــــتــــــــشــــــــار مــــــــــــرض »كــــــــــوفــــــــــيــــــــــد-19«. 
وبــــــــــــنــــــــــــاًء عـــــــــــى ذلـــــــــــــــــك، يـــــــخـــــــضـــــــع كـــــل 
ــــنـــــد الـــــــوصـــــــول لــــقــــيــــاس  الـــــضـــــيـــــوف عـ
درجـــــــة الـــــــحـــــــرارة، ويــــتــــعــــن عـــلـــيـــهـــم 
الــــــــــتــــــــــقــــــــــيــــــــــد بــــــــــــــــــــــارتــــــــــــــــــــــداء الــــــــــكــــــــــمــــــــــامــــــــــات 
والـــــحـــــفـــــاظ عـــــى مــــســــافــــة آمــــنــــة عـــن 
اآلخـــــريـــــن بــــمــــقــــدار مــــرتيــــن. كـــمـــا تــم 
ــــاكـــــن  ــــأمـ إعـــــــــــــداد تـــــرتـــــيـــــبـــــات خــــــاصــــــة بـ
طــــــــــــــــــاوالت الــــــــطــــــــعــــــــام يف املـــــــطـــــــاعـــــــم، 
عــلــمــاً بــأنــه ُيــســمــح بــجــلــوس أربــعــة 
أشـــــــــــخـــــــــــاص حـــــــــــــــــداً أقــــــــــــــى عـــــــــــى كـــــل 

مــائــدة.
دبي■ اإلمارات اليوم

يـــــخـــــصـــــص مــــنــــتــــجــــعــــا »ون آنـــــــــــد أونــــــــي 
رويال مراج« و»ون آند أوني جزيرة 
النخلة« بــاقــات مميزة لقضاء عطلة 
اســتــثــنــائــيــة لــلــراغــبــن يف مــــاذ مــنــعــزل 

وفائق الرتف لعطلة عيد الفطر. 
وسيتنعم الضيوف يف منتجَعي 
»ون آنــــد أونــــــي« بـــإقـــامـــة مــمــيــزة بــــدءاً 
ــــيـــــحـــــة  ــــفـــــسـ مـــــــــــن الــــــــــحــــــــــدائــــــــــق الــــــــــغــــــــــّنــــــــــاء الـ
وشــواطــئ الــرمــال الذهبية الخاصة، 
وصـــــوالً إىل األجــنــحــة األنــيــقــة والــفــلــل 
التي توفر أقى درجات الخصوصية 
ــثــــنــــائــــيــــة، وبــــالــــتــــايل  ــتــ والــــــخــــــدمــــــات االســ
يــــــــــــوفــــــــــــر هـــــــــــــــــــــــذان املـــــــــنـــــــــتـــــــــجـــــــــعـــــــــان يف دبــــــــــي 
لـــــــلـــــــمـــــــقـــــــيـــــــمـــــــن فـــــــــــــرصـــــــــــــة قـــــــــــــضـــــــــــــاء أروع 

األوقات بجانب البحر. 
يــــــــقــــــــع مــــــنــــــتــــــجــــــع »ون آنــــــــــــــد أونـــــــــــي 
رويـــــال مـــــراج« عـــى شـــواطـــئ جــمــرا، 
ويــعــاود اآلن استقبال ضيوفه ليوفر 
لــــــــهــــــــم عــــــطــــــلــــــة مــــــــمــــــــيــــــــزة عـــــــــــى شــــــــواطــــــــئ 
ــــيــــــوف  ــــلــــــضــ اإلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات. وســـــــيـــــــتـــــــســـــــنـــــــى لــ
االختيار من بن مجموعة من الغرف 
واألجنحة وفيا آسرة عى مقربة من 

الشاطئ مع حديقة وحوض سباحة 
خــاص وشــرفــات فسيحة بكلفة تبدأ 
ــــــن 1550درهـــــــــــمـــــــــــاً لــــلــــيــــلــــة الــــــــواحــــــــدة،  مـ
وتــشــمــل الــفــطــور ورصــــيــــداً يــومــيــاً من 
ــــيـــــمـــــة 500 درهــــــــــــــم لــــيــــتــــّم  ــــقـ املـــــنـــــتـــــجـــــع بـ

إنـــــــفـــــــاقـــــــه يف املـــــــطـــــــاعـــــــم الـــــــــفـــــــــاخـــــــــرة، مـــع 
ــــر  ــــكـ ــبـ ــ إمـــــــــكـــــــــانـــــــــيـــــــــة تـــــــســـــــجـــــــيـــــــل وصــــــــــــــــــــــول مـ
ومغادرة متأخرة مضمونة. يحتضن 
املنتجع مساحات رحبة من الحدائق 
ـــّد عـــى  ــــتــ الــــــغــــــّنــــــاء وشــــــاطــــــئــــــاً خـــــــاصـــــــاً يـــــمـ

مـــســـافـــة كـــيـــلـــومـــرت واحـــــــــد، كـــمـــا يـــضـــّم 
مـــــطـــــاعـــــم »دريــــــــفــــــــت بــــيــــتــــش كــــــلــــــوب«، 
و»أو زون«، و»ذا جتي الونج«، و»ذا 
دايــنــنــغ روم« الـــفـــاخـــرة، حــيــث يقيض 
الضيوف أجمل األوقــات مع العائلة 
واألصدقاء. يقع فندق »ون آند أوني 
جــــــزيــــــرة الــــنــــخــــلــــة« عــــــى طــــــــرف الــــهــــال 
الــــــــــغــــــــــربــــــــــي لـــــــنـــــــخـــــــلـــــــة جـــــــــــــمـــــــــــــرا، ويــــــمــــــنــــــح 
الـــضـــيـــوف فـــرصـــة الــــهــــرب مــــن ضــجــيــج 
ــّعـــــم بـــــــمـــــــاذ حـــــــصـــــــري يف  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ املـــــــديـــــــنـــــــة لـ
جـــــــزيـــــــرة تــــخــــطــــف األنــــــــــفــــــــــاس، ويــــمــــكــــن 
ــــارب إىل  ــــقــ الــــــوصــــــول إلــــيــــه عـــــى مـــــن الــ
مــرىس املنتجع الــخــاص أو عــر طريق 
مــتــعــرج. وتــبــدأ كــلــفــة الــعــطــلــة املــمــيــزة 
عــــــــى شــــــــواطــــــــئ اإلمــــــــــــــــــــــارات مــــــــن 1950 
ــــلـــــة الـــــــــــــواحـــــــــــــدة، وتــــشــــمــــل  ــــيـ ــــلـ درهــــــــــمــــــــــاً لـ
الـــفـــطـــور وإمــكــانــيــة تــســجــيــل الـــوصـــول 
املــبــكــر واملـــــغـــــادرة املـــتـــأخـــرة، فـــضـــاً عــن 
رصــــــــــــيــــــــــــد بـــــــقـــــــيـــــــمـــــــة 500 درهـــــــــــــــــــــــم يـــــــتـــــــّم 
إنفاقهاعى املأكوالت واملشروبات يف 

مطاعم املنتجع.
دبي■ اإلمارات اليوم

إقامة عيد فاخرة 
بمنتجَعي »ون آند 
أونلي« في دبي

»أتالنتس النخلة« يستقبل 
ضيوفه في العيد

»سيزرز باالس بلوواترز دبي«.. باقة 
عروض خالل العيد

منتجع »أتالنتس النخلة« في دبي. ■ من المصدر

نسى. ■ من المصدر
ُ
الفندق يوفر باقة عروض إلجازة محلية ال ت

أصبحت مجموعة »روبــرتــو كافايل« 
السنوية Gold Collection، التي 
أبـــــصـــــرت الـــــنـــــور لــــلــــمــــرة األوىل يف عــــام 
2016، عــامــة بـــارزة يف عــالــم صناعة 
العطور. وعى غرار الجهود الكبرة، 
فـــقـــد بـــــدأ األمــــــر بـــفـــكـــرة بــســيــطــة لــكــنــهــا 
رائــدة: »ابتكار مجموعة مختارة من 
ــــعــــــطــــــور، الـــــتـــــي ُصــــمــــمــــت لـــتـــحـــويـــلـــهـــا  الــ
نــــفــــحــــة مــــــمــــــيــــــزة، بــــــاســــــتــــــخــــــدام أســــمــــى 
ــــزاً  ــّيــ ــ ــــمــ مـــــــكـــــــّونـــــــات طــــبــــيــــعــــيــــة وأكـــــــــرثهـــــــــا تــ

يقدمها العالم«. 
وباعتبارها رحلة حسّية متطّورة عر 
 Robertoاملـــــــــــكـــــــــــان والـــــــــــــــزمـــــــــــــــان، فــــــــــــــــــــــــــــــإن
Cavalli Gold Collection تقدم 
مــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة واســــــــــــــعــــــــــــــة مــــــــــــــن األهـــــــــــــــــــــــواء 
ــــــة، وهـــــــــي تـــشـــكـــيـــلـــة  ــيـ ــ ــ ــــزاجـ ــ واألجــــــــــــــــواء املـ
ــــتـــــي ســـــرتوق  حـــقـــيـــقـــيـــة مـــــن الـــــــروائـــــــح الـ

للرجال والنساء عى حّد سواء. 

وهـــــــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــعــــــــــــــــام، تــــــــضــــــــيــــــــف الــــــــعــــــــامــــــــة 
الــتــجــاريــة عــطــريــن جــديــديــن مــمــيــزيــن 
إىل مجموعتها العطرية الفريدة من 
ــــا. ووقــــــــــع االخـــــتـــــيـــــار عــــــى صـــانـــع  ـــهـ نـــــوعــ
الــــــعــــــطــــــور الـــــشـــــهـــــر بـــــــيـــــــار كــــوســــتــــنــــاتــــان 

غروس لتصميم العطرين. 
 ،Exquisite Nectarفـــالـــنـــســـبـــة لــــــــــــــــــ
فـــقـــد تـــم ابـــتـــكـــار عـــطـــر فـــريـــد مـــن نــوعــه 
مـــســـتـــوحـــى مـــــن عــــســــل الــــــســــــدر، أحــــد 
ــــنــــــة يف  ــيــ ــ ــــمــ ــــثــ أكـــــــــــــرث نـــــــكـــــــهـــــــات الـــــــعـــــــســـــــل الــ
الـــعـــالـــم. ويــتــمــيــز هــــذا الــعــطــر بــرائــحــة 
بـــــــــــــاقـــــــــــــة مــــــــــــــــن الـــــــــــيـــــــــــاســـــــــــمـــــــــــن والــــــــــــــــزهــــــــــــــــور 
ــــــم إنــــعــــاشــــه  ــــد تـ ــ الـــــرتـــــقـــــالـــــيـــــة، وهـــــــــو قـ
بـــنـــفـــحـــات عـــطـــر الـــطـــبـــقـــة الـــعـــلـــيـــا مــن 
زيــــــــــــــــــــت زهــــــــــــــــــــر الــــــــــــــرتــــــــــــــقــــــــــــــال )نـــــــــــــــــــــــــرول( 
اإليـــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــايل. ويــــــــــــــضــــــــــــــيــــــــــــــف الــــــــــعــــــــــنــــــــــر 
والــــــــــخــــــــــشــــــــــب الــــــــــفــــــــــاخــــــــــر إىل أســـــــفـــــــل 

العطر، القوة والعمق إىل الرحيق 
املتوهج والحاد. 

 Sublime ــــيـــــة عـــــطـــــر ــتـــــاحـ ــ ــتـ ــ تــــتــــيــــمــــز افـ
Tonka بـــــــــمـــــــــزيـــــــــج رائـــــــــــــــــــــــع مــــــــــــــن زيـــــــــت 
ـــــي والـــــــــقـــــــــرفـــــــــة الـــــــــلـــــــــذيـــــــــذة مــــن  ـــمـ ـــــســـ ـــلـ ــبـــ ـــ الـ
مـــــدغـــــشـــــقـــــر. وتـــــضـــــفـــــي هــــــــــذه املــــقــــدمــــة 
الـــجـــذابـــة عـــى تــركــيــبــة هــــذا الــنــســيــج 
املـــركـــب مـــن نــبــتــة الــقــصــعــن، الــتــبــغ 
واللبان اللذين يجمعان بساسة 
بن النغمات العطرية والعنرية 
والــــــشــــــرقــــــيــــــة. ولــــــكــــــن هــــــــــــذا، لـــيـــس 
ســــــــوى مــــقــــدمــــة لــــــجــــــذور نـــفـــحـــات 
عميقة ودافئة لحبوب )التونكا( 

التي تمنح العطر اسمها. 
ويـــــتـــــكـــــامـــــل املـــــظـــــهـــــر الــــــخــــــارجــــــي لــــ
 Roberto Cavalli Gold
الــــــعــــــطــــــور  مــــــــــع   Collection

الفاخرة والعصرية الذين يجتمعان 
مـــــــــــــعـــــــــــــاً. فـــــــــالـــــــــخـــــــــط الـــــــــــــرصـــــــــــــن لــــــلــــــقــــــنــــــاين 
والـــزجـــاج الـــداكـــن بــلــون الــشــوكــوالتــة 
واللون الذهبي الامع يمنح شعوراً 
بــــــاألنــــــاقــــــة الـــــــراقـــــــيـــــــة. وُيـــــــــتـــــــــّوج الــــغــــطــــاء 
الضخم بختم روبرتو كافايل الذهبي 
مـــــــــــــن حـــــــــيـــــــــث األســـــــــــــــلـــــــــــــــوب والـــــــــــــــجـــــــــــــــودة. 
وُتــظــهــر الــعــلــبــة املــزّيــنــة بــطــبــعــة الفهد 
الــــــــذهــــــــبــــــــي بـــــــفـــــــخـــــــر، أحـــــــــــــــــرف »روبــــــــــرتــــــــــو 

كافايل« املنقوشة. 
دبي■ اإلمارات اليوم

ين  »روبرتو كافالي« تضيف عطر
جديدين إلى مجموعتها

منتجع »ون آند أونلي رويال ميراج« على شواطئ جميرا. ■ من المصدر

محبو المغامرات 
واألنشطة المائية 

الشاطئية من الضيوف 
ستتاح لهم فرصة 

االستمتاع بالعديد من 
الفعاليات.

األجنحة األنيقة والفلل توفر 
أقصى درجات الخصوصية 

والخدمات االستثنائية. 

مجموعة جديدة تمثل األهواء 
واألجواء المزاجية. ■ من المصدر

ـــ احللو #النصفـ 

يمكن للضيوف، من خالل 
عروض 

العيد، اختبار 
المعنى الحقيقي
 للحياة الفاخرة.
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وصـــــفـــــت املــــســــتــــشــــارة األملـــــانـــــيـــــة، أنـــغـــيـــا 
مـــــركـــــل، مــــــجــــــدداً، الــــقــــيــــود املـــفـــروضـــة 
عـــــــــى الـــــــحـــــــقـــــــوق األســـــــــاســـــــــيـــــــــة، يف إطـــــــــار 
مـــــــكـــــــافـــــــحـــــــة جــــــــائــــــــحــــــــة كـــــــــــــــورونـــــــــــــــا، بـــــأنـــــهـــــا 
»فـــرض« عــى الديمقراطية، مدافعة 

يف الوقت نفسه عن هذه اإلجراءات.
وقــــــــــــــــالــــــــــــــــت مــــــــــــــــركــــــــــــــــل، أمـــــــــــــــــــــــــــس، يف 
رســـــــالـــــــتـــــــهـــــــا األســــــــبــــــــوعــــــــيــــــــة املـــــــتـــــــلـــــــفـــــــزة عـــر 
اإلنــــــــــرنــــــــــت، بــــمــــنــــاســــبــــة يــــــــــوم الـــــدســـــتـــــور 
ــــا تــــتــــفــــهــــم قــلــق  ــــهــ املــــــــوافــــــــق 23 مـــــــايـــــــو، إنــ

املواطنني يف ما يخص القيود املفروضة 
خال الجائحة، مؤكدة أن الحكومة 
لــــم تـــتـــنَّ نـــهـــجـــاً عـــفـــويـــاً، بـــشـــأن الــقــيــود 

املفروضة عى الحقوق األساسية. 
برلين À د.ب.أ

ميركل تدافع عن تقييد الحقوق 
األساسية لمكافحة »كورونا«

أشارت دراسة كبرة، نشرتها دورية 
ــــار  ــــقـ »النــــــــســــــــيــــــــت« الــــــطــــــبــــــيــــــة، إىل أن عـ
املـــــــــــاريـــــــــــا، هــــــــيــــــــدروكــــــــي كـــــــلـــــــوروكـــــــني، 
الذي يقول الرئيس األمريك، دونالد 
تـــــرامـــــب، إنـــــه يـــتـــنـــاولـــه وحـــــث اآلخــــريــــن 
عى استخدامه، يرتبط بــزيــادة خطر 
الـــــوفـــــاة ملــــــرىض »كــــــوفــــــيــــــد-19«، الـــذيـــن 
تـــــــــــســـــــــــتـــــــــــدعـــــــــــي حـــــــــــالـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــم الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــاج يف 

املستشفيات.
ويف الــــــــــــــــدراســــــــــــــــة، الـــــــــتـــــــــي تــــــنــــــاولــــــت 
بالبحث أكرث من 96 ألف حالة إصابة 
بــــــــــــــــــفــــــــــــــــــروس كـــــــــــــــــــــورونـــــــــــــــــــــا املـــــــــــســـــــــــتـــــــــــجـــــــــــد يف 
املستشفيات، تبني أن الذين عولجوا 
ـــــدروكــــــي كــــــلــــــوروكــــــني، أو  ـــيـ بــــعــــقــــار هـــ

كـــــــــلـــــــــوروكـــــــــني، كـــــــــانـــــــــوا عـــــــرضـــــــة لـــــلـــــوفـــــاة 
بصورة أكر من املرىض الذين لم يتم 

عاجهم بالعقارين.
ــــهـــــم ال  وقـــــــــال مــــؤلــــفــــو الـــــــدراســـــــة إنـ
يــســتــطــيــعــون تــأكــيــد مـــا إذا كـــان تــنــاول 
هــــــــذا الــــــــــــــدواء يـــــقـــــدم أي فــــــائــــــدة ملــــرىض 

»كورونا«.
وكتبوا: »هناك حاجة إىل تأكيد 
ســــــــــــريــــــــــــع مــــــــــــــن الــــــــــــتــــــــــــجــــــــــــارب الــــــــســــــــريــــــــريــــــــة 
الـــعـــشـــوائـــيـــة«. ولــــم تــشــتــمــل الـــدراســـة 
ــــتـــــخـــــدام  ــــكـــــومـــــة بـــــاسـ عــــــــى تــــــــجــــــــارب مـــــحـ

العقار، مع املقارنة بعقار وهمي.
وعــــــــــــــــــادة تــــــــكــــــــون إصـــــــــابـــــــــة املــــــــــــرىض، 
الــــذيــــن يـــعـــالـــجـــون يف املــســتــشــفــى أشـــد 

ضــــــــــــــراوة مـــــــن غـــــــرهـــــــم. ويـــــــقـــــــول بـــعـــض 
مـــؤيـــدي اســـتـــخـــدام الـــعـــقـــاريـــن كــعــاج 
لــــلــــمــــرض إنــــــه قـــــد تــــكــــون هــــنــــاك حـــاجـــة 
ــــكــــــرة  ــــبــ الســـــــتـــــــخـــــــدمـــــــهـــــــمـــــــا يف مــــــــرحــــــــلــــــــة مــ

ليكونا فعالني.
وزاد الـــــطـــــلـــــب عـــــــى هـــــيـــــدروكـــــي 
كـــلـــوروكـــني، وهــــو عــــاج مـــوجـــود منذ 
عـــــقـــــود، مـــــع ضــــغــــوط تـــــرامـــــب املـــتـــكـــررة 
الســــــــــتــــــــــخــــــــــدامــــــــــه لـــــــــــعـــــــــــاج الــــــــــــــفــــــــــــــروس، 
ومــــطــــالــــبــــتــــه الـــــنـــــاس بــــتــــجــــربــــتــــه. وقـــــــال: 

»لن تخسروا شيئاً«.
وقال ترامب، هذا األسبوع، إنه 
يـــــســـــتـــــخـــــدم هــــــــيــــــــدروكــــــــي كــــــلــــــوروكــــــني 
كـــــــعـــــــاج وقــــــــــــــــايئ، رغـــــــــــم نــــــقــــــص األدلـــــــــــة 

العلمية.
واقرح مؤلفو الدراسة املنشورة 
ــــتـــــخـــــدام  ــــيـــــت عـــــــــدم اسـ يف دوريــــــــــــة النـــــسـ
ــــــن كـــــــعـــــــاج لــــــلــــــمــــــرض يف غـــر  ــــاريـ ــ ــــقـ ــ ــــعـ ــ الـ
الـــتـــجـــارب الـــســـريـــريـــة، إىل حــــني تــؤكــد 
الــــــــــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــــــــــــــات ســـــــــــامـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــمـــــــــــا ملــــــــــــــرىض 

»كوفيد-19«.
ــــالــــــت إدارة الــــــغــــــذاء واألدويــــــــــة  وقــ
األمــــــــركــــــــيــــــــة إنــــــــــــه ال يــــــجــــــب اســــــتــــــخــــــدام 
هيدروكي كلوروكني إال مع مرىض 
كورونا يف املستشفيات أو يف التجارب 
السريرية. وجرى الربط بني العقارين 

ومشكات خطرة يف نظم القلب.
ونــــظــــرت الــــدراســــة يف بـــيـــانـــات مــن 

ــــيــــــث تـــم  ــــتـــــشـــــفـــــى، حــ 671 مـــــسـ
إعـــطـــاء 14888 مـــريـــضـــاً، إمــا 

هــيــدروكــي كــلــوروكــني 
أو كــــــلــــــوروكــــــني، مــــــع أو 
دون مــــــــضــــــــاد حـــــــيـــــــوي، 

ــــاً لــم  ــــريـــــضـ و81144 مـ
يــــــــــــعــــــــــــالــــــــــــجــــــــــــوا بـــــــــهـــــــــذه 

األدوية.
واشنطن À رويترز

ج له ترامب على أنه عالج لـ »كورونا« روَّ

عقار هيدروكسي كلوروكين يزيد خطر الوفاة لمرضى »كوفيد-19«
»هيدروكسي كلوروكين« 

يستخدم منذ عقود في 
عالج المالريا. À أرشيفية 

قـــدمـــت الــنــمــســا والــــســــويــــد والــــدنــــمــــارك 
ــــاً مــــــــضــــــــاداً لــــلــــمــــبــــادرة  ــــقــــــرحــ ــــــدا مــ ــنـ ــ ــ ــــولـ ــ وهـ
األملـــــانـــــيـــــة الــــفــــرنــــســــيــــة، الـــــخـــــاصـــــة بــخــطــة 
إعــــادة إعــمــار لــــدول االتـــحـــاد األوروبـــــي، 
ملواجهة تداعيات أزمة فروس كورونا. 

وفيما 
ارتــــــــــــــــــفــــــــــــــــــعــــــــــــــــــت حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالت اإلصـــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــة 
بالفروس إىل 5.25 مايني، والوفيات 

إىل 338265 يف العالم، 
أعــــــــلــــــــنــــــــت الــــــــــصــــــــــني عــــــــــــــــدم تــــســــجــــيــــل 
حـــــاالت إصـــابـــة جـــديـــدة بـــكـــورونـــا، ألول 

مرة منذ بدء الجائحة.
وتــــــفــــــصــــــيــــــاً، تـــــــؤيـــــــد الــــــــــــــــدول األربـــــــــــع 
املـــــــحـــــــافـــــــظـــــــة مــــــــالــــــــيــــــــاً تـــــــأســـــــيـــــــس صـــــــنـــــــدوق 
طـــوارئ فــريــد، لتعزيز اقتصاد االتــحــاد 
األوروبـــــــــــــــــــــــــــي ملــــــــواجــــــــهــــــــة تـــــــــداعـــــــــيـــــــــات أزمــــــــــة 

كورونا.
وجـــــــــــــاء يف بـــــــيـــــــان مــــــــن املــــســــتــــشــــاريــــة 
النمساوية، أمس، أنه من املهم بصفة 
خـــاصـــة لــــلــــدول تـــحـــديـــد الــــفــــرة الــزمــنــيــة 

لهذه املساعدة الطارئة بعامني.
ويف املـــــقـــــرح املــــــضــــــاد، الـــــــــذي جــــرى 
ــــه بــــالــــفــــعــــل مـــــــــــرات عـــــــــــدة، تـــوضـــح  ــ ــــــانـ إعـ
الدول األربع أنها لن توافق عى تبادل 
الـــــــــديـــــــــن وزيــــــــــــــــــــــادة يف مــــــيــــــزانــــــيــــــة االتــــــــحــــــــاد 

األوروبي.
وكـــانـــت املــســتــشــارة األملــانــيــة أنغيا 
مــركــل، والــرئــيــس الــفــرنــي إيمانويل 
مــاكــرون، قــدمــا، أخـــراً، تــصــوراً بقيمة 
500 مـــلـــيـــار يـــــــورو )545 مـــلـــيـــار دوالر(، 
لـــخـــطـــة إنــــــعــــــاش بــــعــــد جــــائــــحــــة فــــــروس 

كورونا )كوفيد-19(.
وفـــــــــــــحـــــــــــــوى هـــــــــــــــــذا الــــــــــتــــــــــصــــــــــور هـــــــــــــو أن 
املــفــوضــيــة األوروبـــيـــة هــي الــتــي يــجــب أن 
تجمع األموال كقروض يف سوق رأس 
املـــــال، ويــتــم تــوزيــعــهــا كــمــنــح مـــن خــال 

ميزانية االتحاد األوروبي.
ويمكن للدول األكرث تضرراً، مثل 
إيــطــالــيــا وإســبــانــيــا، وكـــذلـــك الــقــطــاعــات 
الــــــتــــــجــــــاريــــــة املــــــــتــــــــضــــــــررة، الــــــحــــــصــــــول عـــى 
مـــنـــح، غــــر أنـــــه لـــلـــقـــيـــام بـــذلـــك يـــجـــب أن 
توافق كل الدول األعضاء وعددها 27.

وانـــــــتـــــــقـــــــد املــــــســــــتــــــشــــــار الــــــنــــــمــــــســــــاوي، 

ــــيــــــان كـــــــــــورتـــــــــــس، بــــــــشــــــــدة هـــــــذا  ــتــ ــ ــــاســ ــــبــ ــيــ ــ ســ
التصور، يف حوارات ولقاءات متعددة 

عى مدار األيام القليلة املاضية.
وقـــــــــــــــــال يف مــــــــداخــــــــلــــــــة لـــــــــــه بـــــاملـــــؤتـــــمـــــر 
الحزبي عر اإلنرنت للحزب املسيحي 

االجتماعي البافاري املحافظ يف جنوب 
أملانيا: »نقول بوضوح نعم للمساعدة 
ــــا،  ــــفــــــروس كــــــورونــ الـــــطـــــارئـــــة الــــخــــاصــــة بــ
ــــاد ديـــــــــون مــن  ــــا نــــرفــــضــــه هــــــو اتــــــحــ لــــكــــن مــ

الباب الخلفي«.

وبــــحــــســــب املــــــقــــــرح املـــــــضـــــــاد، يــجــب 
عــــى االتـــــحـــــاد األوروبــــــــــــي جـــمـــع األمـــــــوال 
للصندوق الــطــارئ يف األســـواق املالية، 
وتـــــــمـــــــريـــــــره لـــــــلـــــــدول األعـــــــــضـــــــــاء كـــــقـــــروض 

بسعر فائدة منخفض.
ويجب استخدام األموال يف إعادة 
األعــــــــــــــمــــــــــــــار، لـــــــتـــــــعـــــــايف قـــــــطـــــــاعـــــــي الـــــصـــــحـــــة 

واالقتصاد يف املستقبل. 
ولـــــــم تـــــحـــــدد الـــــــــــدول األربـــــــــــــع، الـــتـــي 
تــســمــي نــفــســهــا »األربـــــعـــــة املــقــتــصــدون« 
نـــــــطـــــــاقـــــــاً أقـــــــــــى لـــــــصـــــــنـــــــدوق املـــــــســـــــاعـــــــدات 

املالية.
وفيما ارتفع عدد الحاالت املؤكدة 
لـــإصـــابـــة بـــفـــروس كــــورونــــا يف مختلف 
أنــــحــــاء الــــعــــالــــم، أمــــــس، إىل 5251917 
حالة، طبقاً لبيانات جمعتها جامعة 
»جــــــــــــــونــــــــــــــز هـــــــــــوبـــــــــــكـــــــــــنـــــــــــز«، قــــــــــــالــــــــــــت وكــــــــــالــــــــــة 
»بلومرغ« لألنباء إن الفروس تسبب 

يف 338265 حالة وفاة.
وسجلت الـــواليـــات املــتــحــدة 1260 
وفـــــــــــــــــــــــــاة إضــــــــــــافــــــــــــيــــــــــــة بـــــــــــــــفـــــــــــــــروس كـــــــــــــورونـــــــــــــا 
املـــــــســـــــتـــــــجـــــــد، خـــــــــــــال الـــــــــســـــــــاعـــــــــات األربـــــــــــــع 
والعشرين املاضية، يف حصيلة يومية 

ُتعتر ثابتة مقارنة باليوم السابق.

 95.921 تــــــــــــــــــــويف  املـــــــــــــجـــــــــــــمـــــــــــــوع،  يف 
شــخــصــاً بــســبــب الـــفـــروس يف الـــواليـــات 
ــــتـــــحـــــدة، مـــــن أصـــــــل نــــحــــو 1.6 مــلــيــون  املـ
إصابة، تم تشخيصها منذ بدء تفيش 

الوباء.
ودعــــــا الـــرئـــيـــس األمــــــــريك، دونـــالـــد 
تــرامــب، حــكــام الــواليــات األمــركــيــة إىل 
الـــســـمـــاح بـــــإعـــــادة فـــتـــح أمــــاكــــن الـــعـــبـــادة 
»فوراً«، رغم فروس كورونا املستجد.
وقــــــال تــــرامــــب، يف مــؤتــمــر صــحــايف 

بالبيت األبيض: 
ــــطــــــى  ــــخــ ــــأتــ »إن لـــــــــــــم يــــــــمــــــــتــــــــثــــــــلــــــــوا، ســ
الـــحـــكـــام«، مـــن دون أن يـــوضـــح كيفية 
قيامه بذلك، علماً بأن قرار إعادة فتح 
أمــــاكــــن الــــعــــبــــادة يـــتـــوّقـــف عــــى ســلــطــات 

كل والية.
ويف ريـــو دي جـــانـــرو، قــالــت وزارة 
الصحة إن الــرازيــل أصبحت ثــاين أكر 
بؤرة لحاالت اإلصابة بفروس كورونا 
يف العالم، بعد الواليات املتحدة، بعد 
تــــــأكــــــيــــــدهــــــا إصــــــــــابــــــــــة 330890 شــــخــــصــــاً 

بالفروس، متجاوزة بذلك روسيا.
وارتــــــــــفــــــــــع عـــــــــــدد الــــــــــحــــــــــاالت املـــــــؤكـــــــدة 
لــإصــابــة بـــفـــروس كـــورونـــا يف بريطانيا 
إىل 255544. وارتفع عدد الوفيات إىل 
36475، بينما بلغ عدد املتعافني 1142.

وبلغ عدد حاالت اإلصابة املؤكدة 
بـــفـــروس كــــورونــــا املــســتــجــد يف فــرنــســا، 

أمس، 218679 حالة.
وبـــلـــغ عــــدد الـــوفـــيـــات الــنــاجــمــة عن 
اإلصــــابــــة بـــالـــفـــروس يف فــرنــســا 28218 
ــــتـــــعـــــافـــــني  وفــــــــــــــــــاة، يف حـــــــــني بــــــلــــــغ عــــــــــــدد املـ

64209 حاالت.
ووصل عدد حاالت اإلصابة املؤكدة 
بـــفـــروس كــــورونــــا يف أملـــانـــيـــا إىل 179 ألــفــاً 
و710 حاالت أمس. ووصل عدد وفيات 
مـــرض »كـــوفـــيـــد-19« يف أملــانــيــا إىل 8228 
حــــــــالــــــــة، فــــيــــمــــا بـــــلـــــغ عــــــــــدد املـــــتـــــعـــــافـــــني مـــن 

املرض 159 ألفاً و64 شخصاً.
ويف إيــطــالــيــا، ارتـــفـــع عـــدد الــحــاالت 
ــــا إىل  املـــــؤكـــــدة لـــإصـــابـــة بــــفــــروس كـــــورونـ
228658، وبــلــغ عــــدد الـــوفـــيـــات 32616 

حالة.

ويف مـــــــــوســـــــــكـــــــــو، أعــــــــلــــــــنــــــــت روســــــــيــــــــا 
االتحادية تسجيل 9434 إصابة جديدة 
بفروس كورونا املستجد )كوفيد-19(، 
خـــــــــــــال الـــــــــســـــــــاعـــــــــات الـــــــــــــــــــــ24 املـــــــــاضـــــــــيـــــــــة. يف 
األثــنــاء، أعلنت لجنة الصحة الوطنية 
بالصني عــدم تسجيل أي حالة إصابة 
جديدة مؤكدة بمرض »كوفيد-19« يف 
الـــــر الـــرئـــيـــس، يـــــوم الـــجـــمـــعـــة، لتصبح 
أول مـــــــرة ال يــــتــــم فـــيـــهـــا تـــســـجـــيـــل زيـــــــادة 
يـــومـــيـــة يف عــــــدد حـــــــاالت اإلصــــــابــــــة، مــنــذ 
بــدء الجائحة يف مدينة ووهـــان بوسط 

الصني، أواخر العام املايض.
وقالت اللجنة، يف بيان أمس، إن 
ذلـــــــك مــــقــــابــــل أربـــــــــع حـــــــــاالت جـــــديـــــدة تــم 
تسجيلها يـــوم الــخــمــيــس. لكنها قالت 
ــــيـــــل حــــــالــــــتــــــني جـــــديـــــدتـــــني  إنــــــــــــه تـــــــــم تـــــســـــجـ
مـــشـــتـــبـــه فــــيــــهــــمــــا: إحـــــداهـــــمـــــا واردة مــن 
الخارج يف شنغهاي، واألخرى منقولة 
مــحــلــيــاً يف إقــلــيــم جــيــلــني بــشــمــال شــرق 

الصني.
عواصم À وكاالت

الصين تعلن عدم تسجيل حاالت إصابة جديدة ألول مرة منذ بدء »الجائحة«

 لخطة 
ً
دول باالتحاد األوروبي تقترح بديال

ميركل وماكرون لمواجهة »كورونا«

4
مستشار جونسون 

لم ينتهك العزل 

ين كوبا تتحدث عن فاعلية عقار

قالت الحكومة البريطانية، 
أمس، إن دومينيك 

كامينغز، مستشار رئيس 
الوزراء بوريس جونسون، 

لم ينتهك توجيهات 
العزل العام المفروض 

الحتواء تفشي كورونا، 
عندما سافر لمسافة 

400 كيلومتر، وهو 
يعاني أعراض مرض 

»كوفيد-19«.
وذكرت صحيفتا 

»غارديان« و»ميرور« أن 
كامينغز سافر إلى 

دورهام بشمال إنجلترا، 
أواخر مارس، عندما كانت 

إجراءات العزل العام.

وقال متحدث باسم 
مكتب رئيس الوزراء: 

 لالشتباه في إصابة 
ً
»نظرا

زوجته بفيروس كورونا، 
كان من الضروري 

لدومينيك كامينغز أن 
يضمن الرعاية المناسبة 

البنه الصغير«.
وتصاعدت الضغوط 

على جونسون إلقالة 
كامينغز، بعد أن أشارت 

تقارير إلى أنه انتهك 
قيود السفر المفروضة 
الحتواء تفشي فيروس 

كورونا المستجد في 
بريطانيا.

لندن À وكاالت

ين من إنتاج صناعتها في مجال  قالت كوبا إن استخدام عقار
التكنولوجيا الحيوية، أدى إلى خفض كبير في عدد الوفيات 

نتيجة فيروس كورونا، بعد أن قلصا االلتهاب الشديد في مرضى 
الحاالت الخطيرة من »كوفيد-19«.

وتأمل الحكومة زيادة صادراتها في مجال الصيدلة الحيوية، 
وقد روجت عقارات مختلفة تنتجها، للمساعدة في منع 

اإلصابة بفيروس كورونا المستجد، ومعالجة مرض 
»كوفيد-19«، الذي يسببه.

وعزت الحكومة، إلى حد كبير، التراجع الذي حدث في اآلونة 
األخيرة بالوفيات لمرضى الحاالت الخطيرة من »كوفيد-19« إلى 

ين، ابتداء من أبريل، يبدو أنهما يساعدان في  استخدام عقار
تهدئة رد الفعل الخطير لجهاز المناعة، والذي يهاجم األنسجة 

السليمة، وكذلك الفيروس الغازي. 
هافانا À رويترز

عامالن في مكافحة وباء كورونا خالل تعقيم مسجد في موسكو عشية عيد الفطر. À إي.بي.إيه
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أعـــلـــنـــت وزارة الـــصـــحـــة الـــســـعـــوديـــة، 
أمــــــــــــس، تــــســــجــــيــــل 15 وفــــــــــــاة جـــــديـــــدة 
ــــفـــــروس كــــــورونــــــا، لـــرتـــفـــع إجـــمـــايل  بـ
حـــــــــــــــــــــــــاالت الـــــــــــــــــوفـــــــــــــــــاة جـــــــــــــــــــــــــراء اإلصـــــــــــــابـــــــــــــة 
بالفروس يف اململكة إىل 379 حالة.

وأشــــــــــــــــار املــــــتــــــحــــــدث بـــــــاســـــــم وزارة 
الــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــة، الــــــــــــــــــــــدكــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــور مـــــــــحـــــــــمـــــــــد 
الــــــعــــــبــــــدالــــــعــــــايل، يف مـــــؤتـــــمـــــر صــــحــــايف 
ــــابـــــة  أمـــــــــــس، إىل تــــســــجــــيــــل 2442 إصـ
جديدة بالفروس، لرتفع إجمايل 
اإلصـــــــــــابـــــــــــات يف املـــــمـــــلـــــكـــــة إىل 70161 

حالة.
أعـــــــــلـــــــــنـــــــــت وزارة  الـــــــــــكـــــــــــويـــــــــــت  ويف 
الــــصــــحــــة أمـــــــس تـــســـجـــيـــل 10 وفــــيــــات 

جـــديـــدة بـــفـــروس كـــورونـــا املــســتــجــد، 
لــــــــرتــــــــفــــــــع إجـــــــــــمـــــــــــايل الــــــــــوفــــــــــيــــــــــات جـــــــــــراء 
»كـــــــــــوفـــــــــــيـــــــــــد-19« يف الـــــــــبـــــــــاد إىل 148 

حالة.
وقــــال املــتــحــدث الــرســمــي لــــوزارة 
الصحة الدكتور عبدالله السند، يف 
مؤتمر صحايف، إنه تم تسجيل 900 
إصـــابـــة جـــديـــدة بـــالـــفـــروس، لــرتــفــع 
بذلك إجمايل اإلصــابــات إىل 20464 

حاالت.
وزارة  أعـــــــــــلـــــــــــنـــــــــــت  دمــــــــــــــشــــــــــــــق  ويف 
الــصــحــة الــســوريــة أمـــس تــســجــيــل 11 
إصـــــــابـــــــة جـــــــديـــــــدة بـــــــفـــــــروس كـــــــورونـــــــا. 
ــــارت الـــــــوزارة، يف بــيــان صــحــايف،  وأشــ

إىل أن إجــــــــــــمــــــــــــايل عــــــــــــــــدد اإلصــــــــــــابــــــــــــات 
املــــســــجــــلــــة يف ســـــــوريـــــــة ارتـــــــفـــــــع إىل 70 
إصابة شفيت منها 37 وتوفيت أربع 

حاالت.
ويف الرباط أعلنت وزارة الصحة 
املــغــربــيــة أمـــــس، تــســجــيــل 43 إصــابــة 
جـــــديـــــدة بـــــفـــــروس كـــــــورونـــــــا، لـــرتـــفـــع 
إجمايل اإلصابات يف الباد إىل 7375 

حالة.
من جهتها أعلنت وزارة الصحة 
يف ســـلـــطـــنـــة عـــــمـــــان أمــــــــــس، تـــســـجـــيـــل 
463 إصابة جديدة بفروس كورونا 
املستجد، لرتفع إجمايل اإلصابات 

يف السلطنة إىل 7257 حالة.

وقـــالـــت الـــــــوزارة يف بـــيـــان صــحــايف 
عـــــــــــــــــــى مــــــــــــوقــــــــــــعــــــــــــهــــــــــــا اإللــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــروين إن 
اإلصــــــــــــــــــابــــــــــــــــــات تــــــــشــــــــمــــــــل 210 حــــــــــــــاالت 

لعمانيني، و253 لغر عمانيني.
وأعــلــنــت وزارة الــصــحــة يف لبنان 
ــــابـــــة جـــديـــدة  أمـــــــس، تـــســـجـــيـــل 11 إصـ
بـــفـــروس كــــورونــــا املــســتــجــد، لــرتــفــع 
إجمايل عدد اإلصابات بالفروس يف 

الباد إىل 1097 حالة.
ويف غــزة قــالــت وزارة الصحة يف 
القطاع إن امرأة توفيت بعد إصابتها 
بفروس كورونا، يف أول حالة وفاة 
يف القطاع بسبب الجائحة العاملية.

عواصم ■ وكاالت

10 وفيات و900 إصابة جديدة بالفيروس في الكويت

السعودية تسجل 15 حالة وفاة و2442 إصابة جديدة بكورونا

علن عن أول وفاة في القطاع 
ُ
فلسطينيون في مسجد بغزة حيث أ

بسبب كورونا. ■ إي.بي.إيه

قال رئيس املكسيك أندريس مانويل 
لوبيز أوبـــرادور إن بــاده تتكيف مع 
الــــــــوضــــــــع يف ظــــــــل جـــــائـــــحـــــة كــــــــورونــــــــا. 
ــــر صــــــــحــــــــايف إن  ــ ــــمـ ــ ــــؤتـ ــ وقـــــــــــــــال خــــــــــــال مـ
»الــــــــــــــــــــــيء األســــــــــــــــــــــايس هـــــــــــو أنـــــــــــــــه عــــى 
الـــرغـــم مـــن املـــعـــانـــاة وفــقــد 
األرواح بــني البشر فقد 
تــــــــفــــــــاديــــــــنــــــــا طـــــــــــوفـــــــــــانـــــــــــاً. ال 

يــــمــــكــــنــــنــــا اســـــتـــــبـــــعـــــاد ذلـــــــــــــــك«. وتــــــفــــــادت 
ــــتـــــفـــــي  ــــــى اآلن نــــــــــــوع الـ ــتـ ــ ــ املــــــكــــــســــــيــــــك حـ
ــــر الــــــــذي شــــهــــده شـــمـــال  الــــــواســــــع املـــــدمـ
إيـــــــطـــــــالـــــــيـــــــا أو نــــــــــيــــــــــويــــــــــورك، لـــــــكـــــــن عـــــــدد 
حـــاالت الــوفــاة واإلصــابــة الــجــديــدة يف 
ثاين أكرب بلد بأمركا الاتينية مازال 

مرتفعاً.
وقالت الحكومة املكسيكية إنها 

سيطرت عــى تفي فـــروس كــورونــا 
ــــيـــــك  ــــكـــــسـ حـــــــتـــــــى بـــــــعـــــــد أن أصـــــــبـــــــحـــــــت املـ

إحدى البؤر العاملية للجائحة.
وكــانــت وزارة الصحة املكسيكية 
قـــد تــوقــعــت وصـــــول الــتــفــي لـــذروتـــه 
قبل أسبوعني لكن املكسيك سجلت 
أكـــرب عـــدد إجــمــايل مــن حـــاالت الــوفــاة 
واإلصـــــابـــــة خـــــال الـــيـــومـــني املـــاضـــيـــني، 

لتأيت بعد الواليات املتحدة والربازيل 
يف عــــــــــــدد الــــــــوفــــــــيــــــــات يــــــــومــــــــي األربـــــــــعـــــــــاء 

والخميس.
وبــــــــدأت املـــكـــســـيـــك يف إعــــــــادة فــتــح 
أجـــــــــزاء مـــــن االقــــتــــصــــاد تـــحـــت ضـــغـــوط 
مــن الــســاســة واملــســؤولــني وجــمــاعــات 

ضغط تجارية يف واشنطن.
مكسيكو سيتي ■ رويترز

رئيس المكسيك: 
 »

ً
تفادينا »طوفانا

من »كورونا« رغم 
ارتفاع حاالت اإلصابة

رّدت وزارة الــداخــلــيــة الــفــرنــســيــة عى 
ــــــرض حــــجــــر صــحــي  إعــــــــان بـــريـــطـــانـــيـــا فـ
ملدة 14 يوماً عى املسافرين القادمني 
مـــــــــن الــــــــــخــــــــــارج الســــــيــــــمــــــا مـــــــــن فـــــرنـــــســـــا، 
بــالــقــول »نــأخــذ عــلــمــاً بــقــرار الحكومة 

الربيطانية ونأسف له«.
وأضـــــــــــافـــــــــــت الـــــــــــــــــــــــــوزارة يف تـــــصـــــريـــــح 
أمس »فرنسا مستعّدة لفرض تدبر 
ــــــل مــــــــــا إن يــــــــدخــــــــل الـــــــــــقـــــــــــرار حـــــّيـــــز  ــــاثـ ــ ــــمـ ــ مـ

التنفيذ من الجانب الربيطاين«.
وجــــــــــــــــــــــاء يف بــــــــــــيــــــــــــان مــــــــــــشــــــــــــرك بـــــني 
وزارات الداخلية وأوروبا والخارجية 
والــــــــــصــــــــــحــــــــــة مـــــــــــســـــــــــاء الـــــــــجـــــــــمـــــــــعـــــــــة، أنـــــــــه 
»سُيطلب )مــن املسافرين الخضوع( 
لــــــحــــــجــــــر صـــــــحـــــــي طـــــــــوعـــــــــي عــــــــــى ســــبــــيــــل 

املعاملة باملثل«.
وأضــــــــــــــاف الــــــبــــــيــــــان »ســـــتـــــتـــــم دعـــــــوة 
املـــــــســـــــافـــــــريـــــــن الــــــــقــــــــادمــــــــني مـــــــــن املــــمــــلــــكــــة 
املتحدة، مهما كانت جنسيتهم، إىل 
الــخــضــوع لحجر صــحــي ملــدة 14 يــومــاً 
عندما يدخل التدبر الربيطاين الذي 

أُعلن، حّيز التنفيذ«.

ويــــــــربــــــــط بــــــــني فـــــرنـــــســـــا وبــــريــــطــــانــــيــــا 
خــــصــــوصــــاً قـــــطـــــار »يـــــــوروســـــــتـــــــار« الــــــذي 

يعرب نفقاً تحت سطح بحر املانش.
وكانت فرنسا أعلنت يف 14 مايو 
أنها تنوي فرض حجر عى املسافرين 
الــــــقــــــادمــــــني مـــــــن إســـــبـــــانـــــيـــــا عـــــــى ســـبـــيـــل 
املــعــامــلــة بـــاملـــثـــل، إذ إن مـــدريـــد قـــررت 
فرض هذا التدبر عى كل الوافدين 

من الخارج.
وأشــــــــــــار الـــــبـــــيـــــان املــــــشــــــرك إىل أنــــه 
فــــــعــــــلــــــيــــــاً »ســـــــتـــــــتـــــــم دعـــــــــــــــــوة املــــــســــــافــــــريــــــن 
الــــــــــــوافــــــــــــديــــــــــــن عــــــــــــرب الــــــــــجــــــــــو فــــــــــقــــــــــط، مـــــن 
إسبانيا اعتباراً من االثنني، للخضوع 
إىل حجر صحي طوعي«. وأضاف أن 
»ذلـــــــــــــك يـــــشـــــمـــــل املــــــســــــافــــــريــــــن اإلســـــــبـــــــان 

والفرنسيني ومن كل الجنسيات«.
وذكـــر الــبــيــان أن »حــجــراً طوعياً« 
ســُيــطــرح عــى الفرنسيني أو املقيمني 
ــــا الــــــقــــــادمــــــني مـــن  ــــرنـــــسـ الــــــدائــــــمــــــني يف فـ
خـــــــــــــــارج دول االتـــــــــــحـــــــــــاد األوروبــــــــــــــــــــــــي يف 

منزلهم أو يف مكان إيواء مخصص.
وُيستثنى مــن هــذا الــقــرار، إال يف 
حـــــــــــــــــال ظـــــــــــهـــــــــــور عـــــــــــــــــــــــــــــوارض، مـــــــســـــــافـــــــرو 
الـــرانـــزيـــت والــعــامــلــون الــــذي يــعــربون 
ـــراد طــواقــم  الـــحـــدود بــشــكــل دائــــم وأفــ
الطائرات وسائقو شاحنات البضائع 
وســـــــــائـــــــــقـــــــــو الــــــــــحــــــــــافــــــــــات والــــــــــقــــــــــطــــــــــارات 
ــــيـــــهـــــا، وأفـــــــــــــــراد طـــــواقـــــم  ــلــــــون فـ ــ ــــامــ ــــعــ والــ

سفن التجارة والصيد.
كما يستثنى العاملون يف املجال 

الــصــحــي الـــذيـــن يــســهــمــون يف املــعــركــة 
ضــــــد كــــــوفــــــيــــــد-19 وأعـــــــضـــــــاء الـــبـــعـــثـــات 
ــــمـــــات الــــدولــــيــــة  ــــنـــــظـ الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة واملـ
الــــــتــــــي تــــتــــخــــذ مـــــــن فـــــرنـــــســـــا مـــــــقـــــــراً لــــهــــا، 
وعــــنــــاصــــر الـــــقـــــوات األمــــنــــيــــة الـــعـــائـــديـــن 
مـــــن مـــهـــمـــاتـــهـــم، واألشــــــخــــــاص الـــذيـــن 

لديهم دافع عائيل مقنع.
وأياً كانت الدولة التي يسافرون 
مــنــهــا، يــنــبــغــي عـــى جــمــيــع املــســافــريــن 
أن تكون بحوزتهم إفادة تنّقل دولية 
استثنائية وتصريح يؤكد عدم ظهور 
أعـــــــــــراض كـــــــوفـــــــيـــــــد-19. وبــــالــــنــــســــبــــة إىل 
املـــــــــســـــــــافـــــــــريـــــــــن الــــــــــقــــــــــادمــــــــــني مــــــــــــن خــــــــــــارج 
االتــــحــــاد األوروبــــــــي )كــــل دول الــعــالــم 
ــتـــــحـــــدة وأنــــــــــــدورا  ــ بــــاســــتــــثــــنــــاء املــــمــــلــــكــــة املـ
وأيــــســــلــــنــــدا ولـــيـــشـــتـــنـــشـــتـــايـــن ومـــونـــاكـــو 
والـــــــرويـــــــج وســـــــــان مــــاريــــنــــو وســــويــــســــرا 
والــــــفــــــاتــــــيــــــكــــــان(، يـــــشـــــر الـــــبـــــيـــــان إىل أن 
»املبدأ الذي اليزال قائماً اليوم وحتى 
إشــــــــــعــــــــــار آخـــــــــــــــر، هــــــــــو إغـــــــــــــــاق الــــــــحــــــــدود 

وبالتايل منع الدخول«.
باريس ■ أ.ف.ب

وعدت بالمعاملة بالمثل

فرنسا تأسف لقرار بريطانيا فرض 
حجر على الوافدين من الخارج

ين في العديد من مطارات العالم. ■ أرشيفية  على المسافر
ً
جائحة كورونا فرضت قيودا

ين القادمين  باريس: ستتم دعوة المسافر
من المملكة المتحدة، مهما كانت جنسيتهم، 

 عندما يدخل 
ً
إلى الخضوع لحجر صحي لمدة 14 يوما
التدبير البريطاني حّيز التنفيذ.

بـــعـــد أكــــر مـــن ثـــاثـــة أســـابـــيـــع عــى 
إعـــــــــــــان مــــــــســــــــؤول عـــــلـــــمـــــي أمــــــــريك 
رفـــــــــــــــــيـــــــــــــــــع املــــــــــــــــســــــــــــــــتــــــــــــــــوى بـــــــــــــــــــــــــــأن دواء 
»ريــمــديــســيــفــر« الــتــجــريــبــي يسرع 
شفاء مرىض كوفيد-19، نشرت 
ــــيـــــة لــــــلــــــدراســــــة  ــــلـ ــــيـ ــــتـــــفـــــصـ الــــــنــــــتــــــائــــــج الـ

الجمعة يف مجلة طبية مهمة.
وكـــــــان مــــديــــر املـــعـــهـــد الـــوطـــنـــي 
لـــلـــحـــســـاســـيـــة واألمـــــــــــــراض املـــعـــديـــة 
أنتوين فاوتي الــذي أشــرف عى 
الـــــــتـــــــجـــــــربـــــــة الــــــــســــــــريــــــــريــــــــة عــــــــــى ألـــــــف 
مريض يف عشرة بلدان، أعلن يف 
29 أبــــــريــــــل يف الــــبــــيــــت األبــــــيــــــض أن 
بـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــات أولــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــة تـــــــــــــظـــــــــــــهـــــــــــــر أن 
»ريـــــــمـــــــديـــــــســـــــيـــــــفـــــــر لـــــــــــه أثـــــــــــــــر واضـــــــــــح 
ومـــــــــــــهـــــــــــــم وإيــــــــــــــجــــــــــــــابــــــــــــــي يف تـــــــســـــــريـــــــع 

التعايف«.
وبــــــــــــعــــــــــــد الـــــــــــتـــــــــــأكـــــــــــد مــــــــــــــن لـــــجـــــنـــــة 
قراءة، نشرت مجلة »نيو إنغلند 
جـــــورنـــــال أوف مـــيـــديـــســـني« مـــقـــاالً 
يفصل النتائج التي تؤكد اإلعان 
الــصــادر يف البيت األبــيــض والــذي 
ــــعــــــث األمـــــــــــــل يف الــــــعــــــالــــــم يف ظـــل  بــ
غــــــــــــــيــــــــــــــاب أي عـــــــــــــــــــــاج فــــــــــــــعــــــــــــــال ضــــــد 

فروس كورونا املستجد.
وأظــــهــــرت الـــــدراســـــة أن دواء 
»ريمديسيفر« أسهم عرب حقنه 
يــــومــــيــــاً يف األوردة عـــــى مـــــــدى 10 
أيـــــــــــــــــام يف تـــــــســـــــريـــــــع شـــــــــفـــــــــاء مـــــــرىض 
كوفيد-19 الذين يتلقون العاج 
يف املستشفى، باملقارنة مع دواء 
وهــــــمــــــي. وقــــــــد بــــلــــغ مـــــعـــــدل األيــــــــام 
املــــــــــطــــــــــلــــــــــوبــــــــــة لـــــــــلـــــــــشـــــــــفـــــــــاء 11 يــــــــــومــــــــــاً 
لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــمـــــــــــــــــرىض الــــــــــــــــــــــــــذيــــــــــــــــــــــــــن ُحـــــــــــــــقـــــــــــــــنـــــــــــــــوا 
بـــالــــ»ريـــمـــديـــســـيـــفـــر« يف مـــقـــابـــل 15 

يوماً لآلخرين.
ــــريــــــض مــــتــــعــــافــــيــــاً يف  واعــــــُتــــــرب املــ
حـــــــــــــال بـــــــــــــات يف اإلمـــــــــــكـــــــــــان إعــــــــادتــــــــه 
لـــــلـــــمـــــنـــــزل. وكـــــــــــان األثـــــــــــر أكـــــــــرب لـــــدى 
املـــرىض الــذيــن أدخـــلـــوا املستشفى 
مــــن دون الـــحـــاجـــة لـــجـــهـــاز تــنــفــس 
اصــــــــــــطــــــــــــنــــــــــــاعــــــــــــي. وخـــــــــــــلـــــــــــــص مــــــــعــــــــدو 
الــــدراســــة إىل أنــــه مـــن املــســتــحــســن 
الـــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــدء بـــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــاج بـــــــــــــعـــــــــــــقـــــــــــــار 
»ريمديسيفر« قبل تقدم املرض 
يف الـــجـــســـم لـــــدرجـــــة يـــصـــبـــح لــــزامــــاً 
اســـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــدام جـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــاز تـــــــــنـــــــــفـــــــــس 

اصطناعي.
وكـــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــذا املـــــــــــــــــضـــــــــــــــــاد 
ــــفـــــروســـــات الــــــــــذي ُطــــــــــــّور ســــابــــقــــاً  ــــلـ لـ
ملــكــافــحــة فـــروس إيــبــوال مــن دون 
نــتــائــج إيــجــابــيــة، آثــــار جــانــبــيــة أقــل 

من الدواء الوهمي.
كــــــــذلــــــــك بــــــّيــــــنــــــت الــــــــــــدراســــــــــــة أن 
»ريــــــــمــــــــديــــــــســــــــيــــــــفــــــــر« قــــــــلــــــــص نــــســــبــــة 

الوفيات، إذ إن 7.1% من املرىض 
الـــــذيـــــن تــــلــــقــــوا هــــــذا الـــــــــــدواء تــــوفــــوا 
خال 14 يوماً، يف مقابل %11.9 
يف املجموعة التي أعطي أفرادها 
هــــــــــذه  أن  غــــــــــــــر  دواء وهـــــــــــــمـــــــــــــيـــــــــــــاً، 
الــنــتــيــجــة تــبــقــى دون الـــحـــد األدىن 
املطلوب للموثوقية اإلحصائية، 
وبالتايل يمكن نسب هذا الفارق 

إىل عامل الصدفة.
ويف مــــــــطــــــــلــــــــق األحــــــــــــــــــــــــــــــــــوال، ال 
يعطي »ريمديسيفر« أي ضمان 
لــلــبــقــاء عـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة بــحــســب 
مــعــدي الـــدراســـة الــذيــن قــالــوا إنــه 
»مـــــن الــــواضــــح أن عــــاجــــاً مـــضـــاداً 
للفروسات لن يكون حتماً كافياً 

وحده«.
وال شك يف أن أساس تطوير 
عـــــــاج ضـــــد كـــــوفـــــيـــــد-19 يـــــقـــــوم بــا 
شــــــك عــــــى الــــجــــمــــع بــــــني عــــاجــــات 
اســـــــــــــــتـــــــــــــــخـــــــــــــــدام  أي  مــــــــــــخــــــــــــتــــــــــــلــــــــــــفــــــــــــة، 
ــــفــــــر« مــــــــع مـــــــضـــــــادات  ــيــ ــ ــــديــــــســ ــــمــ »ريــ
فروسية أو أنواع عاجية أخرى.
وأشارت مختربات »غيلياد« 
املـــــطـــــورة لــــ»ريـــمـــديـــســـيـــفـــر« إىل أن 
نتائج تجاربها السريرية الخاصة 
سُتنشر قريباً، وتظهر إحداها أن 
عــــــــاجــــــــاً لــــخــــمــــســــة أيـــــــــــــام بـــــــــــــدالً مـــن 
عـــــــــــشـــــــــــرة ســـــــــيـــــــــكـــــــــون أيـــــــــــــضـــــــــــــاً فـــــــــعـــــــــاالً 
بــــحــــســــب املــــــديــــــر الــــــعــــــام لـــــ»غــــيــــلــــيــــاد 

ساينسز« مرداد باريس.
ويف الــــــــــــــــــواليــــــــــــــــــات املــــــــــتــــــــــحــــــــــدة، 
سمحت وكالة األدوية األمركية 
)إف دي إيه( يف األول من الشهر 
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري بـــــــــــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــدام 
»ريـــمـــديـــســـيـــفـــر« خـــــال الــــطــــوارئ 
ــــابـــــان  ــــيـ ــــيـــــة. وحــــــــــذت الـ ــــائـ ــــتـــــشـــــفـ االسـ
حـــــــــذوهـــــــــا يف هــــــــــــذا اإلطـــــــــــــــــــــار، فــــيــــمــــا 
التــــزال أوروبــــا تـــدرس اتــخــاذ مثل 

هذا القرار.
واشنطن ■ أ.ف.ب

دراسة تؤكد فاعلية »ريمديسيفير« 
في عالج مرضى »كورونا«

عينة من عالج »ريمديسيفير« 
خالل مؤتمر في جامعة بمدينة 

هامبورغ األلمانية.  
■أ.ف.ب - أرشيفية 
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أحــــــبــــــطــــــت قــــــــــــــوات الــــــجــــــيــــــش الــــيــــمــــنــــي 
هــــجــــمــــات ملـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــــحــــــويث يف 5 
جــــــــــبــــــــــهــــــــــات، وكـــــــــــــبـــــــــــــدت املــــــيــــــلــــــيــــــشــــــيــــــات 
خــســائــر كــبــرة يف الــعــتــاد واألرواح، 
فيما واصلت امليليشيات خروقاتها 
لـــلـــهـــدنـــة األمــــمــــيــــة يف الـــــحـــــديـــــدة عــى 
الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي لـــلـــيـــمـــن، وقـــامـــت 
ــــارة يف مـــديـــريـــة  ــ بــــإطــــاق الــــنــــار عــــى املـ

حيس.
وتــــــــــــفــــــــــــصــــــــــــيــــــــــــاً، أعـــــــــــلـــــــــــنـــــــــــت قــــــــــــــــوات 
الــــــــجــــــــيــــــــش الــــــــيــــــــمــــــــنــــــــي، أمـــــــــــــــــــس، أنــــــهــــــا 
أحـــــــــــبـــــــــــطـــــــــــت هـــــــــــجـــــــــــمـــــــــــات ملـــــــيـــــــلـــــــيـــــــشـــــــيـــــــات 
ــــرقــــــي  الــــــــــحــــــــــويث يف جــــــبــــــهــــــة نـــــــــهـــــــــم، شــ
الــــــعــــــاصــــــمــــــة صــــــنــــــعــــــاء الـــــــتـــــــي تــــســــيــــطــــر 
عـــلـــيـــهـــا املــــيــــلــــيــــشــــيــــات، وتــــمــــكــــنــــت مـــن 
إفـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــال الـــــــــــــــهـــــــــــــــجـــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــويث يف 
الـــجـــبـــهـــة، وأجــــــرت عـــنـــاصـــر الـــحـــويث 
عى الرتاجع والفرار بعد تكبيدهم 

خسائر يف العتاد واألرواح.
ــــتـــــزامـــــن مــــــع ذلـــــــــك، أحـــبـــطـــت  ــــالـ بـ
قــــــــــــــــوات الـــــــجـــــــيـــــــش الــــــيــــــمــــــنــــــي هــــــجــــــومــــــاً 
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة يف الــجــبــهــة 
ــــيـــــة ملـــــديـــــنـــــة تــــــعــــــز، وكــــبــــدتــــهــــا  ــــالـ الـــــشـــــمـ
خسائر فادحة يف العتاد واملعدات 

واألرواح.

ـــافــــظــــة حـــــجـــــة، شــــمــــايل  ويف مــــحـ
ـــــبــــــاد، قـــصـــفـــت املـــيـــلـــيـــشـــيـــات  غــــــرب الـ
الـــحـــوثـــيـــة مـــــواقـــــع مـــتـــفـــرقـــة لــلــجــيــش 
الـــيـــمـــنـــي، وردت الـــــقـــــوات عـــــى تــلــك 
االعـــــــــــتـــــــــــداءات وكـــــــبـــــــدت املــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
خــــــســــــائــــــر كـــــــــبـــــــــرة، بـــــحـــــســـــب مـــــــــا ذكــــــر 

موقع الجيش اليمني.
وقــــصــــفــــت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــويث 
مـــــواقـــــع لـــلـــجـــيـــش يف جـــبـــهـــة كـــــرش، 
بـــمـــحـــافـــظـــة لــــحــــج، جــــنــــوبــــي الــــبــــاد، 
ومواقع أخرى يف جبهة باب غلق، 
بــمــحــافــظــة الـــضـــالـــع، وقــــام الــجــيــش 

بالرد عى مصادر النران.
ويف حضرموت، تمكنت قيادة 
املــــــنــــــطــــــقــــــة الــــــعــــــســــــكــــــريــــــة الــــــثــــــانــــــيــــــة مــــن 
تـــفـــكـــيـــك عـــبـــوتـــن نـــاســـفـــتـــن يف املـــكـــا 
وغـــــــــيـــــــــل بــــــــــــــاوزيــــــــــــــر، وقـــــــــــالـــــــــــت مــــــــصــــــــادر 
األجــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــزة  إن  عـــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــة، 
االستخباراتية رصدت عبوة ناسفة 
تــــزن 50 كـــيـــلـــوغـــرامـــاً مــــن املـــتـــفـــجـــرات 
مـــــــحـــــــشـــــــوة بــــــــإســــــــطــــــــوانــــــــة غـــــــــــــاز مـــــعـــــدة 
وجــــــــــاهــــــــــزة لـــــلـــــتـــــفـــــجـــــر، بــــــمــــــنــــــزل أحــــــد 
قـــيـــادات تــنــظــيــم »الـــقـــاعـــدة« يف غــيــل 
ــــا تـــم  ــــمــ بــــــــــاوزيــــــــــر، وتــــــــــم تــــفــــكــــيــــكــــهــــا، كــ
تــفــكــيــك عـــبـــوة نـــاســـفـــة أخـــــرى زرعــــت 

بــــســــيــــارة تـــابـــعـــة لـــلـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي يف 
املكا.

ويف الــــــــحــــــــديــــــــدة عـــــــــى الـــــســـــاحـــــل 
الـــــــــــــغـــــــــــــربـــــــــــــي لــــــــــلــــــــــيــــــــــمــــــــــن، اســـــــــتـــــــــهـــــــــدفـــــــــت 
ميليشيات الحويث مديرية حيس، 
وأطلقت النار عى املارة يف املديرية، 
بـــــــــحـــــــــســـــــــب مـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــــر مــــــــــــوقــــــــــــع ألــــــــــويــــــــــة 
الـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــالـــــــــــقـــــــــــة الــــــــــــتــــــــــــابــــــــــــعــــــــــــة لــــــــــلــــــــــقــــــــــوات 

املشرتكة.
ــــيــــــة يف  ــلــ ــ ــــحــ وأفــــــــــــــــــــــادت مــــــــــصــــــــــادر مــ
حــيــس، بــأن امليليشيات استهدفت 
مـــــــنـــــــازل املـــــــواطـــــــنـــــــن وأطــــــلــــــقــــــت نـــــــران 
أســــــلــــــحــــــتــــــهــــــا الــــــــــرشــــــــــاشــــــــــة عـــــــــــى املـــــــــــــــارة 
الــــــــقــــــــادمــــــــن مـــــــــن األريــــــــــــــــــــاف املـــــــــجـــــــــاورة 

ملدينة حيس.
وأضـــــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــــــت املـــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــادر، أن 
االســــــــــــتــــــــــــهــــــــــــداف الــــــــــــحــــــــــــويث تـــــــســـــــبـــــــب يف 
إعــاقــة حــركــة املــواطــنــن يف مــواصــلــة 
الـــــــــســـــــــر نــــــتــــــيــــــجــــــة الـــــــــــرعـــــــــــب والـــــــــــذعـــــــــــر، 
ــــيـــــد  وواصــــــــــــــلــــــــــــــت املـــــــيـــــــلـــــــيـــــــشـــــــيـــــــات تـــــصـــــعـ
عملياتها العسكرية وخرق الهدنة 
األمــمــيــة بــشــكــل يــومــي دون اكـــرتاث 
منها لقداسة شهر رمضان املبارك، 

أو أدىن اعتبار للوضع اإلنساين.
صنعاء À وكاالت

أفاد مصدر أمني بمحافظة 
ــــنـــــوى الــــــعــــــراقــــــيــــــة، أمـــــــس،  ــيـ ــ نـ
ــــــل ثــــــــــاثــــــــــة مــــــــــــن رجــــــــــــال  ــتـ ــ ــ ــــقـ ــ ــــمـ ــ بـ
الـــشـــرطـــة، بــيــنــهــم ضـــابـــط يف 
هـــــجـــــوم لــــعــــنــــاصــــر »داعـــــــــش« 
اإلرهابي، يف غرب املوصل.

وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال املـــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــدر إن 
ــــنــــــوا  »عــــــــنــــــــاصــــــــر )داعـــــــــــــــــــــــش( شــ
هـــجـــومـــاً عـــى نــقــطــة تــفــتــيــش 
تابعة للشرطة املحلية عى 
ــــارف نــــاحــــيــــة زمـــــــــار )125  مــــــشــ
كـــم غـــرب املـــوصـــل( وتــمــكــنــوا 
مـــــــــــــــــــــن قــــــــــــــتــــــــــــــل ثـــــــــــــــــاثـــــــــــــــــة رجـــــــــــــــــــــال 
شرطة، بينهم ضابط برتبة 
مــــــــــــــــــــــــــازم قـــــــــــبـــــــــــل أن يـــــــــــــلـــــــــــــوذوا 

بالفرار«.
وتشهد مناطق عديدة 
مـــــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــيـــــــــــــــــنـــــــــــــــــوى، نــــــــــــشــــــــــــاطــــــــــــاً 
مــلــحــوظــاً لعناصر التنظيم 
اإلرهــــــــــابــــــــــي الـــــــذيـــــــن يــــنــــفــــذون 
عــــــــــمــــــــــلــــــــــيــــــــــات ضــــــــــــــــد الــــــــــــــقــــــــــــــوات 

العراقية واملدنين.
بغداد À د.ب.أ

هجوم   
لـ »داعش« 
في العراق

األمن المصري يستهدف مكانين لإلرهابيين في توقيت متزامن

 بسيناء.. وإحباط تنفيذ 
ً
مقتل 21 إرهابيا

هجمات في »عيد الفطر«
ــــريــــــة،  ــــنــــــت وزارة الــــــداخــــــلــــــيــــــة املــــــصــ ــلــ ــ أعــ
أمس، مقتل 21 إرهابياً يف استهداف 
قـــوات األمـــن ملــكــانــن بــشــمــال ســيــنــاء، 
بــــــــعــــــــد ورود مــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات عــــــــــــن قــــــيــــــام 
العناصر اإلرهابية بالتخطيط لتنفيذ 
عـــمـــلـــيـــات إرهــــابــــيــــة بـــالـــتـــزامـــن مــــع عــيــد 

الفطر.
ــــا،  ــــهـ وقـــــــــالـــــــــت الـــــــــــــــــــــــوزارة يف بــــــــيــــــــان لـ
أمــــــــس: »اســــــتــــــمــــــراراً لــــجــــهــــود مـــاحـــقـــة 
العناصر اإلرهابية املتورطة يف تنفيذ 
الــعــمــلــيــات اإلرهـــابـــيـــة أو الـــتـــي تخطط 
لـــتـــنـــفـــيـــذهـــا والــــــتــــــي تــــســــتــــهــــدف عـــنـــاصـــر 
القوات املسلحة والشرطة ومقدرات 
الــــــدولــــــة االقـــــتـــــصـــــاديـــــة، فــــقــــد تـــــوافـــــرت 
مــــــعــــــلــــــومــــــات لــــــقــــــطــــــاع األمـــــــــــــن الـــــوطـــــنـــــي 
حــــول اتـــخـــاذ مــجــمــوعــة مـــن الــعــنــاصــر 
اإلرهــــابــــيــــة مــــن إحــــــدى املــــــــزارع بــشــمــال 
ســــــــيــــــــنــــــــاء مـــــــــــقـــــــــــراً لـــــــــــــإيـــــــــــــواء والـــــــــتـــــــــدريـــــــــب 
والـــــــــتـــــــــخـــــــــطـــــــــيـــــــــط لـــــــتـــــــنـــــــفـــــــيـــــــذ الـــــــعـــــــمـــــــلـــــــيـــــــات 
الــــعــــدائــــيــــة وقــــيــــامــــهــــم بــــدفــــع عــــــدد مــن 

عــــــنــــــاصــــــرهــــــم لــــــــارتــــــــكــــــــاز بـــــــأحـــــــد املـــــــنـــــــازل 
بــمــنــطــقــة بـــر الــعــبــد لــلــقــيــام بــعــمــلــيــات 
إرهـــــــابـــــــيـــــــة بــــــالــــــتــــــزامــــــن مــــــــع عـــــيـــــد الــــفــــطــــر 

املبارك«.
وتـــــابـــــع الــــبــــيــــان أنــــــه تـــــم اســـتـــهـــداف 
»الوكرين« يف توقيت متزامن وتبادل 
إطــاق الــنــران مــع تلك العناصر، ما 
أسفر عن مصرع 14 عنصراً باملزرعة، 
وعرث بحوزتهم عى ) 13 ساحاً آلياً، 
ــــــرة، وحـــــــــــــزام  ــــجـ ــ ــــفـ ــ ــتـ ــ ــ وثـــــــــــــــاث عــــــــــبــــــــــوات مـ
ــــلـــــي(، ومـــصـــرع   نــــاســــف، وجــــهــــاز السـ
ســــــــــبــــــــــعــــــــــة عــــــــــــنــــــــــــاصــــــــــــر بـــــــــــــــاملـــــــــــــــنـــــــــــــــزل، وعــــــــــــرث 
بــحــوزتــهــم عــى )أربــعــة أســلــحــة آلــيــة، 
وعبوتن متفجرتن، وحزام ناسف(.
وأوضح البيان أن التعامل أسفر 
عـــــــــــــــن إصـــــــــــــــابـــــــــــــــة اثـــــــــــــنـــــــــــــن مـــــــــــــــن الـــــــــضـــــــــبـــــــــاط 
املــــشــــاركــــن يف املــــأمــــوريــــة، وتـــــم اتـــخـــاذ 
اإلجــــــــــــــراءات الــــقــــانــــونــــيــــة وتـــــولـــــت نـــيـــابـــة 

أمن الدولة العليا التحقيق.
القاهرة À اإلمارات اليوم

أحد عناصر قوات األمن المصرية. À أرشيفية

الميليشيات تطلق النار على »المارة« في الحديدة

الجيش اليمني يحبط هجمات »حوثية« 
في 5 جبهات

األمم المتحدة تعتزم جمع ملياري دوالر لدعم 
اإلغاثة في اليمن

أعلنت األمم المتحدة عزمها 
جمع تمويل دولي عاجل 

بقيمة ملياري دوالر لليمن، 
للحفاظ على استمرار برامج 
اإلغاثة حتى نهاية العام، 

وذلك بعد تقارير ترّجح انتشار 
فيروس كورونا في أنحاء 

البالد، مع انهيار نظام الرعاية 
الصحية.

وقال المتحدث باسم مكتب 
تنسيق الشؤون اإلنسانية 
التابع لألمم المتحدة ينس 

اليركه، إن منظمات اإلغاثة في 
اليمن تعمل على أساس أن 

 في أنحاء 
ً
 محليا

ً
هناك تفشيا

البلد، وأن الوضع مقلق بشدة.
وأشار اليركه إلى أن موظفي 
اإلغاثة أكدوا اضطرارهم لرفض 

مساعدة الناس ألنهم ال 
يملكون ما يكفي من 

األوكسجين الطبي، أو 
إمدادات كافية من معدات 

الوقاية الشخصية.
في سياق متصل، أعلنت 

اللجنة الوطنية العليا لمواجهة 
وباء كورونا في اليمن، 

تسجيل 12 حالة إصابة جديدة 
مؤكدة بفيروس كورونا، منها 

ست حاالت في حضرموت، 
وثالث في تعز، وثالث حاالت 
في شبوة، كما تم تسجيل 

حالة تعاٍف واحدة في 
حضرموت.

وأوضحت اللجنة أنه بذلك، 
يرتفع عدد الحاالت المؤكدة 

التراكمية منذ العاشر من أبريل 

الماضي إلى 205 حاالت، بينها 
33 وفاة وست حاالت تعاٍف.

إلى ذلك، بحث وكيل وزارة 
الصحة اليمني علي الوليدي، 
مع رئيس بعثة منظمة أطباء 

بال حدود، رافيل الماني، تشغيل 
مركز العزل في مستشفى 
الجمهورية بعدن، وتزويده 
باألجهزة والمعدات الطبية، 

 للقطاع الصحي. وأوضح 
ً
دعما

الوليدي أن تزايد األوبئة 
والحميات في عدن وعدد من 

 الختالط 
ً
المحافظات كان نتاجا

مياه السيول بالمياه الملوثة، 
 إلى تنفيذ مزيد من برامج 

ً
داعيا

ومشروعات اإلصحاح البيئي 
للقضاء على األوبئة.

عدن À وكاالت

عناصر من القوات المشتركة 
في الحديدة. À أرشيفية

تفكيك عبوة ناسفة تزن 50 كجم في أحد منازل 
قادة »القاعدة« بحضرموت. 

https://www.emaratalyoum.com/
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خافيير سوالنا *

ــــــدة األخــــــــــــرى،  ــــديـ ــ ــــعـ ــ ــــه الـ ــ ــــــراتـ ــــأثـ ــ ضـــــمـــــن تـ
أســــهــــم فـــــــروس »كــــــورونــــــا« يف تــعــزيــز 
التنافس الجيوسيايس املوجود أصالً 
بني الصني والواليات املتحدة، ودفع 
هذا التوتر بني الدولتني الكثرين إىل 
الــــــــــــــــــتــــــــــــــــــحــــــــــــــــــذيــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــظــــــــــــــــــريــــــــــــــــــة »فــــــــــــــــــخ 
ثــــــــيــــــــوســــــــيــــــــديــــــــديــــــــس«، الــــــــــتــــــــــي وضـــــعـــــهـــــا 
الخبر يف العلوم السياسية بجامعة 
ــــام ألــــيــــســــون، والـــتـــي  ــــراهــ هـــــــارفـــــــارد، غــ
يــــشــــر مـــــن خــــاللــــهــــا إىل تــــصــــاعــــد خــطــر 
وقـــــــــــوع الـــــــــصـــــــــراع، عـــــنـــــدمـــــا تــــــهــــــدد قـــــوة 
صــــاعــــدة بـــالـــحـــلـــول مــــكــــان قــــــوة أخــــرى 
راســــــــخــــــــة، وأخـــــــــــــذت نـــــظـــــريـــــة ألــــيــــســــون 
اســــــمــــــهــــــا مـــــــــن اســــــــــــم املــــــــــــــــــؤرخ الــــــيــــــونــــــاين 
الــــقــــديــــم ثــــيــــوســــيــــديــــديــــس، الــــــــذي قــــام 
بــــتــــأريــــخ حـــــــرب الــــبــــلــــوبــــونــــســــيــــان، الـــتـــي 
ــــنــــــت فــــــيــــــهــــــا دولـــــــــــــــــة اســــــــــرطــــــــــة مــــن  ــــكــ ــــمــ تــ

هزيمة دولة أثينا.
ولــــكــــن ثــــمــــة تـــفـــصـــيـــالً مــــهــــمــــاً لـــهـــذا 
املــعــيــار الــتــاريــخــي، لـــم تــتــم مــالحــظــتــه 
حـــتـــى يف خـــضـــم هــــــذه الـــجـــائـــحـــة الـــتـــي 
تــــواجــــه الـــعـــالـــم، والــــتــــي تــتــمــثــل يف أن 
الــــــــــعــــــــــامــــــــــل الـــــــــــــــــــــذي أدى إىل انــــــــتــــــــصــــــــار 
اســـــرطـــــة كــــــان وبـــــــاء نـــجـــم عـــنـــه مــقــتــل 
نــــحــــو ثــــلــــث ســـــكـــــان أثــــيــــنــــا، بــــمــــن فــيــهــم 

قائد املدينة برسليس.

دور الوباء في التغيرات
ويـــرى الــبــاحــث، فــرانــك ســنــودن، من 
جامعة ييل، أنه يف الوقت الذي ربما 
تــــــــــــطــــــــــــغــــــــــــى األحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداث الــــــــــعــــــــــســــــــــكــــــــــريــــــــــة 
ــــامــــــة،  ــــعــ ــــيــــــة يف الـــــــــــذاكـــــــــــرة الــ ــــاســ ــيــ ــ والــــــســ
يلعب الوباء دوراً فعاالً يف التغرات 
الــــتــــاريــــخــــيــــة الـــعـــظـــيـــمـــة، وعـــــــى ســبــيــل 
املـــــــــــــثـــــــــــــال، فـــــــقـــــــد أســـــــــهـــــــــم مــــــــــــــرض حــــمــــى 
ــــيـــــون  ــــلـ ــــابـ الـــــتـــــيـــــفـــــوئـــــيـــــد يف فــــــشــــــل غـــــــــــزو نـ
لــــروســــيــــا عــــــام 1812، يف حـــــني أنــــــه يف 
الفرتة ما بني 1918 و1919 يعتقد أن 
اإلنــــــــــفــــــــــلــــــــــونــــــــــزا أســــــــهــــــــمــــــــت يف إضــــــــعــــــــاف 
ـــــدرات الـــرئـــيـــس، وودرو ويـــلـــســـون،  قــ

خالل مفاوضات معاهدة فرساي. 
ولـــــــــــكـــــــــــن قـــــــــبـــــــــل جـــــــــائـــــــــحـــــــــة فـــــــــــــروس 
»كـــــــــــــــــــــورونـــــــــــــــــــــا«، نـــــــســـــــيـــــــت املــــــجــــــتــــــمــــــعــــــات 
الـــــــــغـــــــــربـــــــــيـــــــــة، إىل حـــــــــــد كـــــــــبـــــــــر، الــــــــضــــــــرر 
الــــبــــنــــيــــوي الــــــــذي يـــمـــكـــن أن يـــســـبـــبـــه أي 
وباء، عى الرغم من أن أوبئة، مثل 
الكولرا واملالريا، تجتاح اآلن املناطق 
األكرث فقراً يف العالم، كما أن مريض 
اإليــدز وإنفلونزا الخنازير قتال الكثر 

من الناس يف العقود األخرة.
تحذير مبكر

ولطاملا حذرنا العلماء، منذ سنوات 
عـــــــــــــــــــــدة، مـــــــــــــن وقـــــــــــــــــــــوع جـــــــــائـــــــــحـــــــــة جـــــــــــــراء 
فـــــــــــــــــروس يــــــســــــبــــــب مـــــــــــرضـــــــــــاً تـــــنـــــفـــــســـــيـــــاً، 
ــــتـــــي  يـــــــــعـــــــــادل يف شـــــــدتـــــــه اإلنـــــــفـــــــلـــــــونـــــــزا الـ
وقعت بني 1918 و1919، ومع ذلك 
فإننا لم نكن مستعدين الحتواء هذا 
الــــــــــفــــــــــروس الــــــــجــــــــديــــــــد، ويـــــــــرجـــــــــع ذلــــــك 
بــــــــصــــــــورة رئـــــيـــــســـــة إىل اإلهـــــــــمـــــــــال الــــــــذي 
أبداه قادة الدول الغنية، إضافة إىل 
الضعف التاريخي التي تظهره الدول 
املـــــتـــــطـــــورة، األمــــــــر الــــــــذي يـــلـــقـــي بـــظـــالل 
ــــهـــــذه  قــــــاتــــــمــــــة عـــــــــى الـــــــــخـــــــــرة الـــــــكـــــــبـــــــرة لـ

الدول يف إدارة األوبئة.
وعـــــــــــــى الــــــــــرغــــــــــم مــــــــــن أن فــــــــــروس 
»كـــــــــــــــورونـــــــــــــــا« كـــــــــــــان لــــــــــه تـــــــــأثـــــــــر يف شــــتــــى 
املـــــــــــجـــــــــــاالت، نـــــــــظـــــــــراً إىل شـــــــــدتـــــــــه، وإىل 
اإلغالق غر املسبوق ملعظم مجاالت 
االقتصاد العاملي، إال أنــه مما الشك 
فيه أنــه يفاقم حالة انــعــدام املساواة 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة املـــــوجـــــودة داخـــــل الـــــدول 
ويف مـــا بــيــنــهــا. ويـــخـــاطـــر الـــعـــامـــلـــون يف 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة يـــومـــيـــاً، إضـــافـــة إىل 
املـــــوظـــــفـــــني األســـــــاســـــــيـــــــني، بـــتـــعـــرضـــهـــم 
لإلصابة للمرض، وغالباً دون وجود 
حــمــايــة شخصية لــهــم، مــقــابــل أجــور 
ال تــــــــــتــــــــــنــــــــــاســــــــــب مــــــــــــــــع الـــــــــــــجـــــــــــــهـــــــــــــود الــــــــتــــــــي 
ــــلــــــة فــــــإن  ــــاثــ ــــمــ يــــــبــــــذلــــــونــــــهــــــا، وبــــــــــصــــــــــورة مــ
معظم القطاعات التي تأثرت نتيجة 
ــــــادي، بـــــاتـــــت تــــواجــــه  ــــــصـ ــتـ ــ ــ اإلغـــــــــــالق االقـ
مستقبالً غامضاً، وتكون التحديات 
أكـــــــــــــــــــــر يف الـــــــــــــــــــــــــــــــدول ذات املـــــــــــداخـــــــــــيـــــــــــل 
ــتـــــوســـــطـــــة، نــــــظــــــراً إىل  ــ املــــنــــخــــفــــضــــة أو املـ
ــــكـــــال  قــــدرتــــهــــا املــــالــــيــــة الـــبـــســـيـــطـــة واالشـ
االقــتــصــاديــة غـــر الــرســمــيــة، وأنــظــمــة 
الـــــــــــرعـــــــــــايـــــــــــة الـــــــصـــــــحـــــــيـــــــة غــــــــــــر املــــــســــــتــــــقــــــرة 

وافتقارها إىل املرافق الصحية.

إعادة تشكيل العقود 
االجتماعية

ونـــــتـــــيـــــجـــــة كـــــــــل هــــــــــــذه األســــــــــــبــــــــــــاب، فــــــإن 
صعوبة الظروف الحالية تجرنا عى 
إعــــادة تــشــكــيــل عــقــودنــا االجــتــمــاعــيــة، 
ويف الــــــــــــــــــدول املـــــــــتـــــــــطـــــــــورة، حــــــيــــــث أدى 
تجاهل االقتصاد الحقيقي إىل جعل 
انـــــــــــــعـــــــــــــدام املــــــــــــــســــــــــــــاواة يـــــــــدمـــــــــر الــــــتــــــالحــــــم 
االجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي، فــــــــــإن األولــــــــــويــــــــــة األكــــــــرث 

إلــــــــحــــــــاحــــــــاً هـــــــــي حــــــمــــــايــــــة الــــــعــــــامــــــلــــــني يف 
الــــــــــــقــــــــــــطــــــــــــاعــــــــــــات الـــــــــــــــضـــــــــــــــروريـــــــــــــــة بــــــــــصــــــــــورة 
مــالئــمــة، وتعويضهم مــاديــاً، وليس 
مجرد كيل املــديــح والــثــنــاء لهم، وإن 
كــــــــــــــــانــــــــــــــــوا يـــــــــســـــــــتـــــــــحـــــــــقـــــــــون ذلــــــــــــــــــــــك ألنـــــــــهـــــــــم 
ــــفـــــاظ عــى  يــــتــــحــــمــــلــــون مــــســــؤولــــيــــة الـــــحـ

حـــــــيـــــــاتـــــــنـــــــا رغـــــــــــــيـــــــــــــدة. ولـــــــــضـــــــــمـــــــــان تــــــــعــــــــاٍف 
اقــــتــــصــــادي عــــى نــــطــــاق واســــــــع، عــلــيــنــا 
تقديم الحد األدىن من شبكة األمان 
لـــــجـــــمـــــيـــــع الــــــــــذيــــــــــن فــــــــــقــــــــــدوا وظـــــائـــــفـــــهـــــم 
بسبب فروس »كورونا«، وال يمكن 
أيــــــــــضــــــــــاً نـــــــســـــــيـــــــان الـــــــــــــــــــدول األقــــــــــــــــل حـــــظـــــاً 

بــالــطــبــع، وهـــــذا يــعــنــي تــخــفــيــف عــبء 
الـــــــــــــــديـــــــــــــــون عـــــــــنـــــــــهـــــــــا، ومـــــــــســـــــــاعـــــــــدتـــــــــهـــــــــا يف 
الــــــــحــــــــصــــــــول عــــــــــى الـــــــــــــــــــــــدواء واملــــــــــعــــــــــدات 
الطبية، وضمان حصولها عى لقاح 

»كورونا« عندما يصبح متوافراً.
الـــــــــــعـــــــــــقـــــــــــد  يـــــــــــــــــــأخـــــــــــــــــــذ  ويـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــب أن 
االجتماعي الفعال يف اعتباره الظرف 
الــــــعــــــاملــــــي، ويــــــجــــــب أن يــــــأخــــــذ الــــرتكــــيــــز 
الـــعـــاملـــي يف حــســبــانــه الــتــغــر املــنــاخــي، 
واألرض هـــي أعــــز مـــا تــمــلــكــه الــبــشــريــة 
مـــجـــتـــمـــعـــة، ومـــــــع ذلـــــــك فــــإنــــهــــا تــــأثــــرت 
أيضاً باألسباب األساسية إىل أدت بنا 
إىل أزمة فروس »كورونا«، أال وهي 
حــالــة العمى الجماعي الــتــي تعانيها 

البشرية جمعاء. 

تجاهل النصائح
ــــا لـــــنـــــصـــــائـــــح عــــلــــمــــاء  ــــنـ ــــتـــــمـــــعـ لــــــــو أنـــــــنـــــــا اسـ
ــيـــــطـــــرة عـــى  ــ األوبــــــــئــــــــة لــــتــــمــــكــــنــــا مـــــــن الـــــسـ
تـــفـــي فــــــــروس »كـــــــورونـــــــا« عـــــى نــحــو 
أســـــــــــــــرع وأكـــــــــــــــرث فــــــاعــــــلــــــيــــــة، ومــــــــــــع ذلــــــك 
اليــــــــــزال لــــديــــنــــا الـــــوقـــــت الـــــكـــــايف إليــــجــــاد 
حـــلـــول ملــشــكــلــة ارتــــفــــاع حــــــرارة األرض 
قـــبـــل أن نـــصـــل إىل نـــقـــطـــة الـــــالعـــــودة، 
ويمكننا أن نجد الحل يف هذا املجال 
إذا اســــتــــمــــعــــنــــا إىل تــــــحــــــذيــــــرات خـــــــراء 
األمــــــم املـــتـــحـــدة حـــــول املــــنــــاخ وتــحــركــنــا 

من دون تأخر.
وعى الرغم من كل يشء، فإننا 
لسنا واثــقــني بــأن انخفاض انبعاثات 
غـــــــــــــــــــــــــاز الـــــــــــــدفـــــــــــــيـــــــــــــئـــــــــــــة نــــــــــتــــــــــيــــــــــجــــــــــة اإلغـــــــــــــــــــــــــالق 
االقــتــصــادي، حتى لو استمر، يمكن 
ــــيـــــق أهـــــــــــــداف  ــــقـ ــــتـــــحـ أن يــــــــكــــــــون كــــــــافــــــــيــــــــاً لـ
اتـــــفـــــاقـــــيـــــة بـــــــاريـــــــس حــــــــــول املـــــــــنـــــــــاخ، ويف 
ــــقـــــة فـــــــــــإن اإلفـــــــــــــــــــراط يف اإلنـــــــتـــــــاج  ــيـ ــ ــــقـ الـــــحـ
املـــــــــرتـــــــــبـــــــــط بـــــــــــــإعـــــــــــــادة فــــــــتــــــــح االقـــــــــتـــــــــصـــــــــاد، 
ينطوي عى مخاطر إعادة االنبعاثات 
إىل مــــا كـــانـــت عــلــيــه الــــحــــال قـــبـــل أزمــــة 
كورونا، كما حدث أخراً يف الصني.

ولــــــتــــــجــــــنــــــب الــــــــــكــــــــــارثــــــــــة، عـــــلـــــيـــــنـــــا أن 
نتحرك فوراً وبحزم، إذ إننا يمكن أن 
نــجــعــل مـــعـــدل ارتــــفــــاع حـــــــرارة األرض 
يثبت عند زيادة درجة حرارة ونصف 
الــــــــــدرجــــــــــة عـــــــــى مـــــــــا كـــــــانـــــــت عـــــلـــــيـــــه قـــبـــل 
املــــــســــــتــــــويــــــات الـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة، مــــــــن خـــــالل 
العمل الجماعي املنسق والطموح، 

الــذي تــقــوده الحكومات ويــشــارك يف 
إكماله القطاع الخاص، وعى سبيل 
ــــاع حــــــرارة  ــــفــ املـــــثـــــال عـــلـــيـــنـــا أن نــــأخــــذ ارتــ
املــــــنــــــاخ يف الــــحــــســــبــــان عــــنــــد إطــــــــــالق أي 
حــزمــة مــحــفــزات اقــتــصــاديــة، لضمان 

جدواها عى املدى البعيد.

أشياء قليلة تعمل
إلى جانبنا

وعــــى الـــرغـــم مـــن ضــخــامــة الــتــحــدي، 
فالتزال هناك أشياء قليلة تعمل إىل 
ــــاء كــــورونــــا،  جـــانـــبـــنـــا، فـــخـــالل فـــــرتة وبــ
وبــــــخــــــالف الـــــصـــــدمـــــات املـــنـــهـــجـــيـــة الـــتـــي 
تحدث يف أزمات مثل الحروب، فإن 
البنية التحتية املادية التزال سليمة، 
ويـــمـــكـــن تــنــشــيــط الــــوضــــع االقـــتـــصـــادي 
بـــــســـــهـــــولـــــة. وإضـــــــــافـــــــــة إىل ذلــــــــــــك، فـــــإن 
محاربة فروس »كورونا« نجم عنها 
ظــــــــــــهــــــــــــور تــــــــــــــعــــــــــــــاون عــــــــلــــــــمــــــــي عــــــــــــاملــــــــــــي غـــــر 
مـــــــــــــســـــــــــــبـــــــــــــوق، حـــــــــــيـــــــــــث قـــــــــــــــــــــام الــــــــعــــــــلــــــــمــــــــاء 
الــصــيــنــيــون بــتــعــريــف ســلــســلــة جــيــنــات 
الفروس ونشرها، إضافة إىل مئات 
الـــــدراســـــات الـــجـــديـــدة الـــتـــي نـــقـــرأ عــنــهــا 

يومياً.
وهـــنـــا يــجــب أن تــحــظــى املــــبــــادرات 
الـــعـــديـــدة الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة لــتــطــويــر 
لــــقــــاح ضـــــد الـــــفـــــروس بـــالـــثـــنـــاء أيــــضــــاً، 
ونأمل استمرار هــذه الجهود دائماً، 
وال تــــــــــــــــــركــــــــــــــــــز فـــــــــــــــقـــــــــــــــط عــــــــــــــــــــــى فــــــــــــــــــــــروس 
»كورونا«، ففي عام 2018 تويف نحو 
نــصــف مــلــيــون يف شــتــى أنــحــاء الــعــالــم 

بسبب الكولرا واملالريا.
ويــرى كثرون أن محاربة الوباء 
تـــــتـــــطـــــلـــــب الـــــــــــرتاجـــــــــــع عــــــــــن الـــــعـــــصـــــبـــــيـــــات 
الــــوطــــنــــيــــة، ولــــكــــن الـــعـــلـــمـــاء يـــضـــربـــون 
أروع املــثــل بــاملــي قــدمــاً يف الــتــعــاون، 
فهم ال يعرضون أبحاثهم يف خدمة 
الـــــــجـــــــمـــــــيـــــــع، وإنــــــــــمــــــــــا يــــــــطــــــــرحــــــــون طـــــــرقـــــــاً 
نـــمـــوذجـــيـــة يف الــــتــــعــــاون تـــمـــّكـــنـــهـــم مــن 
فــعــل املـــزيـــد بـــصـــورة أفـــضـــل، ويــنــبــغــي 
عـــــــــــى جــــــمــــــيــــــع دول الــــــــــعــــــــــالــــــــــم، بــــــــــــــدءاً 
بــالــدولــتــني األقــــوى حــالــيــاً، اتــبــاع مثل 
هـــــــــــــــــــذا الــــــــــــــتــــــــــــــعــــــــــــــاون، واالعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتاف بــــــــــأن 
اعتمادهما عى بعضهما خيار ليس 
عنه غنى. ويف الحقيقة يجب عليهم 
اتباع هذه الخطوات ألن املوجود عى 
املـــــــــحـــــــــك لــــــــيــــــــس بـــــــــأقـــــــــل مـــــــــــن مــــســــتــــقــــبــــل 

كوكبنا وبقائنا كبشر. 

ً*الممثل األعلى للشؤون الخارجية 
في االتحاد األوربي سابقا

ترجمة À حسن عبده حسن
عن »بروجكت سندكيت«

الدروس التي يجب تعلمها من جائحة »كورونا«
 في التعاون

ً
العلماء يضربون المثل بالمضي قدما

بريطانيا تلزم أصحاب األعمال بما 
بين 20 و30% من أجور العاطلين
ذكرت صحيفة »تايمز« البريطانية أن المملكة المتحدة أعدت 

 تلزم أصحاب األعمال بتغطية ما بين 20 و30% من أجور 
ً
خططا

العاملين المتوقفين عن العمل، ابتداء من أغسطس، لتخفيف 
العبء الكبير ألزمة فيروس »كورونا« عن التمويالت الحكومية.
وفي يوم 12 مايو، مددت بريطانيا لمدة أربعة أشهر العمل 

ببرنامجها للحفاظ على الوظائف، وهو الجزء األساسي من 
محاوالتها التخفيف من أضرار فيروس »كورونا« على االقتصاد، 
لكنها أبلغت أصحاب األعمال بأنهم ستكون عليهم المساعدة 

في الوفاء بكلفتها الضخمة، ابتداء من أغسطس المقبل.
 ستلزم أصحاب األعمال 

ً
وقالت الصحيفة: »أعدت الخزانة خططا

بتغطية ما بين 20 و30% من أجور العاملين«، وأضافت: 
 بتغطية كلفة اشتراكات 

ً
»أصحاب األعمال سيكونون ملزمين أيضا

التأمينات، بمتوسط 5% من األجور«. 
لندن  À رويترز

عاطلون عن العمل بحاجة إلى دعم في هذه الظروف االستثنائية. 
 À أرشيفية 

يجب أن يأخذ العقد االجتماعي في اعتباره الظرف 
العالمي، ويجب أن يأخذ التركيز العالمي في حسبانه التغير 

المناخي، واألرض هي أعز ما تملكه البشرية، ومع ذلك 
فإنها تأثرت باألسباب التي أدت بنا إلى أزمة »كورونا«.

يرى كثيرون أن محاربة الوباء تتطلب التراجع عن العصبيات 
الوطنية، ولكن العلماء يضربون أروع المثل بالمضي قدما 

في التعاون، فهم ال يعرضون أبحاثهم في خدمة الجميع، 
وإنما يطرحون طرقا نموذجية في التعاون .

علماء حذروا منذ 
سنوات عدة من 

وقوع جائحة جراء 
 
ً
فيروس يسبب مرضا

. À أرشيفية
ً
تنفسيا
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تــــــــــــقــــــــــــدم الــــــــــشــــــــــيــــــــــخ راشــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــن حـــــمـــــيـــــد 
النعيمي، رئيس اتــحــاد كــرة القدم، 
بــــأصــــدق الـــتـــهـــاين وأجــــمــــل األمــــــاين إىل 
صـــــاحـــــب الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ خـــلـــيـــفـــة بــن 
زايــــــــــــــــد آل نــــــــهــــــــيــــــــان، رئــــــــيــــــــس الــــــــــدولــــــــــة، 
وصــــاحــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــن 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء حــاكــم دبـــي، 
وصــــاحــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــن 
زايــــــــــد آل نـــــهـــــيـــــان، ويل عــــهــــد أبــــوظــــبــــي 
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، 
وإخــــوانــــهــــم أصــــحــــاب الـــســـمـــو أعـــضـــاء 
املــــــجــــــلــــــس األعـــــــــــــــىل حــــــــكــــــــام اإلمــــــــــــــــــــارات، 
وأولــــــــــيــــــــــاء الـــــــعـــــــهـــــــود، وإىل املـــــواطـــــنـــــن 

واملـــــــــــــــقـــــــــــــــيـــــــــــــــمـــــــــــــــن واألســــــــــــــــــــــــــــــــــــرة 
الـــــــــــــــــريـــــــــــــــــاضـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة يف 

دولة 

اإلمـــــــــــــــــــــــــــارات، بـــــمـــــنـــــاســـــبـــــة عــــــيــــــد الــــفــــطــــر 
ــــود هـــــذه  ـــعـــ ـــ الـــــســـــعـــــيـــــد، مــــتــــمــــنــــيــــاً أن تـ
املــــــنــــــاســــــبــــــة الــــــســــــعــــــيــــــدة املــــــــبــــــــاركــــــــة عـــىل 
ــــــة واإلســـــــامـــــــيـــــــة  ــيـ ــ ــ ــــربـ ــ ــــعـ ــ األمـــــــــتـــــــــن الـ
بـــــالـــــخـــــر والـــــــُيـــــــمـــــــن والـــــــــركـــــــــات، 

وأكـــــــــــــــــــــــد الـــــــــشـــــــــيـــــــــخ راشـــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــن حـــــمـــــيـــــد 
النعيمي، يف بيان صحايف، أن »هذا 
العيد يأيت يف ظرف استثنايئ بسبب 
ــــنـــــا أن  ــــيـ ــــلـ جــــــائــــــحــــــة )كــــــــــــــورونــــــــــــــا(، لـــــــــــذا عـ
نواجه هذا الظرف االستثنايئ بمزيد 

مـــن الـــحـــذر، وااللــــتــــزام بــالــتــوجــيــهــات 
الــــــصــــــادرة مـــــن الــــجــــهــــات املـــخـــتـــصـــة يف 
الــــــــــــــــــدولــــــــــــــــــة، حـــــــــتـــــــــى ال يــــــــفــــــــقــــــــد الــــــعــــــيــــــد 
بــــهــــجــــتــــه«، مــــــشــــــراً إىل أن »الــــنــــجــــاح 
الــــــبــــــاهــــــر الــــــــــــذي تــــحــــقــــقــــه اإلمـــــــــــــــــــارات يف 
الحد من انتشار )كورونا(، والدعم 
اإلنــســاين الكبر الــذي تقدمه دولتنا 
إىل الدول املحتاجة يف هذه الظروف 
الـــــصـــــعـــــبـــــة، يـــــشـــــكـــــان عــــــــيــــــــداً إضـــــافـــــيـــــاً 
ُيـــــــــــــــضـــــــــــــــاف إىل بـــــــــهـــــــــجـــــــــة عــــــــــيــــــــــد الـــــــفـــــــطـــــــر 
الـــــــســـــــعـــــــيـــــــد، فـــــــقـــــــد عــــــــودتــــــــنــــــــا الـــــــقـــــــيـــــــادة 
الرشيدة عىل هذه املواقف اإلنسانية 

التي تجسد نهج املغفور له الشيخ 
زايــد بن سلطان آل نهيان، طيب 
الــــــــــــــــــلــــــــــــــــــه ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراه، بــــــــــــــــــــــــــــاين الــــــــــــــــــدولــــــــــــــــــة 

ومؤسسها«.
دبي ■ اإلمارات اليوم

أعرب األمن العام للجنة األوملبية 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، مـــحـــمـــد الــــنــــصــــف، عــن 
فخره واعتزازه بالتوجيهات امللكية 
لـــجـــالـــة مـــلـــك الــــبــــحــــريــــن، حـــمـــد بــن 
عــــيــــى آل خــــلــــيــــفــــة، بــــــإطــــــاق اســــم 
املــــــــغــــــــفــــــــور لـــــــــــــه، الـــــــشـــــــيـــــــخ عـــــــيـــــــى بــــن 

راشـــــــــد آل خــــلــــيــــفــــة، عــــــىل الـــــصـــــاالت 
ــثــــــاث بــــمــــديــــنــــة عـــيـــى  ــ ــــيـــــة الــ الـــــريـــــاضـ

الرياضية.
وأضـــاف، يف بــيــان صــحــايف، أن 
تــــلــــك الــــتــــوجــــيــــهــــات الــــســــامــــيــــة تـــمـــثـــل 
وســــــــــــــــام فـــــــخـــــــر عــــــــــىل صــــــــــــــــدور جــــمــــيــــع 

الـــــــــريـــــــــاضـــــــــيـــــــــن، ونـــــــــحـــــــــن يف الـــــلـــــجـــــنـــــة 
األوملبية ننظر إليها ببالغ االعتزاز، 
ملــــــــا قـــــــدمـــــــه الـــــــــراحـــــــــل مــــــــن بـــــصـــــمـــــات، 
ودور بـــــــــــــــــارز يف تـــــــأســـــــيـــــــس الـــــلـــــجـــــنـــــة 
األوملبية البحرينية، وتمثيلها خر 
تــــــــــمــــــــــثــــــــــيــــــــــل يف مــــــــــخــــــــــتــــــــــلــــــــــف املـــــــــــحـــــــــــافـــــــــــل 

ــــلـــــده الـــــعـــــديـــــد مـــن  ــــقـ الـــــخـــــارجـــــيـــــة، وتـ
املــــنــــاصــــب الــــخــــارجــــيــــة، وإســــهــــامــــاتــــه 
الـــــــفـــــــاعـــــــلـــــــة يف االرتــــــــــــــقــــــــــــــاء بــــــالــــــحــــــركــــــة 
ــــقـــــة  ــــنـــــطـ األوملـــــــــبـــــــــيـــــــــة يف الـــــــبـــــــحـــــــريـــــــن ومـ

الخليج وقارة آسيا«.
دبي ■  اإلمارات اليوم

ين إطالق اسم عيسى بن راشد على الصاالت الرياضية في البحر

»علينا أن نواجه هذا الظرف االستثنائي بمزيد من الحذر، 
وااللتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة في 

الدولة، حتى ال يفقد العيد بهجته«.

راشد بن حميد يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر

»النجاح الذي تحققه اإلمارات في الحد من انتشار 
)كورونا(، والدعم اإلنساني الكبير الذي تقدمه إلى 

الدول المحتاجة في هذه الظروف الصعبة، يشكالن   
.»

ً
 إضافيا

ً
عيدا

المدفع: تفاوضنا مع تيغالي.. وإيغور 
 أي عرض بشأنه

ّ
باٍق ولم نتلق

منصور السندي ■  الشارقة

كــــــــشــــــــف رئــــــــــيــــــــــس مــــــجــــــلــــــس إدارة نـــــــــــادي 
الــشــارقــة الــــريــــايض، عـــي ســالــم املــدفــع، 
عــــــــــن أن نــــــــــاديــــــــــه تــــــــــفــــــــــاوض بــــــالــــــفــــــعــــــل مـــع 
مــــــــهــــــــاجــــــــم الـــــــــــــوحـــــــــــــدة الـــــــــســـــــــابـــــــــق والــــــنــــــصــــــر 
الــــحــــايل، ســيــبــســتــيــان تـــيـــغـــايل، لــكــنــه لم 
يـــــتـــــوصـــــل إىل اتـــــــفـــــــاق مــــــعــــــه، مـــــــــؤكـــــــــداً أن 
مــــــحــــــرف الـــــــشـــــــارقـــــــة، إيـــــــغـــــــور كــــــــورنــــــــادو، 
مستمر مع الفريق ولم يتلّق النادي أي 
عرض بشأنه، الفتاً إىل أن هناك عروضاً 
عـــــــدة قـــــدمـــــت لـــبـــقـــيـــة الــــاعــــبــــن األجـــــانـــــب 
بالنادي من أندية مختلفة، مشراً إىل 
أن هــــــــــنــــــــــاك مـــــــجـــــــلـــــــســـــــاً لـــــــجـــــــمـــــــاهـــــــر نـــــــــــادي 
الشارقة سيتم اإلعــان عنه قريباً، كما 
ســــــــيــــــــتــــــــم اإلعــــــــــــــــــــــــــــــان عـــــــــــــــن طــــــــــريــــــــــقــــــــــة عـــــمـــــل 
املجلس، وكل املوضوعات املرتبطة به، 
وذلـــــــــــــــك بــــــعــــــد دراســـــــــــتـــــــــــه مـــــــــن قــــــبــــــل إدارة 
الـــــتـــــخـــــطـــــيـــــط االســــــــراتــــــــيــــــــجــــــــي يف الــــــــنــــــــادي 
لوضع تصور عام بشأنه، مؤكداً أن هذا 
املـــــجـــــلـــــس يــــــهــــــدف إىل تــــــوفــــــر الـــــخـــــدمـــــات 

لجمهور الشارقة.
وقال عي سالم املدفع: »الشارقة 
قّدم عرضاً معقوالً إىل تيغايل، حسب 
املوجود يف الساحة الرياضية بالدولة، 
لــــكــــن لـــــم نـــتـــفـــق مــــعــــه وتــــــوّجــــــه إىل نـــــادي 
النصر، وأتمنى له التوفيق مع النصر، 
ــــكـــــن مـــــــــن خــــــــدمــــــــة املـــــنـــــتـــــخـــــب يف  ــــتـــــمـ وأن يـ

املستقبل«.
وأضـــــــــــــــــــــــــاف عــــــــــــي ســــــــــالــــــــــم املــــــــــــدفــــــــــــع يف 
تـــصـــريـــحـــات لـــقـــنـــاة الــــشــــارقــــة الـــريـــاضـــيـــة: 
»شــركــة كــرة الــقــدم يف الــنــادي، برئاسة 
عبدالله العجلة، واألعضاء يف الشركة 
يتشاورون مع املدرب يف األمور املتعلقة 
بالفريق، ومرت بالفريق مرحلة جعلته 
يــراجــع مــن املــركــز األول إىل الــخــامــس، 
لـــكـــن بــالــتــأكــيــد فـــــإن املــــــــدرب لـــديـــه وجــهــة 
نــــــظــــــر بـــــــشـــــــأن مــــســــتــــقــــبــــل مـــــعـــــالـــــجـــــة هــــــذه 
الــــــــــــنــــــــــــواقــــــــــــص ووضـــــــــــــــــــــــع بـــــــــعـــــــــض الــــــخــــــطــــــط 
ملعالجتها، بجانب إيــجــاد دكـــة احتياط 

قــويــة تــســاعــد يف إيـــجـــاد الــبــديــل يف حــال 
إصابة إي العب«. 

ــــيـــــس شـــــركـــــة الــــنــــصــــر لـــكـــرة  وكـــــــــان رئـ
الــقــدم، عبدالرحمن أبــوالــشــوارب، قد 
كشف عن نجاح نادي النصر يف التعاقد 
مــع مهاجم الــوحــدة الــســابــق واملنتخب 
الوطني، سيباستيان تيغايل، ملوسمن 
مقابل مبلغ عادي جداً، عىل عكس ما 
يـــــردد حــــول ثــمــن الـــاعـــب الــتــعــجــيــزي، 
عىل حد تعبره، مشراً إىل أن العديد 
مــــن أنــــديــــة املـــقـــدمـــة حــــــاول الـــتـــعـــاقـــد مــع 

الاعب إال أنه فّضل اللعب للنصر.
وقـــــــــــــال أبـــــــــوالـــــــــشـــــــــوارب لـــــــــــــ»اإلمــــــــــــارات 
الــيــوم«: »تيغايل ليس مهاجماً عادياً، 
بــل هــو هـــداف مــن طـــراز فــريــد، والدليل 
أرقامه يف مسابقة الدوري، إذ لم يغب 
يف آخـــــر مـــوســـمـــن عــــن فـــريـــقـــه يف أي 
مباراة بالدوري، وأحرز أكرث من 

40 هدفاً يف موسمن«.
وأكــــــــد عـــــي ســــالــــم املــــدفــــع 
أن إدارة الـــنـــادي لــن تــركــز عىل 
شـــركـــة كــــرة الـــقـــدم فـــقـــط، مــــؤكــــداً أنــهــم 
جـــاؤوا ليكملوا عمل اإلدارات السابقة 
يف النادي. واعتر املدفع أن هناك بعضاً 
مـــن الــجــمــهــور مـــن يـــقـــول هــــذا شـــرقـــاوي 
وهـــــــذا شــــعــــبــــاوي، مـــــشـــــدداً عــــىل أنــــــه »ال 
ــــرقــــــاوي أو شــــعــــبــــاوي، فــالــكــل  يــــوجــــد شــ
يسعى إىل إنجاح فكرة صاحب السمو 
حاكم الشارقة، بعد دمــج النادين يف 
ناد واحد«، وأثنى املدفع عىل منظومة 
األلـــعـــاب الــجــمــاعــيــة يف نــــادي الــشــارقــة، 
بــرئــاســة محمد عبيد الــحــصــان، مــشــراً 
إىل أنه تم تجديد الثقة يف محمد عبيد 
الحصان لقيادة هذا العمل الجماعي، 
واســـــــتـــــــمـــــــراريـــــــتـــــــه بــــــعــــــد اإلنـــــــــــــجـــــــــــــازات الــــتــــي 
تـــحـــقـــقـــت، ســــــــواء مـــحـــلـــيـــة أو إقــلــيــمــيــة، 
مـــشـــراً إىل أن الـــي نــفــســه ينطبق عىل 
ــــفــــــرديــــــة يف الـــــــنـــــــادي بــــرئــــاســــة  األلـــــــعـــــــاب الــ

املهندس سليمان الهاجري.
وأشـــــــــــــــــــــار إىل أن املـــــــــــــــــــــدرب الــــــوطــــــنــــــي 
جـــــــمـــــــعـــــــة ربــــــــــيــــــــــع يــــــســــــتــــــحــــــق الــــــــــــــوجــــــــــــــود يف 

الـــــــشـــــــارقـــــــة، كــــــــــون أن لـــــــه يــــــــــــداً يف تـــأهـــيـــل 
العــبــن عــديــديــن للمنتخبات الوطنية، 
مــشــراً إىل أنــهــم يف الــنــادي يــســعــون إىل 
تجديد عقده يف الفرة املقبلة. ُيذكر أن 
عـــــقـــــود عــــــــدد مــــــن كـــــبـــــار العـــــبـــــي الــــشــــارقــــة 
ممتدة، مثل إيغور كورنادو الذي جّدد 
الـــــــــــنـــــــــــادي عــــــــقــــــــده يف وقـــــــــــــت ســــــــابــــــــق حـــتـــى 
2023، وكــذلــك عــقــد املــحــرف األوزبــــي 
شــــــــوكــــــــوروف ُجــــــــــدد حــــتــــى 2022، فــيــمــا 
يمتد عقد العــب الــــرأس األخــضــر، ريــان 
مينديز، ملدة ثاث سنوات حتى 2021، 
علماً أن الــنــادي تعاقد معه يف 2018، 
فـــيـــمـــا يــــــــدور حــــديــــث عـــــن إمـــكـــانـــيـــة رحــيــل 
بعض الاعبن، يف مقدمتهم الرازيي 
كــــــايــــــو لــــــــــوكــــــــــاس.  وأكــــــــــــد املـــــــدفـــــــع »هـــــنـــــاك 
تاحم كبر بن جماهر الفريق، حتى 
عــــىل صـــعـــيـــد االســـتـــبـــيـــانـــات الــجــمــاهــريــة 
ــــنـــــى أن  الـــــتـــــي تـــــطـــــرح يف الـــــصـــــحـــــف، وأتـــــمـ
ـــتـــــقـــــل ذلـــــــــــــك الـــــــتـــــــاحـــــــم إىل مــــــــدرجــــــــات  ــــنــ يـ

النادي يف كافة األلعاب«.

ً
أكد أن اإلعالن عن تفاصيل مجلس جماهير الشارقة قريبا

إيغور كورنادو مستمر في فريق الشارقة حتى 2023. ■تصوير: أسامة أبوغانم

هناك تالحم كبير بين جماهير الشارقة، وأتمنى أن ينتقل ذلك التالحم  
إلى مدرجات النادي في كل األلعاب.

 إلى تيغالي، حسب الموجود في الساحة 
ً
 معقوال

ً
الشارقة قّدم عرضا

الرياضية، لكن لم نتفق معه، وأتمنى له التوفيق مع النصر والمنتخب.  

علي سالم المدفع:

»عبداهلل العجلة وأعضاء 
شركة كرة القدم، 

يتشاورون مع المدرب 
بخصوص األمور المتعلقة 

بالفريق«.
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محمد أبوإسماعيل  ■  دبي  

أكـــد ريــاضــيــون أن كـــرة الــقــدم ستتغري 
بـــــــــــشـــــــــــكـــــــــــل كـــــــــــــبـــــــــــــري مـــــــــــــــــــع انـــــــــــــــتـــــــــــــــهـــــــــــــــاء أزمـــــــــــــــــــة 
»كــورونــا«، مشريين إىل وجــود فوائد 
ــــبــــــن إىل  فــــنــــيــــة مــــرتــــبــــطــــة بـــــــعـــــــودة الــــــاعــ
املـــــــــــــــاعـــــــــــــــب بـــــــــشـــــــــغـــــــــف كــــــــــبــــــــــري وتـــــــعـــــــطـــــــش 
لــــــلــــــعــــــب، عـــــــــى الـــــــــرغـــــــــم مـــــــــن حــــاجــــتــــهــــم 
لـــــــإعـــــــداد الــــــبــــــدين والـــــفـــــنـــــي الــــكــــبــــرييــــن، 
واالعتماد عى األكاديميات ومدارس 
األندية يف بناء وتصعيد الاعبن بدالً 

من شرائهم من خارج القواعد.
وقـــــــــــــالـــــــــــــوا لــــــــــــــــــــــ»اإلمـــــــــــــــــــــارات الــــــــــــيــــــــــــوم«: 
»الــــــفــــــوائــــــد الــــفــــنــــيــــة ســــتــــكــــون حـــــاضـــــرة، 
ــــيـــــة  ــــالـ ولــــــــكــــــــن هــــــــنــــــــاك أيــــــــــضــــــــــاً خـــــــســـــــائـــــــر مـ
فــــادحــــة ســـتـــؤثـــر يف األنــــديــــة مــــن نــاحــيــة 
ــــقـــــاد  ــــتـ اإلعـــــــــــــــداد لــــلــــمــــوســــم املـــــقـــــبـــــل، وافـ
الــــــــــــــفــــــــــــــرق لـــــــــاعـــــــــبـــــــــن األجــــــــــــــــانــــــــــــــــب الـــــــــذيـــــــــن 
ــــــور  ــــهـ ــ ــــعــــــة عــــــــاملــــــــيــــــــة، وظـ ــــمــ يـــــمـــــتـــــلـــــكـــــون ســ
ســـــــــــــــيـــــــــــــــاســـــــــــــــات تـــــــــقـــــــــشـــــــــفـــــــــيـــــــــة لـــــــــــلـــــــــــحـــــــــــد مـــــــن 
املــــــــــصــــــــــروفــــــــــات عــــــــــى رواتــــــــــــــــــــب الــــــاعــــــبــــــن 

واألجور املرتفعة لبعضهم«.

كرة القدم هي المهارة  
أكــــد مـــديـــر إدارة الـــعـــاقـــات الــعــامــة يف 
اتحاد كرة القدم عبدالقادر حسن أن 
ــــنـــــي هـــــــو الـــــــــــيء الــــوحــــيــــد  ــــفـ ــــانــــــب الـ ــــجــ الــ
الـــــــــــــــذي لـــــــــن يـــــتـــــغـــــري بــــــعــــــد تـــــخـــــطـــــي أزمـــــــــة 
»كــــــــــورونــــــــــا«، وقـــــــــــال: » الـــــــكـــــــرة كــــمــــا هــي 
واملــــــهــــــارة مــــتــــوافــــرة والــــشــــغــــف مـــوجـــود 
والرغبة جامحة للعودة، وقــد تكون 
فـــــــــــرصـــــــــــة الـــــــــــتـــــــــــوقـــــــــــف مـــــــــفـــــــــيـــــــــدة لــــــاعــــــبــــــن 
بــالــراحــة اإلجـــبـــاريـــة قــبــل الـــعـــودة بــقــوة 

للمنافسات واملاعب «.  
 وأضاف: »الشك أن هناك تغيرياً 
ســــيــــطــــرأ بــــعــــد الــــجــــائــــحــــة، الســــيــــمــــا مــن 
ــــنـــــا أن أحـــــد  الـــــنـــــاحـــــيـــــة املـــــــالـــــــيـــــــة، وســـــمـــــعـ
املـــــــــجـــــــــالـــــــــس ســــــيــــــخــــــفــــــض الـــــــــــدعـــــــــــم املـــــــــــايل 
لـــــــــأنـــــــــديـــــــــة، ومـــــــــــــن الــــــطــــــبــــــيــــــعــــــي ان هـــــــذا 
التقليص يف امليزانيات سيطال الصرف 
عــــــــــــــى رواتـــــــــــــــــــــــــــب الـــــــــــاعـــــــــــبـــــــــــن والــــــــــــــبــــــــــــــدالت 
واملـــعـــســـكـــرات، ويـــضـــغـــط عــــى األنـــديـــة 
ــــبـــــحـــــث عـــــــــن طـــــــــــرق تــــــســــــويــــــق وجـــــــــذب  ــــلـ لـ
لـــــــأمـــــــوال وخـــــفـــــض املــــــصــــــروفــــــات حـــتـــى 
يــــضــــمــــن الــــــــنــــــــادي االســـــــتـــــــمـــــــراريـــــــة، وقـــــد 
يـــنـــســـحـــب عـــــى عــــــدم االحــــتــــفــــاظ بـــعـــدد 
أكـــــــر مـــــن الــــاعــــبــــن وإعــــــطــــــاء الـــفـــرصـــة 
لـــــــــلـــــــــشـــــــــبـــــــــاب، واالعـــــــــــــتـــــــــــــمـــــــــــــاد عـــــــــــــى عـــــمـــــل 
األكـــاديـــمـــيـــات، والـــركـــيـــز عـــى املـــراحـــل 
السنية دون اللجوء اىل شراء الاعب 

الجاهز«.    
 

البحث عن األفضل
مــن جهته، قــال رئــيــس مجلس إدارة 
نــــــــــــــــــــادي اإلمــــــــــــــــــــــــــــــــارات الـــــــــــســـــــــــابـــــــــــق، حـــــســـــن 
إبراهيم،  إن »كورونا« سيفرض أزمة 
مالية عى كل أندية العالم، ما يعني 
تــــــقــــــلــــــيــــــص املــــــــــيــــــــــزانــــــــــيــــــــــات والــــــــــبــــــــــحــــــــــث عــــن 
األفــــــضــــــل يف حـــــــــدود املــــيــــزانــــيــــة املــــتــــاحــــة. 
وأوضــح:   » قبل )كــورونــا( كانت هناك 
أزمـــــــــــــة اقــــــتــــــصــــــاديــــــة تـــــــوقـــــــع الـــــــــخـــــــــراء أن 
تــكــون أقــــوى مـــن األزمـــــة املــالــيــة يف عــام 

ــــا«  ــ ــــــورونـ 2008، وجـــــــــــاءت جــــائــــحــــة »كـ
لـــــــتـــــــفـــــــاقـــــــم تـــــــلـــــــك األزمـــــــــــــــــــــة االقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
وتـــــــــــضـــــــــــاعـــــــــــف مــــــــــــــن شــــــــــــــــــدة آثــــــــــــــــــارهــــــــــــــــــا، مـــــا 
ــــكـــــس عــــــــــى مـــــخـــــتـــــلـــــف مـــــــجـــــــاالت  ــنـــــعـ ــ ــيـ ــ سـ
الحياة، ومنها الرياضة، وستتأثر بها 
جميع دول العالم بنسب متفاوتة «.     

وأضــــــــــــــــــــــــــــــــاف :   » لــــــــــــــذلــــــــــــــك ســـــتـــــتـــــقـــــلـــــص 
مــــــــــــيــــــــــــزانــــــــــــيــــــــــــات األنـــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــة، وكـــــــــــــــــــــل ذلـــــــــــك 
ســـــــيـــــــنـــــــعـــــــكـــــــس عــــــــــــــى عــــــــــــقــــــــــــود الــــــــاعــــــــبــــــــن 
ونــوعــيــتــهــم ومــســتــويــاتــهــم، وينعكس 
كذلك عى مستوى املدربن، حيث إن 
تــخــفــيــض مـــخـــصـــصـــات عـــقـــود املـــدربـــن 
ــــتـــــعـــــاقـــــد مـــع  ــــــى األنــــــــديــــــــة الـ ــــيـــــفـــــرض عـ سـ
مـــــــدربـــــــن أقــــــــــل مــــــســــــتــــــوى، وذلــــــــــــك كـــلـــه 
ســــيــــضــــغــــط عـــــــى الــــــجــــــوانــــــب اإلداريـــــــــــــــة، 

ــــــط  ــــطـ ــ ــــخـ ــ وعــــــــــــــــــى اإلداريــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ابـــــــــــتـــــــــــكـــــــــــار الـ
ــــفــــــل لــــــــأنــــــــديــــــــة أن  ــــكــ والــــــــــتــــــــــدابــــــــــري الــــــــتــــــــي تــ
تــــســــتــــمــــر يف تــــــأديــــــة دورهــــــــــــا بــــمــــيــــزانــــيــــات 
تقشفية، وعى اإلداريــن بذل جهود 
مــــــــــضــــــــــاعــــــــــفــــــــــة الخــــــــــــــــتــــــــــــــــيــــــــــــــــارات الـــــــــاعـــــــــبـــــــــن 
واملدربن الجيدين وبكلفة معقولة، 
بعيداً عــن الــصــرف بــبــذخ والــامــبــاالة، 
وتبدو هذه من الفوائد املتوقعة بعد 

)كورونا(«.

الالعبون األجانب 
شدد مدير فريق النصر السابق خالد 
عبيد  عــى أن أزمـــة »كـــورونـــا« سيكون 
لها تداعيات كثرية عى بداية املوسم 
املـــقـــبـــل، وقـــــــال: »ســـيـــكـــون هـــنـــاك تــأثــري 
مــــــــــايل بـــــعـــــد تــــخــــفــــيــــض املـــــــيـــــــزانـــــــيـــــــات، مـــا 
يــــســــتــــدعــــي تــــقــــلــــيــــص الـــــــكـــــــادريـــــــن الـــفـــنـــي 
والـــــــــطـــــــــبـــــــــي، وصــــــــعــــــــوبــــــــة الـــــــتـــــــعـــــــاقـــــــد مــــع 
الــــــــاعــــــــبــــــــن األجـــــــــــانـــــــــــب ذوي الــــســــمــــعــــة 
عاملية والحضور الفني الجيد، وأيضاً 
عــى مــســتــوى الــاعــب املــحــي، كــمــا أن 
األزمة سيكون لها تداعيات كبرية عى 
األندية، منها فرة اإلعداد للفرق بعد 

فرة التوقف الطويلة والتي ستقام يف 
اجــــــــواء حـــــــارة ورطـــــوبـــــة عـــالـــيـــة يف حـــال 
صعوبة السفر للدول األوروبية تكون 
أجــــــــــــــــــــــواؤهــــــــــــــــــــــا مــــــــــنــــــــــاســــــــــبــــــــــة لـــــــــلـــــــــتـــــــــدريـــــــــبـــــــــات 
الصباحية واملسائية، وتوفر املباريات 
عــــكــــس اإلعــــــــــــداد الـــــــداخـــــــي، وصـــعـــوبـــة 

لعب مباريات حسب الرنامج«.  

عالم جديد
أمـــــا مـــديـــر املـــنـــتـــخـــب الـــوطـــنـــي األوملــــبــــي، 
جمال بــوهــنــدي، فــقــال :   »يف كثري من 
دول العالم كانت كرة القدم هي من 
تـــتـــحـــكـــم يف اقــــتــــصــــاد الـــــــــــدول ورقــــيــــهــــا، 
ـــيــــــح أدى اىل  ــــحـــ ـــكــــــل صــ وإدارتــــــــــــــهــــــــــــــا بــــــشـــ
تـــفـــوقـــهـــا ونــــمــــوهــــا االقـــــتـــــصـــــادي بــشــكــل 
الفـــــــــــــــــــت، والـــــــــعـــــــــكـــــــــس صــــــــحــــــــيــــــــح، ومــــــــن 
املتوقع أن كرة القدم ستشهد العديد 
مـــــن الــــتــــغــــيــــريات املـــتـــوقـــعـــة يف كـــــل تــلــك 

املجاالت «.    
وأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف :   » مـــــــــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــنـــــــــــــاحـــــــــــــيـــــــــــــة 
الــجــمــاهــرييــة والـــتـــي تــمــثــل عــصــب كــرة 
الــقــدم فــمــن املــؤكــد أن الــعــودة مبدئياً 
ــــاهــــــري، وحــــــتــــــى لـــو  ــــمــ ــــكـــــون بـــــــــــدون جــ ــــتـ سـ

افرضنا مجازفة بعض الــدول بعدم 
ممانعة الحضور الجماهريي ملباريات 
ــــقـــــدم، فـــــإن الـــحـــضـــور لــــن يــكــون  كـــــرة الـ
باالقبال والرغبة نفسيهما بما كانت 
عليه األمور قبل )كورونا(، ما سيؤثر 
ــــــي واملــــــــــــــــــــــــردود املــــــــــايل  ــنـ ــ ــ ــــفـ ــ يف املــــــــســــــــتــــــــوى الـ

لأندية«.    
ــــفــــــرض أن تـــكـــون  وتــــــابــــــع :   »مـــــــن املــ
هـــــنـــــاك لـــــجـــــان ورقـــــــابـــــــة إداريــــــــــــــة ومــــالــــيــــة 
اثناء ســرد بنود العقود بدقة، سواء 
لــــــــــلــــــــــمــــــــــدربــــــــــن واالجـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــزة الـــــــــفـــــــــنـــــــــيـــــــــة أو 
الـــــــاعـــــــبـــــــن، واخـــــــتـــــــيـــــــار الــــــاعــــــبــــــن املــــــــــراد 
الـــــــتـــــــعـــــــاقـــــــد مــــــعــــــهــــــم حـــــــســـــــب امـــــــكـــــــانـــــــات 
الـــــــــــــنـــــــــــــادي مـــــــــــــاديـــــــــــــاً وحــــــــــســــــــــب إمــــــــكــــــــانــــــــات 
الاعبن فنياً، وحسب الحاجة اليهم 
يف مراكز معينة وشــاغــرة فقط وعدم 
املـــبـــالـــغـــة يف تـــكـــديـــس الـــاعـــبـــن بــشــكــل 
يـــكـــلـــف خـــــزائـــــن األنـــــديـــــة مـــبـــالـــغ كـــبـــرية، 
وأعـــــــــــــتـــــــــــــقـــــــــــــد أن اهــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــامــــــــــــات الـــــــــــــــــــــدول 
والحكومات ما بعد )كورونا( ستركز 
عـــــــى مـــــــجـــــــاالت اخـــــــــــرى قـــــــد تــــــكــــــون أكـــــر 
وأهــــــــــــــم مـــــــــن مــــــــجــــــــال الــــــــريــــــــاضــــــــة بـــشـــكـــل 

عام«.    

 في 
ً
 كبيرا

ً
رياضيون يتوقعون تغّيرا

شكلها بعد األزمة.. ويؤكدون:

كرة القدم
بعد »كورونا«..
فوائد فنية رغم

الخسائر المالية

الالعبون متعطشون للعودة إلى المالعب بعد تخطي أزمة »كورونا«. تصوير: أسامة أبوغانم

خالد عبيد :جمال بوهندي:حسن إبراهيم:عبدالقادر حسن:

»فرصة التوقف 
مفيدة لالعبين بالراحة 
اإلجبارية قبل العودة 

بقوة للمنافسات 
والمالعب «. 

»ستتقلص ميزانيات 
األندية، ما سينعكس 
على عقود الالعبين 

ونوعيتهم 
ومستوياتهم«. 

»يجب عدم
 المبالغة في تكديس 

الالعبين بشكل
 يكلف خزائن 

األندية مبالغ كبيرة«. 

»خفض الميزانيات 
سيؤدي إلى صعوبة 

التعاقد مع العبين
 أجانب ذوي ُسمعة 

عالمية«. 

■ الرغبة الجامحة لالعبني بالعودة واللعب بشغف كبري.
■ عدم تكديس الالعبني باألندية وإعطاء الشباب فرصة أكرب.

■ االهتمام أكرث باألكاديميات واملدارس داخل األندية.
■ ضبط املصروفات بعيداً عن الالمباالة يف شراء الالعبني.

الفوائد الفنية

التقليص في الميزانيات 
سيطال الصرف على 

رواتب الالعبين والبدالت 
والمعسكرات. 

مطالبة بلجان رقابة إدارية 
ومالية أثناء سرد بنود 

العقود للمدربين 
واألجهزة الفنية أو 

الالعبين.

صفقة
كشفت مصادر مقربة من ناد كبير بدوري الخليج العربي أن 

»النادي ال يمانع في بيع أحد العبيه األجانب، حال حصل على 
صفقة مالية ُمرضية، بحيث يستفيد النادي من عائدات الصفقة 

 بأن الالعب المعني تسعى 
ً
في دعم صفوفه بالعبين جدد، علما

 إلى إمكاناته العالية«.
ً
أندية كبيرة إلى الحصول على خدماته نظرا

استغناء
استغرب جمهور أحد أندية الدرجة األولى المرشحة للتأهل 

لدوري الخليج العربي، من قيام اإلدارة باالستغناء عن عدد 
ين وعدم التمسك بهم، على الرغم من  من الالعبين المؤثر

أن مستقبل دوري الهواة لم يحسم بشكل نهائي حتى 
اآلن.

فيكيو
أعلن رئيس نادي بوليفار البوليفي، مارسيلو كلور، 

االستغناء عن خدمات العب شباب األهلي السابق، 
األرجنتيني إيمليانو فيكيو، بسبب عدم االنضباط، بعدما 
 لما ذكرت 

ً
خاض خمس مباريات فقط مع الفريق، وفقا

صحيفة »تايم نيوز 24« البوليفية.

ب
سة مالع

رم

https://www.emaratalyoum.com/
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أكد رغبته في العودة إلى جيانينا اليوناني بعد انتهاء مشواره مع شباب األهلي

بيدرو كوندي: أشعر بأنني أعيش 
في قفص من الذهب باإلمارات

أشاد العب شباب األهيل، اإلسباين 
بـــــــــــــــــيـــــــــــــــــدرو كـــــــــــــــــــونـــــــــــــــــــدي، بــــــــــــــــــــــاإلجــــــــــــــــــــــراءات 
االحـــــــــــــــرازيـــــــــــــــة الـــــــــتـــــــــي اتـــــــخـــــــذتـــــــهـــــــا دولــــــــــة 
اإلمــارات يف مواجهة تفيش فريوس 
»كــــــــورونــــــــا« املــــســــتــــجــــد، الفـــــتـــــاً إىل أنــــه 
عـــى الـــرغـــم مـــن الـــــقـــــرارات املــفــروضــة 
ــــلــــــف عــــــــــن بــــــقــــــيــــــة دولــــــــــة  ــتــ ــ الـــــــــتـــــــــي ال تــــــخــ
الــــــعــــــالــــــم، فـــــــــإن الـــــــوضـــــــع مــــخــــتــــلــــف يف 
اإلمــــــــــــــــــــــــارات، مــــــــا جـــــعـــــلـــــه يـــــشـــــعـــــر بـــــأنـــــه 

يعيش يف قفص من الذهب.
وقــــــــــــــــــــــــــــــــــال كـــــــــــــــــــــونـــــــــــــــــــــدي لـــــــصـــــــحـــــــيـــــــفـــــــة 
»غـــــــازيـــــــتـــــــا« الـــــيـــــونـــــانـــــيـــــة، إن الــــعــــالــــم 
أجــــمــــع يـــعـــيـــش ظـــــروفـــــاً اســتــثــنــائــيــة 
بسبب جائحة »كوفيد 19«، ومن 
الطبيعي أن يــلــتــزم الجميع بالبقاء 
يف مـــنـــازلـــهـــم، بــيــنــمــا بـــالـــنـــســـبـــة يل ال 
أشعر بالقلق بسبب هذه القيود يف 
ظل وجودي يف اإلمارات، موضحاً: 
»األمــــــــــــــــــــــــــــــــــــر لـــــــــــــيـــــــــــــس كــــــــــــــــذلــــــــــــــــك هـــــــــــــنـــــــــــــا يف 
اإلمارات، إذ أنني أعيش بشكل 
جيد جداً، وقد يعتقد البعض 
أن هـــنـــاك قــــيــــوداً عـــى الــتــحــرك 
والــســفــر، ولــكــن الــتــعــامــل هنا 
مـــــع هــــــذه الـــجـــائـــحـــة جـــيـــد جـــــداً 
من جانب السلطات، كما أن 
هناك تفاعالً كبرياً من املسؤولني 
واملــــــواطــــــنــــــني واملــــقــــيــــمــــني يف الــــــدولــــــة، 
والجميع لديه الرغبة يف تجاوز هذه 
األزمـــــــــــــــــــــــة«. ورداً عـــــــــى ســـــــــــــــؤال حــــــول 
تكّيفه مــع درجــات الــحــرارة املرتفعة 
التي لم يعتد عليها، قــال: »الحياة 
هـــنـــا جــمــيــلــة جــــــــداً، أمـــــا بـــالـــنـــســـبـــة إىل 
درجــــــــــــــــــــات الـــــــــــــحـــــــــــــرارة املــــــــرتــــــــفــــــــعــــــــة، مــــن 
الــــصــــعــــب جــــــــداً الــــتــــكــــّيــــف مــــعــــهــــا، ألن 
الـــــجـــــو حــــــــار جــــــــــــداً، ويـــــجـــــب أن تـــكـــون 
ــــاً لـــلـــتـــعـــامـــل مــــــع هـــــــذه األجـــــــــــواء،  ــــويــ قــ

ــــة  ــئــ ــ ــيــ ــ ــــهــ تــ تـــــــــعـــــــــمـــــــــل عــــــــــــــــى  وأن 
جـــــــــســـــــــمـــــــــك لــــــــلــــــــتــــــــأقــــــــلــــــــم عـــــى 
ارتــــــفــــــاع درجـــــــــات الــــــحــــــرارة، 

وال شــــك أن الــــوضــــع أفــضــل 
بشكل كبري يف يناير وفرباير«.

أما بالنسبة إىل تقييمه إىل 
تجربته يف دوري الخليج العربي 

بــعــد رحــيــلــه عــن جــيــانــيــنــا الــيــونــاين يف 
املـــوســـم املــــايض إىل بــنــي يــــاس، قـــال: 
»خوض تجربة جديدة كان يتطلب 
مــنــي مــواصــلــة الــعــمــل بــكــل جــديــة، 

حتى أواصل النجاح«.
وأضـــــــــــــــــــــــــاف: »كــــــــــــــــــان بـــــــــإمـــــــــكـــــــــاين أن 
أرحــــل إىل دوري الــخــلــيــج الــعــربــي يف 
صفقة انتقال حر، ولكن من جانبي 
كــــــــــــــان لــــــــــــــدي الـــــــــرغـــــــــبـــــــــة يف أن يــــحــــصــــل 
جــــــيــــــانــــــيــــــنــــــا عـــــــــــى مــــــــقــــــــابــــــــل مـــــــــــــــايل نــــظــــري 
انــــتــــقــــايل إىل بـــنـــي يـــــــاس، ألنــــنــــي كــنــت 

مـــــــــــــــســـــــــــــــاعـــــــــــــــدة  أرغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب يف 
أتــــــــــبــــــــــع  وأال  الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــريـــــــــــــــــق، 
سلوكاً غري جيد بالرحيل 

بطريقة غــري الئــقــة، 
وهــــذا هـــو الــســبــب 

الذي جعلني ال 
أوقع ألي فريق 
بــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــد  ال  إ

الـــــــتـــــــفـــــــاوض مــــــــع الــــــنــــــادي 
اليوناين«.

ــبــــــاب األهـــــــــــيل أن  ــ وأكـــــــــــد العـــــــــب شــ
ــــرار األكـــــــــر صــــعــــوبــــة بـــالـــنـــســـبـــة لــه  ـــقـــ الــــ
كـــان الــرحــيــل عــن الــــدوري اإلســبــاين 
ــــنـــــا، وقـــــــــال:  ــــيـ ــــانـ ــــيـ واالنـــــــتـــــــقـــــــال إىل جـ
»لـــــــــــــقـــــــــــــد كـــــــــــــانـــــــــــــت خـــــــــــــطـــــــــــــوة صـــــــعـــــــبـــــــة، 

خــــصــــوصــــاً يف 2016 أنــــنــــي كـــــــان لــــدي 
عـــــــــــــــــــروض جــــــــــيــــــــــدة جـــــــــــــــــــداً يف الـــــــــــــــــــدوري 
اإلســبــاين للدرجة الثانية، كما أنني 
كـــــــــــان لـــــــــــدي اســـــــــــم جــــــيــــــد وُســـــــمـــــــعـــــــة يف 
الدوري، ولكن يف مرحلة ما أدركت 

أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــــل 
الـــــتـــــطـــــويـــــر يـــــجـــــب أن 
أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوض تــــــــــــجــــــــــــربــــــــــــة 
ــــلــــــعــــــب يف  جــــــــديــــــــدة، والــ
القسم األول يف اليونان 
كان خطوة جيدة بالنسبة 
الـــــــــــــــــوقـــــــــــــــــت،  ذلـــــــــــــــــــــــــــك  يل يف 
وتـــــــــــــــحـــــــــــــــدثـــــــــــــــت مـــــــــــــــــــع أســـــــــــــــــــريت 
ونصحوين بأن أتخذ هذه 
الـــخـــطـــوة، وبــالــفــعــل كــان 

قراراً صحيحاً«.
وختم بيدرو كوندي تصريحاته 
بــــــالــــــحــــــديــــــث عـــــــــن رغــــــبــــــتــــــه يف الـــــــعـــــــودة 
لـــــــلـــــــعـــــــب يف صــــــــــفــــــــــوف جـــــــيـــــــانـــــــيـــــــنـــــــا مــــــــرة 
أخــــرى، وقــــال: »لــقــد قــضــيــت عامني 

رائعني يف اليونان، جعلوين شخصاً 
ــــيـــــه،  ــــلـ والعـــــــــــبـــــــــــاً أفــــــــضــــــــل مـــــــمـــــــا كـــــــنـــــــت عـ
وأتــــــــــمــــــــــنــــــــــى أن أعـــــــــــــــــــــود يـــــــــــــومـــــــــــــاً مـــــــــــــا إىل 
جــيــانــيــنــا، ســـواء كــالعــب أو عــضــو يف 
الــجــهــاز الــفــنــي، أو ملــجــرد الــعــيــش يف 
الـــــيـــــونـــــان، ألنـــــــه ال تـــــوجـــــد اخــــتــــالفــــات 

عديدة عن إسبانيا«.

أحمد طارق À دبي

»ال أشعر بالقلق بسبب هذه القيود، 
في ظل وجودي باإلمارات«.

»خوض تجربة جديدة، كان يتطلب 
العمل بكل جدية، حتى أواصل النجاح«.

العب شباب األهلي اإلسباني 
بيدرو كوندي. À اإلمارات اليوم

11 بمشاركة نخبة من أصحاب الهمم يمثلون 8 دول

»زايد العليا« وجمعية الترايثلون تنظمان 
السباق االفتراضي الثالث

شـــــــهـــــــد الــــــــســــــــبــــــــاق االفـــــــــــــــــــــــرايض الــــــثــــــالــــــث 
ألصـــــــــــــــحـــــــــــــــاب الــــــــــــهــــــــــــمــــــــــــم، الـــــــــــــــــــــــــذي أقــــــــيــــــــم 
بــــــــالــــــــتــــــــعــــــــاون بــــــــــني جـــــمـــــعـــــيـــــة اإلمــــــــــــــــــــارات 
لـــلـــرايـــثـــلـــون، ومــــؤســــســــة زايـــــــد الــعــلــيــا 
ألصــــــــــحــــــــــاب الـــــــهـــــــمـــــــم وإدارة األنــــــــديــــــــة 
الــريــاضــيــة الــتــابــعــة لــهــا، تــنــافــســاً قــويــاً 

بني مشاركني من ثماين دول.
وقــــــــــــــــــــال بـــــــــــيـــــــــــان صـــــــــــــحـــــــــــــايف: »أقـــــــــيـــــــــم 
الــــســــبــــاق بـــتـــقـــنـــيـــة االتــــــصــــــال املــــــــريئ عــن 
ُبـــــــــعـــــــــد، وتــــــــــــم تــــــحــــــديــــــد آلـــــــيـــــــة مـــخـــتـــلـــفـــة 
الحــــــتــــــســــــاب الــــــنــــــتــــــائــــــج، لـــــضـــــمـــــان مـــنـــح 
فرصة املشاركة ألكرب عدد ممكن من 
املــــتــــســــابــــقــــني مـــــن اإلمـــــــــــــارات ومـــخـــتـــلـــف 
دول الــــعــــالــــم، مـــــع مـــــراعـــــاة الــــظــــروف 
ــــيـــــث تـــم  ــــابـــــق، حـ ــــتـــــسـ ــــكـــــل مـ الـــــخـــــاصـــــة لـ
اإلعـــــالن عـــن الــفــائــز مـــن فــئــة أصــحــاب 
ـــهــــمــــم، لــــالعــــب الــــــــذي حــــقــــق أفـــضـــل  الـ
مــــــــــســــــــــتــــــــــوى تــــــــحــــــــســــــــن يف الـــــــــســـــــــبـــــــــاقـــــــــات 
االفراضية الثالثة التي تم تنظيمها«. 
وقــــــــــــال الـــــــبـــــــيـــــــان: »شــــــهــــــد الــــســــبــــاق 
مـــــــــــشـــــــــــاركـــــــــــة مـــــــــــــــن ثــــــــــــمــــــــــــاين دول هــــــــــي: 
اإلمــــــــــــــــــــارات، الــــــســــــعــــــوديــــــة، الـــــكـــــويـــــت، 
ُعــــــــمــــــــان، املــــــــغــــــــرب، تـــــــونـــــــس، فــــرنــــســــا، 
وأملــــــانــــــيــــــا«، وتــــابــــعــــت لـــجـــنـــة الـــتـــحـــكـــيـــم 
جــمــيــع املـــتـــســـابـــقـــني، مــــن خــــالل الــبــث 

املباشر لكل العب مشارك«.

ـــد الـــــــــنـــــــــتـــــــــائـــــــــج، فــــقــــد  ــ ـــيــ ــ ـــعــ ــ وعـــــــــــــــى صــ
أسفرت مسابقة الدّراجات اليدوية، 
عـــــن فــــــوز اإلمـــــــــــارايت راشـــــــد الــــظــــاهــــري، 
بطل آسيا يف الــدّراجــات اليدوية فئة 
MH4، وحــّل باملركز الثاين اإلمــارايت 
حـــســـني املـــــــازم، بـــطـــل خــلــيــجــي يف فــئــة 
MH3، فــيــمــا كــــان املـــركـــز الـــثـــالـــث مــن 
نصيب املغربي محمد الــكــويش بطل 

.MH3 املغرب وإفريقيا بفئة
ويف تـــرتـــيـــب الــــكــــرايس املـــتـــحـــركـــة، 
تـــــــــــّوج بـــــالـــــفـــــوز املـــــغـــــربـــــي رضـــــــــــــوان بـــطـــل 
املــغــرب يف 1500 و5000 مـــر، وحــّل 
ثــانــيــاً الــســعــودي فــهــد الــجــنــيــدل بطل 
آســــــــــيــــــــــا يف 100 مــــــــــــــــر، وجــــــــــــــــــــاء ثـــــــالـــــــثـــــــاً 
اإلمـــــــــــــــارايت أحـــــمـــــد نــــــــــواد بــــطــــل الــــعــــالــــم 

للشباب يف 100/   200/   400 مر.
ــــبـــــه، أكـــــــد األمـــــــــني الــــعــــام  ــــانـ ــــن جـ مــ
ملـــــــــؤســـــــــســـــــــة زايــــــــــــــــــــــد الــــــــعــــــــلــــــــيــــــــا ألصـــــــــحـــــــــاب 
الـــــــــــــهـــــــــــــمـــــــــــــم، عـــــــــــبـــــــــــدالـــــــــــلـــــــــــه عــــــــــبــــــــــدالــــــــــعــــــــــايل 
الـــــــــحـــــــــمـــــــــيـــــــــدان، أن املــــــــؤســــــــســــــــة رحـــــبـــــت 
بـــفـــكـــرة الــــســــبــــاق، ودعــــمــــتــــه بــــقــــوة مــن 
خالل إشراك منتسبيها يف السباقات 
الـــــــثـــــــالثـــــــة، مــــــــن مــــنــــطــــلــــق أن الـــــريـــــاضـــــة 
والـــحـــرص عـــى مــمــارســتــهــا تــعــتــرب من 

أهم أسباب الحفاظ عى الصحة.
أبوظبي À اإلمارات اليوم

ورشة عمل عقدها اتحاد الكرة لالرتقاء 
بالمنظومة الكروية خالل توقف النشاط

اخـــتـــتـــمـــت، أمـــــس، فـــعـــالـــيـــات بــرنــامــج 
ورش العمل التي نظمها اتحاد كرة 
الــــقــــدم، خــــالل الـــفـــرة مـــن 13 إىل 22 
الـــــجـــــاري، بـــنـــظـــام االتـــــصـــــال املــــــريئ عــن 
ُبــعــد، بمشاركة واســعــة مــن الــكــوادر 
الــفــنــيــة الــعــامــلــة بــاألنــديــة واملــنــتــخــبــات 
الــوطــنــيــة، بــهــدف االرتـــقـــاء بــمــنــظــومــة 
الــــــعــــــمــــــل الــــــــكــــــــرويــــــــة واســــــــتــــــــغــــــــالل فــــــرة 
تــــــــــوقــــــــــف الـــــــــنـــــــــشـــــــــاط الــــــــــــــريــــــــــــــايض نــــتــــيــــجــــة 
جـــائـــحـــة »كـــــــورونـــــــا«، إذ شـــمـــلـــت هـــذه 
الــــــــفــــــــعــــــــالــــــــيــــــــات 11 ورشــــــــــــــــــــة بــــمــــخــــتــــلــــف 

التخصصات.
وقال بيان صحايف: »شهد اليوم 
ــــتـــــني،  الــــخــــتــــامــــي لــــلــــربنــــامــــج عــــقــــد ورشـ
األوىل تــــتــــعــــلــــق بــــتــــنــــظــــيــــم مــــهــــرجــــانــــات 
الــــــــــــرباعــــــــــــم، قــــــدمــــــهــــــا املـــــــــــــــــدرب الـــــوطـــــنـــــي 
محمد أحمد حيدر، وتناولت أهمية 
تـــنـــظـــيـــم مــــهــــرجــــانــــات الــــــرباعــــــم لـــطـــالب 
املــــدارس، بــالــتــعــاون بــني اتــحــاد الــكــرة 
ــــايــــــري  ــــعــ ووزارة الـــــــــــربـــــــــــيـــــــــــة، ووفــــــــــــــقــــــــــــــاً ملــ
االتـــــحـــــاديـــــن الـــــــــدويل واآلســــــيــــــوي لـــكـــرة 
الـــقـــدم الكــتــشــاف املـــواهـــب يف الــفــئــات 
السنية من ست سنوات إىل 12 سنة 
واألنـــــشـــــطـــــة الــــتــــي تــــقــــام لــــهــــذه الـــفـــئـــة، 
منها مسابقة دوري يف كل منطقة أو 
إمارة للمرحلة الدراسية التأسيسية 

للفئات السنية من ست سنوات إىل 
 ،)5 بـــــــــنـــــــــظـــــــــام )5 ضـــــــــــــد  10 ســـــــــــــنـــــــــــــوات 
ومسابقة للمرحلة الوسطى للفئات 
السنية من 12 إىل 14 سنة بنظام )8 

ضد 8(«.
كــــمــــا شـــمـــلـــت الــــــورشــــــة عــمــلــيــة 
تــــطــــويــــر طـــــــالب املــــرحــــلــــة الــــدراســــيــــة 
الـــــــــوســـــــــطـــــــــى، مــــــــــن خـــــــــــــالل بــــــرنــــــامــــــج 
مخصص لتطوير املهارات الفنية، 
وإقــامــة مهرجانات لــلــمــدارس. يف 
املـــقـــابـــل، شـــهـــدت الــــورشــــة الــثــانــيــة 
ــــــي،  ــــعـ ــ ــــامـ ــ الـــــــــتـــــــــي قــــــــدمــــــــهــــــــا جــــــــــــــــــواد جـ
مـــــــــــــدرب فـــــــريـــــــق 11 ســــــنــــــة يف نــــــــادي 
الـــــــعـــــــني املــــــــــحــــــــــاور األســـــــاســـــــيـــــــة الــــتــــي 
ــــتـــــمـــــدهـــــا املــــــــــــــــــدارس الـــــــكـــــــرويـــــــة يف  تـــــعـ
الــعــالــم ابـــتـــداًء مــن أصــغــر عــمــر يف 
عــــــــــالــــــــــم كـــــــــــــــرة الـــــــــــقـــــــــــدم وصــــــــــــــــــــــوالً إىل 

مرحلة الفريق األول.
دبي À اإلمارات اليوم

الظاهري فاز بمسابقة الدّراجات اليدوية والمغربي رضوان بفئة 
الكراسي المتحركة. À من المصدر

شهد اليوم الختامي 
للبرنامج عقد ورشتين حول 

مهرجانات البراعم 
والمدارس الكروية.
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دافع االتحاد الدويل لكرة القدم 
)فــــــــــــــيــــــــــــــفــــــــــــــا( عــــــــــــــــــن رئــــــــــــيــــــــــــســــــــــــه جــــــــــيــــــــــاين 
ــتــــيــــنــــو، ضــــــد مــــــا تــــــــــردد بـــشـــأن  إنــــفــــانــ
اســتــخــدامــه طــائــرة خــاصــة للسفر 

عرب القارات.
وذكــــــــــر »فــــــيــــــفــــــا«: »زار رئــــيــــس 
الـــفـــيـــفـــا ســــوريــــنــــام يف أبــــريــــل 2017 
كــــــــــجــــــــــزء مـــــــــــن رحــــــــــلــــــــــة إىل مــــنــــطــــقــــة 
الـــــــــكـــــــــونـــــــــكـــــــــاكـــــــــاف«. وكــــــــــانــــــــــت رحـــــلـــــة 
ــــقـــــواعـــــد وأنــــظــــمــــة  الـــــــعـــــــودة وفــــــقــــــاً لـ

»فيفا«.
وكـــــــــــــــانـــــــــــــــت صــــــــحــــــــيــــــــفــــــــة »ســـــــــــــــود 
دويتشة تسايتونغ« قد أفادت يف 
وقــــــــت ســـــابـــــق بــــــــأن إنــــفــــانــــتــــيــــنــــو قــــام 
ــــــة عـــى  ــــاصـ ــ بــــــاســــــتــــــخــــــدام طــــــــائــــــــرة خـ
وجه السرعة للسفر إىل سويسرا 

من أمريكا الجنوبية.
وبــرر رئيس الفيفا التكاليف 

املرتفعة بأنه كانت هناك 
ارتــــــبــــــاطــــــات مـــهـــمـــة 

لــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــوم  ا يف 
التايل.

وتـــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــرض إنـــــــــــــفـــــــــــــانـــــــــــــتـــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــو 
النــــــتــــــقــــــادات بــــســــبــــب ســــفــــريــــاتــــه يف 
بــدايــة فــرتــه يف 2016. لــذلــك قام 
بــــالــــرحــــلــــة لـــــــزيـــــــارة بـــــابـــــا الــــفــــاتــــيــــكــــان 
بــطــائــرة خــاصــة واســتــخــدم طــائــرة 
أحـــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــبــــــــــــــار الـــــــــــشـــــــــــخـــــــــــصـــــــــــيـــــــــــات يف 
روســــيــــا، ولـــــم يـــتـــعـــرض إنــفــانــتــيــنــو 

ألي نتائج سلبية جراء ذلك.
وقـــــــــــــــــــام بـــــــــــــــــــأول رحــــــــــلــــــــــة طـــــــــــريان 
كــرئــيــس لــلــفــيــفــا لــحــضــور اجــتــمــاع 
مـــــجـــــلـــــس االتــــــــــحــــــــــاد الــــــــــــــــدويل لــــكــــرة 
الــــــــــــقــــــــــــدم يف ويــــــــــــلــــــــــــز، مــــــســــــتــــــخــــــدمــــــاً 
شركة طريان منخفضة التكاليف 
وهذا جعل هناك آماالً بأن يتغري 
نـــهـــج الـــفـــيـــفـــا، الـــــــذي اهــــتــــز بــســبــب 

فضائح الفساد.
وذكــــر االتـــحـــاد الـــــدويل: »مــع 
الــقــيــادة الــجــديــد للفيفا انخفض 
إجـــــــــــــــــمـــــــــــــــــايل تــــــــــكــــــــــالــــــــــيــــــــــف الـــــــــــــــرحـــــــــــــــات 
الخاصة بشكل كبري يف 2016«.

زيوريخ À د.ب.أ

»فيفا« يدافع عن 
استخدام رئيسه إنفانتينو 

طائرات خاصة في سفرياته

المرحلة األخيرة ُتقام 21 يوليو  

البرتغال تحدد الثالث من يونيو 
 الستئناف الدوري

ً
موعدا

حــــــــددت رابـــــطـــــة الــــــــــدوري الـــربتـــغـــايل 
لكرة القدم تاريخ الثالث من يونيو 
مـــــــــــــــوعـــــــــــــــداً الســـــــــتـــــــــئـــــــــنـــــــــاف مــــــنــــــافــــــســــــاتــــــه 
املعلقة، منذ مــارس املــايض بسبب 
فـــريوس كــورونــا املــســتــجــد، عــى أن 

ُتقام من دون جمهور.
ونـــــــــشـــــــــرت الـــــــــرابـــــــــطـــــــــة، أول مـــن 
أمـــــــــس، جـــــــــدول تــــســــع مــــــن املـــــراحـــــل 
املتبقية من البطولة )25 حتى 33(، 
عــــــــــــــى أن تــــــــــــحــــــــــــدد يف وقــــــــــــــــــت الحـــــــــق 
بــــرنــــامــــج املــــرحــــلــــة األخــــــــــرية الــــتــــي مــن 

املقرر أن تقام يف 21 يوليو.
وكـــــانـــــت الــــحــــكــــومــــة الـــربتـــغـــالـــيـــة 
قــد أجــــازت الــشــهــر املـــايض استئناف 
منافسات البطولة املعلقة منذ 12 
مارس، اعتباراً من األسبوع األخري 
من مايو، بشرط إقامتها من دون 
جمهور واعتماد بروتوكول صحي 

صارم.
كما سيتم إخضاع أفراد الفرق 
لــفــحــوص دوريــــــة أســـبـــوعـــيـــاً لــكــشــف 

»كوفيد-19«.
وأبـــــــــــــــــــدت الـــــــــرابـــــــــطـــــــــة يف مـــــــراحـــــــل 
سابقة أملها يف معاودة املنافسات 
بــدءاً من الرابع من يونيو، مشرية 
اىل أن ذلـــــــــــــك ســـــيـــــمـــــنـــــحـــــهـــــا الـــــــوقـــــــت 
للبحث مــع الــســلــطــات الــصــحــيــة يف 
املــــــــاعــــــــب الــــــــــقــــــــــادرة عــــــــى اســــتــــضــــافــــة 
املباريات يف ظل الشروط الجديدة، 
بــعــدمــا أعـــربـــت تــلــك الــســلــطــات عن 
رغــبــتــهــا يف أن يــتــم خـــوض املــبــاريــات 
»عــــــــــــــــــــــــــى أقــــــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــــــدد مـــــــــــمـــــــــــكـــــــــــن مـــــــن 

املاعب«.
ومــع أن الرابطة لم تكشف يف 
الــــــــــــــجــــــــــــــدول املــــــــعــــــــلــــــــن املــــــــــــاعــــــــــــب الــــــتــــــي 
ســــتــــقــــام عـــلـــيـــهـــا املــــــبــــــاريــــــات، أشـــــــارت 
الــتــقــاريــر الــصــحــافــيــة املــحــلــيــة اىل أن 
أغلبية الفرق ستتمكن من خوض 

اللقاءات عى أرضها.
ويتصدر بــورتــو ترتيب الــدوري 

ــــقـــــطـــــة عــــــــن حـــــــامـــــــل الــــلــــقــــب  بــــــــفــــــــارق نـ
بــنــفــيــكــا، عــلــمــاً بــــأن األخـــــري ســبــق لــه 
أن أعــلــن إصــابــة العــب خــط وسطه 

ديفيد تافاريز بالفريوس.

ومــــن املـــقـــرر أن يــلــتــقــي الــقــطــبــان 
يف نــــــهــــــايئ مــــســــابــــقــــة الـــــــــكـــــــــأس، لـــكـــن 
موعد املباراة لم تتم إعادة تحديده.

لشبونة À أ.ف.ب

بورتو يتصدر ترتيب الدوري البرتغالي بفارق نقطة عن بنفيكا. À أرشيفية

أبــــــــــــــدى األرجــــــنــــــتــــــيــــــنــــــي مـــــاوريـــــســـــيـــــو 
بوكيتينو، رغبته يف الــعــودة إىل 
تــــــــــــــــويل تــــــــــــدريــــــــــــب أحــــــــــــــــد الــــــــــــفــــــــــــرق يف 
الــــــــدوري اإلنـــجـــلـــيـــزي املـــمـــتـــاز لــكــرة 
الـــــقـــــدم، بـــعـــد أشــــهــــر عــــى إقـــالـــتـــه 
من تدريب توتنهام، من دون أن 
يستبعد احتمال االنتقال إىل بلد 
آخـــــــر. وأبــــعــــد األرجـــنـــتـــيـــنـــي الــبــالــغ 
مـــن الــعــمــر 48 عـــامـــاً عـــن منصبه 
عــى رأس اإلدارة الفنية للنادي 
الــلــنــدين يف نــوفــمــرب املــــــايض، بعد 
بداية سيئة ملوسم 2020-2019. 
وأنهت هذه الخطوة تعاوناً بني 
الـــطـــرفـــني يـــعـــود إىل عــــام 2014، 
كــانــت أبـــرز محطاته بــلــوغ املــبــاراة 
الـــنـــهـــائـــيـــة ملـــســـابـــقـــة دوري أبـــطـــال 
ــــارة  ــــبـــــل الـــــخـــــسـ أوروبــــــــــــــــا 2019، قـ

أمام ليفربول بهدفني نظيفني.
وبــمــوجــب اتــفــاق الــطــرفــني، 
واصــــــــــــــــــــــل تـــــــــوتـــــــــنـــــــــهـــــــــام دفــــــــــــــــــع راتــــــــــــــب 
بــــــوكــــــيــــــتــــــيــــــنــــــو لـــــــســـــــتـــــــة أشــــــــــهــــــــــر بــــعــــد 
إقالته، بشرط أال يتعاقد مع أي 
نــــــــــاٍد آخــــــــــر، وذلــــــــــك لــــضــــمــــان عــــدم 
ارتباطه بأي طرف آخر قبل نهاية 
املــوســم املــحــي يف إنــجــلــرا، وهــي 

عادة يف مايو.
ــــكــــــن فـــــــــــرة األشــــــــهــــــــر الــــســــتــــة  لــ
انـــقـــضـــت قـــبـــل انـــتـــهـــاء مــنــافــســات 
الـــــــــــــدوري، إذ إن األخــــــــــرية التـــــــزال 
ــــبـــــب  مـــــــعـــــــلـــــــقـــــــة مـــــــــنـــــــــذ مـــــــــــــــــــــــارس بـــــسـ
ــــتـــــجـــــد، مــا  فـــــــــــريوس كــــــــورونــــــــا املـــــسـ

يتيح له التعاقد مع ناٍد جديد.
وأشارت تقارير صحافية يف 
اآلونة األخرية اىل احتمال تعيني 
ــــيـــــوكـــــاســـــل  ــنـ ــ بـــــوكـــــيـــــتـــــيـــــنـــــو مــــــــــــدربــــــــــــاً لـ
يونايتد يف حــال إتــمــام استحواذ 
ــــنــــــدوق االســـــتـــــثـــــمـــــارات الـــعـــامـــة  صــ
السعودي عى أغلبية أسهمه، 
أو حتى مانشسر يونايتد الــذي 
ارتــــبــــط اســـمـــه بـــاســـم األرجــنــتــيــنــي 

مراراً يف األشهر املاضية.
لندن À أ.ف.ب

العودة إلى 
الدوري 

اإلنجليزي.. 
أولوية بوكيتينو

فينيسيوس جونيور: 
انتابتني مخاوف في بداية 

»كورونا« بعدم اكتمال 
الدوري اإلسباني

أكد فينيسيوس جونيور جناح فريق 
ريــــــال مــــدريــــد اإلســــبــــاين لـــكـــرة الـــقـــدم، 
أمس، أنه كان يخىش مع بداية وباء 
فـــريوس كـــورونـــا أال يــتــم االنــتــهــاء من 

املوسم.
ــــاً(  ــــامــ وقــــــــــال فــــيــــنــــيــــســــيــــوس )19 عــ
لصحيفة »ماركا« اإلسبانية: »كانت 
هـــــــنـــــــاك لــــــحــــــظــــــات بـــــــــــدت فـــــيـــــهـــــا األزمـــــــــــة 
ضخمة وكان عدد الوفيات مرتفعاً، 
بـــدا إنـــه مـــن املــســتــحــيــل اســتــئــنــاف كــرة 
الــقــدم، أو أي نــشــاط آخــر يف غضون 

أشهر عدة«.
وأضـــــــــــــــــــــــــــاف: »ولــــــــــــكــــــــــــن يف الــــــــوقــــــــت 
املناسب، بــدأنــا نــرى الــضــوء يف نهاية 
الــنــفــق. اآلن أنــــا مــقــتــنــع بــأنــنــا قــــادرون 
عـــــــــــــــــى إعـــــــــــــــــــــــــــــــــادة كـــــــــــــــــل يشء لــــــــوضــــــــعــــــــه 

الـــطـــبـــيـــعـــي شــــيــــئــــاً فـــشـــيـــئـــاً. 
وأحـــــــــــــــد هــــــــــــذه األشــــــــيــــــــاء 

هي كرة القدم«.
وبــــــســــــؤالــــــه عـــن 
احـــــــتـــــــمـــــــالـــــــيـــــــة عــــــــــــودة 

املنافسات 
األوروبـــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة، رّد 

فــيــنــيــســيــوس، قـــائـــاً: 
»إذا عــــــاد دوري أبـــطـــال 

أوروبــــــــــــا ســــيــــكــــون ذلــــك 
بـــــــــمـــــــــثـــــــــابـــــــــة أنــــــــــبــــــــــاء 

رائعة ليس لكرة القدم فقط، ولكن 
للعالم ككل أيضاً«.

وأضـــــــــاف: »أن تــتــمــكــن مــــن لــعــب 
املـــــــبـــــــاريـــــــات يف بـــــــلـــــــدان أخـــــــــــرى ســـتـــكـــون 
عـــــــــامـــــــــة إيـــــــجـــــــابـــــــيـــــــة عـــــــــــى أن األشـــــــــيـــــــــاء 

تقرب من العودة لطبيعتها«.
ومازالت رابطة الدوري اإلسباين 
تـــــــهـــــــدف إىل الـــــــــعـــــــــودة يـــــــــــوم 12 يــــونــــيــــو 
املـــــــــقـــــــــبـــــــــل، رغــــــــــــــم أن رئـــــــــيـــــــــس الـــــــرابـــــــطـــــــة 
خافيري تيباس أكد أمس، أن توقيت 
عـــــــودة كــــــرة الـــــقـــــدم يـــعـــتـــمـــد عـــــى قـــيـــام 

الحكومة برفع القيود عى مراحل.
ويــــهــــدف االتــــحــــاد األوروبــــــــي لــكــرة 
القدم إىل استئناف منافسات دوري 

أبطال أوروبا بنهاية أغسطس.
ويحتل ريال مدريد املركز الثاين يف 
الــــدوري اإلســبــاين بــفــارق نقطتني خلف 
بــــرشــــلــــونــــة، بــيــنــمــا يف دوري أبـــطـــال 
أوروبا خسر ريال مدريد يف مباراة 
الــــــــذهــــــــاب بـــــــــــدور الــــــــــــــ16 )1/ 2( أمـــــــام 
ضيفه مانشسر سيتي، وتتبقى 

مباراة اإلياب يف إنجلرا.
برشلونة À د.ب.أ

فينيسيوس جونيور. À وكاالت

»فورموال1« توافق على تخفيض 
سقف الميزانية

ــــاركــــــة يف بـــطـــولـــة  وافــــــقــــــت الــــــفــــــرق املــــــشــ
الـــعـــالـــم )الـــجـــائـــزة الــــكــــربى( لــســبــاقــات 
ســيــارات »فـــورمـــوال-1« عــى تخفيض 
سقف ميزانياتها، حسبما أفاد تقرير 

إعامي.
وأشارت هيئة اإلذاعة الربيطانية 
»بـــــــــــــــــي.بـــــــــــــــــي.يس«، نــــــــقــــــــاً عــــــــــن مـــــــصـــــــادر 
عـــــــديـــــــدة لــــــهــــــا، إىل أن فـــــــــرق الــــبــــطــــولــــة 
وافقت عى خطة لتقليص إنفاق كل 
فـــــــريـــــــق يف املــــــــوســــــــم الـــــــــواحـــــــــد مــــــــن 175 
مـــلـــيـــون دوالر إىل 145 مـــلـــيـــون دوالر 

)133 مليون يورو( يف العام املقبل.
كـــــــــمـــــــــا ســــــــيــــــــتــــــــم تـــــــخـــــــفـــــــيـــــــض ســـــقـــــف 

املـــيـــزانـــيـــة مـــرتـــني يف 2022 ويف الـــفـــرة 
مــن 2023 إىل 2025 بــمــقــدار خمسة 

مايني دوالر.
ــــرارات املـــوافـــقـــة  ــــقــ وتـــنـــتـــظـــر هـــــذه الــ
النهائية من االتحاد الدويل لسباقات 
الــــــــــســــــــــيــــــــــارات )فــــــــــــيــــــــــــا(. وأشـــــــــــــــــــــــارت »بــــــــــي.

بي.يس« إىل أنه من املتوقع أن يكون 
التصويت إيجابياً عى هذا القرار.

وكـــــــــــــــــــــان فـــــــــــريـــــــــــق فـــــــــــــــــــــــــــــرياري، أعـــــــلـــــــن 
مــــــعــــــارضــــــتــــــه أخـــــــــــــــــرياً لــــــفــــــكــــــرة تـــخـــفـــيـــض 
ــــة  ـــاركــ ــ ــــقــــــف مــــــيــــــزانــــــيــــــات الــــــــفــــــــرق املــــــشـ ســ
بــشــكــل أكـــــرب. كـــمـــا لـــم يـــكـــن فـــريـــق ريـــد 
بـــول مــرجــحــاً للتخفيض. ويف املــقــابــل 

كانت فرق أخرى مثل ماكارين تؤيد 
بـــشـــدة فـــكـــرة تــخــفــيــض املـــيـــزانـــيـــة وحـــد 

اإلنفاق.
ــيـــــــص حـــــد  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــــقـ ــ وطــــــــــــرحــــــــــــت فــــــــــكــــــــــرة تـ
اإلنــــــــفــــــــاق وتــــخــــفــــيــــض مـــــيـــــزانـــــيـــــات فـــــرق 
»فــــــــــــــورمــــــــــــــوال-1« لـــــلـــــنـــــقـــــاش عــــــــى مــــــــدار 
ــــــة، وجــــــــــــــاءت أزمـــــــة  ــيـ ــ ــ ــــاضـ ــ ــــــوات املـ ــنـ ــ ــ ــــــسـ الـ
تــفــي اإلصــابــات بــفــريوس »كــورونــا« 
املستجد وتــوقــف األنــشــطــة الرياضية 
يف مـــعـــظـــم أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم لـــتـــضـــاعـــف 
حـــــــــاجـــــــــة بـــــــعـــــــض الـــــــــــفـــــــــــرق إىل ضــــــــــــــرورة 
تـــقـــلـــيـــص املـــــيـــــزانـــــيـــــات يف ظــــــل الـــتـــكـــلـــفـــة 
ــــاقــــــات  ــــبــ ــــة لــــــلــــــمــــــشــــــاركــــــة يف ســ ــ ــــظـ ــ ــــاهـ ــ ــبـ ــ ــ الـ

»فورموال-1«.
وتـــــســـــبـــــبـــــت أزمــــــــــــــة »كـــــــــــــورونـــــــــــــا« يف 
عــــــــــــــــدم انــــــــــــطــــــــــــاق فــــــــعــــــــالــــــــيــــــــات املــــــــوســــــــم 
ــــــي كـــــان  ــتـ ــ ــ الــــــــحــــــــايل لــــــــــــ»فـــــــــــورمـــــــــــوال-1« الـ
مـــقـــرراً انــطــاقــهــا بــالــســبــاق األســــرايل 
ــــلـــــت أو  ــــا تـــــأجـ يف مـــــــــــارس املـــــــــــــايض، كـــــمـ
ألغيت جميع سباقات البطولة التي 
ــــيـــــو  كــــــــانــــــــت مــــــــــقــــــــــررة حـــــــتـــــــى نـــــــهـــــــايـــــــة يـــــونـ
املـــــــــــقـــــــــــبـــــــــــل. ويـــــــــــــرقـــــــــــــب املـــــــــــــشـــــــــــــاركـــــــــــــون يف 
الـــــــبـــــــطـــــــولـــــــة بــــــــــــــدء فـــــــعـــــــالـــــــيـــــــات املـــــــوســـــــم 
بالسباق النمساوي يف يوليو املقبل 

من دون جماهري.
لندن  À د.ب.أ

من سباقات سيارات »فورموال-À .»1 أرشيفية

جياني إنفانتينو.  
 À أرشيفية
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منصة 
طلبت وزارة الداخلية من متعامليها، عرب رسائل 

نصية عىل هواتفهم املتحركة، االستفادة من 
منصاتها وقنواتها اإللكرتونية والذكية، للحصول 

عىل خدماتها املتوافرة عىل مدار الساعة، من 
خالل املوقع اإللكرتوين للوزارة والتطبيق الذيك.

صرف
نّوه متعاملون مع شركة عجمان للصرف 

الصحي، بما وصفوه باملرونة  يف التعامل مع 
عمالئها يف دفع فواتري االستهالك الشهري 

للصرف الصحي، مراعاة للظروف الحالية بسبب 
جائحة »كورونا«، الفتني إىل أن للشركة فواتري 

مستحقة الدفع عليهم لم يتم دفعها منذ أشهر، 
ورغم ذلك لم يتم قطع الخدمة عنهم.

تعقيم
أقام مركز »سفري مول« للتسوق يف عجمان ممر 

تعقيم عند مدخل املركز، كما أغلق مساحة 
كبرية من مواقف السيارات، حتى ال يكون هناك 
تزاحم، واالكتفاء بالنسبة املحددة للمتسوقني 

وهي %30.

خفض
نّوه متصل باإلجراءات التي اتخذتها مدرسة 

»ويستمنسرت الشارقة« يف التعامل مع أولياء 
األمور، الذين تأثروا بتداعيات جائحة »كورونا«، 

إذ أجرت تخفيضات جيدة عىل رسوم الفصل 
الثالث مراعاًة لظروفهم.

جوالت 
نظمت مدارس يف أبوظبي أنشطة افرتاضية عن 

ُبعد لطلبتها، مثل الجوالت يف معالم اإلمارة 
كقصر الوطن وجامع الشيخ زايد الكبري، األمر 

الذي القى استحسان الطلبة وأولياء األمور.

خصم
قال متعامل إنه لجأ إىل تجديد تأمني مركبته 

لدى شركة أخرى، نظراً إىل أن الشركة التي كان 
يتعاقد معها رفضت منحه خصماً أثناء تقدمه 

بطلب لتجديد وثيقة التأمني، خصوصاً أنه نادراً 
ما كان يستخدم سيارته أثناء تطبيق إجراءات 

تقييد الحركة املرورية.

فتاة تقود دراجة 
هوائية ١٢٠٠ كم 

مصطحبة خلفها 
والدها المصاب

ــــنـــــاس يف بــــلــــدهــــا، مــحــتــلــة  أصـــبـــحـــت فــــتــــاة هـــنـــديـــة حــــديــــث الـ
عناوين األخبار، بعدما حملت والدها املصاب خلفها عىل 
دراجــــــة هـــوائـــيـــة، قــاطــعــة بـــه أكــــر مـــن 1200 كــيــلــومــر، يف 
أنـــــحـــــاء الــــــبــــــاد، بــــعــــدمــــا أجــــرهــــمــــا اإلقــــــفــــــال الــــــتــــــام، بــســبــب 

فريوس كورونا املستجد، عىل العودة إىل قريتهما.
واجـــتـــذبـــت قــصــة الـــفـــتـــاة جـــيـــويت كــــومــــاري )15 عـــامـــاً(، 
لــيــس الــصــحــافــة الــهــنــديــة فــحــســب، بـــل وصــــل صـــداهـــا إىل 
وكــــــاالت األنــــبــــاء والـــصـــحـــف الـــعـــاملـــيـــة، الـــتـــي أفــــــردت تــقــاريــر 
ــــــردت عــــن صـــمـــودهـــا ابــــنــــة الـــرئـــيـــس األمـــــــرييك،  لــــهــــا، كـــمـــا غـ
إيفانكا ترامب، عىل حسابها بموقع »توير«، عاوة عىل 

عدد كبري من املشاهري.
كما تلقت جيويت دعوة للمشاركة يف تجارب املنتخب 
الــوطــنــي الــهــنــدي لـــلـــدراجـــات الــهــوائــيــة، بــعــدمــا عـــرت عىل 

منت إحداها هذه املسافة الطويلة.
وأشارت تقارير صحافية محلية إىل أن جيويت قادت 
الــــــــدراجــــــــة، فـــيـــمـــا جــــلــــس والــــــدهــــــا مـــــوهـــــان بــــــاســــــوان خــلــفــهــا 
حــامــاً أغــراضــهــمــا، مــن مــديــنــة غـــوروغـــرام قـــرب العاصمة 
نيودلهي، إىل قريتهما يف والية بيهار شمال شرقي الباد.
وبعد رحلة امتدت سبعة أيام، قطعا خالها 1200 
ــــتـــــه إىل قـــريـــتـــهـــمـــا يف 16 مـــايـــو  ــــنـ كــــيــــلــــومــــر، وصــــــــل األب وابـ

الجاري.
ويــعــمــل بــاوســان ســائــق عــربــة أجـــرة )تــوكــتــوك(، لكنه 
فــقــد وظــيــفــتــه حــالــه كــحــال املــايــن مــن الــعــمــال يف الــبــاد، 
بعدما فرضت السلطات اإلقــفــال الــتــام، ومنعت التنقل 

منذ مارس املايض للحد من تفيش »كوفيد-19«.
ومــع عــدم تــوافــر املـــال لــدفــع اإليــجــار أو شـــراء الطعام 
وتــوقــف وســائــل النقل الــعــام، عــاد كــثــريون إىل قــراهــم إما 
سرياً عىل األقدام، أو عر الدراجات الهوائية مثل جيويت 
وأبــيــهــا. واحتلت الرحلة الشاقة للوالد وابــنــتــه، عــىل منت 
دراجــة مستعملة اشرياها بما تبقى معهما من أمــوال، 
عناوين الصحف، لتشتهر جيويت بلقب فتاة الدراجة التي 
وعدت أمها بأنها ستقوم بمهمتها: »إعادة بابا للمنزل«، 
بــعــدمــا أصــيــب بــجــروح ولــم يــعــد قــــادراً عــىل املـــيش. وكــانــت 
تــطــمــن والـــدتـــهـــا عــــىل طـــــول الـــطـــريـــق بـــاســـتـــخـــدام الـــهـــواتـــف 
املـــحـــمـــولـــة املـــســـتـــعـــارة: »ال تـــقـــلـــقـــي، أمــــــي، ســـأعـــيـــد أبـــــي إىل 
املــــنــــزل«. ولــفــتــت الــفــتــاة أنـــظـــار االتـــحـــاد الــهــنــدي لــلــدراجــات 
الـــهـــوائـــيـــة، الــــــذي دعــــاهــــا إىل املـــشـــاركـــة يف تــــجــــارب املــنــتــخــب 
الـــوطـــنـــي، وقــــال رئــيــس االتـــحـــاد، أونـــكـــار ســيــنــغ، لـــ»وكــالــة 
فــرانــس بـــرس«: »لــقــد قطعت تلك املــســافــة يف سبعة أيــام 
مـــــع والــــــدهــــــا )عـــــــىل مـــــنت الــــــــدراجــــــــة( وبـــــعـــــض األمـــــتـــــعـــــة، لــــذا 
أعتقد أنها تتمتع بأمر مميز، تلك القدرة عىل التحمل«، 
وأشار إىل أن االتحاد يرغب يف اختبارها لرؤية ما إذا كانت 
قــادرة عىل املنافسة يف مسابقات رسمية، وتابع: »قالت 
إنها ترغب يف متابعة دراستها، فأجبناها أننا نهتم أيضاً 
بـــالـــدراســـة يف أكــاديــمــيــاتــنــا«، ويـــأمـــل االتـــحـــاد يف أن تتمكن 
جــيــويت مــن الــعــودة إىل نيودلهي مــا إن ُتــرفــع قــيــود السفر 

املفروضة يف الباد.
نيودلهي ■ اإلمارات اليوم ووكاالت

االبنة والوالد اشتريا 
الدراجة المستعملة 

بما تبقى معهما 
من أموال.

تتمة »أفاتار« تعاود تصويرها 
في نيوزيلندا

قــــــال املــــنــــتــــج، جــــــون النـــــــــــداو، أول مــن 
أمـــــــــــــــــــس، إن تـــــــتـــــــمـــــــة لــــــفــــــيــــــلــــــم الـــــــخـــــــيـــــــال 
الــعــلــمــي الــنــاجــح »أفــــاتــــار«، لجيمس 
كــــــــــــــــامــــــــــــــــريون، ســــــــيــــــــبــــــــدأ إنــــــــتــــــــاجــــــــهــــــــا هــــــــذا 
األسبوع، للمرة األوىل منذ وقفها يف 
نـــــــــطـــــــــاق الــــــــجــــــــهــــــــود الـــــــعـــــــاملـــــــيـــــــة الحـــــــــتـــــــــواء 

فريوس »كورونا«.
وتـــــــــــــوقـــــــــــــف اإلنـــــــــــــــتـــــــــــــــاج الــــــســــــيــــــنــــــمــــــايئ 
والـــــــــتـــــــــلـــــــــفـــــــــزيـــــــــوين يف مــــــخــــــتــــــلــــــف أنــــــــحــــــــاء 
الـــعـــالـــم، يف مــنــتــصــف مــــارس املـــايض، 
لــكــنــه يـــعـــود بـــبـــطء يف بـــعـــض الــــــدول، 
ومـــــن بــيــنــهــا نـــيـــوزيـــلـــنـــدا الـــتـــي ســتــشــهــد 

تصوير تتمة »أفاتار«.
وأقــرت السلطات يف نيوزيلندا - 
ــــا بـــشـــدة  حــــيــــث تــــبــــاطــــأ فــــــــريوس كــــــورونــ
بــعــد أن طــبــقــت الــحــكــومــة عـــــزالً عــامــاً 
صارماً - ضمانات لإلنتاج السينمايئ 

الستئناف اإلنتاج.
وبدأ عرض أفاتار يف عام 2009، 
وظــــــــــــــــــل الــــــــفــــــــيــــــــلــــــــم األكـــــــــــــــــــــــر دخـــــــــــــــــــــــاً عـــــىل 
اإلطـــــــاق حـــتـــى يـــولـــيـــو املـــــــايض، عــنــدمــا 
تــفــوق عــلــيــه فــيــلــم »املــنــتــقــمــون: نــهــايــة 

اللعبة«.
ولينغتون ■ رويترز

يـــتـــصـــف الـــــرســـــام الــــرويــــجــــي الـــشـــهـــري، 
إدفارد مونش، بكرة إنتاجه الفني، 
ــــلـــــفـــــه 40 ألــــــــــف عـــــمـــــل فـــنـــي  إذ تــــــــــرك خـ
عــــنــــدمــــا تــــــــويف عــــــــام 1944، وأدرجــــــــــت 
تــــــــحــــــــت مـــــــســـــــمـــــــى األعــــــــــــــمــــــــــــــال الــــــفــــــنــــــيــــــة، 
مجموعة مــن الــرســومــات والــرســائــل 
والــــــــرســــــــوم الـــتـــخـــطـــيـــطـــيـــة واألدوات، 
ــــبــــــحــــــت يف  ــــمــــــوعــــــة أصــ ــــا هــــــــــذه املــــــجــ ــــثــ ــــلــ وثــ
حـــــــوزة الـــعـــاصـــمـــة الــــرويــــجــــيــــة أوســـلـــو 

التي تويف فيها.
وأهــــــدى مـــونـــش األعــــمــــال الــفــنــيــة 
للمدينة، ألنه كان يخىش وقوعها يف 
ــــتـــــحـــــف  أيــــــــــــــــدي الــــــــــنــــــــــازيــــــــــن، غــــــــــري أن »مـ
مــــونــــش« الــــــذي افـــتـــتـــح عـــــام 1963 لــم 
يــــــــــــــعــــــــــــــرض ســــــــــــــــــــــوى جــــــــــــــــــــــزء صـــــــــــغـــــــــــري مــــــن 

أعماله.
لـــكـــن بـــعـــد مـــــــرور أكــــــر مــــن نــصــف 
قــــرن عـــىل افـــتـــتـــاح املـــتـــحـــف، مـــن املــقــرر 
أن يـــــتـــــغـــــري الـــــــــوضـــــــــع وتـــــــــتـــــــــاح الـــــفـــــرصـــــة 
لعرض املزيد من أعمال الفنان ذائع 

ــــا شـــــــيـــــــدت ســــلــــطــــات  ــــعــــــدمــ الــــــصــــــيــــــت، بــ
املــــــــديــــــــنــــــــة مــــــتــــــحــــــفــــــاً جـــــــــــديـــــــــــداً مــــخــــصــــصــــاً 
لــــرســــامــــهــــا املـــــفـــــضـــــل، يف قـــــطـــــاع ثــــقــــايف 
طـــور حــديــثــاً بــخــلــيــج أوســـلـــو، بــالــقــرب 
ــــــن دار األوبــــــــــــــــرا، وهـــــــــو مــــتــــحــــف أكـــــر  مـ
ــــتـــــحـــــف  ــــاملـ رحــــــــــابــــــــــة وجــــــــــــمــــــــــــاالً مــــــــقــــــــارنــــــــة بـ
الــــقــــديــــم. ومــــــن املـــــقـــــرر افــــتــــتــــاح مــتــحــف 
مـــونـــش الـــجـــديـــد يف الـــخـــريـــف املــقــبــل، 
إذا سمحت جائحة »كورونا« بإقامة 
ــــــأ الــــحــــمــــاســــة  ـــــمـ فـــــعـــــالـــــيـــــات كـــــــــــــرى. وتــ
مــــــــــــــديــــــــــــــر املـــــــــــــتـــــــــــــحـــــــــــــف، شـــــــــــتـــــــــــايـــــــــــن أوالف 
هـــــريـــــشـــــســـــن، عـــــــىل الـــــــرغـــــــم مـــــــن عـــــدم 
الــتــيــقــن مـــن مــوعــد االفـــتـــتـــاح، ويــقــول 
»أمـــــــامـــــــنـــــــا إمـــــــكـــــــانـــــــات عــــــــــدة يف املــــتــــحــــف 
الـــــجـــــديـــــد، ويـــمـــكـــنـــنـــا أن نـــلـــبـــي رغــــبــــات 

الزوار بطريقة مختلفة تماماً«.
ويؤكد هريشسن »إنه ألمر رائع 
أن تستثمر مدينة مثل أوسلو أمواالً 
كثرية يف الفن«. وتصل كلفة املتحف 
ــــرونــــــة )274  وحـــــــــده إىل 2.8 مــــلــــيــــار كــ

مليون دوالر(. غري أن إدفارد مونش 
ـــاً، حــــســــب مـــديـــر  ـــ ــــاديـ لــــيــــس شــــخــــصــــاً عـــ
املـــتـــحـــف، »إذ يــمــثــل جـــــــزءاً مـــهـــمـــاً مــن 
الــهــويــة الــرويــجــيــة، هــويــتــنــا الــثــقــافــيــة 

املـــــــــــشـــــــــــركـــــــــــة، وجــــــــمــــــــيــــــــع الـــــــرويـــــــجـــــــيـــــــن 
يعرفونه، وعرفوا لوحاته من خال 

كتبهم الدراسية«. 
أوسلو ■ د.ب.أ

إدفارد مونش ترك 40 ألف عمل فني

المتحف الجديد من المقرر افتتاحه الخريف المقبل.  ■أرشيفية

سكيك
sekeek@emaratalyoum.com

د ذكرى رسام النرويج 
ّ
أوسلو تخل

المفضل بمتحف جديد

جيمس كاميرون مخرج العمل.■ رويترز

أجبرهما اإلقفال التام بسبب 
»كورونا« على العودة
 إلى قريتهما في الهند

»جيوتي« قادت 
الدراجة بأبيها المصاب 

من مدينة قرب 
نيودلهي إلى قريتها 

في والية بيهار.



اإلعالنات المبوبة

احجز إعالنك مباشـرة عبر 

SMS: 5125SMS: 5071

لإلعالن العادي أرسل
 رسالة نصية على الرقم

لإلعالن الملون أرسل 
رسالة نصية على الرقم

https://shop.emaratalyoum.com/classifieds
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نشرتي سيارات 
جميع أنواع السيارات املستعملة واملدعومة

بأفضل األسعار ...
)١٤-٤(    05٤552005٤

نشرتي سيارات
جميع أنواع السيارات املستعملة واملدعومة 

والسكراب - نقدا ...
)3-26(    0588896607

GXR تويوتا برادو
موديل : V6 - 20١9 - رقم ١

املوتر بحالة الوكالة - نظيف جدا
بدون صبغ أو حوادث 
قطعت : ١00000 كم 

السعر : ١٣0000 درهم 
)5-١8(     0505٤٤٤026

 LX570 مطلوب لكزس
موديل : 20١4 & 20١5

)5-١2(    050١222٤83

GXR مطلوب الندكروزر
 V6 & V8 - 2020  : موديل

زيرو - للتصدير
)5-١2(     0506590722

تويوتا كامري
موديل : 2007 - خليجي - يف عجمان 

السعر : ١2000 درهم »قابل للتفاوض«
)5-6(    0503022050

خدمات سيارات
تبديل زيت احملرك ، البطارية ، السفايف

نأتيك أينما كنت ...
)5-١0(   0505١8٤55١-0505١8٤66١

C180 مرسيدس
موديل : 20١2 - أملانية الصنع - اللون : أبيض

فحص املركبة خارج الوكالة 
السعر : ٣2000 درهم »قابل للتفاوض«

)٤-22(    05550١8580

G63 مرسيدس 
AMG Edition :  46٣ - موديل : 20١6  

 اللون : أبيض داخل تان وأسود
ضمان قرقاش حتي : 202١  

قطعت : ٣7000 كم
السعر : ٣00000 درهم 

)١-٤8(    0558888603

تويوتا سيينا
موديل : 20١5 - 7 ركاب - اللون : أسود

قطعت : ١١٣000 كم 
السعر : 40000 درهم »قابل للتفاوض«

)١-٤(    052١502٤2٤

صبيح
لتأجري جميع أنواع السيارات 

بعجمان ، الكورنيش
)5-2١(    055١325550

سوبر كار 
لتأجري السيارات ...

)5-22(    055١325550

أرقام مميزة دبي
للبيع ...

٣x5/E = ١67000 درهم 
I/6٣6١ = ١0900 درهم
E/9064 = 5700 درهم
R/865٣ = 4700 درهم
Dubai9990 : إنستجرام

للمزيد ...
)٤-3(     0553١39990

أرقام مميزة دبي
للبيع ...

J١9٣٣ = ١4000 درهم
S88١6 = ١٣000 درهم
L١097 = 8500 درهم

N46460 = 4800 درهم
)٤-30(    0508577778

أرقام مميزة عجمان 
للبيع ...

B/48٣9 & B/49549 & I/٣9990
السعر : 4000 درهم

)5-١١(     97١5٤٤032777

مطلوب أرقام أبوظبي 
مميزة ، إرسل الرقم مع السعر على ...

)5-١2(    0505022250

أرقام مميزة دبي
S للبيع ... كود

45٣٣ = ١2000 درهم
١82١8 = ٣000 درهم

59696 = ٣500 درهم
2٣500 = ٣500 درهم
82900 = ٣000 درهم

)5-8(    97١5027٤7000

رقمني مميزين
للبيع ...

9064 كود E = 5900 درهم
865٣ كود R = 4600 درهم

Dubai9990 : إنستجرام
)5-8(     0553١39990

أرقام مميزة دبي
للبيع ...

K5١٣5 = 8800 درهم
I5١٣5 = 8800 درهم

O7١97 = 9000 درهم
M٣٣95 = ١١000 درهم
S45٣4 = ١2000 درهم
P6770 = ١6000 درهم
P٣02٣ = ١2000 درهم
N6١8١ = ١2000 درهم

)5-8(     97١5027٤7000

أرقام مميزة دبي
للبيع ...

R78١١ = ١4500 درهم
M4694 = ١٣800 درهم
N5085 = 9٣00 درهم

)٤-30(   0508577778

أرقام مميزة
نشرتي أرقام هواتف مميزة جدا والدفع نقدا 

يرجى إرسال رسالة علي ...
)5-2(    0505022250

رقم مميز
للبيع ... 0508599996 ... رباعي

السعر : 9500 درهم   
)5-١7(    0505022250

رقم مميز إتصاالت
للبيع ... 0505050١٣5

السعر : 40000 درهم
)٤-20(    97١505050١35

رقم مميز إتصاالت
للبيع ... 0507١9١000

السعر : ٣900 درهم »فقط«
)5-8(     0553١39990

رقم مميز إتصاالت
للبيع ... 050٣882222

السعر : ٣8000 درهم
)١-٤9(    0505022250

أرقام مميزة
للبيع ... 

0507654٣2٣ = 8500 درهم »تنازيل«
050٣456745 = ٣000 درهم »تصاعدي«

 B ورقم مميز دبي 67894 كود
السعر : 9000 درهم

)١١-٤(   97١56١0١0١07

للبيع شقة 
يف عجمان ١ ، غرفة وصالة ، ١049 قدم

من املالك مباشرة
السعر : ٣00000 درهم

)5-2١(     0507509092

للبيع فيلتان 
* يف النخلة ، ٥ غرف ، أكرب مساحة 

السعر : ١٧ مليون درهم
* يف النخلة ، ٤ غرف 

السعر : ٧.٥ مليون درهم
)5-22(    97١528702833

للبيع فلل 
فرصة إستثمارية ممتازة ، بدبي ، فلل متالصقة 

مؤجرة ، بعائد فوري ، للبيع بسعر مغري 
وبالتقسيط ، جلميع اجلنسيات ...
)5-2١(    97١503509٤98

للبيع بيت
قدمي ، يف الراشدية ، بدبي ، ٣600 قدم

6 غرف ، 5 حمامات ، علي شارع وسكة
السعر : ١.250 مليون درهم »قابل للتفاوض«

)5-١9(     97١5030١0566

مطلوب أرض
سكنية وجتارية وصناعية ، يف الشارقة 

بسعر مناسب ، ميتنع الوسطاء 
من املالك مباشرة ...

)5-١8(    97١502080038

لإليجار فيال 
مفروشة ، ٣ غرف ، يف جبل علي 

السعر : 75000 درهم
)5-١8(     97١562002009

عقارات
سيدي املالك ... إذا ترغب ليستأجر أو إدارة 

بناية أو مستودع أو سكن عمال أو فيال 
لدينا عميل متوفر ... يرجى التواصل علي 

)5-2١(    05277777١٤

مطلوب فيال
أو بيت عربي ، بدبي ، بسعر مناسب 
ميتنع الوسطاء ، من املالك مباشرة 

تصريح : ٣49١6
)5-١5(   97١5030١0566

لإليجار شقق 
جديدة ، يف عجمان ، من املالك مباشرة

غرفة وصالة ، للجادين فقط
السعر : 2١000 درهم

)5-١8(    0507509092

للبيع شقة 
غرفتني وصالة ، بعجمان ، الهورايزون تاور 

بدون وسيط ، الرجاء اإلتصال على ...
)5-١8(    0507509092

للبيع بناية
جديدة ، يف دبي ، مؤجرة 

الدخل : 8.5٪ ، إيجارات حديثة
السعر : 2٣ مليون درهم

)5-١8(     97١562002009

نشرتي عقارات
بيوت شعبية وأراضي سكنية وجتارية

من املالك فقط ، يف أنحاء دبي
)5-22(     97١50300١997

للبيع مغسلة
وتلميع سيارات ، يف عجمان ، اجلرف 

لعدم التفرغ ...
)٤-22(     97١50١6١68٤5

لإليجار مكاتب 
يف عود ميثاء دبي ، مبوقع حيوي بالقرب من 
مدينة دبي الطبية ووايف مول وحمطة املرتو

اإليجار يبدأ من : ١8000 درهم »سنويا«
)5-١5(    0589392535

لإليجار فيال 
باجملمع ، مبردف ، ٣ غرف ، مالحق ، يف الورقاء 

من املالك مباشرة ، مع إمتيازات قوية
)5-١8(    0567١53333

مطلوب بنايات
للبيع ، مبناطق دبي القدمية ، من املالك مباشرة

)5-20(     97١505١53377

للبيع فيال 
باملمزر ، دبي ، دورين ، 5 غرف وصالة

وملحق خارجي ، مبوقع مميز
)5-22(     97١55٤557890

للبيع أرض
يف منطقة حوشي ، يف الشارقة

)٤-22(     97١503627667

للمبادلة أرض
١8000 قدم ، يف اخلوانيج ١ ، للمبادلة مع أرض 

يف املزهر أو الورقاء ، يف مكان مناسب
)5-١3(    97١503٤٤١55١

مطلوب عقارات
فنادق وشقق فندقية وبنايات جتارية 

يف أماكن التملك احلر ، بدبي
)5-١2(    0506590722

للبيع فلل 
سوبر ديلوكس ، يف عجمان ، من املالك مباشرة 
بدون عمولة ، مكتب تشطيب عايل جدا ، متلك 
جلميع اجلنسيات ١00% ، ممكن للمشرتي أن 

ميول على البنك نحن نقوم بإجراءات التخليص 
واملوافقة ، للتواصل على ...

)5-23(    0506٤3006٤

للبيع فيال 
يف الشارقة ، الرباشي ، ١0000 قدم

5 غرف ، جملس ، صالة ، ملحق ، للجادين 
السعر : 2.2 مليون درهم »قابل للتفاوض«

)5-١3(   97١502080038

للمبادلة أرض 
يف اخلوانيج 2 ، مساحتها : ١2000 قدم مربع 
للمبادلة بأخرى يف اخلوانيج ١ أو 2  مساحتها 

ال تقل : ١5000 قدم ، للتواصل واتس آب علي ...
)5-١0(    0507505005

للبيع بيت 
شارع جمريا الرئيسي ، املساحة : 8000 قدم 

تصريح : ٣0602
)١-٤0(    0585299999

للبيع أرض 
جتارية ، يف أم القيوين ، أرضي + ١0 

السعر : ١.5 مليون درهم
)١-٤0(    97١55505١7١7

للبيع فيال 
يف أم سقيم ، قريبة من البحر 

٥ غرف ، مؤثثة بالكامل 
السعر : ١٤ مليون درهم 

)5-22(    97١528702833

مطلوب بيت 
شعبي ، يف البدع ، الدفع كاش

السعر : 2 مليون درهم
)١-٤0(    0528233387

للبيع عقارات 
* أرض سكنية : 2 مليون درهم

* فيال : ٣ مليون درهم
* بناية : ١2 مليون درهم

)٤-8(     0555559556

مطلوب أرض
سكنية ، جتارية ، صناعية ، بدبي ، بسعر مناسب 

من املالك مباشرة ، ميتنع الوسطاء
تصريح : ٣49١6

)5-١5(   97١5030١0566

مطلوب فيال 
أو بيت عربي ، يف الشارقة ، بسعرمناسب 

ميتنع الوسطاء ، من املالك مباشرة
)5-23(    97١502080038

للبيع بيت
يف الراشدية والبدع ، وأراضي مبحيصنة ٣ 

وندالشبا 4 والرباحة ، بأسعار مناسبة
)٤-3(     97١5030١0566

للمبادلة أرض 
يف أم نهد ... بأرض يف الربشاء جنوب 

مع دفع الفارق ، للجادين فقط
)5-١9(    97١56١769١76

للبيع أو لإلستثمار 
مطعم ومقهى راقي ، يف دبي

)5-22( 0507090300-0507060200

مطلوب فيال 
أو بيت عربي قدمي ، يف منطقة القوز ١ ، بدبي

بسعر مناسب ، ميتنع الوسطاء ، من املالك مباشرة 
)5-2٤(     050755٤٤٤8

للبيع مستودع 
يف القوز ، املساحة : ٧٥000 قدم٢ 

املساحة املبنية : ٦٢٤٨١ قدم٢ 
العمر : ١0 سنوات

اإليجار : ٢٨٣٧٣٦ درهم
السعر : ١٢ مليون درهم

)5-2١(     05277777١٤

للبيع بيت 
يف هور العنز ، جتاري 

مؤجر : 45000 درهم »شيك واحد«
السعر : مليون درهم

)5-١8(     97١5٤٤398١25

للبيع منزل 
يف هور العنز ، على شارع وسكتني ، ٣ غرف

٣ حمامات ، من املالك مباشرة
السعر : ١.2 مليون درهم

لإليجار : 50000 درهم »دفعة واحدة«
)5-١١(    97١5065050٤5

للمبادلة أرض 
يف أم نهد ... بأرض يف ند الشبا 
مع دفع الفارق ، للجادين فقط
)5-١9(    97١56١769١76

للبيع بيوت 
عربية وفلل وأراضي ، برأس اخليمة

واتس آب علي ...
)5-١7(     055585505٤-050305030١

للبيع فيال 
سكنية ، جديدة ، بالشرقان ، الشارقة ، دورين 

املساحة : 5800 قدم مربع 
السعر : 2.8 مليون درهم

)5-١٤(    97١5520٤0630

للبيع فلل
سوبر ديلوكس ، تشطيب راقي ، يف عجمان 

)5-١3(     97١503627667

لإليجار إستوديو 
يف برج اجلوهرة ، مطل على شارع الشيخ حممد 

بن زايد مباشرة ، يف منطقة الياليس ، مقابل 
معيصم سيتي سنرت ، البنايه جمهزة بصالة 

رياضية ومسبح وسكيورتي ، جديدة ، أول ساكن 
للتواصل بالواتس آب على ...

)5-١١(    0505905558

للمبادلة فيال 
يف اخلوانيج 2 ، بفيال يف الورقاء 

للجادين فقط ، واتس آب على ...
)5-١9(     052٤938883

للبيع شقتني 
يف املارينا ، غرفتني وصالة ، جمددة بالكامل

املساحة : ١٤00 قدم
السعر : ٢.٤ مليون درهم

)5-22(    97١528702833

للبيع مزرعة 
بأم القيوين ، بالراشدية ، الكهرباء واملاء متوفرة

)5-١0(    97١55505١7١7

للبيع فلل
فرص إستثمارية ... فلل متالصقة مؤجرة 

وبعائد فوري ، يف دبي ، بسعر مغري 
وبالتقسيط على ٣ سنوات

)5-١8(    97١50350599١

لإليجار فيال 
دورين ، يف منطقة الشهباء ، صالة كبرية مع 

حمام وغرفة خادمة مع احلمام ، ومطبخ ويف الدور 
العلوي عدد ٣ غرف واحدة ماسرت ، واثنتان حمام 

مشرتك مع خزائن باحلائط ...
السعر : 70000 درهم »قابل للتفاوض«

)5-6(    97١508٤87١١7

لإليجار معرض 
للسيارات ، يف رأس اخلور ، للجادين ، من املالك 

)5-3(    0527707١١١
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سكن مشرتك
للفتيات ، يف دبي ، عند مرتو القيادة ، شامل

)١-٤7(    0502500023

مقاوالت
تصميم وبناء ، بأسعار ممتازة

جلميع املشاريع ...
)5-١5(    97١5297٤0000

إنرتلوك 
مستعمل ، شكل مستطيل ، أحمر و 400 مرت

السعر : 6000 درهم 
مع التوصيل والرتكيب ، بدبي فقط 

)5-١8(    0567000085

صيانة
أعمال الصيانة وتشطيب املنازل وتركيب 

اإلنرتلوك واألصباغ
)٤-25(    97١5058١0008

مقاوالت
تصميم معماري شامل للفيال أو مزرعة أو 

احلديقة ، مع التعديل : بدرهم للقدم املربع  
)١-٤0(    97١5292900٤8

ديكور
جميع أعمال الديكور واجلبس والصيانة

)5-6(    97١5559١59١١

ديكور
تصميم داخلي للغرف واجملالس واملطابخ 
بسعر : 750 درهم ، للفراغ فقط ، تشمل 

صور ثالثية األبعاد واختيار املفروشات واملواد
)١-٤0(     97١5292900٤8

قرد 
أنثى ، النوع : بابون ، عمره : 5 أشهر 
ودود ويحب اللعب مع األطفال ، للبيع
السعر : 4500 درهم »قابل للتفاوض«

)5-١(     0505599555

ذبائح
 متوفر ذبائح تيوس ، عربيات ، بيور 

األعمار : 4 أشهر ، للتواصل وآتس آب فقط
)١-٤9(    05677٤٤8٤8

قارب 
40 قدم ، جمدد بالكامل ، به حمام 

وخزان برتول من غري مكائن 
السعر : ٣5000 درهم »فقط«
)5-١0(    050390٤65١

مطلوب ماكينة
٣50*400 حصان ، النش بحري ، بسعر معقول 

)٤-8(    97١56٤١85500

إنرتنت
متلك موقعك بتصميم من إختيارك ، بأسعار تبدأ 

من : ١500 درهم »فقط ، لفرتة حمدودة«
)3-25(     97١50875088٤

خدمات تنظيف 
عامالت نظافة نسائية ، بنظام الساعة

)5-١9(    97١505655562

املنارة 
للتنظيف ومكافحة احلشرات للفلل 

غسيل الكنب ، السجاد بالبخار
)5-١8(    97١508635٤٤6

 

أثاث
فك ، تركيب ، تغليف وترحيل ، بسعر جيد

)5-١8(     97١5087803٤0

نشرتي أثاث
جميع أنواع أثاث املنزل ، غرف 

كنب ، إلكرتونيات ...
)5-6(   97١503٤7٤277

نشرتي أثاث
جميع أنواع األثاث املستعمل ، غرف ، كنب 

إلكرتونيات ، مطابخ
)١-٤8(   97١50١852699

نشرتي أثاث 
جميع أنواع أثاث املنزل ، غرف 

كنب ، إلكرتونيات ...
)3-١2(    97١556780١95

عود 
تعليم ، وللبيع ، وآالت موسيقية

خدمة صيانة ، خدمة توصيل
)5-22(     05083١5607

مستثمر 
يطلب مشروع ناجح ، يف دبي ملدة حمدودة 

أو أكرث ، شراكة بالفكرة
)١-٤3(    97١505655530

مطلوب شريك
ممول ، لشركة تعمل باملواد الغذائية

يف دبي ، لصفقة واحدة
)3-22(    0567٤0775١

للبيع و للشراء 
أسهم جمعية اإلمارات وجمعية اإلسكان 

)5-١5(     050٤299690

للبيع شركة
جتارة عامة مع الرخصة ، بدخل ممتاز ، جمددة

مع عامل ومكنة لف األلومنيوم وعدد إثنان ونصف 
طن ألومنيوم ، للتواصل علي ...

)3-7(    0505999١١9

للبيع شركات 
جتارية ، نوع العمل والنشاط »جتارة عامة - 

مقاوالت عامة - مقاوالت خدمات فنية« جاهزة 
للتحويل إىل أي نشاط آخر مع إعطاء كافة 
التسهيالت البنكية ، الرجاء اإلتصال على ...

)3-١٤(     0506588853

وكيل خدمات
للباحثني عن كفيل أو وكيل خدمات 

وتأسيس شركات ...
)3-١2(    97١556٤77799

خدمات شركات
إحصل على رخصة جتارية يف دبي وإقامة شريك 
٣ سنوات وحساب بنك وإقامات موظفني وإيجاري 

إلصدار وجتديد الرخص التجارية ...
)3-١١(    97١5٤37737١١

خدمات شركات
إحصل على عقد إيجار لتجديد رخصتك جتارية 
دبي فقط : 600 درهم ، كما ميكنك استخدام 

املكتب لتقدمي كوتة
)5-١6(     97١55١977602

مطلوب مستثمر 
ممول ، للعمل يف سوق البرتول واملعادن

بأرباح يومية ، لإلستفسار على ...
)5-2١(     05٤35333١3

مطلوب أسهم 
جمعية اإلحتاد واإلمارات وجمعية اإلسكان 

)3-25(     050٤299690

للبيع و للشراء
أسهم جمعية اإلحتاد واإلمارات وجمعية اإلسكان 

)3-20(     050٤299690

تدريس
متخصص يف الرياضيات عن بعد ، خربة 24 عام

)5-2١(    0509373706

معلمة لغة عربية
وإجنليزي ، ملتابعة وتأسيس األطفال من السنوات 

املبكرة واملرحلة اإلبتدائية ...
)5-2١(    05070١٤١87

معلمة
إجنليزي ، علوم ، رياضيات

منهج أمريكي وبريطاين ، خربة
)5-22(     052653١232

تسجيل 
للطلبة الراغبني يف دراسة املاجستري 

والدكتوراة يف ماليزيا وبريطانيا
)١-٤5(    97١55506٤656

تدريس
حمفظة قرآن كرمي ومعلمة تربية إسالمية وعربي 

للمرحلة اإلبتدائية ، أونالين 
)١-٤8(    050١5١0١١8

معلمة لغة عربية
وتربية إسالمية وحتفيظ القرآن وإجتماعيات

لكل املراحل ...
)٤-5(     05689796١6

متخصصة رياضيات
علوم ، أمريكي ، وزاري ، جميع املراحل

ومتابعة بقية املواد ، دبي
)١-٤(    05٤70060٤١

مطلوب مدرسة
ألسرة عربية ، صف أول وثاين

ملتابعة طفل يف الدارسة
)١-٤(      05592١666١

مدرس لغة فرنسية
IGCSE ، خربه طويلة بكافه املناهج

جلميع املراحل ...
)3-7(     05023٤٤١٤6

معلمة
لتأسيس ومتابعة الطلبة من األول ايل اخلامس بدبي

)3-26(     0568882857

تدريس
حمفظة قرآن جمازة كليةالشريعة جامعة دمشق 

جتويد نظري ، عملي ، القاعدة النورانية
)3-7(    97١52788838٤

حماسب 
مصري ، خربة ١5 عام يف إعداد التقارير 

وامليزانية ، يبحث عن عمل مناسب ...
)3-3١(     056١3200١5

للتنازل سائقة 
إندونوسية ، خرية

)3-١9(    97١5٤7٤68١39

طلب عمل
شيف ومدرب مأكوالت شرق وغرب مع شهادة

من سويسرا ، خربة 25 سنة داخل الدولة
)5-20(     97١55762776١

طلب عمل
تركيب زجاج واملريا والرسم على زجاج والسكريت 

خربة ١0 سنة داخل الدولة ، يطلب عمل
)5-١7(    97١522703838

طلب عمل
شيف شامي ، حمرتف طبخ عربي وغربي ، خربة 
بالفنادق واملطاعم ، جاهز لتلبية الطلبات بدبي

)٤-8(    97١553٤23077

طلب عمل
شاب أردين ، خربة يف املبيعات واإلدارة 

والتطوير ، خربة ١2 سنة ، يطلب عمل
)٤-8(    97١558٤80088

طلب عمل
مسؤول عالقات عامة ، خربة ١0 سنوات 

يطلب عمل بدوام كامل أو جزئي  
)5-١١(    0552١3003١

طلب عمل
سائق عربي ، خربة قدمية يف الدولة ، حسن 

املظهر ، يبحث عن سائق خاص لرجال أعمال 
)3-7(     0508052323

طلب عمل
مهندس أجهزة طبية ، مصري ، خربة 5 سنوات 

يف بيع وصيانة األجهزة الطبية باملستشفيات
زيارة ، يجيد اإلجنليزية ، يطلب عمل مناسب

)2-30(     055١0٤0926

للتنازل خادمة
بنغالية ، خربة بالطبخ والتنظيف والكوي

واتس آب علي ...
)3-7(     05٤38٤08٤0

طلب عمل 
شاب مصري ، مدرب سباحة معتمد ، خربة 

يطلب عمل مناسب ...
)3-5(     0589088752

طلب عمل
سورية خربة بالطباعة وإستقبال بآمر، جتيد اللغة 

اإلجنليزية واحلاسوب بدبي ، تطلب عمل
)3-5(     0553١33589

طلب عمل
مشرف تكرير برتول , خربة ٣0 سنة يف مصايف 

عدن ، يبحث عن عمل مناسب
)3-2١(     052٤7600٤9

للتنازل خادمة
فلبينية ، يف دبي

)3-26(    0562088007

للتنازل طباخة 
أوغندية ، جامعية ، نظيفة ، خربة يف األردن 
ويف الطبخ اإلماراتي ، بجميع أعمال املنزل

)3-١6(    05٤3٤66085

طلب عمل
مندوب PRO ، خربة شاملة يف تخليص جميع 

املعامالت احلكومية ...
)3-١8(    05050595١9

طلب عمل
فتاة عربية ، تبحث عن عمل مناسب يف دبي 

أو الشارقة ، لديها إقامة الدولة 
)3-١8(     052٤١5٤٤90 

طلب عمل
مهندس موقع مدين ، مصري ، خربة سنة 

يف أعمال التنفيذ ، يطلب عمل مناسب
)3-١١(    97١56٤5١2392

طلب عمل
مستشار قانوين ، مصري مقيم ، خربة 6 سنوات 

بالدولة ، إجنليزي ، يطلب عمل مناسب 
)3-١١(    05030٤٤352

طلب عمل
مدير خدمات مؤسسية وموارد بشرية ، خربة أكرث 

من ١0 سنوات بالدولة ، متوفر للعمل ، بدوام كامل 
أو جزئي ...

)3-8(    97١55550888١

طلب عمل 
عربي ، دكتور ، سياحة وإدارة فنادق ، خربة 

25 سنة بالدولة ، العمر : 58 عام ، يرغب بإدارة 
جمموعة فنادق داخل الدولة أو خارجها ويتكلم 

عربي ، فرنسي وإجنليزي 
)5-١(    97١569797366

للتنازل خادمة
سريالنكية ، خربة ١0 سنوات يف الكويت 

والسعودية جتيد الطبخ والنظافة
)٤-26(    97١505655530

طلب عمل
خربة 9 سنوات بالدولة ، يطلب عمل 

كسائق لدي عائلة ...
)٤-29(    052١52896٤

طلب عمل 
مواطن إماراتي جامعي يف تخصص إدارة األعمال 

+دورات إجنليزي + كمبيوتر + لغات »العربية 
+ االجنليزية + الهندية« خربة عمل ملدة 20 

سنة يف كافة اإلدارات »احلسابات واألمن و ادارة 
العالقات العامة واحلكومية والتسويق وإدارة العقود 

واملشرتيات واملبيعات والصفقات التجارية وحتصيل 
الديون وإدارة خدمات عامة والنقليات وإدارة املباين 

واملناقصات وضيافة كبار الشخصيات واملبادرات 
والتخطيط واملقاوالت يف قطاع اخلاص وقطاع 

احلكومي وشبه احلكومي ، يبحث عن وظيفة مناسبة 
)3-١٤(     0506588853

طلب عمل
سائق باكستاين ، خفيف ، خربة ١0 سنوات 

يف اإلمارات ، لغة عربية ، إجنليزية
)5-١2(    97١567060١79

طلب عمل 
سائق ، خربة 22 سنة يف اخلليج

)3-١٤(    05٤3923690

مهندس مدين 
مصري اجلنسية ، خربة سنة ، يبحث عن عمل 

)3-١٤(    0565969738

عمالة
إستقدام عمال ، يوجد عامالت منازل من الكامريون 

)3-١3(    0556555١06

مطلوب مهندس 
معماري وديكور »تصميم وتنفيذ« 

ملدة شهر ونصف يف مشروع شخصي 
مقابل أجر : 8000 درهم »مقطوع«

)5-25(    055١2٤5000

مطلوب حراس 
أمن و CCTV ، لديهم خربة

 fcgapplicants@gmail.com : اإلمييل
أو واتس آب على ...

)5-١8(     97١5665738١٤

مطلوب نوخذة
مواطن ...

)5-2١(    97١5063٤5٤22

مطلوب موظفة 
مبيعات ، يف حمل عبايات ، لديها خربة سابقة 

يف املبيعات ، وأن يكون لديها القدرة على العمل 
حتت ظغط ومعرفة مناطق اإلمارات 

)١-٤8(    050١٤٤3555

مطلوب موظف
مستشار قانوين ، عنده خربة يف الدولة

)3-25(    05295١١0١0

مطلوب طباخ 
هندي ، خربة باآلكالت اإلماراتية ، ملنزل بالشارقة 

)3-١9(    0567677279

الضيافة العربية 
صبابني وصبابات قهوة ، لقيمات ، بأسعار مناسبة 

)3-١٤(    97١559229١١6

١- أال يتضمن اإلعالن آيات قرآنية أو أحاديث نبوية و أال    
ينطوي على إساءة لألديان وللقيم والتقاليد االجتماعية.

2- أال يخالف القوانني السارية يف الدولة.
٣- أال يحتوي على مضامني تشجع على االنحالل أو 

اجلرمية.
4- أال تكون املواد املعلن عنها مؤثرات عقلية ، أو أدوية، 

أو سجائر.
5- أال يتناقض مع قانون املطبوعات والنشر، وسياسة 

الصحيفة.
6- أال يتضمن عرض سلع مهربة، ووجودها غري قانوين.
7- أال يقدم عروضًا للزواج أو أي نوع من العالقات بني 

اجلنسني.
8 - أال يتضمن أغذية أو مشروبات من دون رخصة جتارية.

9- حتتفظ »اإلمارات اليوم« بحقها يف حجب نشر أي إعالن 
ال  تنطبق عليه الشروط واألحكام اخلاصة بالنشر.

اإلعالنات خاضعة للشروط واألحكام.

شروط 
النشر

 سعر الرسالة لإلعالن العادي لمدة ٣ أيام. 
ً
٣٥ درهما

 سعر الرسالة لإلعالن الملون ليوم واحد.
ً
٢٠ درهما

 يضاعف مبلغ االقتطاع.
ً
في حال زيادة عدد أحرف الرسالة عن 7٠ حرفا
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