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الداخلية تسهم 
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التدريجي للقطاع

 من الجمود. À  أ.ف.ب
ً
العالقات االجتماعية باتت تشهد نوعا

مصباح أمين À رأس الخيمة

أكــــــــــــــــــد مـــــــــخـــــــــتـــــــــّصـــــــــان يف عـــــــــلـــــــــم الــــــنــــــفــــــس 
واالجـــــــــتـــــــــمـــــــــاع وطـــــــبـــــــيـــــــب، أن املــــجــــتــــمــــع 
سيكون مختلفاً تماماً عن مجتمع ما 
قبل انتشار فريوس كورونا املستجد، 
إذ تـــغـــرّيت عـــــادات وتــقــالــيــد وعــاقــات 
مــــــــــــبــــــــــــاشــــــــــــرة، وانـــــــــخـــــــــفـــــــــضـــــــــت الـــــــــجـــــــــرائـــــــــم 

ـــــرى،  ــــابـــــــة بــــــأمــــــراض ُمــــعــــديــــة أخــ واإلصـــ
مــــــشــــــرييــــــن إىل أن املـــــجـــــتـــــمـــــع ســــيــــكــــون 
مـــضـــطـــراً إىل الـــتـــعـــايـــش مــــع تـــداعـــيـــات 

الفريوس.
وأوضحوا لـ»اإلمارات اليوم« أن 
»الـــــــتـــــــبـــــــاعـــــــد االجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي والـــــــتـــــــواصـــــــل 
االفـــرايض أصبحا جــزءاً مــن الحياة، 
واملــــجــــتــــمــــع بـــــــات يـــتـــقـــبـــل األمــــــــر الــــواقــــع 

ويــتــعــايــش مــع اإلجــــــراءات االحـــرازيـــة 
بــــــشــــــكــــــل طـــــــبـــــــيـــــــعـــــــي، لـــــــحـــــــمـــــــايـــــــة نــــفــــســــه 
واآلخـــــريـــــن مــــن اإلصـــــابـــــة بـــالـــفـــريوس، 
فـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــا بـــــــــــــــاتـــــــــــــــت تـــــــــــشـــــــــــهـــــــــــد الــــــــــــعــــــــــــاقــــــــــــات 

االجتماعية نوعاً من الجمود«.

أحمد الشربيني À دبي

حـــــــــــــــــــــــــــــّدد مــــــــــــخــــــــــــتــــــــــــّصــــــــــــون يف قــــــــــطــــــــــاعــــــــــات 
اقتصادية وتقنية ١٠ فوائد اقتصادية 
واجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــيــــــــة وبـــــــيـــــــئـــــــيـــــــة لـــــــلـــــــتـــــــوســـــــع يف 
ــــّزز يف  »الــــعــــمــــل عـــــن ُبـــــعـــــد«، الـــــــذي تـــــعـ
ــــهــــــة  ظـــــــــل الــــــــتــــــــدابــــــــري االحــــــــــــــرازيــــــــــــــة ملــــــواجــ
فــــــــــــــــــــــــــــــــــريوس »كـــــــــــــــــــــــــــــــورونـــــــــــــــــــــــــــــــا« املـــــــــســـــــــتـــــــــجـــــــــد 
)كــوفــيــد-١9(.  وأوضــحــوا لـــ»اإلمــارات 
اليوم« أن أبرز تلك الفوائد: »خفض 

الــــُكــــلــــفــــة الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة لــــلــــشــــركــــات عــى 
املــــــــــــــــــــــدى الــــــــــــطــــــــــــويــــــــــــل، وســــــــــــــرعــــــــــــــة إنـــــــــجـــــــــاز 
األعــــمــــال، وزيـــــــادة إنـــتـــاجـــيـــة املــوظــفــن 
عـــــــر االســـــــتـــــــفـــــــادة مـــــــن الــــــــــــــــدوام املـــــــــرن، 
وتقّبل القيام بمهام مختلفة مقارنة 
بــحــالــة الــعــمــل الــتــقــلــيــديــة، فــضــاً عن 
تــطــويــر مــهــارات املــوظــفــن، مــن خــال 
ــــفـــــراغ املــــتــــاح،  االســــتــــفــــادة مــــن وقـــــت الـ

ودمجهم يف دورات عن ُبعد«.
وأكــــــــــــدوا أن »الــــعــــمــــل عـــــن ُبــــعــــد« 

ــــمــــــاط  يــــــــدعــــــــم الـــــــــتـــــــــحـــــــــّول الـــــــعـــــــمـــــــي لــــــأنــ
الــــــرقــــــمــــــيــــــة الــــــــذكــــــــيــــــــة، وزيــــــــــــــــــــادة نـــــشـــــاط 
ــــيــــــة، كــــمــــا يـــســـاعـــد  ــــكــــــرونــ الـــــتـــــجـــــارة اإللــ
عــــى الـــتـــخـــلـــص مــــن مـــظـــاهـــر الـــتـــكـــدس 
واالخــتــنــاق املــــروري، فــضــاً عــن توفري 
أكر للُكلفة االقتصادية الناجمة عن 

حوادث السيارات.

مختّصون: المجتمع مضطر إلى التعايش 
مع تداعيات »كورونا«

لفة 
ُ
ض الك

ّ
خبراء: »العمل عن ُبعد« يخف

التشغيلية للشركات ويعّزز التحّول الرقمي

ضت رسوم »القيد« في سجل الموّردين والمقاولين بنسبة %50
ّ

خف

»المالية« تلغي رسوم »تجديد 
القيد« وبيع وثائق المناقصات

وام À أبوظبي

أعلنت وزارة املالية عــن ثاثة قــرارات 
جـــديـــدة، تــشــمــل الــجــهــات االتــحــاديــة 

كافة يف الدولة.
ونــــــّصــــــت الـــــــــقـــــــــرارات عــــــى خـــفـــض 
رســـــــوم »الــــقــــيــــد« يف ســـجـــل املـــــوّرديـــــن 
واملـــقـــاولـــن االتــــحــــادي، لـــدى كـــل من 
وزارة املــــالــــيــــة، ووزارة تـــطـــويـــر الــبــنــيــة 
الــــتــــحــــتــــيــــة، بـــنـــســـبـــة 5٠% مــــــن ١٠٠٠ 
درهــــم لــتــصــبــح 5٠٠ درهـــــم، وإلــغــاء 
رســـــــــــــــــوم »تــــــــجــــــــديــــــــد الــــــــقــــــــيــــــــد« لــــيــــصــــبــــح 
مـــــجـــــانـــــاً. كــــمــــا عــــــّدلــــــت الــــــــــــــوزارة الئـــحـــة 
املـــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــازن يف  املــــــــــــــشــــــــــــــريــــــــــــــات وإدارة 
الــحــكــومــة االتــحــاديــة، وذلـــك بإلغاء 
رســـــــــــــــــــــوم بـــــــــيـــــــــع وثـــــــــــــائـــــــــــــق ومــــــــســــــــتــــــــنــــــــدات 
املــنــاقــصــات لـــدى الــجــهــات االتــحــاديــة 

)وزارات وهيئات( لتصبح مجانية.
وأكــــــــــــــــدت وزارة املــــــالــــــيــــــة أن هــــــذه 
الـــــقـــــرارات ســتــصــبــح ســـاريـــة املــفــعــول، 
اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ نشرها 

يف الجريدة الرسمية.
وقـــــــــــــال وكـــــــيـــــــل الــــــــــــــــــــــوزارة، يـــــونـــــس 
حــاجــي الــخــوري، إن »الـــوزارة تعمل 
عـــــــن قـــــــــرب مـــــــع الــــــــــــــــــوزارات االتـــــحـــــاديـــــة 
ــــهــــــود  املــــــعــــــنــــــيــــــة، بــــــــهــــــــدف تـــــنـــــســـــيـــــق الــــــجــ
ملـــــــــــراجـــــــــــعـــــــــــة الــــــــــــــــرســــــــــــــــوم الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــيــــــــة، 
ــــتــــــم  ــيــ ــ وتــــــــــــحــــــــــــديــــــــــــد الـــــــــــــــــرســـــــــــــــــوم الــــــــــــتــــــــــــي ســ
إلــــــغــــــاؤهــــــا أو تــــخــــفــــيــــضــــهــــا، بـــــــنـــــــاًء عـــى 
دراســــــــــــــــــــــــــــــــــات ومـــــــــــــــقـــــــــــــــارنـــــــــــــــات مــــــــعــــــــيــــــــاريــــــــة 

معّمقة«.

 من اليوم. À  أرشيفية
ً
القرارات سارية المفعول اعتبارا

إعادة فتح الشواطئ 
الفندقية في دبي 
أمام »غير النزالء«

أزاد عيشو À دبي

أكدت دائرة السياحة والتسويق 
الــتــجــاري يف دبــي أنــه تــم تحديث 
اشـــــــــــــراطـــــــــــــات مــــــــــرافــــــــــق وخــــــــدمــــــــات 
الــــقــــطــــاع الــــســــيــــاحــــي، مــــشــــرية إىل 
أنــــــــــــــه أصـــــــــبـــــــــح بــــــــإمــــــــكــــــــان الــــــضــــــيــــــوف 
الـــــــــــخـــــــــــارجـــــــــــيـــــــــــن، مـــــــــــــن غـــــــــــــري نـــــــــــــزالء 
ــــدق، شــــــــــــراء تـــــــذاكـــــــر دخـــــــول  ــ ـــــنـ ــــفــ الـــ
ــــة بــــاملــــنــــشــــآت  ــــاصــ لـــــلـــــشـــــواطـــــئ الــــــخــ
الفندقية، بعد أن كانت تقتصر 

عى النزالء فقط.
ووفــــــــقــــــــاً لــــتــــعــــمــــيــــم صـــــــــدر عـــن 
الدائرة، أمس، فإنه يجب ترك 
مــســافــة مـــريـــن بـــن األشـــخـــاص، 
ومـــــســـــافـــــة أربــــــعــــــة أمــــــتــــــار بــــــن كـــل 
مجموعتن مــن األشــخــاص عى 
الـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــواطـــــــــــــــــــــئ وبـــــــــــــــــــــــــــــــن »أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــّرة 
الــتــشــمــس«، وتـــرك مــريــن فقط 

لـــــــلـــــــعـــــــائـــــــلـــــــة الــــــــــــــــــواحــــــــــــــــــدة، فـــــــيـــــــمـــــــا ال 
ُيــــــــســــــــمــــــــح بـــــــــــوجـــــــــــود أكـــــــــــــــر مـــــــــــن ١٠ 
أشخاص يف املجموعة الواحدة، 
ســــــواء لـــلـــعـــائـــات أو األصــــدقــــاء، 
مع إعــادة فتح الشواطئ بسعة 
5٠%، حـــــــــفـــــــــاظـــــــــاً عـــــــــــى الــــــتــــــبــــــاعــــــد 

االجتماعي.
وشّدد التعميم عى ضرورة 
اتـــــــــــــبـــــــــــــاع اإلرشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادات الـــــــــــــصـــــــــــــادرة 
بـــــخـــــصـــــوص الــــــــريــــــــاضــــــــات املـــــائـــــيـــــة، 
مــــــشــــــرياً إىل أنـــــــه ُيــــســــمــــح بـــتـــقـــديـــم 
املــــــــأكــــــــوالت واملـــــــشـــــــروبـــــــات، فـــضـــاً 
عن السماح للمطاعم واملقاهي 
وعــــــــــــــربــــــــــــــات الــــــــــطــــــــــعــــــــــام بــــــــمــــــــعــــــــاودة 
نشاطها، شريطة اتباع إرشادات 

القطاع الازمة.

حكومة رأس الخيمة 
تطلق حزمة محفزات 

اقتصادية

»الصحة« تسمح 
للقطاع الخاص 

باستئناف خدماته 
الصحية

»االتحاد للطيران« 
تستعد  لتشغيل 

رحالتها  المنتظمة 
مطلع يوليو
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بدء االختبار 
المركزي لطلبة 
المدارس ضمن 

»التعلم الذكي«

ــــيـــــوم االخــــتــــبــــار املـــــركـــــزي لــلــفــصــل  يــــبــــدأ الـ
ـــــدرايس الــثــالــث لــطــلــبــة الــصــفــوف من  الــ
الـــــــــرابـــــــــع حـــــتـــــى الــــــــثــــــــاين عـــــشـــــر بــــــــاملــــــــدارس 
الـــحـــكـــومـــيـــة والــــخــــاصــــة املـــطـــبـــقـــة ملــنــهــاج 
وزارة الرتبية والتعليم. ويأيت االختبار 
ضـــــــــــمـــــــــــن مــــــــــنــــــــــظــــــــــومــــــــــة الــــــــــتــــــــــعــــــــــلــــــــــم الــــــــــــــــذيك 
والــــــتــــــعــــــلــــــيــــــم عـــــــــــن بـــــــعـــــــد الـــــــــتـــــــــي تــــطــــبــــقــــهــــا 
الــوزارة، حيث يستهل طلبة الصفوف 

ــــثـــــامـــــن »مــــســــار  ــــابـــــع والـ الــــــســــــادس والـــــسـ
النخبة« االختبار األول يف مادة العلوم 
اليوم، بينما يؤدي طلبة الصفوف من 
الــــــــــرابــــــــــع حــــــتــــــى الـــــــثـــــــامـــــــن اخـــــــتـــــــبـــــــار الــــلــــغــــة 
العربية يف الثاين من يونيو املقبل، ويف 
3 يــونــيــو اخـــتـــبـــار الــلــغــة الــعــربــيــة لطلبة 
الصفوف من التاسع إىل الثاين عشر، 
ويف 4 يونيو يدخل طلبة الصفوف من 

الــــرابــــع حـــتـــى الـــثـــامـــن اخــــتــــبــــاراً يف الــلــغــة 
اإلنــــجــــلــــيــــزيــــة. وتـــبـــلـــغ مــــــدة االخــــتــــبــــار 30 
دقيقة، وحددت الوزارة ضوابط خالل 
أداء االختبار، منها أن كل سؤال مقيد 
بــزمــن مــحــدد يــظــهــر بــجــانــبــه مـــن خــالل 
مؤقت زمني، وعىل الطلبة التأكد من 
إجابة السؤال قبل االنتقال إىل التايل.  

أبوظبي ■ وام

ــــارات  ــ ــــــة حـــديـــثـــة ملـــركـــز اإلمـ أكــــــدت دراسـ
لــــلــــســــيــــاســــات، أن اإلمـــــــــــــــارات أحـــســـنـــت 
اســــتــــغــــالل الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا يف مـــواجـــهـــة 
ــــتــــــجــــــد  تـــــــــفـــــــــي فــــــــــــــــــــروس كــــــــــــــورونــــــــــــــا املــــــســ
)كــــــوفــــــيــــــد -19(، مــــــــن خـــــــــــالل تــــوظــــيــــف 
بـــــرامـــــج وتــــطــــبــــيــــقــــات وتــــقــــنــــيــــات الـــــذكـــــاء 
االصـــطـــنـــاعـــي يف اســــتــــشــــراف مــســتــقــبــل 
الفروس، ووضع الخطط االستباقية 
لــــــــــــالســــــــــــتــــــــــــجــــــــــــابــــــــــــة الـــــــــــــســـــــــــــريـــــــــــــعـــــــــــــة صـــــــــحـــــــــيـــــــــاً 
واقتصادياً ومجتمعياً للتعامل معه.
ودّلــــــــــــــلــــــــــــــت الـــــــــــــــدراســـــــــــــــة عــــــــــــىل نــــــجــــــاح 
الـــــــدولـــــــة يف حــــســــن اســـــتـــــغـــــالل الـــــذكـــــاء 
االصطناعي يف التعامل مع »كورونا« 
ــــــي الـــتـــي  بــــنــــمــــوذجــــن: األول إلمـــــــــارة دبـ
نـــــــجـــــــحـــــــت يف تــــــــطــــــــويــــــــع الــــــتــــــكــــــنــــــولــــــوجــــــيــــــا 
لتنظيم حــركــة الــســكــان خـــالل أوقـــات 
الحظر، ما أسهم بشكل كبر يف الحد 
ــــتـــــشـــــار الــــــــفــــــــروس، بـــيـــنـــمـــا تــمــثــل  مــــــن انـ
ــــثــــــاين يف اســـــتـــــخـــــدام إمـــــــارة  الـــــنـــــمـــــوذج الــ
أبــــوظــــبــــي ألحـــــــدث الـــتـــقـــنـــيـــات والــــرامــــج 
الــــعــــلــــمــــيــــة لــــلــــتــــنــــبــــؤ بــــــمــــــعــــــدالت تـــــســـــارع 
وترة انشار الفروس من أجل حشد 

االستعدادات الالزمة ملواجهته. 
وأفـــــــــــادت الــــــدراســــــة بــــــأن اإلمـــــــــارات 
ــــيــــــف  تــــــــــبــــــــــذل جـــــــــــــهـــــــــــــوداً حــــــثــــــيــــــثــــــة يف تــــــوظــ
تـــــــــطـــــــــبـــــــــيـــــــــقـــــــــات الــــــــــــــــــذكــــــــــــــــــاء االصـــــــــطـــــــــنـــــــــاعـــــــــي 
والــحــلــول الــذكــيــة يف إطــــار استجابتها 
ومــــــــــواجــــــــــهــــــــــتــــــــــهــــــــــا لــــــــــتــــــــــحــــــــــديــــــــــات انـــــــــتـــــــــشـــــــــار 
»كـــــورونـــــا«، الفـــتـــة إىل أنـــــه عــــىل ســبــيــل 
املـــــــــثـــــــــال اســــــتــــــخــــــدمــــــت شــــــــركــــــــة أبـــــوظـــــبـــــي 
لــلــخــدمــات الــصــحــيــة )صــحــة(، الــذكــاء 
االصـــــــطـــــــنـــــــاعـــــــي بـــــــالـــــــتـــــــعـــــــاون مـــــــــع شـــــركـــــة 
بريطانية للتنبؤ بمدى تسارع انتشار 
ــــر احــــتــــيــــاجــــات  ــــديــ ــــقــ الـــــــــوبـــــــــاء، وفــــــهــــــم وتــ
السعة الطبية والسريرية، وتخطيط 

كيفية استجابتها للوباء. 
وذكـــــــــــــــــــــــــرت الـــــــــــــــــدراســـــــــــــــــة أن شـــــــركـــــــة 
»صحة« استعانت بتطبيقات للذكاء 
االصطناعي تنفذها شركة »درابر آند 
داش« ذائـــــعـــــة الــــصــــيــــت يف بـــريـــطـــانـــيـــا، 
وهــــــــــــــــــــي الـــــــــتـــــــــطـــــــــبـــــــــيـــــــــقـــــــــات نــــــــفــــــــســــــــهــــــــا الــــــــتــــــــي 
تستخدمها خدمة الصحة الوطنية يف 
اململكة املتحدة، إذ تؤخذ البيانات من 
املستشفيات لفهم املستويات املعتادة 
للطلب عىل األسّرة أو رعاية الطوارئ، 
ثم ُتجمع هذه البيانات وُتقارن مع ما 
شــوهــد بــالــفــعــل مــن انــتــشــار الــفــروس 

يف جـــــمـــــيـــــع أنــــــــحــــــــاء الـــــــعـــــــالـــــــم، وُتـــــحـــــلـــــل 
ملـــعـــرفـــة االتـــــجـــــاهـــــات والـــســـيـــنـــاريـــوهـــات 

املحتملة.
ــــيـــــس  ــــرئـ ــــلــــــت الـــــــــــدراســـــــــــة عــــــــن الـ ــــقــ ونــ
التنفيذي لشركة »درابـــر آنــد داش«، 
أورالنــــــــــــــــدو أغــــــريــــــبــــــا، تـــــأكـــــيـــــده أن نــــظــــام 
الــــــرعــــــايــــــة الــــصــــحــــيــــة يف إمــــــــــــارة أبــــوظــــبــــي 
لديه القدرة الكافية عىل التعامل مع 
أعداد أكر من عدد اإلصابات الحالية 
املسجلة يف اإلمارات جّراء تفي وباء 

»كورونا«.
وأشــــارت الـــدراســـة إىل أن نــمــوذج 
الذكاء االصطناعي الذي تعتمد عليه 
دولــــــــــة اإلمــــــــــــــــارات يـــــســـــاعـــــد عــــــىل تـــقـــديـــم 
رؤى مـــفـــيـــدة ضـــــروريـــــة حــــــول فـــــروس 
ــــيـــــة تــــوقــــع  )كــــــــوفــــــــيــــــــد-19(، تــــتــــيــــح إمـــــكـــــانـ
اتــــجــــاهــــات الـــــفـــــروس، بـــمـــا يـــمـــّكـــن مــن 
إعــــــــــداد اســــرتاتــــيــــجــــيــــة أكـــــــر تــــمــــاســــكــــاً يف 
االستجابة واملواجهة، كما ُيمّكن هذا 
الـــــــنـــــــمـــــــوذج مــــــــن الـــــــــذكـــــــــاء االصـــــطـــــنـــــاعـــــي 
القطاع الصحي يف الدولة من تنظيم 
كـــيـــفـــيـــات االســـتـــجـــابـــة الـــفـــعـــالـــة ملــســائــل 
الــطــلــب عـــىل األســــــّرة، خــصــوصــاً أســـّرة 
غــــــــــــــــرف ووحــــــــــــــــــــــــــــدات الــــــــعــــــــنــــــــايــــــــة املــــــــــــرّكــــــــــــزة 
لـــلـــمـــرىض األشـــــــــّد حــــاجــــة واألكـــــــــر تــــأثــــراً 

بالفروس. 
وقـــــــــــــــــالـــــــــــــــــت: »ألن تــــــــــــحــــــــــــدي نـــــقـــــص 
املــــــعــــــدات الـــطـــبـــيـــة واألســـــــــــــّرة والـــضـــغـــط 
عـــــىل املـــســـتـــشـــفـــيـــات والـــــــكـــــــوادر الـــطـــبـــيـــة 
والــتــمــريــضــيــة كـــان مــن أبـــرز الــتــحــديــات 
الــــــــــــــتــــــــــــــي واجـــــــــــــــــهـــــــــــــــــت دول الـــــــــــــعـــــــــــــالـــــــــــــم يف 
اســـــتـــــجـــــابـــــتـــــهـــــا النـــــــتـــــــشـــــــار الــــــــــــوبــــــــــــاء، فــــــإن 
أدوات وتــقــنــيــات الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي 
تـــســـاعـــد بــــدرجــــة مـــفـــيـــدة املــســتــشــفــيــات 
واملرافق الصحية اإلماراتية عىل إدارة 
مــــــــواردهــــــــا يف شـــــكـــــل أفــــــضــــــل، والــــتــــنــــبــــؤ 
ــــيـــــل عــــنــــصــــر املـــــــفـــــــاجـــــــأة أو  ــــلـ بـــــــذلـــــــك، وتـــــقـ

التخمن ما أمكن«.
ــــا يـــتـــعـــلـــق بــــاســــتــــفــــادة إمـــــــارة  ويف مــ
دبـــي مــن تــوظــيــف الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي 
يف مــــواجــــهــــة جــــائــــحــــة »كــــــوفــــــيــــــد–19«، 
أفـــــــــــــــادت الــــــــــدراســــــــــة بــــــــــأن حـــــكـــــومـــــة دبـــــي 
أحــــــــــــــســــــــــــــنــــــــــــــت اســـــــــــــــــتـــــــــــــــــغـــــــــــــــــالل وتــــــــــــوظــــــــــــيــــــــــــف 
الــتــكــنــولــوجــيــا يف تــنــظــيــم حــركــة ســكــان 
اإلمـــــــارة أثـــنـــاء ســـاعـــات الــحــظــر وتــقــيــيــد 
الــــــــخــــــــروج إال لــــلــــعــــامــــلــــن يف قــــطــــاعــــات 
حيوية، ومن لديهم تصاريح صالحة. 
وأوضـــــحـــــت أنــــــه تـــمـــت االســــتــــفــــادة 
مــن برنامج »عــيــون عــىل الطريق« من 

خالل شبكة من الكامرات املبثوثة يف 
أنحاء اإلمارة وشوارعها، للتعرف إىل 
الــــــــوجــــــــه والــــــــــصــــــــــوت ولــــــــوحــــــــة تــــرخــــيــــص 
ــــيـــــات يـــتـــم  ــــنـ ــــقـ ــــتـ املـــــــركـــــــبـــــــات، ويف هــــــــــذه الـ
تـــغـــذيـــة املــــعــــلــــومــــات مـــــن خــــــالل قـــاعـــدة 
بيانات مركزية كبرة، ويجري من ثّم 
تـــحـــلـــيـــلـــهـــا، ملــــراقــــبــــة فـــاعـــلـــيـــة الــــحــــظــــر يف 
الــــــتــــــقــــــلــــــيــــــل مـــــــــــن اإلصـــــــــــــــابـــــــــــــــات بــــــــفــــــــروس 

كورونا ونحو ذلك.
وقــــــــــالــــــــــت الــــــــــــــدراســــــــــــــة: »تـــــســـــتـــــخـــــدم 
شــركــة )نبتة هيلث( - شــركــة إمــاراتــيــة 
نــــــــاشــــــــئــــــــة تـــــــعـــــــمـــــــل يف مــــــــــجــــــــــال الــــــــرعــــــــايــــــــة 
الصحية - الذكاء االصطناعي لتقديم 
تــــــــــقــــــــــيــــــــــيــــــــــمــــــــــات املـــــــــــــــخـــــــــــــــاطـــــــــــــــر واألعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراض 
لـــــ)كــــوفــــيــــد-19(، إذ تــســتــعــن بـــالـــذكـــاء 
االصــــــــطــــــــنــــــــاعــــــــي لـــــتـــــشـــــخـــــيـــــص الـــــــــحـــــــــاالت 
الــصــحــيــة الــكــامــنــة، الســيــمــا أنــهــا تؤكد 
ــــتـــــي يـــوفـــرهـــا  أن الــــتــــقــــنــــيــــات املــــتــــقــــدمــــة الـ
الـــــذكـــــاء االصــــطــــنــــاعــــي، والـــتـــعـــلـــم اآليل 
الـــتـــطـــبـــيـــقـــي، وتـــقـــنـــيـــة الـــــ)بــــلــــوك تــشــن( 
يمكن أن تساعد يف التخفيف من آثار 

األوبئة يف املستقبل«.
وأضـــــافـــــت: »ومــــنــــذ االســـتـــجـــابـــات 
ــــة انــــتــــشــــار  ــــهــ ــــرة ملــــــواجــ ــــكــ ــبــ ــ اإلمــــــــاراتــــــــيــــــــة املــ
ــــائـــــرات بــــــــدون طـــيـــار  ــــاء كــــانــــت الـــــطـ ــــوبــ الــ
)درونــــــــــــــــز( تـــــقـــــوم بــــعــــمــــلــــيــــات الـــتـــعـــقـــيـــم 
بــــــســــــرعــــــة وفـــــــاعـــــــلـــــــيـــــــة، وتـــــــــــراقـــــــــــب مــــــدى 
الـــتـــزام الــنــاس مــنــازلــهــم يف أثــنــاء فــرتة 
التعقيم، فضالً عن مراقبة التزامهم 
ســيــاســة الــتــبــاعــد االجـــتـــمـــاعـــي، وعـــدم 
الــتــجــمــع واالكـــتـــظـــاظ، كــمــا تستخدم 
عــــــــنــــــــاصــــــــر الــــــــــشــــــــــرطــــــــــة خــــــــــــــــــــــــوذات ذكــــــيــــــة 
تمّكنها من قياس درجة حرارة مئات 
األشـــــــــــــخـــــــــــــاص كـــــــــــل دقـــــــــيـــــــــقـــــــــة، يف إطـــــــــــار 
ــــهـــــود املـــــبـــــذولـــــة ملــــكــــافــــحــــة فــــــروس  الـــــجـ
كــــــــــــورونــــــــــــا املـــــــســـــــتـــــــجـــــــد، ويـــــــمـــــــكـــــــن لـــــهـــــذه 
الــــــخــــــوذات )الـــــتـــــي تــــحــــتــــاج لــــوقــــت أقــــل 
ــــر مـــــــن أجـــــــهـــــــزة قــــيــــاس  ومـــــســـــافـــــة أقــــــصــ
ــــيـــــديـــــة( قــــــيــــــاس درجـــــــة  ــلـ ــ ــــقـ ــــتـ الــــــــــحــــــــــرارة الـ
الــحــرارة مــن عــىل بعد خمسة أمــتــار، 
وتــســتــطــيــع فــحــص مـــا يــصــل إىل 200 
شخص يف الدقيقة، كما تصدر إنذاراً 
يف حــــــــــــــالــــــــــــــة رصـــــــــــــــــــــد شـــــــــــخـــــــــــص مــــــــصــــــــاب 
بالحمى«، مؤكدة أن هذه الخوذات 
أثــــــبــــــتــــــت فـــــاعـــــلـــــيـــــة لـــــفـــــحـــــص الـــــــــنـــــــــاس يف 
املــــــــــنــــــــــاطــــــــــق ذات الــــــــكــــــــثــــــــافــــــــة الـــــســـــكـــــنـــــيـــــة 
املــــــــــرتــــــــــفــــــــــعــــــــــة، بـــــــــمـــــــــا يف ذلـــــــــــــــــك األحـــــــــــيـــــــــــاء 

املغلقة.
ووفــــــــــقــــــــــاً لــــــــلــــــــدراســــــــة، فــــــفــــــي نــــهــــايــــة 

مـــارس املـــايض أعــلــنــت مــجــمــوعــة »جــي 
42«، وهــــــي تـــعـــمـــل يف مــــجــــال الــــذكــــاء 
االصـــطـــنـــاعـــي والـــحـــوســـبـــة الــســحــابــيــة، 
وتــتــخــذ مـــن مــديــنــة مــصــدر يف أبــوظــبــي 
ــــتـــــعـــــاون مــــــع مـــجـــمـــوعـــة  ــــالـ مــــــقــــــراً لـــــهـــــا، بـ
»بــــــــــــي.جــــــــــــي.آي« املــــتــــخــــصــــصــــة عـــــاملـــــيـــــاً يف 
مــــجــــال حــــلــــول الــــجــــيــــنــــوم، عـــــن إطـــــالق 
مختر حديث بقدرات معالجة فائقة 
إلجــــــــــــــــــراء عـــــــــشـــــــــرات آالف االخــــــــتــــــــبــــــــارات 
بــــتــــقــــنــــيــــة »آر يت. بـــــــي يس آر« يـــــومـــــيـــــاً، 
لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات فــحــص وتشخيص 
اإلصــابــة بــفــروس كــورونــا املستجد يف 
اإلمــــــــــــــارات، لـــيـــصـــبـــح أول مـــخـــتـــر بـــهـــذا 
الحجم يف العالم يتم تشغيله خارج 
الـــــــــــصـــــــــــن، مـــــــــــا أســـــــــهـــــــــم يف أن تـــــســـــّجـــــل 
اإلمـــــارات أعـــىل مــعــدالت الــفــحــص عن 
انتشار الــوبــاء داخــل أراضــيــهــا، قياساً 
بــعــدد الــســكــان عــىل مــســتــوى الــعــالــم، 
وفــــقــــاً لــلــبــيــانــات الــــصــــادرة عــــن مــنــظــمــة 

الصحة العاملية.
وانــــتــــهــــت الـــــــدراســـــــة إىل أنـــــــه عــىل 
الــــــــــــــــرغــــــــــــــــم مــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــوطـــــــــــــــــــأة الـــــــــــشـــــــــــديـــــــــــدة 
والــتــداعــيــات الــســلــبــيــة الــشــامــلــة الــتــي 
ــّلـــفـــهـــا وبــــــــاء »كـــــــوفـــــــيـــــــد-19«، فـــإنـــه  يـــخـ
يــــــنــــــطــــــوي كــــــــذلــــــــك عـــــــــىل فــــــــــــرص يـــمـــكـــن 
اســتــغــاللــهــا، ومـــن ثــم فـــإن مــا يتوافر 
لــــــــــــــــدى اإلمـــــــــــــــــــــــــــــــارات مــــــــــــن بـــــــنـــــــيـــــــة تــــحــــتــــيــــة 
مــــــــــــتــــــــــــطــــــــــــورة وخـــــــــــــــــدمـــــــــــــــــات لــــــوجــــــســــــتــــــيــــــة 
مـــتـــقـــدمـــة، يـــؤهـــلـــهـــا ألن تـــضـــع مــــزيــــداً 
ــــارات يف دعــــــــم الـــبـــحـــث  ــــمــ ــثــ ــ ــتــ ــ مــــــن االســ
العلمي، وإحــداث نقلة نوعية نحو 
اقــتــصــاد املــعــرفــة، وتــطــويــر تطبيقات 
الذكاء االصطناعي والطباعة ثالثية 
األبــعــاد والــواقــع االفـــرتايض والــواقــع 
املعزز و»البلوك تشن«، ليس فقط 
مــــــــن أجــــــــــل تـــــوســـــيـــــع مــــــــجــــــــاالت تــــنــــويــــع 
اقـــــتـــــصـــــادهـــــا، وزيـــــــــــــادة نــــســــبــــة إســــهــــام 
االقتصاد الرقمي يف تنويع االقتصاد 
الوطني، بل كذلك أيضاً، ويف املسار 
ذاتـــه يف الــحــقــيــقــة، مــن أجـــل تسريع 
الـــخـــطـــوات اإلمــــاراتــــيــــة بـــاتـــجـــاه تــحــّول 
الــــــــــقــــــــــطــــــــــاع الـــــــــصـــــــــحـــــــــي إىل مـــــــــــزيـــــــــــد مـــــن 
تـــوظـــيـــف تـــقـــنـــيـــات الـــصـــحـــة الـــرقـــمـــيـــة، 
وتــــــــــــــعــــــــــــــزيــــــــــــــز آلــــــــــــــــــيــــــــــــــــــات دمـــــــــــــــــــــــج الـــــــــــــــذكـــــــــــــــاء 
االصـــطـــنـــاعـــي يف الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة، 
وابـــتـــكـــار مـــســـارات وحـــلـــول اســتــبــاقــيــة 
مــن شــأنــهــا تــعــزيــز الــرعــايــة الصحية، 
كحلقة أساسية من حلقات التنمية 

املستدامة.

دبي استخدمته لتنظيم حركة السكان.. وأبوظبي طّوعته للتنبؤ بتسارع الفيروس

دراسة: اإلمارات أحسنت 
توظيف »الذكاء 

ب  االصطناعي« في تجنُّ
مفاجآت »كورونا«

الطائرات بدون طيار تعقم الطرق بسرعة وفاعلية وتراقب مدى التزام الناس منازلهم أثناء فترة التعقيم. 
À أرشيفية 

أشرف جمال ■ أبوظبي 

»عيون على الطريق« لمراقبة فاعلية الحظر في 
التقليل من إصابات فيروس كورونا.

نهم من 
ّ
عناصر شرطة استخدموا خوذات ذكية تمك

قياس درجة حرارة مئات األشخاص كل دقيقة.

أبحاث وطنية 
نقلت الدراسة عن عضو مجلس علماء اإلمارات المتحدث 

الرسمي لقطاع العلوم المتقدمة في الدولة، الدكتور علوي 
الشيخ علي، تأكيده أن اإلمارات تعمل على مجموعة من 

الدراسات المتعلقة بالتصدي لفيروس كورونا المستجد، منها 
دراسات تطوير األدوات الرقمية لتقليل الضغط على المنشآت 

الصحية، ودراسات محاكاة االنتشار وحركة المصابين. وأشار إلى 
 من جامعات اإلمارات والشارقة وخليفة، 

ً
 مشتركا

ً
أن فريقا

يعمل بالتعاون مع شركة »صحة« في أبوظبي وهيئة الصحة 
في دبي وجامعة غرب أستراليا ومركز العين لإلخصاب، على 

دراسة وفهم العوامل الجينية التي تؤدي إلى شدة اإلصابات 
في الدولة من خالل التسلسل الجيني ودراسته لحاملي 

المرض، حيث تساعد الدراسة على فهم أعمق الختالف شدة 
األعراض من شخص إلى آخر، ووضع حلول وخطط استراتيجية 

لحماية السكان، ومن هم أكثر عرضة للمرض. كما أوضح أن ثمة 
 تبذلها جامعة خليفة في أبوظبي من أجل تطوير 

ً
جهودا

نموذج أولي لجهاز تنفس اصطناعي لحاالت الطوارئ، مصمم 
بمواد قليلة الكلفة، ويمكن الوصول إليها بسهولة 

وباستخدام تقنية الطباعة ثالثية األبعاد.

نظام الرعاية الصحية في أبوظبي قادر على التعامل 
مع أعداد أكبر من اإلصابات الحالية في اإلمارات. 
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أكد مختصان بعلم النفس واالجتماع 
وطــبــيــب أن املــجــتــمــع مــضــطــر لــلــتــعــايــش 
مــــــــــع فـــــــــــــــــروس »كـــــــــــــــــورونـــــــــــــــــا«، وســــــيــــــكــــــون 
ــــاً عـــــــن مــــجــــتــــمــــع مـــــــا قـــبـــل  ــــامــ ــــمــ مــــخــــتــــلــــفــــاً تــ
انــــتــــشــــار الــــــفــــــروس، إذ تــــغــــرت عــــــادات 
وتقاليد وعــاقــات مباشرة وانخفضت 
الــــــجــــــرائــــــم واإلصـــــــــابـــــــــة بــــــــأمــــــــراض مـــعـــديـــة 
أخرى، مشرين إىل أن السكان شعروا 
بـــــــــاالرتـــــــــيـــــــــاح بــــــعــــــد الــــــــــعــــــــــودة الـــــتـــــدريـــــجـــــيـــــة 
ــــاً لـــــإجـــــراءات  لـــلـــحـــيـــاة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، وفـــــقـ
االحـــــــــــرازيـــــــــــة. وأوضــــــــــحــــــــــوا، لـــــــــــ»اإلمــــــــــارات 
الـــــــــــــــــيـــــــــــــــــوم«، أن الـــــــــتـــــــــبـــــــــاعـــــــــد االجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي 
والتواصل االفــرايض أصبحا جزءاً من 
الـــــحـــــيـــــاة، واملــــجــــتــــمــــع بــــــــات يـــتـــقـــبـــل األمــــــر 
الــــــــــــواقــــــــــــع ويـــــــتـــــــعـــــــايـــــــش مـــــــــــع اإلجــــــــــــــــــــــــراءات 
ــــيـــــعـــــي لــــحــــمــــايــــة  ــــبـ االحـــــــــــــرازيـــــــــــــة بـــــشـــــكـــــل طـ
نـــــــــــفـــــــــــســـــــــــه واآلخــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــن اإلصــــــــــــــــابــــــــــــــــة 

بالفروس.
وقـــــــــــــــــــــــال أســــــــــــــتــــــــــــــاذ عــــــــــلــــــــــم االجــــــــــتــــــــــمــــــــــاع 
ــــمــــــة  ــــريــ ــــقــــــي وأســــــــــــتــــــــــــاذ عـــــــلـــــــم الــــــجــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــــطــ ــتــ ــ الــ
بجامعة الشارقة، الدكتور أحمد فاح 
العموش، إن العاقات االجتماعية يف 
ــــاعــــــد  ــبــ ــ ــتــ ــ إعـــــــــــــــــــــادة هــــــيــــــكــــــلــــــة، حـــــــيـــــــث بــــــــــــــرز الــ
االجتماعي كأمر واقع وشرط الستمرار 

العاقات االجتماعية.
وأوضــح أن العاقات االجتماعية 
بـــاتـــت تــشــهــد نـــوعـــاً مـــن الـــجـــمـــود بسبب 
االمتناع عــن املصافحة وفــرض التباعد 
وتــــحــــديــــد الــــتــــواصــــل بـــــن األفــــــــــراد الـــذيـــن 
لجأوا إىل التواصل االفرايض، رغم أن 
الـــــعـــــاقـــــات املـــــبـــــاشـــــرة وجــــــهــــــاً لـــــوجـــــه هــي 

األقوى يف كل املجتمعات.
وأشــــــــار إىل أن املـــجـــتـــمـــع تـــخـــى عــن 
إقامة األفراح والوالئم وبيوت العزاء، 
وأصـــبـــحـــت تـــتـــم عــــن بـــعـــد، إذ ســيــصــبــح 
ذلــــــــــــــــك ســــــــــلــــــــــوكــــــــــاً طـــــــبـــــــيـــــــعـــــــيـــــــاً لــــــــــــــــدى أفــــــــــــــــراد 
املــــجــــتــــمــــع، وســــيــــكــــون مـــــع مـــــــــرور الــــزمــــن 
التباعد سلوكاً مقبوالً يمكن التعايش 

معه وليس مرفوضاً.
وذكر أن التباعد سيؤثر يف العمل 
ـــيـــــم، وســــيــــقــــلــــل نــــســــبــــة ارتــــــكــــــاب  ــلــ ــ ــــعـ ــتـ ــ والـ
الــــــــــــجــــــــــــرائــــــــــــم ألن الــــــــــســــــــــكــــــــــان ســــــيــــــقــــــضــــــون 
أوقــــاتــــهــــم يف املـــــنـــــازل لــــوجــــود عــــــدد كــبــر 
مــنــهــم يف الــــعــــزل املــــنــــزيل، بـــعـــد الـــعـــودة 
مــن الـــرحـــات الــســيــاحــيــة الــجــويــة لفرة 
ال تقل عن أسبوعن، كما ستنخفض 
الــــــــحــــــــوادث والــــــوفــــــيــــــات املــــــــروريــــــــة نــتــيــجــة 

انخفاض عدد املركبات يف الطرقات.
ولـــــــفـــــــت إىل أن رفـــــــاهـــــــيـــــــة الـــــتـــــســـــوق 
تغرت ولن تعود كما كانت يف السابق 
ألن أولـــــــــــــويـــــــــــــات الــــــــســــــــكــــــــان أصـــــــبـــــــحـــــــت يف 
الـــــــــتـــــــــعـــــــــلـــــــــيـــــــــم والــــــــــــصــــــــــــحــــــــــــة كـــــــــونـــــــــهـــــــــمـــــــــا مــــــن 
األساسيات، وأن االستثمار يف التعليم 
والـــــــــــصـــــــــــحـــــــــــة أهــــــــــــــــــم مــــــــــــــن االســــــــــتــــــــــثــــــــــمــــــــــار يف 
الـــــــــســـــــــيـــــــــاحـــــــــة، مـــــــضـــــــيـــــــفـــــــاً أن الــــــــعــــــــاقــــــــات 
الزوجية ستكون أكرث إيجابية ألن األب 

متفرغ لألسرة كونه يعمل من البيت، 
ــــتـــــوتـــــر الـــــــــذي كــــــــان يف املـــــــــايض كــــان  وأن الـ
بسبب عدم وجود فرصة للتواصل مع 
األســــرة بــســبــب عــمــل األب خـــارج املــنــزل 

لساعات طويلة.
ــــنــــــي  ــيــ ــ ــــروتــ وأوضــــــــــــــــــح أن الـــــــنـــــــشـــــــاط الــ
ــــنـــــن  لــــــلــــــعــــــمــــــل ســــــيــــــنــــــخــــــفــــــض بـــــــســـــــبـــــــب تـــــقـ
الــعــمــل »عـــن بــعــد«، وســتــظــهــر وظــائــف 
جديدة يف التقنية والصحة والتعليم، 
وتختفي الوظائف التقليدية ولن تكون 
ــــثـــــافـــــة نــــفــــســــهــــا الــــتــــي  ــــالـــــكـ مــــــقــــــار الـــــعـــــمـــــل بـ
كــانــت عــلــيــهــا يف املـــــايض، مـــشـــراً إىل أنــه 
يـــجـــب عـــــى كـــــل شـــخـــص إعــــــــادة بــرمــجــه 

ــــفــــــادي االضــــــطــــــرابــــــات  ــتــ ــ ــــاتـــــه ووقـــــــتـــــــه لــ ــيـ ــ حـ
الــنــفــســيــة والـــســـلـــوكـــيـــة، ألن املــــكــــوث يف 
ـــام قــــد يــؤثــر  ــ املــــنــــزل لـــســـاعـــات طـــويـــلـــة وأيــ
نــفــســيــاً يف بــعــض األفــــــــراد، لـــذلـــك يــجــب 
تــــقــــســــيــــم الــــــــوقــــــــت بــــــــن األبـــــــــنـــــــــاء واألكـــــــــــل 

الصحي وممارسة الرياضة. 
ــــبـــــه، أشــــــــــار أخــــــصــــــايئ طــب  ــــانـ مــــــن جـ
ــــيــــــد  ــــعــ األســـــــــــــــــــــــــــــــــــرة، الــــــــــــــدكــــــــــــــتــــــــــــــور عـــــــــــــــــــــــــادل ســ
الــســجــواين، إىل أن الحياة سيكون لها 
ــــتـــــهـــــا  ــــيـــــعـ ــــبـ شـــــــــكـــــــــل آخــــــــــــــــر ولــــــــــــــــن تـــــــــــعـــــــــــود لـــــطـ
السابقة بسبب اإلجراءات االحرازية، 
حــيــث إن املــجــتــمــع تــعــود يف املــــايض عى 
الــــــــــــــخــــــــــــــروج والـــــــــســـــــــفـــــــــر والـــــــــــرفـــــــــــيـــــــــــه وعــــــــى 

ــــــرة، كـــــمـــــا أن انــــتــــشــــار  ــــاشـ ــ ــبـ ــ ــ الــــــعــــــاقــــــات املـ
ــــبـــــار  فــــــــــــــروس »كـــــــــــــورونـــــــــــــا« وتــــــــــأثــــــــــره يف كـ
الـــــــــســـــــــن وأصــــــــــــحــــــــــــاب األمـــــــــــــــــــــــراض املــــــزمــــــنــــــة 
ــــوامــــــل، أديــــــــا إىل تــغــر  ــــحــ واألطـــــــفـــــــال والــ
ــــــوك الــــــصــــــحــــــي ألفــــــــــــــــراد املــــجــــتــــمــــع،  ــلـ ــ ــ ــــــسـ الـ
وتــخــفــيــض الـــزيـــارات الــعــائــلــيــة وإلــزامــيــة 
الــــــحــــــجــــــر املـــــــــنـــــــــزيل لـــــبـــــعـــــض األشـــــــــخـــــــــاص، 
حـــفـــاظـــاً عــــى صــحــتــهــم وســـامـــتـــهـــم مــن 

اإلصابة بالفروس أو نقله لآلخرين.
وأوضــــــــــــــــــــــــــــــــــح أن أفــــــــــــــــــــــــــــــــــراد املــــــــجــــــــتــــــــمــــــــع 
ــتـــــعـــــدون عــــــــن الـــــــــــزيـــــــــــارات الــــعــــائــــلــــيــــة  ــ ــبـ ــ ــيـ ــ سـ
الكبرة، وستقتصر الزيارات عى األسر 
الــــــــــــــــصــــــــــــــــغــــــــــــــــرة، خــــــــــــــــــوفــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــن اإلصـــــــــــــــابـــــــــــــــة 
بــــــــالــــــــفــــــــروس، الفــــــــتــــــــاً إىل أن الـــــعـــــائـــــات 
ســـــــــتـــــــــكـــــــــون أكـــــــــــــــــرث حـــــــــــــرصـــــــــــــاً عـــــــــــــى ســـــــامـــــــة 
وصـــــــــحـــــــــة أفــــــــــــــــرادهــــــــــــــــا، وســــــتــــــعــــــتــــــمــــــد عــــى 
ــــتــــــواصــــــل الــــحــــديــــثــــة بــــــــــدالً مــن  تــــقــــنــــيــــات الــ
ــــــى الـــتـــعـــقـــيـــم  ــــز عـ ــ ــــــركـ ــــاعــــــات وسـ ــــمــ ــتــ ــ االجــ

املستمر.
وأضــــــــــــــــــــاف أن ارتـــــــــــــــــــــــداء الــــــكــــــمــــــامــــــات 
والـــــقـــــفـــــازات أصــــبــــح جـــــــــزءاً مـــــن الــــروتــــن 
ــــيـــــومـــــي، كــــمــــا أن الــــــخــــــروج مـــــن املــــنــــزل  الـ
ــــنــــــاس  ــــــدر الــ ــــقـ ــ ــتـ ــ ــ ــــكــــــون لـــــــلـــــــضـــــــرورة وسـ ــيــ ــ ســ
ــــكـــــل أفــــــــضــــــــل، حــــــــرصــــــــاً عـــى  الــــــحــــــيــــــاة بـــــشـ

الصحة والسامة العامة.
ورأى أســـــــــــــــتـــــــــــــــاذ الــــــــــــطــــــــــــب الـــــــنـــــــفـــــــي 
بـــــجـــــامـــــعـــــة الـــــــطـــــــب والــــــــعــــــــلــــــــوم الــــصــــحــــيــــة 
بـــــــــــــــــرأس الــــــخــــــيــــــمــــــة واســــــــــتــــــــــشــــــــــاري الــــــطــــــب 
الـــنـــفـــي يف مــســتــشــفــى رأس الــخــيــمــة، 
دكــــــــتــــــــور طــــلــــعــــت مــــــطــــــر، أن عــــــــى أفــــــــــراد 
املــــــــــجــــــــــتــــــــــمــــــــــع الـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــايـــــــــــش مــــــــــــــــع فــــــــــــــــروس 
»كورونا«، وفقاً لإجراءات االحرازية 
الـــتـــي وضــعــتــهــا الـــــدولـــــة، مــــشــــراً إىل أن 
سلوكيات املجتمع تغرت، بن القلق 
مـــــــن اإلصــــــــابــــــــة بـــــــالـــــــفـــــــروس، واالرتــــــــيــــــــاح 
لــــــــلــــــــســــــــمــــــــاح لـــــــــــــه بــــــــــــالــــــــــــعــــــــــــودة إىل حــــــيــــــاتــــــه 

الطبيعية، وفقاً للضوابط الصحية.

التباعد االجتماعي أمر واقع للحماية من »الفيروس«

مختصون: المجتمع مضطر إلى 
التعايش مع تداعيات »كورونا«

 من الروتين اليومي. تصوير: إريك أرازاس
ً
ارتداء الكمامات والقفازات أصبح جزءا

مصباح أمين À رأس الخيمة

اإلمارات في مواجهة 
مباشرة مع »كورونا«!

كـل يــوم

سامي الريامي

اإلمارات لن تنتظر العلماء، وال الباحثني، حتى يأتوا بلقاح لفريوس 
كورونا املستجد، بل قررت بكل وضوح، مواجهة هذا الفريوس 

ومكافحته، من خالل تشديد اإلجراءات االحرتازية، وتعديل سلوكيات 
أفراد املجتمع، بشكل يضمن لهم العودة إىل حياتهم الطبيعية 

تدريجيًا، من دون الخوف من التعرض لإلصابة بـ»الفريوس«، شريطة 
االلتزام التام بكل اإلجراءات والقرارات الحكومية.

اتبعت اإلمارات سياسات وإجراءات غري مسبوقة ملكافحة 
»كورونا«، جعلتها بشهادة عاملية واحدة من أفضل 10 دول يف العالم 

بمكافحة هذا »الفريوس«، وواحدة من أفضل 20 دولة يف العالم 
بتجهيزاتها الطبية، هذه السياسات تكونت من محاور عدة، منها 

محور اإلجراءات الوقائية حيث بادرت منذ البداية بإغالق املدارس، 
وبدء العمل عن ُبعد، ومن ثم تدرجت يف إجراءات إغالق األنشطة 
االقتصادية وتقييد الحركة، وبدء برنامج التعقيم الوطني لساعات 

مختلفة.
تزامن مع هذا املحور محور الفحوص الطبية املسبقة، والخاصة 

باكتشاف املصابني بـ»الفريوس« قبل ظهور األعراض عليهم، وهذا 
املحور تحديداً نجحت فيه اإلمارات، بل وتفوقت فيه عامليًا، لتكون 

الدولة األوىل عىل مستوى العالم يف عدد الفحوص التي أجرتها، والتي 
تجاوزت سقف املليوَن فحص، وشملت أكرث من 22% من عدد 

السكان، وهذا اإلجراء أسهم بشكل فاعل يف مهاجمة »الفريوس«، 
وعدم إعطائه الفرصة يف االنتشار بشكل واسع.

ومع هذين املحورين، أيضًا كان هناك محور ثالث متزامن، وهو 
محور التوعية والتثقيف، ونشر املعلومات واإلحصاءات بالسرعة 

املطلوبة، وهذا ما تفوقت فيه وسائل اإلعالم املحلية بشكل واضح، 
حيث كانت تضخ يوميًا محتوى توعويًا متنوعًا وضخمًا، لم يرتك 
شاردة وال واردة عن »الفريوس« وكيفية التصدي له، إال ذكرها، 

وكذلك تم الرتكيز عىل اإلجراءات االحرتازية بكثافة، ما أسهم يف رفع 
درجة وعي أفراد املجتمع بهذه اإلجراءات، وانعكس ذلك بشكل واضح 

عىل درجة التزامهم بارتداء الكمامات، واتباع اإلجراءات يف املنازل، 
وعند الزيارات العائلية.

ما حدث يشبه تمامًا »الرحلة الدراسية«، حيث قدمت الدولة كل 
املواد التوعوية بكيفية مكافحة فريوس كورونا للمجتمع، وأّهلت الجميع 
لكيفية التعايش مع »الفريوس« من دون التعرض لإلصابة به، ثم جاءت 

لحظة »التخرج«، ومواجهة الحياة، حيث فتحت تدريجيًا األنشطة 
االقتصادية، وخففت تقييد الحركة يك تعود الحياة تدريجيًا إىل 

طبيعتها، لكنها هذه املرة مختلفة، فالطبيعة الجديدة ليست كطبيعة ما 
قبل »الفريوس«، هذه املرة هناك إجراءات احرتازية سرتافقنا دومًا، ولن 

يكون باإلمكان العيش من دونها طوال فرتة وجود »الفريوس«!
العودة مرة أخرى للحياة، وبدء العمل بنسب مختلفة سواء 

كانت 30 أو 50%، ال يعنيان إطالقًا أننا قضينا عىل فريوس كورونا 
املستجد، وال يعنيان االرتياح التام يف التحرك والتنقل ومخالطة 

البشر، بل يعنيان أن الحكومة ارتأت إشراك املجتمع يف هذه املعركة، 
لذا فاملسؤولية اليوم مضاعفة عىل الجميع، وأهم معايري ومؤشرات 

هذه املسؤولية هو الحرص التام عىل االلتزام باإلجراءات االحرتازية من 
دون تهاون، فهذه اإلجراءات خط أحمر ال يمكن التهاون فيه.

لذلك ضاعفت الحكومة العقوبات الخاصة بمخالفة هذه 
اإلجراءات، والشك أبداً يف أنها ستحرص عىل تكثيف رقابتها عىل أفراد 
املجتمع، لضمان التزامهم بالقرارات وبروتوكوالت العودة التدريجية 

إىل الحياة العامة، فالحكومة تدرك أن »الفريوس« اليزال موجوداً، 
وتدرك أيضًا أن عودة األنشطة االقتصادية ضرورة قصوى، وركزت 

جهودها عىل خلق توازن مقبول بني مواجهة »كورونا« كمرض، 
ومواجهة تداعياته السلبية عىل الحياة االقتصادية واألمنية 

واالجتماعية، وبقي أن ندرك نحن، كأفراد يف هذا املجتمع، أننا جميعًا 
نحمل مسؤولية حماية أنفسنا وعائالتنا وأحبابنا من هذا »الفريوس«!

twitter@samialreyami
reyami@emaratalyoum.com

أعـــــــلـــــــن مـــــخـــــتـــــر الــــــتــــــشــــــريــــــعــــــات عـــــــــن أهــــــم 
الــتــقــنــيــات الـــنـــاشـــئـــة الـــتـــي ســـركـــز عــلــيــهــا 
املختر يف عام 2020، ومن خال توفر 
ــــيـــــص مــــؤقــــتــــة لـــتـــنـــفـــيـــذ املـــــشـــــروعـــــات  تـــــراخـ
املــبــتــكــرة والــقــائــمــة عــى هــذه التقنيات، 
وذلـــــــــــــــك تـــــشـــــجـــــيـــــعـــــاً عـــــــــى االســـــــتـــــــثـــــــمـــــــار يف 
الــــقــــطــــاعــــات املـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، خــــصــــوصــــاً يف 
ظــــــل الـــــــظـــــــروف الــــحــــالــــيــــة الـــــتـــــي يــعــيــشــهــا 
الــــــعــــــالــــــم مـــــــع انــــــتــــــشــــــار فــــــــــــروس كــــــورونــــــا 

املستجد )كوفيد-19(. 
وتــــضــــم قـــائـــمـــة الـــتـــقـــنـــيـــات الـــنـــاشـــئـــة 
التي سيتم الركيز عليها للرخيص يف 
مــــــخــــــتــــــر الـــــــتـــــــشـــــــريـــــــعـــــــات، خـــــــــــــال الـــــــعـــــــام 
الجاري: مستقبل الصحة، ومستقبل 
الــــنــــقــــل، ومـــســـتـــقـــبـــل الــــطــــبــــاعــــة الـــثـــاثـــيـــة 
األبـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــاد، ومــــــــســــــــتــــــــقــــــــبــــــــل املـــــــــعـــــــــلـــــــــومـــــــــات 
والــــذكــــاء االصــطــنــاعــي، حــيــث سيعمل 

املـــخـــتـــر، ومـــــن خـــــال مــنــصــة بـــالـــتـــعـــاون 
مـــــــــع مــــــؤســــــســــــة دبــــــــــــي لــــلــــمــــســــتــــقــــبــــل عـــى 
تــــــــــــــــوفــــــــــــــــر مـــــــــــجـــــــــــمـــــــــــوعـــــــــــة مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــقـــــــــــــوانـــــــــــــن 
والــتــشــريــعــات املـــرنـــة الــقــائــمــة عـــى هــذه 
ــــيـــــة  ــــنـــــمـ الــــــتــــــقــــــنــــــيــــــات لـــــــخـــــــدمـــــــة األفـــــــــــــــــــــــراد وتـ
املجتمعات، مع ضمان أعى مستويات 
األمـــــــــان يف تـــطـــبـــيـــقـــهـــا، بــــمــــا يــــعــــزز الــبــيــئــة 
اآلمـــــــــــنـــــــــــة لـــــــتـــــــطـــــــويـــــــر تـــــــقـــــــنـــــــيـــــــات املـــــســـــتـــــقـــــبـــــل 

وتسريع عملية تطويرها.
وأكد األمن العام املساعد ملجلس 
الــــــــــــــــــوزراء، مــــحــــمــــد ســــلــــطــــان الــــعــــبــــيــــديل: 
»تـــــحـــــتـــــم عــــلــــيــــنــــا الــــــــظــــــــروف الـــــحـــــالـــــيـــــة مـــع 
انــــــــــتــــــــــشــــــــــار فــــــــــــــــــــروس كــــــــــــــورونــــــــــــــا املـــــســـــتـــــجـــــد 
)كوفيد-19( استثمار مختلف التقنيات 
املـــــســـــتـــــقـــــبـــــلـــــيـــــة وأحــــــــــــــــــــدث الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا 
ــــعــــــات حــــــول  ــــمــ ــتــ ــ ــــجــ لــــــخــــــدمــــــة األفــــــــــــــــــراد واملــ
الــــــــــعــــــــــالــــــــــم، خـــــــــصـــــــــوصـــــــــاً يف الـــــــقـــــــطـــــــاعـــــــات 

املحورية كالصحة والذكاء االصطناعي 
والــــطــــبــــاعــــة الــــثــــاثــــيــــة األبــــــعــــــاد وغـــــرهـــــا، 
والتي من املمكن أن تكون داعماً رئيساً 
ملـــخـــتـــلـــف الــــجــــهــــود املـــحـــلـــيـــة والــــعــــاملــــيــــة يف 
التصدي للفروس وتعويض أي نقص 

مرتب عى هذه القطاعات«.

ــــيــــــدعــــــم مــــخــــتــــر الــــتــــشــــريــــعــــات،  وســ
ومــــــــن خــــــــال مــــــجــــــاالت الـــــركـــــيـــــز يف عــــام 
2020، أي حــلــول ومـــشـــروعـــات قائمة 
عــــى هـــــذه املـــــجـــــاالت، وتـــســـهـــم بـــالـــوقـــت 
ــيــــــة  ــ ــــفـــــســـــه يف دعـــــــــــم اإلجـــــــــــــــــــــــراءات الــــــدولــ نـ
واملـــــــــــــــبـــــــــــــــادرات حــــــــــــول الـــــــعـــــــالـــــــم لــــلــــتــــصــــدي 

لفروس كورونا املستجد، مثل طباعة 
أجــهــزة تنفس أو كمامات طبية ثاثية 
األبـــــعـــــاد، أو تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــلـــم أو الــعــمــل 
عـــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــعـــــــــــــــد بـــــــــــــــــاســـــــــــــــــتـــــــــــــــــخـــــــــــــــــدام الـــــــــــــــــــذكـــــــــــــــــــاء 
االصــــــــــــــطــــــــــــــنــــــــــــــاعــــــــــــــي، أو دعــــــــــــــــــــــم خـــــــــــدمـــــــــــات 
الــتــوصــيــل بــوســائــل نــقــل بــديــلــة وآمــنــة، 
وغــــرهــــا.  وأضـــــــاف: »نـــؤكـــد ومــــن خــال 
الـــتـــقـــنـــيـــات الــــتــــي يــــتــــم الــــركــــيــــز عـــلـــيـــهـــا يف 
2020، املكانة الرائدة لدولة اإلمارات، 
وتــــــــــرســــــــــيــــــــــخ إســـــــــهـــــــــامـــــــــاتـــــــــهـــــــــا كـــــــــــأحـــــــــــد أكـــــــــر 
مـــــــــــــخـــــــــــــتـــــــــــــرات الـــــــــــــــتـــــــــــــــجـــــــــــــــارب الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــيــــــــة 
املــــــســــــتــــــقــــــبــــــلــــــيــــــة يف الـــــــــــعـــــــــــالـــــــــــم، ودعـــــــمـــــــهـــــــا 
الـــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــدود لـــــــــــلـــــــــــجـــــــــــهـــــــــــود الـــــــــــــدولـــــــــــــيـــــــــــــة 
ومواكبتها ملختلف األحـــداث والقضايا 
حــــول الـــعـــالـــم، بــمــا فــيــهــا وبـــــاء فـــروس 

كورونا املستجد«.
وقــــــــــــــــال الــــــــعــــــــبــــــــيــــــــديل: »نــــــــــدعــــــــــو رواد 

األعــــمــــال والــــشــــركــــات واملــــؤســــســــات مــن 
مختلف الــقــطــاعــات للعمل مــع مختر 
التشريعات عــى تحسن حياة األفــراد 
وإحــــــــــــــــــداث فـــــــــــــارق إيـــــــجـــــــابـــــــي، مــــــــن خــــــال 
تــــــــــوظــــــــــيــــــــــف تـــــــــكـــــــــنـــــــــولـــــــــوجـــــــــيـــــــــا املـــــــســـــــتـــــــقـــــــبـــــــل، 
واســتــثــمــارهــا يف الــقــطــاعــات الــتــي تخدم 
ــــريـــــة«. مــــــن جــــهــــتــــه، أكـــــــد الـــرئـــيـــس  ــــبـــــشـ الـ
الـــتـــنـــفـــيـــذي ملـــؤســـســـة دبـــــي لــلــمــســتــقــبــل، 
خــلــفــان جــمــعــة بـــلـــهـــول، أن الــتــحــديــات 
الــصــحــيــة الـــتـــي يــمــر بــهــا الــعــالــم تتطلب 
تطبيق العديد من األفكار واملشروعات 
الـــــجـــــديـــــدة واملــــبــــتــــكــــرة، مـــــا يــــؤكــــد أهـــمـــيـــة 
عـــمـــل مـــخـــتـــر الـــتـــشـــريـــعـــات عــــى تــطــويــر 
قــــوانــــن مــــرنــــة وتـــصـــمـــيـــم أطـــــر وضــــوابــــط 
تــــــنــــــظــــــيــــــمــــــيــــــة لــــــــتــــــــوظــــــــيــــــــف الــــــتــــــكــــــنــــــولــــــوجــــــيــــــا 

الحديثة.  
دبي À اإلمارات اليوم 

تقنيات ناشئة لترخيص مستقبل الصحة والنقل 
محمد العبيدلي:

»تحتم علينا الظروف 
الحالية استثمار التقنيات 

المستقبلية، لخدمة 
المجتمعات حول 

العالم«.

الحالة النفسية ألفراد المجتمع 
قال أستاذ الطب النفسي في جامعة الطب والعلوم الصحية 
برأس الخيمة واستشاري الطب النفسي في مستشفى رأس 
الخيمة، دكتور طلعت مطر، إن الحالة النفسية ألفراد المجتمع 

 على النظافة الشخصية، وعلى التباعد 
ً
أصبحت أكثر تركيزا

االجتماعي والحرص على تطبيق اإلجراءات االحترازية وااللتزام 
 إلى أن 

ً
 من اإلصابة بالفيروس، الفتا

ً
بتعليمات الدولة، خوفا

السكان يشعرون بأن الدولة تحميهم، من خالل تعديل برنامج 
 ،

ً
التعقيم الوطني، ليصبح من الـ10 مساء إلى السادسة صباحا

.
ً
 من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا

ً
بدال

وأوضح الحالة النفسية ألفراد المجتمع تتحسن مع العودة 
التدريجية للحياة الطبيعية االحترازية، مع فتح الحدائق 

والشواطئ والمناطق العامة.

سلوكيات المجتمع تغيرت.. بين القلق 
من اإلصابة، واالرتياح للعودة إلى 

 لضوابط صحية.
ً
الحياة الطبيعية، وفقا

https://www.emaratalyoum.com/
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بـــحـــثـــت دولــــــــة اإلمــــــــــــــارات، وجـــمـــهـــوريـــة 
أملــــانــــيــــا االتـــــحـــــاديـــــة، خــــــال زيـــــــــارة عــمــل 
ــــبــــــل تــــعــــزيــــز  افـــــــراضـــــــيـــــــة إىل بــــــــرلــــــــن، ســ
ــــلـــــديـــــن يف  ــــبـ الــــــعــــــاقــــــات الــــثــــنــــائــــيــــة بـــــــن الـ
مختلف املــجــاالت، وذلــك يف عــدد من 
االجتماعات املتتالية، التي تم ترتيبها 

عن بعد بتقنية االتصال املريئ.
والـــــــتـــــــقـــــــى وزيــــــــــــــر دولــــــــــــــة واملــــــبــــــعــــــوث 
الخاص لدولة اإلمارات إىل جمهورية 
أملانيا االتحادية، الدكتور سلطان بن 
أحــــمــــد الــــجــــابــــر، عــــــــدداً مــــن املـــســـؤولـــن 
والـــرملـــانـــيـــن األملــــــــان، بـــمـــن فــيــهــم وزيــــر 
دولـــــة لـــلـــشـــؤون الــخــارجــيــة نــيــلــز أنـــن، 
واملـــــــــــــســـــــــــــتـــــــــــــشـــــــــــــار الـــــــــــــســـــــــــــيـــــــــــــايس واألمــــــــــــــنــــــــــــــي 
ــــتـــــشـــــارة األملـــــــانـــــــيـــــــة الـــــــدكـــــــتـــــــور يـــــان  ــــلـــــمـــــسـ لـ
هـــيـــكـــر، ونــــائــــب رئــــيــــس الـــــرملـــــان األملـــــاين 

توماس أوبرمان. 
ونـــــــــــاقـــــــــــش الــــــــــجــــــــــابــــــــــر، خـــــــــــــــال هــــــــذه 
االجـــتـــمـــاعـــات، عــــــدداً مـــن املـــوضـــوعـــات 
ذات االهـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــام املـــــــــــــــشـــــــــــــــرك، والـــــــــتـــــــــي 
تمحورت حول سبل تعزيز العاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة يف جـــمـــيـــع املــــــجــــــاالت، بــــمــــا يف 
ذلــــــــــــــــــك الــــــــــــــوضــــــــــــــع الــــــــــــــحــــــــــــــايل لـــــــاقـــــــتـــــــصـــــــاد 
والــتــجــارة الــعــاملــيــة، وأســــواق الــطــاقــة، 
والتكنولوجيا، والذكاء االصطناعي، 
بـــــــــــــاإلضـــــــــــــافـــــــــــــة إىل عـــــــــــــــــــدد مــــــــــــــن املــــــــلــــــــفــــــــات 
اإلقــــلــــيــــمــــيــــة والــــــدولــــــيــــــة ذات االهــــتــــمــــام 

املشرك. 
كما جرى، خال الزيارة، تبادل 

وجهات النظر حول أفضل املمارسات 
ــــــة  ــــحـ ــ ــــائـ ــ لــــــــلــــــــتــــــــعــــــــامــــــــل مــــــــــــــع تــــــــــــداعــــــــــــيــــــــــــات جـ
»كــــــــــــــــوفــــــــــــــــيــــــــــــــــد-19«، حــــــــيــــــــث اســـــــتـــــــعـــــــرض 
ــلــــنــــمــــوذج  الــــــجــــــابــــــر الــــــجــــــهــــــود املـــــتـــــمـــــيـــــزة لــ
الــــــــذي قـــدمـــتـــه دولــــــــة اإلمــــــــــــارات يف هـــذا 
املـــــجـــــال، وقــــــدم الـــجـــانـــب األملـــــــاين أيـــضـــاً 

نبذة عن إجراءاتهم ذات الصلة. 
وقــال الجابر: »تــأيت زيــارة العمل 
االفراضية هذه تماشياً مع توجيهات 
القيادة يف دولة اإلمارات، باستمرارية 
األعـــــــــمـــــــــال وتــــــعــــــزيــــــز الـــــــتـــــــواصـــــــل وبــــحــــث 
آفاق التعاون مع أصدقائنا وشركائنا 
حـــــــــــول الـــــــعـــــــالـــــــم، ويف ضـــــــــــوء الـــــعـــــاقـــــة 
ــــــع جـــــمـــــهـــــوريـــــة أملــــانــــيــــا  االســـــراتـــــيـــــجـــــيـــــة مـ
االتـــحـــاديـــة الــصــديــقــة، تـــم إعـــــداد هــذه 
الزيارة لاستمرار يف توثيق العاقات 
الثنائية يف شتى املجاالت والقطاعات 
الــحــيــويــة، خــصــوصــاً يف هـــذه الــظــروف 
التي تتطلب تعزيز التنسيق والتعاون 
ــــتـــــواصـــــل املــــبــــاشــــر وتـــــبـــــادل الــــخــــرات  والـ

والـــتـــجـــارب، والــركــيــز عـــى اســتــشــراف 
آفــــــــــــاق الـــــنـــــمـــــو والــــــــفــــــــرص املــــســــتــــقــــبــــلــــيــــة، 
والــــتــــحــــي بـــالـــصـــر والـــحـــكـــمـــة واملــــثــــابــــرة 
وتـــعـــزيـــز الـــتـــقـــدم نــحــو تــحــقــيــق الــنــتــائــج 
اإليـــــــجـــــــابـــــــيـــــــة«. وأكــــــــــــد أن كــــــــا الــــبــــلــــديــــن 
يتطلع لــتــعــزيــز شــراكــتــه االســراتــيــجــيــة 
واالرتــقــاء بها إىل آفــاق جــديــدة يف كل 

املجاالت ذات الصلة.
وشــــــــــــمــــــــــــلــــــــــــت الــــــــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــــــــارة، أيـــــــــــــــضـــــــــــــــاً، 
ــــتـــــمـــــاعـــــات مــــــع عــــــــدد مــــــن الــــرملــــانــــيــــن  اجـ
ــــلـــــة  ــــتـ األملـــــــــــــــــــــــان، بـــــــمـــــــن فــــــيــــــهــــــم زعـــــــــيـــــــــم الـــــكـ
الــــــــــــــــــرملــــــــــــــــــانــــــــــــــــــيــــــــــــــــــة لــــــــــــــــلــــــــــــــــحــــــــــــــــزب املــــــــــســــــــــيــــــــــحــــــــــي 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي واالتـــــــــحـــــــــاد االجــــتــــمــــاعــــي 
املسيحي الدكتور رالف برينكهاوس، 
واملـــــــــــــــتـــــــــــــــحـــــــــــــــدث الـــــــــــــرســـــــــــــمـــــــــــــي لـــــــلـــــــســـــــيـــــــاســـــــة 
الخارجية يف الكتلة الرملانية للحزب 
ــــــي الــــــــديــــــــمــــــــقــــــــراطــــــــي واالتـــــــــــحـــــــــــاد  ــــحـ ــ ــيـ ــ ــ ــــــسـ املـ
االجتماعي املسيحي يــورغــن هــاردت، 
واملـــــــــــــــتـــــــــــــــحـــــــــــــــدث الـــــــــــــرســـــــــــــمـــــــــــــي لـــــــلـــــــســـــــيـــــــاســـــــة 
الــخــارجــيــة لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي الحر 
يف الرملان األملاين بيجان دجري ساراي، 
واملـــــــــــــــتـــــــــــــــحـــــــــــــــدث الـــــــــــــرســـــــــــــمـــــــــــــي لـــــــلـــــــســـــــيـــــــاســـــــة 
الـــــــــخـــــــــارجـــــــــيـــــــــة لــــــــلــــــــحــــــــزب الـــــــديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــي 
االجتماعي نيلز شميد، وعضو لجنة 
الــشــؤون الــخــارجــيــة يف الــرملــان األملـــاين 
واملتحدث لشؤون الشرق األوسط يف 
االتحاد االجتماعي املسيحي ألكسندر 

رضوان.
أبوظبي - برلين ■ وام 

خالل زيارة عمل افتراضية إلى برلين

اإلمارات وألمانيا تبحثان تعزيز 
شراكتهما االستراتيجية

 من المسؤولين والبرلمانيين األلمان. ■ وام
ً
الجابر خالل لقائه عددا

قـــررت وزارة الــصــحــة ووقــايــة املجتمع 
السماح للمنشآت الصحية الخاصة 
بــــاســــتــــئــــنــــاف تــــقــــديــــم جــــمــــيــــع خـــدمـــاتـــهـــا 
ــــا أو  ــ ــــهـ ــ ــــافـ ــ ــــقـ ــ ــــــق إيـ ــبـ ــ ــ ــــــة، الــــــــتــــــــي سـ ــيـ ــ ــ ــــحـ ــ ــــــصـ الـ
تأجيلها، بــقــرارات ســابــقــة، باستثناء 
ـــــة الـــــــتـــــــي يـــمـــكـــن  ـــيــ ـــ ــــــراحـ الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات الـــــــجـ
تــأجــيــلــهــا، مـــع ضـــــرورة الــتــأكــد مــســبــقــاً 
ــــتــــــي ال يـــمـــكـــن  بــــالــــنــــســــبــــة لــــلــــعــــمــــلــــيــــات الــ
تأجيلها من توافر الوحدات الدموية 
ومكوناتها الستخدامها عند الحاجة.

وأكد القرار اإلداري رقم »6009« 
لــــســــنــــة 2020، الـــــــــــذي أصـــــــــــــدره وكــــيــــل 
ــــيـــــاســـــة الــــصــــحــــة  الـــــــــــــــــــوزارة املــــــســــــاعــــــد لـــــسـ
الـــعـــامـــة والــــراخــــيــــص، الـــدكـــتـــور أمـــن 
حسن األمريي، وحصلت »اإلمارات 
ــــه يــجــب  ــ الــــــيــــــوم« عـــــى نـــســـخـــة مــــنــــه، أنـ
عــــــــــــى املــــــــــنــــــــــشــــــــــآت الـــــــصـــــــحـــــــيـــــــة الـــــــخـــــــاصـــــــة 
االلــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــزام بـــــــــــــعـــــــــــــدد مـــــــــــــــن اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات 
االحـــــــــــــرازيـــــــــــــة والــــــــوقــــــــائــــــــيــــــــة، تـــــتـــــمـــــثـــــل يف 
تشغيل نسبة 30% فقط من الطاقة 
االستيعابية للمنشآت، حفاظاً عى 
الــــــــــســــــــــامــــــــــة الــــــــــعــــــــــامــــــــــة والـــــــــــــوقـــــــــــــايـــــــــــــة مـــــن 
الــعــدوى، وإلـــزام جميع العاملن يف 
املــنــشــأة الــصــحــيــة بـــارتـــداء مستلزمات 
ومعدات الحماية الشخصية، بما يف 
ذلـــك الــكــمــامــات والـــقـــفـــازات، وغــريهــا 
ــــيـــــعـــــة  ــــبـ مـــــــــــــن املـــــــــســـــــــتـــــــــلـــــــــزمـــــــــات حـــــــــســـــــــب طـ

العمل. 
واشــــــــــــرطــــــــــــت الــــــــــــــــــــــــــــــوزارة، أيـــــــــضـــــــــاً، 
إخـــضـــاع جــمــيــع الــعــامــلــن يف املــنــشــأة 
لـــــفـــــحـــــص الـــــــــــحـــــــــــرارة يــــــــومــــــــيــــــــاً، وتــــــوفــــــري 
مطهرات اليدين عند مدخل املنشأة 
الـــــــــــصـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــة، وإلــــــــــــــــــــــــــــــــــــزام املــــــــتــــــــعــــــــامــــــــلــــــــن 
بــــــــــاســــــــــتــــــــــخــــــــــدامــــــــــهــــــــــا عـــــــــــنـــــــــــد الــــــــــــــــدخــــــــــــــــول، 
وإخــضــاع جميع املــتــعــامــلــن لفحص 
الــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــرارة عـــــــــــنـــــــــــد مــــــــــــــدخــــــــــــــل املـــــــــنـــــــــشـــــــــأة 
الـــــــــصـــــــــحـــــــــيـــــــــة، واتــــــــــــــــخــــــــــــــــاذ اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــراءات 
املــــنــــاســــبــــة حـــــيـــــال ذلــــــــــك، مــــــع ضــــــــرورة 
إبقاء مسافة ال تقل عن مر ونصف 
بــــن الـــعـــامـــلـــن داخــــــل املـــنـــشـــأة، دون 
اإلخال بمتطلبات ومقتضيات أداء 
ــــقـــــديـــــم الـــــخـــــدمـــــة، وإلــــــــــزام  الــــعــــمــــل وتـ
املراجعن بإبقاء مسافة ال تقل عن 
مــــــــر ونـــــــصـــــــف يف مــــــــا بـــــيـــــنـــــهـــــم، وذلــــــــك 
ـــــع عـــــــامـــــــات أو مــــلــــصــــقــــات عـــى  بــــــوضـ

األرضــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــات يف أمـــــــــــــــاكـــــــــــــــن الـــــــــــــوقـــــــــــــوف 
املخصصة لــذلــك، بــمــا فيها األمــاكــن 

املخصصة لانتظار.
وشـــــــــــــــددت الـــــــــــــــــــوزارة عــــــــى ضــــــــــرورة 
قــــــــــــيــــــــــــام املـــــــــــنـــــــــــشـــــــــــآت الـــــــــطـــــــــبـــــــــيـــــــــة بـــــتـــــنـــــظـــــيـــــم 
املــواعــيــد، بكيفية تضمن عــدم تجمع 
واكــــتــــظــــاظ املــــراجــــعــــن بـــطـــريـــقـــة تــحــول 
ــــيـــــق اإلجـــــــــــــــــــــــــراءات الـــــوقـــــائـــــيـــــة  ــــبـ دون تـــــطـ
واالحـــــــرازيـــــــة لـــتـــجـــنـــب نـــقـــل الـــــعـــــدوى، 
مـــع وضــــع الفـــتـــات ومــلــصــقــات يف كــل 
أنـــــــــــــحـــــــــــــاء املــــــــــنــــــــــشــــــــــأة الــــــــصــــــــحــــــــيــــــــة تـــــــوضـــــــح 
اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــراءات الـــــــــوقـــــــــائـــــــــيـــــــــة الـــــصـــــحـــــيـــــحـــــة 
كغسل األيدي واستعمال املعقمات 
ملــــــنــــــع نــــــقــــــل الــــــــــــعــــــــــــدوى، كــــــــذلــــــــك تـــطـــبـــق 
اإلجــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة الــــازمــــة لــتــجــنــب 
تجمع واكتظاظ املوظفن والعاملن 

داخل املنشأة الصحية.
وأكــــــــدت الـــــــــــوزارة ضــــــــرورة تــعــقــيــم 
مــــــــــــرافــــــــــــق املــــــــــنــــــــــشــــــــــأة الــــــــصــــــــحــــــــيــــــــة بـــــشـــــكـــــل 
دوري، مع العناية بمناطق استقبال 

املــــــــــــــــراجــــــــــــــــعــــــــــــــــن وغــــــــــــــــــــــــــــــرف االســــــــــــــتــــــــــــــشــــــــــــــارة 
واملصاعد، وجميع مقابض األبواب، 
وذلــــــك بــحــســب اإلرشــــــــــادات املــعــتــمــدة 
مـــــــــــــن قـــــــــبـــــــــل وزارة الـــــــــصـــــــــحـــــــــة ووقـــــــــــايـــــــــــة 
املـــجـــتـــمـــع، مـــــع ضـــــــــرورة إغـــــــاق جــمــيــع 
مناطق وغـــرف لعب وتــرفــيــه األطــفــال 
يف املــــنــــشــــأة الـــصـــحـــيـــة والــــتــــشــــديــــد عــى 
املــراجــعــن بــعــدم اصــطــحــاب األطــفــال 
مــــــــــعــــــــــهــــــــــم، عــــــــــنــــــــــد مــــــــــــراجــــــــــــعــــــــــــة املـــــــــنـــــــــشـــــــــأة 
الــــــصــــــحــــــيــــــة، إال إذا كـــــــــــان الــــــطــــــفــــــل هـــو 
نــفــســه املــــريــــض، والـــتـــأكـــد مـــن االطــــاع 
والــــــعــــــمــــــل بـــــــالـــــــروتـــــــوكـــــــوالت الــــخــــاصــــة 
بالتعامل مع الحاالت املشتبه فيها، 
واملــــــــــــــــــــــــــــؤكــــــــــــــــــــــــــــدة إصــــــــــــــابــــــــــــــتــــــــــــــهــــــــــــــا بــــــــــــــفــــــــــــــريوس 

»كوفيد-19«.
وحذرت الوزارة من عدم االلتزام 
بـــاإلجـــراءات الــســابــقــة، مــؤكــدة أن أي 
مــــــخــــــالــــــفــــــة لــــــــلــــــــقــــــــرار تــــــــعــــــــرض مــــرتــــكــــبــــهــــا 
لـــــــــــلـــــــــــجـــــــــــزاءات والـــــــــعـــــــــقـــــــــوبـــــــــات الــــــــــــــــــــــواردة 

بالتشريعات السارية يف الدولة.

حددت إجراءات ملزمة للمحافظة على السالمة والوقاية من العدوى

»الصحة« تسمح للقطاع 
الخاص باستئناف خدماته 

الصحية وفق ضوابط

»الصحة« حذرت من عدم االلتزام باإلجراءات وأي مخالفة للقرار تعرض 
مرتكبها للجزاءات. À  أرشيفية

وجيه السباعي ■ دبي

جرى خالل الزيارة تبادل 
وجهات النظر، حول أفضل 
الممارسات للتعامل مع 

تداعيات جائحة 
»كوفيد-19«.

ضرورة تعقيم مرافق المنشأة 
الصحية بشكل دوري، مع العناية 

بمناطق استقبال المراجعين.

عمرو بيومي ■ أبوظبي 

كــشــف مـــســـؤولـــون يف مــســتــشــفــيــات 
ومراكز طبية حكومية وخاصة، أن 
دائـــــرة الــصــحــة يف أبـــوظـــبـــي ألـــزمـــت، 
ــــــرياً، جــمــع املـــنـــشـــآت الــصــحــيــة يف  أخـ
اإلمـــــــــــــــــــــــارة، بـــــمـــــتـــــابـــــعـــــة الــــــعــــــامــــــلــــــن يف 
مـــــــجـــــــال الــــــــرعــــــــايــــــــة الـــــصـــــحـــــيـــــة بـــشـــكـــل 
نـــــشـــــط، لــــضــــمــــان ســــامــــتــــهــــم وعــــــدم 
تــعــرضــهــم لـــعـــدوى »كــــوفــــيــــد–19«، 
عــــــــــــر إجـــــــــــــــــــــــراء فــــــــحــــــــص PCR ملــــــــرض 
»كـــوفـــيـــد-19« لــجــمــيــع الــعــامــلــن يف 
املــنــشــآت الــصــحــيــة، وإجـــــراء فحص 
دوري لـــــــــأطـــــــــبـــــــــاء املـــــــتـــــــعـــــــامـــــــلـــــــن مــــع 
مــــــــرىض »كــــــــــورونــــــــــا«، مــــــــرة كــــــل شــهــر 

عى أقىص تقدير. 
 وتــــــــــفــــــــــصــــــــــيــــــــــاً، ألــــــــــــــزمــــــــــــــت دائــــــــــــــــــرة 
الصحة يف أبوظبي املنشآت الطبية 
يف اإلمــــــــــــارة، بــــعــــدد مـــــن اإلجـــــــــــراءات 
الـــــــتـــــــي يــــــجــــــب الـــــــقـــــــيـــــــام بـــــــهـــــــا، شـــمـــلـــت 
مـــــــتـــــــابـــــــعـــــــة وإجــــــــــــــــــــــــــراء فــــــــحــــــــص دوري 
لــلــعــامــلــن يف الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة مــع 
ضـــــرورة أن تـــركـــز املـــنـــشـــآت الــصــحــيــة 
عـــــى املـــــمـــــارســـــات املــــنــــاســــبــــة ملـــكـــافـــحـــة 
العدوى، وأن تطلب من العاملن 
لــــديــــهــــا اإلبــــــــــاغ عـــــن أي تـــــعـــــرض غــري 
مــحــمــي، وكـــذلـــك مـــراقـــبـــة أنــفــســهــم 
بــــــانــــــتــــــظــــــام لـــــلـــــحـــــمـــــى، وأيـــــــــــــة أعـــــــــــراض 

للعدوى التنفسية.
وأكـــــــــدت الــــــدائــــــرة ضـــــــــرورة قـــيـــام 

ــــراء اخـــتـــبـــار  ــ ــــإجـ ــ ــــنـــــشـــــآت الــــصــــحــــيــــة بـ املـ
»فحص كورونا« لجميع العاملن 
الـــــــذيـــــــن يــــــعــــــانــــــون أعــــــــــراضــــــــــاً تـــنـــفـــســـيـــة 
تــــــــــــــتــــــــــــــوافــــــــــــــق مــــــــــــــــــع »كــــــــــــــــــــوفــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــد-19«، 
وتـــوقـــفـــهـــم عـــــن الـــعـــمـــل مـــــع تــطــبــيــق 

شـــــــــــــــــــــــــــــروط الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــزل أثــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاء وجــــــــــــــــــود 
األعــــــــــــــراض، كــــمــــا يــــجــــب أن تــحــتــفــظ 
املـــنـــشـــآت الـــصـــحـــيـــة بـــســـجـــل لــجــمــيــع 
الـــعـــامـــلـــن الــــذيــــن يـــقـــدمـــون الـــرعـــايـــة 

لحاالت »كوفيد-19« املؤكدة.

وأشــــــــــــارت الـــــــدائـــــــرة إىل أن فــــرة 
حضانة فريوس »كوفيد-19«، وما 
يـــــرتـــــب عـــلـــيـــهـــا مــــــن خــــطــــر الــــتــــعــــرض 
املستمر للعاملن يف مجال الرعاية 
ــــلـــــزم بــــــــضــــــــرورة قــــيــــام  ــــتـ ــــيـــــة، سـ الـــــصـــــحـ
املــنــشــآت الــطــبــيــة بــاملــتــابــعــة الــنــشــطــة 
لــــــــلــــــــعــــــــامــــــــلــــــــن ومـــــــــراقـــــــــبـــــــــتـــــــــهـــــــــم يــــــــومــــــــيــــــــاً 
لـــأعـــراض، بــاإلضــافــة إىل فحصهم 
ــــهـــــري كــــحــــد أدىن،  PCR بـــشـــكـــل شـ
يـــــــتـــــــوقـــــــف  الفــــــــــــتــــــــــــة إىل ضـــــــــــــــــــــــــــــرورة أن 
الـــــــــــعـــــــــــامـــــــــــلـــــــــــون يف مــــــــــــجــــــــــــال الــــــــــرعــــــــــايــــــــــة 
الــــصــــحــــيــــة، الـــــذيـــــن ثـــبـــتـــت إصـــابـــتـــهـــم 
بفريوس »كوفيد-19« عن العمل، 
عى أن يعودوا إىل العمل يف أقرب 
وقـــت مــمــكــن، بــمــجــرد خــلــوهــم من 
األعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراض، مــــــــــــــع وجـــــــــــــــــــــــوب تــــــــــوافــــــــــر 
ـــــن  ـــتـ ــ ـــــيـ ــــالـ ــتــ ــ ــتــ ــ نـــــــتـــــــيـــــــجـــــــتـــــــن ســـــــلـــــــبـــــــيـــــــتـــــــن مــ

.PCR لفحص
وألزمت الدائرة جميع املنشآت 
الصحية بعمل فحص PCR ملرض 
»كـــــــــوفـــــــــيـــــــــد-19« لــــجــــمــــيــــع الــــعــــامــــلــــن 
)الطاقم الطبي الذي يقدم الرعاية 
لــــــــــغــــــــــري مــــــــــــــــــــرىض »كــــــــــــــــــوفــــــــــــــــــيــــــــــــــــــد–19«(، 
وتــحــديــد نسبة الــخــطــورة للتعرض 
ــــــد-19«، وبـــــنـــــاء عــلــيــه  ــيـ ــ ــ ــــوفـ ــ ــــــرض »كـ ملـ
يتم تحديد فحص دوري لهم، كما 
يجب أن يقوم العاملون يف الرعاية 
الصحية بمراقبة ذاتــيــة لــأعــراض، 
ويجب اختبارهم إذا ظهرت عليهم 

أية أعراض.

المتابعة النشطة للعاملين بمجال الرعاية الصحية تقلل خطر التعرض 
المستمر للعدوى. ■ تصوير: إريك أرازاس

فحص شهري للكادر الطبي المتعامل 
مع مرضى »كوفيد–19«

إلزام جميع العاملين 
في المنشآت الطبية 

بإجراء فحص »كورونا«

معدل العدوى في مستشفيات »صحة«
أفادت شركة أبوظبي للخدمات الصحية )صحة(، بأن معدالت 

العدوى بين موظفي المستشفيات التابعة لشركة »صحة«، 
والبالغ عددهم 18 ألف موظف، تراوح بين 2 و4%، وهي معدالت 

أقل من المعدالت الدولية، مشيرة إلى أن الطاقم الطبي 
 للمبادئ 

ً
والتمريضي يستخدم معدات الحماية الشخصية، وفقا

التوجيهية الصادرة من الجهات الصحية في الدولة، والتي تتماشى 
مع أعلى المعايير واإلرشادات الدولية. 

فيما أكد أطباء بمستشفيات العزل اتباعهم أعلى درجات االلتزام 
 احترازية مكثفة، تبدأ 

ً
باإلرشادات والطرق الوقائية، واتخاذهم طرقا

بالتعامل مع كل مريض على أنه حالة إيجابية، وارتداء المالبس 
المعقمة والواقية، بمجرد دخولهم المستشفى، والحفاظ على 
ين، وقياس درجات الحرارة مرتين في  التباعد الجسدي بمسافة متر
اليوم، وارتداء الكمامات، باإلضافة إلى تعقيم األدوات الشخصية 

والمكتبية، بشكل دوري.
وشددوا على أن جميع أعضاء الكادر الطبي جاهزون لمواجهة كل 
التحديات، وكل ما يحتاجونه هو التزام المجتمع باإلجراءات االحترازية. 
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أكدت وزارة التغري املناخي والبيئة أن 
األغــــــذيــــــة الـــــطـــــازجـــــة ال تـــنـــقـــل فــــــريوس 
ــــيــــــد 19(،  ــــوفــ »كــــــــــورونــــــــــا« املــــســــتــــجــــد )كــ
حــيــث إنــه ال تــوجــد أدلـــة علمية تثبت 
انـــتـــقـــال الـــــفـــــريوس بـــواســـطـــة الـــخـــضـــار 

والفواكه.
وقــــــــــــالــــــــــــت مــــــــــديــــــــــر إداة الـــــــســـــــامـــــــة 
الغذائية بالوكالة يف الـــوزارة، علياء 
حــــــــــــارب لــــــــــــــ»اإلمـــــــــــــارات الــــــــــيــــــــــوم«: »يــــعــــد 
الــــــــحــــــــفــــــــاظ عــــــــــى الــــــــســــــــامــــــــة والــــــصــــــحــــــة 
إحــــــــــدى أهــــــــم اآللـــــــيـــــــات االســــراتــــيــــجــــيــــة 
لـــــــــــــلـــــــــــــوزارة، ومــــــــــــن ثـــــــــم تــــــتــــــابــــــع وتــــنــــســــق 
باستمرار مع املنظمات العاملية كافة 
املــــــــــــســــــــــــؤولــــــــــــة عـــــــــــــن الـــــــــــقـــــــــــطـــــــــــاع الــــــصــــــحــــــي 
الـــــــــبـــــــــشـــــــــري والـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــواين والــــــــــنــــــــــبــــــــــايت«، 
مـــضـــيـــفـــًة أنـــــــه »ال تــــوجــــد تــــوصــــيــــات أو 
إجراءات دولية، حتى اآلن، لتعقيم 
ــــيـــــة، ســـــــوى غــســلــهــا  املــــنــــتــــجــــات الـــــغـــــذائـ

جيداً بماء جاٍر«.
وأشــــــــارت إىل أنـــــه يــنــبــغــي تــعــقــيــم 
األســــطــــح املـــامـــســـة لـــأغـــذيـــة، ولــيــس 
تعقيم األغــذيــة نفسها، اســتــنــاداً إىل 
تـــوصـــيـــات مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــاملـــيـــة، 
وذلـــــــــــــك بــــــاســــــتــــــخــــــدام أحــــــــــد املــــعــــقــــمــــات 
املــــــــــــــــــــــوىص بـــــــــاســـــــــتـــــــــخـــــــــدامـــــــــهـــــــــا يف تـــــطـــــهـــــري 
األســــطــــح بـــاملـــنـــشـــآت الـــغـــذائـــيـــة، وهـــي 
املـــطـــهـــر الـــكـــحـــويل بــنــســبــة 70- ٪80، 
ــــــى الــــكــــلــــور  ــــتـــــوي عـ واملـــــطـــــهـــــر الــــــــــذي يـــــحـ

)املبيض(.
وقّسمت الــوزارة املحاصيل التي 
تــــــنــــــتــــــج يف الـــــــــــــدولـــــــــــــة وفـــــــــــقـــــــــــاً لـــــلـــــبـــــيـــــانـــــات 
املـــــــــــنـــــــــــشـــــــــــورة واملــــــــــعــــــــــتــــــــــمــــــــــدة، إىل ثــــــاثــــــة 
أقسام، ويندرج تحت كل قسم عدد 
مـــــــــن األنـــــــــــــــــــــــواع، وهــــــــــــي الـــــــــخـــــــــضـــــــــراوات: 
طـــمـــاطـــم، بــــاذنــــجــــان، كــــوســــا، خـــيـــار، 
مـــــــلـــــــفـــــــوف، زهـــــــــــــــــرة، بــــــطــــــيــــــخ، شــــــمــــــام، 
فلفل، ملوخية، بامية، فاصولياء، 

بـــــــــــطـــــــــــاطـــــــــــا، خــــــــــــضــــــــــــار ورقــــــــــــــيــــــــــــــة أخــــــــــــــــــرى، 
والــــــــفــــــــاكــــــــهــــــــة مـــــــــثـــــــــل: نــــــــخــــــــيــــــــل، لـــــيـــــمـــــون 
بــــــــنــــــــزهــــــــري، لـــــــيـــــــمـــــــون أضـــــــــالـــــــــيـــــــــا، جـــــريـــــب 
فــــــروت، حــمــضــيــات أخــــــرى، مــانــجــو، 
جـــوافـــة، شــيــكــو، ســــدر، لــــوز، رمـــان، 

ــــيـــــل حــــقــــلــــيــــة وأعــــــــــاف:  تــــــــن، ومـــــحـــــاصـ
مـــــــســـــــيـــــــبـــــــلـــــــو، ذرة،  جــــــــــــــــت، رودس، 
مــوضــحــًة أن أكــر املحاصيل الــزراعــيــة 
الــــــتــــــي تـــــصـــــدرهـــــا الــــــــدولــــــــة إىل الــــــخــــــارج 

»التمور«.

ووضــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزارة خــــــــطــــــــة 
اســراتــيــجــيــة تــســتــهــدف زيـــــادة اإلنــتــاج 
الزراعي املحيل ورفع كفاءته وتحقيق 
ســــــــــامــــــــــة الــــــــــــــغــــــــــــــذاء وتــــــــــعــــــــــزيــــــــــز الـــــــتـــــــنـــــــوع 
الــــغــــذايئ، ومــــن ثـــم تــعــمــل عـــى تــنــفــذ 
الـــــــــعـــــــــديـــــــــد مـــــــــــن املــــــــــــــــبــــــــــــــــادرات والـــــــــــرامـــــــــــج 
واألنـــشـــطـــة الـــتـــي تــشــمــل الــتــشــريــعــات 
املــنــظــمــة لــلــقــطــاع الــــزراعــــي، وســيــاســة 
ــــتـــــاج  ــــتـــــي تــــضــــم اإلنـ الــــتــــنــــوع الــــــغــــــذايئ الـ
املــــــــــــــحــــــــــــــيل )املـــــــــــــحـــــــــــــاصـــــــــــــيـــــــــــــل الـــــــــــــــزراعـــــــــــــــيـــــــــــــــة، 
واملوايش، ومزارع األسماك، واملزارع 
ــــار  ــ ــــمـ ــ ــثـ ــ ــ ــتـ ــ ــ املـــــــــائـــــــــيـــــــــة(، والــــــــــتــــــــــجــــــــــارة، واالسـ
)املحيل والدويل(، واستهاك الغذاء 
)املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد الـــــــــــــــغـــــــــــــــذائـــــــــــــــيـــــــــــــــة، واألنــــــــــــظــــــــــــمــــــــــــة 
الـــغـــذائـــيـــة، وخــــســــارة الــــغــــذاء، وهـــدر 
ــــيـــــة،  األطـــــــعـــــــمـــــــة(، والــــــســــــامــــــة الـــــغـــــذائـ
ــــا املـــــشـــــركـــــة )االحــــتــــيــــاطــــيــــات  ــــايـ ــــقـــــضـ والـ
االســــــــــــــــــراتــــــــــــــــــيــــــــــــــــــجــــــــــــــــــيــــــــــــــــــة، والـــــــــــتـــــــــــخـــــــــــطـــــــــــيـــــــــــط 
الــــــــــبــــــــــيــــــــــانــــــــــات  وإدارة  والـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــســـــــــــيـــــــــــق، 
واملـــعـــلـــومـــات، واألبــــحــــاث والــتــطــويــر، 

والتغرّي املناخي(.
وتـــــــضـــــــم املـــــــــــــبـــــــــــــادرات الـــــــتـــــــي تـــعـــمـــل 
الـــوزارة عــى تطبيقها: تعزيز تسويق 
املنتجات الزراعية اإلمــاراتــيــة، والــذي 
يتم من خاله ربط املزارعن مباشرة 
مـــــــــــع املــــــســــــتــــــهــــــلــــــكــــــن ومـــــــــنـــــــــافـــــــــذ الــــــبــــــيــــــع، 
ولتحقيق ذلك قامت الوزارة بتوقيع 
عــــــدد مــــن املــــــذكــــــرات مــــع مـــنـــافـــذ الــبــيــع 
الــــــــــــــــكــــــــــــــــرى مـــــــــــثـــــــــــل جــــــــمــــــــعــــــــيــــــــة االتــــــــــــــحــــــــــــــاد 
الــــــــــــــــتــــــــــــــــعــــــــــــــــاونــــــــــــــــيــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــدبــــــــــــــــــــي وكــــــــــــــــــــــــارفــــــــــــــــــــــــور 
والــــلــــولــــو،وغــــريهــــا، مــــا أســـهـــم بــشــكــل 
كـــــــبـــــــري يف تـــــــعـــــــزيـــــــز تـــــــســـــــويـــــــق املـــــنـــــتـــــجـــــات 
الـــــــزراعـــــــيـــــــة اإلمــــــــاراتــــــــيــــــــة، فـــــعـــــى ســـبـــيـــل 
املـــثـــال زادت قــيــمــة املــنــتــجــات املــســوقــة 
مــــــن خــــــــال هــــــــذه املــــــــبــــــــادرة عــــــــام 2019 
ــــيـــــون درهـــــــــــــم، وانــــعــــكــــس  ــلـ ــ عـــــــى 80 مـ
ذلك إيجاباً عى املزارعن، إضافة اىل 
رعــايــة املــهــرجــانــات املــتــخــصــصــة بــهــدف 
الرويج للمنتجات الزراعية املحلية.

ال توجد توصيات أو إجراءات دولية لتعقيم المنتجات الغذائية سوى 
 بماء جاٍر. ■تصوير: أحمد عرديتي

ً
غسلها جيدا

مستلزمات اإلنتاج 
الزراعي

توفر وزارة التغير المناخي 
والبيئة مستلزمات اإلنتاج 

الزراعي بنصف السعر، 
وتقدم خدمات مكافحة 
اآلفات واألمراض النباتية 

 للمزارعين، وتنفذ 
ً
مجانا

مبادرة الزراعة العضوية 
ومبادرة الزراعة المائية 
كتقنية حديثة، ومبادرة 
السياحة الزراعية ضمن 

مشروع السياحة البيئية، 
وتنفيذ األبحاث الزراعية 

كحجر أساس لتطوير 
القطاع الزراعي الوطني، 

وأطلقت بوابة مزرعتي 
المستدامة كنظام 

إلكتروني يهدف الى 
تحويل خدمات اإلرشاد 
الزراعي التي تقدمها 

الوزارة وتيسير الحصول 
عليها بسهولة ويسر، 

كذلك تعمل الوزارة على 
رفع معدالت سالمة 

الغذاء من خالل إجراءات 
عدة.

أكدت أنه ينبغي تعقيم األسطح المالمسة لألغذية

»التغير المناخي«: األغذية الطازجة ال تنقل فيروس »كورونا«

»التغير المناخي« أطلقت 
مبادرات لتعزيز تسويق المنتجات 

الزراعية اإلماراتية. 

ــــقــــــدت حـــــكـــــومـــــة اإلمــــــــــــــــــارات، أمـــــــس،  عــ
اإلحـــــــــــــــاطـــــــــــــــة اإلعـــــــــــامـــــــــــيـــــــــــة الـــــــــــــــــدوريـــــــــــــــــة يف 
أبوظبي للوقوف عى آخر املستجدات 
والـــحـــاالت املــرتــبــطــة بـــفـــريوس كــورونــا 
املستجد يف الدولة، وتحدثت خالها 
املــــــــــتــــــــــحــــــــــدث الــــــــــرســــــــــمــــــــــي عـــــــــــــن حــــــكــــــومــــــة 
ــــنـــــة الـــضـــحـــاك  ــــتــــــورة آمـ اإلمــــــــــــــارات الــــــدكــ
الـــشـــامـــي، واملـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي عــن 
الــقــطــاع الصحي يف الــدولــة الــدكــتــورة 
ــــعــــــرضــــــت  ــــتــ فـــــــــريـــــــــدة الـــــــحـــــــوســـــــنـــــــي، واســ
مــــــــــــــســــــــــــــتــــــــــــــجــــــــــــــدات الــــــــــــــــــــوضــــــــــــــــــــع الـــــــــصـــــــــحـــــــــي 
والـــــحـــــاالت املـــرتـــبـــطـــة بـــمـــرض »كـــوفـــيـــد 

 .»19
ــــامـــــــي إن تــــوســــيــــع  ــ ــــــشـ وقــــــــالــــــــت الـ
نـــطـــاق الـــفـــحـــوص مــســتــمــر، حـــيـــث تــم 
إجــــــراء 42 ألـــفـــاً و624 فــحــصــاً جـــديـــداً 
كــــــشــــــفــــــت عـــــــــــن 726 إصـــــــــــابـــــــــــة جـــــــديـــــــدة 
بـــمـــرض »كـــوفـــيـــد 19«، وبـــذلـــك يــصــل 
إجــــــمــــــايل الـــــــحـــــــاالت إىل 33 ألــــــفــــــاً 896 
حالة إصابة، وهذا العدد يشمل كل 
الحاالت التي تتلقى العاج، وكذلك 
الــــــــــــــحــــــــــــــاالت الــــــــــتــــــــــي تـــــــمـــــــاثـــــــلـــــــت لـــــلـــــشـــــفـــــاء 

والوفيات.
وأعــــــــــــــــــلــــــــــــــــــنــــــــــــــــــت خــــــــــــــــــــــــــــــال اإلحـــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــة 
اإلعامية ارتفاع عدد حاالت الشفاء 
يف الــــدولــــة إىل 17 ألــــفــــاً و546 حـــالـــة، 
ــــاء  ــ ــــفـ ــ ــــــل 449 حـــــــــــالـــــــــــة شـ ــيـ ــ ــ ــــجـ ــ ــــــسـ بـــــــــعـــــــــد تـ
جـــــــــــديـــــــــــدة ملـــــــصـــــــابـــــــن بـــــــــــفـــــــــــريوس مـــــــرض 
»كـــــــــوفـــــــــيـــــــــد19« وتـــــعـــــافـــــيـــــهـــــا الـــــــــتـــــــــام مـــن 
أعــــــراضــــــه وتـــلـــقـــيـــهـــا الـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة 
الــــازمــــة، مـــشـــرية إىل وفـــــاة شخصن 
من املصابن بمرض كوفيد19 ليصل 
عدد الوفيات املسجلة يف الدولة إىل 

262 حالة. 
ومــــع هــــذه الــــحــــاالت يــصــبــح عــدد 

حـــــــــــــاالت اإلصـــــــــابـــــــــة بــــــــفــــــــريوس كـــــــورونـــــــا 
املــســتــجــد )كــوفــيــد-19( والــتــي مــازالــت 
تتلقى العاج 16 ألفاً و88 حالة من 

جنسيات مختلفة.
مـــــن جـــانـــبـــهـــا تــــطــــرقــــت املـــتـــحـــدث 
ــــقـــــطـــــاع الــــصــــحــــي يف  ــــمـــــي عــــــن الـ الـــــرسـ
الــدولــة الــدكــتــورة فــريــدة الحوسني 
إىل عــــــدد مــــن األســــئــــلــــة الـــــــــــواردة مــن 
وســـــــــــــــائـــــــــــــــل اإلعــــــــــــــــــــــــــــــام والــــــــــجــــــــــمــــــــــهــــــــــور، 
وقــــالــــت: »إنــــنــــا نــعــيــش مـــعـــاً مــرحــلــة 
تــــحــــتــــم عــــلــــيــــنــــا اتـــــــبـــــــاع أســـــــلـــــــوب حــــيــــاة 
جـــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــد، قـــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــم عـــــــــــــــــــــــى الــــــــــتــــــــــقــــــــــيــــــــــد 
ــــيــــــة والــــحــــمــــايــــة  ــــائــ بـــــــــــاإلجـــــــــــراءات الــــــوقــ
الـــشـــخـــصـــيـــة، والــــــحــــــرص عـــــى اتــــبــــاع 
النصائح الطبية التي من شأنها أن 
ــــفــــــادي اإلصــــــابــــــة بـــمـــرض  تـــــعـــــزز مــــــن تــ
كــــــــــــــوفــــــــــــــيــــــــــــــد19 مــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــال اعـــــــــتـــــــــمـــــــــاد 
مـــــــــمـــــــــارســـــــــات الـــــــتـــــــبـــــــاعـــــــد الـــــــجـــــــســـــــدي، 
والــــــــتــــــــعــــــــقــــــــيــــــــم املـــــــــســـــــــتـــــــــمـــــــــر، وارتــــــــــــــــــــــــــداء 
الكمامات عند الخروج من املنزل«. 
وأضــــافــــت أن »املـــرحـــلـــة أيــــضــــاً تــحــتــم 
الحرص املضاعف من الفئات األكر 
عــرضــة لــإصــابــة بــالــفــريوس، وعــى 
رأســهــم املصابون بــاألمــراض املزمنة 
مثل السكري وضغط الدم والربو، 
باإلضافة إىل األمراض ذات العاقة 

بالجهاز التنفي والقلب«.
وأوضـــــــــحـــــــــت أن اإلحـــــــــــصـــــــــــاءات يف 
ــــئـــــات  الـــــــــدولـــــــــة تـــــشـــــري إىل أن هــــــــــذه الـــــفـ
تــــمــــثــــل الــــنــــســــبــــة األكـــــــــــر مـــــــن الــــــحــــــاالت 
الـــــــحـــــــرجـــــــة مــــــــن املــــــــصــــــــابــــــــن، وأكـــــــرهـــــــم 
عــرضــة لــإصــابــة بمضاعفات املــرض، 
داعية هذه الفئات إىل التقيد الكامل 
باإلجراءات الوقائية، وااللتزام التام 
بالتباعد الــجــســدي، واالمــتــنــاع الكيل 

عـــــــــــن الــــــــــــخــــــــــــروج مـــــــــــن املـــــــــــنـــــــــــزل وتـــــجـــــنـــــب 
الـــــتـــــجـــــمـــــعـــــات، بــــــاإلضــــــافــــــة إىل تـــــنـــــاول 
الطعام الصحي وممارسة الرياضة. 
وقالت إن مسؤوليتنا جميعاً كأفراد 
يف املــــجــــتــــمــــع مــــــــراعــــــــاة هـــــــــذه الـــــفـــــئـــــات، 
خــــصــــوصــــاً األســـــــر والـــــعـــــائـــــات، نـــقـــدم 
لهم كل الدعم، ونتأكد من تقيدهم 
ــــيـــــة، ونـــــوفـــــر لــهــم  بــــــــاإلجــــــــراءات الـــــوقـــــائـ
احـــــــــتـــــــــيـــــــــاجـــــــــاتـــــــــهـــــــــم الــــــــــيــــــــــومــــــــــيــــــــــة لـــــتـــــجـــــنـــــب 

خروجهم.
وأوضحت الحوسني يف إجابتها 

عـــى تـــســـاؤل وســـائـــل اإلعــــــام املــرتــبــط 
بانتشار تصريحات تفيد بأن فريوس 
كـــورونـــا قـــد بــــدأ بــاالنــحــســار وأعـــراضـــه 
تخف وتضعف تدريجياً عند انتقاله 
ــــر، أنـــــه مــــن الــصــعــب  مــــن شـــخـــص آلخــ
الـــــــتـــــــعـــــــمـــــــيـــــــم بـــــــــــــــــأن الـــــــــــــــفـــــــــــــــريوس بـــــــــــــــــدأ يف 
االنــــــــحــــــــســــــــار عـــــــــى املـــــــســـــــتـــــــوى الــــــعــــــاملــــــي، 
خـــصـــوصـــاً أن هـــنـــاك عــــوامــــل عـــــدة قــد 
تــــؤثــــر عـــــى هـــــــذا املـــــــوضـــــــوع، والـــــتـــــي قــد 
ــــثـــــل  ــــــف بــــــــــاخــــــــــتــــــــــاف الــــــــــــــــــــــــــــدول، مـ ــلـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــخـ ــ تـ
اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات املـــــــتـــــــبـــــــعـــــــة واإلمـــــــــــكـــــــــــانـــــــــــات 

الــــــــطــــــــبــــــــيــــــــة، وااللـــــــــــــــــتـــــــــــــــــزام بـــــــــــــــاإلجـــــــــــــــراءات 
الــــــــــوقــــــــــائــــــــــيــــــــــة والــــــــــتــــــــــبــــــــــاعــــــــــد الـــــــــجـــــــــســـــــــدي، 

وغريها.
وقالت: »هناك تزايد يف الحاالت 
يف عدد من الدول، وتحسن ملحوظ 
يف دول أخـــــــرى، ونــــاحــــظ أيــــضــــاً بــنــاء 
عــى آخــر إحــصــاءات منظمة الصحة 
العاملية، أن أعـــداد الــحــاالت اليومية 
حول العالم التزال يف ارتفاع، أما يف 
ــــة فـــــإن هـــنـــاك تــحــســنــاً  ــــيــ الـــــقـــــارة األوروبــ
مـــــــــــــلـــــــــــــحـــــــــــــوظـــــــــــــاً يف أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد الــــــــــــــــحــــــــــــــــاالت 
والوفيات، والكثري من الدول أعلنت 
أنـــهـــا يف مـــرحـــلـــة الـــســـيـــطـــرة والـــتـــعـــايف، 
ــــا أن هـــــــنـــــــاك زيــــــــــــــــادة مـــــلـــــحـــــوظـــــة يف  ــــمــ كــ
أعـــــداد الـــحـــاالت والـــوفـــيـــات يف أمــريكــا 
الجنوبية وبــعــض دول جــنــوب شرق 
آســــــــــيــــــــــا، بـــــــــاإلضـــــــــافـــــــــة ملـــــنـــــطـــــقـــــة الـــــــشـــــــرق 
األوســـط، وهــذه املــؤشــرات توضح أن 
الـــــــوضـــــــع الــــــعــــــاملــــــي اليــــــــــــــزال بــــــعــــــيــــــداً عـــن 

االنحسار«.
وعــــــــــــــــــــــــن تــــــــــــغــــــــــــري أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــراض املــــــــــــــــــرض 
وضــعــفــه مـــن شــخــص آلخـــر أوضــحــت 
الحوسني أنه لم يتم حتى اآلن تأكيد 
أن أعراض الفريوس قد تضعف عند 
انـــتـــقـــالـــهـــا مـــــن شــــخــــص آلخــــــــر، وشـــــدة 
املـــــــــــــــــــــــــــرض قـــــــــــــــــد تـــــــــعـــــــــتـــــــــمـــــــــد عـــــــــــــــــى مــــــــنــــــــاعــــــــة 
ــــــخـــــــص ومــــــــــــا إذا كــــــــــــان يــــــــعــــــــاين أي  ــــــشـ الـ
أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــراض مــــــــــــزمــــــــــــنــــــــــــة مــــــــــــثــــــــــــل الــــــــضــــــــغــــــــط 

والسكري وغريها.
وأوضــــــحــــــت الــــحــــوســــنــــي رداً عــى 
ســــؤال بـــشـــأن تـــوقـــع زيـــــادة اإلصـــابـــات 
مع عــودة األنشطة االقتصادية، أن 
ــــــة يف  ــــاديـ ــ ــــــصـ ــتـ ــ ــ عــــــــــــودة الــــــنــــــشــــــاطــــــات االقـ
الـــــدولـــــة جـــــــاءت بــــعــــد بــــحــــث ودراســـــــة 
شاملة، والنظر يف جميع املعطيات 

املـــــتـــــوافـــــرة عـــــى أرض الــــــواقــــــع، وعــــى 
رأســــــــهــــــــا مـــــــــــدى اســــــــتــــــــعــــــــداد وجــــــاهــــــزيــــــة 
مــــخــــتــــلــــف الـــــقـــــطـــــاعـــــات واألنــــــشــــــطــــــة يف 
الـــــــــــــــــــــدولـــــــــــــــــــــة الســــــــــــتــــــــــــقــــــــــــبــــــــــــال الـــــــــجـــــــــمـــــــــهـــــــــور 
والـــــــحـــــــفـــــــاظ عـــــــى ســـــامـــــتـــــهـــــم، وعـــــــدم 
الــــتــــســــبــــب يف زيـــــــــــادة عــــــــدد الــــــحــــــاالت، 
وقــــــد تـــــم وضــــــع مــــعــــايــــري واشـــــراطـــــات 
لهذه القطاعات كافة لضمان صحة 

وسامة األفراد.
وقـــــــالـــــــت الـــــحـــــوســـــنـــــي: »بــــالــــنــــســــبــــة 
لــــــــــــزيــــــــــــادة اإلصـــــــــــــابـــــــــــــات فـــــــهـــــــو أمـــــــــــــر وارد 
ومــرهــون بــمــدى االلـــتـــزام بـــاإلجـــراءات 
الــوقــائــيــة والــتــبــاعــد الـــجـــســـدي، وهـــذا 
يـــحـــمـــل الـــجـــمـــيـــع مـــســـؤولـــيـــة الـــحـــفـــاظ 

عى صحته وسامة من حوله«.
ونــوهــت يف إجابتها بشأن تساؤل 
الجمهور حول توقعات تجاوز الدولة 
مرحلة االنتشار والدخول يف االنحسار 
إىل أنــــــــه تــــــم أخـــــــــــرياً مــــاحــــظــــة االعــــــتــــــدال 
الــنــســبــي يف عـــدد اإلصـــابـــات، بــاإلضــافــة 
إىل تــــحــــســــن كــــبــــري يف مـــــؤشـــــر الــــتــــعــــايف، 
ــــالــــــت: »لــــكــــن يـــصـــعـــب الـــــجـــــزم حـــالـــيـــاً  وقــ
بأننا يف مرحلة االنــحــســار، وذلــك ألننا 
ــــمــــــة، تــــعــــتــــمــــد عـــى  ــــاســ ــــر بــــمــــرحــــلــــة حــ ــــمـ نـ
الـــــــــوعـــــــــي وااللـــــــــــــتـــــــــــــزام مـــــــــن جـــــمـــــيـــــع أفـــــــــــراد 
املـــجـــتـــمـــع، واتــــبــــاع االجـــــــــراءات الــوقــائــيــة 
والــتــبــاعــد الــجــســدي، ونــحــن حريصون 
عــــــى تـــقـــيـــيـــم الــــــوضــــــع بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر، 
والتأكد من فاعلية اإلجراءات الوقائية 
وتطويرها متى تطلب األمــر«، مؤكدة 
»أنـــــــنـــــــا الـــــــيـــــــوم جــــمــــيــــعــــاً مــــــســــــؤولــــــون عـــن 
الوصول إىل التعايف ومسؤولون أيضاً 
ــــنـــــا  ــــتـــــزامـ ــــار الـــــــــفـــــــــريوس، وبـــــالـ عـــــــن انــــــحــــــســ

سنحد من انتشاره«.
أبوظبي ■ وام

زيادة اإلصابات أمر وارد ومرهون 
بمدى االلتزام باإلجراءات 

الوقائية والتباعد الجسدي.

ً
 جديدا

ً
 و624 فحصا

ً
726 إصابة بالفيروس نتيجة 42 ألفا

ارتفاع حاالت الشفاء من »كورونا« 
 و546 حالة

ً
في الدولة إلى 17 ألفا

ين ال يعالج »كوفيد19« األسبر
تطرقت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة 

الدكتورة فريدة الحوسني إلى تساؤل آخر حول صحة ما تم 
 ،

ً
تداوله من أن مرض كوفيد 19 هو بكتيريا وليس فيروسا

ين، وقالت إنه ال صحة لما يتم تداوله  وإمكانية معالجته باألسبر
على مواقع التواصل االجتماعي بأن مرض كوفيد-19 ناتج عن 

، فقد أثبتت جميع الدراسات المعتمدة أن 
ً
بكتيريا وليس فيروسا

المرض ناتج عن فيروس »سارس كوف 2« وهو نوع من 
 بأن يصاب األشخاص الذين 

ً
فيروسات كورونا، إال أن هناك احتماال

تعرضوا لمرض كوفيد19 بإصابات بكتيرية أخرى ناتجة عن 
ين فهو ال  مضاعفات المرض. وأوضحت أنه بالنسبة لدواء األسبر

يستخدم لعالج مرض كوفيد19، وهناك أدوية أخرى أكثر 
فاعلية يتم استخدامها.

أشرف جمال ■ أبوظبي 

أصدرت دائرة اإلسناد الحكومي 
قــــــــــــواعــــــــــــد إرشــــــــــــــــاديــــــــــــــــة بــــــخــــــصــــــوص 
الــــــــــعــــــــــمــــــــــل مــــــــــــــن مــــــــــــقــــــــــــار الــــــــجــــــــهــــــــات 
الــــــحــــــكــــــومــــــيــــــة يف أبـــــــــوظـــــــــبـــــــــي، بــــمــــا 
يضمن صحة وسامة املوظفن 
واملـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــامـــــــــــلـــــــــــن، مــــــــــوضــــــــــحــــــــــة أن 
الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة ســـتـــواصـــل 
الـــــــــعـــــــــمـــــــــل بـــــــــكـــــــــامـــــــــل طــــــــاقــــــــتــــــــهــــــــا مـــــع 
تــــــطــــــبــــــيــــــق الــــــــــقــــــــــواعــــــــــد اإلرشـــــــــــــاديـــــــــــــة 
لـــــــــلـــــــــعـــــــــمـــــــــل مـــــــــــــــــن مـــــــــــقـــــــــــر الــــــــــجــــــــــهــــــــــة، 
ومــــــــــــــــــراعــــــــــــــــــاة أال يـــــــــــتـــــــــــجـــــــــــاوز الـــــــحـــــــد 
األقـــــــــــــــــــــــــــى لـــــــــــــتـــــــــــــواجـــــــــــــد املـــــــــوظـــــــــفـــــــــن 
واملراجعن والعاملن 35٪ من 
الطاقة االستيعابية ملقر الجهة. 
وحــــــــــــــــــــــــــددت الــــــــــــــــــدائــــــــــــــــــرة تـــــســـــع 
ــــاة مــــــــــن الــــــــعــــــــودة  ــــنــ ــــثــ ــــتــ فــــــــئــــــــات مــــــســ
لـــــــــــــلـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــل يف مـــــــــــــــــقـــــــــــــــــر الــــــــــــجــــــــــــهــــــــــــة 
الـــحـــكـــومـــيـــة، عــــى أن تــســتــمــر يف 
الدوام عن بعد، هي: املوظفون 
الـــقـــاطـــنـــون مــــع أفـــــــراد مـــصـــابـــن، 
والذين يعانون أمراضاً مزمنة، 
واملوظفون من أصحاب الهمم، 
واملــــــــــــــــــــــــــــــوظــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــوامــــــــــــــــــــل 
واملــــــــرضــــــــعــــــــات، واملـــــــوظـــــــفـــــــون مـــن 
الـــفـــئـــة الـــعـــمـــريـــة )60 ســــنــــة( فــمــا 
فوق، والقاطنون مع فئات أكر 
عـــــــرضـــــــة لــــــإصــــــابــــــة.كــــــمــــــا شـــمـــلـــت 
القائمة املــوظــفــن الــذيــن يرعون 
أفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراداً مـــــــــــــــــن أســـــــــــــــــرهـــــــــــــــــم مــــــمــــــن 
يــحــتــاجــون إىل الــرعــايــة، والــذيــن 
لـــديـــهـــم فــــرد أو أكــــر مـــن األســــرة 
مـــــــــــعـــــــــــرض لـــــــــــاخـــــــــــتـــــــــــاط بـــــــــحـــــــــاالت 
مــــــصــــــابــــــة أو مــــــعــــــرضــــــة لـــــإصـــــابـــــة 
حـــــســـــب طــــبــــيــــعــــة عـــــمـــــلـــــه، وأحــــــــد 
الـــوالـــديـــن مــمــن لــديــهــم أبـــنـــاء يف 

املراحل الدراسية 10 فأقل.

عودة تدريجية 
للدوام المكتبي 

في أبوظبي

الدكتورة فريدة الحوسني:

»لم يتم تأكيد أن أعراض 
)كورونا( تضعف عند 

انتقالها من شخص آلخر، 
وشدة المرض تعتمد 

على المناعة«.
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يطلق الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، 
وزيـــــــــر الــــتــــســــامــــح، الــــــيــــــوم، أحـــــــــدث دورات 
برنامج »فرسان التسامح«، التي تنظمها 
وزارة الـــــــتـــــــســـــــامـــــــح بــــــــالــــــــتــــــــعــــــــاون مــــــــــع مـــــركـــــز 
الشباب العربي يف أبوظبي، وتستمر عىل 
مدى ثالثة أيام، بمشاركة 30 شاباً من 11 
دولــــــــــــــــــــة عــــــــــربــــــــــيــــــــــة، عــــــــــــر تــــــقــــــنــــــيــــــة الـــــــــ»فــــــــيــــــــديــــــــو 

كونفرانس«.
ــــــج عـــــــىل تـــــوظـــــيـــــف قـــيـــم  ــــامـ ــ ــــــرنـ ويـــــــركـــــــز الـ
ومــفــاتــيــح الــتــســامــح لــتــأهــيــل الـــشـــبـــاب عىل 
املـــــــــــســـــــــــتـــــــــــويـــــــــــات االقـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــاديـــــــــــــة مـــــــــــــــن خــــــــــالل 
مـــــــشـــــــروعـــــــاتـــــــهـــــــم الــــــــخــــــــاصــــــــة أو املـــــــشـــــــركـــــــة، 
واجتماعياً داخل بيئتهم املحلية، وأسرياً 
يف نـــطـــاق عـــائـــالتـــهـــم، يك يـــكـــونـــوا مــؤهــلــن 
ملــواجــهــة األزمـــــات والـــتـــحـــديـــات، ويــحــقــقــوا 
أحــالمــهــم وطموحاتهم، ويــكــونــوا إضافة 

حقيقية إىل مجتمعاتهم ودولهم.
ــيـــــان بـــــــن مـــــــبـــــــارك إن  ــ ــــهـ ــــيـــــخ نـ وقـــــــــــال الـــــشـ
»وزارة الــــــتــــــســــــامــــــح تــــــــركــــــــز خــــــــــــالل املـــــرحـــــلـــــة 
الــحــالــيــة عـــىل الــــوصــــول بـــرســـالـــة الــتــســامــح 
والــــــــــتــــــــــعــــــــــايــــــــــش واألخــــــــــــــــــــــــــــــوة اإلنــــــــــســــــــــانــــــــــيــــــــــة إىل 
املــــواطــــنــــن واملـــقـــيـــمـــن عـــــىل أرض الـــــدولـــــة، 
إضـــافـــة إىل االنــــطــــالق إىل الــبــعــد اإلقــلــيــمــي 
الــــــــــعــــــــــربــــــــــي، مـــــــــــن خــــــــــــــالل اســــــــــتــــــــــخــــــــــدام أرقـــــــــــى 

التقنيات والرامج التدريبية«.
وأكد أن مشاركة شباب من 11 دولة 
عربية تعد نجاحاً للرنامج، وثقة مقدرة 
مـــن جـــانـــب شـــبـــاب هــــذه األقـــطـــار الــشــقــيــقــة 
بصدقية وقيمة رسالة التسامح واألخوة 
اإلنــــــــســــــــانــــــــيــــــــة والــــــــتــــــــعــــــــايــــــــش الـــــــــتـــــــــي تــــعــــيــــشــــهــــا 
ــــا يف كـــــــل املــــحــــافــــل  ــــهـ اإلمــــــــــــــــــــارات، وتــــــــنــــــــادي بـ

اإلقليمية والعاملية.
وأوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــح أن بــــــــــــــرنــــــــــــــامــــــــــــــج »فـــــــــــــــرســـــــــــــــان 

ــــة الــــحــــالــــيــــة  ـــــلـــ ــــرحــ الــــــتــــــســــــامــــــح« تــــــــم خـــــــــــالل املـــ
تـــــــطـــــــويـــــــره كـــــــلـــــــيـــــــاً، لــــــــيــــــــتــــــــواءم مـــــــــع الــــــــظــــــــروف 
ــــتـــــكـــــامـــــل عــــنــــاصــــره  ــــتـ ــــيــــــة، ولـ ــــالــ الـــــعـــــاملـــــيـــــة الــــــحــ
لــــدعــــم الــــشــــبــــاب بـــاعـــتـــبـــارهـــم كـــنـــز الـــحـــاضـــر 
واملستقبل، بما فيها الجانبان االقتصادي 
واالجتماعي، يف إطار مبادرة »تسامح بال 
حـــــــــــــــدود« الــــــتــــــي تـــــعـــــد املـــــظـــــلـــــة الــــــــكــــــــرى لـــكـــل 
الـــــــــــــــرامـــــــــــــــج الـــــــــــتـــــــــــي تــــــنــــــظــــــمــــــهــــــا الـــــــــــــــــــــــــــــــــوزارة عـــــىل 

املستوين اإلقليمي والدويل.

وعـــــــــــــــّر عـــــــــن ثـــــقـــــتـــــه الـــــــكـــــــبـــــــرة بـــــالـــــشـــــبـــــاب 
العرب وقدرتهم عىل االستفادة القصوى 
مــــمــــا تــــقــــدمــــه وزارة الــــتــــســــامــــح لـــــهـــــم، لــي 
يفيدوا أنفسهم ومجتمعاتهم ويكتسبوا 
مــهــارات مهمة يتسلحون بها يف مواجهة 

كل األزمات والتحديات.
وعــــن طــبــيــعــة الـــرنـــامـــج، أوضـــــح وزيـــر 
الـــتـــســـامـــح أنـــــه يـــركـــز عــــىل تـــوظـــيـــف مــفــاتــيــح 
الـــتـــســـامـــح الـــســـتـــة: الـــتـــعـــاطـــف، الـــتـــعـــارف، 
الـــحـــوار، الــعــمــل الــجــمــاعــي، املـــرونـــة، حل 
ــــتـــــكـــــامـــــل مـــــــع قـــــــــدرات  الــــــــنــــــــزاعــــــــات، بــــحــــيــــث تـ
ومهارات الشباب، أثناء فرة التزام املنزل 

والعمل عن بعد، والتباعد االجتماعي.
وأشــــــــــــــــــــــــار إىل أن الـــــــــــــــــــــــــــدورة ســــــتــــــتــــــنــــــاول 
مناقشة بعض األفكار التي يمكن للشباب 
الـــقـــيـــام بـــهـــا وتـــنـــفـــيـــذهـــا، بـــمـــا يـــعـــود بــالــنــفــع 
والـــــــفـــــــائـــــــدة عــــلــــيــــهــــم، وعـــــــــىل مــــشــــروعــــاتــــهــــم 
الــــــــخــــــــاصــــــــة، وعـــــــائـــــــالتـــــــهـــــــم ومــــجــــتــــمــــعــــاتــــهــــم 
ــلــــيــــة، لــــتــــطــــويــــر رســــائــــلــــهــــم الـــتـــســـويـــقـــيـــة  املــــحــ
والـــــــــتـــــــــوعـــــــــويـــــــــة، وإبـــــــــــــــــــــــراز دور هـــــــــــــذه الـــــقـــــيـــــم 
كاملرونة والتعايش والعمل الجماعي يف 
تــــعــــزيــــز قــــــــــــدرات الـــــشـــــبـــــاب عــــــىل الـــــنـــــجـــــاح يف 

تحقيق أهدافهم وطموحاتهم.
وأوضـــــــــح أن الـــــــــــدورة بـــمـــثـــابـــة انـــطـــالقـــة 
جديدة لـ»تسامح بال حدود« نحو العالم 
الـــــعـــــربـــــي، تــــمــــهــــيــــداً النـــــطـــــالقـــــة مـــقـــبـــلـــة عــىل 
املــســتــوى الــــــدويل، حــيــث يـــشـــارك فــيــهــا 30 
ــــابـــــة مـــــن 11 دولـــــــة عــــربــــيــــة، مــنــهــا  ــــابـــــاً وشـ شـ
ســـلـــطـــنـــة عـــــمـــــان، الــــســــعــــوديــــة، الـــبـــحـــريـــن، 
األردن، ســوريــة، لــبــنــان، الــجــزائــر، ليبيا، 
ــــــة إىل  ــــافـ ــ املـــــــغـــــــرب، الـــــــــســـــــــودان، مــــــصــــــر، إضـ

اإلمارات العربية املتحدة.
أبوظبي À اإلمارات اليوم

يطلقه نهيان بن مبارك ضمن مبادرة »تسامح بال حدود«

دولة عربية تشارك 
اليوم في »فرسان 

التسامح«
»تسامح بال حدود«

قال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، 
وزير التسامح: »الشباب المشاركون 

في البرنامج سيمثلون البداية العربية 
لتشكيل فريق عمل لمبادرة )تسامح بال 
حدود(، ونواة صلبة لمجموعة العمل 

التي ستنشط في المرحلة المقبلة، 
لتفعيل مبادرة التواصل االجتماعي عبر 

الفضاء االفتراضي على مستوى 

األقطار العربية«. وأضاف أن الوزارة 
 لهم، 

ً
تخطط لتنظيم دورات أكثر تخصصا

خالل األشهر القليلة المقبلة، بالتعاون 
مع مؤسسات مثل »فيس بوك« 

و»تويتر« و»إنستغرام«، لكي يكونوا 
 لتعزيز قيم التسامح 

ً
مؤهلين عمليا

واإليجابية واألخوة اإلنسانية على 
مستوى العالم العربي.

11
نهيان بن مبارك:

»البرنامج ينطلق  بقيم التسامح 
والتعايش واألخوة اإلنسانية 

إلى كل األقطار العربية«.

مجهولة تنتحل صفة المجني عليها لقرصنة الحسابات

5

كشفت هيئة الطرق واملواصالت 
يف دبـــي عــن إنــجــاز جميع أعــمــال 
مـــــــــــــــشـــــــــــــــروع الــــــــــــجــــــــــــســــــــــــور والــــــــــــطــــــــــــرق 
املـــــؤديـــــة إىل »دبـــــــــي هـــيـــلـــز مــــــول«، 
الــــــــــــــــذي يـــــــتـــــــألـــــــف مــــــــــن 13 جــــــــســــــــراً، 
بــــــــــطــــــــــول إجــــــــمــــــــالـــــــــــــــــي 3700 مــــــــر، 
وعرض يراوح بن 11 و22 مراً، 
وبـــطـــاقـــة اســتــيــعــابــيــة تـــقـــدر بــنــحــو 
ــــاعــــــة،  ــــــي الــــــســ ـــ ــ ــــبــــــة فــ ــــركــ 23500 مــ
وتفتتح الهيئة جسراً رئيساً عىل 
شــــــــــارع أم ســــقــــيــــم، فــــيــــمــــا ســـيـــتـــم 
افتتاح الجسور األخرى بالتزامن 
مـــــــع افـــــتـــــتـــــاح املـــــــــــول الــــــــواقــــــــع عـــلـــــــى 
تــــــــــــقــــــــــــاطــــــــــــع شـــــــــــــــــارعـــــــــــــــــي أم ســــــقــــــيــــــم 

والخيل.
وقــــــــــــال املـــــــديـــــــر الـــــــعـــــــام رئــــيــــس 
مجلس املديرين فـي الهيئة مطر 
محمد الطاير: »يسهم مشروع 
الــطــرق والــجــســور املــؤديــة لـــ)دبـــــي 
هـــــــيـــــــلـــــــز مـــــــــــــــــــول( وأعـــــــــــــمـــــــــــــال الـــــبـــــنـــــيـــــة 
الـــــــتـــــــحـــــــتـــــــيـــــــة وتــــــــــطــــــــــويــــــــــر شـــــــــــــــــــــارع أم 
ســـــــــقـــــــــيـــــــــم، فـــــــــــــــــــي تـــــــــــوفـــــــــــر مـــــــــداخـــــــــل 
ومـــــــخـــــــارج مـــــبـــــاشـــــرة مــــــن شــــارعــــي 
الخيل وأم سقيم لتوفر حركة 
ـــابــــيــــة وحــــــــــرة لـــــلـــــدخـــــول إلـــــــى  ـــيـ انــــسـ
)دبـي هيلز مول( من االتجاهات 

كــــافــــة«. وأضــــــــاف: »ســـيـــتـــم تــوفــر 
ثـــــــــالثـــــــــة مــــــــــداخــــــــــل لـــــــلـــــــقـــــــادمـــــــن مــــن 
منطقة ديرة ومنطقة أم سقيم، 
وكــــــــــــذلــــــــــــك مــــــنــــــطــــــقــــــة جــــــــبــــــــل عــــــــي، 
وتـــــــــوفـــــــــر مـــــــــخـــــــــارج مـــــــبـــــــاشـــــــرة عـــىل 
شارعي الخيل وأم سقيم، كما 
يــســهــم املـــشـــروع فـــــي رفــــع كــفــاءة 
شـــــــــارع أم ســـقـــيـــم والــــتــــقــــاطــــعــــات 
عـــىل امــــتــــداده وضـــمـــان انــســيــابــيــة 
الـــــحـــــركـــــة املــــــــروريــــــــة بــــاالتــــجــــاهــــن، 
وكــذلــك تــعــزيــز الــربــط بــن شــارع 
ــــيــــــل  الــــــــشــــــــيــــــــخ زايـــــــــــــــــــد وشــــــــــــــــــــــارع الــــــخــ
وشــــــــارع الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بـــــن زايـــــد 
وشـــارع اإلمــــارات، وخــفــض زمن 
الرحلة عىل شارع أم سقيم من 
18 دقــيــقــة إلـــــــى ســبــع دقـــائـــق فـــــي 
ـــــارع الــشــيــخ  الــــجــــزء املـــمـــتـــد مــــن شـ
مــــــــحــــــــمــــــــد بــــــــــــــن زايــــــــــــــــــــــد إلـــــــــــــــــــــــى شــــــــــــــارع 

الخيل«.
دبي ■ اإلمارات اليوم

المشروع يتألف من 13 
 بطول إجمالـي 

ً
جسرا

3700 متر.

»طرق دبـي« تنجز 
مشروع الجسور المؤدية 

إلى »دبـي هيلز مول«

جسور توفر انسيابية في الحركة المرورية بجميع االتجاهات. 
■ من المصدر

قـــــضـــــت مــــحــــكــــمــــة الــــــجــــــنــــــايــــــات يف دبـــــي 
بــالــســجــن خــمــس ســـنـــوات بــحــق ستة 
مــتــهــمــن أعـــضـــاء يف عــصــابــة احــرفــت 
ــــنـــــوك،  ــــبـ اخــــــــــــراق حـــــســـــابـــــات عـــــمـــــالء الـ
ــــابــــــات  ـــــة حــــــســ ـــنـ ــ ــــقــــــرصـ بــــــعــــــد إدانــــــــتــــــــهــــــــم بــ
ســــيــــدة أعـــــمـــــال، وســــحــــب قــــرابــــة ســتــة 
مـــــاليـــــن درهـــــــــم مـــنـــهـــا بــــعــــد اســــتــــخــــراج 
شـــــــريـــــــحـــــــة بـــــــــــــدل فــــــــاقــــــــد مــــــــــن هـــــاتـــــفـــــهـــــا، 
وتـــــجـــــنـــــيـــــد امــــــــــــــــرأة مـــــجـــــهـــــولـــــة النـــــتـــــحـــــال 
صفتها خــالل الخدمة الهاتفية لدى 
الــبــنــك، كــمــا قــضــت املــحــكــمــة بــغــرامــة 
150 ألـــــــــــــــف درهـــــــــــــــــــم عــــــــــــىل كــــــــــــل مــــتــــهــــم 
ــــاد بـــعـــد قــــضــــاء فــــــرة الـــعـــقـــوبـــة  ــــعــ واإلبــ

املقررة عليهم.
وقال شاهد إثبات من البنك يف 
تــحــقــيــقــات الــنــيــابــة الــعــامــة بـــدبـــي، إن 
»املجني عليها من العمالء، ولديها 
ثالثة حسابات«، الفتاً إىل أن اتصاالً 
هــــــــاتــــــــفــــــــيــــــــاً ورد مـــــــــــن قــــــــســــــــم مـــــكـــــافـــــحـــــة 
ــــيـــــد بـــــأن  االحـــــــتـــــــيـــــــال يف بـــــنـــــك آخـــــــــــــر، يـــــفـ
هــــنــــاك تــــحــــويــــالت تـــــــرد مـــــن حـــســـابـــات 
املـــجـــنـــي عــلــيــهــا إىل بـــعـــض الــحــســابــات 
لـــــــــــــدى الـــــــبـــــــنـــــــك األخــــــــــــــــــــر، وطـــــــــلـــــــــب مــــنــــه 
الـــــــتـــــــحـــــــقـــــــق مــــــــــــن تــــــــلــــــــك الــــــــتــــــــحــــــــويــــــــالت، 
ــــــل بــــــاملــــــجــــــنــــــي عـــــلـــــيـــــهـــــا مـــــــــن دون  ــــــصـ ــــاتـ ــ فـ
جدوى، ثم اتصل عىل الرقم األريض 
لـــشـــركـــتـــهـــا أو شــــركــــة والـــــدهـــــا، فــجــاء 
الـــــــرد بـــأنـــهـــمـــا خـــــــارج الــــــدولــــــة، فــطــلــب 
مــــــــــــــــن مـــــــــــوظـــــــــــفـــــــــــي الـــــــــــــشـــــــــــــركـــــــــــــة ضـــــــــــــــــــــرورة 

الـــتـــواصـــل مــعــهــا وإبـــالغـــهـــا بـــأمـــر هـــذه 
الــــتــــحــــويــــالت، فـــصـــدمـــت مـــــن الـــخـــر، 
وأكـــــدت أنــهــا لـــم تــجــِر أي تــحــويــالت، 
وراجــــعــــت الـــبـــنـــك ملـــعـــرفـــة كـــيـــف جـــرت 

هذه املعامالت.
وأضاف الشاهد أن البنك أجرى 
تحقيقات فورية، وتبن أن مجهوالً 
ــــة املــــــــــــــــزودة لـــــالتـــــصـــــاالت  ــــركــ قـــــصـــــد الــــــشــ
الهاتفية، وتمكن من استخراج بدل 
فــــــاقــــــد لــــــرقــــــم هــــــاتــــــف ســــــيــــــدة األعــــــمــــــال 
املرتبط بالبنك، مستخدماً مستندات 
ــــلــــــت امـــــــــــــــــرأة هـــــويـــــة  ــــتــــــحــ مــــــــــــــــــــزورة، ثـــــــــم انــ
ــــلــــــت بــــالــــبــــنــــك،  املـــــجـــــنـــــي عــــلــــيــــهــــا، واتــــــصــ
وتــــمــــكــــنــــت مــــــن اإلجـــــــابـــــــة عــــــن األســــئــــلــــة 
الــــتــــعــــريــــفــــيــــة الــــــتــــــي تـــــخـــــص الــــعــــمــــيــــلــــة، 

وهــــــي عـــــبـــــارة عـــــن اســــــم األم، وتــــاريــــخ 
املــيــالد، وعـــدد الــبــطــاقــات االئتمانية، 
وعـــــدد الـــحـــســـابـــات، ثـــم طــلــبــت تــغــيــر 
الـــريـــد اإللــــكــــروين الـــخـــاص بــاملــبــلــغــة، 
واســــــتــــــصــــــدار بــــطــــاقــــة ســـــحـــــب، وتـــمـــت 
املوافقة عىل طلباتها، وحصلت عىل 
البطاقة، وتمكنت مع بقية املتهمن 
مــن ســحــب مــبــالــغ مــالــيــة ضــخــمــة من 

حساب املجني عليها.
وأشـــــار الــشــاهــد إىل أنـــه ال يــعــرف 
ــــولــــــة إىل  ــــهــ ــــلــــــت املــــــــــــــــرأة املــــــجــ ــــيــــــف تــــــوصــ كــ
الــبــيــانــات الــســريــة الــتــي تــخــص املــجــنــي 
عـــــــلـــــــيـــــــهـــــــا، وال يــــــــــجــــــــــزم بـــــــــتـــــــــواطـــــــــؤ أحــــــــد 
مـــــوظـــــفـــــي الـــــبـــــنـــــك مـــــعـــــهـــــا، وتــــــزويــــــدهــــــا 

بإجابات األسئلة التعريفية.

وأشار إىل أن اختالس النقود تم 
ــــتــــــن، األوىل عـــــــــر تـــــحـــــويـــــالت  ــــقــ ــــريــ ــــطــ بــ
مــــــــــالــــــــــيــــــــــة إىل حـــــــــــســـــــــــابـــــــــــات خــــــــــارجــــــــــيــــــــــة، 
ــــيــــــة عـــــــر الـــــســـــحـــــب املــــــبــــــاشــــــر مـــن  ــــانــ ــثــ ــ والــ
خــــــــــــــالل بـــــــطـــــــاقـــــــة الــــــــســــــــحــــــــب، لـــــــكـــــــن لــــم 
تسحب تــلــك املـــرأة األمــــوال بنفسها، 

وإنما سحبها أشخاص آخرون. 
إىل ذلك، قالت موظفة مبيعات 
يف شــــركــــة االتـــــــصـــــــاالت الــــتــــي أصـــــــدرت 
بــــــــدل فـــــاقـــــد مــــــن الــــشــــريــــحــــة الـــهـــاتـــفـــيـــة 
لــلــمــجــنــي عــلــيــهــا إنـــهـــا ال تـــعـــرف ســـوى 
مـــــتـــــهـــــم واحــــــــــــــد مـــــــــن املــــــتــــــهــــــمــــــن، كـــــونـــــه 
حضر إىل منفذ البيع، وتقدم بطلب 
للحصول عىل بدل فاقد، وحّررت له 
طــلــبــاً إلــكــرونــيــاً، وتـــوىل الــتــوقــيــع عىل 
الجهاز اللوحي، نظراً إىل أن الهاتف 
مسجل باسم شركة، وذلك بعد أن 
قـــــــــــدم إلــــــيــــــهــــــا أصـــــــــــل بــــــطــــــاقــــــة املــــــنــــــشــــــأة، 
وصــــــــــــــــــــــــــــــــــورة ضــــــــــــوئــــــــــــيــــــــــــة مـــــــــــــــــن الــــــــــرخــــــــــصــــــــــة 
الــــــــــتــــــــــجــــــــــاريــــــــــة، مـــــــثـــــــبـــــــتـــــــاً بــــــــهــــــــا أنـــــــــــــــه مــــــديــــــر 

الشركة، ومستندات أخرى.
وأشـــــــــــــارت إىل أنـــــهـــــا صـــــــــــّورت تــلــك 
املستندات، وأجرت املعاملة بالطرق 
املعتادة، ويف ظل عدم وجود توقيع 
مــــــــــــــخــــــــــــــزن لـــــــــــصـــــــــــاحـــــــــــب الـــــــــــــهـــــــــــــاتـــــــــــــف لـــــــــــدى 
الــشــركــة، لــم تستطع مــقــارنــة توقيع 
املـــتـــهـــم، واكـــتـــفـــت بـــمـــضـــاهـــاة تــوقــيــعــه 
اإللــــــــكــــــــروين بــــالــــتــــوقــــيــــع املـــــــوجـــــــود عـــىل 
بـــطـــاقـــة هـــويـــتـــه، فــــأصــــدرت لــــه بــطــاقــة 
بـــــدل فـــاقـــد لـــلـــرقـــم املـــــذكـــــور، وســلــمــتــه 

إياه عىل الفور.

محمد فودة ■ دبي

جواز سفر مزّور
كشف شاهد إثبات من البنك في تحقيقات النيابة العامة 

مت بطاقة 
ّ
بدبي، أن المرأة منتحلة شخصية سيدة األعمال تسل

السحب عبر شركة »أرامكس«، وزّودت مندوب الشركة بصورة 
جواز سفر باسم المبلغة، لكن بصورة شخصية مختلفة، وتبين 

 أن المتهمة 
ً
 أن صورة جواز السفر مزّورة، موضحا

ً
الحقا

المجهولة استخدمت رقم هاتف المجني عليها المسجل لدى 
البنك في االتصال. 

وأشار إلى أن حسابات المبلغة كانت متوقفة، لعدم دخولها 
 إلى أن التحقيق 

ً
، الفتا

ً
إلى الدولة منذ أكثر من 120 يوما

 
ً
 للتأكد مما إذا كان أحد الموظفين متواطئا

ً
الداخلي اليزال ساريا

معهم في الدخول إلى حساب العميلة وتسريب بياناتها.

 لعصابة 
ً
سنوات سجنا

استولت على 6 ماليين 
درهم من حسابات

سيدة أعمال
 استخرج بدل فاقد 

ً
البنك أجرى تحقيقات فورية، وتبّين أن مجهوال

لرقم هاتف سيدة األعمال المرتبط بالبنك.
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سمية الحمادي ■ الفجيرة

طالب قانونيان بتفعيل العقوبات 
عــــــــــــــى اآلبـــــــــــــــــــــــــــاء املــــــــتــــــــســــــــبــــــــبــــــــن يف غــــــــــرق 
أطفالهم يف األودية، مرجعن ذلك 
ــــــل الــــتــــحــــذيــــريــــة  ــــائـ ــ ــــــرسـ إىل تـــــجـــــاهـــــل الـ
واملخاطرة بأرواحهم، إذ عى الرغم 
ــــا  ــــهــ ــلــ ــ مـــــــــــــن الـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــذيـــــــــــرات الـــــــــــتـــــــــــي تــــــرســ
الـــــــــجـــــــــهـــــــــات الـــــــرســـــــمـــــــيـــــــة عـــــــــــر هـــــــواتـــــــف 
املــــــــــواطــــــــــنــــــــــن واملـــــــقـــــــيـــــــمـــــــن يف الـــــــــدولـــــــــة 
مـــــــــــبـــــــــــاشـــــــــــرة أو مـــــــــــــن خــــــــــــــــــال وســـــــــائـــــــــل 
التواصل االجتماعي بعدم االقرتاب 
مـــــــــــــن أمـــــــــــــاكـــــــــــــن األوديـــــــــــــــــــــــــــــة والـــــــــســـــــــيـــــــــول 
والسدود خال األجواء املاطرة، إال 

أن هناك مغامرين يتجاوزونها.
وأكـــــــــــــــــــــــد املـــــــــــحـــــــــــامـــــــــــي واملـــــــــســـــــــتـــــــــشـــــــــار 
القانوين سعود محمد، أنه ُيعاقب 
بالحبس من شهر إىل ثاث سنوات 
أو الـــغـــرامـــة الـــتـــي ال تــقــل عـــن 5000 
درهــــــــم كـــــل مـــــن اصـــطـــحـــب األطــــفــــال 
إىل أماكن قد تهدد حياتهم أو تؤثر 
عى صحتهم، مثل أماكن التدخن 
أو انبعاث الغازات السامة وتصنيع 
األســــلــــحــــة إىل جــــانــــب األمـــــاكـــــن الـــتـــي 
تـــــنـــــتـــــشـــــر فــــــيــــــهــــــا األمــــــــــــــــــــــراض واألوبــــــــــئــــــــــة 
املــــخــــتــــلــــفــــة وغــــــرهــــــا بــــمــــوجــــب قــــانــــون 
وديــمــة لحماية الطفل، إضــافــة إىل 
ــــــى تــــوفــــر  ــــتـــــمـــــل الــــــقــــــانــــــون عـ ذلــــــــك اشـ
ــــثـــــى لـــلـــطـــفـــل عـــــن طـــريـــق  الــــحــــمــــايــــة املـ
ــــايــــــة الــــطــــفــــل  ــــمــ إنـــــــــشـــــــــاء وحـــــــــــــــــدات لــــــحــ
بـــــــــجـــــــــمـــــــــيـــــــــع األشـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــال والـــــــــــــوســـــــــــــائـــــــــــــل 
املــــــــمــــــــكــــــــنــــــــة، وذلــــــــــــــــــك بــــــالــــــتــــــنــــــســــــيــــــق مــــع 

الـــــــــــجـــــــــــهـــــــــــات املـــــــــخـــــــــتـــــــــصـــــــــة، بــــــــــــــنــــــــــــــاًء عـــــى 
األنظمة والقوانن املعمول بها.

فيما طالب املحامي واملستشار 
حميد درويـــش، الناشط يف شؤون 
ــــفــــــل بــــتــــفــــعــــيــــل وإنـــــــشـــــــاء  ــــة الــــــطــ ــــايــ ــــمــ حــ
وحدات لحماية الطفل التي تهدف 
إىل وضع وتنفيذ آليات وتدابر من 
ــــفـــــل، بـــالـــتـــدخـــل  شــــأنــــهــــا حــــمــــايــــة الـــــطـ
الــــــــوقــــــــايئ يف جــــمــــيــــع الــــــــحــــــــاالت الــــتــــي 

يـــــــــتـــــــــبـــــــــن فـــــــــيـــــــــهـــــــــا أن صــــــــــحــــــــــة الـــــــطـــــــفـــــــل 
ــيــــــة والـــــنـــــفـــــســـــيـــــة أو  ــ ــــدنــ ــبــ ــ ــــه الــ ــ ــتـ ــ ــ ــــــامـ وسـ
األخــــــاقــــــيــــــة أو الــــعــــقــــلــــيــــة مــــــهــــــددة أو 
معرضة للخطر من خال التدخل 
العاجي يف جميع حاالت اإلهمال 
الــــتــــي يــــدخــــل فـــيـــهـــا املـــــغـــــامـــــرة بــــــــأرواح 
األطـــــــــــــفـــــــــــــال وإدخــــــــــــالــــــــــــهــــــــــــم يف أمــــــــاكــــــــن 
خطرة مثل السيول واألودية غرها 
مـــــــن األمــــــــاكــــــــن الــــــتــــــي قـــــــد تــــتــــســــبــــب يف 

إصـــــــــابـــــــــتـــــــــهـــــــــم بــــــــــــإصــــــــــــابــــــــــــات بـــــــلـــــــيـــــــغـــــــة أو 
وفاتهم. 

وأشـــــــــــــار إىل أن قـــــــوانـــــــن حــــقــــوق 
الــطــفــل أولــــت دوراً كـــبـــراً يف حــمــايــة 
الـــــــطـــــــفـــــــل، ودخــــــــــــــــول أولــــــــــيــــــــــاء األمـــــــــــور 
بــــــــأطــــــــفــــــــالــــــــهــــــــم يف أمـــــــــــــاكـــــــــــــن الـــــــســـــــيـــــــول 
واألودية أو التخييم فيها تعتر من 
مـــــظـــــاهـــــر اإلهــــــــمــــــــال وســـــــــــوء املــــعــــامــــلــــة 
الــذي يعرفه القانون بأنه كل فعل 

ــــأنـــــه أن يـــــــــؤدي إىل  أو امــــتــــنــــاع مــــــن شـ
أذى لـــلـــطـــفـــل يـــــحـــــول دون تــنــشــئــتــه 
ونـــــــــــــمـــــــــــــوه عـــــــــــــى نـــــــــحـــــــــو ســـــــلـــــــيـــــــم وآمـــــــــــــن 
وصــــحــــي، وعــــــدم قـــيـــام الــــوالــــديــــن أو 
الــــقــــائــــم عـــــى رعـــــايـــــة الــــطــــفــــل بـــاتـــخـــاذ 
ــــتــــــدابــــــر الـــــــازمـــــــة لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عـــى  الــ

حياته وسامته البدنية. 
ولـــفـــت درويـــــــش إىل أن بــعــض 
اآلبـــــــــــــــــــاء ال يــــــســــــتــــــوعــــــب الــــــــــفــــــــــرق بــــن 

الـــــــخـــــــصـــــــوصـــــــيـــــــة وانــــــــــتــــــــــهــــــــــاك حــــــقــــــوق 
الــــــــــــطــــــــــــفــــــــــــل مـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــــال تــــــــعــــــــريــــــــضــــــــه 
ــــلـــــخـــــطـــــر، خــــــصــــــوصــــــاً حــــــــن يــــتــــلــــّقــــى  لـ
تـــــــــــحـــــــــــذيـــــــــــرات مــــــــــــن ســــــــــكــــــــــان املـــــــنـــــــاطـــــــق 
الــــجــــبــــلــــيــــة بــــــخــــــطــــــورة الــــــرحــــــلــــــة الــــتــــي 
ســــــيــــــقــــــوم بــــــهــــــا يف أوقــــــــــــــــات األمـــــــطـــــــار 
وإدخــــــــال عــائــلــتــه ألمــــاكــــن مــعــرضــة 

لجرف السيول واألودية. 
وشــــــــــــــــــــــــــّدد عـــــــــــــى أن املــــــــســــــــؤولــــــــيــــــــة 
ــــيــــــة يف حــــــــمــــــــايــــــــة الـــــــطـــــــفـــــــل،  ــــعــ ــــمــ ــتــ ــ ــــجــ مــ
ولــيــســت مــقــتــصــرة عــى الــوالــديــن أو 
ويل أمر الطفل، إذ إنه يجب بعد أن 
ــــمــــــع مــــن  ــتــ ــ ــــجــ يــــــــقــــــــوم الــــــشــــــخــــــص أو املــ
تـــحـــذيـــر ويل األمــــــر ملــنــعــه مــــن دخــــول 
مناطق األودية والسيول وتعريض 
أطـــــــفـــــــالـــــــه وعــــــائــــــلــــــتــــــه لـــــلـــــخـــــطـــــر وعـــــــــدم 
تـــــــــــــجـــــــــــــاوب ويل األمـــــــــــــــــــــر مـــــــــعـــــــــهـــــــــم، أن 
يقوموا بتقديم باغ لحماية هؤالء 
األطـــفـــال ألقــــرب مـــركـــز شـــرطـــة حتى 
تتمكن الجهات املختصة من اتخاذ 
اإلجــراءات الازمة بحق ويل األمر، 
قــــــــبــــــــل أن يـــــــــعـــــــــرض أطـــــــــفـــــــــالـــــــــه لــــخــــطــــر 
اإلصـــــــــــــابـــــــــــــة أو الـــــــــــــــوفـــــــــــــــاة، مـــــــــــن خــــــــال 
ـــــى تــــعــــهــــدات  ــــيـــــعـــــه عــ تــــوجــــيــــهــــه وتـــــوقـ

بعدم تكرار هذا السلوك. 
ــيـــــغ عـــى  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ونــــــــــــــوه بـــــــــــأن عـــــــــــدم الـ
جــريــمــة ُيــعــد جــريــمــة بــمــوجــب املـــادة 
ــــقـــــوبـــــات، الـــتـــي  ــــانــــــون الـــــعـ 274 مــــــن قــ
ــــه »ُيــــعــــاقــــب بــــغــــرامــــة ال  تـــنـــص عــــى أنــ
تــــــجــــــاوز 1000 درهـــــــــم كــــــل مــــــن عــلــم 
بــــــوقــــــوع جــــريــــمــــة وامـــــتـــــنـــــع عــــــن إبــــــاغ 

ذلك إىل السلطات املختصة«.

بسبب تجاهل الرسائل التحذيرية والمخاطرة بأرواحهم

يجب تحذير ولي األمر لمنعه من 
تعريض أطفاله وعائلته لخطر السيول. 

■ أرشيفية

قانونيان يطالبان بتفعيل 
عقوبات اآلباء المتسببـين 

حميد درويش:في غرق أطفالهم باألودية

»بعض اآلباء ال يستوعب 
الفرق بين الخصوصية 

وانتهاك حقوق 
الطفل من خالل تعريضه 

للخطر«.

دخول أولياء األمور بأطفالهم في أماكن السيول 
واألودية أو التخييم فيها من مظاهر اإلهمال وسوء 

المعاملة.

رسائل تحذيرية
أكد مدير اإلدارة العامة للدفاع 

المدني في الفجيرة العميد 
علي عبيد الطنيجي، إرسال 

التحذيرات والرسائل التوعوية 
بمختلف الوسائل لتصل إلى 

جميع أفراد المجتمع، سواء عبر 
الهواتف الذكية أو المنصات 

الرسمية في وسائل التواصل 
االجتماعي للدفاع المدني قبل 

هطول األمطار تحذر فيها من 
عدم التهاون مع جريان 

األودية والسيول، واتباع 
االشتراطات والتعليمات التي 

 على 
ً
 حفاظا

ً
نكررها دوما

 مع 
ً
سالمة الجميع، خصوصا

التحذيرات التي تطلقها األجهزة 
المعنية بتوقع تقلبات جوية 

قد تشهدها المنطقة، ما قد 
يتسبب في هطول أمطار غزيرة 

وحدوث سيول جارفة.
وأشار الطنيجي إلى أنه يتم 

التعاون مع الجهات األمنية 
األخرى لتأمين األودية من خالل 
وضع الالفتات التي توضح عبور 

واٍد أو سيل في المناطق 
المخصصة قبل مواسم األمطار 
 في أماكن تجمع مياه 

ً
خصوصا

األمطار في األودية وعدم 
الدخول إليها عبر المركبات، أو 
عن طرق المشي أو السباحة 

لما يعقب ذلك من خطورة 
االنجراف أو السقوط وصعوبة 

 يصرون 
ً
الخروج، إال أن أشخاصا

على الدخول بدافع الفضول 
وحس المغامرة، متهاونين 
بأرواحهم وأرواح عوائلهم، 

 ما يكون داخل هذه 
ً
وغالبا

المركبات طفل أو طفالن ضمن 

العائلة.
وطالب الطنيجي أرباب األسر 

والراغبين في التمتع باألجواء 
الماطرة أن يراقبوا تغيرات 

الطقس قبل أي رحلة برية أو 
تخييم، واالبتعاد عن مجاري 

األودية وقنوات المياه 
الطبيعية، والمناطق المغمورة 

بالمياه، وعدم السباحة في 
مياه السيول واألمطار، وتجنب 

الجلوس في بطون األودية، 
وعدم المجازفة في اجتياز 

األودية أثناء جريانها، وإبعاد 
األطفال عن المستنقعات، 
وفي حالة احتمالية وجود 

صواعق يجب عدم استخدام 
الراديو أو الهاتف المتحرك.

العميد علي عبيد الطنيجي.  
■ من المصدر

إنقاذ 3 مواطنين مصابين 
نسبة الصلح في الخالفات األسرية من قمة جبل برأس الخيمة

بأبوظبي خالل الربع األول  
تمكن فــريــق البحث واإلنــقــاذ التابع 
لــــــشــــــرطــــــة رأس الــــــخــــــيــــــمــــــة، بـــــرئـــــاســـــة 
رئـــــيـــــس قــــســــم جـــــنـــــاح الـــــجـــــو بـــشـــرطـــة 
رأس الـــخـــيـــمـــة الـــعـــقـــيـــد طــــيــــار ســعــيــد 
راشـــــــــــد الـــــيـــــمـــــاحـــــي، مـــــــن إنـــــــقـــــــاذ ثــــاثــــة 
ــــنـــــن تـــــعـــــرضـــــوا إلجــــــهــــــاد شـــديـــد  مـــــواطـ
خـــــــــال رحــــــلــــــة جــــبــــلــــيــــة يف قـــــمـــــة جـــبـــل 

منطقة سلّية البقل.

وأوضـــــــــــــــــــح الـــــــيـــــــمـــــــاحـــــــي أن غـــــرفـــــة 
عمليات شرطة رأس الخيمة تلقت 
باغا بوجود ثاثة مواطنن يف قمة 
جــبــلــيــة بــمــنــطــقــة )ســلــّيــة الــبــقــل( عى 
ارتــــفــــاع 4000 قـــــدم، يـــعـــانـــون إعـــيـــاًء 
وانــــهــــاكــــاً شــــديــــديــــن. وعـــــى الــــفــــور تــم 
تحريك طائرة قسم جناح الجو إىل 
مـــــوقـــــع الـــــــبـــــــاغ، وعــــــــى مــــتــــنــــهــــا فــــريــــق 

الــبــحــث واإلنــــقــــاذ، حــيــث تـــم الــعــثــور 
عى املصابن خــال 15 دقيقة فقط 
من ورود الباغ، وتم تقديم العون 
واملــــــــــــــــســــــــــــــــاعــــــــــــــــدة لـــــــــــــهـــــــــــــم، إضــــــــــــــــافــــــــــــــــة إىل 
اإلســـــعـــــافـــــات األولـــــــيـــــــة، ونـــقـــلـــهـــم اىل 
املـــــــســـــــتـــــــشـــــــفـــــــى الســـــــــتـــــــــكـــــــــمـــــــــال الـــــــــعـــــــــاج 

الازم.
 رأس الخيمة ■ اإلمارات اليوم

ســجــلــت نــســب الــصــلــح الـــتـــي تــعــامــل 
مــــعــــهــــا قـــــســـــم الـــــتـــــوجـــــيـــــه األســــــــــــــري يف 
دائــرة القضاء بأبوظبي خال الربع 
األول مـــن الـــعـــام الــــجــــاري 80% مــن 
ــــنـــــظـــــورة  ــــلـــــســـــات املـ إجـــــــمـــــــايل عـــــــــدد الـــــجـ
التي بلغت 4132 جلسة، خصوصاً 
يف فــــرتة االلــــتــــزام بـــالـــبـــقـــاء يف املـــنـــزل، 
تـــمـــاشـــيـــاً مـــــع اإلجـــــــــــــراءات االحــــــرتازيــــــة 
لــــــــــلــــــــــوقــــــــــايــــــــــة مـــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــــروس كـــــــــــــورونـــــــــــــا 
املستجد، والتي أسهمت يف احتواء 
الخافات وأعادت إىل أفراد األسرة 

التقارب يف ما بينهم.
وأفــــــــــــــــادت الــــــــــدائــــــــــرة بــــــأنــــــه لــــوحــــظ 

انـــــــــــخـــــــــــفـــــــــــاض يف تــــــــــقــــــــــديــــــــــم الــــــــطــــــــلــــــــبــــــــات 
اإللـــــــكـــــــرتونـــــــيـــــــة، حـــــيـــــث بـــــلـــــغ مــــجــــمــــوع 
الطلبات املــقــيــدة خــال شهر مــارس 
54 مــــــــلــــــــفــــــــاً أســــــــــــــــريــــــــــــــــاً، ووصــــــــــــــــــــل عــــــــدد 
الـــجـــلـــســـات املــــنــــظــــورة 1391 جــلــســة، 
أمــــــــــــــــا يف شــــــــهــــــــر أبــــــــــــريــــــــــــل ســــــــجــــــــل عــــــــدد 
الـــــطـــــلـــــبـــــات املــــــقــــــيــــــدة عـــــــن ُبـــــــعـــــــد، 168 
ــــاً، والـــــجـــــلـــــســـــات املــــــنــــــظــــــورة 597  ــــبــ ــلــ ــ طــ
جـــــــــلـــــــــســـــــــة، فــــــــيــــــــمــــــــا ارتــــــــــفــــــــــعــــــــــت أعـــــــــــــــــداد 
ــــتـــــشـــــارات األســـــريـــــة املــــقــــدمــــة عــن  االسـ

ُبعد، لتصل إىل 702 استشارة.
وأشــــارت الـــدائـــرة إىل أن اعتماد 
تقنية االتصال املريئ لعقد جلسات 

الــتــوجــيــه األســـــري عـــن ُبـــعـــد، يف ظل 
الــــتــــدابــــر الــــوقــــائــــيــــة لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عــى 
صـــــــحـــــــة وســــــــــامــــــــــة املـــــــجـــــــتـــــــمـــــــع، القـــــــت 
ترحيباً كبراً من قبل املتعاملن، إذ 
يــتــم الـــتـــواصـــل مــعــهــم عـــر الــتــقــنــيــات 
الـــــــــــحـــــــــــديـــــــــــثـــــــــــة أثـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاء وجــــــــــــــــــــودهــــــــــــــــــــم يف 
مــــــــــــنــــــــــــازلــــــــــــهــــــــــــم، والــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــل عــــــــــــــــى حــــــل 
الــــــــخــــــــافــــــــات الــــــــتــــــــي تـــــــواجـــــــهـــــــهـــــــم، مــــن 
خــــــــــــــــــــال تــــــــــقــــــــــديــــــــــم املـــــــــــــــوجـــــــــــــــه األســــــــــــــــــــري 
املـــــخـــــتـــــص الــــــحــــــلــــــول الـــــــتـــــــي تـــــســـــهـــــم يف 
الــــــتــــــوصــــــل إىل اتــــــــفــــــــاق يــــــــــريض جـــمـــيـــع 

األطراف.
أبوظبي ■  اإلمارات اليوم

جناح الجو وصل إلى المصابين خالل 15 دقيقة من البالغ. ■ من المصدر

اعتماد تقنية االتصال المرئي لعقد جلسات التوجيه األسري. ■ من المصدر

80% تعرضوا إلجهاد شديد خالل رحلة في سلّية البقل

 وغرامة 5000 درهم عقوبة كل من اصطحب األطفال 
ً
3 سنوات حبسا

إلى أماكن قد تهدد حياتهم أو تؤثر على صحتهم.
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ســامي الريــامي

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

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

والمؤسسات والشركات و 300 درهم لألفراد
طبعت في مطابع مسار

hotline@emaratalyoum.com
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whatsapp: 0502630666
Phone: 04 3062322

رســــــائــل
طلبات توظيف

أنــــا مـــواطـــن )39 عـــامـــاً( مـــن الــفــجــرة، 
حـــاصـــل عـــى مـــؤهـــل جــامــعــي، ولــــدّي 
خـــرة ثـــاث ســنــوات يف مــجــال خدمة 
الــــعــــمــــاء، وأبـــــحـــــث عـــــن وظــــيــــفــــة مــنــذ 
ثــاث سنوات، طرقت خالها أبــواب 
الـــــتـــــوظـــــيـــــف يف مــــــؤســــــســــــات حــــكــــومــــيــــة 
وخــــاصــــة عـــــدة ولـــــم أوفـــــــق، عـــلـــمـــاً بـــأن 
دخــــــي املـــــحـــــدود ال يــــواكــــب مــتــطــلــبــات 

الحياة لوجود التزامات بنكية عّي.
ــــهــــــات  وأنـــــــــــاشـــــــــــد املــــــــــســــــــــؤولــــــــــن، يف الــــــجــ
الــحــكــومــيــة والــخــاصــة، مــســاعــديت يف 

الحصول عى وظيفة. 

)سالم(

أنــــــــــــا مـــــــواطـــــــنـــــــة )34 عـــــــــــامـــــــــــاً( مـــــــــن رأس 
الخيمة، حاصلة عى دبلوم يف علوم 
الـــحـــاســـب اآليل، ولــــــدّي خــــرة عــمــلــيــة 
يف املجال املصريف، إذ سبق أن عملت 

ثاثة أشهر يف أحد البنوك.
ومـــــشـــــكـــــلـــــتـــــي عــــــــــــدم الــــــــعــــــــثــــــــور عــــى 
ــــقــــــد قـــــــصـــــــدت مـــــؤســـــســـــات  ــــــة، فــ ــــفـ ــ ــيـ ــ ــ وظـ
حـــــــكـــــــومـــــــيـــــــة وخــــــــــــاصــــــــــــة عــــــــــــــــدة يف رأس 
الخيمة، وقــدمــت فيها طلبات عمل 
ــــاً بـــــــــأن أســـــــريت  ــــمـ ــلـ ــ لــــكــــنــــي لـــــــم أوفـــــــــــــق، عـ
تـــتـــكـــون مــــن ثــــاثــــة أفــــــــــراد، وظــــــــرويف ال 

تسمح يل باملكوث من دون عمل.
لـــذا أنــاشــد املــســؤولــن مــســاعــديت 

يف الحصول عى وظيفة. 

)ن.م(

أنــــا مـــواطـــن )38 عـــامـــاً( مـــن الــفــجــرة، 
حــــــاصــــــل عـــــــى الــــــشــــــهــــــادة اإلعـــــــــداديـــــــــة، 
ولـــم أســتــطــع إكـــمـــال دراســـتـــي بسبب 
ظــــــــــــــــروف صـــــــحـــــــيـــــــة، ومـــــشـــــكـــــلـــــتـــــي عـــــــدم 
الـــحـــصـــول عـــى وظـــيـــفـــة، فــقــد طــرقــت 
أبـــــــــواب دوائـــــــــر ومــــؤســــســــات حــكــومــيــة 
وخاصة عدة يف الفجرة، إال أنني لم 
أتلّق رداً، علماً بأن أسريت تتكون من 
خـــمـــســـة أفــــــــــــراد، ووجــــــــــــودي بــــــا عــمــل 
يجعلني أمّر بظروف صعبة، يف ظل 

تراكم الديون البنكية عى والدي.
لــــــــــــــــــــــــــذا، أنــــــــــــــــاشــــــــــــــــد املــــــــــــــســــــــــــــؤولــــــــــــــن يف 
الــــــــجــــــــهــــــــات الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــيـــــــة والــــــــخــــــــاصــــــــة، 

مساعديت يف الحصول عى وظيفة.

)علي(

أنــــــــــــــــــا مـــــــــــواطـــــــــــنـــــــــــة )35 عــــــــــــــــامــــــــــــــــاً( مــــــــــــــن أم 
الـــــــــقـــــــــيـــــــــويـــــــــن، حــــــــاصــــــــلــــــــة عــــــــــــى شــــــــهــــــــادة 
الــثــانــويــة الــعــامــة، إضــافــة إىل شــهــادة 
يف مــــجــــال خــــدمــــة الــــعــــمــــاء، وأبـــحـــث 
عـــــــــــن وظــــــــيــــــــفــــــــة مــــــــنــــــــذ ثــــــــــــــاث ســـــــــنـــــــــوات، 
طـــــــرقـــــــت خــــــالــــــهــــــا أبـــــــــــــــــواب مـــــؤســـــســـــات 
حكومية وخاصة يف أم القيوين ولم 
أوفـــــــق، عـــلـــمـــاً بـــــأن أســــــريت تـــتـــكـــون مــن 
ســتــة أفـــــراد، وتـــمـــّر بـــظـــروف معيشية 

صعبة.
لــــــــــــــــــــــــــذا، أنــــــــــــــــاشــــــــــــــــد املــــــــــــــســــــــــــــؤولــــــــــــــن يف 
ــــة والــــــــخــــــــاصــــــــة،  ــ ــيـ ــ ــ ــــومـ ــ ــــكـ ــ ــــحـ ــ الــــــــجــــــــهــــــــات الـ

مساعديت يف الحصول عى وظيفة.

)م.س(

يعاني السكري والضغط والكوليسترول

ســــــــــــــّدد مـــــــــتـــــــــرع  5307 دراهـــــــــــــــــم كـــلـــفـــة 
أدويـــــة ملـــدة ســتــة أشــهــر يف مستشفى 
الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــن الـــــــــــــــحـــــــــــــــكـــــــــــــــومـــــــــــــــي، لـــــــــلـــــــــمـــــــــريـــــــــض 
)إســمــاعــيــل - بــاكــســتــاين - 45 عـــامـــاً(، 
الــــــذي يـــعـــاين أمـــــراضـــــاً مـــزمـــنـــة مـــنـــذ 10 

سنوات.
ونـــــــّســـــــق »الـــــــخـــــــط الــــــســــــاخــــــن« بـــن 
املــــــتــــــرع ودائـــــــــــــرة الـــــــشـــــــؤون اإلســــامــــيــــة 
والــــعــــمــــل الـــــخـــــري يف دبـــــــي، لــتــحــويــل 

مبلغ الترع إىل الجهة املعنية.
وأعـــــــــــــــــرب املـــــــــريـــــــــض عـــــــــن ســـــعـــــادتـــــه 
وشكره العميق ملبادرة املترع، مثمناً 
وقفته إىل جانبه يف ظل املعاناة التي 

يمر بها.
ونــــــــــشــــــــــرت »اإلمـــــــــــــــــــــــــــــارات الــــــــــيــــــــــوم«، 
أخـــــــــــــــــــــــــــــــراً، قـــــــــصـــــــــة مـــــــــــعـــــــــــانـــــــــــاة املـــــــــــريـــــــــــض، 
ومــواجــهــتــه صــعــوبــة يف دفـــع تــكــالــيــف 

األدوية.
وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــان »إســــــــــــــــــمــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــيــــــــــــــــــل« روى 
لـ»اإلمارات اليوم« قصة معاناته مع 
ــــنـــــوات،  ــــــاً: » مــــنــــذ 10 سـ ــــائـ ــ املـــــــــــرض، قـ
بـــــــــــدأت أشــــــعــــــر بــــــــأعــــــــراض عـــــــــــدة، مـــنـــهـــا 
الصداع الشديد، وعــدم القدرة عى 
ــــركــــــة، أو الـــــقـــــيـــــام بــــــــأي مــــجــــهــــود،  ــــحــ الــ
فـــــــــــذهـــــــــــبـــــــــــت إىل مــــــــســــــــتــــــــشــــــــفــــــــى الـــــــــعـــــــــن 
الــحــكــومــي، حــيــث خضعت لتحاليل 
وفحوص، بينت نتائجها أنني أعاين 
ــــبــــــة  ارتــــــــــــفــــــــــــاعــــــــــــاً يف ضــــــــغــــــــط الـــــــــــــــــــدم ونــــــســ
الـــكـــولـــيـــســـرول، ووصـــــف يل الــطــبــيــب 

أدوية وطالبني بااللتزام بها«.
وتـــــــــــــــــابـــــــــــــــــع: »واظـــــــــــــــــبـــــــــــــــــت عـــــــــــــــى أخــــــــــذ 
األدويــــــة بــانــتــظــام، وتــحــســنــت حــالــتــي 
الصحية، لكن منذ شهرين، شعرت 
بــإرهــاق شــديــد، وزيـــادة يف العطش، 
وكــــــــــــــــــــــــــــرة الـــــــــــــــتـــــــــــــــبـــــــــــــــول، وعــــــــــــــــــــــــــــدم شـــــــــفـــــــــاء 
الــــــــجــــــــروح، وفـــــــقـــــــداين لــــلــــوعــــي بـــشـــكـــل 
ــــفـــــاجـــــئ، وتــــــــم نــــقــــي إىل مــســتــشــفــى  مـ

العن الحكومي«.
وأكـــــمـــــل: »تـــــم إدخـــــــايل إىل قــســم 
الــــــطــــــوارئ وإنـــــعـــــايش حـــتـــى اســـتـــعـــدت 
الــــــــــــــــــــوعــــــــــــــــــــي، وأجــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــت يل فـــــــــحـــــــــوص 
وتحاليل، بينت أنني مصاب بمرض 
السكري، وأحتاج إىل أدويــة وإجراء 

فحوص دورية«.

وأضـــــــــــــــــــــــاف: »ال أســــــتــــــطــــــيــــــع تـــــدبـــــر 
تــكــالــيــف أدويــــتــــي، حـــيـــث إنـــنـــي املــعــيــل 
ــــتـــــكـــــون مـــن  ــــتــــــي تـ الـــــوحـــــيـــــد ألســــــــــــريت، الــ
شـــــخـــــصـــــن، وأعــــــــمــــــــل ســـــــائـــــــقـــــــاً  بـــــراتـــــب 
2000 درهــــــم، أدفـــــع لـــإيـــجـــار 1000 
درهــــم شــهــريــاً، وبــقــيــة الـــراتـــب بــالــكــاد 

تلبي متطلبات حياتنا اليومية«.

صبيحة الكتبي À العين

متبرع يتكفل بأدوية 
»إسماعيل« لمدة 6 أشهر

تساؤالت بين الحقيقة 
والمؤامرة
لدي تساؤالت: ملاذا تتآمر 

كل حكومات العالم مجتمعة 
عىل البشر؟ أو كيف تآمرت 

واشنطن وإسرائيل وبيل غيتس 
واملاسونية الصهيونية عىل كل 

حكومات العالم؟ ملاذا لم تخرج 
حكومة واحدة لتقول إنها 

مؤامرة؟
هل يعقل أن يفرض »األشرار« أجندتهم عىل العالم دفعة 

واحدة؟ ملاذا لم تخرج وكالة أنباء واحدة أو صحيفة رسمية 
معتمدة واحدة - فقط واحدة - لتقول إن املوضوع برمته 
مؤامرة؟ ملاذا تخرج املؤامرات من مستخدمي »يوتيوب« 

ومواقع غري معروفة ومشبوهة أو علماء بسمعة سيئة؟
ملاذا ال تنشر مجلة علمية مرموقة واحدة عن هذه املؤامرة؟ 

ما مصلحة الرئيس دونالد ترامب يف تدمري إنجازاته 
االقتصادية يف سنة انتخابية؟

ملاذا ضربت الصهيونية إسرائيل برئاسة اليميني املتعصب، 
بنيامني نتنياهو، رغم أنه يؤيدها بقوة؟ وملاذا ضربت أمريكا 
نفسها؟ ملاذا تحقق الدولة اإلسرائيلية يف فساد نتنياهو وال 

تحقق يف مؤامرة »كورونا«؟
ملاذا ال يوجد تحقيق داخيل أمرييك يف هذه املؤامرة املزعومة 
كما حدث مع »ووترغيت« و»إيران كونرتا« ومونيكا لوينسيك، 

وبريد هيالري كلينتون اإللكرتوين، وتحقيق روبرت مولر يف 
موضوع الصالت الروسية وتدخلها يف االنتخابات األمريكية؟ 

ملاذا حققت أمريكا يف احتمال تورط إدارة الرئيس ترامب يف تلك 
األزمة ولم تحقق اليوم مع إدارته يف مؤامرة »كورونا«؟

ملاذا كلما تعمقت أكرث يف املؤامرة أجد تناقضات وأكاذيب 
وخرافات وفيديوهات مزيفة ال حصر لها وأحتار من أصدق، 

وملاذا كلما تعمقت يف التقارير الصحافية والعلمية أجد كالمًا 
علميًا ومصادر موثوقة وال توجد حقيقة واحدة إال بمصدر أو 
مصادر تربهنها وتتحمل مسؤولية نشرها؟ ملاذا كل التقارير 

الصحافية والعلمية تشري إىل نتيجة واحدة أو اثنتني 
متقاربتني؟

ملاذا يوجد توافق علمي عىل أن الفريوس مصدره 
الطبيعة؟ ما مصلحة العلماء يف الكذب؟ ما مصلحة وكاالت 
األنباء يف الكذب عىل العالم؟ هل رؤساء التحرير وُمالك هذه 

الوكاالت والصحف ووسائل اإلعالم متواطئون كلهم مع 
واشنطن وإسرائيل واملاسونية أو حتى الصني؟

هل كل العلماء والصحافيني منتسبون للماسونية؟ هل 
املاسونية تسيطر عىل العالم منذ 300 عام ولم يخرج أحد 

لتحديها مطلقًا طوال ثالثة قرون؟ ملاذا ال يوجد أي إجماع عىل 
أي نظرية مؤامرة؟ ملاذا هناك عشرات النظريات متناثرة يف كل 

مكان بينما يوجد اتفاق علمي عىل أن الفريوس أىت من جور 
اإلنسان عىل الطبيعة؟

عندما تآمرت أملانيا مع إيطاليا واليابان يف الحرب العاملية 
الثانية، تحالفت ضدها بريطانيا وأمريكا واالتحاد السوفييتي، 

وعندما أرادت واشنطن احتالل العراق إلسقاط صدام حسني 
وقفت ضدها كل حكومات العالم وقتها باستثناء لندن.

عندما وقع العدوان الثاليث عىل مصر عام 1956، اعرتضت 
واشنطن وموسكو واألمم املتحدة عىل العدوان، ملاذا وقفت 
حكومات ضد أخرى يف تلك األحداث بينما تشابهت قرارات 

حكومات العالم يف أزمة »كوفيد 19«؟
بالعربي: أليست هذه األمثلة منطقية أكرث من مؤامرة 
كورونا املاسونية الصهيونية للسيطرة عىل العالم يف وقت 

واحد دفعة واحدة ؟ هل هذا فعل بشر؟ الله سبحانه وتعاىل 
الوحيد القادر عىل ضرب البشرية يف وقت واحد دفعة واحدة.. 

الله فقط.

Abdulla.AlQamzi@emaratalyoum.com

هل ُيعقل أن يفرض 
»األشرار« أجندتهم على 

العالم دفعة واحدة؟

٥ دقائق

عبداهلل القمزي

أعـــــلـــــنـــــت مـــــؤســـــســـــة »تــــحــــقــــيــــق 
أمــنــيــة« اإلمـــاراتـــيـــة عـــن نــجــاح 
ــــا الــــــســــــنــــــويــــــة خــــــال  ــ ــــهـ ــ ــــادرتـ ــ ــبـ ــ ــ مـ
شـــــــــــهـــــــــــر رمــــــــــــــــضــــــــــــــــان الـــــــــــكـــــــــــريـــــــــــم، 
ــــا مــــــــــن تـــــحـــــقـــــيـــــق 30  ــــهــ ــنــ ــ ــــكــ ــــمــ وتــ
أمنية لألطفال عى مدى 30 
يـــــــــــــــــومـــــــــــــــــاً، أســــــــــهــــــــــمــــــــــت يف زرع 
الــــفــــرحــــة وإدخــــــــــال الـــســـعـــادة 
داخــــــــــــــــــــــــــــــل قـــــــــــــــلـــــــــــــــوب األطـــــــــــــــفـــــــــــــــال 
ــــابــــــن بـــــــأمـــــــراض خــــطــــرة،  ُــــــصــ امل
ورســــــــــــــــــــــــــــم االبـــــــــــــتـــــــــــــســـــــــــــامـــــــــــــة عــــــى 

وجوههم.
وقال الرئيس التنفيذي 
ملـــؤســـســـة »تـــحـــقـــيـــق أمـــنـــيـــة«، 
هـــــــــــــــاين الـــــــــــزبـــــــــــيـــــــــــدي: »أجــــــــريــــــــنــــــــا 
املـــــــــــــــقـــــــــــــــابـــــــــــــــات مـــــــــــــــــع األطــــــــــــــفــــــــــــــال 
لتحقيق أمنياتهم عن بعد، 
الـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــزامـــــــــــــــــــاً بــــــــــالــــــــــتــــــــــوجــــــــــيــــــــــهــــــــــات 
الـــــــــــحـــــــــــكـــــــــــومـــــــــــيـــــــــــة يف الـــــــــتـــــــــبـــــــــاعـــــــــد 
االجتماعي والعمل عن بعد 

خال شهر رمضان«.
وأضــــــــــاف: »ُيــــســــعــــدنــــا أن 
ــــلـــــوب املـــــمـــــلـــــوءة بـــاملـــحـــبـــة،  الـــــقـ
والـــكـــثـــر مـــن األيــــــادي الـــخـــّرة 
البيضاء خال شهر الركة، 
أســـــــهـــــــمـــــــت بــــــــدعــــــــم املــــــؤســــــســــــة 
لـــــــــــــــــــرســـــــــــــــــــم ابـــــــــــــــتـــــــــــــــســـــــــــــــامـــــــــــــــة أمـــــــــــــــل 
وســـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــادة عـــــــــــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــــــــــوه 
األطـــــــــــفـــــــــــال، الــــــــذيــــــــن ُيــــــعــــــانــــــون 
أمـــــــــــــــــــــــــراضـــــــــــــــــــــــــاً خــــــــــــــــطــــــــــــــــرة ُتــــــــــــــــهــــــــــــــــّدد 
حياتهم، وتحقيق 30 أمنية 
خــــــــــــــال 30 يـــــــــــومـــــــــــاً لــــــألطــــــفــــــال 

املرىض يف إمارات الدولة«.
وتـــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــــــــع: »تـــــــــــــــــــــــــرّكـــــــــــــــــــــــــزت 
األمــــــــنــــــــيــــــــات هــــــــــــذا الـــــــــعـــــــــام عـــى 
مــبــادرة )أتمنى أن أحصل(، 
حــــــــيــــــــث انــــــــــحــــــــــصــــــــــرت أمـــــــنـــــــيـــــــات 
األطـــــــفـــــــال يف الـــــحـــــصـــــول عـــى 
األجــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــزة اإللـــــــــــــــكـــــــــــــــرونـــــــــــــــيـــــــــــــــة 

الحديثة«.
أبوظبي À اإلمارات اليوم

»30 أمنية في 
« تحقق 

ً
30 يوما

أهدافها خالل 
شهر رمضان

تقارير طبية
أفادت التقارير الطبية الصادرة عن مستشفى العين الحكومي، 

- حصلت »اإلمارات اليوم« على نسخة منها - بأن »المريض 
أصيب بأمراض مزمنة، منها مرض السكري، وبحاجة إلى أدوية 

وفحوص دورية«.
وأضافت التقارير أن »المريض يعاني ارتفاع ضغط الدم 

والكوليسترول، ويحتاج إلى أدوية خاصة«.

https://www.emaratalyoum.com/
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إعالنات عشوائية

مـــــــــــــــــازالـــــــــــــــــت بــــــــــعــــــــــض شـــــــــــــــركـــــــــــــــات ســـــحـــــب 
املــــركــــبــــات تـــعـــمـــد إىل وضــــــع إعـــانـــاتـــهـــا 
عـــــى أعـــــمـــــدة اإلنــــــــــــارة، خــــصــــوصــــاً عــى 
الــطــرق الــخــارجــيــة واالســــراحــــات، ما 
يــــــــشــــــــّوه املـــــظـــــهـــــر الــــــــعــــــــام لـــــلـــــمـــــكـــــان. ويف 
ــــقــــــة  ــــنــــــطــ ــــمــ الــــــــــــــــــصــــــــــــــــــورة عـــــــــــــمـــــــــــــود إنــــــــــــــــــــــــــــــارة بــ
الــــــــخــــــــبــــــــيــــــــي يف الـــــــــــعـــــــــــن امـــــــــــتـــــــــــأ بـــــــهـــــــذه 
اإلعــــــــــــــانــــــــــــــات الــــــــعــــــــشــــــــوائــــــــيــــــــة. ونــــــنــــــاشــــــد 
الجهات املعنية يف الــدولــة وضــع حد 

لهذا األمر. 

القارئ: )أبومحمد(

تــعــجــز )أم حــــور - 47 عـــامـــاً - أردنـــيـــة( 
عــــــن ســـــــــداد 5000 درهـــــــــم مــــتــــأخــــرات 
إيــــجــــاريــــة عــــن املـــســـكـــن الــــــذي تـــقـــيـــم بــه 
مـــــــــــــــع أطــــــــــفــــــــــالــــــــــهــــــــــا الــــــــــــثــــــــــــاثــــــــــــة يف إمــــــــــــــــــــارة 
الــــــشــــــارقــــــة، بــــعــــدمــــا تــــــم طــــــردهــــــم مـــن 
املسكن القديم الــذي كــانــوا يقطنون 
ــــــد  ــــديـ ــ ــــــث عـــــــــــــن مـــــــســـــــكـــــــن جـ ــــحـ ــ ــبـ ــ ــ ــتـ ــ ــ بــــــــــــــــه، لـ
يؤويها وأطفالها الثاثة بعد سجن 
زوجــــــــــهــــــــــا، وعـــــــــــــــدم الــــــــــســــــــــداد يـــــهـــــددهـــــا 

بالسجن والتشرد.
وقـــــــالـــــــت )أم حـــــــــــور( لـــــــــــ»اإلمــــــــــارات 
الــــيــــوم«: »تـــعـــرض زوجـــــي إىل ظـــروف 
ــــام املـــــــــــايض، وعـــــجـــــز عــن  ــــعــ صــــعــــبــــة، الــ

ســـــــــداد املـــــتـــــأخـــــرات اإليـــــجـــــاريـــــة وتــــدبــــر 
أمـــــــور حـــيـــاتـــنـــا، وأقـــــــــام مــــالــــك املــســكــن 
دعـــوى قــضــائــيــة يــطــالــبــنــا فــيــهــا بــســداد 
املـــــــتـــــــأخـــــــرات اإليـــــــجـــــــاريـــــــة أو الــــســــجــــن، 
لــيــجــد زوجـــــي نــفــســه خــلــف الــقــضــبــان 
يف السجن املركزي بإمارة الشارقة، 
وتـــم طــــردي أنـــا وأطـــفـــايل مــن املسكن 
الــــــذي كـــنـــا نــقــطــن فـــيـــه، واملـــشـــكـــلـــة أن 
ظروفنا لم تسمح لنا بدفع املتأخرات 

اإليجارية القديمة«.

وتابعت: »بعد سجن زوجي، 
ذهــــــبــــــت الســـــتـــــئـــــجـــــار مــــســــكــــن جــــديــــد 
ــــفـــــايل الــــثــــاثــــة، بـــإيـــجـــار  يـــؤويـــنـــي وأطـ
شـــهـــري قـــــدره 2500 درهــــــم، كـــوين 
أعـــــــمـــــــل يف قـــــــطـــــــاع خـــــــــــاص بــــــــراتــــــــب ال 
يتجاوز الـ5300 درهم، حاولت أن 
ــــالـــــغ  ــــبـ أســــــــــاعــــــــــد زوجــــــــــــــــي يف ســــــــــــــــداد مـ
بــــســــيــــطــــة إلخـــــــــراجـــــــــه مــــــــن الـــــســـــجـــــن، 
لـــــــكـــــــن لـــــــــــم أســــــــتــــــــطــــــــع، ألجــــــــــــــد نــــفــــي 
عاجزة عن سداد دفعات األقساط 

اإليـــــجـــــاريـــــة لـــلـــمـــســـكـــن الــــجــــديــــد ملــــدة 
شهرين«.

وتــابــعــت: »أطــفــايل يشاهدونني 
أبــــــــــــــــــــــــــــي، فــــــــــــيــــــــــــســــــــــــألــــــــــــون عـــــــــــــــــن الــــــــســــــــبــــــــب 
ــــبـــــده  فـــــــأخـــــــرهـــــــم أن الـــــــلـــــــه ال يــــــنــــــى عـ
املــؤمــن، وسنتخطى تلك الصعاب، 
وعــــــــلــــــــيــــــــنــــــــا بـــــــــــــالـــــــــــــدعـــــــــــــاء، وكـــــــــــــــــل األمـــــــــــــــــور 
ســــــــتــــــــحــــــــل، وأطــــــــــــــفــــــــــــــايل يـــــــــســـــــــألـــــــــون عــــن 
والـــدهـــم مــتــى ســيــعــود، واآلن أخــاف 
أن أدخــــــــل الــــســــجــــن يف أي لـــحـــظـــة يف 
حال عدم دفع املتأخرات اإليجارية«.

وأنـــــــاشـــــــد أهــــــــل الـــــخـــــر وأصـــــحـــــاب 
الــــــــقــــــــلــــــــوب الـــــــبـــــــيـــــــضـــــــاء مــــــــــد يــــــــــد الـــــــعـــــــون 
وإعــــــــــــانــــــــــــتــــــــــــي عـــــــــــــى ســـــــــــــــــــــداد املــــــــــتــــــــــأخــــــــــرات 

اإليجارية.

مالك السكن القديم أقام دعوى قضائية وسجن زوجها

نــــعــــاين نــــحــــن ســــكــــان مــــديــــنــــة شــــخــــبــــوط يف أبـــوظـــبـــي 
وجود سكن العزاب يف املنطقة بشكل كبر، عى 
الـــرغـــم مـــن أن املــنــطــقــة تــكــر فــيــهــا الـــعـــوائـــل، وهـــذا 
األمــــــــــــر يــــشــــكــــل هــــــاجــــــس خـــــــــوف لــــــديــــــهــــــا، خــــصــــوصــــاً 
النساء واألطفال، ألن أغلب هؤالء العزاب يسر 
عر طرقات املنطقة، خصوصاً يف الوضع الحايل.

وقــدمــنــا شــكــاوى عـــدة بــشــأن هـــذا األمــــر، لكن 
من دون جدوى، إذ يجب أن يتم نقل العزاب إىل 

أماكن بعيدة عن سكن العوائل.
لذا، أناشد البلدية النظر يف هذا األمر ووضع 

حل لشكوانا.
)أبوأحمد(

بلدية أبوظبي
نكّرر نحن سكان منطقة التعاون يف 
الشارقة شكوانا بشأن أن طرقاً عدة 
يف املـــــــــــــنـــــــــــــطـــــــــــــقـــــــــــــة تــــــــــتــــــــــخــــــــــلــــــــــلــــــــــهــــــــــا الــــــــــحــــــــــفــــــــــر 
واملــســطــحــات األرضــيــة غــر املستوية، 
ــــاطــــــق  ــنــ ــ ــــــح املــــــشــــــكــــــلــــــة أكــــــــــــر يف املــ ــبـ ــ ــ ــــــصـ وتـ
املـــــحـــــيـــــطـــــة بــــــالــــــبــــــنــــــايــــــات الـــــســـــكـــــنـــــيـــــة، إذ 

يسبب ذلك أضراراً للمركبات، فضاً 
عن تطاير الغبار، ونطالب املسؤولن 
بهيئة الطرق واملواصات يف الشارقة 
ــــاطــــــق  ــــنــ بــــتــــمــــهــــيــــد الــــــــطــــــــرق الـــــــرابـــــــيـــــــة واملــ

املحيطة بالبنايات.
)أبوخالد(

»طرق الشارقة«

حصلت جمعية دار الر عى شهادة 
 56002 ISO( االبــتــكــار الــعــاملــيــة آيـــزو
الـــــــجـــــــمـــــــعـــــــيـــــــة يف  يـــــــــضـــــــــع  مـــــــــــــا   ،)2019
األوىل يف  املـــــــــــــــــؤســـــــــــــــــســـــــــــــــــات  مــــــــــــــــصــــــــــــــــاف 
الـــحـــصـــول عـــى الـــشـــهـــادة الـــعـــاملـــيـــة يف 

نطاق دولة اإلمارات.
وأوضح املدير العام لـ»دار الر«، 
ــــهــــــادة  عـــــــبـــــــدالـــــــقـــــــادر الـــــــــريـــــــــس، أن الــــــشــ
ــــكــــــن املـــــــــــــــوارد  ــــمــ ــــهــــــم يف تــ الــــــعــــــاملــــــيــــــة تــــــســ
الـــبـــشـــريـــة مـــــن تـــقـــديـــم أفــــضــــل األفــــكــــار 
واملــــشــــروعــــات االبـــتـــكـــاريـــة املــســتــدامــة، 
وفـــــــــــــقـــــــــــــاً لـــــــــــــــأهـــــــــــــــداف االســـــــــراتـــــــــيـــــــــجـــــــــيـــــــــة، 
وتــــقــــديــــم خـــــدمـــــات مـــبـــتـــكـــرة ونـــوعـــيـــة، 
وتــعــزيــز مــا يــصــاحــبــهــا مــن ســيــاســات، 
مـــثـــل املــلــكــيــة الـــفـــكـــريـــة وإدارة املــعــرفــة 

وإدارة الوقت.

ــــادة الــــعــــاملــــيــــة  ــــهــ وأضــــــــــــاف أن الــــــشــ
تمّكن مختلف اإلدارات واملستويات 
ــــايـــــر  اإلداريـــــــــــــــــــــــة مـــــــــن الــــــــســــــــر وفــــــــــــق مـــــعـ
عاملية وأفضل املمارسات، ما يفيض 

إىل تعميق التفكر االبتكاري.
وأكد نائب املدير العام لجمعية 
دار الر، عبدالله الفايس، أن دعم 
إدارة »دار الـــــــــر« املـــــتـــــواصـــــل لـــتـــعـــزيـــز 
ــــــرة الـــــــــجـــــــــودة والــــتــــمــــيــــز  ــــــسـ وتــــــطــــــويــــــر مـ
املــــــــــــــــؤســــــــــــــــي، تــــــــكــــــــلــــــــل بــــــــنــــــــيــــــــل شــــــــــهــــــــــادة 
االبــــــتــــــكــــــار الـــــعـــــاملـــــيـــــة، مــــــشــــــراً إىل دور 
ــــــؤســـــــي واإلدارات  ــــــم املـ ــــــدعـ ــــاع الـ ــــطــ قــ
املــعــنــيــة بــالــجــمــعــيــة يف الــحــصــول عى 
الـــــشـــــهـــــادة، عـــــر اإلســــــهــــــام يف اجـــتـــيـــاز 

مراحل منحها.
دبي À اإلمارات اليوم

»دار البر« تحصل على شهادة 
االبتكار العالمية

عائشة المنصوري À الشارقة 

المتأخرات اإليجارية تهّدد 
»أم حور« بالتشرد

»أم حور«: أناشد أهل الخير إعانتي 
على السداد.

كـــــــشـــــــفـــــــت مــــــــــــديــــــــــــرة إدارة الـــــــتـــــــاحـــــــم 
املــــــــجــــــــتــــــــمــــــــعــــــــي بــــــــــــــــــدائــــــــــــــــــرة الــــــــــخــــــــــدمــــــــــات 
االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة يف الـــــــشـــــــارقـــــــة، حـــصـــة 
مــــــحــــــمــــــد الــــــــــحــــــــــمــــــــــادي، عــــــــــن تــــســــجــــل 
1585 مـــتـــطـــوعـــاً مــــن مــخــتــلــف فــئــات 
املــجــتــمــع، مــنــذ اإلعـــان عــن الــفــرص 
ــــيــــــة يف شــــــهــــــر مـــــــــــــــارس وإىل  ــــطــــــوعــ ــتــ ــ الــ
اآلن، فـــيـــمـــا اســــتــــهــــل 125 مـــتـــطـــوعـــاً 
نــــــشــــــاطــــــهــــــم الـــــــتـــــــطـــــــوعـــــــي لــــــــــــــدى ســــبــــع 
ــــا 6430  ــــهــ جــــــــهــــــــات، حــــــــصــــــــدوا خــــــالــ

ساعة تطوعية.
وأوضــحــت أن اإلدارة طرحت 
ــــيـــــة يف مـــخـــتـــلـــف  15 فــــــرصــــــة تـــــطـــــوعـ
املجاالت، ضمن فرصها الخاصة 
بـ»التصدي لجائحة كورونا«، عر 
املـــــــــنـــــــــصـــــــــة اإللـــــــــــكـــــــــــرونـــــــــــيـــــــــــة لــــــلــــــتــــــطــــــوع 
الــتــابــعــة ملـــركـــز الـــشـــارقـــة لــلــتــطــوع، 
ــــــن أفــــــــــــــــــــــراد املـــــجـــــتـــــمـــــع  ــــكـ ــــمـــ ــ بــــــــــهــــــــــدف تـ
لإلسهام يف التطوع الفوري وقت 
األزمـــــــــــــــــــــــات والـــــــــــــــــطـــــــــــــــــوارئ، وتــــــعــــــزيــــــز 
ثـــــــقـــــــافـــــــة الـــــــعـــــــمـــــــل الـــــــتـــــــطـــــــوعـــــــي لـــــــدى 

املـــــــجـــــــتـــــــمـــــــع حــــــــــفــــــــــاظــــــــــاً عــــــــــــى صــــحــــتــــه 
وسامته.

ويتم إطاق الفرص التطوعية 
يف دائــــــــــرة الـــــخـــــدمـــــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
ــــا  ــــيــ ــــلــ ــــعــ بــــــالــــــتــــــنــــــســــــيــــــق مــــــــــــع الـــــــلـــــــجـــــــنـــــــة الــ
لـــلـــتـــطـــوع بـــــإمـــــارة الــــشــــارقــــة، املــكــلــفــة 
بقرار من املجلس التنفيذي، بهدف 
تــــنــــظــــيــــم الـــــتـــــطـــــوع يف اإلمـــــــــــــــارة خـــــال 
ــــة فـــــــــــــروس كـــــــورونـــــــا  ــــائــــــحــ ــــار جــ ــ ــــــشـ ــتـ ــ ــ انـ
املـــــســـــتـــــجـــــد، حـــــيـــــث تــــخــــتــــص الـــلـــجـــنـــة 

بــوضــع املــعــايــر والــضــوابــط املتعلقة 
بتطوع موظفي حكومة الشارقة، 
إىل جـــانـــب تــنــظــيــم وتـــنـــســـيـــق إطــــاق 
املــــــــــــــــــبــــــــــــــــــادرات الــــــــتــــــــطــــــــوعــــــــيــــــــة الـــــــخـــــــاصـــــــة 
بـــــمـــــكـــــافـــــحـــــة انـــــــتـــــــشـــــــار »كــــــــــــــورونــــــــــــــا« يف 
اإلمـــــــــــــــارة، فـــــضـــــاً عــــــن الــــتــــنــــســــيــــق مــع 
الجهات املختصة إلطــاق املبادرات 
الــتــطــوعــيــة املــتــاحــة مـــن خــــال مــركــز 
ــــتـــــطـــــوع الــــــتــــــابــــــع لــــــدائــــــرة  ــــلـ الـــــــشـــــــارقـــــــة لـ

الخدمات االجتماعية.

وأكـــــــدت الــــحــــمــــادي أن الـــفـــرص 
ــــا عـــر  ــــهــ ــــيـــــة الــــــتــــــي تـــــــم إطــــــاقــ ــــتـــــطـــــوعـ الـ
املنصة اإللكرونية، تستهدف دعم 
اإلجــــــــــــــراءات الـــحـــكـــومـــيـــة االحــــــرازيــــــة 
واإلسهام يف تنفيذ األعمال اإلدارية 
املساندة والداعمة، والقيام باملهام 
اإلرشادية لتوجيه الجمهور باتباع 
التعليمات واإلرشــــادات الوقائية، 
ــــقـــــطـــــاع الــــصــــحــــي والــــشــــرطــــي  لــــــــدى الـ

والخدمي واملراكز التسوقية.
وأشـــــــــــــــــــــــــادت بـــــــتـــــــكـــــــاتـــــــف الـــــجـــــمـــــيـــــع 
خــــــــــــال هــــــــــــذه الـــــــــفـــــــــرة الـــــصـــــحـــــيـــــة مـــع 
مختلف الرامج املطروحة، معربة 
عـــن شــكــرهــا وتــقــديــرهــا إىل مختلف 
الشركاء من املؤسسات والجهات، 
وأفـــــــــــــــــــــراد املــــــجــــــتــــــمــــــع مــــــــــن املـــــتـــــطـــــوعـــــن 
الـــــــــــــــــذيـــــــــــــــــن لــــــــــــــبــــــــــــــوا الـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــداء الــــــــــوطــــــــــنــــــــــي 
واألخاقي واإلنساين، ما يعر عن 
املـــســـؤولـــيـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة والــــشــــراكــــة 

البناءة يف خدمة املجتمع.
الشارقة À اإلمارات اليوم

تمكين األفراد لإلسهام في التطوع الفوري وقت األزمات

 للتصدي لجائحة »كورونا« في الشارقة
ً
متطوعا

منصة إلكترونية
دعت مديرة إدارة التالحم المجتمعي بدائرة الخدمات 

االجتماعية في الشارقة، حصة محمد الحمادي، كل أفراد 
المجتمع إلى تسجيل بياناتهم كمتطوعين في المنصة 

اإللكترونية بصفحة مركز الشارقة للتطوع، إذ يتم اإلعالن عن 
الفرص التطوعية التابعة للدائرة، أو الفرص التطوعية التي يتم 
طرحها من قبل الشركاء من المؤسسات الحكومية والخاصة، 

والتي من خاللها يستطيع المتطوعون اختيار الفرصة المناسبة 
.volunteers  /sssd.shj.ae  /  /:https :لهم، من خالل الرابط

1585
حصة محمد الحمادي:

»الفرص التطوعية 
التي تم إطالقها 

عبر المنصة اإللكترونية 
تستهدف دعم اإلجراءات 

الحكومية االحترازية«.

https://www.emaratalyoum.com/
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أسعار الذهب

مؤشر سوق دبي

مؤشر سوق أبوظبي

1751.7

1961.48

4119.318

 
ً
دوالرا

لألونصة

نقطة

نقطة

دوالريورو = 1.1111

ين 107.783
ياباني دوالر  = 

فرنك 0.961
سويسري دوالر  = 

دوالر1.2355 جنيه 
 =إسترليني 

أسعار العمالت

أعلنت »شركة االتحاد للطريان« أنها 
تستعد لتشغيل رحــاتــهــا املنتظمة، 
بــــدءاً مــن األول مــن يــولــيــو املــقــبــل، يف 
وقـــــــــــــت بــــــــــــــــدأت فـــــــيـــــــه تــــــلــــــقــــــي حــــــــجــــــــوزات 

السفر.
وقـــــال مــتــحــدث بـــاســـم الــشــركــة، 
يف تــــصــــريــــحــــات صــــحــــافــــيــــة أمـــــــــس، إن 
تــــعــــلــــيــــق رحـــــــــــــات الــــــــــركــــــــــاب مــــــــن دولــــــــة 
اإلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــارات وإلـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا اليـــــــــــــــــــــــــــزال ســــــــــــــاري 
املــفــعــول، موضحاً أنــه تــم اتــخــاذ هذا 
الــــقــــرار كـــجـــزء مــــن الـــجـــهـــود املــســتــمــرة 
الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء انــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــار فـــــــــــــــــــــــــــــــريوس 

ــــيـــــد-19«، ويـــخـــضـــع لــلــمــراجــعــة  »كـــــوفـ
املستمرة.

ــــــدث أن تـــشـــغـــيـــل  ــــــحـ ــتـ ــ ــ وأضــــــــــــــــاف املـ
الـــــرحـــــات املـــقـــبـــلـــة ســـيـــكـــون تـــدريـــجـــيـــاً، 
وذلـــــــــــــــــــــــــــــــك يف ضـــــــــــــــــــــــــوء قــــــــــــــــيــــــــــــــــود الـــــــــســـــــــفـــــــــر 
املــــــــوضــــــــوعــــــــة، مــــــــشــــــــرياً إىل أنـــــــــــه يـــمـــكـــن 
لـــــــلـــــــمـــــــســـــــافـــــــريـــــــن الــــــــحــــــــجــــــــز حـــــــــالـــــــــيـــــــــاً عــــى 
الـــــــــــوجـــــــــــهـــــــــــات املــــــــــــتــــــــــــوافــــــــــــرة عــــــــــــى املــــــــوقــــــــع 

اإللكرتوين للناقلة.
وأكــــــــــــــد أن »االتــــــــــــحــــــــــــاد لــــــلــــــطــــــريان« 
ستزيد عدد الرحات الخاصة طوال 
ــــيـــــو املـــــقـــــبـــــل، والـــــــتـــــــي تــــشــــغــــلــــهــــا مـــن  يـــــونـ
أبـــــــــوظـــــــــبـــــــــي إىل عــــــــــــــدد مـــــــــــن الـــــــوجـــــــهـــــــات 
الــــرئــــيــــســــة حـــــــول الـــــعـــــالـــــم، فـــــضـــــاً عــن 

رحــــــــــات الــــــربــــــط بــــــن املــــمــــلــــكــــة املــــتــــحــــدة 
وأسرتاليا.

وشــــــــدد عـــــى أن الـــنـــاقـــلـــة تـــواصـــل 
الــــــــــتــــــــــزامــــــــــهــــــــــا الــــــــــكــــــــــامــــــــــل بـــــــالـــــــتـــــــوجـــــــيـــــــهـــــــات 
الــصــادرة عــن حكومة دولـــة اإلمـــارات 
ــــكــــــومــــــات الــــــدولــــــيــــــة والــــســــلــــطــــات  والــــــحــ
الــتــنــظــيــمــيــة والــصــحــيــة، وأن تشغيل 
الـــرحـــات مـــرهـــون بـــرفـــع قـــيـــود الــســفــر 
يف مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، إذ تــقــوم 
الناقلة بدورها يف املساعدة عى الحد 
مــن انــتــشــار فـــريوس كــورونــا املستجد 

)كوفيد-19(.
ولـــــــفـــــــت إىل أنــــــــــــــه، وحــــــــــرصــــــــــاً عـــى 
سامة املسافرين عى منت »االتحاد 

لـــــــــــــلـــــــــــــطـــــــــــــريان«، قـــــــــــــد طـــــــبـــــــقـــــــت الـــــــشـــــــركـــــــة 
بــــــرنــــــامــــــج تــــعــــقــــيــــم شـــــــامـــــــاً لـــــكـــــل نــــقــــاط 
عــبــور املــســافــريــن، ويــشــمــل: خــدمــات 
الــــــــــــــطــــــــــــــعــــــــــــــام، والـــــــــتـــــــــنـــــــــظـــــــــيـــــــــف الـــــــعـــــــمـــــــيـــــــق 
لــــلــــطــــائــــرات واملـــــقـــــصـــــورات، والـــفـــحـــص 

الحراري، والفحص الصحي.
وذكـــــــــــــــــــــــر أن مــــــــــــــراكــــــــــــــز االتــــــــــــــصــــــــــــــال، 
التابعة لـــ»االتــحــاد لــلــطــريان«، تشهد 
ضــغــطــاً كـــبـــرياً مـــن املــكــاملــات يف الــوقــت 
الـــــــــحـــــــــايل، الفـــــــتـــــــاً إىل أنــــــــــه يــــتــــعــــن عـــى 
املــســافــريــن، الـــذيـــن حـــجـــزوا رحــاتــهــم 
مــــع وكــــيــــل ســــفــــر، الــــتــــواصــــل مـــبـــاشـــرة 
مــــــــــــع وكــــــــــيــــــــــل ســـــــــفـــــــــرهـــــــــم، إلجـــــــــــــــــــــــراء أي 

عمليات تعديل أو إلغاء.

»الناقلة« بدأت تلقي حجوزات السفر

»االتحاد للطيران« تستعد لتشغيل رحالتها المنتظمة مطلع يوليو

»االتحاد للطيران«: تشغيل الرحالت مرهون برفع قيود السفر في 
أنحاء العالم. ■ أرشيفية

عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

حّدد مختصون بقطاعات اقتصادية 
وتــــــــــقــــــــــنــــــــــيــــــــــة 10 فـــــــــــــــــوائـــــــــــــــــد اقــــــــــتــــــــــصــــــــــاديــــــــــة 
واجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــيــــــــة وبـــــــيـــــــئـــــــيـــــــة لـــــــلـــــــتـــــــوســـــــع يف 
»الــــــــعــــــــمــــــــل عــــــــــن ُبـــــــــــــْعـــــــــــــد«، مــــــــــن أبــــــــرزهــــــــا 
خفض الكلفة التشغيلية للشركات 
عـــــى املــــــــدى الـــــطـــــويـــــل، وســـــرعـــــة إنــــجــــاز 
األعــــمــــال، وزيــــــادة اإلنـــتـــاجـــيـــة، ودعـــم 
ــــتـــــحـــــول الــــعــــمــــي لـــــأنـــــمـــــاط الـــرقـــمـــيـــة  الـ
الـــــــــــــــــذكـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة.وأشـــــــــــــــــاروا، لـــــــــــــــــــــ»اإلمــــــــــــــــــــارات 
الــــــيــــــوم«، إىل فـــــوائـــــد بـــيـــئـــيـــة تـــتـــمـــثـــل يف 
تـــــــراجـــــــع االنــــــبــــــعــــــاثــــــات الـــــكـــــربـــــونـــــيـــــة مـــن 
حــــركــــة املـــــركـــــبـــــات، إضـــــافـــــة إىل فــــوائــــد 
ــــادة الــــتــــواصــــل  ــــزيــ اجـــتـــمـــاعـــيـــة تـــتـــعـــلـــق بــ

داخل األسرة.
واعـــــــــــتـــــــــــروا »الـــــــعـــــــمـــــــل عـــــــــن ُبـــــــْعـــــــد« 
تــــحــــّوالً مــســتــقــبــلــيــاً ألنــــمــــاط األعــــمــــال، 
وضــــــــــروريــــــــــاً، ويــــمــــكــــن االعـــــتـــــمـــــاد عــلــيــه 

حتى بعد انتهاء الجائحة.

فوائد اقتصادية
وتــــفــــصــــيــــاً، قــــــال الــــخــــبــــري االقــــتــــصــــادي 
الدكتور أسامة سويدان، إن لتجربة 
»الـــــــــعـــــــــمـــــــــل عـــــــــــن ُبـــــــــــــْعـــــــــــــد« الـــــــــعـــــــــديـــــــــد مــــن 
ــــا  ــــرزهـــ ــ الـــــــفـــــــوائـــــــد االقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة، مــــــــن أبـ
خـــــــــــفـــــــــــض الــــــــــتــــــــــكــــــــــالــــــــــيــــــــــف الـــــــتـــــــشـــــــغـــــــيـــــــلـــــــيـــــــة 
للشركات عى املدى الطويل، وزيادة 
إنتاجية املوظفن عر االستفادة من 
الــــــــدوام املـــــــرن، وتـــقـــبـــل الـــقـــيـــام بــمــهــام 
ــــمــــــل  ــــعــ مــــــخــــــتــــــلــــــفــــــة مـــــــــقـــــــــارنـــــــــة بــــــــحــــــــالــــــــة الــ

التقليدية.
وأضاف أن من الفوائد، كذلك، 
تـــطـــويـــر مـــــهـــــارات املــــوظــــفــــن مــــن خـــال 
االســــــــــــتــــــــــــفــــــــــــادة بــــــــــوقــــــــــت الــــــــــــــفــــــــــــــراغ املــــــــتــــــــاح 
ودمـــــــجـــــــهـــــــم بــــــــــــــــــــدورات تــــــدريــــــبــــــيــــــة »عــــــن 

ُبْعد«.
ولفت سويدان إىل فوائد تتعلق 
بتوفري نفقات وقـــود املــركــبــة يف رحلة 
الـــــعـــــمـــــل الــــــيــــــومــــــيــــــة، مــــــــا يــــعــــنــــي إعــــــــــادة 
توجيه تلك النفقات الستخدامها يف 

مسارات أخرى.

تحّول مستقبلي
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال الــخــبــري االقـــتـــصـــادي 
املـــــــــــــــــديـــــــــــــــــر الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــام لــــــــــــــــ»شـــــــــــــــركـــــــــــــــة تـــــــــــــــــروث 
لــــــاســــــتــــــشــــــارات االقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة«، رضـــــا 
مــســّلــم، إن للعمل عــن ُبــْعــد العديد 
ــــتـــــي تــعــد  ــــتـــــصـــــاديـــــة الـ ــــفـــــوائـــــد االقـ مـــــن الـ

ــــبـــــي ألنـــــــمـــــــاط  ــــقـ ــتـ ــ بــــــمــــــثــــــابــــــة تــــــــــحــــــــــّول مـــــسـ
األعـــــــــــــمـــــــــــــال، وبـــــــشـــــــكـــــــل يـــــنـــــعـــــكـــــس عــــى 
إعــــــادة هــيــكــلــة بــنــســب كـــبـــرية يف ســوق 

العمل.
وأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف أن أبــــــــــــــــــــــــــــــرز الــــــــــــفــــــــــــوائــــــــــــد 
االقــتــصــاديــة، عــمــومــاً، الــتــخــلــص من 
مظاهر التكدس واالختناق املــروري، 
إذ تنعكس انسيابية الحركة املرورية 
إيجاباً عى قطاعات األعمال، إضافة 
إىل تــــوفــــري أكــــــر لـــلـــكـــلـــفـــة االقــــتــــصــــاديــــة 
الناجمة عن حوادث السيارات، مع 

انخفاض فرص وقوعها.
وأشــــــــــــــــــــار مـــــــســـــــّلـــــــم إىل املــــــــــــرونــــــــــــة يف 
أنظمة العمل، والتي تسمح بسرعة 
إنجاز األعمال مع إتاحة تنفيذها من 
أي مكان، فضاً عن زيــادة اإلنتاجية 
لـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــوظـــــــــــفـــــــــــن، وتـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــل الــــــــكــــــــلــــــــفــــــــة 
الــــــتــــــشــــــغــــــيــــــلــــــيــــــة لــــــــــلــــــــــشــــــــــركــــــــــات، وبـــــــــنـــــــــود 
اإلنفاق يف امليزانية املالية للموظفن.

تطوير المهارات
يف الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، أكــــــد خـــبـــري إدارة 

األعــمــال، الــدكــتــور سهيل البستيك، 
أن تجربة التوسع يف العمل عن ُبْعد 
الــــتــــي فـــرضـــتـــهـــا جــــائــــحــــة »كـــــوفـــــيـــــدـ19« 
أثــبــتــت أنـــه تـــحـــّول مــســتــقــبــي ضـــروري 
يف قطاعات األعمال، يمكن االعتماد 

عليه حتى بعد انتهاء الجائحة.
واتــــــــــــــفــــــــــــــق الـــــــــبـــــــــســـــــــتـــــــــيك يف وجــــــــــــــود 
فـــــــــوائـــــــــد اقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة تـــــتـــــعـــــلـــــق بـــــــزيـــــــادة 
إنـــتـــاجـــيـــة املــــوظــــفــــن، وتــــوفــــري املــــرونــــة 
ــــال وتــــقــــبــــل املــــوظــــفــــن  ــ ــــمـ ــ يف أداء األعـ
ملهام إضافية أكر، فضاً عن إتاحة 

املجال وبشكل أكر لتطوير مهارات 
املــوظــفــن وتــدريــبــهــم، عــر اســتــغــال 
الــــــــــــوقــــــــــــت املــــــــــــتــــــــــــاح مــــــــــــن »الـــــــــعـــــــــمـــــــــل عـــــن 

ُبــْعــد«.
وأشار البستيك إىل سرعة إنجاز 
األعمال، مع زيادة مهارات املوظفن 
بـــالـــتـــقـــنـــيـــات الـــذكـــيـــة الــــداعــــمــــة لــلــعــمــل 
عـــن ُبـــْعـــد، مــتــفــقــاً كـــذلـــك مـــع الــفــوائــد 
الــــــــنــــــــاتــــــــجــــــــة عــــــــــــن انـــــــســـــــيـــــــابـــــــيـــــــة الـــــــحـــــــركـــــــة 
املـــــروريـــــة، والـــفـــوائـــد الــبــيــئــيــة الــنــاجــمــة 
عن خفض عدد السيارات، والفوائد 

االجتماعية املتعلقة بتعزيز التواصل 
بن األسرة.

تحول ذكي
أما خبري أنظمة تكنولوجيا املعلومات، 
الــــــــدكــــــــتــــــــور مـــــعـــــتـــــز كـــــــــوكـــــــــش، فــــــــقــــــــال إن 
الـــــــتـــــــوســـــــع يف الــــــعــــــمــــــل عــــــــن ُبــــــــــْعــــــــــد، عــــــزز 
الــــــــــتــــــــــحــــــــــول الـــــــــفـــــــــعـــــــــي ألنـــــــــــــمـــــــــــــاط الــــــعــــــمــــــل 
الرقمية والذكية، ورفع نشاط التجارة 
اإللكرتونية وتحول عدد من الشركات 
ــــادة  ــ لـــلـــعـــمـــل يف الـــــقـــــطـــــاع. وأشـــــــــار إىل زيـ
مهارات املوظفن يف قطاعات مختلفة 
حـــــــــــول اســــــــتــــــــخــــــــدام الــــــــــرامــــــــــج الــــــجــــــديــــــدة 
والحلول الذكية الداعمة للعمل عن 
ُبـــــــــْعـــــــــد، والـــــــــــــــذي يــــنــــعــــكــــس إيـــــــجـــــــابـــــــاً عـــى 

الشركات يف تقليل تكاليف عملها.

 ألنماط األعمال.. يمكن االعتماد عليه بعد انتهاء »الجائحة«
ً
 مستقبليا

ً
اعتبروه تحّوال

خبراء: »العمل عن ُبْعد« يخفض الكلفة 
التشغيلية للشركات ويعزز التحّول الرقمي

أحمد الشربيني ■ دبي

»العمل عن بعد« يساعد في التخلص من مظاهر التكدس واالختناق المروري. ■ تصوير: أشوك فيرما

■ خفض التكاليف التشغيلية للشركات، وبنود اإلنفاق يف امليزانية املالية للموظفني.
■ زيادة إنتاجية املوظفني عرب االستفادة من الدوام املرن، وتقبل القيام بمهام مختلفة مقارنة بحالة العمل التقليدية.

■ تطوير مهارات املوظفني من خالل االستفادة بوقت الفراغ املتاح، ودمجهم بدورات »عن بعد«.
■ توفري نفقات وقود املركبة يف رحلة العمل اليومية، وإعادة توجيهها يف مسارات أخرى.

■ التخلص من مظاهر التكدس واالختناق املروري.
■ توفري أكرب للكلفة االقتصادية الناجمة عن حوادث السيارات.

■ املرونة يف أنظمة العمل، وسرعة إنجاز األعمال مع إتاحة تنفيذها من أي مكان.
■ فوائد اجتماعية وتتعلق بتعزيز التواصل بني األسرة.

■ التحول الفعيل ألنماط العمل الرقمية والذكية.
■ زيادة نشاط التجارة اإللكرتونية وتحول عدد من الشركات للعمل يف القطاع.

فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية لـ »العمل عن ُبْعد«

معتز كوكش:

أسامة سويدان:

»زيادة نشاط التجارة 
اإللكترونية، وزيادة 

مهارات الموظفين في 
الحلول الذكية«.

»توفير نفقات رحلة 
العمل اليومية، وإعادة 
توجيهها الستخدامها 
في مسارات أخرى«. 

تحّول سريع نحو 
األنظمة الرقمية

اعتبرت المدير العام 
لدائرة دبي الذكية، 

الدكتورة عائشة بنت 
بطي بن بشر، أن جائحة 
»كوفيدـ19«، وما نتج 

عنها من تحول في 
»العمل عن بعد«، كانت 

لها فوائد في تعزيز 
التحول السريع لألنظمة 
الرقمية الذكية بالعديد 

من المؤسسات، 
وإمكانية إنجاز العديد من 

المهام دون الحاجة 
للبعد عن األهل.

وأكدت أن النتائج 
اإليجابية للعمل عن بعد 

أظهرت سهولة في 
ممارسة األعمال مع 

توفير جوانب اجتماعية 
للتواصل بشكل أكبر بين 

أفراد األسرة، الفتة إلى 
أن األزمة أظهرت ضرورة 

االعتماد على »العمل 
عن بعد«، وإمكانية 

استمراره لتسهيل 
مسارات العمل في 

القطاعات كافة.

https://www.emaratalyoum.com/
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قــــالــــت دائـــــــــرة الـــســـيـــاحـــة والـــتـــســـويـــق 
التجاري إنه تم تحديث اشرتاطات 
مـــــــــــــــــــــــرافـــــــــــــــــــــــق وخـــــــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــــــــات الـــــــــــــقـــــــــــــطـــــــــــــاع 
الـــــــســـــــيـــــــاحـــــــي، بــــــخــــــصــــــوص الــــــقــــــواعــــــد 
اإلرشـــــــــــاديـــــــــــة لـــــأنـــــشـــــطـــــة الــــســــيــــاحــــيــــة 
األخرى، مشرية إىل أنه بات بإمكان 
الــــــــضــــــــيــــــــوف الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــن، مــــــــــن غــــري 
نــزالء الفندق، شــراء تذاكر دخول 
لــــــــلــــــــشــــــــواطــــــــئ الــــــــــخــــــــــاصــــــــــة بــــــاملــــــنــــــشــــــآت 
الـــفـــنـــدقـــيـــة، بـــعـــد أن كــــانــــت تــقــتــصــر 

عىل النزالء فقط.
ووفــــــــــــــقــــــــــــــاً لــــــتــــــعــــــمــــــيــــــم صـــــــــــــــــــادر عــــن 

الــــدائــــرة، يــجــب تــــرك مــســافــة مــرتيــن 
ــــافــــــة أربـــــعـــــة  بـــــــن األشـــــــــخـــــــــاص، ومــــــســ
أمــــــــــــتــــــــــــار بــــــــــــن كــــــــــــل مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــتـــــــن مــــن 
األشـــــــــــخـــــــــــاص عـــــــــىل الــــــــشــــــــواطــــــــئ وبــــــن 
»أســــــــــرة الــــتــــشــــمــــس«، وتــــــــرك مـــرتيـــن 
فقط للعائلة الــواحــدة، وال يسمح 
بـــــــوجـــــــود أكـــــــــر مـــــــن 10 أشـــــــخـــــــاص يف 
املجموعة الواحدة، سواء بالنسبة 
لــلــعــائــات أو األصــــدقــــاء، مـــع إعـــادة 
فتح الشواطئ بسعة 50%، حفاظاً 

عىل التباعد االجتماعي.
وشـــــــــدد الـــتـــعـــمـــيـــم عــــــىل ضــــــــرورة 

اتباع اإلرشادات الصادرة بخصوص 
الرياضات املائية، كما ينبغي وضع 
اإلعــــــــــــانــــــــــــات والـــــــــقـــــــــواعـــــــــد الـــــــعـــــــامـــــــة يف 
ــــايـــــة عـــــنـــــد كـــل  ــــلـــــغـ مــــــــواقــــــــع واضــــــــحــــــــة لـ
املداخل، ويف جميع األماكن العامة 
األخـــــــــــــــــــــرى، مــــــــــشــــــــــرياً إىل أنــــــــــــه يــــســــمــــح 
ــــقـــــديـــــم املــــــــــأكــــــــــوالت واملــــــــشــــــــروبــــــــات،  ــتـ ــ بـ
فـــــــــــضـــــــــــاً عـــــــــــــن الـــــــــــســـــــــــمـــــــــــاح لــــــلــــــمــــــطــــــاعــــــم 
واملقاهي وعربات الطعام بمعاودة 
نــــشــــاطــــهــــا شـــــريـــــطـــــة اتـــــــبـــــــاع إرشـــــــــــــادات 

القطاع الازمة.
وأشـــار إىل أنــه يسمح بجميع 

األنــــشــــطــــة الـــســـيـــاحـــيـــة والــــريــــاضــــيــــة 
الــــــتــــــي ُتــــــــمــــــــارس يف الــــــــهــــــــواء الـــطـــلـــق 
ــــكــــــل فـــــــــــــــــــردي، أو مــــــــــع خــــمــــســــة  بــــــشــ
أفــراد آخرين أو أقــل، بما يف ذلك 
جــمــيــع األنـــشـــطـــة الـــريـــاضـــيـــة املــائــيــة 
املــــــســــــمــــــوح بـــــــهـــــــا، وأنــــــشــــــطــــــة تــــأجــــري 
قـــــــــوارب الــــنــــزهــــة والــــســــيــــاحــــة، ومــــا 
إىل ذلــــــــــــــــــك، وتـــــــــــأجـــــــــــري الــــــــــــــدّراجــــــــــــــات 
واملــــعــــدات، وال يــســمــح بــاألنــشــطــة 
الــســيــاحــيــة الـــخـــارجـــيـــة ملــجــمــوعــات 
كبرية تتكون من أكر من خمسة 
أشــــــــــخــــــــــاص، بــــــمــــــا يف ذلـــــــــــك جـــمـــيـــع 

األنــــشــــطــــة الـــســـيـــاحـــيـــة والــــريــــاضــــيــــة 
الداخلية والحفات والفعاليات. 
ووفـــــقـــــاً لـــلـــتـــعـــمـــيـــم، يـــجـــب تــنــظــيــف 
جـــمـــيـــع الـــــــقـــــــوارب وتــــطــــهــــريهــــا بــعــد 
كــــل اســــتــــخــــدام، وارتــــــــداء األقــنــعــة 
والقفازات إلزامي، عند استخدام 
أي مـــــــعـــــــدات تــــــأجــــــري لــــاســــتــــعــــمــــال 
الـــــــــشـــــــــخـــــــــي، وارتـــــــــــــــــــــــــــــــداء األقـــــــنـــــــعـــــــة 
والقفازات إلزامي لجميع الزوار، 
بـــــمـــــا يف ذلـــــــــك األطـــــــــفـــــــــال، وفــــحــــص 
درجــــــــــــة الــــــــــحــــــــــرارة إلـــــــــزامـــــــــي لـــجـــمـــيـــع 
املوظفن، كما أن ارتــداء األقنعة 

ــــيــــــع  ــــمــ والـــــــــــــــــقـــــــــــــــــفـــــــــــــــــازات إلــــــــــــــــــزامــــــــــــــــــي لــــــجــ
املوظفن يف املوقع.

ــــا األنـــشـــطـــة غــــري املـــشـــمـــولـــة يف  أمـ
الــقــطــاع فــتــتــضــمــن مــرافــق الــفــنــادق، 
مـــثـــل: حــمــامــات الــســبــاحــة واملــنــتــجــع 
الصحي، والساونا، وأماكن ألعاب 

األطفال ومناطق الرتفيه وغريها.
وذكـــــــــــــرت الـــــــــدائـــــــــرة يف الـــتـــعـــمـــيـــم 
أنــــهــــا تــــقــــّيــــم بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر الــــوضــــع 
املــــــســــــتــــــجــــــد، وتـــــــحـــــــديـــــــث اإلرشــــــــــــــــــــادات 

والتعليمات بصورة دورية.
دبي À اإلمارات اليوم

»دبي للسياحة«: فتح الشواطئ الفندقية أمام »غير النزالء«

أفاد مديرون بأن السياحة الداخلية 
ــــتــــــعــــــاش  ســــتــــلــــعــــب دوراً بــــــــــــــــــارزاً يف االنــ
ــــتـــــدريـــــجـــــي لــــقــــطــــاع الــــســــيــــاحــــة خــــال  الـ
الـــــــــــفـــــــــــرتة املــــــــقــــــــبــــــــلــــــــة، مــــــــشــــــــرييــــــــن إىل أن 
معظم الزوار من الداخل سيفضلون 
الـــــــــــنـــــــــــزول يف املــــــنــــــتــــــجــــــعــــــات والــــــــفــــــــنــــــــادق 
الشاطئية، التي توفر خيارات ترفيه 

واسعة، خصوصاً للعائات.
ــــيــــــوم«،  وذكــــــــــــــروا، لـــــــــــ»اإلمــــــــــارات الــ
أنـــــهـــــم يــــعــــمــــلــــون حـــــالـــــيـــــاً عــــــىل تـــصـــمـــيـــم 
الــــــــــــــــعــــــــــــــــروض املـــــــــخـــــــــصـــــــــصـــــــــة لــــــلــــــســــــيــــــاحــــــة 
ــــيـــــة، بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــــــع املـــنـــشـــآت  ــلـ ــ الـــــداخـ
ــــتـــــدابـــــري  ــــتــــــن إىل أن الـ ــــيـــــة، الفــ ــــنـــــدقـ ــــفـ الـ
االحرتازية ستجعل من دبي الوجهة 
السياحية األكر استعداداً الستقبال 
الـــــســـــيـــــاح، يف حــــــــال اســــتــــئــــنــــاف حـــركـــة 
الــنــقــل الــجــوي الــــدويل، وفــتــح الـــدول 

ألجوائها أمام حركة الطريان.
وأوضحوا أن السياحة الداخلية 
تــســتــأثــر بــنــســبــة تــــــراوح بـــن 25 و%30 
مــــن مــــعــــدالت اإلشـــــغـــــال الـــفـــنـــدقـــي يف 
األيام الطبيعية، لكنها ترتفع لتصل 
األعــــــــــــــــيــــــــــــــــاد  خـــــــــــــــــــــــــال   %50 نـــــــــــــحـــــــــــــو  إىل 

واملناسبات.

السياحة الداخلية
وتــــــــفــــــــصــــــــيــــــــاً، قــــــــــــــال نـــــــــائـــــــــب الــــــرئــــــيــــــس 
الـــــــــــــتـــــــــــــنـــــــــــــفـــــــــــــيـــــــــــــذي لـــــــــــــــشـــــــــــــــركـــــــــــــــة الـــــــــــــــريـــــــــــــــس 
لــــــــــــلــــــــــــســــــــــــفــــــــــــريــــــــــــات، مــــــــــحــــــــــمــــــــــد جـــــــــاســـــــــم 
الــــــريــــــس، إن »الــــســــيــــاحــــة الـــداخـــلـــيـــة 
ستعلب دوراً يف عملية االنــتــعــاش 
الــتــدريــجــي خــال الــفــرتة املــقــبــلــة، يف 

ــــهــــــذا  إطـــــــــــــــــار الــــــــــــعــــــــــــودة الـــــــتـــــــدريـــــــجـــــــيـــــــة لــ
الـــــقـــــطـــــاع الــــــحــــــيــــــوي«، الفــــــتــــــاً إىل أنــــه 
»لـــــــجـــــــأ إىل طـــــــــــرح بــــــعــــــض الـــــــعـــــــروض 
ــــــع عــــطــــلــــة عـــيـــد  ــــــة، تــــــزامــــــنــــــاً مـ ــــذابـ ــ ــــــجـ الـ

الفطر، والقت إقباالً ملحوظاً«.
وذكـــــــــر أن »الــــســــيــــاحــــة الــــداخــــلــــيــــة 
مـــــــــــــكـــــــــــــون بـــــــــــــــــــــــــارز وأســــــــــــــــــــــــــــــايس يف نــــــــجــــــــاح 
الــــقــــطــــاع، خــــــال الــــســــنــــوات املـــاضـــيـــة، 
وهـــــــي تـــســـتـــأثـــر بـــنـــســـبـــة إشـــــغـــــال كـــبـــرية 
لــــــدى املــــنــــشــــآت الـــفـــنـــدقـــيـــة يف مــخــتــلــف 
ــــتـــــاً إىل أن »الــــوجــــهــــات  ــــــم«، الفـ ــــــواسـ املـ
واملـــــــــــرافـــــــــــق الـــــســـــيـــــاحـــــيـــــة يف دبـــــــــــي تـــــوفـــــر 
بدورها العديد من خيارات الرتفيه، 
التي تستقطب الزوار عىل الدوام من 

الداخل والخارج«.
وتــابــع: »تــمــتــاز الــســوق الفندقية 
يف دبي بحجمها الكبري، إذ تضم نحو 
130 ألـــــــــف غـــــــرفـــــــة، ولـــــــذلـــــــك ال يـــمـــكـــن 
لــــــقــــــطــــــاع الــــــســــــيــــــاحــــــة الـــــــداخـــــــلـــــــيـــــــة فـــقـــط 
مـــواكـــبـــة الـــعـــرض املـــتـــاح يف الـــســـوق«، 
مـــــــشـــــــرياً إىل أن »مـــــعـــــظـــــم الــــــــــــــــزوار مـــن 
الـــــــــــــــداخـــــــــــــــل ســـــــيـــــــفـــــــضـــــــلـــــــون الـــــــــــــــنـــــــــــــــزول يف 
املــــنــــتــــجــــعــــات والـــــــفـــــــنـــــــادق الــــشــــاطــــئــــيــــة، 

الــــتــــي تــــوفــــر خـــــيـــــارات تـــرفـــيـــه واســــعــــة، 
خصوصاً للعائات«.

وقال الريس: »مع عودة حركة 
النقل الجوي، فإن السوق ستواصل 
االنتعاش بشكل تدريجي«. وأضاف 
أن »الـــــــــــشـــــــــــركـــــــــــة تـــــــعـــــــمـــــــل حـــــــــالـــــــــيـــــــــاً عــــىل 
تــــــــــصــــــــــمــــــــــيــــــــــم الــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــروض املــــــــخــــــــصــــــــصــــــــة 
لــلــســيــاحــة الـــداخـــلـــيـــة، بــالــتــنــســيــق مــع 
املــــنــــشــــآت الـــفـــنـــدقـــيـــة«، مــــشــــرياً إىل أن 
»قـــــطـــــاع الـــســـيـــاحـــة يف اإلمــــــــــارة يــمــتــلــك 
ـــــات الـــــتـــــي تـــؤهـــلـــه  ـــــومـ ــــقـ الـــــعـــــديـــــد مــــــن املــ
لــلــعــودة بــقــوة، مــتــى تــتــوافــر الــظــروف 
ــــنـــــقـــــل  ــــة مـــــــــع عـــــــــــــــودة حــــــــركــــــــة الـ ــ ــبـ ــ ــ ــــاسـ ــ ــنـ ــ ــ املـ
الــــــجــــــوي، خــــصــــوصــــاً يف ظــــــل الــــتــــدابــــري 
واالستعدادات التي اتخذتها لضمان 

صحة وسامة النزالء والزوار«.

معدالت اإلشغال 
مـــن جــهــتــه، قـــال املـــديـــر الـــعـــام لــفــنــدق 
»تـــــــمـــــــاين مـــــــاريـــــــنـــــــا«، ولــــــيــــــد الــــــــعــــــــوا، إن 
»الـــســـيـــاحـــة الـــداخـــلـــيـــة تــســتــأثــر بــنــســبــة 
تـــــــــــراوح بــــــن 25 و30% مــــــن مــــعــــدالت 
اإلشـــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــال الــــــــــــفــــــــــــنــــــــــــدقــــــــــــي يف األيــــــــــــــــــــــــام 

الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، لــكــنــهــا تـــرتـــفـــع لـــتـــصـــل إىل 
نــحــو 50% خـــال األعـــيـــاد واملــنــاســبــات 
ــــيــــــة«، الفـــــــتـــــــاً إىل أن  ــــلــ يف الـــــــســـــــوق املــــــحــ
»قـــــــــطـــــــــاع الــــــســــــيــــــاحــــــة الـــــــداخـــــــلـــــــيـــــــة رافـــــــــد 
أســــايس ومــهــم مـــن مــنــظــومــة الــقــطــاع 

السياحي يف دبي«.
وبــــــــــــــــــــــــــّن الــــــــــــــــعــــــــــــــــوا أن »الـــــــــــــفـــــــــــــنـــــــــــــادق 
الــــشــــاطــــئــــيــــة بـــــــــــدأت تــــتــــلــــقــــى حــــــجــــــوزات 
مــــــــلــــــــحــــــــوظــــــــة مـــــــــــــن الـــــــــــــســـــــــــــوق املـــــــحـــــــلـــــــيـــــــة، 
خــــــــــــــصــــــــــــــوصــــــــــــــاً خــــــــــــــــــــــــال عــــــــــطــــــــــلــــــــــة نــــــــهــــــــايــــــــة 
األســــبــــوع، فــيــمــا تــتــبــايــن أداء الــشــقــق 
الـــــــفـــــــنـــــــدقـــــــيـــــــة وهـــــــــــــــي تــــــحــــــقــــــق مــــــــعــــــــدالت 
مقبولة، ألنها تستقطب عادة نزالء 
يقيمون لفرتات طويلة تمتد ألشهر«.

ولـــــــفـــــــت إىل أن »الــــــــفــــــــنــــــــادق الــــتــــي 
تــــــــــرتكــــــــــز مــــــــواقــــــــعــــــــهــــــــا داخـــــــــــــــــــل املــــــــديــــــــنــــــــة، 
ســـــتـــــحـــــتـــــاج إىل إعـــــــــــــــــادة بـــــــــــدء الـــــنـــــشـــــاط 
الــــــســــــيــــــاحــــــي عـــــــــىل املـــــــســـــــتـــــــوى الــــــــــــــدويل، 
ســـــــــــــــــواء أكـــــــــــــــــان بـــــــــغـــــــــرض الـــــــــرتفـــــــــيـــــــــه، أو 
ســـــيـــــاحـــــة األعـــــــــــمـــــــــــال«، مـــــــشـــــــرياً إىل أن 
ــــيـــــة  ــــيـــــاحـ »دبـــــــــــــــــي تـــــــمـــــــتـــــــاز بـــــــمـــــــقـــــــومـــــــات سـ
فريدة، وهي ضمن قائمة أكر مدن 
الـــــعـــــالـــــم زيـــــــــــــــارة، وانـــــــطـــــــاقـــــــاً مـــــــن ذلـــــك 

ســــتــــســــتــــحــــوذ عــــــــىل حـــــصـــــة كــــــبــــــرية مـــن 
ــــيـــــة بـــمـــجـــرد  حــــــركــــــة الــــســــيــــاحــــيــــة الـــــعـــــاملـ

استئنافها«.

قطاع السياحة
من جانبه، قال املدير العام لشركة 
بالحصا للسياحة، ناروز سركيس، 
إن »قــــــطــــــاع الــــســــيــــاحــــة يف دبــــــــي اتـــخـــذ 
الـــعـــديـــد مــــن الـــتـــدابـــري االحـــــرتازيـــــة، يف 
إطــــــار تــــوفــــري شــــــروط الـــســـامـــة لــــلــــزوار 
والنزالء، مع بدء رفع القيود بشكل 
تــــــــــدريــــــــــجــــــــــي«، مــــــــــشــــــــــرياً إىل أن »هــــــــــذه 
التدابري ستجعل من اإلمارة الوجهة 
السياحية األكر استعداداً الستقبال 
الـــــســـــيـــــاح، يف حــــــــال اســــتــــئــــنــــاف حـــركـــة 
الــنــقــل الــجــوي الــــدويل، وفــتــح الـــدول 

ألجوائها أمام حركة الطريان«.
وأضاف أنه »يف املرحلة الحالية، 
تــــــــــــعــــــــــــول الـــــــــــــفـــــــــــــنـــــــــــــادق عــــــــــــــىل الــــــــســــــــيــــــــاحــــــــة 
ــــتــــــدريــــــجــــــي،  ــــتــــــعــــــاش الــ الــــــداخــــــلــــــيــــــة لــــــانــ
وتقليل التكاليف التشغيلية«، الفتاً 
ــــيـــــة قـــطـــاع  ــلـ ــ ــيـــــاحـــــة الـــــداخـ ــ إىل أن »الـــــسـ
قــــــــــــــوي قـــــــــــــــــادر عـــــــــــىل اإلســــــــــــهــــــــــــام يف رفـــــــع 
مــعــدالت اإلشــغــال بشكل تــدريــجــي، 
لــــــــــــحــــــــــــن عــــــــــــــــــــــــــــودة حـــــــــــــــركـــــــــــــــة الـــــــــســـــــــيـــــــــاحـــــــــة 
الــدولــيــة«. وذكــر أن »قطاع السياحة 
ــــيـــــاحـــــة  ــــتـــــصـــــر عــــــــــىل سـ ــــقـ ــيـ ــ الـــــــداخـــــــلـــــــيـــــــة سـ
العائات بالدرجة األوىل، خصوصاً 

خال عطلة نهاية األسبوع«.

تدابير وآليات
قــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس شـــــــــركـــــــــة »الـــــــــــعـــــــــــابـــــــــــدي«، 
الــقــابــضــة لــلــســيــاحــة والــســفــر، سعيد 
الـــــعـــــابـــــدي، إن »دبــــــــي واصـــــلـــــت خــــال 

الـــــفـــــرتة األخـــــــــــرية، اتـــــخـــــاذ الــــعــــديــــد مــن 
الــــتــــدابــــري واآللــــــيــــــات الــــتــــي مـــكـــنـــتـــهـــا مــن 
بـــدء اســتــئــنــاف الــحــركــة االقــتــصــاديــة، 
مــــــــــا يـــــنـــــعـــــكـــــس إيـــــــــجـــــــــابـــــــــاً عــــــــــىل مــــخــــتــــلــــف 
القطاعات االقتصادية بمرور الوقت 

وخال الفرتة املقبلة«.
ولفت إىل أن »االنــتــعــاش القوي 
لـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــة يف اإلمـــــــــارة، يــرتــبــط 
بــــدرجــــة كـــبـــرية بـــحـــركـــة الـــنـــقـــل الـــجـــوي 
الــــــــــــــدويل، وفـــــتـــــح الـــــــحـــــــدود الـــــدولـــــيـــــة، 
لــــكــــن ذلــــــــك ال يــــعــــنــــي أنــــــــه ال يــســتــطــيــع 
االســــــــــتــــــــــفــــــــــادة مــــــــــن الــــــــــفــــــــــرص املـــــــتـــــــاحـــــــة، 
ــــاً يف مـــــــا يــــتــــعــــلــــق بــــالــــســــيــــاحــــة  خــــــصــــــوصــ

الداخلية«.
وبـــــّن أنــــه »يف ظـــل الـــعـــدد الــكــبــري 
مــــــــــن الــــــــــغــــــــــرف الــــــفــــــنــــــدقــــــيــــــة املــــــــتــــــــاحــــــــة يف 
الــــــــســــــــوق، فـــــــــإن املـــــنـــــشـــــآت ســــتــــلــــجــــأ إىل 
طرح العديد من العروض الرتويجية 
وبأسعار مخفضة، لجذب أكرب عدد 
مــــــــــــــــــن املـــــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــامـــــــــــــلـــــــــــــن«، مـــــــــــــــــــــؤكـــــــــــــــــــــداً أن 
»العروض الرتويجية - عىل الدوام - 
تلعب الدور األهم يف رفع مستويات 

الطلب«.
وذكــــــــــــــــــــر الـــــــــــعـــــــــــابـــــــــــدي أن »عـــــمـــــلـــــيـــــة 
االنتعاش ستكون تدريجية مرتبطة 
بـــــــــــالـــــــــــعـــــــــــديـــــــــــد مــــــــــــــــن الــــــــــــــــعــــــــــــــــوامــــــــــــــــل، لــــــكــــــن 
االســــــــــــتــــــــــــعــــــــــــداد مــــــــــبــــــــــكــــــــــراً يــــــــــؤهــــــــــل قــــــطــــــاع 
الـــســـيـــاحـــة يف دبـــــي ألخـــــذ مـــكـــانـــة بـــــارزة 
ــــــاف الــــــــنــــــــشــــــــاط الـــــســـــيـــــاحـــــي  ــنـ ــ ــ ــئـ ــ ــ ــتـ ــ ــ مـــــــــع اسـ
عـــــــــــــاملـــــــــــــيـــــــــــــاً«، مـــــــــــــشـــــــــــــرياً إىل أن »قـــــــــطـــــــــاع 
السياحة يف دبي يمتاز بمرونة كبرية 
يف التعامل مــع مختلف التحديات، 
يف ظــل الــخــربات الــكــبــرية والــشــراكــات 

التي تمتلكها«.

 الستقبال السياح من الخارج
ً
أكدوا أن التدابير االحترازية تجعل دبي الوجهة األكثر استعدادا

مديرون: السياحة الداخلية تسهم 
في االنتعاش التدريجي للقطاع

معظم الزوار من الداخل 
يفضلون النزول في 

المنتجعات والفنادق 
الشاطئية. À أرشيفية

أزاد عيشو À دبي

إنفاق السياحة 
الداخلية

قدرت بيانات لمجلس 
السياحة والسفر 

العالمي، إنفاق سكان 
اإلمارات، على السياحة 
والسفر داخل السوق 
المحلية بنحو 43 مليار 

درهم خالل العام 
الماضي، مقارنة بـ41.2 

مليارا في العام 
السابق، بنسبة نمو تصل 

إلى نحو 4.32%، فيما 
قدر المجلس إنفاق 

السياح الدوليين داخل 
السوق اإلماراتية بنحو 
146 مليار درهم في 

2019، وبنمو يصل إلى 
.%7.43

وليد العوا:سعيد العابدي:محمد الريس:

»الوجهات السياحية في 
دبي تستقطب الزوار على 

الدوام من الداخل 
والخارج«.

»في ظل العدد الكبير من 
الغرف الفندقية، فإن 

المنشآت ستتيح العديد 
من العروض الترويجية«.

»الفنادق الشاطئية
بدأت تتلقى حجوزات 
ملحوظة من السوق 

المحلية«.
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أعلنت وزارة املالية عــن ثــاثــة قــرارات 
جــــــــــــديــــــــــــدة تـــــــشـــــــمـــــــل جـــــــمـــــــيـــــــع الـــــــجـــــــهـــــــات 
االتــحــاديــة يف الــدولــة، وذلـــك يف إطــار 
ــــا بــــمــــواصــــلــــة تـــنـــفـــيـــذ مــــشــــروع  ــــهـ ــــتـــــزامـ الـ
مـــــــــــــــراجـــــــــــــــعـــــــــــــــة وتــــــــــــخــــــــــــفــــــــــــيــــــــــــض الــــــــــــــــرســــــــــــــــوم 
ــــاً مـــــن جـــهـــودهـــا  االتـــــحـــــاديـــــة، وانـــــطـــــاقـ
ــــتــــــصــــــاد الــــوطــــنــــي  ــــيــــــة لــــتــــعــــزيــــز االقــ الــــــرامــ

وتحفيز بيئة األعمال بالدولة.

قرارات »المالية«
وتــــضــــمــــنــــت الــــــــــقــــــــــرارات: قــــــــــرار مـــجـــلـــس 
الــوزراء رقم )36( لسنة 2020 بشأن 
الــــــقــــــيــــــد يف ســــــجــــــل املـــــــــــورديـــــــــــن وســـــجـــــل 
املــــقــــاولــــن االتـــــحـــــادي، وقـــــــرار مــجــلــس 
الـــوزراء رقــم )37( لسنة 2020 بشأن 
تــــعــــديــــل بــــعــــض أحـــــكـــــام قــــــــرار مــجــلــس 
الــــــــوزراء رقــــم )4( لــســنــة 2019 بــشــأن 
الئــــحــــة املــــشــــريــــات وإدارة املـــــخـــــازن يف 
الــحــكــومــة االتــحــاديــة، وقــــرار مجلس 
الــوزراء رقم )38( لسنة 2020 بشأن 
تعديل قرار مجلس الــوزراء رقم )4( 
لسنة 2015 يف شأن رسوم الخدمات 
الــــــتــــــي تـــــقـــــدمـــــهـــــا وزارة تـــــطـــــويـــــر الــــبــــنــــيــــة 

التحتية.
ونـــّصـــت الـــــقـــــرارات الـــجـــديـــدة عــى 
خـــــــفـــــــض رســــــــــــــــوم »الـــــــــقـــــــــيـــــــــد« يف ســــجــــل 
املــــــورديــــــن واملـــــقـــــاولـــــن االتــــــحــــــادي لـــدى 
كـــــل مـــــن وزارة املــــالــــيــــة ووزارة تـــطـــويـــر 
البنية التحتية بنسبة 50% من 1000 
درهــــــم لــتــصــبــح 500 درهـــــــم، وإلـــغـــاء 
رســـــــــــــــــــوم »تـــــــــجـــــــــديـــــــــد الـــــــــقـــــــــيـــــــــد« لــــيــــصــــبــــح 
مـــــجـــــانـــــاً، كــــمــــا عـــــدلـــــت الـــــــــــــــوزارة الئـــحـــة 
املشريات وإدارة املخازن يف الحكومة 
االتــحــاديــة، وذلــك بإلغاء رســوم بيع 
ــــائـــــق ومــــســــتــــنــــدات املــــنــــاقــــصــــات لـــدى  وثـ
الجهات االتحادية )وزارات وهيئات( 

لتصبح مجانية.

وســتــصــبــح هـــذه الـــقـــرارات ســاريــة 
املــــــفــــــعــــــول اعــــــــتــــــــبــــــــاراً مــــــــن الــــــــيــــــــوم الـــــتـــــايل 
لتاريخ نشرها يف الجريدة الرسمية.

تعزيز االقتصاد
وأشــــــــار وكــــيــــل وزارة املــــالــــيــــة، يـــونـــس 
حــــــــــــاجــــــــــــي الــــــــــــــــــخــــــــــــــــــوري، إىل أن هـــــــــذه 
الـــــخـــــطـــــوة تـــــــــأيت تـــــرجـــــمـــــة لـــتـــوجـــيـــهـــات 

القيادة بتخفيض الرسوم واألعباء، 
وتـــــــقـــــــديـــــــم الــــــــحــــــــوافــــــــز لــــلــــمــــســــتــــثــــمــــريــــن 
والـــــــشـــــــركـــــــات الـــــعـــــامـــــلـــــة يف الـــــــدولـــــــة، 
لتعزيز االقتصاد الوطني، وتمكن 
قــــــــــطــــــــــاعــــــــــات األعــــــــــــــمــــــــــــــال مــــــــــــن الـــــــنـــــــمـــــــو، 
وتحقيق التوازن املــايل واالقتصادي 
يف الـــــــــــدولـــــــــــة، خـــــــصـــــــوصـــــــاً يف ظـــــــــل مـــا 
يــشــهــده الــعــالــم الــيــوم مــن تــداعــيــات 

جــــــــــائــــــــــحــــــــــة وبـــــــــــــــــــــــاء فـــــــــــــــــــــــروس كــــــــــــورونــــــــــــا 
املستجد )كوفيد-19(.

وقــــــال: »تــعــمــل وزارة املـــالـــيـــة عــن 
قرب مع الوزارات االتحادية املعنية، 
ــــيــــــق الــــــــجــــــــهــــــــود ملــــــراجــــــعــــــة  ــــنــــــســ بـــــــــهـــــــــدف تــ
الــــــــــــــــرســــــــــــــــوم الــــــــــحــــــــــكــــــــــومــــــــــيــــــــــة، وتــــــــحــــــــديــــــــد 
ــــتــــــم إلـــــــــغـــــــــاؤهـــــــــا أو  ــيــ ــ الـــــــــــرســـــــــــوم الــــــــتــــــــي ســ
تـــــــخـــــــفـــــــيـــــــضـــــــهـــــــا، بـــــــــــنـــــــــــاء عـــــــــــــى دراســـــــــــــــــــــات 

ومــقــارنــات مــعــيــاريــة مــعــمــقــة، بهدف 
تـــــعـــــزيـــــز جــــــاذبــــــيــــــة االقـــــــتـــــــصـــــــاد الــــوطــــنــــي 
ــــريــــــن، وتــــــخــــــفــــــيــــــض كــــلــــفــــة  ــــمــ ــــثــ ــــتــ ــــمــــــســ ــــلــ لــ
مـــــمـــــارســـــة األعــــــــمــــــــال، وتـــــعـــــزيـــــز مـــوقـــع 
الـــــــــــــدولـــــــــــــة يف مـــــــــــــؤشـــــــــــــرات الـــــتـــــنـــــافـــــســـــيـــــة 
العاملية، بما يتماىش مع مستهدفات 

)رؤية اإلمارات 2021(«.
أبوظبيÀـ ـ وام

خفضت رسوم »القيد« في سجل الموردين والمقاولين االتحادي بنسبة %50

»المالية« تلغي رسوم »تجديد القيد« 
وبيع وثائق ومستندات المناقصات

»المالية« تعمل مع الوزارات االتحادية المعنية لمراجعة الرسوم الحكومية. À أرشيفية 

يونس حاجي الخوري:

ين، وموقع  »تعزيز جاذبية االقتصاد الوطني للمستثمر
الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية«.

أصــــــــــــــــــــــــدر املـــــــــــــــصـــــــــــــــرف املــــــــــــركــــــــــــزي 
تــــوجــــيــــهــــاتــــه إىل املـــــؤســـــســـــات 
املــــالــــيــــة حــــــول تـــطـــبـــيـــق املـــعـــيـــار 
الــدويل لرفع التقارير املالية 
رقــــــــم IFRS( 9 9(، وذلــــــك 
بـــعـــد الــــتــــشــــاور مـــــع أصـــحـــاب 

املصلحة يف القطاع املايل.
وتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف هـــــــــــــــــــــــــــــــــــذه 
الـــــــــتـــــــــوجـــــــــيـــــــــهـــــــــات إىل ضـــــــمـــــــان 
احــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــاب الـــــــــــــــخـــــــــــــــســـــــــــــــائـــــــــــــــر 
االئــــــــتــــــــمــــــــانــــــــيــــــــة الــــــــنــــــــاتــــــــجــــــــة عــــن 
ــــيـــــد-19  تـــــداعـــــيـــــات وبـــــــــاء كـــــوفـ
ــــقــــــرح  بـــــشـــــكـــــل مــــــنــــــاســــــب، وتــ
حـــلـــوالً عــمــلــيــة لــلــتــعــامــل مع 
تـــــــــــأثـــــــــــر عـــــــــــــــــدم الـــــــــيـــــــــقـــــــــن الـــــــتـــــــي 
يــــشــــهــــدهــــا االقــــــتــــــصــــــاد حــــالــــيــــاً 
عـــــــــــى تـــــــلـــــــك الــــــــخــــــــســــــــائــــــــر، إىل 
جــــــانــــــب االمــــــتــــــثــــــال ملـــتـــطـــلـــبـــات 
املعيار الدويل لرفع التقارير 
املـــالـــيـــة رقـــــم 9، كـــمـــا تــســعــى 
هـــذه الــتــوجــيــهــات إىل تعزيز 
الـــــــــشـــــــــفـــــــــافـــــــــيـــــــــة واإلفـــــــــــــــــصـــــــــــــــــاح، 
ــــتــــــايل يف تــــعــــزيــــز  ــــالــ وتـــــســـــهـــــم بــ

االستقرار املايل.
أبوظبي À اإلمارات اليوم

»المركزي«: 
توجيهات 

جديدة الحتساب 
خسائر تداعيات 

»كورونا«

أعــــلــــنــــت اقــــتــــصــــاديــــة دبـــــــي عـــــن تــنــســيــق 
التعاون بن مجموعة »إن آر يت يس 
فـــــــــــريـــــــــــش« ومــــــــنــــــــصــــــــة »إنــــــــســــــــتــــــــاشــــــــوب« 
التجارية اإللكرونية، لتلبية االقبال 
املــــــــــــــــــتــــــــــــــــــزايــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــــــــــــراء الــــــــــــــفــــــــــــــواكــــــــــــــه 

والخضراوات الطازجة. 
ووفـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــاً القـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــاديـــــــــــــة دبــــــــــــــــــي، 
سيتمكن املستهلكون من خال هذا 
التعاون املشرك، من الحصول عى 
ــــــرة مــــــــن الـــــــخـــــــضـــــــراوات  ــبـ ــ ــ ــــمـــــوعـــــة كـ مـــــجـ
والفواكه الطازجة عالية الجودة من 
»إن آر يت يس فــــــريــــــش« عــــــى مــنــصــة 
»إنــســتــاشــوب« مــن الــســاعــة 12 ظــهــراً 
حتى 12 منتصف الليل، فيما سيتم 
الـــدفـــع مــســبــقــاً عـــر الــتــطــبــيــق لــضــمــان 

ســـــــــــــــامـــــــــــــــة املـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــامـــــــــــلـــــــــــن ومــــــــــــنــــــــــــدوبــــــــــــي 
التوصيل.

وقــــــــــــــــــــــال مـــــــــــديـــــــــــر إدارة الـــــــتـــــــطـــــــويـــــــر 
واملــــــــــــتــــــــــــابــــــــــــعــــــــــــة يف قـــــــــــــطـــــــــــــاع الـــــــتـــــــســـــــجـــــــيـــــــل 
والـــــرخـــــيـــــص الـــــتـــــجـــــاري يف اقــــتــــصــــاديــــة 
دبي، عمر املهري: »يسعدنا تنسيق 
هذا التعاون البناء بن )إن آر يت يس 
فـــــــــريـــــــــش( و)إنــــــــــســــــــــتــــــــــاشــــــــــوب(، والــــــــــــذي 
يـــنـــســـجـــم مـــــع أهــــدافــــنــــا االســـراتـــيـــجـــيـــة 
الـــرامـــيـــة إىل تــوعــيــة مــجــتــمــع األعـــمـــال 
واملـــــــســـــــتـــــــهـــــــلـــــــكـــــــن بـــــــــــــــضـــــــــــــــرورة االلـــــــــــــتـــــــــــــزام 
بــــــالــــــتــــــدابــــــر واإلجــــــــــــــــــــــــــراءات االحــــــــــرازيــــــــــة 
لـــتـــحـــقـــيـــق الــــســــامــــة واألمــــــــــــان ملــخــتــلــف 

شرائح املجتمع«.
دبي À اإلمارات اليوم

أعــلــنــت دائــــرة التنمية االقــتــصــاديــة يف 
أبوظبي عن إنشاء برنامج الستقبال 
آراء ومــــقــــرحــــات الــــشــــركــــات املـــصـــدرة 
املـــــســـــجـــــلـــــة يف إمـــــــــــــــــارة أبـــــــوظـــــــبـــــــي بـــــشـــــأن 
التحديات التي تواجهها، السيما يف 
ــــيــــــات أزمــــــــــة »كـــــوفـــــيـــــد 19«،  ظــــــل تــــــداعــ
وذلـــــــــــــــــــك بــــــــــهــــــــــدف دراســــــــــتــــــــــهــــــــــا وتـــــــقـــــــديـــــــم 
الـــــدعـــــم لــــهــــا بــــالــــتــــعــــاون مـــــع شـــركـــائـــهـــا 
االســراتــيــجــيــن مـــن جـــهـــات حــكــومــيــة 

وشبه حكومية.
وقــــــــــــال وكــــــيــــــل الـــــــــــدائـــــــــــرة، راشـــــــد 
عـــــــبـــــــدالـــــــكـــــــريـــــــم الـــــــــبـــــــــلـــــــــويش، يف بـــــيـــــان 
أمس، إن »الهدف من هذه املبادرة 
تــحــســن كــفــاءة بــيــئــة الــتــصــديــر عى 
مــســتــوى اإلمـــــارة، ســــواء مــن خــال 
تــــســــهــــيــــل اإلجـــــــــــــــــــــــراءات أو مــــعــــالــــجــــة 

الــعــوائــق اللوجستية الــتــي تتسبب 
ــــكــــــن  ــــمــ بـــــــــــــرفـــــــــــــع الــــــــــتــــــــــكــــــــــالــــــــــيــــــــــف، بــــــــــمــــــــــا يــ
املــــصــــدريــــن مـــــن زيـــــــــادة صــــادراتــــهــــم، 
وكـــــــــــــذلـــــــــــــك تـــــــشـــــــجـــــــيـــــــع املــــــســــــتــــــثــــــمــــــريــــــن 
األجانب عى االستثمار يف اإلمارة، 
بـــــــــــهـــــــــــدف الـــــــــتـــــــــصـــــــــديـــــــــر إىل األســـــــــــــــــــــواق 

الخارجية«.
ــــكـــــومـــــة أبــــوظــــبــــي  وأكـــــــــــد حـــــــــرص حـ
عــــــــــــى دعــــــــــــــــم املــــــــنــــــــتــــــــج املــــــــــحــــــــــي وتـــــــعـــــــزيـــــــز 
مساهمته يف الــنــاتــج املــحــي اإلجــمــايل 
لــــــــــإمــــــــــارة مـــــــــن خـــــــــــال تــــــقــــــديــــــم الــــــدعــــــم 
للشركات واملصانع الوطنية املصدرة 
واملــــســــتــــوردة، بــمــا يــمــكــنــهــا مـــن تــعــزيــز 
تـــنـــافـــســـيـــة املــــنــــتــــج املـــــحـــــي يف األســـــــــواق 

العاملية.
أبوظبي À اإلمارات اليوم

»إن آر تي سي فريش« توفر الخضراوات 
والفواكه على منصة »إنستاشوب« 

 
ً
»اقتصادية أبوظبي« تطلق برنامجا

ين والمستوردين الستقبال تحديات المصدر

دعم 15 ألف شركة وخصم 25% على تأشيرات اإلقامة الجديدة ألفراد األسر

رأس الخيمة تطلق حزمة محفزات اقتصادية
أعلنت حكومة رأس الخيمة، أمس، 
عـــــــــــــــــن حــــــــــــــزمــــــــــــــة إجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات تـــــــحـــــــفـــــــيـــــــزيـــــــة 
وتـــســـهـــيـــات تــشــمــل مــخــتــلــف قــطــاعــات 

األعمال يف اإلمارة.
وأفـــــــــــــــــــــاد بـــــــــيـــــــــان صــــــــــــــدر أمــــــــــــــــــس، بــــــــأن 
اإلجـــــــــــــــــراءات الــــتــــحــــفــــيــــزيــــة تــــنــــوعــــت وفــــق 
ثــــــاثــــــة مـــــســـــتـــــويـــــات هــــــــــي: إلــــــــغــــــــاء بـــعـــض 
الــــــــــــدفــــــــــــعــــــــــــات أو تــــــــأجــــــــيــــــــلــــــــهــــــــا، وتـــــــقـــــــديـــــــم 
االســتــشــارات، واملــســاعــدة يف التسويق 

بحسب طبيعة العمل يف كل جهة. 
ومــن أهــم اإلجـــــراءات التحفيزية: 
قــــــــــرار إعــــــفــــــاء بـــنـــســـبـــة 25% عــــــى رســــــوم 
ــــديــــــد الــــــــرخــــــــص الــــــتــــــجــــــاريــــــة الـــــــتـــــــي تـــم  تــــــجــ
إغاقها، وتمديد فرة تجديد الرخص 
التجارية 60 يوماً من تاريخ انتهائها، 
كما شملت حزمة الدعم إعفاءات من 
الـــــــــــــــرســـــــــــــــوم املـــــــــــفـــــــــــروضـــــــــــة عـــــــــــــى تـــــــصـــــــاريـــــــح 
ــــتـــــســـــويـــــق ملــــــــدة شـــــهـــــريـــــن خــــــــال الـــــعـــــام  الـ
الجاري يف حال انتهاء األزمة، وإعفاء 
الـــــــــــفـــــــــــنـــــــــــادق واملــــــــنــــــــتــــــــجــــــــعــــــــات واألنــــــــشــــــــطــــــــة 
الــــــــســــــــيــــــــاحــــــــيــــــــة مــــــــــــن رســــــــــــــــــــوم الـــــتـــــســـــجـــــيـــــل 

التجاري خال فرة اإلغاق.
بــدورهــا، أعفت دائــرة بلدية رأس 
الـــــــخـــــــيـــــــمـــــــة املــــــــســــــــتــــــــأجــــــــريــــــــن يف األســــــــــــــــــواق 
املـــــــــــمـــــــــــلـــــــــــوكـــــــــــة مــــــــــــــــن قـــــــــــبـــــــــــل الـــــــــــبـــــــــــلـــــــــــديـــــــــــة مــــــن 
اإليــــــجــــــارات ملــــــدة ثــــاثــــة أشــــهــــر، وإعــــفــــاء 
شــركــات اإلعـــان مــن دفــع اإليــجــار ملــدة 
ــــهــــــر، وإعــــــفــــــاء الـــــشـــــركـــــات مــن  ثـــــاثـــــة أشــ
ــــاري عــى  ــ ــــجـ ــ ــــــع أقـــــســـــاط الــــتــــوثــــيــــق اإليـ دفـ
مــــــــــــدى عــــــــــــام تــــــــبــــــــدأ مـــــــــن لــــــحــــــظــــــة تـــــجـــــديـــــد 
الرخصة، إضافة إىل اإلعفاء من دفع 
رسوم تراخيص اإلشغاالت الخارجية 
للطرقات واملــرافــق العامة، وتخفيض 
رســـــــــــــــوم إصــــــــــــــــــدار الـــــــبـــــــطـــــــاقـــــــات الــــصــــحــــيــــة 

للعاملن.
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت هــيــئــة حــمــايــة 

البيئة والتنمية عــن مــبــادرة تــقــوم عى 
إعــــفــــاء جـــمـــيـــع الــــشــــركــــات مــــن غــــرامــــات 
ــــفــــــات الــــبــــيــــئــــيــــة املـــــرتـــــكـــــبـــــة قـــــبـــــل 31  ــــالــ املــــــخــ
مـــــــــــــــــــــــــــــــارس املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــايض، واقــــــــــــــــــــــرحــــــــــــــــــــــت عـــــــى 
الــشــركــات اســتــبــدالــهــا بـــزراعـــة عـــدد من 
األشجار عى أن يتم تحديد هذا العدد 

بحسب قيمة كل مخالفة. 
كـــمـــا أعـــلـــنـــت الـــهـــيـــئـــة عــــن تــخــفــيــض 
ــــــه 25% يف قـــــــيـــــــمـــــــة املــــــــخــــــــالــــــــفــــــــات  ــتـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــــسـ نـ
ــــنـــــشـــــآت  املــــــفــــــروضــــــة عـــــــى الــــــشــــــركــــــات واملـ
الصناعية التي ال يتجاوز إجمايل قيمة 
مخالفاتها البيئية 50 ألف درهم خال 
الــــــــــــفــــــــــــرة بــــــــــــن األول مــــــــــــن أبــــــــــــريــــــــــــل و31 

ديسمر 2020. 
ـــامــــت هـــيـــئـــة املـــــــوارد  مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قـ
الــعــامــة بــإصــدار إعـــفـــاءات مــن الــرســوم 

ــــة بــــــاملــــــركــــــبــــــات الــــــتــــــجــــــاريــــــة لـــفـــئـــة  ــ ــــاصـ ــ ــــخـ ــ الـ
املستثمرين، وذلك حتى مطلع أكتوبر 
ــــافــــــة إىل إعـــــــفـــــــاءات قــــدرهــــا  2020، إضــ
50% عى مخالفات )حماية( التي يتم 
دفــــــعــــــهــــــا حــــــتــــــى مـــــطـــــلـــــع أكـــــــتـــــــوبـــــــر 2020 
أيــضــاً، شـــرط أن تــكــون هـــذه املــخــالــفــات 
قد حدثت يف وقت سابق لهذا اإلعان. 
من جانبها، أطلقت هيئة مناطق 
رأس الخيمة االقتصادية )راكز( حزمة 
مــــن الــــحــــوافــــز، بـــهـــدف دعـــــم الـــشـــركـــات 
الـــــعـــــامـــــلـــــة تـــــحـــــت مــــظــــلــــتــــهــــا والـــــــتـــــــي يــــزيــــد 
عددها عى 15 ألف شركة، وذلك بما 
يــــشــــمــــل اإلعـــــــفـــــــاء مــــــن تــــجــــديــــد الــــرخــــص 
الـــتـــجـــاريـــة ملـــــدة ثـــاثـــة أشــــهــــر، وخــــيــــارات 
ُــقــّســط، وإعــفــاء تــام من  مــرنــة للدفع امل
ــــتـــــأمـــــن عــــــى طــــلــــبــــات تـــــأشـــــرات  مــــبــــلــــغ الـ

اإلقامة الجديدة، وخصم بنسبة %25 
عــى تــأشــرات اإلقــامــة الــجــديــدة ألفــراد 
األســـــــــــــــــــــرة، وإعـــــــــــفـــــــــــاء تــــــــــــام مـــــــــن غــــــــرامــــــــات 
الـــتـــأخـــر يف الـــتـــجـــديـــد، وإعــــفــــاء تــــام من 
رســــوم تــأجــيــل الــشــيــكــات، وإعـــفـــاء تــام 
مــن رســـوم بــاقــات التخفيض، وإعــفــاء 

تام من رسوم تغير النشاط. 
وأقرت غرفة تجارة وصناعة رأس 
الـــــــخـــــــيـــــــمـــــــة إعــــــــــــفــــــــــــاء بــــــنــــــســــــبــــــة 50% عــــى 
تـــــــصـــــــاريـــــــح املــــــــــعــــــــــارض الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة حـــتـــى 
نهاية عام 2020، وإعفاء بنسبة %25 
عـــــــــــــــــــــــــــى املـــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــارض االســــــــــــــتــــــــــــــهــــــــــــــاكــــــــــــــيــــــــــــــة 
والـــتـــخـــصـــصـــيـــة املــــقــــامــــة بـــــصـــــاالت مـــركـــز 
رأس الـــخـــيـــمـــة لـــلـــمـــعـــارض حـــتـــى نــهــايــة 
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تقنية

انــدلــعــت خــــال اآلونــــــة األخــــــرة معركة 
تقنية كـــرى داخــــل الـــواليـــات املــتــحــدة، 
يـــــــــتـــــــــوقـــــــــع أن تـــــــــــحـــــــــــدد نـــــــتـــــــائـــــــجـــــــهـــــــا مـــــــســـــــار 
ــــولــــــة عـــــــاملـــــــيـــــــاً، خــــــال  ــــمــ االتـــــــــــصـــــــــــاالت املــــــحــ
العقد الــحــايل ومــا بــعــده، حيث قــررت 
لجنة االتصاالت الفيدرالية، بعد تردد 
ــــنــــــذ عــــــام  وخـــــــــــــاف يف الــــــــــــــــرأي مــــســــتــــمــــر مــ
2010، الــســمــاح بــاســتــخــدام مـــا يعرف 
بــــــــــــ»الـــــــــــطـــــــــــيـــــــــــف الـــــــــــــــــــــــــــــــــرددي ذي الــــــــنــــــــطــــــــاق 
ــــتـــــوســـــط«، الــــــــذي تـــســـتـــخـــدمـــه األقــــمــــار  املـ
االصطناعية، يف بناء وتشغيل شبكات 
الجيل الخامس لاتصاالت املحمولة. 
ــــاع  وعـــــــــى الـــــــفـــــــور اعـــــــرضـــــــت وزارة الــــــدفــ
ــــيــــــة )الـــــبـــــنـــــتـــــاغـــــون( عــــــى الــــــقــــــرار،  األمــــــركــ
ووصفته بأنه أمــر مدمر لنظام تحديد 
املواقع العاملي »جي بي إس«، وتهديد 
خــطــر لــلــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة واملــدنــيــة 
الــحــيــويــة عـــى الــــســــواء، ويــتــعــن وقــفــه 
عـــــى الــــــفــــــور. وكـــــانـــــت لـــجـــنـــة االتـــــصـــــاالت 
الفيدرالية قد صوتت باإلجماع، يف 20 
أبـــــــــــــريـــــــــــــل املــــــــــــــــــــــــــايض، عـــــــــــــى هـــــــــــــــــذا الـــــــــــــقـــــــــــــرار، 
وســــمــــحــــت لــــشــــركــــة جــــــديــــــدة يف مـــجـــال 
االتـــصـــاالت املــحــمــولــة، تــدعــى »لــيــجــادو 
ــــيـــــجـــــادو لــلــجــيــل  جــــــي 5«، أو »شــــبــــكــــة لـ
الـــخـــامـــس«، وجـــــاء يف قـــــرار الــلــجــنــة أنــه 
يسمح باستخدام هذا الطيف الرددي 
يف بــــــنــــــاء شـــــبـــــكـــــات اتـــــــــصـــــــــاالت جــــــديــــــدة، 
تـــســـتـــخـــدم طـــيـــف األقـــــمـــــار االصــطــنــاعــيــة 
ــــنـــــاء شــــبــــكــــات االتـــــصـــــاالت  املــــتــــوســــط يف بـ
املــــــحــــــمــــــولــــــة وتــــشــــغــــيــــلــــهــــا عـــــــــى األرض، 
املـــــســـــتـــــنـــــدة إىل تــــقــــنــــيــــة شـــــبـــــكـــــات الـــجـــيـــل 

الخامس للمحمول.

جذور األزمة
ويف تحليل تقني مفصل أعده محللو 
مــــــــــــوقــــــــــــع »يس نـــــــــــــــــــت« املـــــــــتـــــــــخـــــــــصـــــــــص يف 
الــتــقــنــيــة، حـــول هـــذه الــقــضــيــة، ونــشــر 
أخــــــــراً، وصـــــف مـــحـــلـــلـــون، قــــــرار لــجــنــة 
االتـــــــــــصـــــــــــاالت الـــــــفـــــــيـــــــدرالـــــــيـــــــة بــــــ»مـــــعـــــركـــــة 
الــعــقــد«، يف إشـــارة إىل أنــه قـــرار محل 
جدل ونــزاع مستمر منذ عام 2010، 
حـــــــيـــــــنـــــــمـــــــا طــــــــلــــــــبــــــــت بـــــــــعـــــــــض الـــــــــشـــــــــركـــــــــات 
الـــــــــــرخـــــــــــيـــــــــــص بـــــــــــاســـــــــــتـــــــــــخـــــــــــدام »الــــــــطــــــــيــــــــف 
الـــــــــــــــرددي ذي الـــــنـــــطـــــاق املــــــتــــــوســــــط« يف 
مــــجــــال االتـــــــصـــــــاالت املــــحــــمــــولــــة، وكـــــان 
ــــبـــــب  طـــــــلـــــــبـــــــهـــــــا يـــــــــقـــــــــابـــــــــل بـــــــــــالـــــــــــرفـــــــــــض، بـــــسـ
الــــــــــــتــــــــــــداخــــــــــــل املــــــــحــــــــتــــــــمــــــــل بـــــــــــــن إشــــــــــــــــــــــارات 
ــــة الـــــــجـــــــديـــــــدة مـــع  ــــولــ ــــمــ ــــكــــــات املــــــحــ ــبــ ــ الــــــشــ
إشــــــــــــــــــــــــــــــــــارات نـــــــــــــظـــــــــــــام »جــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــي إس«. 
والــــشــــركــــة األهـــــــم الــــتــــي حــــاولــــت مـــــــراراً 
الحصول عى الرخيص كانت شركة 

»اليـــت ســكــواريــد«، الــتــي كــانــت عــبــارة 
عــــــــــــن مــــــــــــشــــــــــــروع اتــــــــــــــصــــــــــــــاالت مـــــحـــــمـــــولـــــة 
أرضية متصل باألقمار االصطناعية، 
يــــــــســــــــتــــــــهــــــــدف نــــــــشــــــــر طـــــــيـــــــفـــــــه الـــــــاســـــــلـــــــي 
املــــــخــــــصــــــص أصــــــــــــــاً لـــــــخـــــــدمـــــــات األقـــــــمـــــــار 
االصــــــــطــــــــنــــــــاعــــــــيــــــــة، ملــــــــســــــــاعــــــــدة شـــــــركـــــــات 
االتــــــــــــــــــصــــــــــــــــــاالت عــــــــــــــى تــــــــــقــــــــــديــــــــــم عــــــــــــــروض 

السلكية رخيصة متقدمة.
ــــلـــــهـــــا يف الـــــــحـــــــصـــــــول عـــى  وبــــــســــــبــــــب فـــــشـ
ترخيص رفعت دعوى إفاس يف عام 
2012، ثـــــــــم أعـــــــــــــــــادت تــــنــــظــــيــــم نـــفـــســـهـــا 
وخــــرجــــت مــــن اإلفـــــــاس يف عـــــام 2015 
باسم جديد، وبخطة جديدة تأخذ يف 
االعتبار مخاوف التداخل، وأصبحت 
تـــعـــمـــل تـــحـــت اســــــم »لـــــيـــــجـــــادو«، حــتــى 

حصلت عى الرخيص أخراً.

هجوم الجيش
وعــــقــــب صــــــــدور قــــــــرار الــــلــــجــــنــــة، يف 20 
أبـــــــــريـــــــــل املــــــــــــــــــايض، لـــــــــم تــــــــعــــــــرض وزارة 

ــــيـــــة، لـــكـــنـــهـــا تـــراجـــعـــت  الـــــدفـــــاع األمـــــركـ
عــــــــــــن هــــــــــــــــذا املــــــــــــوقــــــــــــف أخـــــــــــــــــــــــــــراً، وشــــــنــــــت 
هــجــومــاً عــنــيــفــاً عـــى الــــقــــرار، وتـــجـــادل 
ــتـــــي  ــ وزارة الـــــــــــدفـــــــــــاع بــــــــــــأن األســــــــانــــــــيــــــــد الـ
ـــــة االتــــــــــصــــــــــاالت  ـــــنـ ـــــجـ اســــــــتــــــــنــــــــدت إلـــــــيـــــــهـــــــا لـ
الفيدرالية يف قرارها، ال تكفي إلزالة 
املــخــاوف بــشــأن الــتــداخــل بــن إشــارات 
الـــشـــبـــكـــة الــــجــــديــــدة وإشــــــــــــارات خـــدمـــة 

»جي بي إس«.
وقـــام وزيـــر الــدفــاع، مـــارك إســر، 
بنشر مقال افتتاحي بصحيفة »وول 
ســـريـــت جـــــورنـــــال«، أكـــــد فــيــه أن قــــرار 
لجنة االتــصــاالت الفيدرالية سيعطل 
الـــــــحـــــــيـــــــاة الــــــيــــــومــــــيــــــة والـــــــــتـــــــــجـــــــــارة ملـــــايـــــن 
األمـــــــــــركـــــــــــيـــــــــــن، ويـــــــــضـــــــــخ مـــــــخـــــــاطـــــــر غــــر 
مقبولة يف أنظمة ضرورية لاستجابة 
الــــــــــــــــــطــــــــــــــــــارئــــــــــــــــــة والـــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــران والــــــــــــــــــــدفــــــــــــــــــــاع 

الصاروخي.
ويف جلسة عقدتها لجنة القوات 
املــســلــحــة بـــالـــكـــونـــغـــرس، شـــهـــدهـــا كــل 

مــــــــــــــن رئــــــــــــيــــــــــــس قـــــــــســـــــــم املـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــومـــــــــــات يف 
ــــابـــــة، دانــــــــا ديـــــي،  »الــــبــــنــــتــــاغــــون« بـــــاإلنـ
ورئيس العمليات الفضائية، الجرنال 
جون ريمون، ورئيس قسم البحوث 
والـــــهـــــنـــــدســـــة، مــــايــــكــــل غـــــريـــــفـــــن، أكــــــدا 
خالها أن التداخل من أجهزة الجيل 
الـــــــــــــخـــــــــــــامـــــــــــــس الــــــــــــــتــــــــــــــي تـــــــــخـــــــــطـــــــــط شـــــــــركـــــــــة 
ــــيـــــجـــــادو« لـــنـــشـــرهـــا، ســـيـــؤثـــر يف دقـــة  »لـ
أنظمة األسلحة باإلضافة إىل تعطيل 
مكاملات الطوارئ )911(، التي تعتمد 

عى خدمات »جي بي إس«.

دفاع اللجنة
من جانبها، دافعت لجنة االتصاالت 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة عــــن قــــرارهــــا بــــقــــوة، وقــــال 
خــراء تقنيون يف اللجنة إنهم قاموا 
ــــا املــــتــــعــــلــــقــــة  ــــايــ ــــقــــــضــ ــــيـــــع الــ بـــــــــدراســـــــــة جـــــمـ
ــــنـــــوات،  ــــــن الــــــتــــــداخــــــل لـــــسـ بــــــاملــــــخــــــاوف مـ
والــــــــضــــــــمــــــــانــــــــات املــــــــنــــــــصــــــــوص عـــــلـــــيـــــهـــــا يف 
مــوافــقــة الــلــجــنــة، بــمــا يف ذلـــك حــدود 
الطاقة عى أجهزة شبكة »ليجادو«، 
ــــــف مـــــــــــن أي تــــــــداخــــــــل  ــــفـ ــ ــــخـ ــ يــــــــجــــــــب أن تـ
خـــــــطـــــــر، وبـــــــالـــــــتـــــــايل فـــــــالـــــــقـــــــرار يــــؤســــس 
ــــكــــــات اتـــــــــصـــــــــاالت الســــلــــكــــيــــة  ــبــ ــ ــــاء شــ ــنــ ــ ــبــ ــ لــ
تـــــــــمـــــــــزج بـــــــــــن الــــــتــــــغــــــطــــــيــــــة الــــــجــــــغــــــرافــــــيــــــة 
الــواســعــة والــســرعــة الفائقة والكلفة 
الـــــــرخـــــــيـــــــصـــــــة. وقــــــــــــــال رئـــــــيـــــــس الــــلــــجــــنــــة، 
اجـــــــــيـــــــــت بـــــــــــــــــاي: »لـــــــــقـــــــــد جـــــمـــــعـــــنـــــا ســـــجـــــاً 
موسعاً يؤكد أن من املصلحة العامة 
املوافقة عى طلب )ليجادو( مع فرض 

شروط صارمة ملنع التداخل الضار«.
القاهرة ■ اإلمارات اليوم

نزاع تقني كبير تعود جذوره إلى عام 2010

طيف األقمار االصطناعية يشعل الخالف 
بين »البنتاغون« ولجنة االتصاالت الفيدرالية

 Keynote يساعد تطبيق
مستخدمي أجهزة »ماك« 

واألجهزة العاملة بنظام 
التشغيل )Ios( على إعداد 

المحاضرات والعروض 
التقديمية بسهولة. وتعد 

إضافة الخلفيات الموسيقية 
إلى المحاضرات المعدة بهذا 

 إلضافة 
ً
 مهما

ً
التطبيق أمرا

الحيوية إلى هذه المحاضرات. 
 يرغب المستخدم 

ً
لكن أحيانا

في إضافة هذه الخلفيات 
الموسيقية إلى شريحة 

واحدة فقط من المحاضرة 
لتمييزها، وال يفضل وجودها 
في بقية الشرائح، فإذا كنت 

من مستخدمي األجهزة 
 )Ios( العاملة بنظام التشغيل

وأردت إضافة خلفية 
موسيقية إلى شريحة واحدة 
فقط من شرائح المحاضرة أو 

العرض الذي أعددته، اتبع 
هذه الخطوات: افتح تطبيق 

Keynote ثم توجه إلى 
المحاضرة المرغوبة، وانتقل 

إلى الشريحة التي ترغب في 
إضافة الخلفية الموسيقية 
إليها، ثم انقر فوق عالمة 
الجمع في أعلى الشاشة.

وبعدها ستظهر أمامك 
نافذة جديدة، انقر داخلها 
فوق خيار الصور أو الفيديو 

Photo or Video، أو فوق 
 Insert خيار اإلدراج من خالل

 لنوع الملف 
ً
From، وفقا

ومكانه، وحدد الملف 
المرغوب، وبموجب ذلك 
سيظهر أمامك زر تشغيل 

مستدير يمكنك النقر فوقه 
لتشغيله أو إيقافه.

ثم انقر فوق قائمة التنسيق 
Format في األعلى، إلجراء 

التعديالت التي ترغب فيها 
على الملف الصوتي، كالتكرار 

أو التشغيل بمجرد النقر 
فوقه.

 خالل الفترة 
ً
 كبيرا

ً
تطور تطبيق الكاميرا الخاص بساعة أبل تطورا

الماضية، وتحّسنت المالمح األساسية به، وصارت أكثر استجابة 
، قدرة تطبيق 

ً
لرغبات واحتياجات المستخدم، ومن ذلك مثال

الكاميرا في الساعة على التحكم في كاميرا هاتف »آي فون« 
بشكل تام، إذ لم يعد األمر يقتصر على التقاط الصور فقط، بل 

 تصوير مقاطع الفيديو. إلى جانب دعم ميزات التقريب 
ً
أيضا

والتركيز، والتبديل بين الكاميرتين األمامية والخلفية، وتشغيل 
الفالش والتقاط الصور الحية. ويمكنك اتباع هذه الخطوات 

الستخدام »ساعة أبل« للتحكم عن بعد في كاميرا هاتف »آي 
فون«: افتح تطبيق الكاميرا على »ساعة أبل«، وبموجب ذلك 
سيتم فتح تطبيق الكاميرا على »آي فون«، وانقر فوق اإلطار 
ذي اللون األصفر الظاهر على شاشة الساعة، لتقوم بضبط 
 Digital نقطة التركيز في الصورة، واستخدم زر التاج الرقمي
Crown الموجود على جانب الساعة لتستخدم ميزة التقريب.

ثم اضغط بشدة فوق منتصف الشاشة، وعلى الفور ستظهر 
أمامك مجموعة جديدة من أدوات التحكم، كاستخدام 

الفالش أو التبديل بين الكاميرتين األمامية والخلفية أو التقاط 
الصور الحية، وانقر فوق زر المؤقت الذي يبدو في شكل 

أيقونة تحمل رقم ثالث ثواٍن )3s( على شاشة الساعة، أو 
فوق زر الكاميرا اللتقاط الصور، وإذا 

رغبت في تصوير مقطع 
فيديو، اضغط مع 
التثبيت فوق 
 Shutter

واتركه عندما 
ترغب في 

إيقاف 
التسجيل.

إضافة الخلفيات 
Keynote الموسيقية إلى بعض شرائح

استخدام »ساعة أبل« للتحكم عن 
ُبعد في كاميرا »آي فون«

تــؤّكــد حالة اإلغــاق والحظر العاملية 
املــــســــتــــمــــرة، الــــحــــاجــــة إىل فــــريــــق عـــاملـــي 
قـــــــــــــــــّوي يــــــعــــــمــــــل بـــــــــكـــــــــفـــــــــاءة لـــــــــوضـــــــــع حـــــــّد 
لـــــــرمـــــــجـــــــيـــــــات املــــــــــاحــــــــــقــــــــــة، ويـــــــتـــــــواصـــــــل 
تـــعـــزيـــز الــــجــــهــــود الـــعـــاملـــيـــة املــــبــــذولــــة يف 
ســـــــبـــــــيـــــــل حــــــــمــــــــايــــــــة املــــــــســــــــتــــــــخــــــــدمــــــــن مـــــن 
 stalkerware بــرمــجــيــات املـــاحـــقـــة
ــــنـــــظـــــمـــــة إىل بـــــرنـــــامـــــج  بــــــانــــــضــــــمــــــام 11 مـ
»الــتــحــالــف ضــد بــرمــجــيــات املــاحــقــة«. 
وتـــــــــشـــــــــمـــــــــل قـــــــــائـــــــــمـــــــــة املـــــــــنـــــــــظـــــــــمـــــــــات الـــــــتـــــــي 
انـــــــــضـــــــــوت حـــــــديـــــــثـــــــاً تــــــحــــــت مـــــظـــــلـــــة هــــــذا 
الـــــــــرنـــــــــامـــــــــج: Aequitas ومــــــركــــــزهــــــا 
ــــة  ــ ــــقـ ــ ــــــاحـ الـــــــــــخـــــــــــاص بـــــــالـــــــحـــــــمـــــــايـــــــة مـــــــــــن املـ
والــــــــــتــــــــــوعــــــــــيــــــــــة بـــــــــشـــــــــأنـــــــــهـــــــــا، ومـــــــــخـــــــــتـــــــــرات 
وشـــــــــركـــــــــة   ،Anonyome Labs

AppEsteem، والرابطة االتحادية 
األملــانــيــة ملــراكــز تــقــديــم املــشــورة لــلــمــرأة 
ومكاملات الطوارئ النسائية، ومركز 
و  ،H u b e r t i n e  Au c l e r t
 Corrata وشركة ،Copperhead
لألمن الرقمي، واتحاد »كومنويلث« 
 Cyber Peace األوغندي، ومنظمة
لــــــــلــــــــســــــــام عـــــــــــى اإلنـــــــــــــــرنـــــــــــــــت، وشــــــــركــــــــة 
F-Secure لـــألمـــن الـــرقـــمـــي، ومــركــز 

إيلينوي لحماية املاَحقن.
وأصبح للتحالف ضد برمجيات 
املــاحــقــة اآلن 21 جــهــة شــريــكــة، منذ 
إطـــــاقـــــه يف نـــوفـــمـــر 2019، ويـــشـــمـــل 
الـــــشـــــركـــــاء املـــــؤســـــســـــون لـــلـــتـــحـــالـــف كــــاً 
مـــــن شــــركــــة Avira لــــألمــــن الـــرقـــمـــي، 

 Electronic Frontier ومؤسسة
Foundation، والشبكة األوروبية 
لـــلـــعـــمـــل مـــــع مـــرتـــكـــبـــي جـــــرائـــــم الــعــنــف 
 G DATA Cyber ــــنـــــزيل، وشــــركــــة املـ
لــــــــــــــرقــــــــــــــمــــــــــــــي،  ا لـــــــــــــــــألمـــــــــــــــــن   Defense
وكـــــــــــــــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــرســـــــــــــــــــــــــــي، وبــــــــــــــــرمــــــــــــــــجــــــــــــــــيــــــــــــــــات 
 ، األمـــــــــــــنـــــــــــــيـــــــــــــة  M a l wa r e by t e s
والــشــبــكــة الــوطــنــيــة األمـــركـــيـــة إلنــهــاء 
الــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــف املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزيل، وشــــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــــة 
NortonLifeLock لألمن الرقمي، 
 Operation Safe ومـــــــــنـــــــــظـــــــــمـــــــــة 
Escape ملـــــســـــاعـــــدة ضــــحــــايــــا الـــعـــنـــف 
 WEISSER املــــــــــــــــنــــــــــــــــزيل، ومــــــــنــــــــظــــــــمــــــــة 

RING لدعم ضحايا الجريمة. 
ويـــــــســـــــعـــــــى الـــــــتـــــــحـــــــالـــــــف إىل جــــمــــع 

خــــــرات شـــركـــائـــه يف مــــجــــاالت الـــدفـــاع 
عن الحقوق الرقمية، وتعزيز األمن 
الــــرقــــمــــي، ورفـــــــع الــــوعــــي الــــعــــام بـــهـــذه 

القضية املهمة.
وأّكدت املحلل األول للرمجيات 
الـــخـــبـــيـــثـــة لــــــــدى كـــــاســـــرســـــي، تـــاتـــيـــانـــا 
شيشكوفا، حـــرص الــشــركــة املستمر 
ــــلـــــة يف  ــــثـ ــــتـــــمـ عــــــــى رصــــــــــد الـــــــتـــــــهـــــــديـــــــدات املـ
بـــرمـــجـــيـــات املــــاحــــقــــة، مــــشــــرة إىل أن 
ــــريــــــل  »كــــــــاســــــــرســــــــي« رصــــــــــــــــدت، يف أبــ
املايض وحده، تثبيت 8201 من هذه 
الــــــرمــــــجــــــيــــــات عــــــــى أجــــــــهــــــــزة مــــحــــمــــولــــة 
ملـــســـتـــخـــدمـــن حـــــول الــــعــــالــــم، مـــقـــارنـــة 

بـ7736 يف أبريل من عام 2019.
دبي ■ اإلمارات اليوم

منظمة تنضم إلى »التحالف ضد 
برمجيات المالحقة«

أعــــلــــنــــت »مــــجــــمــــوعــــة الـــــــتـــــــزام إلدارة األصــــــــــــــــول«، عــن 
تطوير تقنيات متقدمة تعزز جهودها املتواصلة يف 
ــــيــــــة، والــــــحــــــفــــــاظ عـــى  ــــالــ ــــاءة عــ ــــفــ ــــكــ ــــمــــــاء بــ ــــعــ خــــــدمــــــة الــ
استمرارية العمل يف مواجهة أزمة فروس كورونا 
املـــســـتـــجـــد، املـــســـمـــى »كــــــوفــــــيــــــد-19«. وأســــهــــمــــت هـــذه 
الــــحــــلــــول الـــتـــقـــنـــيـــة بـــشـــكـــل كــــبــــر يف تـــحـــقـــيـــق الـــتـــبـــاعـــد 

ــــبــــــاشــــــر داخــــــــــــل الــــــشــــــركــــــة ومـــــع  ــــاعـــــل املــ ــــفـ ــــتـ وتــــقــــلــــيــــص الـ
الــعــمــاء واملـــورديـــن. وتشمل هـــذه التقنيات »تــفــّوق 
ــــهـــــدف إىل إدارة عـــمـــلـــيـــات  غــــــــــو«، وهــــــــو حــــــل جـــــديـــــد يـ
الــصــيــانــة عـــر الــهــاتــف الــنــقــال. كــمــا قــامــت املجموعة 
ــــيـــــط مـــــــــــــوارد  ــــتـــــخـــــطـ بـــــــاالعـــــــتـــــــمـــــــاد عــــــــــى نــــــــظــــــــام »ســــــــــــــــاب لـ
املـــؤســـســـات« الــــــذيك، الـــــذي يــســمــح لـــفـــرق اإلدارة يف 

الـــشـــركـــة بـــاملـــوافـــقـــة عــــى املــــعــــامــــات عــــن ُبــــعــــد، ومـــن 
خال األجهزة املحمولة. وقامت أيضاً بتطبيق نظام 
ــــجــــــودة والـــصـــحـــة  »نـــــيـــــســـــروم«، وهــــــو نــــظــــام إدارة الــ
والـــســـامـــة والــبــيــئــة عـــر اإلنــــرنــــت، الـــــذي يـــوفـــر مــزايــا 

العمل الخايل من املعامات الورقية والتامس. 
دبي ■ اإلمارات اليوم

 تقنية جديدة لخدمة المتعاملين
ً
»التزام« تطّبق حلوال

نصائح

لجنة االتصاالت الفيدرالية سمحت باستخدام »الطيف الترددي ذي النطاق المتوسط« في تشغيل شبكات الجيل 
الخامس. ■من المصدر

أمر حيوي
دخل وزير الخارجية األميركي، مايك بومبيو، على خط األزمة، إلى 

جانب قرار لجنة االتصاالت الفيدرالية، ووصف قرارها بأنه »أمر 
حيوي ألمننا القومي«. وفي إشارة إلى التنافس مع الصين 

في هذا المضمار، قال بومبيو: »قرار اللجنة سيساعد على 
 في التقنيات 

ً
ضمان أن الواليات المتحدة هي الرائدة عالميا

المتقدمة مثل الذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء، الحوسبة 
المتطورة، والجيل المقبل من الطب عن ُبعد«.
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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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رّدت مــغــنــيــة الـــبـــوب الـــشـــهـــرة تــايــلــور 
ســـويـــفـــت بـــقـــوة عــــى دونــــالــــد تـــرامـــب، 
أول من أمس، بعدما كتب تغريدة 
تــوحــي بــأنــه يسمح بــإطــاق الــنــار عى 
مــــــــــتــــــــــظــــــــــاهــــــــــريــــــــــن غـــــــــــاضـــــــــــبـــــــــــن مــــــــــــــــن قــــــتــــــل 
الشرطة رجاً أسود يف مينيابوليس 

بوالية مينيسوتا األمركية. 
وكــــتــــبــــت ســــويــــفــــت عــــــى »تـــــويـــــر« 
حيث يتابعها 86 مليون مستخدم 
»بعدما أشعلت نران تفوق البيض 
والعنصرية خال كل فرة رئاستك 
هـــل لــديــك الـــجـــرأة لــلــتــظــاهــر بــالــتــفــوق 

األخاقي قبل التهديد بالعنف؟«. 
ــــتـــــشـــــهـــــدت بــــتــــغــــريــــدة تــــرامــــب  واسـ
املثرة للجدل التي قال فيها »عندما 
يبدأ النهب، يبدأ إطاق النار«، قبل 

ــــتــــــك يف  أن تـــضـــيـــف: »ســــنــــصــــوت إلزاحــ
نوفمرب« املقبل.  وأثــار ترامب الجدل 
بــعــد نــشــره تــغــريــدة عـــى احــتــجــاجــات 
عــــــــــنــــــــــيــــــــــفــــــــــة مـــــــــــنـــــــــــاهـــــــــــضـــــــــــة لـــــــــــلـــــــــــشـــــــــــرطـــــــــــة يف 
مينيابوليس وصــف فيها املتظاهرين 
بــــــــ»قـــــــطـــــــاع طـــــــــــــرق« وحـــــــــــــذر مــــــــن تــــدخــــل 
عــــــســــــكــــــري. ونــــــشــــــر مــــــئــــــات الــــــجــــــنــــــود يف 
شـــــــــــوارع مـــيـــنـــيـــابـــولـــيـــس وســــــانــــــت بــــول 
أول مــــــن أمـــــــس بــــعــــد لـــيـــلـــة ثــــالــــثــــة مــن 
أعـــمـــال الــشــغــب الـــتـــي بـــــدأت لــلــتــنــديــد 
بــــمــــا اعــــــتــــــربوه وحــــشــــيــــة الــــشــــرطــــة ضــد 

األمركين من أصل إفريقي. 
وانــــطــــلــــقــــت االحـــــتـــــجـــــاجـــــات عــقــب 
انــــتــــشــــار مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو يــــصــــور جـــــورج 
فلويد )46 عــامــاً(، الــذي قتل عى يد 
الــشــرطــة، مــكــبــل الــيــديــن عــى األرض 
يـــــــــوم االثـــــــنـــــــن املـــــــــــــــايض.  وتـــــــــــويف جـــــــورج 
بـــــعـــــدمـــــا ضـــــغـــــط شــــــرطــــــي بـــــقـــــدمـــــه عـــى 

رقبته ألكرث من خمس دقائق.
نيويورك ■ أ.ف.ب

تتهم الرئيس األميركي بإشعال نيران العنصرية

من تايلور سويفت 
إلى دونالد ترامب: 

نوفمبر موعدنا
»هل لديك الجرأة للتظاهر بالتفوق 
األخالقي قبل التهديد بالعنف؟«.

 عدد متابعي النجمة 
ً
86 مليونا

على موقع »تويتر«.

أعـــلـــنـــت مـــتـــنـــزهـــات »ديــــــــزين وولــــــــد« يف 
ــــلــــــوريــــــدا أنـــــهـــــا ســـتـــعـــيـــد فــــتــــح أبــــوابــــهــــا  فــ
للزوار يف 11 يوليو املقبل، بعد شهر 
من عودة »يس وولد« و»يونيفرسال 
ســــــتــــــوديــــــوز«. وقــــــــال جـــــــري ديـــمـــنـــغـــز، 
رئـــــــــيـــــــــس بـــــــلـــــــديـــــــة مــــــقــــــاطــــــعــــــة أوريــــــــــنــــــــــج، 

مـــــوطـــــن مــــديــــنــــة أورالنــــــــــــــدو حــــيــــث تــقــع 
املـــــــتـــــــنـــــــزهـــــــات »حــــــــصــــــــل مـــــنـــــتـــــجـــــع والــــــــــت 
ديــــــزين الـــعـــاملـــي ويس يس وورلـــــــد عــى 
املوافقة إلعادة افتتاحهما«. وأضاف 
أن فلوريدا ستعيد فتح »يس وورلد« 
يف 10 يـــونـــيـــو املـــقـــبـــل، و»والـــــــت ديــــزين 

وورلـــــــد« يف 11 يـــولـــيـــو املـــقـــبـــل. وســيــتــم 
افـــتـــتـــاح مــتــنــزهــي »مـــاجـــيـــك كــيــنــغــدم« 
و»أنـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــال كـــــــــيـــــــــنـــــــــغـــــــــدوم« يف الــــــــيــــــــوم 
نـــفـــســـه، ويــلــيــهــمــا مـــركـــز »إبــــكــــوت« يف 
15 يـــــــولـــــــيـــــــو املــــــــقــــــــبــــــــل. وحـــــــــصـــــــــل مـــــتـــــنـــــزه 
يونيفرسال ســتــوديــوز الرفيهي عى 

املوافقة عى إعادة فتحه يف الخامس 
مــــــــن يــــــونــــــيــــــو، بـــــعـــــد إغــــــــــــاق مــــتــــنــــزهــــات 
الــرفــيــه يف أورالنــــــدو مــنــتــصــف مـــارس 
ــــاء انــــتــــشــــار فـــــروس  يف مــــحــــاولــــة إلبـــــطـ

كورونا. 
ميامي ■ أ.ف.ب

عودة متنزهات »ديزني« في 11 يوليو

إيناس محيسن ■ أبوظبي
 

أكـــــــــــد قــــــــــــــراء لــــــــــــــــ»اإلمـــــــــــــــارات الــــــــــيــــــــــوم« أن 
الــــــــعــــــــودة إىل الـــــعـــــمـــــل مـــــــــرة أخـــــــــــرى يف 
األوضــــاع الــحــالــيــة، مــع الــحــفــاظ عى 
ســـــــــــــامـــــــــــــة الــــــــــشــــــــــخــــــــــص وأســــــــــــــــــرتــــــــــــــــــه مــــــن 
الـــعـــدوى، تــتــطــلــب مـــزيـــداً مـــن الــوعــي 
والحرص يف التعامل خال التواجد 
يف مـــكـــان الـــعـــمـــل وحـــتـــى الــــعــــودة إىل 
الـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــت، مـــــــــوضـــــــــحـــــــــن أن الـــــــتـــــــبـــــــاعـــــــد 
الــــجــــســــدي وغــــســــل الــــيــــديــــن وتــعــقــيــم 
األدوات الــشــخــصــيــة واملـــكـــتـــبـــيـــة، مــن 
أبــــــــرز الــــــعــــــادات الــــتــــي يـــجـــب الــتــمــســك 
بـــــــــهـــــــــا، أمـــــــــــــــا الـــــــــــــــعـــــــــــــــادات الـــــــــتـــــــــي يــــفــــضــــل 
الــــتــــوقــــف عـــنـــهـــا؛ فـــمـــن أهـــمـــهـــا تـــنـــاول 
الطعام مع الزماء يف مقر العمل، 
وشراء الوجبات الجاهزة، خصوصاً 
إذا كـــــانـــــت مــــــن مــــطــــاعــــم غــــــر مــــوثــــوق 

بها. 
وطـــالـــب الــــقــــراء عـــرب مــشــاركــتــهــم 
يف اســــــــــــــتــــــــــــــطــــــــــــــاع الــــــــــصــــــــــحــــــــــيــــــــــفــــــــــة حــــــــــــول 
الـــــــعـــــــادات الــــتــــي يــــرغــــب كـــــل مـــنـــهـــم يف 
الـــتـــوقـــف عــنــهــا، والــــعــــادات الــجــديــدة 
التي سيلتزم بها عند العودة إىل مقر 
العمل، والذي نشرته عرب منصاتها 
عـــــى مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي، 
ــيــــــم املــــــــكــــــــاتــــــــب وأمـــــــــاكـــــــــن  ــ ــــظــ ــنــ ــ بــــــــــــإعــــــــــــادة تــ
الــجــلــوس يف مــقــار الــعــمــل بــمــا يــراعــي 

ترك مسافة أمان بينها. 

أدوات ضرورية
أوضـــــــــــحـــــــــــت الـــــــــقـــــــــارئـــــــــة هـــــــــالـــــــــة عـــــــــابـــــــــد يف 
تــــعــــلــــيــــق لـــــهـــــا عــــــرب صــــفــــحــــة »اإلمــــــــــــــارات 
الـــــــــــــــيـــــــــــــــوم« عـــــــــــــى مـــــــــــوقـــــــــــع »تـــــــــــــــويـــــــــــــــر« أن 
العادات التي تنوي التوقف عنها يف 

العمل هي السام باليد، واالجتماع 
ــــــات  ــــاعـ ــ ــــمـ ــ ــتـ ــ ــ لــــــــتــــــــنــــــــاول الــــــــطــــــــعــــــــام أو االجـ
الـــــــــــــشـــــــــــــخـــــــــــــصـــــــــــــيـــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــــداعـــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــل 
واستبدالها باالجتماعات عن ُبعد، 
واســــتــــخــــدام مـــاكـــيـــنـــات صـــنـــع الـــقـــهـــوة 
ــيــــنــــمــــا  والــــــــــــشــــــــــــاي يف مـــــــقـــــــر الــــــــعــــــــمــــــــل، بــ
ســـــــــــتـــــــــــلـــــــــــتـــــــــــزم بـــــــــــــــــــــــــارتـــــــــــــــــــــــــداء الـــــــــــكـــــــــــمـــــــــــامـــــــــــة، 
واســــــــــــــتــــــــــــــخــــــــــــــدام املــــــــــعــــــــــقــــــــــمــــــــــات لــــــــــأيــــــــــدي 
واألدوات الــشــخــصــيــة، والـــتـــبـــاعـــد يف 
املــــكــــتــــب وخـــــــارجـــــــه، وتــــــنــــــاول الـــطـــعـــام 

املنزيل فقط. 
واتـــــــــــــــفـــــــــــــــق مــــــــعــــــــهــــــــا الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــارئ عـــــمـــــر 
أبــــــــــوعــــــــــدنــــــــــان، مــــــــــشــــــــــدداً عـــــــــى ضــــــــــــرورة 
الــــــتــــــوقــــــف تــــــمــــــامــــــاً عــــــــن عـــــــــــــادة الــــــســــــام 
باليد، والحرص عى ارتداء الكمامة 

بــــمــــجــــرد الـــــــخـــــــروج مــــــن املــــــنــــــزل وحـــتـــى 
الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــودة إلــــــــــــيــــــــــــه مـــــــــــــــــــرة أخــــــــــــــــــــــــــــرى، مـــــع 

استعمال املعقمات. 
 

 للعدوى
ً
بيدي منعا

يف حـــن قــالــت الـــقـــارئـــة أم حـــمـــدان يف 
تــــعــــلــــيــــق لـــــهـــــا عـــــــرب حــــــســــــاب »اإلمـــــــــــــــارات 
ــــا  ــــهــ الــــــــــــيــــــــــــوم« عــــــــــى »إنــــــــــســــــــــتــــــــــغــــــــــرام«، إنــ
ســتــلــتــزم بــتــعــقــيــم مــكــتــبــهــا كــــل صــبــاح 
حـــــــتـــــــى لـــــــــــو كــــــــــــــان ســـــــبـــــــق تـــــعـــــقـــــيـــــمـــــه مــــن 
العمال يف املكان، كما ستعّد قهوتها 
بــنــفــســهــا حـــتـــى تــطــمــن عــــى ســامــتــهــا 
وعــــدم انــتــقــال الـــعـــدوى إلــيــهــا مـــن أي 

شخص. 
بينما كتبت مي العمدة أنها إىل 

ــــا بـــــــعـــــــدم املـــــصـــــافـــــحـــــة  ــ ــــهـ ــ ــــزامـ ــ ــتـ ــ ــ جـــــــانـــــــب الـ
ســـــتـــــتـــــوقـــــف عــــــــن تــــــــنــــــــاول اإلفـــــــــطـــــــــار مـــع 
زمائها يف العمل، والتجّمع معهم 
يف فرة االسراحة، وستكتفي فقط 
بــــــــــأداء صـــــــاة الــــظــــهــــر ثـــــم الــــــعــــــودة إىل 

مكتبها. 
أمــا املتابعة رشــا فأوضحت أنها 
ستتخى عن الخجل، وستلفت نظر 
ــــــن لـــلـــســـلـــوكـــيـــات الــــخــــطــــأ الـــتـــي  ــــريـ ــ اآلخـ
يمكن أن يقوموا بها ومن املمكن أن 
تـــــــــــــــــــؤذي غــــــــــرهــــــــــم وتـــــــتـــــــســـــــبـــــــب يف نــــقــــل 
العدوى، معربة عن أملها يف انتهاء 
أزمـــــــــــــــــة »كــــــــــــــــورونــــــــــــــــا« حـــــــتـــــــى تــــصــــطــــحــــب 
أطــــــــفــــــــالــــــــهــــــــا إىل الــــــــحــــــــديــــــــقــــــــة لـــــيـــــلـــــعـــــبـــــوا 
ويستمتعوا بأشعة الشمس وضوء 

النهار بعد فرة طويلة من البقاء يف 
املنزل. 

واقرحت قارئة أخرى أن تركب 
فــــــــــواصــــــــــل زجــــــــاجــــــــيــــــــة بــــــــــن املــــــــكــــــــاتــــــــب يف 
الجهات التي تعتمد تصميم املكاتب 
املفتوحة يف مكان واحـــد، أو تحقيق 
الــــتــــبــــاعــــد بـــــن املــــكــــاتــــب بـــحـــيـــث ال تــقــل 

املسافة بن كل منها عن مرين. 

أسلوب حياة جديد
وذكرت القارئة سما، يف مشاركتها 
عـــــرب حــــســــاب الـــصـــحـــيـــفـــة عـــــى مـــوقـــع 
»فـــيـــس بـــــــوك«، أن الــــعــــودة لــلــعــمــل 
يف ظــــــــــل أزمــــــــــــــــة »كــــــــــــــورونــــــــــــــا« ســـــتـــــكـــــون 
صــعــبــة، ولـــكـــن مـــع الـــوقـــت ســيــعــتــاد 
ــــيـــــاة  الــــــــنــــــــاس االلــــــــــتــــــــــزام بــــــأســــــلــــــوب الـــــحـ

الجديد. 
أمـــــــــــــــــا آدم الـــــــــــــــحـــــــــــــــداد فـــــــــــأكـــــــــــد أنـــــــــه 
يــحــرص عــى تــعــقــيــم يــديــه بــاســتــمــرار 
بـــــعـــــد أن يــــلــــمــــس نـــــــقـــــــوداً أو أوراقــــــــــــــاً، 
وكذلك تعقيم مكتبه بالكامل، ثم 
يـــغـــســـل يــــديــــه جـــــيـــــداً، وأيـــــضـــــاً يــــراعــــي 
ــــنـــــد  عــــــــــــــــدم االقــــــــــــــــــــــــــراب مــــــــــــن الــــــــــــنــــــــــــاس عـ
ــــــداء  ــــارتـ ــ الـــــتـــــحـــــدث إلـــــيـــــهـــــم، ويـــــلـــــتـــــزم بـ
الكمامة والقفازات معظم الوقت، 
وعــــــدم اســــتــــخــــدام أدوات اآلخــــريــــن، 
وعدم السماح لآلخرين باستخدام 
أغــــراضــــه الــشــخــصــيــة وأدواتـــــــه، وإذا 
حـــــــــــــدث واســـــــــتـــــــــعـــــــــار شـــــــخـــــــص أحـــــــدهـــــــا 
ــــيـــــمـــــه جــــــــيــــــــداً قــــبــــل  يـــــــحـــــــرص عــــــــى تـــــعـــــقـ
اســتــخــدامــه مـــرة أخــــرى، كــمــا يــراعــي 
عـــــــــــــدم ملــــــــــس الــــــــهــــــــاتــــــــف املــــــــحــــــــمــــــــول ألي 
شـــــــخـــــــص وال يــــــســــــمــــــح ألحـــــــــــــد بــــحــــمــــل 
هـــاتـــفـــه أو اإلمـــــســـــاك بــــــه، إىل جـــانـــب 
االمـــــــتـــــــنـــــــاع عــــــــن الــــــــســــــــام واملـــــصـــــافـــــحـــــة 

بــــــالــــــيــــــد. بــــيــــنــــمــــا شـــــــــدد املــــــتــــــابــــــع حــــســــام 
صـــــــــــالـــــــــــح عــــــــــــى أن الــــــــــحــــــــــيــــــــــاة البــــــــــــــــد أن 
ــــمــــــر، مـــــــعـــــــتـــــــرباً أن االلــــــــــــتــــــــــــزام لــــن  ــتــ ــ تــــــســ
يـــــــــــــكـــــــــــــون صــــــــــــعــــــــــــبــــــــــــاً، وعــــــــــــــــــــى الـــــــجـــــــمـــــــيـــــــع 
الــــــحــــــرص عــــــى الــــتــــبــــاعــــد واســـــتـــــخـــــدام 
الــــتــــعــــقــــيــــم قـــــــــدر املـــــســـــتـــــطـــــاع لــــلــــحــــفــــاظ 

عى مجتمعنا وأحبائنا. 

قّراء »اإلمارات اليوم« يرفعون شعار 
»االلتزام والتخلي عن عادات قديمة«

عائدون إلى العمل 
بالكمامة والمعقم: 

 للمصافحة 
ً
وداعا

واإلفطار الجماعي
متابعون طالبوا بفواصل زجاجية 

في الجهات التي تعتمد تصميم 
المكاتب المفتوحة. ين. ■ أرشيفية البعض طالب بتنظيم المكاتب بحيث ال تقل المسافة بين كل منها عن متر

القارئة رشا:أم حمدان:عمر أبوعدنان:

آدم الحداد:حسام صالح:

»الحرص على ارتداء 
الكمامة بمجرد الخروج من 
المنزل وحتى العودة إليه 

مرة أخرى«.

»سأعقم مكتبي كل 
صباح، وسأعد قهوتي 

بنفسي حتى أكون 
مطمئنة على سالمتي«.

»سأتخلى عن الخجل، 
ين  وسألفت نظر اآلخر

للسلوكيات التي يمكن أن 
تؤذي الغير«.

»على الجميع الحرص 
على التباعد واستخدام 
المعقمات للحفاظ على 

مجتمعنا وأحبائنا«.

»أحرص على تعقيم يدي 
باستمرار بعد أن ألمس 

، وكذلك 
ً
 أو أوراقا

ً
نقودا

مكتبي بالكامل«.

 قراء شددوا 
على أن الحياة

 البد أن تستمر، 
ين  معتبر
أن االلتزام

.
ً
 لن يكون صعبا

مسافة األمان

شدد عدد من المتابعين 
المشاركين في 

االستطالع على ضرورة 
تقليل عدد المكاتب في 

أماكن العمل، بحيث 
يتحقق شرط ترك مسافة 

أمان بينها، وعدم 
ين،  استخدام أدوات اآلخر

 التي تخص 
ً
خصوصا

الطعام والشراب، مثل 
أكواب الشاي والقهوة 

واألطباق وغيرها. 

تايلور ترد بقوة على 
تغريدة لترامب مثيرة 

للجدل. ■ أرشيفية

ــــفــــــصــــــول مــــــــن وظــــيــــفــــتــــه  أنـــــــهـــــــى رجـــــــــــل مــ
ــــــغ غـــــــــــــــروب يف  ــــونـ ــ ــــــسـ ــــامـ ــ بـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــة سـ
كوريا الجنوبية احتجاجاً استمر ملدة 
عــــام فــــوق بــــرج مـــراقـــبـــة لـــحـــركـــة املــــرور 

بطول 25 مراً.
وهـــبـــط الـــرجـــل ويـــدعـــى كــيــم يــونــغ 
هــــي مــــن فـــــوق الــــــربج الـــقـــريـــب مــــن مــقــر 
الشركة يف سيؤول بعدما حصل عى 
اعتذار. وكان قد تم فصل كيم قبل 25 
عــــامــــاً، بــســبــب مـــحـــاولـــتـــه إنــــشــــاء نــقــابــة 
للعمال. وأخفق طوال 24 عاماً يف أن 
يعود للشركة، وصعد يف يونيو 2019 
إىل ســـطـــح بـــــرج مـــراقـــبـــة املــــــــرور، وأقـــــام 
مــــنــــصــــة لــــاحــــتــــجــــاج عــــــى الـــــشـــــركـــــة مــن 

خالها.
سيؤول ■ د.ب.أ 
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قبل جائحة »كوفيد-19« كان صياد 
األســـمـــاك دانــيــيــل ريــجــيــو يف مرسيليا 
)فـــرنـــســـا( املـــطـــلـــة عـــى الـــبـــحـــر املــتــوســط 
يــحــيــي األصـــدقـــاء والـــزمـــاء بقبلتني، 

لكن »اآلن نتصافح عرب الكوع«.
مـــــــــن فــــــرنــــــســــــا إىل تــــــــونــــــــس مـــــــــــــــروراً 
بـــإســـبـــانـــيـــا والــــجــــزائــــر ولــــبــــنــــان، أرغـــمـــت 
مكافحة »كوفيد-19« حظر القبات 

والعناق واملصافحة باليد.
وهــي تقاليد أساسية يف منطقة 
ــــتـــــوســـــط الـــــتـــــي تـــنـــتـــشـــر فــــيــــهــــا »ثــــقــــافــــة  املـ
التماس والقرب« عى ما يقول عالم 

االجتماع التونيس محمد جوييل.
واعــتــمــد البعض تحيات جديدة 
مثل وضع الكوع عى الكوع كما كان 
ذلــــــك ســـــائـــــداً يف إفـــريـــقـــيـــا عـــنـــد انـــتـــشـــار 
وبــــــاء إيــــبــــوال أو الــــقــــدم عــــى الــــقــــدم أو 
عرب وضع اليد عى القلب أو محاكاة 
الـــــــــقـــــــــبـــــــــات عـــــــــــن ُبـــــــــعـــــــــد مـــــــــــع حــــــــنــــــــني إىل 
الـــعـــنـــاق الـــفـــعـــيل. لــكــن دانـــيـــيـــل ريــجــيــو 
الــذي يبيع السمك يف مــرفــأ مرسيليا 
ثــانــيــة مـــدن فــرنــســا يــوضــح »ال يمكننا 
الــــقــــول إنـــنـــا غــــر مـــشـــتـــاقـــني إىل ذلــــك، 
لــكــن هـــذا األمـــر لــن يــقــي عــى روابـــط 

الصداقة«.
واعـــــــتـــــــمـــــــد إيـــــــــفـــــــــون تـــــــابـــــــيـــــــاس وهــــــو 
مــــتــــقــــاعــــد يــــنــــظــــم نــــــزهــــــات يف مـــرســـيـــلـــيـــا 
»تــحــيــة ووهـــــان«، تــيــمــنــاً بــاملــديــنــة التي 

ظهر فيها فروس كورونا املستجد.
ويـــوضـــح الـــرجـــل وهـــو مـــن ســكــان 
جزيرة فريول »نلمس مشط القدم. 
نـــحـــن أبــــنــــاء الـــجـــنـــوب نـــحـــتـــاج إىل هـــذا 

االتصال«.
ويف مرسيليا التي تقيم عاقات 
وثـــــــيـــــــقـــــــة مــــــــــع دول املـــــــــتـــــــــوســـــــــط، حــــتــــى 
الـــــــــــــرجـــــــــــــال يــــــــتــــــــبــــــــادلــــــــون الــــــتــــــقــــــبــــــيــــــل عــــنــــد 
الــــــــــــــــســــــــــــــــام. ويـــــــــــــقـــــــــــــول جــــــــــان-فــــــــــرنــــــــــســــــــــوا 

شـــــونـــــيـــــيـــــه رئـــــــيـــــــس مـــــتـــــحـــــف حـــــــضـــــــارات 
ـــا واملـــتـــوســـط، الـــــذي انــتــقــل قــبــل  ــ أوروبــ
سنوات من باريس إىل مرسيليا »هذا 
املـــكـــان األول الـــــذي قــبــلــت فــيــه رجـــــاالً. 
لم يسبق يل أن فكرت بتقبيل مصريف 

قبل ذلك!«.
ويف مــــونــــبــــولــــيــــيــــه )جـــــــنـــــــوب شـــــرق 
فــــرنــــســــا( حــــيــــث يــــتــــبــــادل أبـــــنـــــاء املـــديـــنـــة 
ــــبـــــات يف كــــــل املــــنــــاســــبــــات كــمــا  ثـــــــاث قـ
الحال يف لبنان، »نعاين نقصاً فعلياً 
ونــــــشــــــعــــــر بـــــضـــــيـــــق عــــــنــــــدمــــــا نـــــضـــــطـــــر إىل 
ــــتــــــخــــــيل عــــــــن ذلـــــــــــــك« تـــــــقـــــــول الــــطــــالــــبــــة  الــ
مـــيـــلـــودي ريـــكـــو الـــتـــي تــــــردد راهــــنــــا بــني 
جمع راحتي اليدين أمام الصدر عى 
الــطــريــقــة الــهــنــديــة مــع االنــحــنــاء قلياً 

أو التلويح باليد عن ُبعد.
وتـــوقـــفـــت فـــاطـــمـــة بـــوملـــعـــات الــتــي 
تــســكــن حــي بـــويت بـــار يف مرسيليا عن 
تــقــبــيــل أصــــدقــــائــــهــــا، مـــوضـــحـــة »أقـــــوم 
بالحركة التي كانت تقوم بها جديت 
ــــة بـــــــوضـــــــع الـــــــيـــــــد الـــــيـــــمـــــنـــــى عـــى  ــيــ ــ ــــربــ ــــغــ املــ
الــــقــــلــــب مــــــع نـــــظـــــرة عـــمـــيـــقـــة لـــيـــشـــعـــروا 

بمحبتي«.
وتــقــول إيــلــيل كــومــايــتــي مــن أثينا 

»اشتقت إىل العناق والقبل فعاً«.
ويف بــــــــروت، تــــوضــــح زيــــنــــة عــقــل 
العاملة يف مجال التأمني أنها باتت 
تــــــعــــــوض الــــتــــقــــبــــيــــل والـــــــعـــــــنـــــــاق بــــــزيــــــادة 
الــــــتــــــعــــــابــــــر الـــــلـــــفـــــظـــــيـــــة مـــــــــع اســــــتــــــخــــــدام 
الكثر من األوصــاف والنعوت »لكن 
أحـــيـــانـــاً ال أجــــد الـــكـــام املـــعـــرب فـــعـــاً أو 
أن الـــــــــــنـــــــــــاس ال يـــــــــــــريـــــــــــــدون كـــــــــــامـــــــــــاً بــــل 
ــــتـــــضـــــان«.  مـــــواســـــاة عـــــرب الــــعــــنــــاق واالحـ
وتضيف »أشتاق للتقبيل والعناق أو 

حتى مجرد الربيت عى الكتف«.
وتــــــــابــــــــعــــــــت »أشــــــــــــتــــــــــــاق إىل ذلــــــــــك، 
ــــاً عــــنــــدمــــا يــــحــــتــــاج الـــشـــخـــص  خـــــصـــــوصـ

أمــــامــــي إىل دعــــــم مـــعـــنـــوي يف حــــاالت 
الـــــــحـــــــزن والــــــــــحــــــــــداد مـــــــثـــــــاً، أو عــــنــــدمــــا 
ــــريــــــد  تـــــــــكـــــــــون هـــــــــنـــــــــاك مــــــنــــــاســــــبــــــة فــــــــــــــرح نــ

االحتفال بها معاً«.
وتــوضــح عــاملــة اإلنـــاســـة جنفياف 

زويــــــا مــــن جـــامـــعـــة مـــونـــبـــولـــيـــيـــه، أن 
»الـــتـــمـــاس الـــجـــســـدي هــــو أســــاس 
ــــو أمــــر  ــ ــــتـــــوســـــط، وهـ هـــويـــتـــنـــا يف املـ
مــــــخــــــتــــــلــــــف عـــــــــــن املـــــــــــمـــــــــــارســـــــــــات يف 
الـــــــــــــــبـــــــــــــــاد املـــــــــطـــــــــبـــــــــعـــــــــة بـــــــالـــــــثـــــــقـــــــافـــــــة 
اإلنــــــــــــجــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــزيــــــــــــة وعــــــــــــــــــــــــن الــــــــبــــــــعــــــــد 

اآلسيوي«.
ويــــــــــــــــــــــــــــــــؤكــــــــــــــــــــــــــــــــد جــــــــــــــــويــــــــــــــــيل 

»الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء بــــــــــــــني 
أشـــخـــاص يــعــرفــون 
بـــــــعـــــــضـــــــهـــــــم بـــــــعـــــــضـــــــاً 
ـــــاق  ــنــ ــــ يــــــــــــــــــــؤدي إىل عـ

وقــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــات، وهـــــــــــــــــــــذا 
املــــــــــــعــــــــــــرفــــــــــــة  إىل  مـــــــــــــــــؤشـــــــــــــــــر 

واالمتنان«.
ويضيف »تصرفنا ناجم 

عن العادات ومن الصعب 
لطفل صغر أن يرى جده 
أو جـــــــــدتـــــــــه مــــــــــن دون أن 
يــــعــــانــــقــــهــــمــــا. يف إســــبــــانــــيــــا، 

يـــطـــلـــب مــــن الـــشـــخـــص مـــنـــذ الــطــفــولــة 
الــــتــــقــــبــــيــــل وفـــــــجـــــــأة ُيـــــــقـــــــال لـــــــه اآلن )ال 
تلمس أحــداً( هــذا مخالف للطبيعة 

البشرية«.
ــــعــــــة  ــــامــ ويــــــــــــقــــــــــــول الـــــــــبـــــــــاحـــــــــث يف جــ
الــــــــــجــــــــــزائــــــــــر نــــــــــاصــــــــــر جــــــــــابــــــــــي »الــــــــتــــــــمــــــــاس 
ــــزائــــــر،  الــــــجــــــســــــدي مـــــهـــــم جــــــــــــداً يف الــــــجــ
ــــــات  ــــركـ ــ ــــــرة وحـ ــثـ ــ ــ ــــثـــــمـــــة مــــــامــــــســــــات كـ فـ

تعرب عن التعاطف«.
ويـــــــضـــــــيـــــــف أنــــــــــــــه عــــــــــى غـــــــــــــــــرار دول 
أخرى »يحاول البعض إيجاد حلول 
بديلة مثل إلقاء التحية عرب الكوع، 
لــــكــــن هـــــــذا الــــتــــصــــرف يـــبـــقـــى هــــامــــشــــيــــاً. 

نــحــتــاج إىل وقــت لــانــتــقــال إىل ثقافة 
معاكسة«.

ومـــــــــــــــــــع الــــــــــكــــــــــمــــــــــامــــــــــة الــــــــــــتــــــــــــي بــــــــاتــــــــت 
اكـــــــــســـــــــســـــــــواراً أســـــــاســـــــيـــــــاً مــــــــع تـــخـــفـــيـــف 
قــيــود الــعــزل، تعلم الــصــيــاد دانييل 
ريـــجـــيـــو يف مـــرســـيـــلـــيـــا »االبــــتــــســــام عــرب 

العيون«.
ويشر شونييه إىل أن »الحاجز 
الــذي تقيمه الكمامة أكــرب مــن عدم 
املـــــــصـــــــافـــــــحـــــــة أو الـــــــتـــــــقـــــــبـــــــيـــــــل. نـــــــحـــــــن يف 

مـــــــجـــــــتـــــــمـــــــع حـــــــــيـــــــــث وضـــــــــــــــــع قـــــــــــنـــــــــــاع عـــــى 
الوجه أمر اصطناعي بالكامل ويثر 

االضطراب«.
ويــــــــرى مــــانــــويــــل أرمــــايــــونــــيــــس مــن 
جامعة كاتالونيا املفتوحة )إسبانيا( 
أن »مــــعــــيــــاراً اجـــتـــمـــاعـــيـــاً جــــديــــداً يــتــمــيــز 
بـــقـــدرة أكـــرب عـــى الــتــعــبــر عـــن املــشــاعــر 
ظـــهـــر بـــعـــد صــــدمــــة هـــائـــلـــة نـــاجـــمـــة عــن 
ــــيـــــل ريـــجـــيـــو  ــــيـ ــــقــــــول دانـ الــــــــفــــــــروس«. ويــ
»نضيف كلمات لتعويض الحركات 
ــــا مـــثـــل  ــــهــ ــــام بــ ــ ــيـ ــ ــ ــــقـ ــ ــــــحــــــجــــــم عــــــــن الـ الـــــــتـــــــي ُن
صديقي وأخي«. لكن من إسبانيا إىل 
تونس يرى الخرباء أن هذا التكيف 
»هــــــــــــــــــو ظـــــــــــــــــــــــــــريف«، ويــــــــنــــــــبــــــــغــــــــي أن 
يــــــــخــــــــتــــــــفــــــــي مـــــــــــــــع الـــــــــــــــفـــــــــــــــروس. 
ــــمــــــد جـــــويـــــيل  ويـــــــــشـــــــــدد مــــــحــ
»الـــــتـــــمـــــاس الـــــجـــــســـــدي يف 
ــــتـــــوســـــط هــــــو اســـتـــكـــمـــال  املـ
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروري لــــــــــــلــــــــــــتــــــــــــواصــــــــــــل 

االجتماعي 
والرمزي«.

مرسيليا ■ 
أ.ف.ب

جنفياف زويا: »التماس الجسدي 
أساس هويتنا في المتوسط«. 

ريجيو: »نضيف كلمات لتعويض 
حجم عنها«.

ُ
الحركات التي ن

»ثقافة التماس والقرب« انحسرت مع 
انتشار فيروس كورونا

في بالد المتوسط: 
حنين عارم 

إلى العناق والتقبيل

اعتمد البعض تحيات جديدة مثل وضع الكوع على الكوع أو القدم على القدم أو اليد على القلب. ■ أرشيفية

تويف املمثل املصري حسن حسني 
يف ســاعــة مبكرة مــن صــبــاح أمس 
)الـــــــــســـــــــبـــــــــت(، عـــــــــن عــــــمــــــر نــــــــاهــــــــز 89 
عـــامـــاً، وبــعــد مـــشـــوار طــويــل أثـــرى 
خـــــــــــــــــالـــــــــــــــــه املـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــرح والــــــــــســــــــــيــــــــــنــــــــــمــــــــــا 
والتلفزيون بمئات األعمال، كما 
كــــــــــــــــــان تـــــــمـــــــيـــــــمـــــــة الــــــــــــحــــــــــــظ لــــــــأجــــــــيــــــــال 

الجديدة التي صعدت بعده.
وقال نقيب املمثلني املصريني 
أشـــرف زيك، إن »الــراحــل تــويف يف 
الواحدة والنصف فجراً، إثر أزمة 
ــــا  ــــقـــــل عـــــــى إثـــــرهـ قــــلــــبــــيــــة مــــفــــاجــــئــــة نـ
ملـــســـتـــشـــفـــى دار الـــــفـــــؤاد وتــــــم نــقــلــه 
لــــلــــعــــنــــايــــة املــــــــركــــــــزة، لــــكــــنــــه تــــــــويف يف 

الحال«.
وشارك الفنان الراحل أجياالً 
عــدة مــن النجوم أعمالهم طــوال 
عـــقـــود عـــــدة يف الــســيــنــمــا واملـــســـرح 

والتلفزيون.
ونــعــت نــقــابــة املــهــن التمثيلية 

الــفــنــان الـــراحـــل كــمــا نــعــاه فــنــانــون 
مـــن مــخــتــلــف الــــــدول الــعــربــيــة عــرب 

وسائل التواصل االجتماعي.
ــــتـــــوبـــــر عــــام  ُولـــــــــد حــــســــنــــي يف أكـ
1931 وبــــــــدأ بـــالـــتـــمـــثـــيـــل يف مـــســـرح 
املــــــــدرســــــــة الـــــــــــذي حـــــصـــــل مـــــنـــــه عـــى 
الــــعــــديــــد مـــــن الـــــجـــــوائـــــز، ثـــــم فـــرقـــة 
املــــــــــــــســــــــــــــرح الــــــــــعــــــــــســــــــــكــــــــــري وبــــــــعــــــــدهــــــــا 
املـــــــــســـــــــرح الــــــــقــــــــومــــــــي. بـــــــــــدأ مـــــــشـــــــواره 
ــــيـــــطـــــة يف  ــــمــــــايئ بــــــــــــــــــــأدوار بـــــسـ ــنــ ــ ــيــ ــ الــــــســ

أفــــــــــــــام مــــــثــــــل )الـــــــــكـــــــــرنـــــــــك( و)أمــــــــــــــرة 
حـــبـــي أنـــــــا( قـــبـــل أن يـــلـــفـــت األنــــظــــار 
ــــيـــــــس( مـــع  ــ ــــوبـ ــ ــــيــــــه يف )ســــــــــــواق األتـ إلــ
املخرج عاطف الطيب عام 1982، 
وقـــــــــدم أفـــــــامـــــــاً بـــــــــــارزة يف الـــســـيـــنـــمـــا 
املــــــــــــــصــــــــــــــريــــــــــــــة مــــــــــنــــــــــهــــــــــا )املــــــــــــســــــــــــاطــــــــــــيــــــــــــل( 
و)الــــــــهــــــــجــــــــامــــــــة( و)ســـــــــــــــــــارق الـــــــفـــــــرح( 
ــــــج( و)املــــــــــــواطــــــــــــن  ــــــسـ ــــفـ ــ ــنـ ــ ــ و)لـــــــــــيـــــــــــه يـــــــــــا بـ
ــــاء عـــى األســفــلــت(  ــ مـــصـــري( و)دمـ
و)نـــــــــــــــــــاصـــــــــــــــــــر 56( و)خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارج عــــــى 

القانون(.
ووقــــــــــــــف إىل جـــــــانـــــــب األجـــــــيـــــــال 
الــــــــــجــــــــــديــــــــــدة الــــــــــتــــــــــي ظــــــــــهــــــــــرت بــــــعــــــده 
وشــــاركــــهــــا بـــدايـــتـــهـــا الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة، 
ــــديــــــن يف )عــــبــــود  مــــثــــل عـــــــاء ويل الــ
عــى الــحــدود(، ومحمد سعد يف 
)الــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــبــــــــــــي(، وهـــــــــــــــــــــــاين رمـــــــــــــــــــــــزي يف 
)مـــحـــامـــي خــــلــــع(، وأحــــمــــد حــلــمــي 
يف )مــيــدو مشاكل(، وأحــمــد عيد 
ــــلــــــة ســـــــقـــــــوط بـــــــــغـــــــــداد( حـــتـــى  ــــيــ يف )لــ

أطلق عليه لقب »الجوكر«.
وعـــــــــــى خـــــشـــــبـــــة املـــــــــســـــــــرح قــــــدم 
ــــمـــــال مـــنـــهـــا )عـــى  الـــعـــديـــد مــــن األعـ
الــرصــيــف( و)ســكــر زيــــادة( و)فـــاح 
فـــــــــــــوق الـــــــــشـــــــــجـــــــــرة( و)جـــــــــــــــــــوز ولـــــــــــــوز( 

و)عفروتو( و)حزمني يا(.
ويف الـــدرامـــا الــتــلــفــزيــونــيــة بــرع 
يف أدوار مـــــتـــــعـــــددة بـــمـــســـلـــســـات 
)أبـــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــايئ األعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاء شـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــراً( 
و)الـــســـبـــنـــســـة( و)قـــــهـــــوة املـــــــــواردي( 
و)بـــــــــوابـــــــــة الـــــــحـــــــلـــــــواين( و)يـــــــــــا رجـــــــال 
العالم اتحدوا( و)رأفت الهجان( 
و)ابــن النظام( و)أيــن قلبي( و)أم 

كلثوم( و)رحيم(.
ونــــال الــفــنــان الـــراحـــل الــعــديــد 
مـــــن الــــجــــوائــــز عـــــى مــــــدى مــــشــــواره 
وكـــــــــــــــــــرمـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــهـــــــــــــــرجـــــــــــــــان الـــــــــــــقـــــــــــــاهـــــــــــــرة 
السينمايئ الدويل يف دورته الـ40 

عام 2018.
القاهرة■رويترز

 من التمثيل
ً
بعد أكثر من 70 عاما

تمثال الفنان حسن حسني للنحات المصري الشاب محمود فؤاد. 
■ أرشيفية

الكوميديا المصرية منذ اليوم من دون حسن حسني
رحل عن 89 
، وكان

ً
عاما

 تميمة الحظ 
لألجيال الجديدة 
التي صعدت 

بعده.

فاطمة بولمعات: 
»أقوم بالحركة التي 

كانت تقوم بها جدتي 
المغربية بوضع اليد 

اليمنى على القلب مع 
نظرة عميقة ليشعروا 

بمحبتي«.
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قـــال املــســتــشــار اإلعــامــي يف هيئة دبــي 
لـــــــــــلـــــــــــثـــــــــــقـــــــــــافـــــــــــة، ظـــــــــــــــاعـــــــــــــــن شــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــن، إن 
»السلوكيات الثقافية مهمة للدراسة 
يف التحوالت الطارئة الكبرية واملؤثرة 
ــــارغــــــري  ــــتــــــشــ ــــثــــــل االنــ ــــعــــــات، مــ ــــمــ ــتــ ــ ــــجــ يف املــ
املــــســــبــــوق ملـــــــرض )كـــــــوفـــــــيـــــــد-19(، الـــــذي 

تواجهه البشرية حالياً«.
وأوضــــــــــــــــــح شــــــــاهــــــــن أن »الـــــثـــــقـــــافـــــة 
واحدة من أكرث الطرق األساسية التي 
ــــالــــــم،  ــــعــ ــــكـــــل كــــيــــفــــيــــة عــــيــــشــــنــــا يف الــ تـــــشـ
فنحن كائنات بيولوجية وثقافية عىل 
حــد ســــواء، لــذلــك عــنــدمــا ينتشر مثل 
هذا املرض املرعب عرب أجزاء كبرية من 
العالم، فيمكننا أن نتعامل مع ذلك 

بطرق بيولوجية وثقافية«.
وأضــــــــــــــــــــــــاف شــــــــــاهــــــــــن لـــــــــــــــــــ»اإلمــــــــــــــــــارات 
الــــــــــــــــيــــــــــــــــوم«: »إنــــــــــــنــــــــــــا كــــــمــــــجــــــتــــــمــــــعــــــات غــــري 
مــــتــــشــــابــــهــــة، ربـــــمـــــا تـــــكـــــون لــــديــــنــــا ردود 
فــعــل ثقافية خــاصــة بــنــا، تعتمد عىل 
قــــــــــــدرة اســـــتـــــجـــــابـــــة دولــــــــنــــــــا لـــلـــمـــعـــطـــيـــات 
الجديدة الطارئة واملستحدثة سياسياً 
واقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــاً واجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــاً، وتــــركــــيــــبــــة 
مــجــتــمــعــاتــنــا بـــمـــؤســـســـاتـــهـــا املــخــتــلــفــة، 
وكذلك هيكلة أسرنا وطريقة حياتنا، 
ومــــــــــــــــتــــــــــــــــانــــــــــــــــة مــــــــــنــــــــــظــــــــــومــــــــــتــــــــــنــــــــــا الـــــــــصـــــــــحـــــــــيـــــــــة 
واالقتصادية، واستشرافنا للمخاطر 
قبل حدوثها، لذا يمكن أن يكون تأثري 
ــــــرض أكـــــرب أو أقـــــل اعــــتــــمــــاداً يف قــــدرة  املـ
االســــــــــــتــــــــــــجــــــــــــابــــــــــــة لــــــــــــلــــــــــــطــــــــــــارئ الــــــــــعــــــــــاجــــــــــل، 
ومـــنـــظـــومـــة اإلجــــــــــــراءات والـــســـلـــوكـــيـــات 

الخاصة بنا«.
وشــــــــــــــــــــــــرح شــــــــــــاهــــــــــــن أن الــــــلــــــحــــــظــــــة 
التاريخية أو املنعطف التاريخي الذي 
نـــمـــر بـــــه، يـــمـــي عــلــيــنــا إعــــــــادة الـــنـــظـــر يف 
حاضرنا املتغري، »فمن بن التغيريات 
التي تحدث اآلن الدفع الــواضــح نحو 
ــــتــــــحــــــديــــــث الـــــــرقـــــــمـــــــي، الـــــــــــــذي نـــلـــحـــظـــه  الــ
ونـــــمـــــارســـــه بـــشـــكـــل يــــومــــي ،مـــــــن خــــال 
اســــــتــــــخــــــدامــــــاتــــــنــــــا املــــــتــــــاحــــــقــــــة لــــتــــقــــنــــيــــات 
االتصال عرب اإلنرتنت، فبعد أن تغول 
هـــذا املــــرض وأجــــرب الــنــاس جميعاً من 
أقىص املعمورة إىل أقصاها عىل البقاء 
يف بـــيـــوتـــهـــم، وفـــــــرض شـــــــروط الــتــبــاعــد 
االجــــــتــــــمــــــاعــــــي، قــــــــــاد ذلــــــــــك إىل تـــحـــقـــيـــق 
واحدة من التحديات التي تحولت إىل 
ــــــي الـــعـــمـــل عـــــن ُبـــــعـــــد، مــن  فــــــــرص، وهـ
خــــــــــــــال إدارة أعـــــــمـــــــالـــــــنـــــــا الـــــــيـــــــومـــــــيـــــــة أو 
الــــــــــــــتــــــــــــــدريــــــــــــــس أوالـــــــــــــــــتـــــــــــــــــســـــــــــــــــّوق أوشــــــــــــــــــــــــــراء 
احتياجاتنا الــغــذائــيــة الــضــروريــة، عرب 
الـــــتـــــطـــــبـــــيـــــقـــــات املــــــــتــــــــعــــــــددة أو بـــــواســـــطـــــة 

الهاتف املحمول«.

سلوك ثقافي جديد
وذهـــــــب املـــســـتـــشـــار اإلعـــــامـــــي يف هــيــئــة 
ــــتـــــشـــــهـــــاد بــــــإشــــــارة  دبـــــــــي لــــلــــثــــقــــافــــة لـــــاسـ
الـــــــــــبـــــــــــاحـــــــــــث األملــــــــــــــــــــــــــــاين يف االتـــــــــــجـــــــــــاهـــــــــــات 
واملــســتــقــبــل، مــاثــيــوس هــوركــس، إىل 
ــــاعـــــي«  ــــتـــــمـ أن »الـــــــــذكـــــــــاء الـــــبـــــشـــــري االجـ
ســيــســاعــدنــا يف الــســيــطــرة عـــىل األزمــــة 
الـــتـــي يــمــر بــهــا الــعــالــم الـــيـــوم، ويــقــول 
إن املـــــــــســـــــــافـــــــــة الــــــــجــــــــســــــــديــــــــة الــــــقــــــســــــريــــــة 
ســــــتــــــعــــــّزز الـــــــتـــــــقـــــــارب الـــــــجـــــــديـــــــد، إذ بـــــدأ 
الــــــــــبــــــــــشــــــــــر يف مــــــــخــــــــتــــــــلــــــــف املـــــــجـــــــتـــــــمـــــــعـــــــات 
يتواصلون بشكل مكثف أكرث من ذي 

قـــــــــبـــــــــل، عـــــــــــرب الــــــــــــــدردشــــــــــــــة املــــــــــرئــــــــــيــــــــــة، أو 
الــــــــهــــــــاتــــــــف مــــــــــع الــــــــــــزمــــــــــــاء واألصــــــــــــدقــــــــــــاء 
الــــقــــدامــــى، وأخــــــذ الـــكـــثـــريون يــســألــون 
عــــــــن أحـــــــــــــــوال جــــــريانــــــهــــــم وهــــــــــل هــــــــم يف 
حاجة إىل خدمة أو مساعدة، وهذا 
ــــثـــــل تـــــــــغـــــــــرّياً ســــلــــوكــــيــــاً  ــــمـ يف حــــــــد ذاتـــــــــــــه يـ
ثــقــافــيــاً واجــتــمــاعــيــاً فــرضــتــه معطيات 

الواقع الجديد.
ــــــع انـــكـــفـــاء  ــــــه »مـ وتـــــابـــــع شــــاهــــن أنـ
الــــــــــعــــــــــالــــــــــم ودخـــــــــــــــولـــــــــــــــه إىل الـــــــــــــداخـــــــــــــل، 
تــــتــــكــــشــــف الــــــطــــــرق الــــثــــقــــافــــيــــة الــــفــــريــــدة 
التي تتعامل بها البلدان مع جائحة 
)كــــوفــــيــــد-19(، وتــعــلــن كـــل دولــــة عن 
طــــــــابــــــــعــــــــهــــــــا املـــــــــمـــــــــيـــــــــز يف الـــــــــتـــــــــعـــــــــامـــــــــل مـــــع 
الـــــــــجـــــــــائـــــــــحـــــــــة، فــــــــقــــــــد قــــــــيــــــــل ســــــــــابــــــــــقــــــــــاً إن 
شخصية اإلنــســان الحقيقية التظهر 
إال يف األزمات، ومع تزايد اإلجراءات 
ــــلـــــمـــــســـــاعـــــدة عـــــــىل إبـــــطـــــاء  االحــــــــــرتازيــــــــــة لـ
ــــإن إحـــــــدى أكـــرث  ــــفــــــريوس، فــ انــــتــــشــــار الــ
الـــظـــواهـــر إثــــــارة لــاهــتــمــام هـــي الــطــرق 
ــــــدن  ــــا املـ ــــتــــــي تــــعــــامــــلــــت بـــــهـ ــــة الــ ــ ــيـ ــ ــ ــــــداعـ اإلبـ
والـــــــــــبـــــــــــلـــــــــــدان املــــــخــــــتــــــلــــــفــــــة مـــــــــــع الـــــــــــوبـــــــــــاء، 
وتــــــحــــــديــــــد )ثــــــقــــــافــــــة الـــــحـــــجـــــر الــــصــــحــــي( 
ــــــي إيـــــــطـــــــالـــــــيـــــــا، تــــم  ــــفـ ــ الــــــــخــــــــاصــــــــة بــــــــهــــــــا، فـ
تصوير السكان املعزولن ذاتــيــاً وهم 
يـــــــــغـــــــــنـــــــــون ويـــــــــــــمـــــــــــــارســـــــــــــون األوبــــــــــــــــــــــــــــــرا مـــــن 
شـــرفـــاتـــهـــم، بــيــنــمــا وزع الــبــلــجــيــكــيــون 
الفطائر الشهرية والبطاطس املقلية 
يف أنـــــــحـــــــاء الــــــــبــــــــاد، يف الـــــــوقـــــــت الـــــــذي 
اليــــــــزال فـــيـــه بـــعـــض الــــنــــاس يف الــــــدول 
االســكــنــدنــافــيــة يــتــدربــون لــلــعــمــل عىل 

الدّراجات«.
ــــامـــــح  ــــتـــــسـ وعــــــــــــن اإلمـــــــــــــــــــــــارات بــــــلــــــد الـ
واإلنــــــســــــانــــــيــــــة، كــــمــــا وصـــــفـــــه شــــاهــــن، 
قــــال إن »املـــواطـــنـــن واملـــقـــيـــمـــن هــتــفــوا 
مــــــــــــــن شــــــــــــــرفــــــــــــــات مــــــــــنــــــــــازلــــــــــهــــــــــم وبـــــــشـــــــكـــــــل 
مـــتـــواصـــل الـــنـــشـــيـــد الـــوطـــنـــي لـــلـــدولـــة، 
وقاموا بتحية جنود الخطوط األوىل 
األمامية، إضافة إىل انضمام جموع 
كثرية وكبرية من الناس شباباً وكباراً 
يف جـــــمـــــعـــــيـــــات الــــــــتــــــــطــــــــّوع لــــــيــــــكــــــونــــــوا يف 
خـــــــدمـــــــة الـــــــــوطـــــــــن، مــــــــا يـــــكـــــشـــــف ثــــقــــافــــة 
الــخــري والــعــطــاء اإلنـــســـاين وشخصية 
دولـــة اإلمـــــارات وســمــعــتــهــا، وقــدرتــهــا 
عىل تحويل التحديات والصعاب إىل 
تواصل وخري وفرص سانحة للعلم، 
والــتــحــدي، والــعــمــل، بشكل يأخذنا 
املــــــــــخــــــــــلــــــــــصــــــــــة،  الــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــادات  أن  إىل 

واألشــــخــــاص الــحــقــيــقــيــن، واألمــــاكــــن 
ــــــة،  ــــــخـ ــــراسـ ــ الــــــــجــــــــاذبــــــــة، والـــــــثـــــــقـــــــافـــــــات الـ
تجعل هــذا الــعــالــم متنّوعاً ومعطاًء 

بشكل يفوق الخيال«.

هندسة المكاتب 
المفتوحة 

ويـــتـــابـــع شـــاهـــن أن »هـــنـــدســـة املــكــاتــب 
ــــتـــــوحـــــة ســــتــــتــــغــــري لــــتــــصــــبــــح املــــكــــاتــــب  ــــفـ املـ
متباعدة، وتكون محطات التنظيف 
املــــــجــــــهــــــزة بــــمــــطــــهــــر الــــــيــــــديــــــن واملــــــنــــــاديــــــل 
ــــا هـــــــــي الـــــــقـــــــاعـــــــدة،  ــــتـــــرييـ ــــكـ ــبـ ــ ــلـ ــ املــــــــــضــــــــــادة لـ
ــــفـــــض شــــعــــبــــيــــة أمــــــــاكــــــــن الــــعــــمــــل  ــنـــــخـ ــ وتـ
الـــرشـــيـــقـــة ذات املــــقــــاعــــد غـــــري املـــعـــيـــنـــة، 
لـــــيـــــتـــــمـــــكـــــن املــــــــــوظــــــــــفــــــــــون مـــــــــــن اســــــــــــــــــرتداد 
فسحة األمان والتحكم يف الحصول 
ــــأتـــــون إلــيــهــا  عـــــىل مـــســـاحـــة شـــخـــصـــيـــة يـ
ــــرر، يف الــــوقــــت  ـــكـ كــــــل يــــــــوم بــــشــــكــــل مـــــتــ
الــــــــــــــــــــــــــــذي ســــــــــيــــــــــتــــــــــم خــــــــــــــالــــــــــــــه اســـــــــتـــــــــبـــــــــعـــــــــاد 
الرتكيبات التي تعمل باللمس، مثل 
ــــتـــــشـــــعـــــرات األبـــــــــــــــــواب واألحــــــــــــــواض  مـــــسـ
األوتــــومــــاتــــيــــكــــيــــة ومــــــوزعــــــات الـــصـــابـــون 
ــــنـــــدســـــون  ــــهـ واملــــــــصــــــــاعــــــــد. وقــــــــــد يـــــــقـــــــوم املـ
املعماريون أيــضــاً بتصميم مساحات 
بــــــــــــــــمــــــــــــــــواد الـــــــــــــبـــــــــــــنـــــــــــــاء املــــــــــتــــــــــيــــــــــنــــــــــة واألثــــــــــــــــــــــــــاث 
واألرضــيــات واألســطــح األخـــرى، التي 
ــــيـــــف  ــــنـــــظـ ــــتـ يــــــمــــــكــــــن أن تــــــصــــــمــــــد أمـــــــــــــــــام الـ
الــعــمــيــق املـــتـــكـــرر، والــــــذي مـــن املــتــوقــع 
أن يــكــون ضـــرورة دائــمــة ملــكــان العمل 

املستقبي لسنوات مقبلة«.
كما أن الفحص الطبي اإللزامي، 
مـــــثـــــل اخــــــــتــــــــبــــــــارات درجـــــــــــــــات الـــــــــحـــــــــرارة، 
واخــــــــــــــتــــــــــــــبــــــــــــــارات األجـــــــــــــــســـــــــــــــام املـــــــــــــضـــــــــــــادة، 
ســيــصــبــح هـــو الـــقـــاعـــدة أثـــنـــاء الــعــمــل، 
ــــاهـــــزة  ــنـــــعـــــة الـــــــوجـــــــه الـــــجـ ــ وســــتــــصــــبــــح أقـ
عـــــنـــــصـــــراً أســــــاســــــيــــــاً يف خـــــــزانـــــــة مــــابــــس 
املوظفن، عىل الرغم من أن األعمال 
غري الرسمية ستبقى عىل األرجح هي 
القاعدة يف املكاتب، وسيصبح ارتداء 
قناع الوجه حول املكتب أمراً شائعاً، 
ــــانــــــع  وهـــــــــــــــذه فــــــــرصــــــــة لــــــــشــــــــركــــــــات ومــــــصــ
الـــــنـــــســـــيـــــج البــــــــتــــــــكــــــــارات جــــــــديــــــــدة حــــــول 

ــنـــــعـــــة أكــــــــرث حـــمـــايـــة  ــ كـــيـــفـــيـــة جــــعــــل األقـ
وراحــــــــــة وأنـــــــاقـــــــة. ويــــــــرى الــــبــــاحــــثــــون يف 
إدارات املـــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة أن ســـاعـــات 
العمل القياسية التي تصل إىل تسع 
ــــاعــــــات عـــــمـــــل، ســـتـــصـــبـــح شــــيــــئــــاً مــن  ســ
املــــــــايض، فـــفـــي الــــوقــــت الـــــــذي يــتــعــامــل 
فــيــه املــحــرتفــون مــع مــتــطــلــبــات الــحــيــاة 
الـــعـــمـــلـــيـــة والــــحــــيــــاة املـــنـــزلـــيـــة يف املـــكـــان 
نــــــــــفــــــــــســــــــــه، ســــــــيــــــــخــــــــفــــــــف الــــــــــــعــــــــــــديــــــــــــد مــــــن 
أصــــــحــــــاب الــــعــــمــــل الـــــقـــــواعـــــد املـــتـــعـــلـــقـــة 
ببدء ساعات العمل وإنهائه يف وقت 
مــحــدد. ويــشــري أولــئــك إىل أن مــعــيــاراً 
جديداً حول الثقة واالحرتام سيوجد 
يف الــــطــــرق الـــتـــي ســـيـــديـــر بـــهـــا أصـــحـــاب 
الـــعـــمـــل مـــوظـــفـــيـــهـــم، إذ ســـيـــكـــون مــن 
الـــصـــعـــب عــلــيــهــم إنــــكــــار املـــــرونـــــة حـــول 
ســـاعـــات الــعــمــل، خــصــوصــاً بالنسبة 
لــلــمــوظــفــن الــذيــن يــعــمــلــون يف تقنية 
وتــكــنــولــوجــيــا املـــعـــلـــومـــات، فــبــالــنــســبــة 
ملعظم األعمال املكتبية، يمكنك كما 
يقول هؤالء القيام بعملك عن ُبعد 
تـــــمـــــامـــــاً، ومـــــــع الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا يــمــكــنــك 

بناء عملك وفقاً لجدولك الزمني.
ولـــــــــــلـــــــــــحـــــــــــفـــــــــــاظ عـــــــــــــــــىل اإلحــــــــــــــســــــــــــــاس 
بـــكـــيـــنـــونـــة مــــقــــر الــــعــــمــــل، فـــيـــجـــب عــىل 
أصــحــاب األعـــمـــال تــحــديــد الــتــوقــعــات 

عندما يحتاجون إىل الجميع 
يف املـــــــكـــــــتـــــــب، وســــيــــتــــعــــن 
عىل املوظفن واملديرين 
الـــــــــعـــــــــمـــــــــل مـــــــــــعـــــــــــاً بـــــشـــــكـــــل 
وثـــــــــيـــــــــق، لــــــضــــــمــــــان عــــــدم 

شـــــــخـــــــص  أي  تــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــّرض 
لـــــــلـــــــضـــــــغـــــــط، يك يـــــــــــــــرد عــــىل 
ــــكـــــرتوين  ــــائـــــل الـــــربيـــــد اإللـ رسـ
والــــــــــــــــــــرســــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــل يف جـــــــمـــــــيـــــــع 
ساعات اليوم، فمن خال 
الربمجة املسبقة والتواصل 
بــــــــــرنــــــــــامــــــــــجــــــــــي »زووم«  عـــــــــــــــرب 

و»مــــــــايــــــــكــــــــروســــــــوفــــــــت تـــــيـــــمـــــز«، 
ســـــــيـــــــتـــــــم خــــــــلــــــــق تــــــــــــــــــــــوازن بــــن 

أوقات 
العمل 

واألوقـــــــــــــــــــــــــات الــــــشــــــخــــــصــــــيــــــة. ومـــــــــــــن هــــنــــا 
يـــمـــكـــن لـــثـــقـــافـــة الـــعـــمـــل األكــــــرث مـــرونـــة 
أيضاً أن تخلق مزيداً من اإلنصاف يف 
املنزل، حيث يتمكن كل من الرجال 
والــنــســاء مـــن قــضــاء وقـــت مــمــتــع مع 
أسرهم، إذ يفضل الكثري من الرجال 
كذلك الخيارات املرنة بافرتاض أنهم 
اســـــتـــــمـــــتـــــعـــــوا بـــــــالـــــــوقـــــــت يف املـــــــــنـــــــــزل مـــع 
أطـــــــــفـــــــــالـــــــــهـــــــــم، وعـــــــــــــــىل الـــــــــــرغـــــــــــم مـــــــــــن أن 
مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة مــــــــتــــــــنــــــــّوعــــــــة مـــــــــــن خـــــــــيـــــــــارات 
الـــــــــعـــــــــمـــــــــل لـــــــــــــن تـــــــــحـــــــــل جـــــــمـــــــيـــــــع قــــــضــــــايــــــا 
اإلنــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــاف، فــــــــــــــــــــــإن بـــــــــــعـــــــــــض الــــــــــــــــــــــدول 
اإلسكندنافية بــدأت فعلياً يف إنشاء 
وإحــــــــــــــــــــــــال ثــــــــقــــــــافــــــــة أكــــــــــــــــرث تــــــــــــــوازنــــــــــــــا بـــــن 

الجنسن.

تالشي وظائف اإلدارة 
الوسطى 

ــــــف شــــــــاهــــــــن أن »الـــــــــــــخـــــــــــــرباء يف  ــيـ ــ ــ ــــــضـ ويـ
ســــيــــاســــات املـــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة يـــــــرون أن 
الــســنــوات املقبلة ربــمــا تــنــذر بعاصفة 
جـــــــــــائـــــــــــحـــــــــــة  زوال  بــــــــــــــــعــــــــــــــــد  جــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــدة 
ــــيـــــد-19( أســـاســـهـــا تـــفـــريـــغ طــبــقــة  )كـــــوفـ
إدارة الوظائف الوسطى، األمر الذي 
سبق، وإن حدث خال األزمة املالية 
الــــــــعــــــــاملــــــــيــــــــة يف عــــــــــــــــام 2008 بــــــــعــــــــد أن 

سحبت املؤسسات كل أنواع طبقات 
اإلدارة الوسطى، وهو أحد األسباب 
الــتــي جــعــلــت نــمــو األجــــور بــطــيــئــاً حتى 
مـــــــــــــع وصـــــــــــــــــــــول االقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد إىل آفـــــــــــــاق 

جديدة.
ولــكــنــه ورغــــم ذلــــك، كــمــا يــتــابــع، 
يــــــظــــــل الــــــبــــــعــــــض أكـــــــــــرث تــــــــــفــــــــــاؤالً مـــــــــن أن 
الـــــطـــــلـــــب عــــــــىل املـــــــديـــــــريـــــــن مــــــــن الــــــدرجــــــة 
األوىل ســــيــــنــــتــــعــــش بـــــمـــــجـــــرد أن يــــهــــدأ 
ــــركــــــات ســـــرتغـــــب يف  الــــــــوبــــــــاء، ألن الــــــشــ
الـــــتـــــأكـــــيـــــد عـــــــىل اإلنــــــتــــــاجــــــيــــــة، فـــــقـــــد ظـــل 
ــــاثـــــاً أمـــــــام تــلــك  شـــبـــح األزمـــــــــة املــــالــــيــــة مـ
ــــتـــــأخـــــرة  ــــنـــــت مـ املــــــــؤســــــــســــــــات، الــــــتــــــي فـــــطـ
لـــحـــجـــم غــلــطــتــهــا يف تــــراكــــم املـــشـــكـــات 
ــــتـــــي حـــــدثـــــت إثـــــــر الـــتـــخـــلـــص مــــــن تــلــك  الـ
الـــطـــبـــقـــة، فــــأحــــد املـــــخـــــاوف مـــــن هــيــكــل 
إداري هش هو أنه سيطلب من عدد 
أقل من املديرين اإلشراف عىل حجم 
أكرب من التقارير املباشرة، ما يفسح 
ــــابــــــة  ــــرقــ ــلـــــخـــــطـــــأ، وانــــــــــعــــــــــدام الــ ــ املــــــــجــــــــال لـ

وسوء اإلدارة.

تسريع األتمتة
ــــيـــــه خـــــــرباء  ويف الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي حـــــــــــّذر فـ
املستقبل من »الروبوتات التي تسرق 
الــوظــائــف«، يـــرى املــســتــشــار اإلعــامــي 
يف هــــيــــئــــة دبــــــــي لــــلــــثــــقــــافــــة، أن جـــائـــحـــة 
»كــــــــوفــــــــيــــــــد 19« زادت مــــــــــن مـــــــخـــــــاوف 
األتــــمــــتــــة الــــتــــي ســـتـــحـــل مــــحــــل وظــــائــــف 
الــــعــــمــــال، بـــســـبـــب إجــــــــــــراءات الـــتـــبـــاعـــد 
االجــتــمــاعــي، فقد اضــطــر الــعــديــد من 
املــطــاعــم واملــقــاهــي وتــجــار التجزئة إىل 
إيـــــــجـــــــاد طـــــــــرق لــــلــــعــــمــــل مـــــــع أقـــــــــل عـــــدد 
مــــــمــــــكــــــن مـــــــــــن املــــــــوظــــــــفــــــــن املــــــــوجــــــــوديــــــــن 
فـــــــعـــــــلـــــــيـــــــاً.  وأضـــــــــــــــــــاف أن »الـــــــــــــخـــــــــــــرباء يف 
ســــيــــاســــات املــــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة يــــــــرون أن 
فــــــريوس )كـــــورونـــــا( تــســبــب يف تـــســـارع 
بــــــــــــعــــــــــــض اتـــــــــــــــجـــــــــــــــاهـــــــــــــــات الــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــل مــــــثــــــل 
)األتمتة(، ونظرياً قد يكون املوظفون 
الــــعــــاطــــلــــون عــــــن الــــعــــمــــل مـــســـتـــعـــدون 
لــلــقــبــول بــوظــائــف ذات أجـــر أدىن، إال 
أنهم قد يحتاجون إىل تطوير مهارات 
جـــــــــــــــديـــــــــــــــدة، مـــــــــــــن أجـــــــــــــــــل الــــــــــعــــــــــثــــــــــور عـــــىل 
وظـــائـــف جـــديـــدة، ومــــا نــــراه الـــيـــوم هو 
الــــحــــاجــــة الــــكــــبــــرية لــــلــــمــــهــــارات وإعــــــــادة 
الــتــدريــب الــهــائــلــة بالنسبة للعاطلن 
أو املـــــقـــــبـــــلـــــن مـــــــــن فــــــئــــــة الـــــــشـــــــبـــــــاب عـــىل 
مـــــــيـــــــدان الـــــــعـــــــمـــــــل«.  ويف اإلجــــــــابــــــــة عـــن 
ــــبـــــح الــــــشــــــركــــــات  ــــتـــــصـ ســـــــــــــــــؤال: »هــــــــــــل سـ
واملؤسسات رقمية بشكل أسرع؟«، 
و»هــــــــــــل نــــتــــطــــلــــع إىل بـــــطـــــالـــــة جـــمـــاعـــيـــة 
تصيب دول الــعــالــم؟«، يــرى شاهن 
أنــــــــه »قــــــــد يـــــكـــــون هـــــنـــــاك طــــلــــب مــــتــــزايــــد 
إلغــاق الفجوة الرقمية، ففي دولــة 
عظمى كالواليات املتحدة األمريكية 
ــــيـــــون  ــــلـ ــــــد أن مــــــــــا يــــــــقــــــــرب مــــــــــن 21 مـ ــــجـ ــ نـ
ــــتـــــقـــــرون إىل الـــــــوصـــــــول إىل  أمــــــــــرييك يـــــفـ
اإلنــــــــرتنــــــــت، وفــــــقــــــاً لـــلـــجـــنـــة االتــــــصــــــاالت 
الفيدرالية، وتقدر بعض التقارير أن 
هـــــــــــذا الــــــــرقــــــــم أعـــــــــــىل مــــــــن ذلـــــــــــــك، وهــــــــذا 
ــــنـــــي أن مـــــــايـــــــن الـــــــعـــــــمـــــــال، بـــغـــض  يـــــعـ
ــــنـــــظـــــر عـــــــن الـــــصـــــنـــــاعـــــة، غـــــــري قــــــادريــــــن  الـ

ببساطة عىل العمل عن ُبعد.
 دبي ■ اإلمارات اليوم

»الثقافة واحدة من أكثر الطرق األساسية التي 
تشكل كيفية عيشنا في العالم«.

»ثقافة المكاتب بدأت خالل أشهر قصيرة، وبشكل 
سريع ومذهل، بالتآكل والذوبان«.

»منظومة اإلجراءات والسلوكيات، خالل الجائحة، 
زرعت ثقافة جديدة«.

رأى أن »كوفيد-19« أوجد ثقافة عمل تنظر بشكل جدي للمستقبل

ظاعن شاهين: اإلمارات 
أثبتت قدرتها على تحويل 

التحديات إلى فرص

عضالت جديدة للعمل
 على سؤال حول التغييرات 

ً
ردا

األخرى التي سنراها في األشهر 
أوالسنوات المقبلة، يستنتج 

المستشار اإلعالمي في هيئة 
دبي للثقافة، ظاعن شاهين، أن 
ثقافة المكاتب بدأت خالل أشهر 
قصيرة، وبشكل سريع ومذهل، 

بالتآكل والذوبان، بعد أن تم 
استبدال معظم االجتماعات 

بالبريد اإللكتروني والرسائل 
الفورية، ووسائل التواصل 

الجديدة عبر برنامجي »زووم« 
و»مايكروسوفت تيمز«، 

وغيرهما من البرامج العملية 
القادرة على التشبيك، فالوباء 
كان بمثابة معادل تكنولوجي 
من نوع ما، حيث لم يكن لدى 

األشخاص الذين لم يعتادوا في 
السابق على استخدام األدوات 
التقنية في مكان العمل أي خيار 

سوى التكيف، وفي بعض 
الحاالت أصبح البعض منهم أكثر 

كفاءة، وصار الجميع بفضل 
 
ً
استمرارية األعمال يبنون فعليا

عضالت جديدة للعمل.
 لهذه الغاية يرى 

ً
وتحقيقا

شاهين أنه »أصبحت هناك 
ثقافة عمل تنظر بشكل جدي 

للمستقبل، فالتواصل مع الجميع 
صار أكثر مرونة بالنسبة ألعضاء 

الفرق، الذين لم يعودوا يعملون 
 في مكتب مركزي، فقد 

ً
معا

انتقلت المكالمات الهاتفية 

واالجتماعات إلى الفيديو، األمر 
الذي ساعد على بناء الثقة بين 
 ال 

ً
الموظفين، الذين كانوا سابقا
يملكون القدرة على التفاعل 

الشخصي، فعندما يكون 
 على التعرف إلى 

ً
الشخص قادرا

اإلشارات غير اللفظية، أو تتم 
دعوته عبر دردشة الفيديو، 

يتكون لديه نوع من الحميمية 
بطريقة أسرع مما يحدث في 

بيئة العمل التقليدية«.

اإليطاليون لجأوا إلى العزف والغناء من شرفاتهم خالل فترة الحجر الصحي. ■ أرشيفية   

ظاعن شاهين:

»مثيرة لالهتمام الطرق اإلبداعية التي تعاملت بها 
المدن والبلدان مع الوباء، وتحديد ثقافة الحجر الصحي«.
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عرض■ عبداهلل القمزي 

كل الذين يشاهدون أفالم الجريمة 
يستمتعون بشيئني: األول أسلوب 
ــــيــــــق وكــــــيــــــفــــــيــــــة الــــــــــــوصــــــــــــول إىل  ــــقــ ــــتــــــحــ الــ
املــــجــــرم، والــــثــــاين لــحــظــة اإليــــقــــاع بــه. 
»فــــــــــتــــــــــيــــــــــات   Lost Girls فــــــــــيــــــــــلــــــــــم 
ضـــائـــعـــات« ال يــتــبــع هـــــذا األســــلــــوب، 
وإنــــمــــا يــــركــــز عــــى مـــعـــانـــاة أم فــقــدت 
ابـــنـــتـــهـــا، ويـــتـــهـــم الـــشـــرطـــة بــالــتــقــصــر 

واإلهمال. 
يــــتــــنــــاول الـــفـــيـــلـــم - املـــقـــتـــبـــس مــن 
كــــــــــتــــــــــاب روبـــــــــــــــــــــــرت كــــــــولــــــــكــــــــر بــــــــعــــــــنــــــــوان: 
»غموض أمــريك بال حــل« - القصة 
الحقيقية لقاتل ارتكب جرائم عدة 
يف لـــــــــــونـــــــــــغ آيـــــــــــــــالنـــــــــــــــد، الـــــــــــــــــــــذي تــــــتــــــوقــــــع 
السلطات أنه قتل بني 10 و16 فتاة 
ــــهــــــن يف  ــنــ ــ يــــعــــمــــلــــن يف الــــــــــدعــــــــــارة، ودفــ

شاطئ غيلغو يف نيويورك. 
تــــتــــحــــدى مــــخــــرجــــة الــــفــــيــــلــــم، لــيــز 
غــاربــوس، القالب التقليدي ألفالم 
ــــيـــــة  ــــُشـــــرطـ الـــــجـــــريـــــمـــــة واإلجــــــــــــــــــــــــراءات الـ
الــــــذي يـــمـــّجـــد املـــؤســـســـات األمـــنـــيـــة يف 
الــواليــات املــتــحــدة، ويــظــهــر كفاءتها 
ــــمــــــة،  ــــريــ والــــــــتــــــــزامــــــــهــــــــا بـــــمـــــكـــــافـــــحـــــة الــــــجــ
ويـــلـــمـــح الـــفـــيـــلـــم إىل رابــــــــط بـــــني قـــاتـــل 
يـــكـــره الـــنـــســـاء والمــــبــــاالة نـــظـــام أمــنــي 

يهيمن عليه الرجال.

مصير االبنة
تروي غاربوس القصة مع مقتبس 
الـــــنـــــص مـــــايـــــكـــــل ويــــــــــــروي مــــــن وجــــهــــة 
نظر أم الفتاة ماري )إيمي رايــان يف 
أحــد أقــوى أدوارهــــا(، الــتــي اختفت 
ابــنــتــهــا شـــانـــان عــــام 2010، وقــــادت 
جــهــود األم وإصــــرارهــــا عـــى مــعــرفــة 
مــــصــــر ابــــنــــتــــهــــا الـــــشـــــرطـــــة إىل كــشــف 
جـــــــــرائـــــــــم أخــــــــــــــرى ضــــــحــــــايــــــاهــــــا فــــتــــيــــات 

امتهن الدعارة. 
تعمل مــاري يف وظائف دنيا يف 
نــيــويــورك، وتــكــافــح إلطــعــام وتــربــيــة 
ــــهـــــا، هــــــنــــــاك مـــــشـــــهـــــد غــــــريــــــب يف  ــــيـ ــتـ ــ ــنـ ــ ابـ
بــــدايــــة الــفــيــلــم نـــــرى فـــيـــه مــــــاري تــضــع 
قــنــيــنــتــي »كــــاتــــشــــاب« فــــوق بــعــضــهــمــا 
ــيـــــة، تـــــريـــــد إفــــــــراغ  ــ ــنـ ــ بــــشــــكــــل ســـــاعـــــة زمـ
واحـــــــــــــــــدة يف األخــــــــــــــــــــرى، ربـــــــمـــــــا يـــــوحـــــي 
املـــشـــهـــد بــــطــــول انــــتــــظــــارهــــا، رغــــــم أنـــه 

دعاية واضحة لشركة »هاينز«. 
نعلم أن ماري وشانان ذات 24 
عـــــــــامـــــــــاً تـــــخـــــاصـــــمـــــتـــــا وتـــــصـــــالـــــحـــــتـــــا قـــبـــل 
اخـــــــــتـــــــــفـــــــــاء األخـــــــــــــــــــــــــرة، تـــــــــصـــــــــدم مـــــــــــاري 
عندما تعلم أن ابنتها اختفت بعد 
إجرائها مكاملة مع أحد زبائن خدمة 
طـــلـــب الـــفـــتـــيـــات. الــــصــــدمــــة مــــن عـــدم 
ــــا ومـــــــن  ــ ــــهـ ــ ــتـ ــ ــ ــنـ ــ ــ مــــــعــــــرفــــــتــــــهــــــا بـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة ابـ

معرفتها بذلك يف الوقت نفسه. 
يــركــز الــقــســم األول مــن الفيلم 
ــــاري إقــــنــــاع الــشــرطــة  عــــى مـــحـــاولـــة مــ
بتسجيل شانان يف نظامهم أي فتح 
مــــــــلــــــــف فــــــــــتــــــــــاة مــــــــــفــــــــــقــــــــــودة، ســـــــــــــــــــواء يف 
مــــوطــــنــــهــــا نــــــيــــــوجــــــريس، أو يف لــــونــــغ 
آيالند، وهذا اإلجراء املتبع ملثل هذه 
الـــحـــاالت يف كــل دول الــعــالــم، لكن 
ــــريــــــب أن طــــلــــبــــهــــا يــــســــبــــب إربـــــــاكـــــــاً  ــــغــ الــ
وتــــــــــشــــــــــوشــــــــــاً، وكــــــــأنــــــــهــــــــا تـــــــتـــــــحـــــــدث مــــع 
مـــــــــجـــــــــمـــــــــوعـــــــــة ســــــــــــــــــكــــــــــــــــــارى، أو كـــــــأنـــــــهـــــــا 

تخربهم كيف يعملون. 
تـــــواجـــــه مــــــــاري احــــتــــقــــار مــحــقــقــي 
مقاطعة سوفولك للمرأة العاملة 
ــــيـــــة الـــــــخـــــــطـــــــورة. بـــعـــد  ــــالـ ــــفـــــة عـ ــيـ ــ يف وظـ
ذلــــــــك يــــتــــضــــح وجــــــــــود مــــكــــاملــــة طـــويـــلـــة 
لرقم الطوارئ 911 مسجلة لشانان 
تصرخ طالبة املساعدة، الذي قوبل 
ــــهــــــم إىل  ــــولــ بــــتــــجــــاهــــل الـــــشـــــرطـــــة ووصــ
مسرح الجريمة بعد ساعة! ال يبدو 
ذلــك أنــه يسبب أي حــرج للشرطة! 

عـــــــــــــــــــى الـــــــــــــــعـــــــــــــــكـــــــــــــــس، بـــــــــــــــــــل يـــــــــــظـــــــــــهـــــــــــرون 
ــــا هـــــي املـــخـــطـــئـــة ألنـــهـــا  اقــــتــــنــــاعــــهــــم أنـــــهـ
تمتهن الدعارة، ومعظم املمتهنات 

يتعاطني املخدرات. 
وبـــــــــــــــالـــــــــــــــتـــــــــــــــايل - حـــــــــــســـــــــــب وجـــــــــهـــــــــة 
نــظــرهــم - فــهــي تــعــاطــت مـــخـــدرات، 
وذهبت إىل الربكة املجاورة وغرقت 
فــيــهــا. يتميز الفيلم بشجاعة نـــادرة 
ال تـــــــــقـــــــــف خـــــــلـــــــفـــــــهـــــــا اســــــــــتــــــــــوديــــــــــوهــــــــــات 
هـــولـــيـــوود الــتــقــلــيــديــة، وال غـــرابـــة لو 
علمنا أن »نتفليكس« خلفه، وهي 
الــــــــتــــــــي دأبــــــــــــــــت عــــــــــى ضــــــــــخ كــــــــــل أنـــــــــــــواع 

األفــــــالم عـــى مــنــصــتــهــا دون أي قــلــق 
مـــن ردود أفـــعـــال الــجــمــهــور أو قلق 
مـــــن أن الـــفـــيـــلـــم لـــــن يـــحـــقـــق عــــائــــدات 

بسبب نهاية حزينة. 
يكتم وجه ماري حزناً ممزوجاً 
بغضب، وأداء رايان مقيد ومتوازن 
فــال نــراهــا تنفجر غــضــبــاً وال تــنــهــار يف 
ــــة. تــــــربز  ــ ــيـ ــ ــ ــــــودرامـ ــلـ ــ ــ ــيـ ــ ــ مــــــــوجــــــــات بـــــــكـــــــاء مـ
حـــقـــيـــقـــة مـــــؤملـــــة مـــــن مـــــــايض الـــبـــطـــلـــة، 
وهـــــي أنـــهـــا وضـــعـــت ابــنــتــهــا يف عــنــايــة 
أســـرة أخـــرى ألنــهــا - أي األم - كانت 
مـــدمـــنـــة لــكــنــهــا تــــصــــّر أمـــــــام املــحــقــقــني 
أنها فعلت كل ما تستطيع البنتها.

شخصيات
توجد شخصيتان مثرتان لالهتمام 
تــــــــمــــــــثــــــــالن مــــــــــركــــــــــز شــــــــــرطــــــــــة مـــــقـــــاطـــــعـــــة 
ــــــك، األول، ديــــــــــن ويــــــنــــــرز،  ــــولـ ــ ــــوفـ ــ سـ
مــــــغــــــرور ويــــتــــهــــم مــــــــــاري بــــالــــعــــدوانــــيــــة 
وشـــــــخـــــــصـــــــيـــــــتـــــــه تـــــــســـــــتـــــــنـــــــد يف الــــــقــــــصــــــة 
الــــحــــقــــيــــقــــيــــة إىل الــــــشــــــرطــــــي جـــيـــمـــس 
بــــــــــورك، الـــــــــذي عــــطــــل تـــــدخـــــل مــكــتــب 
التحقيقات الفيدرالية »إف بي آي« 

يف القضية لسنوات. 
ألـــقـــي الـــقـــبـــض عــــى بــــــورك فــيــمــا 
ــــنــــــف  ــــعــ ــــــة والــ ــيـ ــ ــ ــــــشـ ــــــوحـ ــــد بـــــتـــــهـــــمـــــة الـ ــ ــــعـ ــ بـ
املـــفـــرط والــتــآمــر إلخـــفـــاء الــحــقــائــق يف 
تحقيقات قضايا أخرى ال عالقة لها 
بــقــضــيــة شــــانــــان. الــشــخــصــيــة الــثــانــيــة 
ريــــتــــشــــارد دورمــــــــر )غــــابــــريــــيــــل بــــــرن(، 
ــــة  ــــرطــ وهـــــــــــــو املــــــــــفــــــــــوض يف مــــــــركــــــــز الــــــشــ
املــــــذكــــــور. يـــــــؤدي بــــــرن الــــــــدور بـــإظـــهـــار 
ــــبــــــة أو بـــــــــــال مـــــــــــزاج  ــــعــ ــتــ ــ الــــــشــــــخــــــصــــــيــــــة مــ
لــلــعــمــل، والـــغـــريـــب أنـــــه نــقــيــض ألي 
شخصية شرطي شاهدناها يف فيلم 
ســابــق. ال يــتــخــذ دورمــــر أي مــبــادرة، 
بالكاد يبدي ردود أفعال، ويرفض 

االعراف بمحدودية قدراته. 
مـــــــــــشـــــــــــاهـــــــــــد بـــــــــــــــــــــرن ورايــــــــــــــــــــــــــــــــــــان هــــــي 
األفـــــــضـــــــل يف الـــــفـــــيـــــلـــــم، رغـــــــــم أنــــــهــــــا ال 
تـــــــــــريض املــــــــشــــــــاهــــــــد، ألنـــــــهـــــــا عــــــــن امـــــــــــرأة 

ضــعــيــفــة تـــواجـــه رجـــــالً فــــارغــــاً يــــود أن 
يتثاءب يف وجهها وهــي تحدثه. قد 
تــشــعــر بـــامـــتـــعـــاض وأنــــــت تـــــرى مــــاري 
تــــــــــوبــــــــــخ دورمـــــــــــــــــــــــر لـــــــفـــــــشـــــــل إدارتـــــــــــــــــــــــــــه يف 
الحصول عى شريط كامرا املراقبة 
املوجودة يف مكان كانت فيه شانان. 
ردة فــــــعــــــل دورمـــــــــــــــر جـــــــمـــــــود وال 
كأنه يسمع أو يهتم بما تقوله، هل 
هو عاجز عن فعل أي يشء، أو أنه 
يــتــعــمــد إظــــهــــار ذلـــــك إلنــــهــــاء الــــكــــالم! 

ربما غر مهتم إطالقاً بقضيتها! 
غــــــــــــــــــــــــاربــــــــــــــــــــــــوس صــــــــــــــانــــــــــــــعــــــــــــــة أفـــــــــــــــــــــالم 
 Whatتـــــــــــــســـــــــــــجـــــــــــــيـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــة صـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــت
 ،Happened, Miss Simone
عــــــــن مــــــعــــــانــــــاة عــــــــازفــــــــة بـــــيـــــانـــــو ســــــــــوداء 
ترشح لجائزة أفضل فيلم تسجييل 
عــام 2015، وفـــازت بــجــائــزة »إيــمــي« 
أفضل فيلم غر خيايل، تحّول هذا 
العمل وهو أول فيلم روايئ لها إىل 
اخـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــار عــــــــــاطــــــــــفــــــــــي ألشــــــــــــهــــــــــــر قـــــضـــــيـــــة 

غامضة يف العصر الحديث. 
ال يـــــــــتـــــــــمـــــــــكـــــــــن صــــــــــــــــــّنــــــــــــــــــاع األفــــــــــــــــــــــــالم 
الــتــســجــيــلــيــة عـــــادة مـــن الــتــعــامــل مع 
مـــــمـــــثـــــلـــــني، لــــــكــــــن غــــــــــاربــــــــــوس كـــــســـــرت 
الــــــــــــــــقــــــــــــــــاعــــــــــــــــدة ونـــــــــــــــــــــراهـــــــــــــــــــــا تـــــــــنـــــــــتـــــــــقـــــــــل مــــــن 
التسجييل إىل الروايئ بشكل سلس 
وطبيعي وتستخرج أفضل أداء من 

رايان. 
فتيات ضائعات حزين جداً وال 
يعرض حالً، قاتل شانان طليق إىل 
ــــتــــــســــــاءل: »هــــــــل هــــذا  الـــــــيـــــــوم. لـــكـــنـــنـــا نــ
الواقع؟ ما نسبة جرائم القتل التي 
تـــبـــقـــى بــــال حـــــل؟ هــــل مـــعـــنـــى ذلـــــك أن 
أفـــــــالم ومـــســـلـــســـالت الـــجـــريـــمـــة الـــتـــي 
نـــــــشـــــــاهـــــــدهـــــــا مــــــثــــــالــــــيــــــة ومــــــضــــــلــــــلــــــة وال 
تــعــكــس الـــحـــقـــيـــقـــة؟ هــــل املـــؤســـســـات 
األمــــــــــــنــــــــــــيــــــــــــة يف الــــــــــــــــــــواليــــــــــــــــــــات املـــــــــتـــــــــحـــــــــدة 

متقاعسة كما نرى يف الفيلم؟«.

»فتيات ضائعات«.. معاناة أّم تتهم الشرطة 
بالتقصير واإلهمال

يتميز الفيلم بشجاعة نادرة ال تقف خلفها 
استوديوهات هوليوود التقليدية، وال غرابة لو علمنا 

أن »نتفليكس« خلفه. 

ال يتمكن صّناع األفالم التسجيلية عادة من التعامل مع 
ممثلين، لكن غاربوس كسرت القاعدة. 

التقييم

 ÂÂÂÂ

مقتبس من قصة حقيقية

استدعاء »مفقود«
 بعنوان 

ً
 قديما

ً
يستدعي »فتيات ضائعات« إلى الذاكرة فيلما

Missing »مفقود« عام 1982 من بطولة الراحل جاك 
ليمون وسيسي سبيسيك، يتناول قصة الصحافي األميركي 

اليساري تشارلز هورمان، الذي اختفى بعد االنقالب 
العسكري الدموي المدعوم من واشنطن في تشيلي عام 

1973.  في ذلك الفيلم كان والد الصحافي يبحث عنه، 
 يكتشف تورط الحكومة األميركية في اختفائه. 

ً
 فشيئا

ً
وشيئا

فتاة تعتقد السلطات 
أنهن ضحايا ذلك القاتل 
المتسلسل.

16
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القاتل الصامت
في ٣١ مايو من كل عام تحتفل منظمة الصحة 

العالمية باليوم العالمي دون تدخين

، فرصة لرفع مستوى الوعي حول ا�ثار الضارة والقاتلة �سته ك التبغ 
ً
يمثل اليوم العالمي دون تدخين، الذي يقام سنويا

والتعرض للتدخين غير المباشر ، ويهدف إلى تثبيط ا�سته ك بأي شكل من ا�شكال. يدعو اليوم العالمي ل متناع عن التدخين 
 من التبغ. تعمل الحملة على دعم الجود العالمية 

ً
 خاليا

ً
جميع الشباب إلى ا�نضمام لهذا اليوم من أجل أن يصبحوا جي 

والوطنية لفرض سياسات مكافحة التبغ القائمة على ا�دلة.   

النيكوتين
يولد ا´دمان، ولكن له 

تأثيرات على تخفيف 
أعراض القلق. م�يين شخص 

 
ً
يتوفى سنويا
من التدخين.

 ٨

ألف من 
الوفيات كانت 

لمدخنين 
سلبيين.

 ٦٠٠

م�يين شخص ٤٠٪
متوقعة وفاتم 
في عام ٢٠٣٠ 
بسبب التدخين. 

نسبة رفع سعر الضرائب 
على التبغ ، ما خفض 
ا�سته�ك بنسبة ٤٪.

٨
 ٪١٠

 ، الحد 
ً
سجائر يوميا

ا�دنى من استه�ك 
المدخن النشط.

٧
درهم متوسط 

إنفاق الفرد الشري 
على استه�ك التبغ. 

١٠٠٠

من المدخنين
يبدأون بالتدخين في سن 
مبكرة بين ١٥ و١٧ سنة.

٪١٠

 ٪٨٥
بقوة 
ا�رادة

 ٪١٠
بتناول 
ا�دوية

 ٪٥
بالع�ج 
النفسي

طرق ا�ق�ع عن التدخين

نسبة المدخنين 
حسب الجنس

أنواع ا�ورام السرطانية 
التي يسببها التدخين

ذكور

٪٩
إناث

ماذا يحدث 
للجسم عند 
التوقف عن 

التدخين؟

يخرج أول أكسيد 
الكربون من الجسم.

في ٥ أيام يخرج 
كل النيكوتين 

 من 
ً
تقريبا

الجسم.

في أسبوع واحد 
تتحسن حاسة التذوق 

والشم.

في ٣ أشر تتحسن 
وظيفة الرئة بنسبة 

 .٪٣٠

 تتم تنقية 
ً
في ١٢ شرا

الرئتين، وتقل معاناة 
أمراض الجهاز التنفسي.

٥

أشر

أيام 

٣

ً
شرا
١٢

في ٨ ساعات

أورام الجهاز 
الهضمي

أورام القصبات 
الوائية والرئتين

أورام الشفاه 
والبلعوم والفم

أورام 
الثدي

أورام 
البروستات

أسبوع

إنفوغرافيك: ماهر الجوهري

المصدر: منظمة الصحة العالمية
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ماذا يقول أرشيف »نيويورك 
تايمز« عن األزمات؟

سريايل
احمد المظلوم

لطاملا كان التاريخ يعرض لنا 
شريط ذاكرته ملغمًا بأحداث 

سياسية مهمة، وأزمات عاملية 
يف األغلب، وهذا ما خلفه لنا 

من إرث مسجل تتالقفه 
األلسن، ولكن يف أوقات 

حدوث هذه األزمات كانت الحياة تعج بالتفاصيل التي ال تعري 
األزمة العابرة أي انتباه، وهذا السبب ذاته دفعني إىل التقهقر 

إىل املايض يف أرشيف صحيفة نيويورك تايمز العريقة، ألستخدم 
عدسة املكرب عىل التفاصيل اليومية غري املهمة يف تلك األيام، 

التي كانت تعد فرتات عصيبة جداً مرت بها البشرية، وقد 
ترجمت هذه األخبار إىل العربية ألعرضها عليكم كما هي:

األول من يوليو، 1916: الحرب العاملية األوىل.. بداية معركة 
السوم بني القوات األملانية وقوات الحلفاء. 

حدث أيضًا يف ذلك اليوم: اكتشاف قصيدة للشاعرة 
اإلغريقية سافو!

بعض األبيات من القصيدة:
»قفي بجانبي يف الحلم يا هريا العظيمة

الخيال الجميل الذي ظهر استجابًة لصلواتهم 
ظهر للملوك املشهورين من ساللة أوتريوس

عندما انتهوا من اإلطاحة بطروادة«.
الخامس والعشرون من أكتوبر، 1918: اإلنفلونزا اإلسبانية 

تقتل يف شهر أكتوبر فقط 195 ألف أمرييك.
حدث أيضًا يف ذلك اليوم: 

»استخدم كريم األسنان كولينس، ومضمضة كولينس، 
للقضاء عىل اإلنفلونزا اإلسبانية!«.

الثامن من ديسمرب، 1941: الحرب العاملية الثانية.. هجوم 
القوات اليابانية عىل ميناء بريل هاربور!

حدث أيضًا يف ذلك اليوم: 
لص مشتبه فيه أمام القضاء!

»تم اعتقال رجل مشتبه فيه بعملية سرقة معطف فرو 
ملمرضة تعمل يف مستشفى حكومي.

املشتبه فيه هو هرني ويليامز، رجل يف الـ23 من عمره. 
القضية أدت إىل كشف شكاوى أخرى من املمرضات اللوايت 

يعملن باملستشفى ذاته ممن تعرضن، أخرياً، للتحرش!«.
كيف أصبح ابني مشهوراً يف ليلة واحدة؟

»األم كانت قلقة عىل حياة ابنها االجتماعية حد الجنون. كان 
ابنها يتخلف عن الذهاب إىل بروڤات التدريب، وكان زمالؤه 

يتجاهلون وجوده. إىل أن سجلت األم ابنها يف استوديوهات آرثر 
موري للرقص أخرياً. اآلن، وجد ابنها الثقة وأصبحت له شعبية 

واسعة عن طريقنا. هل أنت خائف عىل صغارك؟ سجلهم يف 
حصص رقص لدينا، وشاهد كيف يصبحون مشهورين بسرعة 

هم أيضًا!«.
نأيت اآلن إىل سؤالنا األول يف عنوان املقال: ماذا يقول لنا 

أرشيف »نيويورك تايمز« عن األزمات؟
أترك لكم اإلجابة.

*سأعرض صوراً توثيقية عن األخبار التي ذكرتها هنا يف 
حسابي عىل »تويرت« املذكور أعاله.

اإلنفلونزا اإلسبانية قتلت 
في شهر واحد فقط 195 

ألف أميركي. 

Ahmed_almadloum

ــــمــــــر أن  أكــــــــــد الــــــفــــــنــــــان الــــــــشــــــــاب تـــــــيـــــــام قــ
والـــده املــطــرب مصطفى قــمــر أعجب 
بأدائه فى تجسيد الشخصية، التي 
ــــلــــــســــــل »خــــــيــــــانــــــة  قـــــــدمـــــــهـــــــا ضـــــــمـــــــن مــــــســ
عـــــــهـــــــد«، الــــــــــــذي عـــــــــرض أخــــــــــــــراً ضـــمـــن 
املـــوســـم الــرمــضــاين مـــع الــفــنــانــة يــســرا 
وعــــــــــــــبــــــــــــــر صـــــــــــــــــــــري وخــــــــــــــــالــــــــــــــــد ســـــــــــرحـــــــــــان 
وبيومي فؤاد، وآخرين، وحقق من 

خالله نجاحاً كبراً.
وأضاف أن والده دائماً ينصحه 
أن يــكــون طــبــيــعــيــاً، ولــيــس مــفــتــعــالً، 
»بـــــــعـــــــد كـــــــــل حـــــلـــــقـــــة يــــــتــــــحــــــدث مـــــعـــــي، 
ويـــــــقـــــــول يل رأيــــــــــــــه، وشـــــخـــــصـــــيـــــاً كـــنـــت 

مبسوطاً بتعليقاته«.
ــــريــــــحــــــات  وقـــــــــــــــــال تــــــــــيــــــــــام، فــــــــــى تــــــصــ
صــــحــــافــــيــــة، إنـــــــه تـــحـــمـــس لــشــخــصــيــة 
عيل التي قدمها من خــالل العمل، 
من خالل جلسات عمل مع املخرج 
ســـامـــح عـــبـــدالـــعـــزيـــز، واملــــؤلــــف أحــمــد 
عادل، ووضع خطوط للشخصية، 
وأضاف »ساعدوىن كثراً، باإلضافة 

ــــهــــــدي ألخـــــــــــرج مـــــــا يف  إىل بـــــــــذل كـــــــل جــ
داخيل«.

ــــتـــــه فـــى  ــــيـ وأشـــــــــــــــــار إىل أن شـــــخـــــصـ
املــــســــلــــســــل تــــعــــتــــر مـــــركـــــبـــــة، »وتــــمــــثــــل 
شخصاً انــطــوائــيــاً، ال يحب التحدث 
والـــــتـــــعـــــامـــــل مـــــــع اآلخـــــــــريـــــــــن، وظـــلـــلـــت 
فــــرة طــويــلــة أحـــّضـــر لــهــا حــتــى تــخــرج 

بالشكل املطلوب«.
ــــــيل«  ــــام قـــــمـــــر دور »عـ ــيــ ــ ــــد تــ وجــــــســ
نـــجـــل الـــفـــنـــانـــة عـــبـــر صــــــري، وتــلــعــب 
الــــــــفــــــــنــــــــانــــــــة يـــــــــســـــــــرا دور عــــــمــــــتــــــه ضــــمــــن 

أحداث املسلسل.
واملــــســــلــــســــل مــــــن بــــطــــولــــة يــــســــرا، 
ــــا مـــــــــــــراد، عـــبـــر  ــــانــ ــيـــــحـــــة، جــــــومــ ــ حـــــــال شـ

صـــري، هــنــادي مــهــنــي وخــالــد أنـــور، 
ومـــــــــــن إخـــــــــــــــراج ســـــــامـــــــح عـــــبـــــدالـــــعـــــزيـــــز، 
وتـــــألـــــيـــــف أحـــــمـــــد عــــــــــــادل، وتــــــــم تـــغـــيـــر 
اســــــم الـــعـــمـــل مــــن »دهـــــــب عـــــــرة« إىل 
»خيانة عهد« يف اللحظات األخرة.

مــن ناحية أخـــرى، يــشــارك تيام 
قـــمـــر نـــجـــل الـــنـــجـــم مــصــطــفــى قـــمـــر يف 
أحــــــــــــــــــــداث الــــــــــجــــــــــزء الــــــــــثــــــــــاين مــــــــــن فــــيــــلــــم 
»حريم كريم«، الذي يقوم بتصويره 
ــــفــــــرة املــــقــــبــــلــــة، حــــيــــث يــعــقــد  خـــــــالل الــ
مـــــــصـــــــطـــــــفـــــــى جــــــــــلــــــــــســــــــــات مـــــــكـــــــثـــــــفـــــــة مـــــع 
الــــــــكــــــــاتــــــــبــــــــة زيــــــــــنــــــــــب عــــــــــــزيــــــــــــز، مــــــــــــن أجــــــــل 
االســــــتــــــقــــــرار عــــــى الــــتــــفــــاصــــيــــل األولـــــيـــــة 

للعمل الذي يراهن عليه قمر.
وهذا التعاون ليس األول الذي 
يــجــمــع األب واالبـــــن، فــقــد ظــهــر تــيــام 
يف فيلم والـــده األخـــر »فــن قلبي«، 
كـــضـــيـــف شــــــــرف، والـــــــــذي شـــــاركـــــت يف 
بطولته الفنانة يسرا اللوزي وشري 

عادل وإدوارد.
دبي■اإلمارات اليوم

تيام قمر: والدي معجب بعملي 
وأنا »مبسوط« بتعليقاته

كايلي جينر ليست من أصحاب المليارات

سحبت مجلة »فــوربــز«، الجمعة، 
مـــــن الئـــحـــتـــهـــا اســــــم كــــايــــيل جــــيــــر، إذ 
تـــــــــبـــــــــن أنـــــــــــهـــــــــــا لـــــــيـــــــســـــــت مـــــــــــــن أصـــــــــحـــــــــاب 
املـــــلـــــيـــــارات، مـــتـــهـــمـــة نـــجـــمـــة تـــلـــفـــزيـــون 
الواقع بـ»تضخيم قيمة أرباحها من 
مستحضرات التجميل الخاصة بها 

لسنوات«. 
وكـــــــــانـــــــــت املــــــجــــــلــــــة أدخـــــــــلـــــــــت اســــــم 
كــايــيل جــيــر، البالغة مــن العمر 22 
ــــيـــــاء  ــــنـ ــــــى أغـ ــنـ ــ ــ ــــا ألغـ ــــهـ ــتـ ــ عـــــــــامـــــــــاً، يف الئـــــحـ
ــــالــــــم يف مـــــــــــارس 2019، بـــســـبـــب  ــــعــ الــ
شـــعـــبـــيـــة عـــالمـــتـــهـــا الــــتــــجــــاريــــة »كـــايـــيل 
كـــوزمـــيـــتـــكـــس«، لــكــنــهــا أزالـــتـــهـــا مــنــهــا 

مستندة إىل معلومات جديدة. 
وقالت »فوربز«، يف مقال نشر 
عـــــــــــــــى مـــــــــوقـــــــــعـــــــــهـــــــــا اإللــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــروين، إن 
التفاصيل الدقيقة للصفقة كشفت 
أن الـــــــشـــــــركـــــــة »أصــــــــغــــــــر بـــــكـــــثـــــر وأقــــــــل 
ــــيــــــة« مـــــــن مـــــــا كـــــــــان يــــعــــتــــقــــد. كـــمـــا  ربــــــحــ
اتهمت العائلة الشهرة، التي تعد 
ــــا، بـــــوضـــــع  ــ ــــهـ ــ ــيـ ــ ــ كــــــــايــــــــيل أصــــــــغــــــــر فــــــــــــرد فـ
إقـــــــــــــــــــــــــرارات ضــــــريــــــبــــــيــــــة »مـــــــــــــــــــــــــزورة« عــــى 

األرجح. 
وقـــــــــــــــدرت »فـــــــــــوربـــــــــــز« ثـــــــــــــروة جـــيـــر 
الــــشــــخــــصــــيــــة بـــــأقـــــل بـــقـــلـــيـــل مــــــن 900 

مليون دوالر. 
وردت جــــيــــر عــــــى املـــــجـــــلـــــة، مـــن 
خــــــــــــــــــالل »تــــــــــــــــــويــــــــــــــــــر«، مـــــــتـــــــهـــــــمـــــــة إيــــــــــاهــــــــــا 
باالستناد إىل »عدد من البيانات غر 
الدقيقة، واالفراضات غر املثبتة«. 
وكـــتـــبـــت: »لــــم أطـــلـــب أبــــــداً الــحــصــول 
عــــى أي لـــقـــب، ولـــــم أحــــــاول الـــكـــذب 

للوصول إليه عى اإلطالق«.
نيويورك■أ.ف.ب

 الحصول على 
ً
جينر: لم أطلب أبدا

أي لقب ولم أحاول الكذب 
للوصول إليه. ■ أرشيفية

تيام قمر يستعد لمشاركة والده في الجزء الثاني من »حريم 
كريم«.■ أرشيفية

اســــــتــــــقــــــطــــــبــــــت الـــــــــــــجـــــــــــــوالت اإلرشـــــــــــــاديـــــــــــــة 
وورش الـــــعـــــمـــــل االفــــــــراضــــــــيــــــــة، الــــتــــي 
نـــظـــمـــتـــهـــا هـــيـــئـــة الــــثــــقــــافــــة والـــــفـــــنـــــون يف 
دبـــــي )دبــــــي لـــلـــثـــقـــافـــة( ملـــتـــحـــف االتــــحــــاد 
عـــــــر مــــــوقــــــع »دبــــــــــــي 360«، أكــــــــــر مـــن 
2300 طالب وطالبة من 14 مدرسة 
ــــمــــــاين  ــــيــــــة، وثــ ــــكــــــومــ )ســـــــــــت مــــــــــــــــدارس حــ
مــــــــــــــــدارس خــــــــــاصــــــــــة(، مـــــــــن كـــــــــل أنــــــحــــــاء 
اإلمــارات، تمكنوا عرها من التعرف 
بـــشـــكـــل يـــــحـــــايك الــــــواقــــــع إىل تـــفـــاصـــيـــل 
مــــتــــحــــف االتـــــــــحـــــــــاد، واالســــــتــــــلــــــهــــــام مـــن 
قــصــة تــأســيــس الــــدولــــة، الـــتـــي يــرويــهــا 
املـــتـــحـــف. ووفــــــرت »دبـــــي لــلــثــقــافــة« 67 
ــــة لــــطــــلــــبــــة املــــــــــــــدارس،  ــ ــيـ ــ ــ ــــــراضـ جــــــولــــــة افـ
خـــالل الـــفـــرة مـــن 28 أبـــريـــل حــتــى 28 
مـــايـــو مــــن الــــعــــام الـــــجـــــاري، مــــا يــشــكــل 
نــــــــجــــــــاحــــــــاً الفــــــــــتــــــــــاً لــــــــهــــــــذه املـــــــــــــبـــــــــــــادرة الـــــتـــــي 
نــظــمــتــهــا الـــهـــيـــئـــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع وزارة 
ــــة املـــــعـــــرفـــــة  ــئــ ــ ــيــ ــ الــــــربــــــيــــــة والـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم وهــ

والتنمية البشرية يف دبي.
ويف خــــــــطــــــــوة تــــــــهــــــــدف إىل تـــــعـــــزيـــــز 
أهمية املتاحف لدى األجيال الناشئة 
ــــارات، وإثــــراء معارفهم  يف دولـــة اإلمــ
حـــــــول الــــتــــجــــربــــة اإلمــــــاراتــــــيــــــة الـــنـــاجـــحـــة 
وتــــقــــويــــة صـــلـــتـــهـــم بـــالـــهـــويـــة اإلمــــاراتــــيــــة 
الثقافية عر قنوات تفاعلية مبتكرة، 
أطــــلــــقــــت يف نــــهــــايــــة أبــــــريــــــل مــــــن الــــعــــام 
الـــــــــجـــــــــاري جـــــــــــــوالت إرشـــــــــــاديـــــــــــة وورش 
عمل افــراضــيــة ملتحف االتــحــاد بدبي 
تـــســـتـــهـــدف طــــــالب املـــــــــدارس يف جــمــيــع 
أنــــــحــــــاء اإلمـــــــــــــــــارات، وذلــــــــــك مــــــن خــــالل 
ــــة  ــــولــ مـــــــــوقـــــــــع »دبـــــــــــــــــي 360«، أكــــــــــــــر جــ
افــــــــــــــــــــراضــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــة بــــــــــــشــــــــــــبــــــــــــكــــــــــــة اإلنـــــــــــــــــــرنـــــــــــــــــــت 
ــــتـــــكـــــشـــــاف املــــــديــــــنــــــة. وجــــــــــــاءت هـــــذه  السـ
املـــبـــادرة ضــمــن جــهــود الــهــيــئــة الــرامــيــة 

إىل إتـــاحـــة الـــفـــرصـــة أمـــــام الــطــلــبــة مــن 
اإلمـــاراتـــيـــن واملــقــيــمــن لـــزيـــارة متحف 
االتـــحـــاد عـــر اإلنــــرنــــت، خــــالل الــفــرة 
الــتــي تــم إغــــالق املــتــاحــف فــيــهــا مــؤقــتــاً. 
ويف استبيان أجرته الهيئة الستطالع 

آراء املشاركن يف الجوالت، عّر نحو 
96% مــــــــــــــن الــــــــــــــطــــــــــــــالب عــــــــــــــن رضــــــــــاهــــــــــم 
وســــــعــــــادتــــــهــــــم بـــــالـــــتـــــجـــــربـــــة وكـــــفـــــاءتـــــهـــــا 
بــــشــــكــــل عــــــــــام. ولــــعــــبــــت املــــــــبــــــــادرة دوراً 
كــــبــــراً يف وضـــــع مـــتـــحـــف االتـــــحـــــاد عــى 
قائمة الوجهات املعتمدة للرحالت 
2020 لـــــــــــوزارة الـــربـــيـــة 

والـــتـــعـــلـــيـــم، خــــــالل األوضـــــــــاع الـــراهـــنـــة 
وبـــــــــــــــــدء الــــــتــــــعــــــلــــــيــــــم عـــــــــــن بـــــــعـــــــد لــــجــــمــــيــــع 
مـــــــــــــــــــــــــــــدارس الــــــــــــــــــــدولــــــــــــــــــــة. وكـــــــــــــــانـــــــــــــــت هــــــــــذه 
الــــــــجــــــــوالت االفـــــــراضـــــــيـــــــة تـــــعـــــد الـــــــزيـــــــارة 
األوىل لــلــمــتــحــف ملــــا يــــقــــارب 80% مــن 
املــــشــــاركــــن. وأعـــــربـــــوا عــــن رغـــبـــتـــهـــم يف 
زيــــارتــــه، والـــتـــعـــرف إىل تــفــاصــيــلــه عى 
أرض الـــــــواقـــــــع خــــــــالل الــــــفــــــرة املـــقـــبـــلـــة. 
وقــد أضــافــت »دبـــي للثقافة« متحف 
الــشــنــدغــة واملــتــاحــف األخـــــرى الــتــابــعــة 
لــــــــهــــــــا يف إمـــــــــــــــــــــــارة دبــــــــــــــــي إىل الــــــــــجــــــــــوالت 
االفـــراضـــيـــة، حــيــث ســتــكــون مــتــوافــرة 
جــــمــــيــــعــــهــــا عــــــــر مــــــوقــــــع »دبــــــــــــي 360«.  
وتتيح املبادرة لطلبة املدارس جوالت 
ــــا  إرشـــــــــــــاديـــــــــــــة افـــــــــراضـــــــــيـــــــــة يـــــــتـــــــم حـــــجـــــزهـ
مسبقاً من قبل املدرسة، ويصاحبهم 
مرشد ثقايف يقدم لهم شرحاً مفصالً 
عن جميع األقسام، ويجيب عن أي 
أســـــــــــــــئـــــــــــــــلـــــــــــــــة لـــــــــــــــديـــــــــــــــهـــــــــــــــم عــــــــــــــــــــــر مــــــــــنــــــــــصــــــــــات 
االجــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــات االفـــــــــــــــــــــــراضـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــة، 

وباستخدام موقع »دبي 360«.
دبي■اإلمارات اليوم

الخطوة تهدف إلى تعزيز أهمية المتاحف لدى األجيال الناشئة في اإلمارات. ■أرشيفية

أكثر من 65 جولة إرشادية افتراضية 
لطلبة المدارس من أنحاء اإلمارات. 

التجربة وضعت متحف االتحاد على 
قائمة الوجهات المعتمدة للتربية 

لرحالت 2020.

زاروا متحف االتحاد عبر موقع »دبي 360«

»دبي للثقافة«: 2300 طالب وطالبة 
في »رحالت افتراضية«
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ــــا  ــــهـ قــــــــالــــــــت حــــــكــــــومــــــة تــــــــــايــــــــــوان أمــــــــــــس إنـ
وافـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــى اســـــــــــــــــتـــــــــــــــــخـــــــــــــــــدام عــــــــــقــــــــــار 
ريــــمــــديــــســــيــــفــــر الــــــــــذي تـــصـــنـــعـــه شـــركـــة 
ــــز كــــــــعــــــــاج مــــحــــتــــمــــل  ــــنــــــســ ــــايــ ــــاد ســ ــيــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ غــ
ملــرض كــوفــيــد-19 الــنــاتــج عــن اإلصــابــة 

بفروس كورونا.
ــــيــــــس ملـــكـــافـــحـــة  ــــرئــ وقـــــــــــال املـــــــركـــــــز الــ
ــــايــــــوان إن إدارة األغــــذيــــة  ــــئــــــة يف تــ األوبــ
والــــــــعــــــــقــــــــاقــــــــر الــــــــتــــــــايــــــــوانــــــــيــــــــة أخـــــــــــــــــذت يف 
االعــتــبــار »حــقــيــقــة أن كــفــاءة وســامــة 

ريمديسيفر تدعمهما أدلة أولية«.
وقــــــــــــــــــــــــــــــال املــــــــــــــــــركــــــــــــــــــز إن الـــــــــــــــشـــــــــــــــروط 
اســتــوفــيــت لــلــمــوافــقــة عـــى اســتــخــدام 

العقار للعاج.
تايبه À رويترز

تايوان توافق على استخدام عقار 
ريمديسيفير لعالج »كوفيد-19«

أوروبا تدعو 
واشنطن للتراجع عن 

قطع عالقتها مع 
»الصحة العالمية«

بعد إعـــان الــرئــيــس األمـــريك دونــالــد 
تـــــــــــــرامـــــــــــــب قـــــــــطـــــــــع الـــــــــــــــــواليـــــــــــــــــات املــــــــتــــــــحــــــــدة 
عــــاقــــتــــهــــا بـــمـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الـــعـــاملـــيـــة 
الــــتــــي يــتــهــمــهــا بـــاالنـــحـــيـــاز إىل الـــصـــن، 
دعا االتحاد األوروبي أمس واشنطن 
إىل إعــــــــــــــــــادة الــــــنــــــظــــــر يف قـــــــــــرارهـــــــــــا قـــطـــع 
الــعــاقــة مــع منظمة الــصــحــة، وفيما 
ــــا إنـــــهـــــاء  ــ ــــــركـ ــــة قـــــــــــرار أمـ ــ ــيـ ــ ــ ــــــرت روسـ ــتـ ــ ــ اعـ
العاقة مع املنظمة ضربة للشرعية 
الـــــــــــدولـــــــــــيـــــــــــة، قــــــــــالــــــــــت أملـــــــــانـــــــــيـــــــــا إن قــــطــــع 
الواليات املتحدة عاقتها مع املنظمة 
يــــشــــكــــل »انـــــتـــــكـــــاســـــة خــــــطــــــرة لـــلـــصـــحـــة 

العاملية«.
ومن دون أحداث مفاجئة، نفذ 
تـــــــــرامـــــــــب الــــــــــــــذي كــــــــــــان عــــــلــــــق مــــســــاهــــمــــة 
ــــة الـــــصـــــحـــــة  ــــمــ ــــظــ ــنــ ــ بـــــــــــــــــاده املـــــــــالـــــــــيـــــــــة يف مــ
الــــعــــاملــــيــــة، تــــهــــديــــده بـــقـــطـــع الـــعـــاقـــات 

مع املنظمة األممية.
ويف كــــــلــــــمــــــة مــــــــــوجــــــــــزة ألــــــــقــــــــاهــــــــا يف 
ــــة الــــــــــــــــــورود بـــــالـــــبـــــيـــــت األبـــــــيـــــــض،  ــــقــ ــــديــ حــ
حـــــــــــيـــــــــــث لــــــــــــــــم يـــــــــتـــــــــلـــــــــق أي أســـــــــــئـــــــــــلـــــــــــة مــــــن 
الــــــــصــــــــحــــــــافــــــــيــــــــن، صــــــــــــب تــــــــــــرامــــــــــــب جــــــــام 
غــضــبــه عــى تــعــامــل بــكــن مــع جائحة 
كــــــــــــورونــــــــــــا، كــــــمــــــا أعــــــــلــــــــن إنـــــــــهـــــــــاء عـــــاقـــــة 
الواليات املتحدة مع منظمة الصحة 

العاملية.
واتهم ترامب املنظمة بالفشل يف 
تــــــــطــــــــبــــــــيــــــــق إصــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــات يف مـــــــــواجـــــــــهـــــــــة 
مـــــــــخـــــــــاوف الــــــــــــواليــــــــــــات املـــــــتـــــــحـــــــدة بـــــشـــــأن 
تــعــامــل املــنــظــمــة مــع جــائــحــة كــورونــا، 
وبأن املنظمة تثق بصورة تفوق الحد 

يف املعلومات الواردة من الصن.
وقال ترامب يف املؤتمر الصحايف: 
»نــظــراً لفشلها يف إجـــراء اإلصــاحــات 
املطلوبة والتي تشتد الحاجة إليها، 

فــــــــإنــــــــنــــــــا ســــــنــــــنــــــهــــــي عـــــــاقـــــــتـــــــنـــــــا بــــمــــنــــظــــمــــة 
الــــــصــــــحــــــة الـــــــعـــــــاملـــــــيـــــــة، وســـــــنـــــــوجـــــــه تـــلـــك 
األمـــــــــــوال إىل مـــنـــظـــمـــات عـــاملـــيـــة أخـــــرى 
واحــتــيــاجــات الصحة الــعــامــة العاملية 

امللحة واملستحقة«.
وقـــــال تـــرامـــب أيـــضـــاً إن الـــواليـــات 
املـــتـــحـــدة ســـــوف »تــــبــــدأ عــمــلــيــة« إلـــغـــاء 
الـــــــــوضـــــــــع الــــــــتــــــــجــــــــاري الـــــــــخـــــــــاص لــــهــــونــــغ 
ــــوا  ــلــ ــ ــــهــــــم »أخــ ــــــب أنــ ــــرامـ ــ ــــــغ. وذكــــــــــر تـ ــــونـ ــ كـ
بـــــتـــــعـــــهـــــدهـــــم لــــــلــــــعــــــالــــــم بــــــــشــــــــأن ضـــــمـــــان 

الحكم الذايت لهونغ كونغ«.
ويف بـــــــــــروكـــــــــــســـــــــــل دعــــــــــــــــــا االتــــــــــــحــــــــــــاد 
األوروبـــي أمــس الــواليــات املتحدة اىل 
»إعادة النظر« بقرارها قطع العاقة 
ــيــــــة عـــى  ــ ــــاملــ ــــعــ ــــة الــ مــــــــع مــــنــــظــــمــــة الــــــصــــــحــ
خلفية تعامل املنظمة مع أزمة وباء 

كــــــــــــوفــــــــــــيــــــــــــد-19. وقـــــــــــــــــال بـــــــــيـــــــــان مــــــشــــــرك 
لرئيسة املفوضية األوروبية أورسوال 
فون دير الين ووزير خارجية االتحاد 
جوزيب بوريل، إن »منظمة الصحة 
الــعــاملــيــة تــحــتــاج إىل مـــواصـــلـــة قــدرتــهــا 
عــــــــــــى قــــــــــــيــــــــــــادة االســـــــــتـــــــــجـــــــــابـــــــــة الــــــعــــــاملــــــيــــــة 

للوباء، حالياً ويف املستقبل«.
وأضــــــــاف الـــبـــيـــان »لــــهــــذا الـــســـبـــب، 
ــــيــــــع  ــــمــ املـــــــــــشـــــــــــاركـــــــــــة والـــــــــــــــدعـــــــــــــــم مـــــــــــــن الــــــجــ
مــــــــطــــــــلــــــــوبــــــــان وهــــــــــــنــــــــــــاك حــــــــــاجــــــــــة مــــــاســــــة 
إليهما. نحن نحض الواليات املتحدة 
عــى إعــــادة الــنــظــر يف قــرارهــا الـــذي تم 

اإلعان عنه«.
اعــــــــــــــتــــــــــــــرت وزارة  مـــــــــوســـــــــكـــــــــو  ويف 
ــــيـــــة قــــــــرار واشـــنـــطـــن  الــــخــــارجــــيــــة الـــــروسـ
إنـــــهـــــاء الــــعــــاقــــة مـــــع مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 

الـــــعـــــاملـــــيـــــة ضــــــربــــــة لــــلــــشــــرعــــيــــة الـــــدولـــــيـــــة 
والـــتـــعـــاون يف هـــذا املـــجـــال، يف الــوقــت 
ــــتــــــاج الــــــعــــــالــــــم إىل الـــــــوحـــــــدة  الـــــــــــــذي يــــــحــ

ملكافحة فروس كورونا.
ــــيـــــك عـــن  ــــنـ ــــبـــــوتـ ونــــــقــــــلــــــت وكــــــــالــــــــة سـ
ــــة بــــــــاســــــــم وزارة الــــــخــــــارجــــــيــــــة  ــ ــــدثـ ــ ــــحـ ــ ــتـ ــ ــ املـ
ــــا زاخــــــــاروفــــــــا قـــولـــهـــا،  ــــاريــ ــــيــــــة، مــ الــــــروســ
خـــال إحـــاطـــة إعــامــيــة لــلــصــحــافــيــن: 
»يف الـــوقـــت الـــــذي يــحــتــاج الـــعـــالـــم إىل 
تـــعـــزيـــز الـــجـــهـــود يف مـــكـــافـــحـــة الــــوبــــاء، 
تـــضـــرب واشـــنـــطـــن األســـــس الــقــانــونــيــة 
الــــدولــــيــــة لـــلـــتـــعـــاون يف قــــطــــاع الـــرعـــايـــة 

الصحية«.
وتــــســــاءلــــت زاخـــــــاروفـــــــا »مــــــا الـــــذي 
يـــمـــكـــن لــــلــــواليــــات املــــتــــحــــدة أن تــقــدمــه 

للعالم يف املقابل؟«.

مــــــن جــــانــــبــــه اعـــــتـــــر وزيــــــــــر الـــصـــحـــة 
األملاين ينس سبان أن قطع الواليات 
املــتــحــدة عاقتها مــع منظمة الصحة 
ــــكــــــاســــــة خــــطــــرة  ــــتــ الـــــعـــــاملـــــيـــــة يــــشــــكــــل »انــ

للصحة العاملية«.
وبعدما أشار إىل ضرورة إصاح 
الهيئة الدولية، أكد الوزير األملاين يف 
تغريدة عى »توير«، أن عى االتحاد 
األوروبي »االلتزام بشكل أكر« مالياً 
بعد إعان ترامب قطع كل الجسور 
ــــيـــــة الــــتــــي  ــــاملـ مـــــــع مــــنــــظــــمــــة الـــــصـــــحـــــة الـــــعـ

يتهمها بمحاباة بكن.
واعتر ينس أنه »حتى يكون لها 
مـــســـتـــقـــبـــل، تــــحــــتــــاج مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 

العاملية إىل إصاحات«.
وشـــــــــــــــــــــــــدد عـــــــــــــــى أن تــــــــــعــــــــــزيــــــــــز دور 

ــــمــــــة هـــو  ــــنــــــظــ االتــــــــــحــــــــــاد األوروبـــــــــــــــــــــــي يف املــ
إحـــــــدى أولــــــويــــــات أملــــانــــيــــا الــــتــــي تــتــســلــم 
الرئاسة الدورية للتكتل يف األول من 

يوليو.
عــــــــــــــى صــــــــعــــــــيــــــــد أزمـــــــــــــــــــــــة كــــــــــــــورونــــــــــــــا، 
يــــــــتــــــــواصــــــــل رفـــــــــــــع إجــــــــــــــــــــــــــراءات الـــــــــعـــــــــزل، 
خـــصـــوصـــاً يف أوروبـــــــــا. وتـــعـــيـــد إيــطــالــيــا 
فـــــتـــــح بــــــــــرج بــــــيــــــزا املــــــــائــــــــل الـــــشـــــهـــــر أمــــــــام 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــزوار، فــــــــيــــــــمــــــــا ُتـــــــــعـــــــــيـــــــــد الـــــــعـــــــاصـــــــمـــــــة 
األوكــــــرانــــــيــــــة فــــتــــح مـــــراكـــــزهـــــا الــــتــــجــــاريــــة 
وفـــنـــادقـــهـــا. ويف فـــرنـــســـا، يــعــيــد مــتــجــر 
»غــــــــــــالــــــــــــري الفـــــــــايـــــــــيـــــــــت« الـــــــشـــــــهـــــــر فــــتــــح 
أبـــــوابـــــه، مــــع فـــــرض وضـــــع الـــكـــمـــامـــات 

وقواعد التباعد االجتماعي.
ــــفـــــي الــــــــوبــــــــاء يف  وبــــــعــــــد تـــــــراجـــــــع تـ
وارسو باتت الكمامات غر إلزامية يف 

األماكن العامة.
يف املـــــقـــــابـــــل، يــــتــــفــــاقــــم الــــــوضــــــع يف 
الرازيل التي باتت بتسجيلها 27 ألفاً 
و878 وفــاة، خامس دولــة عاملياً من 
ــــيـــــات بــــعــــد الـــــواليـــــات  حــــيــــث عـــــــدد الـــــوفـ
املتحدة )102 ألف و201(، وبريطانيا 
)38 ألـــفـــاً و161(، وإيـــطـــالـــيـــا )33 ألــفــاً 
و229(، وفـــــرنـــــســـــا )28 ألـــــــفـــــــاً و714( 
وقـــــــــبـــــــــل إســــــــبــــــــانــــــــيــــــــا. ويـــــــــــــــــرى عـــــــلـــــــمـــــــاء أن 
األعــــــــــداد الـــحـــقـــيـــقـــيـــة يف الــــــرازيــــــل أكـــر 

بكثر من األرقام املعلنة.
وأودى الــــوبــــاء بـــحـــيـــاة مــــا ال يــقــل 
عن 362 ألفاً و28 شخصاً يف العالم 
مـــنـــذ ظــــهــــوره يف ديـــســـمـــر يف الـــصـــن، 
وفــــــــــــق تـــــــــعـــــــــداد اســـــــــتـــــــــنـــــــــاداً إىل مــــــصــــــادر 
رســـمـــيـــة. وتـــــم تــشــخــيــص إصــــابــــة أكـــر 
من 5.8 ماين شخص يف 196 بلداً 

ومنطقة.
عواصم À وكاالت

روسيا: قرار أميركا »ضربة للشرعية الدولية«

عمال يتجمعون في مركز تجميع لالنتقال إلى محطة للسكك الحديدية للسفر إلى والية بيهار بعد أن خففت الحكومة من إجراءات »كورونا«. ■أ.ف.ب

ألمانيا: قطع واشنطن العالقة 
مع منظمة الصحة »انتكاسة 

خطيرة للصحة العالمية«.

تراجع في وفيات روسيا بالفيروس  تحذير ياباني من موجة لـ»كورونا«
سجلت السلطات الصحية الروسية خالل الساعات الـ24 الماضية 

181 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، بعد 
قفزة قياسية بـ232 وفاة في اليوم السابق.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا 
في روسيا أمس، في تقريرها اليومي، أن حصيلة ضحايا الوباء 

في البالد أصبحت بذلك 4555 حالة وفاة.
وأعلنت الغرفة عن رصد 8952 إصابة جديدة بالفيروس، ما يمثل 
 لليوم الثالث على التوالي )مقارنة بـ8572 إصابة 

ً
 طفيفا

ً
ارتفاعا

الجمعة و8371 إصابة الخميس و8338 إصابة األربعاء(، بحسب 
قناة »روسيا اليوم«.

وارتفع بذلك إجمالي عدد اإلصابات التي تم تسجيلها في 
البالد منذ بداية الجائحة إلى 396575.

موسكو À د.ب.أ

طالبت لجنة خبراء يابانية الحكومة بتوسيع نطاق اختبارات »بي.
سي.آر« للكشف عن اإلصابة بفيروس كورونا وتعزيز األنظمة 

الطبية؛ لالستعداد لموجة ثانية محتملة لإلصابة بفيروس كورونا 
 لما ذكرته وكالة »جي.جي.برس« اليابانية لألنباء.

ً
المستجد، طبقا

وعندما شهدت اليابان زيادة في حاالت اإلصابة بمرض 
كوفيد-19 من أوائل أبريل حتى منتصف الشهر ذاته، أصبح من 
الصعب على بعض المناطق إجراء اختبارات »بي.سي.آر« على 

الفور للحاالت المشتبه بها التي يرى األطباء أن هناك حاجة 
 لما ذكرته اللجنة.

ً
إلجراء اختبارات الفيروس لها، طبقا

وطلبت اللجنة، برئاسة المدير العام للمعهد الوطني لألمراض 
المعدية تاكاغي واكيتا، من الحكومة، ضمان إمكانية إجراء 

اختبارات الفيروس بسرعة.
طوكيو À د.ب.أ

أعـــــــطـــــــى عـــــــقـــــــار »أنـــــــــاكـــــــــيـــــــــرا« املــــخــــصــــص 
ألمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراض الـــــــــــــــــــرومـــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــزم نــــــــــتــــــــــائــــــــــج 
ــــالـــــجـــــة األشــــــكــــــال  »مـــــشـــــجـــــعـــــة« يف مـــــعـ
الـــــــــحـــــــــادة مـــــــن كـــــــوفـــــــيـــــــد-19 مـــــــن خـــــال 
خـــــفـــــض خـــــطـــــر الــــــــوفــــــــاة والــــــحــــــاجــــــة إىل 
وضـــــــــــع جـــــــهـــــــاز تـــــنـــــفـــــس اصــــــطــــــنــــــاعــــــي يف 
الـــــــعـــــــنـــــــايـــــــة املــــــــــــــركــــــــــــــزة، وفـــــــــــقـــــــــــاً لـــــــــدراســـــــــة 

فرنسية.
وكـــــــتـــــــب الـــــطـــــبـــــيـــــب املـــــتـــــخـــــصـــــص يف 
أمــراض الــرومــاتــيــزم رانــدي كــرون من 
جــامــعــة أالبـــامـــا يف الـــدراســـة املــنــشــورة 
النـــــــــــــــــســـــــــــــــــيـــــــــــــــــت  ي  ذ « مـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــة  يف 
روماتولوغي«: »االنخفاض الكبر يف 
مـــعـــدل الــــوفــــيــــات املـــرتـــبـــط بـــاســـتـــخـــدام 

)األناكيرا( لدى املصابن بكوفيد-19 
يف هذه الدراسة أمر مشجع يف هذه 

األوقات«.
والـــــــــــهـــــــــــدف مــــــــــن اســــــــتــــــــخــــــــدامــــــــه هــــو 
الحؤول دون »عاصفة السيتوكن« 
ــــا الـــــجـــــســـــم نـــفـــســـه  ــــيـــــهـ الـــــــتـــــــي يـــــهـــــاجـــــم فـ
ــــهـــــاب  ــتـ ــ والــــــــتــــــــي قــــــــد تـــــحـــــصـــــل يف ظــــــــل الـ
رئـــــــــوي حــــــــاد قــــــد يـــســـبـــبـــه كـــــوفـــــيـــــد-19، 
ــــاز  ــــهــ ــــجــ فـــــيـــــحـــــصـــــل قــــــــصــــــــور خـــــــطـــــــر يف الــ
الـــتـــنـــفـــي، وهــــــي حــــالــــة تـــتـــوقـــف فــيــهــا 
الـــرئـــتـــان عـــن إنـــتـــاج األكــســجــن الــكــايف 
ــــلــــــب  ــــتــــــطــ لــــــــــــأعــــــــــــضــــــــــــاء الــــــــــحــــــــــيــــــــــويــــــــــة مـــــــــــــــا يــ
مـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــدة أجــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــزة الـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــفـــــــــــس 

االصطناعي.

وبــــشــــكــــل أكــــــــر تــــــحــــــديــــــداً، يـــهـــدف 
عــــــــــــــــــقــــــــــــــــــار »أنــــــــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــرا« إىل إعــــــــــــــاقــــــــــــــة 
اإلنـــــــــرلـــــــــوكـــــــــن-1 )إل-1(، وهـــــــــو أحـــــد 
السيتوكينات، عن املشاركة يف هذه 

»العاصفة االلتهابية«.
ووفقاً للفريق الطبي املؤلف من 
تــــومــــا هــــويــــت وزمــــــائــــــه يف مــســتــشــفــى 
ــــاري ســـــان جــــوزيــــف، فـــــإن حـــقـــن هـــذا  بــ
العقار تحت الجلد ملــدة 10 أيــام لـ52 
مــــــريــــــضــــــاً يــــــعــــــانــــــون »شــــــــكــــــــاً حـــــــــــــــاداً مـــن 
كوفيد-19 أدى إىل انخفاض يف خطر 
الــــــــــــوفــــــــــــاة، والـــــــــحـــــــــد مـــــــــن االنــــــــتــــــــقــــــــال إىل 
ــــزة لـــتـــلـــقـــي مــــســــاعــــدة يف  ــــركــ الــــعــــنــــايــــة املــ
الـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــفـــــــــــس عـــــــــــــــــــن طــــــــــــــــريــــــــــــــــق األجــــــــــــــــهــــــــــــــــزة 

االصطناعية«.
وقــــــــــــــد نـــــــقـــــــل ربــــــــــــــع املـــــــــــــــــرىض الـــــــذيـــــــن 
ــــــرا« إىل الـــعـــنـــايـــة  ــيـ ــ ــ ــــاكـ ــ ـــــ»األنـ ــ عـــــولـــــجـــــوا بـ
املـــــركـــــزة أو تــــوفــــوا مـــقـــارنـــة بـــنـــحـــو %73 
ــــلـــــقـــــوا هــــــــــذا الـــــعـــــاج  ــــتـ مـــــــن الـــــــذيـــــــن لـــــــم يـ

الحيوي.
وشــــــارك يف الــــدراســــة 44 مــريــضــاً 
ُعـــــــــولـــــــــجـــــــــوا يف الــــــــســــــــابــــــــق يف املــــــؤســــــســــــة 
نـــــــفـــــــســـــــهـــــــا ملــــــــــقــــــــــارنــــــــــة الــــــــــنــــــــــتــــــــــائــــــــــج. ولـــــــــــــدى 
املجموعة التي تلقت العقار، لوحظ 
انـــــــــــــخـــــــــــــفـــــــــــــاض ســــــــــــــريــــــــــــــع يف مـــــــتـــــــطـــــــلـــــــبـــــــات 
األكــــــــســــــــجــــــــن بـــــــعـــــــد ســــــبــــــعــــــة أيـــــــــــــــــام مــــن 

العاج.
باريس ■ أ.ف.ب

مخصص لمعالجة أمراض الروماتيزم

عقار »أناكينرا« أثبت فاعليته في عالج حاالت »كوفيد-19« الحادة 

حقن العقار تحت الجلد لعدد من المرضى أدى إلى انخفاض في خطر 
الوفاة. ■ أرشيفية 
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يـــخـــضـــع رئــــيــــس األوروغـــــــــــــــواي لـــويـــس 
الكــــــــــــــــــــــــال بــــــــــــــــــــو، لـــــــــحـــــــــجـــــــــر صــــــــــحــــــــــي بـــــعـــــد 
حضوره اجتماعاً مع موظفة أثبتت 
الفحوص إصابتها بفريوس كورونا 
املـــــــســـــــتـــــــجـــــــد، حـــــســـــبـــــمـــــا أعــــــــلــــــــن مــــكــــتــــب 

الـــــــرئـــــــاســـــــة يف بـــــــيـــــــان أول مــــــــن أمــــــــس. 
واملصابة هي ناتاليا لوبيز املوظفة يف 
ــــتـــــي  وزارة الـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة االجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة الـ
حــضــرت اجــتــمــاعــاً مــع رئــيــس الــدولــة 
ووزيــــــــر الـــــدفـــــاع يف الـــحـــكـــومـــة خــافــيــري 

غــــــــــارســــــــــيــــــــــا يف ريـــــــــــــفـــــــــــــريا بــــــــــالــــــــــقــــــــــرب مـــــن 
الحدود الربازيلية.

ــــالــــــت الـــــرئـــــاســـــة إن »الكــــــــــال بــو  وقــ
واألشــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــاص اآلخــــــــــــــــــريــــــــــــــــــن املـــــــعـــــــنـــــــيـــــــن 
ســـــــــــيـــــــــــخـــــــــــضـــــــــــعـــــــــــون لـــــــــــفـــــــــــحـــــــــــص لـــــــكـــــــشـــــــف 

ــــيـــــد-19(، وســـيـــبـــقـــون يف الــحــجــر  )كـــــوفـ
الـــــــــــــــصـــــــــــــــحـــــــــــــــي حـــــــــــــــتـــــــــــــــى صــــــــــــــــــــــــــــــــــــدور نــــــــــتــــــــــائــــــــــج 

التحاليل«.
ــــاع يــــتــــعــــلــــق بــــــــــإدارة  ــــمــ ــتــ ــ وكــــــــــان االجــ
هذه البؤرة لفريوس كورونا املستجد 

يف املنطقة الحدودية.
وبلغ عدد اإلصابات بالفريوس 

يف األوروغــــــــــــــــــواي 816 بـــيـــنـــهـــم 114 
فقط ما زالوا مرىض.

مونتيفيديو ■ أ.ف.ب

رئيس األوروغواي في الحجر الصحي بعد اجتماع 
مع موظفة مصابة بـ »كوفيد-19«

أعــــلــــنــــت وزارة الــــصــــحــــة الــــســــعــــوديــــة، 
أمس، تسجيل 1618 إصابة جديدة 
ـــــريوس كــــــــورونــــــــا يف مــــخــــتــــلــــف مـــــدن  ـــــفــ بــ
ومــــنــــاطــــق املـــمـــلـــكـــة، كـــمـــا تـــــم تــســجــيــل 

تعايف 1870.
وســـجـــلـــت الــــريــــاض 679 إصـــابـــة، 
وجــــــــــــدة 247، ومــــــكــــــة املــــــكــــــرمــــــة 105، 

والهفوف 101.
ُيـــــشـــــار إىل أنــــــه ابــــــتــــــداًء مـــــن الــــيــــوم 
األحد وحتى 20 يونيو 2020، سيتم 
تـــغـــيـــري أوقـــــــــات الــــســــمــــاح بــــالــــتــــجــــول يف 
جــــمــــيــــع مــــنــــاطــــق املــــمــــلــــكــــة، يف مــــــا عــــدا 

مـــــديـــــنـــــة مـــــكـــــة املـــــــكـــــــرمـــــــة، لــــيــــصــــبــــح مـــن 
الــــــــســــــــاعــــــــة الـــــــــســـــــــادســـــــــة صــــــــبــــــــاحــــــــاً حــــتــــى 

الثامنة مساًء.
والسماح بإقامة صالة الجمعة 
والـــــــــجـــــــــمـــــــــاعـــــــــة لــــــجــــــمــــــيــــــع الـــــــــــــفـــــــــــــروض يف 
مساجد اململكة، مــا عــدا املــســاجــد يف 
مـــــديـــــنـــــة مـــــكـــــة املــــــكــــــرمــــــة، مـــــــع االلـــــــتـــــــزام 
بــــــــــــــاإلجــــــــــــــراءات االحــــــــــــرازيــــــــــــة والـــــــتـــــــدابـــــــري 

الوقائية. 
ويف مسقط أعلنت وزارة الصحة 
يف ســــلــــطــــنــــة عــــــمــــــان أمــــــــــــس، تـــســـجـــيـــل 
603 إصـــــــــــــــابـــــــــــــــات جـــــــــــــديـــــــــــــدة بـــــــــفـــــــــريوس 

ــــتـــــجـــــد، لـــــريتـــــفـــــع إجـــــمـــــايل  كـــــــورونـــــــا املـــــسـ
اإلصـــــــابـــــــات يف الـــســـلـــطـــنـــة إىل 10423 
حالة. وقالت الوزارة يف بيان صحايف 
عـــــــــــــــــى مــــــــــوقــــــــــعــــــــــهــــــــــا اإللـــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــروين، إن 
تــــــــــشــــــــــمــــــــــل 260 حــــــــــالــــــــــة  اإلصــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــــات 

لعمانين، و343 لغري عمانين.

وأشارت إىل أن إجمايل املتعافن 
مــــن الــــفــــريوس يف الــــبــــالد بـــلـــغ 2396، 
الفتة إىل تسجيل حالة وفــاة ملواطن 
)76 عاماً( لريتفع إجمايل الوفيات يف 

السلطنة إىل 42 حالة.
عواصم À وكاالت

حالة وفاة و603 إصابات بالفيروس في سلطنة عمان

السعودية: تسجيل 1618 إصابة 
جديدة بـ »كورونا« وتعافي 1870

تأكدت إصابة 13 شخصاً بفريوس 
ــــيـــــد-19( يف  كـــــورونـــــا املـــســـتـــجـــد )كـــــوفـ
ــــيـــــا،  ــــبـ ــــر الـــــــــرئـــــــــايس يف كـــــولـــــومـ ــــقــــــصــ الــ
ــــا نـــــــقـــــــلـــــــت وســــــــــــائــــــــــــل إعــــــــــــالم  ــ ــــمـ ــ ــبـ ــ ــ ــــــسـ حـ

محلية عن القصر.
واملــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــون هــــــــــــــــــــم خـــــــمـــــــســـــــة 
مــســؤولــن مـــن الــقــســم اإلداري يف 
قصر »نارينو هاوس«، مقر إقامة 
وعمل الرئيس، فضالً عن ثمانية 

من عناصر األمن.
وأظـــــــــــــــهـــــــــــــــرت الــــــــتــــــــحــــــــالــــــــيــــــــل عـــــــــدم 
إصـــابـــة الــرئــيــس الــكــولــومــبــي إيــفــان 
دويك واملـــــــــوظـــــــــفـــــــــن املــــــــقــــــــربــــــــن مــــنــــه 

بالفريوس.
وقـــــــــــــــــال الـــــــقـــــــســـــــم اإلداري إنـــــــه 
يــلــتــزم بالتعليمات الــرئــاســيــة التي 

تــــــــســــــــمــــــــح لـــــــــلـــــــــمـــــــــؤســـــــــســـــــــات الــــــــعــــــــامــــــــة 
الـــوطـــنـــيـــة بـــحـــضـــور 20% فـــقـــط مــن 
قوة العمل إىل أماكن العمل، مع 
قـــيـــام بـــقـــيـــة املـــوظـــفـــن بـــالـــعـــمـــل مــن 

املنزل.
ومدد دويك الخميس اإلغالق 
املـــفـــروض عـــى الـــبـــالد مــنــذ شــهــريــن 
لينتهي يف نهاية يونيو، عى الرغم 
مـــــــــــــن إعـــــــــــــــــــــــــادة تـــــــنـــــــشـــــــيـــــــط االقـــــــــتـــــــــصـــــــــاد 
ــــــى األنــــشــــطــــة  وتــــخــــفــــيــــف الـــــقـــــيـــــود عـ

الرفيهية يف األماكن املفتوحة.
وســـجـــلـــت كـــولـــومـــبـــيـــا أكــــــر مــن 
25 ألـــف إصــابــة بــفــريوس كــورونــا، 
ــــالـــــة  فـــــــضـــــــالً عـــــــــن أكــــــــــــر مـــــــــن 820 حـ

وفاة.
بوغوتا  À د.ب.أ

كولومبيا: تسجيل 13 حالة إصابة 
بـ »كورونا« في القصر الرئاسي

حـــــــــــــــــّذر ثـــــــــالثـــــــــة مـــــــســـــــتـــــــشـــــــاريـــــــن عــــلــــمــــيــــن 
لـــلـــحـــكـــومـــة الـــربيـــطـــانـــيـــة مــــن أن مـــرض 
»كــــوفــــيــــد-19« اليـــــــزال يــنــتــشــر بــســرعــة 
شديدة يف البالد، بما ال يسمح برفع 
قيود العزل العام، ووصف أحدهم 

القرار بأنه سيايس.
ــــيـــــف  ــــفـ وتـــــــــــــبـــــــــــــدأ بــــــــريــــــــطــــــــانــــــــيــــــــا يف تـــــخـ
إجراءات العزل تدريجياً من غٍد، إذ 
ستسمح بتجمع عدد ال يتجاوز ستة 
أشـــــــــخـــــــــاص يف أمـــــــــاكـــــــــن مـــــفـــــتـــــوحـــــة مـــع 
الـــــحـــــفـــــاظ عــــــى مــــســــافــــة مــــــريــــــن، عـــى 
األقــــــل، بـــن كـــل شــخــص وآخــــــر، كــمــا 

ســـتـــفـــتـــح املــــــــــدارس االبــــتــــدائــــيــــة أبـــوابـــهـــا 
لبعض الصفوف.

وقــــالــــت الـــحـــكـــومـــة إنــــهــــا تــــأمــــل أن 
يـــســـهـــم تــطــبــيــق نــــظــــام جــــديــــد، تــطــلــب 
مـــــــن خــــــاللــــــه مـــــــن مــــخــــالــــطــــي الــــــحــــــاالت 
ــــتـــــواء  املــــــؤكــــــدة عـــــــزل أنــــفــــســــهــــم، يف احـ
الــــــــــــــــفــــــــــــــــريوس ومــــــــــــســــــــــــاعــــــــــــدة الــــــــــــــبــــــــــــــالد يف 

العودة ألنشطتها.
لـــــــــكـــــــــن مـــــــــــديـــــــــــر مـــــــــؤســـــــــســـــــــة ولـــــــــكـــــــــام 
تـــــراســـــت لــــأبــــحــــاث وعــــضــــو املـــجـــمـــوعـــة 
االســـــــــتـــــــــشـــــــــاريـــــــــة الــــــعــــــلــــــمــــــيــــــة لــــــــلــــــــطــــــــوارئ 
غـــــرييـــــمـــــي فـــــــــــــريار، قـــــــــال إنـــــــــه يــــتــــفــــق مـــع 

زمــــــــــيــــــــــلــــــــــه جــــــــــــــــــــون إدمــــــــــــــــــــونــــــــــــــــــــدز عـــــــــــــــى أن 
»)كوفيد-19( ينتشر عى نحو شديد 
الــــســــرعــــة بـــمـــا ال يـــســـمـــح بــــرفــــع الـــعـــزل 

العام يف إنجلرا«.
وكـــــتـــــب عــــــى »تــــــــويــــــــر«، »تـــطـــبـــيـــق 
)افـــــــــحـــــــــص.. تــــــتــــــّبــــــع.. اعـــــــــــــزل( يـــــجـــــب أن 
يكون قائماً وفعاالً تماماً وقادراً عى 
الــتــعــامــل مـــع أي زيــــــادة فــــــوراً وســريــع 
الــــــــــنــــــــــتــــــــــائــــــــــج، كـــــــــمـــــــــا يــــــــتــــــــعــــــــن أن تـــــــكـــــــون 
مــــــعــــــدالت الـــــــعـــــــدوى أقـــــــــل. ويـــــجـــــب أن 

يكون موثوقاً به«.
وقـــال فـــريار إنـــه يــتــعــن أن يعمل 

الــنــظــام الــجــديــد الـــــذي طــبــقــتــه الــهــيــئــة 
ــــــة يف  ــيـ ــ ــ ــــحـ ــ ــــــصـ الـــــــوطـــــــنـــــــيـــــــة لـــــــلـــــــخـــــــدمـــــــات الـ
بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا أخـــــــــــــــــــرياً، لــــــالخــــــتــــــبــــــار وتــــتــــبــــع 
انـــتـــشـــار »كـــــورونـــــا«، »بـــكـــامـــل طــاقــتــه« 
قـــــبـــــل أن يـــــتـــــم تــــخــــفــــيــــف اإلجـــــــــــــــــــراءات، 
ــــــب مـــــــــــا أوردتـــــــــــــــــــــــــه وكـــــــــــالـــــــــــة أنــــــــبــــــــاء  ــــــسـ ــــحـ ــ بـ

»بلومربغ«.
وكـــــــــــــــــان إدمــــــــــــــونــــــــــــــدز الـــــــــــــــــذي يــــعــــمــــل 
بـــكـــلـــيـــة لــــنــــدن لـــلـــصـــحـــة الــــعــــامــــة وطــــب 
املناطق االستوائية وعضو املجموعة 
االستشارية قــد قــال أول مــن أمــس، 
»نقدم عى مخاطرة هنا« باستخدام 

نـــــــــــــظـــــــــــــام فــــــــــحــــــــــص وتــــــــــتــــــــــبــــــــــع لـــــــــــــــم يـــــســـــبـــــق 
اختباره، ووصف القرار بأنه سيايس.

وقــــال إدمـــونـــدز إنـــه مــن املــتــوقــع، 
ــــيـــــة، أن  ــــالـ اعــــــتــــــمــــــاداً عــــــى األرقــــــــــــــام الـــــحـ
تــــشــــهــــد إنــــــجــــــلــــــرا حــــــــــــاالت وفــــــــــــاة جـــــــراء 
ــــفــــــريوس تــــــــــــراوح بــــــن 40  ــــالــ اإلصـــــــابـــــــة بــ
و80 حالة يومياً، حتى دون حدوث 

موجة ثانية من تفيش »كورونا«.
كــــــــمــــــــا حــــــــــــــــــــّذر الــــــــــربوفــــــــــيــــــــــســــــــــور بــــيــــر 
هوربي، رئيس املجموعة االستشارية 
ملـــــــــخـــــــــاطـــــــــر الــــــــــــــفــــــــــــــريوســــــــــــــات الــــــتــــــنــــــفــــــســــــيــــــة 
الــــــــجــــــــديــــــــدة والــــــــنــــــــاشــــــــئــــــــة، مـــــــــن أن مــــن 

الــســابــق ألوانــــه رفـــع إجــــــراءات الــعــزل 
العام يف بريطانيا، نظراً إىل أن نظام 
الفحص والتتبع غري مفعل عى نحو 

كامل حتى اآلن.
وقــــــــــــــــــــال لــــــــــــــراديــــــــــــــو هـــــــيـــــــئـــــــة اإلذاعــــــــــــــــــــة 
الــربيــطــانــيــة )بــــي.بــــي.يس(: »ال يمكننا 
ــــيــــــه أعــــــــــداد  الـــــــــعـــــــــودة لـــــــوضـــــــع نـــــشـــــهـــــد فــ
ــــتــــــي  حـــــــــــــــــاالت اإلصــــــــــــابــــــــــــة والـــــــــــوفـــــــــــيـــــــــــات الــ

شهدناها من قبل«.
وقـــــــــــــــــــــــال »كــــــــــــمــــــــــــا تـــــــــــعـــــــــــرفـــــــــــون )هــــــــــــــذا 
الـــنـــظـــام( غـــري مــفــعــل عـــى نــحــو كــامــل 

حتى اآلن، وهنا تكمن املخاطرة«.
وكــــــان رئــــيــــس الــــــــــوزراء الـــربيـــطـــاين 
بـــوريـــس جـــونـــســـون، أعـــلـــن الــخــمــيــس 
مـــزيـــداً مـــن تــخــفــيــف قــيــود »كـــورونـــا«، 
وقال إنه جرى استيفاء املعايري التي 

وضعتها الحكومة يف هذا الشأن.
وبــــــحــــــســــــب مـــــكـــــتـــــب اإلحــــــــــصــــــــــاءات 
الـــــــوطـــــــنـــــــيـــــــة، فــــــــــــإن مــــــــعــــــــدل اإلصـــــــــابـــــــــات 
الـــجـــديـــدة بـــالـــفـــريوس يف الـــبـــالد يــصــل 

إىل 54 ألفاً أسبوعياً.
وتــــــــــــــــــويف مـــــــــــا يـــــــــربـــــــــو عـــــــــــى 48 ألــــــــف 
شخص جراء اإلصابة بـ»كوفيد-19« 
يف بــريــطــانــيــا، مـــا يــجــعــلــهــا ضــمــن أكــر 

البلدان تضرراً يف العالم.
وكـــــــــشـــــــــف مــــــــســــــــح أجــــــــــــــــــــــراه مــــكــــتــــب 
اإلحـــــــصـــــــاءات الــــوطــــنــــي، أن هــــنــــاك مــا 
يـــــــقـــــــدر بـــــنـــــحـــــو 54 ألـــــــــــف حـــــــالـــــــة إصــــــابــــــة 
جديدة باملرض أسبوعياً يف بريطانيا.

لندن À وكاالت

بريطانيا تبدأ في تخفيف إجراءات العزل 
 من غٍد.

ً
تدريجيا

السماح بتجمع عدد ال يتجاوز ستة أشخاص 
في أماكن مفتوحة، مع الحفاظ على 

ين بين كل شخص وآخر. مسافة متر

أكدوا أن المرض اليزال ينتشر بسرعة شديدة

مستشارو الحكومة 
رون من 

ّ
البريطانية يحذ

رفع قيود »كورونا« 
قبل األوان

بريطانيون يستمتعون بالطقس الدافئ في سوق برودواي بلندن. À إي.بي.إيه 

ابتداًء من اليوم وحتى 20 يونيو، سيتم تغيير أوقات 
السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، في ما عدا 

مدينة مكة المكرمة.

احتجاجات جديدة في ألمانيا ضد قيود كورونا
نظم نشطاء ألمان تظاهرات 

في مدن ألمانية عدة أمس، 
 على القيود المفروضة 

ً
احتجاجا

على الحياة العامة في ظل 
جائحة كورونا.

وتم تنظيم مسيرات في المدن 
الرئيسة بأنحاء البالد، من بينها 

برلين وشتوتغارت وكولونيا 
وميونيخ. ويطالب المتظاهرون 
بإنهاء جميع القيود التي يرون 

أنها تنتهك حقوقهم 
األساسية.

 ما تستغل جماعات يمينية 
ً
وغالبا

متطرفة هذه التظاهرات. وخرجت 
في بعض المدن تظاهرات 

مضادة مناهضة للمتطرفين 
وأصحاب نظريات المؤامرة.

وفي برلين، حيث تم رفع القيود 
المفروضة على عدد المشاركين 

في االحتجاجات، استعدت 
الشرطة لمواجهة احتجاجات 

في العديد من المواقع 
الشهيرة مثل بوابة براندنبورغ 

ومبنى الرايخستاغ.

وقال مسؤولون في 
شتوتغارت إن هناك سلسلة 
كاملة من التظاهرات مخطط 
لها اليوم األحد في المدينة، 

ومعظمها ضد القيود 
المتعلقة بكورونا.

وشهدت ألمانيا سلسلة من 
االحتجاجات ضد إجراءات اإلغالق 
والقيود األخرى المعمول بها 
لمكافحة الوباء خالل األسابيع 

الماضية.
برلين ■ د.ب.أ

 على قيود كورونا.  
ً
مدن ألمانية عدة شهدت تظاهرات احتجاجا

■ أرشيفية
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ــــنـــــي،  ــــيـــــمـ تـــــمـــــكـــــنـــــت قــــــــــــــوات الــــــجــــــيــــــش الـ
مــــــســــــنــــــودة بـــــالـــــقـــــبـــــائـــــل، مــــــــن إســـــقـــــاط 
طــــــــــــائــــــــــــرتــــــــــــن مــــــــــســــــــــرتــــــــــن أطــــــلــــــقــــــتــــــهــــــمــــــا 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــويث بـــاتـــجـــاه الــجــوف 
ومـــــــأرب، فــيــمــا تـــواصـــلـــت املــــعــــارك يف 
جـــبـــهـــات الـــبـــيـــضـــاء والـــــجـــــوف ومـــــأرب 
ــــنـــــعـــــاء، وتـــمـــكـــنـــت  ونـــــهـــــم بـــمـــحـــيـــط صـ
القوات املشرتكة من تدمر تعزيزات 
حوثية، يف عملية هي الثانية خالل 
ــــبــــــوع، بـــمـــحـــافـــظـــة الــــحــــديــــدة عــى  أســ

الساحل الغربي لليمن.
وتــــــــــفــــــــــصــــــــــيــــــــــالً، تـــــــمـــــــكـــــــنـــــــت قـــــــــــــوات 
الـــــــــــجـــــــــــيـــــــــــش الـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــنـــــــــــي، املـــــــــــســـــــــــنـــــــــــودة 
بـــــالـــــقـــــبـــــائـــــل، يف مـــــحـــــافـــــظـــــة الـــــجـــــوف 
شـــــــــــــــرق الــــــــعــــــــاصــــــــمــــــــة صـــــــــنـــــــــعـــــــــاء، مــــن 
ــــائــــــرة مـــــســـــرة حــــوثــــيــــة يف  ــــقــــــاط طــ إســ
منطقة العلم شــرق مدينة الحزم 
ــــتـــــي تـــشـــهـــد مــــعــــارك  يف الــــــجــــــوف، الـ
ــيـــــــش واملــــــيــــــلــــــيــــــشــــــيــــــات مــــنــــذ  ــ ــ ــــجـ ــ بـــــــــن الـ

الخميس املايض.
وذكـــرت مــصــادر ميدانية تمّكن 
الــــــــجــــــــيــــــــش والـــــــــقـــــــــبـــــــــائـــــــــل مــــــــــــن تــــحــــقــــيــــق 
تـــــــــقـــــــــدمـــــــــات مــــــهــــــمــــــة يف جــــــبــــــهــــــة شـــــــرق 
الـــــــــحـــــــــزم، يف ظــــــــل انــــــهــــــيــــــار الـــــخـــــطـــــوط 
ــــهــــــات املـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات،  ــبــ ــ ــــجــ األمــــــــامــــــــيــــــــة لــ
وفـــــرار مــجــامــيــع مـــن عــنــاصــر الــحــويث 
إىل داخــــــل مـــديـــنـــة الــــحــــزم الــــتــــي بــنــت 
ــــنـــــادق  ــــــرت خـ ــــفـ ــ فــــيــــهــــا تــــحــــصــــيــــنــــات وحـ

فيها خالل األيام املاضية.
وكــــــــــــانــــــــــــت املــــــــــــــعــــــــــــــارك األخـــــــــــــــــــــــرة يف 
الـــــــجـــــــوف خـــــّلـــــفـــــت قـــــتـــــى وجـــــــرحـــــــى يف 
صــــفــــوف املـــيـــلـــيـــشـــيـــات بـــيـــنـــهـــا قــــيــــادات 
ــــهــــــة شـــــــرق  ــبــ ــ ــــهــــــم قــــــــائــــــــد جــ ــنــ ــ بــــــــــــــــــــــارزة، مــ
الـــــحـــــزم الـــتـــابـــعـــة لـــلـــحـــوثـــيـــن، املـــدعـــو 

ــــــان، إىل جــــانــــب  ــــعـ ــ ــــمـ ــ يـــــــاســـــــر خـــــــالـــــــد جـ
القيادات امليدانية، محمد الزهري، 
وعيظة عوبثي، وعادل عيل املعافا، 
وعــــــــــــــــيل مـــــــحـــــــمـــــــد الــــــــــــــعــــــــــــــريش، وأكــــــــــــــــرم 

ــــر مــــنــــصــــور،  ــــاصــ الــــــجــــــوبــــــي، وفــــــضــــــل نــ
وإصــــــــــــــابــــــــــــــة خـــــــمـــــــســـــــة مــــــــــــن الـــــــــقـــــــــيـــــــــادات 
الــبــارزة، وأســر عناصر حوثية خالل 

املعارك.
ــــادر  ــ ــــــصـ ويف مــــــــــــــــــأرب، أكـــــــــــــــدت مـ
عــــســــكــــريــــة إســـــــقـــــــاط طـــــــائـــــــرة حـــوثـــيـــة 
فـــــــــــــــــــوق مــــــــــــطــــــــــــار مــــــــــــــــــــــــأرب الــــــــــــــــــــــــذي يـــــتـــــم 
ــــا فــــــــوق  ــــهــ ــــقــ ــيــ ــ ــلــ ــ إنــــــــــــــــشــــــــــــــــاؤه، بــــــــعــــــــد تــــــحــ
املـــــــــــــــنـــــــــــــــطـــــــــــــــقـــــــــــــــة، يف إطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار عــــــــمــــــــلــــــــيــــــــة 
استطالعية كانت تقوم بها ملواقع 

خدمية يف املحافظة.
يف األثــنــاء، تواصلت املواجهات 
بـــــن الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي والــــقــــبــــائــــل مــن 
جـــــــهـــــــة، ومـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات الـــــــــحـــــــــويث مـــن 
ــــهـــــات صـــــــــــرواح،  ــبـ ــ ــــهـــــة أخـــــــــــرى يف جـ جـ
تــركــزت يف مــيــســرة الجبهة وتكبدت 
خاللها امليليشيات خسائر كبرة يف 

األرواح والعتاد.
وأكدت مصادر ميدانية مصرع 
ــنـــــان  ــ الــــــــقــــــــيــــــــادي الــــــــــحــــــــــويث، املـــــــــدعـــــــــو سـ
أحــــــــمــــــــد الــــــــحــــــــنــــــــضــــــــان، مــــــــــع عـــــــــــــدد مــــن 

عناصره.
ويف الــــبــــيــــضــــاء، أفـــشـــلـــت قـــــوات 
الــجــيــش والــقــبــائــل، مــســاء أول من 
أمس، هجوماً واسعاً للميليشيات 
عـــــــــى مــــــواقــــــعــــــهــــــا يف جـــــبـــــهـــــة قـــــانـــــيـــــة، 
الــــــــــــــــــــــذي جــــــــــــــــــاء يف إطــــــــــــــــــــــار مـــــــــــحـــــــــــاوالت 
ــــيــــــن الــــــتــــــقــــــدم وفـــــــــــــرض واقــــــــع  ــــوثــ الــــــحــ
مختلف يف البيضاء عى وقع التوتر 
بينها وقبائل آل عــواض يف مديرية 

ردمان.
وذكــــــــــــــــرت مــــــــصــــــــادر مــــــيــــــدانــــــيــــــة أن 
الــجــيــش والــقــبــائــل تــمــكــنــا مـــن تــدمــر 
آليات عسكرية، وقتل وإصابة عدد 

مــــن عـــنـــاصـــر الــــحــــويث يف عـــمـــلـــيـــة صــد 
الهجوم.

ولقيت طفلة يمنية يف مديرية 
ردمــــــــــــان مــــصــــرعــــهــــا إثــــــــر انـــــفـــــجـــــار لـــغـــم 
أريض مــــــــــن مــــــخــــــلــــــفــــــات مــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الحويث، ُزرع عى بعد 200 مرت من 

منزلها يف منطقة حوارن.
ويف الــــضــــالــــع، شـــهـــدت جــبــهــات 
ــــفـــــاخـــــر وبــــــــــاب غــــلــــق مــــعــــارك  قـــــطـــــاع الـ
عــــــــنــــــــيــــــــفــــــــة بــــــــــــــــن الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــوات املـــــــــشـــــــــرتكـــــــــة 
واملــــــيــــــلــــــيــــــشــــــيــــــات الـــــــحـــــــوثـــــــيـــــــة، تــــمــــكــــنــــت 
خـــاللـــهـــا الـــــقـــــوات املــــشــــرتكــــة مـــــن قــتــل 

ثالثة من القناصة الحوثين.
وذكــــــــــــــــرت مــــــــصــــــــادر مــــــيــــــدانــــــيــــــة أن 
املـــــــــعـــــــــارك بـــــــن الـــــجـــــانـــــبـــــن تـــــــركـــــــزت يف 
الـــــــــثـــــــــوب،  وادي األعــــــــــــمــــــــــــدة ووادي 
واستخدمت فيها أسلحة املدفعية 
والــرشــاشــات املــتــوســطــة والــقــنــاصــة، 

وأدت إىل مصرع عدد من الحوثين.
ــــاحــــــل  ويف الـــــــــحـــــــــديـــــــــدة عــــــــــى الــــــســ
الـــغـــربـــي، تــمــكــنــت الــــقــــوات املــشــرتكــة 
مـــــــــن تــــــــدمــــــــر تــــــــعــــــــزيــــــــزات حـــــــوثـــــــيـــــــة، يف 
عـــمـــلـــيـــة هـــــي الـــثـــانـــيـــة خــــــالل أســــبــــوع، 
ــــتـــــجـــــهـــــة نـــحـــو  وكــــــــانــــــــت الـــــــتـــــــعـــــــزيـــــــزات مـ
جبهات الــفــازة والجبلية يف مديرية 
الـــتـــحـــيـــتـــا جــــنــــوب املــــحــــافــــظــــة، قــــادمــــة 
مــــن مــــديــــريــــة زبــــيــــد، يف مــــحــــاولــــة مــن 
املــيــلــيــشــيــات لــتــعــويــض خـــســـائـــرهـــا يف 

مديريَتي التحيتا وحيس.
وذكــــــــــــــــــــرت مـــــــــــصـــــــــــادر مـــــــيـــــــدانـــــــيـــــــة يف 
الــقــوات املشرتكة أن الــقــوات تمكنت 
مــــــــــن تـــــحـــــقـــــيـــــق إصـــــــــــابـــــــــــات مــــــــبــــــــاشــــــــرة يف 
صــفــوف املــيــلــيــشــيــات، ودمــــرت آلــيــات 
عــــــــســــــــكــــــــريــــــــة مــــــــتــــــــنــــــــوعــــــــة يف الــــــعــــــمــــــلــــــيــــــة 
الـــــــــنـــــــــوعـــــــــيـــــــــة واملـــــــــــبـــــــــــاغـــــــــــتـــــــــــة، بـــــــــعـــــــــد رصـــــــــد 
تحركات الحوثين يف تلك الجبهات.

ــيــــــات الـــــــحـــــــويث  ــ ــــيــــــشــ ــلــ ــ ــيــ ــ وكـــــــــــانـــــــــــت مــ
رفعت من خروقها للهدنة األممية 
يف الـــــــــــســـــــــــاحـــــــــــل الــــــــــــغــــــــــــربــــــــــــي، وقـــــــــامـــــــــت 
بـــــــــــــاســـــــــــــتـــــــــــــهـــــــــــــداف مـــــــــــــــــواقـــــــــــــــــع املــــــــــشــــــــــرتكــــــــــة 
واألحــــــــــــــــــيــــــــــــــــــاء الـــــــســـــــكـــــــنـــــــيـــــــة يف مــــــنــــــاطــــــق 
الـــدريـــهـــمـــي ومـــديـــنـــة الــــحــــديــــدة، كــمــا 
اســــــتــــــهــــــدفــــــت مـــــجـــــمـــــع إخــــــــــــــــــوان ثـــــابـــــت 
الــصــنــاعــي يف مــديــنــة الــحــديــدة للمرة 

الثانية يف أقل من أسبوع.
وقــــامــــت املـــيـــلـــيـــشـــيـــات، أمــــس، 
بــقــصــف مــنــاطــق ســكــنــيــة يف الــجــاح 
بــمــديــريــة بــيــت الــفــقــيــه، وأخــــرى يف 
شـــرق مــديــنــة الــصــالــح وحـــي منظر 
بـــــمـــــديـــــريـــــة الـــــــحـــــــوك داخــــــــــــل مــــديــــنــــة 
الــــــحــــــديــــــدة، مــــســــتــــخــــدمــــة مـــخـــتـــلـــف 
أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواع األســـــــــــــــــــلـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــة الــــــــــثــــــــــقــــــــــيــــــــــلــــــــــة 

واملتوسطة.
صنعاء À اإلمارات اليوم

معارك عنيفة بين القوات المشتركة والحوثيين 
في الضالع.. ومقتل ثالثة من قناصة الميليشيات.

تصاعد العمليات العسكرية في محيط صنعاء

إسقاط طائرتين مسّيرتين 
بالجوف ومأرب..

وتدمير تعزيزات حوثية 
في الحديدة

عناصر من القوات 
المشتركة في الساحل 

الغربي لليمن. À أرشيفية

وفيات جديدة 
بـ »كورونا« 

في اليمن
أعلنت اللجنة الوطنية العليا 
لمواجهة وباء كورونا في 

اليمن، تسجيل ثماني 
وفيات جديدة بالفيروس، 

بينها ثالث وفيات في 
شبوة، وثالث وفيات في 

مأرب، وحالة وفاة في 
أبين، وحالة أخرى في 

محافظة حضرموت، ليرتفع 
إجمالي حاالت الوفاة إلى 

65 حالة. وأوضحت اللجنة 
في حسابها على موقع 

التواصل االجتماعي »تويتر«، 
أنه تم تسجيل خمس حاالت 

إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي 
اإلصابات إلى 283 حالة، فيما 
بلغ عدد حاالت التعافي 11 

حالة.
عدن À اإلمارات اليوم

8

اســتــشــهــد شـــاب فــلــســطــيــنــي مـــن ذوي 
اإلعـــــــــاقـــــــــة بــــــــرصــــــــاص قـــــــــــــوات االحـــــــتـــــــالل 
اإلسرائييل، صباح أمــس، قــرب باب 
ــــــة مــــن  ــــمـ ــ ــــديـ ــ ــــقـ ــ األســـــــــــبـــــــــــاط يف الـــــــبـــــــلـــــــدة الـ

مدينة القدس املحتلة.
وذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت وكــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــة األنــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــاء 
الفلسطينية )وفا( أن قوات االحتالل 
أطـــلـــقـــت الــــنــــار بــــــدم بـــــــارد عــــى الـــشـــاب 
إياد الحالق )30 عاماً( وهو من ذوي 
اإلعـــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــــة، ويــــــــــــــــــــــــــــدرس يف مـــــــؤســـــــســـــــة 
الــبــكــريــة - الــويــن للتعليم الــخــاص يف 

القدس املحتلة.
وأضــــــــــافــــــــــت أن قـــــــــــــــوات االحــــــــتــــــــالل 

تـــــــركـــــــت الــــــــشــــــــاب الــــــــحــــــــالق يـــــــنـــــــزف عـــى 
األرض، ومــنــعــت أحــــداً مـــن االقــــرتاب 

منه، حتى ارتقى شهيداً.
وأغـــــــــــــلـــــــــــــقـــــــــــــت قـــــــــــــــــــــــــــوات االحــــــــــــــتــــــــــــــالل 
األبـــواب الرئيسة املــؤديــة إىل البلدة 
الــقــديــمــة مــن الــقــدس املــحــتــلــة، كما 
اقـــــتـــــحـــــمـــــت مـــــــنـــــــزل الـــــشـــــهـــــيـــــد يف حـــي 

وادي الجوز.
ــــا  ــــهـ وادعـــــــــــــــــت قـــــــــــــــوات االحــــــــــتــــــــــالل أنـ
اشـــتـــبـــهـــت يف أن الـــــشـــــاب كــــــان يــحــمــل 
مسدساً، وتبن لها يف ما بعد أنه لم 

يكن مسلحاً.
القدس المحتلة À وكاالت

شهيد من ذوي اإلعاقة 
في القدس

والدة الشهيد تمسك بهاتف محمول عليه صورته. À أ.ف.ب

أعـــــــــــــــــلـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــاكـــــــــــــــــم واليـــــــــــــــــــــــــــــــــة جــــــــــــورجــــــــــــيــــــــــــا 
األمــــــــــركــــــــــيــــــــــة، بــــــــــريــــــــــان كـــــــيـــــــمـــــــب، حـــــالـــــة 
الــــــــــــــــــطــــــــــــــــــوارئ يف مــــــــقــــــــاطــــــــعــــــــة فــــــــولــــــــتــــــــون 
بـــــالـــــواليـــــة، وتــــحــــريــــك 500 مـــــن أفــــــراد 
قـــوات الــحــرس الــوطــنــي، يف مواجهة 
االضـــطـــرابـــات الــجــاريــة يف مـــدن عـــدة، 
احـــتـــجـــاجـــاً عــــى وفــــــاة جــــــورج فـــلـــويـــد، 
وهـــــــــو أمـــــــــــريك مـــــــن أصـــــــــــول إفــــريــــقــــيــــة، 
لقي مصرعه عى يد شرطي، أخراً، 
يف مـــــــــديـــــــــنـــــــــة مـــــــيـــــــنـــــــيـــــــابـــــــولـــــــيـــــــس بـــــــــواليـــــــــة 

مينيسوتا.
ويف ســـــــلـــــــســـــــلـــــــة تـــــــــــغـــــــــــريـــــــــــدات عـــــى 
موقع التواصل االجتماعي »تويرت«، 
قـــال كــيــمــب إن إعـــالن حــالــة الــطــوارئ 
جــاء بناء عــى طلب مــن كيشا النس 
بــــــــــــوتــــــــــــومــــــــــــز، عــــــــــــمــــــــــــدة مـــــــــديـــــــــنـــــــــة أتــــــــالنــــــــتــــــــا 
)عــاصــمــة الــــواليــــة(، مـــن أجـــل حــمــايــة 

األفراد واملمتلكات.
ــــلـــــطـــــات يف مـــديـــنـــة  ووجـــــــهـــــــت الـــــسـ
مــيــنــيــابــولــيــس األمـــركـــيـــة تــهــمــة الــقــتــل 
لـــلـــشـــرطـــي، ديــــريــــك تـــشـــوفـــن، املــتــهــم 
بــالــقــتــل مــن الــدرجــة الــثــالــثــة، بــعــد أن 
ظهر يف تسجيل مــصــور وهــو يضغط 
بــركــبــتــه عـــى عــنــق فــلــويــد األعــــــزل، ما 

تـــــــــســـــــــبـــــــــب يف وفـــــــــــــــــاتـــــــــــــــــه، وقــــــــــــــــــــد أقــــــــــالــــــــــت 
الــــــــســــــــلــــــــطــــــــات الـــــــــشـــــــــرطـــــــــي وثــــــــــــالثــــــــــــة مــــن 

زمالئه شاركوا يف الواقعة.
ويف لقطات مصورة التقطها أحد 
املــــــارة بــهــاتــفــه املـــحـــمـــول وانـــتـــشـــرت عــى 
اإلنــــــــــــرتنــــــــــــت عــــــــــى نــــــــطــــــــاق واســـــــــــــــــــع، ظــــهــــر 
الــــــشــــــرطــــــي وهـــــــــو يــــضــــغــــط بــــركــــبــــتــــه عـــى 
رقبة فلويد الذي كان يحاول التنفس 

ويتأوه     قائالً: »من فضلك، ال أستطيع 
الــتــنــفــس«، يف حـــن تــجــمــع حــشــد من 
املـــارة وصــاحــوا يف وجــه أفـــراد الشرطة 
لـــرتكـــه وشـــأنـــه، وبـــعـــد دقـــائـــق عــــدة بــدا 
فــــلــــويــــد بــــــال حـــــــــــراك، ثــــــم أعــــلــــنــــت وفــــاتــــه 

الحقاً يف أحد املستشفيات.
وكانت السلطات تأمل أن يؤدي 
اعتقال الشرطي إىل تهدئة الغضب 

العام ووقف االضطرابات املستمرة، 
لــــكــــن يف تـــــحـــــدٍّ لــــحــــظــــر الـــــتـــــجـــــول الــــــذي 
فرضه رئيس بلدية املدينة، جيكوب 
فـــــــــراي،     اعـــــتـــــبـــــاراً مـــــن الــــثــــامــــنــــة مــــســــاء، 
اشتبك نحو 500 متظاهر مع شرطة 
مـــكـــافـــحـــة الــــشــــغــــب، مــــســــاء أول مــن 

أمس، أمام أحد مراكز الشرطة.
واشنطن À د.ب.أ

االضطرابات تحتدم في مدن أميركية عدة

إعالن »الطوارئ« في والية جورجيا لمواجهة 
االحتجاجات على مقتل »فلويد«

جانب من االحتجاجات في مدينة أتالنتا. À أ.ف.ب
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صــــــــــــــــــّرح الـــــــــنـــــــــاطـــــــــق بـــــــــاســـــــــم املـــــــســـــــتـــــــشـــــــارة 
األملـــــانـــــيـــــة أول مــــــن أمـــــــــس، أن أنـــغـــيـــا 
مـــركـــل تـــرفـــض الـــتـــوجـــه شــخــصــيــاً إىل 
واشــــــنــــــطــــــن لـــــحـــــضـــــور قـــــمـــــة مــــجــــمــــوعــــة 
الــدول الصناعية السبع الكربى كما 
اقــــــــــــــــرح الــــــــرئــــــــيــــــــس األمــــــــــــــــــــريك دونـــــــــالـــــــــد 

ترامب، بسبب وباء »كوفيد-19«.
وقـــــــــــال شــــتــــيــــفــــن ســـــايـــــفـــــرت ملــــوقــــع 
»بــــــولــــــيــــــتــــــيــــــكــــــو« اإللــــــــــــكــــــــــــروين األمــــــــــــريك 
»حتى اليوم ونظراً إىل الوضع العام 
للوباء، ال يمكن القبول بمشاركتها 
شـــــخـــــصـــــيـــــاً وبــــــرحــــــلــــــة إىل واشــــــنــــــطــــــن«. 
ــــتـــــشـــــارة الـــفـــيـــدرالـــيـــة  مـــضـــيـــفـــاً أن »املـــــسـ
تــشــكــر الـــرئـــيـــس عـــى دعـــوتـــه إىل قــمــة 

مجموعة السبع«.
ومـــــركـــــل املـــتـــخـــصـــصـــة أســـــاســـــاً يف 
الــــعــــلــــوم، هــــي أول مــــســــؤولــــة تـــرفـــض 
رسمياً الدعوة للحضور شخصياً، يف 
مــجــمــوعــة الــســبــع الـــتـــي تــضــم الــيــابــان 
ــــا وأملـــــانـــــيـــــا  ــــرنــــــســ وكـــــــنـــــــدا وبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا وفــ

وإيطاليا.
وتــــــبــــــلــــــغ مــــــــركــــــــل مـــــــــن الــــــعــــــمــــــر 65 
عـــــامـــــاً، مـــثـــل رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الـــيـــابـــاين 

شينزو آبي، ما يجعلهما أكرث عرضة 
لــإصــابــة بــفــروس كــورونــا املستجد، 
فيما الواليات املتحدة هي أول دولة 
عــــــــاملــــــــيــــــــاً مــــــــــن حـــــــيـــــــث عـــــــــــــدد الــــــضــــــحــــــايــــــا، 
بــــــــــإصــــــــــابــــــــــات )1.7 مــــــــلــــــــيــــــــون شــــــخــــــص( 

ووفيات )أكرث من 100 ألف(.
ــــلــــــن يف  ــــيـــــت األبـــــــيـــــــض أعــ ــــبـ وكـــــــــــان الـ
مـــنـــتـــصـــف مــــــــارس أنـــــــه تـــــخـــــّى، بــســبــب 
ــــتـــــمـــــاع بـــحـــضـــور  الــــــــوبــــــــاء، عــــــن عــــقــــد اجـ
رؤســـاء الـــدول والــحــكــومــات، يف املقر 

الـــــــــــرئـــــــــــايس يف كــــــــامــــــــب ديــــــفــــــيــــــد بــــــواليــــــة 
مـــــريـــــانـــــد املـــــــــجـــــــــاورة، مــــــشــــــراً إىل أنـــــه 
يفضل أن يجريه عرب الدائرة املغلقة.

لــــــكــــــن الـــــــرئـــــــيـــــــس دونــــــــــالــــــــــد تــــــرامــــــب 
أعـــــــــلـــــــــن األســــــــــــبــــــــــــوع املـــــــــــــــــايض أن الـــــقـــــمـــــة 

ستعقد يف يــونــيــو »يف الــبــيــت األبــيــض 
ــــا األكـــــــــــــــرب« وإن كـــــــانـــــــت بـــعـــض  ــــهـ ــــزئـ بـــــجـ

اللقاءات ستنظم يف كامب ديفيد.
ويـــــأمـــــل تـــــرامـــــب يف الـــــفـــــوز بــــواليــــة 
ــــيـــــة يف االنــــــتــــــخــــــابــــــات الــــتــــي  ــــانـ رئـــــاســـــيـــــة ثـ
ســـــــُتـــــــجـــــــرى يف الـــــــثـــــــالـــــــث مـــــــــن نـــــوفـــــمـــــرب، 
ويــــــــــرغــــــــــب بــــــــذلــــــــك يف أن تــــــصــــــبــــــح قــــمــــة 
مـــجـــمـــوعـــة الــــســــبــــع بــــحــــضــــور الـــــقـــــادة، 
ــــريـــــده  رمـــــــــــــزاً لــــتــــطــــبــــيــــع الـــــــوضـــــــع الـــــــــــذي يـ
بــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــدة، مــــــــــــــــــــــع تــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــف الـــــــــــــنـــــــــــــشـــــــــــــاط 
االقـــــــتـــــــصـــــــادي الـــــــــــذي يــــمــــكــــن أن تــــكــــون 

كلفته االنتخابية كبرة جداً.
ويف وقــــت ســـابـــق الــجــمــعــة، قــال 
الـــــبـــــيـــــت األبـــــــيـــــــض إن تـــــــرامـــــــب ورئـــــيـــــس 
الــــوزراء الــربيــطــاين بــوريــس جونسون 
الــــــــــذي أصـــــيـــــب بــــــاملــــــرض وشـــــفـــــي مـــنـــه، 
»اتـــــــفـــــــقـــــــا عـــــــــى أهــــــمــــــيــــــة عــــــقــــــد اجـــــتـــــمـــــاع 
ملـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــــســــــبــــــع بــــــحــــــضــــــور الـــــــقـــــــادة 

شخصياً يف مستقبل قريب«.
الــــــــفــــــــعــــــــل األوىل  وكـــــــــــانـــــــــــت ردود 
لــــــــــقــــــــــادة الـــــــــــــــــــدول الـــــــســـــــبـــــــع عــــــــــى دعــــــــــوة 
تـــــــــرامـــــــــب حـــــــــــــــــذرة. فــــــقــــــد أكــــــــــــد الـــــرئـــــيـــــس 
الــفــرنــي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون ورئــيــس 

املــــــجــــــلــــــس األوروبــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــارل مــــيــــشــــال 
ــــلـــــمـــــشـــــاركـــــة »إذا  أنـــــهـــــمـــــا مـــــســـــتـــــعـــــدان لـ
كـــــــــانـــــــــت الــــــــــــظــــــــــــروف الــــــصــــــحــــــيــــــة تــــســــمــــح 
ــــتــــــه، شـــــــــــــّدد رئــــيــــس  ــــهــ بـــــــــذلـــــــــك«. مــــــــن جــ
الـــــــوزراء الــكــنــدي جـــاســـن تـــــرودو عى 

ضرورة دراسة »توصيات الخرباء«.
واشنطن ■ أ.ف.ب

ردود قادة الكتلة االقتصادية على دعوة الرئيس األميركي حذرة

 كورقة انتخابية. أرشيفية
ً
ترامب يحب استثمار حضور القادة شخصيا

ميركل ترفض دعوة ترامب لحضور قمة مجموعة السبع في واشنطن

زهير دوله ■ فلسطين المحتلة

كــــــلــــــمــــــا أراد الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــي ســـــــعـــــــدات 
صــربي غــريــب 38 عــامــاً مــن بــلــدة بيت 
إجـــــــــــــــــزا يف الــــــــشــــــــمــــــــال الــــــــغــــــــربــــــــي ملـــــديـــــنـــــة 
الــــــــــــقــــــــــــدس، الــــــــــــدخــــــــــــول إىل مـــــــنـــــــزلـــــــه أو 
الــــخــــروج مـــنـــه، عــلــيــه أن يــجــتــاز بــوابــة 
إلــكــرونــيــة ضــخــمــة وضــعــهــا االحــتــال 
عــــــى مـــــدخـــــل الــــبــــيــــت بـــــارتـــــفـــــاع ثـــمـــانـــيـــة 
ــــتـــــار، والــــعــــبــــور عــــرب مـــمـــر مـــمـــتـــد مــن  أمـ
الــبــوابــة إىل البيت بمسافة 80 مــراً، 
واملحاط باألساك الشائكة والجدران 
اإلســمــنــتــيــة، ذلـــك املــمــر الــــذي يفصله 
عــــن بــــلــــدتــــه، وُيــــشــــكــــل الــــحــــد الـــفـــاصـــل 
بــــن املــــنــــزل الــفــلــســطــيــنــي ومــســتــوطــنــة 

»جيفعون حدشاه« املاصقة له.
وباالنتقال إىل داخل منزل عائلة 
غريب، فإن نوافذه تطل مباشرة عى 
املستوطنة، فإذا أراد أطفال العائلة يف 
كــــــــــــل مـــــــــــــــرة فــــــتــــــحــــــهــــــا أو الــــــــــــــوقــــــــــــــوف عــــى 
الشرفات تصدمهم مشاهد ال تغيب 
عن عيونهم، حيث منازل املستوطنن 
املاصقة لبيتهم، والتي تحيط بالبيت 
مـــــــــن كـــــــــل مـــــــــكـــــــــان، إىل جـــــــانـــــــب الـــــــجـــــــدار 
الـــفـــاصـــل الـــــذي يــلــتــف حــــول املـــنـــزل من 
جــــــــهــــــــة أخـــــــــــــــــــــــــرى. وتــــــــجــــــــثــــــــم مـــــســـــتـــــوطـــــنـــــة 
جيفعون حدشاه عى أرض بلدة بيت 
إجــزا، وعــى أجــزاء من مساحة منزل 
عـــــــــائـــــــــلـــــــــة غـــــــــــــريـــــــــــــب، بـــــــــعـــــــــد أن صـــــــــــادرهـــــــــــا 
االحتال للتوسع االستيطاين. ويقول 
الــــــــــفــــــــــلــــــــــســــــــــطــــــــــيــــــــــنــــــــــي ســـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــدات غــــــــــريــــــــــب 
لــــ»اإلمـــارات الــيــوم« بينما كـــان يقف يف 
ســـاحـــة مـــنـــزلـــه أمــــــام ســـلـــك املــســتــوطــنــة 
الشائك »أعيش يف البيت الذي ورثته 
عـــــن والــــــــــــدي، أنـــــــا ووالـــــــــــــديت، وزوجــــتــــي 
وأطـــــفـــــايل الــــثــــاثــــة يف ســـجـــن حــقــيــقــي، 
حــيــث تــحــاصــرنــا مــســتــوطــنــة جيفعون 
حـــــدشـــــاه والــــــجــــــدار الـــــعـــــازل واألســــــــاك 
الــشــائــكــة مـــن كـــل تــــجــــاه«. ويــضــيــف أن 

»نــــــــــوافــــــــــذ مـــــنـــــزلـــــنـــــا تــــــطــــــل مـــــــبـــــــاشـــــــرة عـــى 
املـــــســـــتـــــوطـــــنـــــة، حـــــيـــــث نـــــســـــمـــــع أصـــــــــــوات 
املستوطنن، ففي منتصف الليل إذا 
مـــــــر أحـــــــدهـــــــم نــــســــمــــع صـــــــــوت خـــــطـــــوات 
ــــنـــــزل، كـــمـــا نــشــاهــد  قـــدمـــيـــه كـــأنـــهـــا يف املـ
مـــــــمـــــــارســـــــاتـــــــهـــــــم غــــــــــر األخـــــــــاقـــــــــيـــــــــة وهـــــــم 
ــــــوت الــــتــــي  ــيـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــفــــــون عــــــــى شــــــــرفــــــــات الـ ــــقــ يــ

يستوطنون بداخلها«.

قيود
120 مــــــــراً هـــــي املــــســــاحــــة املـــتـــبـــقـــيـــة مــن 
مــــــــنــــــــزل ســــــــــعــــــــــدات غــــــــريــــــــب مــــــــــن أرضــــــــــه 
الــبــالــغــة 101 دونـــــم، الـــتـــي ورثـــهـــا عن 
والــــــده، بــعــد أن ابــتــلــعــتــهــا مــســتــوطــنــة 
حــــــــــدشــــــــــاه، ولــــــــــــم يــــــتــــــوقــــــف األمــــــــــــــر عـــنـــد 
ذلــــــــك، بـــــل وضـــــعـــــوا بـــــوابـــــة إلـــكـــرونـــيـــة 
صفراء اللون، يتحكمون من خالها 
بحركة دخوله وخروجه إىل منزله، 
ــــافـــــة اىل زيـــــــــارة أهــــلــــه وأقــــــاربــــــه لـــه،  إضـ
وذلـــــــك بـــحـــســـب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي غـــريـــب. 
ويشر إىل أن االحتال يفرض العديد 
مـــــــــــــــن الــــــــــــقــــــــــــيــــــــــــود عـــــــــــــــى زيــــــــــــــــــــــــــــــارة أشــــــــقــــــــائــــــــه 
وشــقــيــقــاتــه واألقــــــــارب ملــنــزلــه يف جميع 
األوقــات، حتى يف األعياد، حيث كان 
يـــــــــــــشـــــــــــــرط حـــــــــصـــــــــولـــــــــهـــــــــم عـــــــــــــــى تـــــنـــــســـــيـــــق 
وترخيص مسبق للدخول عرب البوابة 
املـــقـــتـــطـــعـــة مــــــن مــــســــاحــــة أرضــــــــــه اصــــــــاً. 
ويميض غريب بالقول »اعرضنا عى 
هذا القرار الظالم، ورفضناه، وباتت 
زيارة األقارب اليوم مرهونة بالتدقيق 
ــــيــــــة،  يف بـــــــــطـــــــــاقـــــــــات الـــــــــهـــــــــويـــــــــة الــــــشــــــخــــــصــ
والتفتيش، واالنــتــظــار لــســاعــات حتى 
يسمح لهم بالدخول، وهذا ما حدث 
مع أشقايئ وشقيقايت وكل قريب أىت 
لـــــــزيـــــــارة والـــــــــــديت يف مــــنــــزلــــنــــا خــــــــال عــيــد 

الفطر املبارك هذا العام«.

حكاية المنزل المسلوب
مــــــنــــــزل غــــــريــــــب املـــــســـــلـــــوب ومـــســـتـــوطـــنـــة 

حــــــدشــــــاه، حـــكـــايـــة طـــويـــلـــة مـــمـــتـــدة إىل 
أكـــــرث مــــن 41 عــــامــــاً، بـــــدأ أول فــصــولــهــا 
عام 1979، عندما حاول اليهود شراء 
املــنــزل. ويـــروي ســعــدات غــريــب حكاية 
االســـتـــيـــاء عـــى مــنــزلــه »يف عــــام 1978 
شيد والدي منزلنا يف أرضه التي ورثها 
ــــام بـــــــدأت أطـــمـــاع  عــــن جـــــــدي، وبــــعــــد عــ
االحـــــــــتـــــــــال واملـــــســـــتـــــوطـــــنـــــن لــــاســــتــــيــــاء 
عــــــــــلــــــــــيــــــــــه، فــــــــــقــــــــــد حـــــــــــــضـــــــــــــرت إىل املــــــــــنــــــــــزل 
مستوطنة يــهــوديــة اســمــهــا )راحـــيـــل(، 
ــــا حـــــقـــــيـــــبـــــة أمــــــــــــــــوال،  ــــهــ ــــعــ ــــبـــــة مــ مـــــصـــــطـــــحـ
وعرضت عى والدي شراء بيته مقابل 
مـــــبـــــلـــــغ مــــــــــــايل كــــــــبــــــــر، ولــــــــكــــــــن رده كــــــان 
الرفض، وحاولت مراراً التحايل عليه 
حيث طلبت منه يف بعض املــــرات، لو 

تـــحـــصـــل فــــقــــط عـــــى 100 مـــــر لــلــســكــن 
فــــيــــهــــا مــــــع ابــــنــــتــــهــــا الـــــــوحـــــــيـــــــدة«. ويــــتــــابــــع 
غريب قوله »بعد أن رفض والدي كل 
اإلغــــراءات لاستياء عــى منزله، بدأ 
املـــســـتـــوطـــنـــون بـــالـــعـــديـــد مــــن املــــحــــاوالت 
لــاســتــيــاء عــى املـــنـــزل، حــيــث وضــعــوا 
أســـــــاكـــــــاً شــــائــــكــــة بــــــــجــــــــواره. ومـــــنـــــذ تــلــك 
الفرة خاضت العائلة معركة قانونية 
يف أروقـــــــــة املــــحــــاكــــم اإلســــرائــــيــــلــــيــــة، ملــنــع 
ــــنـــــن عـــــــى مـــنـــزلـــهـــم  ــــتـــــوطـ اســــــتــــــيــــــاء املـــــسـ
وأرضـــهـــم وتــمــكــنــوا مــن الــحــصــول عى 
قرار يقيض بذلك، ولكن يف عام 1994 
بعد اتفاق أوسلو تجمد القرار، وكأنه 
لم يصدر من قبل، ليضع املستوطنون 
حـــــــجـــــــر األســــــــــــــــــــــاس لـــــلـــــمـــــســـــتـــــوطـــــنـــــة عــــى 

الـــجـــزء األكـــــرب مـــن أرض ومـــنـــزل عائلة 
غــــــــريــــــــب، إضــــــــافــــــــة إىل االســـــــتـــــــيـــــــاء عـــى 
مـــــــــــســـــــــــاحـــــــــــة 40 دونــــــــــــــــمــــــــــــــــا مــــــــــــــــن أرايض 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــن يف بــــــلــــــدة بـــــيـــــت إجــــــــــزا، 

أقيمت املستوطنة عى قمة تالها«.

بوابة إلكترونية
ــــة  ــــايــ ــــكــ ويــــــــكــــــــمــــــــل ســــــــــــعــــــــــــدات فــــــــــصــــــــــول حــ
معاناته، حيث يقول »يف عــام 2008 
ــبـــــوابـــــة اإللــــكــــرونــــيــــة  ــ وضـــــــع االحــــــتــــــال الـ
عى مدخل بيتنا، واستقطع 80 مراً 
ــــكـــــون بــــمــــثــــابــــة مـــمـــر  ــــيـ ــــتـــــه، لـ مـــــــن مـــــســـــاحـ
أمــنــي يـــراقـــب مـــن خــالــه حــركــتــنــا أثــنــاء 
دخولنا وخروجنا، حيث وضعت 12 
كامرا مراقبة عى البوابة وعى طول 
مــســافــة املــمــر«. ويــضــيــف »بــدايــة إقــامــة 
البوابة أغلقها االحتال بشكل كامل 
عـــــــــى مـــــــــــــــدار ثـــــــاثـــــــة أشـــــــهـــــــر مـــــتـــــواصـــــلـــــة، 
ومـــــنـــــعـــــنـــــا مـــــــــن الــــــــــخــــــــــروج مـــــــــن مــــنــــزلــــنــــا، 
وعـــنـــدمـــا كـــنـــا نـــحـــتـــاج لــنــقــل والــــــــدي إىل 
ــــتـــــشـــــفـــــى، أو شـــــــــــــراء االحـــــتـــــيـــــاجـــــات  املـــــسـ
الـــــــضـــــــروريـــــــة نـــــهـــــاتـــــف الــــصــــلــــيــــب األحـــــمـــــر 
الدويل، وجهاز االرتباط الفلسطيني، 
إلجـــــــــــــراء تـــنـــســـيـــق مــــــع قـــــــــــوات االحـــــتـــــال 
للسماح لنا بالتنقل، وكــان يستغرق 

ذلك أكرث من ثاث ساعات«.

معاناة ومضايقات
لــــــم يــــكــــتــــِف املــــســــتــــوطــــنــــون بــــاالســــتــــيــــاء 
عى أرض عائلة غريب، ومحاصرتهم 
ــــهـــــم، إذ إن املــــســــتــــوطــــنــــة  ــــزلـ ــــنـ داخـــــــــــل مـ
تـــاصـــق بـــيـــت الـــعـــائـــلـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وتـــــــــــــــتـــــــــــــــجـــــــــــــــاوز حــــــــــــــرمــــــــــــــتــــــــــــــه، إىل جـــــــــانـــــــــب 
االعــــــــــــتــــــــــــداءات املـــــــتـــــــكـــــــررة ضــــــــد الــــعــــائــــلــــة 
وأطـــــــفـــــــالـــــــهـــــــا، ومـــــنـــــعـــــهـــــم مـــــــــن الــــلــــعــــب 
ومــمــارســة حياتهم اليومية، وتقييد 
حركتهم حتى داخــل حــدود بيتهم، 
ــــــة  ــــولـ ــ ــــهـ ــ إلجــــــــــبــــــــــارهــــــــــم عـــــــــــى تـــــــــــركـــــــــــه، وسـ
الــــــســــــيــــــطــــــرة عــــــلــــــيــــــه، وهـــــــــــــــذا مـــــــــا رفـــــضـــــه 

صـــــــاحـــــــب املـــــــــنـــــــــزل صـــــــــــربي غـــــــريـــــــب قـــبـــل 
وفاته، وما يصّر عليه ابنه سعدات.

مضايقات
ويقول الفلسطيني غريب »يستوطن 
ــــنـــــا عــــــــشــــــــرات املـــــســـــتـــــوطـــــنـــــن مـــن  ــــبـ ــــانـ بـــــجـ
ــــــن يـــــمـــــارســـــون  ــــذيـ ــ ــــتـــــديـــــنـــــن الـ الـــــيـــــهـــــود املـ
ضـــدنـــا الـــعـــديـــد مـــن املـــضـــايـــقـــات، فــفــي 
األعـــــيـــــاد الـــيـــهـــوديـــة يـــــصـــــدرون أصــــواتــــاً 
مــــزعــــجــــة عـــــرب مـــــكـــــربات الــــــصــــــوت، ويف 
الــــوقــــت ذاتـــــــه يـــمـــنـــعـــون صــــــوت األذان 
وقـــــــــــــــــــــراءة الــــــــــــــقــــــــــــــرآن«. ويــــــلــــــفــــــت إىل أنــــــه 
يــتــعــرض هـــو وعــائــلــتــه ملــخــتــلــف أشــكــال 
املــــضــــايــــقــــات واالعـــــــــتـــــــــداءات، مـــــن رشـــق 
الـــــــــــــــحـــــــــــــــجـــــــــــــــارة، وإطــــــــــــــــــــــــــــــاق الـــــــــــــــرصـــــــــــــــاص، 
واالعــــتــــداء بــالــشــتــائــم، إىل جــانــب منع 
أطـــفـــالـــه مـــن الـــتـــواجـــد يف ســـاحـــة املــنــزل 

واللعب فيها.
ــــقــــــول غــــريــــب  مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، يــ
»مــــنــــذ بـــــدايـــــة انــــتــــشــــار فــــــــروس كــــورونــــا 
اتـــخـــذنـــا اإلجـــــــــراءات االحـــــرازيـــــة لــوقــايــة 
ــــابــــــة، إذ إن  أنـــفـــســـنـــا مــــن احـــتـــمـــال اإلصــ
املستوطنات تعد بوابة رئيسة النتقال 
العدوى، خصوصاً أن االحتال يقيم 
مــــكــــبــــاً لـــلـــنـــفـــايـــات فـــــــوق أرضـــــنـــــا وبــــجــــوار 
مــــنــــزلــــنــــا، حــــيــــث وضـــــعـــــت شـــــريـــــطـــــاً مــن 
الــــــقــــــمــــــاش عــــــــى نــــــــوافــــــــذ املــــــــنــــــــزل كـــــافـــــة، 
وارتدينا الكمامات الطبية، باإلضافة 
إىل تعقيم الــنــوافــذ والــســيــاج الشائك 
الــــــذي يــفــصــلــنــا عــــن املــســتــوطــنــة بشكل 
ــــه  ــبــ ــ ــــكــ يــــــــــــومــــــــــــي«. ويـــــــضـــــــيـــــــف »كـــــــــــــل مــــــــــا ارتــ
املستوطنون من سرقة أرضنا، وإقامة 
املــســتــوطــنــة عــلــيــهــا، هـــو غــصــة تعتصر 
قـــــــلـــــــوبـــــــنـــــــا يف كــــــــــــل لــــــــحــــــــظــــــــة، ولــــــــــكــــــــــن أن 
يـــــصـــــادروا 60 مــــــراً مــــن مـــســـاحـــة أرض 
منزلنا إلقامة مكب نفايات لهم فهذا 
ال يــصــدقــه عـــقـــل، فــاملــكــب فــــوق أرضــنــا 
املسلوبة، وياصق منزلنا، ونحن أكرث 

املتضررين منه«.

سعدات غريب: حضرت إلى منزلنا مستوطنة 
يهودية اسمها »راحيل«، مصطحبة معها 

حقيبة أموال، وعرضت على والدي شراء بيته 
مقابل مبلغ مالي كبير، ولكن رده كان الرفض.

كل ما ارتكبه المستوطنون هو غصة 
تعتصر قلوبنا في كل لحظة، ولكن أن 

 من مساحة أرض 
ً
يصادروا 60 مترا

منزلنا إلقامة مكب نفايات لهم فهذا 
ال يصدقه عقل.

 تبقت للعائلة من مساحة 100 دونم وبوابة إلكترونية تقّيد حركتها
ً
120 مترا

منزل »غريب«.. »شوكة« 
عالقة بين فكي الجدار 
ومستوطنة »حدشاه«

عائلة غريب متمسكة بمنزلها رغم مضايقات االحتالل. ■ أرشيفية

عائلة غريب تعيش في سجن حقيقي داخل منزلها. ■ أرشيفية

يأمل ترامب في الفوز 
بوالية رئاسية ثانية في 

االنتخابات المقبلة، ويرغب 
بذلك في أن تصبح قمة 
مجموعة السبع بحضور 

 لتطبيع 
ً
القادة، رمزا

الوضع، مع توقف 
النشاط االقتصادي الذي 

يمكن أن تكون كلفته 
.
ً
االنتخابية كبيرة جدا
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أحمد طارق ■ دبي

قــــــــــــــــــــال العــــــــــــــــــــب فـــــــــــــريـــــــــــــق وســــــــــــــــــــت هـــــــــــام 
ــــيــــــزي، مـــــانـــــويـــــل النـــــزيـــــنـــــي إن  ــــلــ اإلنــــــجــ
فــــريــــق الــــجــــزيــــرة كـــــان لــــه الـــفـــضـــل يف 
ــبــــــراً يف  ــ ــــاً كــ تــــألــــقــــه وتـــحـــقـــيـــقـــه نـــــجـــــاحـ
الـــــدوري اإلنــجــلــيــزي. وأكــــد النــزيــنــي 
لـــصـــحـــيـــفـــة »بــــــالــــــون التـــــيـــــنـــــو«: »كـــــان 
احـــرايف يف الــجــزيــرة خــطــوة ناجحة 
فـــــــــــــتـــــــــــــحـــــــــــــت يل أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوري 

اإلنجليزي«.
وتـــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــــــــع: »تـــــــــــلـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــت 

انتقادات عديدة بسبب 
اخــــــــــــتــــــــــــيــــــــــــاري الـــــــــلـــــــــعـــــــــب يف 
الدوري اإلمارايت، وأنا 

بــــــعــــــمــــــر 21 ســــــــنــــــــة، لـــــــكـــــــن تـــــــبـــــــن مــــن 
خــال املوسم الوحيد الــذي لعبت 
فـــــــيـــــــه يف صــــــــفــــــــوف الــــــــــجــــــــــزيــــــــــرة، أنـــــهـــــا 
كــانــت تــجــربــة نــاجــحــة جـــداً، وسبباً 
يف نــجــاحــي بــعــد ذلـــك بــالــدوري 

االنجليزي«.
وأضاف: 

»حــــــــــقــــــــــقــــــــــت أرقـــــــــــــــامـــــــــــــــاً 
جـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــدة جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً يف 

ــيــــــة  ــ ــــانــ ــــمــ اإلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات، إذ أحـــــــــــــــــــــــــرزت ثــ
أهداف، و11 تمريرة حاسمة يف 24 
ــــا لــــعــــبــــت يف  مــــــــبــــــــاراة بــــــــــالــــــــــدوري، كـــــمـ
أبطال آسيا، وأرى بشكل عام أنني 
قـــدمـــت مـــســـتـــويـــات مـــمـــتـــازة، كــانــت 
مـــن أهــــم أســـبـــاب طـــلـــب وســــت هـــام 
الـــتـــعـــاقـــد مـــعـــي وانـــتـــقـــايل بـــعـــد ذلـــك 
إىل الــــــدوري اإلنـــجـــلـــيـــزي«. ُيـــذكـــر أن 
النـــزيـــنـــي انـــتـــقـــل إىل الـــجـــزيـــرة صــيــف 

2014 قـــادمـــاً مـــن فـــريـــق ريـــفـــر بليت 
األرجنتيني.

وقـــــــــالـــــــــت الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة يف تــــقــــريــــر 
لـــــــهـــــــا، إن النــــــزيــــــنــــــي كـــــــــــان يف أفــــضــــل 
حــــــــــــــاالتــــــــــــــه مــــــــــــــع الـــــــــــــجـــــــــــــزيـــــــــــــرة بــــــــــعــــــــــد أن 
ابــــتــــعــــدت عــــنــــه اإلصـــــــابـــــــات، بـــخـــاف 
مشواره مع وست هام الذي شهد 
مـــــــــنـــــــــذ 2015 تـــــــــعـــــــــرضـــــــــه إلصـــــــــــابـــــــــــات 
مـــتـــعـــددة أبـــعـــدتـــه عـــن املـــاعـــب لــــ70 
مباراة.  ُيذكر أن النزيني انضم إىل 
ــــفـــــر بــــلــــيــــت، مـــقـــابـــل  الـــــجـــــزيـــــرة مــــــن ريـ
7.5 ماين يــورو يف صفقة كبرة، 
قبل أن تتم إعارته يف املوسم التايل 
إىل وســــت هـــــام، ثـــم بـــاعـــه الـــجـــزيـــرة 
بصفقة أكرب بلغت 12 مليون يورو.

األرجنتيني النزيني: تألقي مع الجزيرة فتح لي أبواب الدوري اإلنجليزي
الجزيرة اشترى النزيني صيف 2014 بـ7.5 ماليين يورو، 
وباعه في الصيف التالي لوست هام اإلنجليزي بـ12 

مليون يورو.

حميد نعمان ■ دبي

اعترب مدرب فريق برشلونة اإلسباين، 
ــــبـــــديـــــات الــــــ5  ــــتـ كــــيــــي ســــيــــتــــيــــان، أن »الـ
الــتــي تــم اعــتــمــادهــا بشكل رســمــي مع 
استئناف ما تبقى من املوسم الكروي 

نـــتـــيـــجـــة ظـــــــروف فـــــــروس كــــــورونــــــا، لــن 
ــــلـــــحـــــة فــــــــريــــــــقــــــــه«. وقـــــــــال  تــــــــكــــــــون يف مـــــصـ
سيتيان لصحيفة »مــاركــا« اإلسبانية 
أمــــــــــــــــــــــــس: »مـــــــــــــــــــع خــــــــمــــــــســــــــة تــــــــــبــــــــــديــــــــــات، 
ــــكـــــونـــــون بــــلــــيــــاقــــة بـــدنـــيـــة  ــيـ ــ خــــصــــومــــنــــا سـ

جيدة أمامنا يف الدقائق األخرة«.

ــــيـــــة  ــــانـ ــــبـ ُيــــــــذكــــــــر أن الـــــحـــــكـــــومـــــة اإلسـ
ــــقــــــت عــــــى اســــتــــئــــنــــاف »الــــلــــيــــغــــا« 11  وافــ
يــونــيــو املــقــبــل. وعـــن حــظــوظ بــرشــلــونــة 
يف الـــلـــقـــب، قـــــال: »كــــل الـــفـــرق ســتــبــدأ 
مــن الــصــفــر، وســيــكــون الضغط علينا 

جميعاً«.

مدرب برشلونة: التبديالت الـ 5 ليست في مصلحتنا

 سجل فيه 8 أهداف وصنع 11 
ً
 واحدا

ً
لعب له موسما

األرجنتيني النزيني. À  من المصدر

مدرب منتخب الشاطئية ُيعلن تعافيه 
من فيروس كورونا

ً
المازمي يغادر المستشفى ويقضي »الحجر المنزلي« لـ 14 يوما

أعـــــــــلـــــــــن مــــــــــــــــــدرب مــــــنــــــتــــــخــــــب كـــــــــــــــرة الــــــــقــــــــدم 
الشاطئية، محمد املازمي، تعافيه من 
فـــــــــــــــــــــــروس كـــــــــــــــــــورونـــــــــــــــــــا، وخـــــــــــــــــروجـــــــــــــــــه مـــــن 
املـــــــســـــــتـــــــشـــــــفـــــــى، بــــــــعــــــــد إكـــــــــــمـــــــــــال الــــــجــــــرعــــــة 
ــــتــــــي خــــضــــع لــهــا  ــــلـــــة، والــ الــــعــــاجــــيــــة كـــــامـ
عــى مــــدار أســبــوعــن. وكــــان املـــازمـــي قد 
كشف عن إصابته بالفروس، بعد أن 
جــــــــــــاءت الــــــفــــــحــــــوص إيـــــجـــــابـــــيـــــة يف وقـــــت 
ســــابــــق، عــــى إثـــــر مــخــالــطــتــه ألشـــخـــاص 
مــصــابــن، خـــال تــدريــبــات مــشــركــة يف 

نهار رمضان.
وقـــــال املــــازمــــي لـــــــ»اإلمــــــارات الـــيـــوم« 
ــــتـــــي خــــضــــع لــــهــــا قــبــل  إن عـــيـــنـــة املـــــســـــح الـ
مــــــــــــغــــــــــــادرة املــــــســــــتــــــشــــــفــــــى أكـــــــــــــــــدت تـــــــحـــــــّول 
الـــــــــــفـــــــــــروس مـــــــــن إيـــــــجـــــــابـــــــي إىل ســــلــــبــــي، 
ــــه يــــوجــــد حــــالــــيــــاً يف مــنــزلــه  وأشــــــــار إىل أنــ
لـــقـــضـــاء فـــــرة الـــحـــجـــر املــــنــــزيل لـــــــ14 يـــومـــاً 
لــــــــلــــــــتــــــــأكــــــــد مــــــــــــــن عــــــــــــــــــدم وجــــــــــــــــــــــود أي آثــــــــــــــار 
لــلــفــروس متبقية يف الــجــســم بحسب 
ــــا الــــفــــريــــق  ــــهـ الــــتــــعــــلــــيــــمــــات الــــــتــــــي أوىص بـ

الطبي املُعالج له.
وأضـــــــاف مــــــدرب املـــنـــتـــخـــب الـــوطـــنـــي 
للكرة الشاطئية: »عشت فــرة صعبة 
لــلــغــايــة خـــصـــوصـــاً يف األيــــــام األوىل مــن 
ــــــع الــــــرعــــــايــــــة الـــصـــحـــيـــة  الــــــــعــــــــاج، لـــــكـــــن مـ
ــــيــــــزة الـــــــتـــــــي تـــــقـــــدمـــــهـــــا الـــــــــدولـــــــــة لـــكـــل  ــــمــ ــــتــ املــ
املصابن بهذا الفروس، تجاوزت هذه 
املرحلة بثبات، واليوم أشعر بتحسن 
ــــنـــــي أصـــبـــحـــت  ــــأنـ ــــــل أكـــــــــــاد أجـــــــــــزم بـ ــــبـــــر بـ كـ
شخصاً طبيعياً مثلما كنت عليه قبل 
ــــعــــــود  اإلصــــــــــــابــــــــــــة بـــــــــــــــ)كــــــــــــــورونــــــــــــــا(، وهـــــــــــــــــذا يــ
لــلــرعــايــة الــطــبــيــة السليمة والصحيحة 

التي قدمها يل األطباء واملعالجون«.
وكشف املازمي عن كيفية انتقال 
الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــروس لـــــــــــــــــــه، وذلــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــن خــــــــــال 
املخالطة بأشخاص حاملن له دون أن 

يـــــــعـــــــلـــــــمـــــــوا أنــــــــــهــــــــــم مـــــــــصـــــــــابـــــــــون بــــــــفــــــــروس 
كورونا.

وأوضــــــح: »كـــنـــت أتـــــدرب بصحبة 
أشقايئ وأبناء شقيقتي، وكان اثنان 
ــــى(، وتـــعـــالـــجـــا  ـــمـ ـــــ)حــ مـــنـــهـــم مــــصــــابــــن بـ
مــنــهــا، لــكــن عـــى مـــا يـــبـــدو أن فـــروس 
ــــهـــــمـــــا دون أن  ــــيـ كـــــــــورونـــــــــا قــــــــد انـــــتـــــقـــــل إلـ
يــــــــــشــــــــــعــــــــــرا، وبــــــــــــالــــــــــــتــــــــــــايل أصــــــــــابــــــــــنــــــــــي هـــــــــذا 

الوباء«.
ولفت: »شعرت بآالم قوية، مع 
ــــــال جــــــــاف وكــــحــــة  ــــعـ ــ وجــــــــــود حـــــمـــــى وسـ
مــــســــتــــمــــرة وشــــــــديــــــــدة، فــــاعــــتــــقــــدت أنــــه 
ــــاً أنــــنــــي  ارهــــــــــــــاق عــــــابــــــر فــــــقــــــط، خــــــصــــــوصــ

كــــنــــت أشـــــكـــــو كــــحــــة قـــبـــلـــهـــا بــــــأيــــــام عــــدة 
ــــاً بــعــد  ــــعـ ـــريـ والــــــتــــــي كـــــانـــــت قــــــد زالــــــــــت ســ
تناول العاج الـــازم، لكن األمــر كان 
ــــاً هـــــــــــذه املــــــــــــــــرة، خــــــصــــــوصــــــاً مـــع  ــــلـــــفـ ــــتـ مـــــخـ

ظهور بعض األعراض األخرى«.
وتــابــع: »شــعــرت بــعــدهــا مباشرة 
بــــــــكــــــــحــــــــة قــــــــــــويــــــــــــة وارتـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــاع يف درجـــــــــــــــة 
الــحــرارة، فقررت أن أعــزل نفيس عن 
بــــــقــــــيــــــة أفـــــــــــــــــــــراد أســــــــــــــــــريت حـــــــتـــــــى أجـــــــريـــــــت 
املسح، الذي أكد إصابتي بـ)كورونا(، 
وهذا اإلجراء االحرازي الذي اتخذته 
وفـــــــر الــــحــــمــــايــــة لـــجـــمـــيـــع أفـــــــــــراد أســــــريت 

دون أن ُيصاب أحد منهم بسوء«.

وحول ما إذا كان قد تلّقى دعماً 
مـــعـــنـــويـــاً مــــن اتــــحــــاد الــــكــــرة خــــال فـــرة 

عاجه، 
أشــــــــار مـــحـــمـــد املـــــــازمـــــــي: »صــــراحــــة 
منذ أن تم اإلعان يف وسائل اإلعام 

عـــن إصـــابـــتـــي بـــهـــذا الــــفــــروس، ودعـــم 
اتــــــــــحــــــــــاد الــــــــــكــــــــــرة يل لــــــــــم يـــــــتـــــــوقـــــــف لـــــيـــــوم 
واحــــــد، فــكــانــت هـــنـــاك مــتــابــعــة دائــمــة 
ــــيـــــس االتـــــــحـــــــاد، عـــبـــدالـــلـــه  ــــائـــــب رئـ مـــــن نـ
ناصر الجنيبي، وكل أعضاء مجلس 
ــــنـــــة املــــنــــتــــخــــبــــات واملــــنــــســــق  اإلدارة ولـــــجـ
اإلعامي، وهذا الدعم الذي وجدته 
بتلك الصورة التي لم أتوقعها أسهم 
يف رفع معنويايت بشكل كنت أحتاج 
ــــاً يف الــــــفــــــرة الـــصـــعـــبـــة  إلــــــيــــــه، خـــــصـــــوصـ

األوىل من العاج«.
وأكــــمــــل: »كـــــان قـــائـــد عــــام شــرطــة 
دبـــي، الــفــريــق عــبــدالــلــه خليفة املـــري، 

دائــــــم االتــــصــــال بـــــي، إضــــافــــة إىل مــديــر 
إدارة الــدعــم واإلســنــاد املــقــدم، أحمد 
ــــنـــــصـــــوري، وزمـــــــــايئ يف شــــرطــــة دبـــي  املـ
فجميعهم قاموا بواجبهم نحوي يف 
تـــلـــك الـــفـــرة وحـــتـــى الـــيـــوم عـــى الــنــحــو 

األفضل«.
جــــــــمــــــــيــــــــع  املــــــــــــــــــــــــــــــــازمــــــــــــــــــــــــــــــــي،  وأوىص 
ــــبـــــات  ــــتـــــدريـ الـــــريـــــاضـــــيـــــن الــــــراغــــــبــــــن يف الـ
لـــلـــحـــفـــاظ عـــــى لـــيـــاقـــتـــهـــم بـــــــأن يـــلـــتـــزمـــوا 
بالحذر والحيطة خال هذه الفرة، 

وعدم مخالطة أي شخص.
وقـــــــــــــــــــــــــــال: »ُيـــــــــــفـــــــــــضـــــــــــل أن يـــــــــتـــــــــدرب 
الــــــــــشــــــــــخــــــــــص بــــــــــــمــــــــــــفــــــــــــرده وال ُيــــــــخــــــــالــــــــط 
أشخاصاً آخرين حماية لنفسه أوالً 
ولألفراد اآلخرين وللمجتمع بشكل 
عـــــــــــام، مـــــــع ارتــــــــــــــــداء الـــــكـــــمـــــامـــــة بـــشـــكـــل 
دائـــــــــــــــــــــــــــــــــــم، فــــــــــنــــــــــحــــــــــن يف فــــــــــــــــــــــــرة يــــــشــــــهــــــد 
الفروس انتشاراً عى نطاق أوسع، 
ومــــن يــتــهــاون يف هــــذه اإلجـــــــراءات قد 
يُـــــــصـــــــيـــــــبـــــــه »كــــــــــــــــــورونــــــــــــــــــا«، مـــــــــــع ضـــــــــــــــرورة 
ــــنـــــزل  ــــبـــــقـــــاء يف املـ االلــــــــتــــــــزام الـــــكـــــامـــــل بـــــالـ
كإجراء أرى أنه األكرث أهمية يف هذه 
الــــــــــفــــــــــرة«. وســــــبــــــق أن خــــــــــاض مـــحـــمـــد 
املـــــازمـــــي، تـــجـــربـــة احـــرافـــيـــة مــــع نــــادي 
شيوفك )بنياسز إس إي( املجري ملدة 
تـــــــجـــــــربـــــــة  مــــــــــــوســــــــــــم واحـــــــــــــــــــــــــــــد، يف أول 
احـــــــــــــرافـــــــــــــيـــــــــــــة كــــــــــــــمــــــــــــــدرب مــــــــــــــع األنــــــــــــديــــــــــــة 
األوروبية. وحقق نجاحات كبرة مع 
املـــنـــتـــخـــب الــــوطــــنــــي يف نـــهـــائـــيـــات كـــأس 
آسيا، التي أقيمت يف ماليزيا وحصد 

فيها األبيض املركز الثاين.
وقـــــــاد املـــنـــتـــخـــب لـــتـــقـــديـــم عـــــروض 
مــــشــــرفــــة يف نــــهــــائــــيــــات كــــــــأس الــــعــــالــــم 
الـــــشـــــاطـــــئـــــيـــــة يف الـــــــبـــــــاهـــــــامـــــــاس 2017. 
وتمكن األبيض أن يبلغ نصف نهايئ 
بــطــولــة كـــأس الـــقـــارات الــتــي جـــرت يف 
دبـــــــــــي أواخــــــــــــــــر 2019، بــــــعــــــد أن قــــــدم 
مستويات عالية تحت قيادة املازمي.

سيد مصطفى ■ دبي

 بفضل الرعاية الطبية«.
ً
 طبيعيا

ً
»عشت فترة صعبة في األيام األولى، وأصبحت شخصا

»أصبت بالفيروس بعد مخالطة اثنين من أقاربي دون أن يعلما أنهما مصابان به«.

ر الحماية لهم دون 
ّ
»عزلت نفسي عن بقية أفراد أسرتي قبل إجراء المسح، ما وف

أن ُيصاب أحدهم بسوء«.

المازمي خالل تدريبات سابقة مع العبي منتخب الشاطئية. À  من المصدر

أوصى المازمي الرياضيين 
بالتدرب بشكل منفرد 
حماية لهم وألفراد 
المجتمع.
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محمد فاضل ■ الشارقة

أكـــــــد رئــــيــــس لـــجـــنـــة االحــــــــــــراف والــــفــــريــــق 
األول لنادي دبا الحصن، محمد سيف 
الظهوري، أن إدارة النادي لن تستغني 
عــــن الـــاعـــبـــن األســـاســـيـــن يف الـــفـــريـــق، 
ــــال املــــــــوســــــــم الــــــحــــــايل  ــــمــ ــــكــ ــتــ ــ ــيــــــداً الســ ــ ــــهــ ــــمــ تــ
لــــدوري الـــدرجـــة األوىل، أو االســتــعــداد 
للموسم املقبل، يف حال إلغاء املوسم 
الــــــــحــــــــايل، بــــاســــتــــثــــنــــاء الـــــــاعـــــــب مـــحـــمـــود 
حــــــــــســــــــــن، واملـــــــــقـــــــــيـــــــــم الـــــــــــعـــــــــــراقـــــــــــي مــــحــــمــــد 
ــــقـــــال إىل  ــــتـ مـــصـــطـــفـــى، وهــــمــــا فــــّضــــا االنـ

أندية أخرى بمحض إرادتهما.
وقــــــــــــــــــــــــــال لــــــــــــــــــــــــــــــ»اإلمـــــــــــــــــــــــــــــارات الــــــــــــــــيــــــــــــــــوم«: 
»الــــــــــاعــــــــــبــــــــــون الــــــــــذيــــــــــن لــــــــــم يـــــــتـــــــم تـــــجـــــديـــــد 

عـــــــقـــــــودهـــــــم يف الــــــــوقــــــــت الــــــــحــــــــاضــــــــر، هـــم 
الذين لم يحصلوا عىل فرصة املشاركة 
ــــيـــــة، أو  ــــاً خـــــــال املـــــبـــــاريـــــات املـــــاضـ ــــيـ أســـــاسـ
الـــــــــــــذيـــــــــــــن لـــــــــــــم تــــــســــــعــــــفــــــهــــــم جــــــهــــــوزيــــــتــــــهــــــم 

لـــــــــــــاســـــــــــــتـــــــــــــمـــــــــــــرار مـــــــــــــــــع الــــــــــــــفــــــــــــــريــــــــــــــق بــــــســــــبــــــب 
اإلصابات«. وتابع الظهوري: »التجديد 
ُسنة كرة القدم، ونحن من جهتنا لن 
ــــنـــــي عـــــــــن أي العــــــــــــب أســـــــــــــــايس يف  ــــتـــــغـ نـــــسـ

الـــــفـــــريـــــق، وكــــــــل مــــــا يف األمــــــــــر كــــــــان عــــدد 
أفراد الفريق سابقاً 33 العباً وهو عدد 
كبري نسبياً، لذلك عملنا عىل تقليص 
الـــــــــعـــــــــدد مـــــــــع مــــــــــراعــــــــــاة تــــــعــــــويــــــض بـــعـــض 
املراكز«. وبخصوص الاعبن األجانب 
واملـــقـــيـــمـــن، أكــــد الـــظـــهـــوري، أن العــبــي 
الــفــريــق الحالين الــرازيــلــيــن رودريــغــو 
وروفــــــــائــــــــيــــــــل، مـــــســـــتـــــمـــــران لـــــحـــــن نـــهـــايـــة 
املـــــوســـــم الـــــحـــــايل، بــيــنــمــا ســـتـــتـــم دراســــــة 
هـــذا املــلــف مـــع املـــــدرب الــجــديــد يف وقــت 
ــــتــــــم إبــــــــــاغ  ــــيــ الحــــــــــــــــق. وأشـــــــــــــــــــار إىل أنـــــــــــــه ســ
الــــاعــــبــــن املـــــوجـــــوديـــــن خـــــــــارج الـــــدولـــــة، 
بـــــــحـــــــضـــــــورهـــــــم مــــــطــــــلــــــع يـــــــولـــــــيـــــــو املــــــقــــــبــــــل، 
ــــيـــــداً لـــــلـــــعـــــودة إىل الــــــتــــــدريــــــبــــــات مـــع  ــــهـ تـــــمـ

استئناف األنشطة الرياضية.

محمد فاضل ■ الشارقة

علمت »اإلمـــــارات الــيــوم«، مــن مصدر 
رســمــي، أن شركة خورفكان توصلت 
إىل اتــــفــــاق رســـمـــي ونــــهــــايئ مــــع حــــارس 
مرمى املنتخب الوطني السابق ونادي 
خــــورفــــكــــان مـــحـــمـــد يـــــوســـــف، بــتــجــديــد 

عــــــــــــقــــــــــــده مــــــــــــــع الـــــــــــفـــــــــــريـــــــــــق األول 
وتــمــثــيــلــه يف دوري الــخــلــيــج 

الـــــــــــعـــــــــــربـــــــــــي، بـــــــحـــــــيـــــــث يــــمــــتــــد 
الــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــد ملـــــــــــــــوســـــــــــــــمـــــــــــــــن 

مقبلن، وذلـــك تثميناً 
للمردود الفني املميز 

الـــــــــــــــــــــــــــــــــذي قـــــــــــــــــدمـــــــــــــــــه يف 
املــــــــــوســــــــــم الـــــــــكـــــــــروي 
الـــــــــحـــــــــايل وأســــــهــــــم 

يف تعزيز حظوظ فريقه بالبقاء، يأيت 
ذلك بعد أن تداولت وسائل التواصل 
االجـــتـــمـــاعـــي خــــر انـــتـــقـــال الـــــحـــــارس إىل 
أندية أخرى يف أبوظبي ودبي. 
واســــتــــنــــاداً إىل املــــصــــدر، فــان 
مـــــــــراســـــــــيـــــــــم تــــــــوقــــــــيــــــــع الـــــعـــــقـــــد 
ــــتـــــم وفــــــــقــــــــاً لــــــــــإجــــــــــراءات  ــــتـ سـ
االحرازية املتبعة للحّد من 
فـــــــــريوس »كــــــــورونــــــــا« لـــضـــمـــان 
السامة العامة. يذكر أن 
الـــــحـــــارس مـــحـــمـــد يــوســف 
يــــعــــتــــر ثـــــــــاين أكـــــــــر حـــــــارس 
مـــرمـــى تــصــديــاً لــلــكــرات يف 

املوسم الحايل.

خورفكان يتوصل إلى اتفاق لتجديد عقد 
الحارس محمد يوسف

عقود 
بات أحد أندية المقدمة بدوري الخليج العربي في حيرة من 

أمره، بشأن تجديد عقود عدد من العبيه المواطنين من 
عدمها، وإمكانية االستغناء عن بعضهم، في ظل ضبابية 
الموقف، وعدم وضوح الرؤية من قبل اتحاد الكرة ورابطة 

المحترفين، بشأن حسم مصير الدوري بشكل قاطع حتى اآلن.

ميزانية 
 مع 

ً
را

ّ
 مصغ

ً
عقد مسؤول بارز في أحد األندية الكبيرة اجتماعا

بعض مسؤولي النادي، لبحث التطّورات الجديدة، ورصد 
ميزانية معتبرة تلبي االحتياجات التي طلبها الجهاز الفني، 

لدعم صفوف الفريق بعدد من الالعبين والعناصر الجديدة، 
 بأن هذا النادي بدأ في عقد عدد من الصفقات.

ً
علما

ستريبل
ذكرت صحيفة »إيه دي« الهولندية أن مدرب الجزيرة 

السابق، يورغن ستريبل، اتفق مع نادي »آم في في 
ماستريخت« على قيادة الفريق بداية من الموسم 

المقبل، وذلك في أولى تجاربه عقب إقالته من تدريب 
»فخر أبوظبي« في أكتوبر الماضي.

ب
سة مالع

رم

محمد سيف الظهوري.

»سيتم إبالغ الالعبين 
الموجودين خارج الدولة، 
بحضورهم مطلع يوليو 

 الستئناف 
ً
المقبل، تمهيدا

التدريبات«.

الظهوري: دبا الحصن لن يستغني
عن الالعبين األساسيين

مارادونا يفتخر بقميص الوصل بمنزله 
التاريخي في بوينس آيرس

كشفت صحيفة »ذا صن« الريطانية 
عـــــن الــــعــــديــــد مـــــن املـــقـــتـــنـــيـــات الـــخـــاصـــة 
بــــــــالــــــــنــــــــجــــــــم الــــــــــتــــــــــاريــــــــــخــــــــــي لـــــــــــكـــــــــــرة الـــــــــقـــــــــدم 
األرجــــــــــنــــــــــتــــــــــيــــــــــنــــــــــيــــــــــة، ديــــــــــيــــــــــغــــــــــو أرمــــــــــــــانــــــــــــــدو 
مــــــــارادونــــــــا، إذ نــــشــــرت مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــــــــصــــــــور ألبـــــــــــــرز مــــقــــتــــنــــيــــاتــــه يف املــــتــــحــــف 
الــخــاص بــه يف الــعــاصــمــة األرجنتينية 

بوينس آيرس.
وكـــــــــــانـــــــــــت املــــــــــفــــــــــاجــــــــــأة هـــــــــــي اخــــــتــــــيــــــار 
مارادونا قميص نادي الوصل ضمن 
مقتنياته التاريخية التي يفتخر بها، 
إذ قــــام بـــوضـــع قــمــيــص »اإلمـــــراطـــــور« 
عىل إحدى النوافذ يف املتحف، الذي 
هــــــــو يف األســـــــــــــــاس أول مـــــــنـــــــزل حـــصـــل 
عــــــــلــــــــيــــــــه الـــــــــــــاعـــــــــــــب األرجـــــــــنـــــــــتـــــــــيـــــــــنـــــــــي بـــــعـــــد 
انـــــضـــــمـــــامـــــه إىل نــــــــــــادي أرجــــنــــتــــيــــنــــيــــوس 

جونيور يف بداية مشواره.
ــــا قـــد تــــوىل تـــدريـــب  ــــارادونـ وكـــــان مـ
الــــوصــــل يف مـــوســـم 2011-2012، يف 
ــــيـــــة، إذ بــــدأ  ــــبـ ــــتـــــدريـ رابــــــعــــــة مــــحــــطــــاتــــه الـ
بـــــــــــطـــــــــــل كـــــــــــــــــــــأس الــــــــــــعــــــــــــالــــــــــــم 1986 مــــــع 
ــــــو«، مــــــــشــــــــواره الـــــتـــــدريـــــبـــــي يف  ــــغـ ــ ــــانـ ــ ــتـ ــ ــ »الـ

1994، رغم عدم اعتزاله اللعب، إذ 
ــــاد فــــريــــق ديـــبـــورتـــيـــفـــو مــــانــــديــــو يف 12  قــ
مــبــاراة لــم يحقق خالها الــفــوز إال يف 
مــــــبــــــاراة واحــــــــــــدة، ورحـــــــــل عــــــن الـــفـــريـــق 
سريعاً، وتكرر األمر نفسه مع نادي 
رايسينغ الذي توىل تدريبه يف 1995، 
وحـــقـــق الـــفـــوز يف مـــبـــاراتـــن مـــن جملة 
11 مــبــاراة تــوىل فيها تــدريــب الفريق، 
بــيــنــمــا تــــوىل تـــدريـــب مــنــتــخــب أملـــانـــيـــا يف 
نوفمر 2008 وقــاد الــفــريــق يف كأس 
الــعــالــم 2010 بــجــنــوب إفــريــقــيــا، قبل 

أن يتوىل تدريب الوصل.
وأوضــحــت الصحيفة أن املتحف 
ــــو مــــــــــــــــارادونــــــــــــــــا يــــضــــم  ــ ــــغـ ــ ــيـ ــ ــ ــــديـ ــ الـــــــــــخـــــــــــاص بـ
العديد مــن املقتنيات، بــدءاً مــن أول 
عـــقـــد لــــه مــــع أرجــنــتــيــنــيــوس جـــونـــيـــور، 
مروراً باألسطوانات التي كان يستمع 
ــــتـــــي كـــــــان يـــضـــعـــهـــا،  لـــــهـــــا، والـــــعـــــطـــــور الـ
واللوحات التي كان يقتنيها، لزائري 
هـــذا املـــنـــزل، الــــذي لــيــس فــقــط فــرصــة 
اإلحساس باملنزل الذي كان يقطنه، 

ولكن أيضاً معرفته عن كثب.
وأضــــافــــت: »لـــعـــب مــــارادونــــا أول 
مــــــــبــــــــاراة لـــــــه العـــــــبـــــــاً مــــــحــــــرفــــــاً بـــــالـــــدرجـــــة 

مـــــع   1976 أكــــــــــتــــــــــوبــــــــــر   20 يف  األوىل 
ــــيــــــورز، لــــيــــهــــدي لــه  ــــونــ ــتــــيــــنــــوس جــ ــنــ أرجــ
مــســؤولــو الـــنـــادي مـــنـــزالً يف الــعــاصــمــة 
بيونس آيرس، عىل ُبعد أمتار قليلة 
ــــنـــــجـــــاحـــــات الـــتـــي  ــــلـــــعـــــب، بــــعــــد الـ مــــــن املـ

حــــقــــقــــهــــا، واآلن أصـــــبـــــح مـــــــــــــزاراً يــمــكــن 
دخوله مجاناً«.

ونــــقــــلــــت تــــصــــريــــحــــات لـــلـــمـــســـؤول 
الــــــــــــســــــــــــابــــــــــــق يف نــــــــــــــــــــــــادي أرجــــــــنــــــــتــــــــيــــــــنــــــــوس 
جـــونـــيـــورز، ألـــرتـــو بـــرييـــز، الـــــذي لعب 

مع مــارادونــا أول مباراة محرفاً عام 
1976 ومـــالـــك الـــعـــقـــار واملــــســــؤول عــن 
املــتــحــف، قــائــاً: »لــقــد اشــريــنــا لــه هذا 
املــــــنــــــزل يف 1978، وأهــــــديــــــنــــــاه إيــــــــــاه يف 
الـــــــــســـــــــابـــــــــع مـــــــــــن ســــــبــــــتــــــمــــــر 1978 بــــعــــد 
أســـبـــوع مـــن يــــوم مــــيــــاده، لــقــد عــاش 

هناك حتى نهاية عام 1980«.
وأضــــــــــــاف: »مـــــــــارادونـــــــــا هــــــو املـــمـــثـــل 
األكــــــــــــــــــــر لــــــــــهــــــــــذه الــــــــــــــبــــــــــــــاد، يف الــــــــــســــــــــراء 
والـــــــــــــــــضـــــــــــــــــراء، يــــــــجــــــــب الــــــــتــــــــعــــــــامــــــــل مــــعــــه 
كــفــنــان، يــنــبــغــي أال نــتــدخــل يف حــيــاتــه 
الــــــــخــــــــاصــــــــة، أنــــــــــــا أنــــــــظــــــــر إلــــــــيــــــــه مـــــــــن هــــــذا 
املــنــظــور«. وأشــــار بــرييــز إىل أن »األهـــم 
هـــو املـــكـــان ورائـــحـــتـــه، والــبــقــيــة نــمــأهــا 
بـــــــمـــــــقـــــــتـــــــنـــــــيـــــــاتـــــــه األصــــــــــلــــــــــيــــــــــة الــــــــــعــــــــــديــــــــــدة، 
والــــبــــعــــض اآلخـــــــر مـــنـــهـــا مــــا هــــو مــقــلــد، 
ألن سنوات عديدة مــرت، لدينا أكر 

من 2000 من أدواته«.
ووضــــعــــت نـــجـــومـــيـــة مــــــارادونــــــا يف 
الـــــســـــبـــــعـــــيـــــنـــــات والــــــثــــــمــــــانــــــيــــــنــــــات بـــصـــمـــة 
فــريــدة لــدى عشاقه، وأبــرزهــم مالك 
ــــتـــــحـــــف كـــــــاســـــــا دي ديـــــــــــــــوس، ألــــــرتــــــو  مـ
بــــــــــــــرييــــــــــــــز، الــــــــــــــــــــــذي فـــــــــضـــــــــل أن يـــــحـــــتـــــفـــــظ 
بـــــــــذكـــــــــريـــــــــات مــــــــــــــارادونــــــــــــــا عــــــــــىل طــــريــــقــــتــــه 

الـــــخـــــاصـــــة، مـــــن خـــــــال تــــحــــويــــل املــــنــــزل 
الــــــــــــــــــــــــــــذي كــــــــــــــــــــــان يـــــــــســـــــــكـــــــــنـــــــــه األســـــــــــــــــطـــــــــــــــــورة 
ــــنــــــي الــــــتــــــاريــــــخــــــي خــــــــــال فــــــرة  ــــيــ ــــتــ ــــنــ األرجــ
لـــعـــبـــه يف صـــفـــوف نــــــادي أرجــنــتــيــنــوس 
جونيورز الريايض، يف حي ال باترينال 
بــمــديــنــة بــيــونــيــس آيــــرس، إىل متحف 
فــــــــــريــــــــــد مــــــــــــن نــــــــــوعــــــــــه يــــــــقــــــــصــــــــده مــــعــــظــــم 
املحبن ملارادونا من داخل األرجنتن 

وخارجها.
ويــعــرض برييز يف متحفه كــل ما 
ـــــذي كـــان  يـــخـــص مـــــارادونـــــا يف املــــكــــان الـ
يسكنه مــن 1978 إىل 1980، إضافة 
إىل الـــــتـــــذكـــــارات الــــتــــاريــــخــــيــــة مـــــن صــــور 
ورسومات ولوحات فنية وميداليات 

وغريها.
وتــمــيــز مــتــحــف كــاســا دي ديـــوس 
بــــاســــتــــغــــال جــــمــــيــــع الــــــــزوايــــــــا الــــخــــاصــــة 
بـــحـــيـــاة مـــــارادونـــــا يف تـــلـــك الــــفــــرة، مــن 
غـــــــرف الــــــنــــــوم والـــــجـــــلـــــوس والـــــطـــــعـــــام، 
املــــــــيــــــــاه  املــــــــطــــــــبــــــــخ ودورة  إضــــــــــــافــــــــــــة إىل 
كـــــــــــان  الــــــــــــــتــــــــــــــي  الـــــــــــــخـــــــــــــاصـــــــــــــة  واألدوات 
يستخدمها بما فيها الثاجة وجهاز 
الـــتـــســـجـــيـــل واألســـــــطـــــــوانـــــــات، وغــــريهــــا 

من مقتنيات النجم مارادونا.

متحف كاسا دي ديوس يضم أبرز مقتنيات النجم األرجنتيني

أحمد طارق ■ دبي

قميص الوصل على رأس مقتنيات مارادونا في متحفه الخاص. ■من المصدر

متحف مارادونا هو في األساس 
أول منزل يحصل عليه في بداية 

مشواره.
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نسمع عن التعاقدات العديدة 
يف دورينا، وكأنها صفقات 

املوسم وبأسعار عالية، 
وبعضها لم ينتِه بشكل 

رسمي، ولم يخرج عن إطار 
املفاوضات، وعىل سبيل املثال 

بيع العب الوصل فابيو دي 
ليما، والعروض العديدة التي 

تلقاها أخرياً، وحسب 
مصادري الخاصة، فإن ليما مستمر مع اإلمرباطور الوصالوي، 

رغم رغبته يف االنتقال إىل فريق يضمن له تحقيق األلقاب 
باستمرار، ويف السياق نفسه أبرمت إدارة النصر صفقة رائعة، 

بالتعاقد مع تيغايل، وهو من أخطر املهاجمني يف دورينا، 
ومكسب للعميد النصراوي، وبصراحة بعض األسماء أصبحت 

»براند« لدورينا، منهم العب الشارقة إيغور، إذ تعودنا عىل 
مشاهدتهم يف الدوري اإلمارايت، عمومًا أعتقد أننا أمام مفاجآت 
عدة، وصفقات مدوية، والقادم سيكون أقوى بحسب املؤشرات 

األخرية، رغم توقف الدوريات بسبب فريوس كورونا، إال أن 
إدارات األندية متحمسة لعودة جديدة مع وجود العبني جدد، 

ربما يشكلون إضافة جديدة للدوري اإلمارايت.
إذا تعاقد فريق العني مع فابيو دي ليما، فإنها ستكون 

صفقة املوسم، ما يعني أن ليما سيعود للعب مع رفيق دربه 
كايو، ويعلم ليما أنه من الصعوبة الحصول عىل بطولة مع 

اإلمرباطور الوصالوي، وأن ذهابه لنادي العني سيكون انطالقته 
مع البطوالت واأللقاب، وحسب تصريحه السابق، فهو يريد أن 

يحصل عىل بطولة، سواء مع الوصل أو غريه، ومن حقه طبعًا 
ألنه إضافة ألي فريق، وهو عنصر مهم يف الدوري اإلمارايت، 

ويجيد صناعة األهداف والتسجيل.
دائمًا نادي النصر اإلمارايت يفاجئنا بصفقات، والعمل 
اإلداري الجميل مستمر يف عطائه، لكن النصر يريد بطولة 

الدوري، خصوصًا بعد سنوات طويلة من االبتعاد عن الظفر 
بلقب الدوري، والسؤال الذي يفرض نفسه: متي يحقق العميد 

النصراوي بطولة الدوري؟ خصوصًا بعد الصرف املايل الكبري 
والكل يعلم أن نادي النصر يدفع الكثري من املاليني، خصوصًا يف 
السنوات املاضية، ولديه ميزانية كبرية تحت خدمة إدارة النادي.

أحب اإلدارة قليلة الظهور اإلعالمي، التي ال تبالغ يف أي 
تصريح، وتعمل بصمت وهدوء، وتتعاقد مع العبني لسد ثغرة 

يف الفريق فقط، وهدفها املنافسة واستغالل امليزانية بشكل 
مناسب، وتبتعد عن الديون وتكديس الالعبني عكس بعض 
اإلدارات التي تصرف املاليني عىل العبني يجلسون دائمًا عىل 

مقاعد البدالء، ووجودهم والعدم واحد.
كنت أتمنى مشاهدة العب الهالل السعودي الفرنيس غوميز 
يف الدوري اإلمارايت، لكن إدارة الهالل برئاسة املميز والناجح فهد 
بن نافل جددت معه ملواسم رابع حتى 2022، وهو مكسب مهم 

وفعال للهالل، وهو عنصر أسايس للزعيم، والكل يعلم قيمة 
هذا الالعب الفرنيس الكبري الذي تألق يف الدوري الرتيك، واآلن 

يقدم أوراق اعتماده كواحد من أفضل الالعبني الذين مروا 
بفريق الهالل السعودي من وجهة نظري.. أرددها دائمًا أن 

بعض الالعبني ماركة مسجله لفرقهم، حتى لو كرب الالعب فإنه 
يبقى أيقونة يف فريقه، مثل العب الهالل محمد الشلهوب.

أحب اإلدارة قليلة الظهور 
اإلعالمي، التي ال تبالغ 
في أي تصريح وتعمل 

بصمت وهدوء.

صفقات الموسم

سوالف رياضية

عبداهلل الكعبي

أعــــــلــــــنــــــت الـــــلـــــجـــــنـــــة املـــــنـــــظـــــمـــــة لــــلــــبــــطــــولــــة 
الــعــربــيــة املــفــتــوحــة لــلــشــطــرنــج، خــال 
اجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــهـــــــا عـــــــــــر بـــــــــرنـــــــــامـــــــــج »زوم«، 
برئاسة الشيخ سعود بن عبدالعزيز 
املـــــــــــــعـــــــــــــا، رئـــــــــــيـــــــــــس االتـــــــــــــــحـــــــــــــــاد الــــــــعــــــــربــــــــي 
لــــــلــــــشــــــطــــــرنــــــج، عــــــــــن مــــــــشــــــــاركــــــــة 1200 
العب والعبة من 20 دولة عربية، يف 
ــــتـــــقـــــام بــــــالــــــرابــــــع مـــن  ــتــــــي سـ ــ ــــبـــــطـــــولـــــة الــ الـ

يونيو املقبل.
وكــــــــــــانــــــــــــت الـــــــلـــــــجـــــــنـــــــة املـــــــنـــــــظـــــــمـــــــة قـــــد 
حــــددت يـــوم 28 مــايــو الـــجـــاري مــوعــد 
أخــــراً لتلقي رغــبــات الــــدول املــشــاركــة 
يف البطولة، إال أنــه تقرر تمديد فرتة 
الــــــــتــــــــســــــــجــــــــيــــــــل بـــــــــــــنـــــــــــــاء عـــــــــــــــى طــــــــــلــــــــــب مـــــن 
اتــــــــــــــحــــــــــــــادات دول الــــــــــــعــــــــــــراق واملـــــــــغـــــــــرب 
وســـــــوريـــــــة، لـــتـــســـجـــيـــل عـــــــدد أكـــــــر مــن 

الاعبني والاعبات. 
وقـــــــــــــال األمـــــــــــــني الــــــــعــــــــام لـــــاتـــــحـــــاد 
الــعــربــي لــلــشــطــرنــج، حــســني خــلــفــان 
الــشــامــي، إن االتـــحـــاد الــعــربــي فتح 

خـــــط االتــــــصــــــال مـــــع اتــــــحــــــادي جـــيـــبـــويت 
وجــــــــــــــزر الـــــــقـــــــمـــــــر، ملـــــــشـــــــاركـــــــة العــــبــــيــــهــــمــــا 
ــــنـــــكـــــون بـــــذلـــــك حــــقــــقــــنــــا أكــــــــر وأفـــــضـــــل  لـ
مــشــاركــة يف الـــبـــطـــوالت الــعــربــيــة لكل 

الدول األعضاء يف االتحاد العربي.
وأضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف الـــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــي، يف 
ــــيـــــة، أن اجــــتــــمــــاع  ــــافـ ــــريـــــحـــــات صـــــحـ تـــــصـ

ــنــــة املــــنــــظــــمــــة لــــلــــبــــطــــولــــة الــــعــــربــــيــــة  الــــلــــجــ
املـــفـــتـــوحـــة لـــلـــشـــطـــرنـــج، الـــــــذي حـــضـــره 
كـــــــــــلٌّ مــــــــن رئـــــــيـــــــس االتـــــــــــحـــــــــــاد، وســــــامــــــي 
خــــــضــــــر ســــــفــــــاريــــــنــــــي، ورجـــــــــــــــايئ نــــعــــمــــان 
الـــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــويس، وأديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب زهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراوي، 
ــــيــــــل  ــــجــ اســــــــــــــتــــــــــــــعــــــــــــــراض إجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات تــــــســ
الــــــــــاعــــــــــبــــــــــني والـــــــــــــاعـــــــــــــبـــــــــــــات الـــــــــــــعـــــــــــــرب يف 

الـــــبـــــطـــــولـــــة، واملــــــــراحــــــــل الـــــتـــــي ســـتـــشـــهـــد 
املــنــافــســات، والــتــي تــقــرر أن تــقــام عى 
ثــــــــاث مـــــــراحـــــــل، نــــــظــــــراً لــــلــــعــــدد الـــكـــبـــر 

الذي تم اعتماد مشاركته«. 
وأشــــــــار إىل أن »الـــلـــجـــنـــة املــنــظــمــة 
لــــــــلــــــــبــــــــطــــــــولــــــــة قــــــــــــــد أشــــــــــــــــــــــــــــادت بــــــــتــــــــجــــــــاوب 
االتـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــادات الـــــــــعـــــــــربـــــــــيـــــــــة والـــــــــاعـــــــــبـــــــــني 
والاعبات، الذين رغبوا يف املشاركة 
الـــــــــتـــــــــي ســـــــتـــــــقـــــــام )أون اليـــــــــــــــــن( بــــســــبــــب 
فــــروس كـــورونـــا، إذ تـــم رصـــد 6000 
دوالر جــوائــز مــالــيــة لــلــفــائــزيــن بــاملــراكــز 

األوىل يف مسابقات البطولة«.
وتــقــام الــبــطــولــة يف 11 جــولــة، إذ 
تقرر أن يرتأس لجنة الحكام اإلمارايت 
ــــمـــــادي، كـــمـــا تـــــم تــشــكــيــل  فـــيـــصـــل الـــــحـ
ــــة مــــــــراقــــــــبــــــــة لـــــــلـــــــمـــــــبـــــــاريـــــــات، تــــضــــم  ــنــ ــ ــــجــ لــ
األستاذ الدويل عمر نعمان آل عيل، 
وســعــود مــحــمــد أحــمــد، وســرتاتــوس 

غريفاس.
دبي ■ اإلمارات اليوم

20 دولة تشارك في البطولة العربية. ■ اإلمارات اليوم 

العب والعبة يخوضون البطولة العربية 1200 
للشطرنج الخميس المقبل

ذكــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة »غــــــــت فــــوتــــبــــول 
نــــــــــيــــــــــوز«، الــــــفــــــرنــــــســــــيــــــة، أن نـــــــــادي 
شـــــــبـــــــاب األهـــــــــــــيل أبـــــــــــــدى اهــــتــــمــــامــــه 
بـــالـــتـــعـــاقـــد مــــع الــــاعــــب الــفــرنــي 
غايل كاكوتا، بــدايــة مــن املوسم 

املقبل.
وأوضــــــــــــــــحــــــــــــــــت أن »فــــــــــــرســــــــــــان 
دبــــــي« اتــــخــــذ تـــحـــركـــات مــلــمــوســة 
بــــــــــشــــــــــأن تــــــــقــــــــديــــــــم عــــــــــــــــرض رســــــمــــــي 
لنادي أميان الفرني، للتعاقد 
مــع الــاعــب الــكــونــغــويل األصـــل، 
الفـــــــــتـــــــــة إىل أن كـــــــــاكـــــــــوتـــــــــا يــــفــــضــــل 
الـــــــــبـــــــــقـــــــــاء يف فـــــــــرنـــــــــســـــــــا، بــــــيــــــنــــــمــــــا يف 
الـــــــــــــوقـــــــــــــت نـــــــفـــــــســـــــه لـــــــــــــن يـــــــــمـــــــــانـــــــــع يف 
الــــرحــــيــــل إىل اإلمـــــــــــــارات، يف حـــال 
كان العرض املادي هو األفضل.

وأضــــــــــــــافــــــــــــــت: »نـــــــــــــــــــــادي النـــــــس 
الــــــفــــــرنــــــي دخــــــــــل يف مـــــفـــــاوضـــــات 

ــــــذي انــتــقــل  أيــــضــــاً مــــع كــــاكــــوتــــا، الـ
إىل أمـــيـــان يف أغــســطــس املــــايض، 
قادماً من رايو فايكانو اإلسباين 

مقابل ثاثة مايني يورو«.
يـــــــــذكـــــــــر أن كــــــــاكــــــــوتــــــــا نـــــــشـــــــأ يف 
صــــفــــوف فــــريــــق الـــنـــاشـــئـــني بـــنـــادي 
تــشــلــي اإلنـــجـــلـــيـــزي، وســـبـــق لــه 
الــــــــــلــــــــــعــــــــــب يف أنــــــــــــــديــــــــــــــة فــــــــــولــــــــــهــــــــــام، 
ــــتـــــون، والتــــســــيــــو اإليـــــطـــــايل،  وبـــــولـ

اإلسباين.وإشبيلية 

شباب األهلي مهتم بضم العب 
تشلسي السابق

يستعد نادي دبي ألصحاب الهمم، 
صــــبــــاح الـــــيـــــوم، لــــلــــعــــودة الـــتـــدريـــجـــيـــة 
لـــــــــلـــــــــعـــــــــمـــــــــل، بــــــــــعــــــــــدمــــــــــا أجـــــــــــــــــــــــرت إدارة 
الــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــادي، الــــــــــــخــــــــــــمــــــــــــيــــــــــــس املــــــــــــــــــــــــــايض، 
ـــة الــــــصــــــحــــــة يف  ـــئــ وبـــــــالـــــــتـــــــعـــــــاون مــــــــع هـــــيــ
دبي، الفحوص الطبية للكشف عن 
ـــــ200  ــــا املـــســـتـــجـــد« لــ فـــــــروس »كــــــورونــ
مـــن أعـــضـــاء ومـــوظـــفـــي الــــنــــادي ممن 

سيعاودون نشاطهم الريايض.
وأعــــــــــــــرب رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس إدارة 
ـــــي ألصـــــحـــــاب الــــهــــمــــم، ثــــاين  نــــــــادي دبــ
جمعة بالرقاد، عن سعادته بآليات 
العودة التدريجية ملمارسة النشاط 
الــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــايض، وقــــــــــــــــــــــــــــــال بـــــــــــــــــالـــــــــــــــــرقـــــــــــــــــاد يف 

تــصــريــحــات صــحــافــيــة، إن »الــشــروع 
ــــيـــــة، يــــمــــثــــل نـــقـــطـــة  ــبـ ــ ــــفـــــحـــــوص الـــــطـ ــــالـ بـ
بـــــــــدايـــــــــة الــــــــــعــــــــــودة ملـــــــمـــــــارســـــــة الـــــنـــــشـــــاط 
الـــــــــــــريـــــــــــــايض«، مــــــــــؤكــــــــــداً حـــــــــــرص دولـــــــــة 
اإلمـــــــــــــــــــارات عــــــــى الــــــتــــــصــــــدي لـــــفـــــروس 
كـــــــــــــــــــورونـــــــــــــــــــا املـــــــــــســـــــــــتـــــــــــجـــــــــــد، مــــــــــــــــن خـــــــــــال 
االعــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــاد عـــــــــــــــى أفـــــــــــــضـــــــــــــل املـــــــــعـــــــــايـــــــــر 
ــــيـــــة واإلجـــــــــــــــــــــــراءات االحـــــــــرتازيـــــــــة  الـــــصـــــحـ

الوقائية.
بــــــــــــــدوره، قــــــــال املــــــديــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لـــــــــلـــــــــنـــــــــادي، مــــــــاجــــــــد الــــــعــــــصــــــيــــــمــــــي، إن 
»200 من العبي وأعضاء وموظفي 
نـــادي دبــي ألصــحــاب الهمم أجـــروا، 
الخميس املايض، الفحوص الطبية 
لــــلــــكــــشــــف عــــــــن الــــــــــفــــــــــروس، تــــمــــهــــيــــداً 
لــــــــــعــــــــــودة مــــــــــــزاولــــــــــــة الــــــــنــــــــشــــــــاط بــــنــــســــبــــة 

50%، عى أن تتبع بالعودة الكاملة 
وبــنــســبــة 100% بــــدايــــًة مـــن مــنــتــصــف 
ــــاً عــــــن شـــكـــره  ــــربـ يــــولــــيــــو املـــــقـــــبـــــل«، مـــــعـ
وتقديره لهيئة الصحة يف دبــي عى 
تــعــاونــهــا، وســرعــة إجــــراء الــفــحــوص 
ــــوبــــــة، والـــــــــحـــــــــرص عـــــــى حــــمــــايــــة  ــلــ ــ ــــطــ املــ

وسامة جميع منتسبي النادي.
وأضــــــاف: »عـــــودة األعـــضـــاء تــأيت 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع االلـــــتـــــزام الـــكـــامـــل بــكــل 
اإلجــــــراءات االحــــرتازيــــة لــلــحــمــايــة من 
الـــــفـــــروس، بــــاإلضــــافــــة إىل الــتــعــقــيــم 
ــــتـــــمـــــر لــــجــــمــــيــــع مـــــــرافـــــــق الـــــــنـــــــادي،  املـــــسـ
ــــاعــــــي،  ــــمــ ــــتــ وااللــــــــــــتــــــــــــزام بـــــالـــــتـــــبـــــاعـــــد االجــ

وارتداء الكمامات والقفازات«. 
تــأيت عــودة نــادي دبــي ألصحاب 
ــــنـــــشـــــاط الــــــريــــــايض،  الــــهــــمــــم ملـــــــزاولـــــــة الـ

تـــمـــاشـــيـــاً مــــع اإلجــــــــــــراءات الــحــكــومــيــة 
الـــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــادرة يف دبـــــــــــــــــــــــــــــي، بــــــــــــالــــــــــــعــــــــــــودة 
التدريجية للعمل ابتداًء من اليوم 
بـــــنـــــســـــبـــــة 50%، عـــــــــى أن تــــســــتــــكــــمــــل 
الـــعـــودة الــكــامــلــة وبــنــســبــة 100% يف 

الرابع عشر من يوليو املقبل.
وأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــرف عــــــــــــــــــى عـــــــــمـــــــــلـــــــــيـــــــــة ســــــر 
ــــور يــــحــــيــــى قــــبــــاين،  ــتــ ــ الـــــفـــــحـــــوص الــــــدكــ
ــــنــــــادي، الــــــــــذي قــــدم  ــــلــ املــــــديــــــر الــــطــــبــــي لــ
اإلرشـــادات الوقائية الازمة لعودة 
األعـــــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــاء، مـــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــــــال تـــــــــعـــــــــزيـــــــــز 
اإلجــــــراءات االحــــرتازيــــة لــلــحــمــايــة من 
الفروس بالتعقيم املستمر لجميع 
مرافق النادي، وتقدير نسبة وجود 
األعـــضـــاء لــتــفــادي االكـــتـــظـــاظ ولــبــس 

الكمامة والقفازات.

200 من العبي وأعضاء وموظفي 
النادي أجروا، الخميس الماضي، 

 للعودة.
ً
الفحوص الطبية، تمهيدا

تعزيز اإلجراءات االحترازية لجميع العاملين

»دبي ألصحاب 
الهمم« يعاود 
نشاطه الرياضي 

اليوم

جوني جبور ■ دبي

البطل البارالمبي محمد خميس يخضع للفحوص الطبية.من المصدر 

العاملون بالنادي خضعوا لفحوص طبية. À  من المصدر

أحمد طارق ■ دبي

الالعب 
الفرنسي 

غايل كاكوتا. 
■ من المصدر
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إيكاردي في سان جرمان
العبو بايرن ميونيخ ملتزمون 

بخفض رواتبهم حتى 
نهاية الموسم اقــــــــــــــرب نـــــــــاديـــــــــا إنـــــــــــر مـــــــيـــــــان اإليـــــــطـــــــايل 

وباريس سان جرمان الفرنيس، من 
االتـــــــــفـــــــــاق عـــــــى بــــــــــدل مــــــــــايل مــــخــــّفــــض، 
تــــقــــدر قـــيـــمـــتـــه اإلجــــمــــالــــيــــة بــــــــ57 مــلــيــون 
يـــــــــــــــــــــــــــــــورو، لـــــــــــبـــــــــــقـــــــــــاء مـــــــــــهـــــــــــاجـــــــــــم األول، 
األرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي مــــــــــــــاورو إيـــــــــــكـــــــــــاردي، مـــع 
الفريق الثاين الذي يدافع عن ألوانه 
عـــى ســبــيــل اإلعــــــــارة، بــحــســب تــقــاريــر 

صحافية.
وانـــتـــقـــل إيــــكــــاردي )27 عــــامــــاً( إىل 
نادي العاصمة الفرنسية يف سبتمرب 
2019 عى سبيل اإلعارة، بعد أشهر 
مـــــــــــــن عـــــــــــاقـــــــــــة مـــــــــــتـــــــــــوتـــــــــــرة مـــــــــــــع الـــــــــــنـــــــــــادي 
الـــــــــــلـــــــــــومـــــــــــبـــــــــــاردي، وتـــــــــــــراجـــــــــــــع دوره يف 
الــتــشــكــيــلــة يف عـــهـــد املـــــــدرب الـــجـــديـــد، 

أنطونيو كونتي.
لكن األرجنتيني ثّبت حضوره يف 

ســـــان جـــــرمـــــان، وســــجــــل 21 هــــدفــــاً يف 
30 مباراة، يف مختلف املسابقات مع 
ــــيـــــق  ــــلـ الــــــــــــــنــــــــــــــادي الـــــــــــفـــــــــــرنـــــــــــيس، قــــــــبــــــــل تـــــعـ
مــــــنــــــافــــــســــــات كـــــــــــرة الــــــــــقــــــــــدم، مـــنـــتـــصـــف 
مــــــــــــــــــــــارس املــــــــــــــــــــــــــايض، بــــــــســــــــبــــــــب فـــــــــــــروس 
كــــــورونــــــا املــــســــتــــجــــد، وتــــتــــويــــج الـــفـــريـــق 

بطاً للدوري.
وأشـــــــــــــــــــارت تـــــــقـــــــاريـــــــر صـــــحـــــافـــــيـــــة يف 
اآلونــــة األخــــرة إىل أن ســـان جــرمــان، 
يف ظل التبعات املالية لـ»كوفيد-19« 

عــــى أنــــديــــة كــــرة الــــقــــدم، وتـــأثـــرهـــا يف 
القيمة السوقية لاعبني، سعى إىل 
خـــــفـــــض كــــلــــفــــة الـــــتـــــعـــــاقـــــد الــــــــدائــــــــم مـــع 
إيـــــــــــــكـــــــــــــاردي، الـــــــتـــــــي كـــــــانـــــــت تـــــــقـــــــدر بــــــــــ70 
مليون يورو. وكشفت شبكة »سكاي 
إيـــــــــــطـــــــــــالـــــــــــيـــــــــــا«، أول مـــــــــــــن أمــــــــــــــــــــــس، أن 
الفريقني باتا عى وشك إعان اتفاق 
ــــان  ــ ــــد ثــــــــابــــــــت إليــــــــــــكــــــــــــاردي مـــــــــع سـ ــ ــــاقـ ــ ــــعـ ــ تـ
جرمان، يدفع لقاءه األخر مبلغ 50 
ــــيـــــون يـــــــــــورو بـــــــــدل انــــــتــــــقــــــال، تــــضــــاف  ــــلـ مـ
إلـــــيـــــهـــــا ســــبــــعــــة مــــــايــــــني مـــــــن الـــــحـــــوافـــــز 

واملكافآت.
وســعــى ســـان جـــرمـــان إىل حسم 
مسألة إيــكــاردي سريعاً، السيما أن 
املــــــــــدة الــــزمــــنــــيــــة لـــتـــفـــعـــيـــل خـــــيـــــار شــــــراء 

عقده من إنر تنتهي اليوم. 
باريس ■ أ.ف.ب

كــــشــــف رئـــــيـــــس نــــــــــادي بــــــايــــــرن مـــيـــونـــيـــخ 
األملــــــاين لـــكـــرة الــــقــــدم، هـــربـــرت هــايــر، 
أن العبي الفريق سيواصلون التنازل 
عـــــن نـــســـبـــة مـــــن رواتــــبــــهــــم حـــتـــى نــهــايــة 
املــوســم الـــجـــاري، وذلـــك يف ظــل أزمــة 
وبــــــــــــــــــــــاء فــــــــــــــــــــــروس كــــــــــــــــورونــــــــــــــــا املــــــســــــتــــــجــــــد 

)كوفيد-19(.
وقــــــــــــــــــــــــال هـــــــــــــايـــــــــــــر )65 عـــــــــــــــــامـــــــــــــــــاً( يف 
تصريحات لصحيفة »بيلد« نشرتها 
أمس: »من دواعي السرور أن يبدي 
الفريق تفهماً تاماً للوضع، ويواصل 
الـــتـــنـــازل عـــن جــــزء مـــن الــــرواتــــب حــتــى 

نهاية املوسم«.
ويــــقــــف بــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ عــــى بــعــد 

خــــــــــــطــــــــــــوات قــــــلــــــيــــــلــــــة مــــــــــــن حــــــــســــــــم لــــقــــب 
الــــــــــــــــــــــــــدوري األملـــــــــــــــــــــــاين )بـــــــونـــــــدســـــــلـــــــيـــــــغـــــــا(، 
للموسم الــثــامــن عــى الــتــوايل، حيث 
يربع عى الصدارة بفارق سبع نقاط 
أمــــــــــــــــــــام أقــــــــــــــــــــرب مـــــــنـــــــافـــــــســـــــيـــــــه بــــــــوروســــــــيــــــــا 
ــــثـــــاين،  دورتــــــمــــــونــــــد، صـــــاحـــــب املـــــركـــــز الـ
وذلك قبل ست مراحل من النهاية.

ومــن املــقــرر أن تختتم منافسات 
املــــوســــم الــــحــــايل لــلــبــونــدســلــيــغــا يف 27 
يونيو املقبل، ويف حالة وصول بايرن 

مــــــيــــــونــــــيــــــخ إىل نـــــــــهـــــــــايئ كـــــــــــــأس أملـــــــانـــــــيـــــــا، 
ــــافــــــس حـــتـــى  ــــنــ ــتــ ــ ســــــيــــــواصــــــل الــــــفــــــريــــــق الــ
الـــرابـــع مـــن يــولــيــو. وكـــانـــت املــنــافــســات 
قــــــــــــد تــــــــوقــــــــفــــــــت بـــــــســـــــبـــــــب أزمـــــــــــــــــــة الــــــــــوبــــــــــاء 
ـــــ16  الـــعـــاملـــي، قـــبـــل جـــولـــة إيــــــاب دور الـ
من دوري أبطال أوروبا، التي تشهد 
ــــيـــــخ مــــــــع تـــشـــيـــلـــيس  ــــيـــــونـ لــــــقــــــاء بــــــــايــــــــرن مـ

اإلنجليزي.
ويـــــــرجـــــــح أن تــــســــتــــمــــر مــــنــــافــــســــات 
الــبــطــولــة األوروبــــيــــة لــيــقــام الــنــهــايئ يف 
نــــهــــايــــة أغــــســــطــــس املــــقــــبــــل، حــــيــــث مــن 
املفرض استكمال منافسات الدوري 

املحلية يف أوروبا أوالً.
برلين ■ د.ب.أ

ذكر تقرير إخباري، أمس، أن 
نجم فريق األهــي السعودي، 
عـــــــبـــــــدالـــــــفـــــــتـــــــاح عــــــــــســــــــــري، أبــــــــــدى 
رغــبــة يف خــوض تــجــربــة جــديــدة 
وعــــــــــــــــــدم تــــــــجــــــــديــــــــد تـــــــــعـــــــــاقـــــــــده مــــع 
نـــــــــــــــــــــاديـــــــــــــــــــــه. وذكــــــــــــــــــــــــــــــــــرت صـــــــحـــــــيـــــــفـــــــة 
»الــــــــــــــــــريــــــــــــــــــاض« الــــــــــســــــــــعــــــــــوديــــــــــة أن 
مصادر كشفت لها أن عسري 
يـــفـــضـــل خـــــوض تـــجـــربـــة جـــديـــدة 
»بـــســـبـــب الــــجــــو الـــــعـــــام بـــالـــنـــادي 
األهــي، ومــا يصاحبه من توتر 
إداري بــــــــــني مـــــــــســـــــــّريـــــــــه، حــــيــــث 

أبدى عسري عدم رغبته يف 
االستمرار يف ظل مثل هذه 

ــــادي  ــــنــ ـــــالــ األجـــــــــــــــــواء املـــــحـــــيـــــطـــــة بـ
وبــالــفــريــق الـــكـــروي األول عــى 

وجه الخصوص«.
وأضـــــــافـــــــت املـــــــصـــــــادر أن 

هناك مفاوضات شفهية 
من قبل نــادي الهال، 
جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى خـــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــا 
االســـتـــفـــســـار عـــن مـــدى 

إمـــــــــــــــكـــــــــــــــانـــــــــــــــيـــــــــــــــة قــــــــــــــــــــــدوم 
الـــــــــــــــاعـــــــــــــــب لـــــــحـــــــامـــــــل 

دوري  لــــــــــــــــقــــــــــــــــب 
أبطال 

آسيا.

وكـــــــــــان عــــــســــــري قـــــــد انــــتــــقــــل 
ــــاً  ــــادمــ إىل األهــــــــــي عــــــــام 2016 قــ
مـــــــــن جــــــــــــــاره االتـــــــــــحـــــــــــاد، قــــــبــــــل أن 
يجدد عقده مع األهي يف يناير 

2019 ملدة موسمني.
وتـــــــــرغـــــــــب إدارة األهــــــــــــــي يف 
حـــــــــــســـــــــــم مـــــــــــلـــــــــــف عـــــــــــــســـــــــــــري قــــــبــــــل 
دخـــــــــــــــــــــــــول الــــــــــــــــاعــــــــــــــــب يف الـــــــــــفـــــــــــرة 

الــــــــــــــحــــــــــــــرة، بــــــــعــــــــد شــــــــهــــــــر ونـــــــصـــــــف 
الــــشــــهــــر مــــــن اآلن، إذ يــــحــــق لـــه 
الــــتــــوقــــيــــع ألي فـــــريـــــق قــــبــــل ســـتـــة 
ــــر مــــــن انـــــتـــــهـــــاء تـــــعـــــاقـــــده يف  ــــهــ أشــ

يناير 2021. 
الرياض ■ د.ب.أ

 آخر. ■ من المصدر
ً
األرجنتيني ماورو إيكاردو مّدد البقاء مع سان جرمان موسما

حارس البايرن نيوير وزميله كيميتش يحتفالن بعد الفوز األخير على دورتموند. ■ أ.ف.ب

عبدالفتاح 
عسيري.           

■ من المصدر

بعد اتفاق باإلجماع بين الرابطة واألندية 

وضـــعـــت رابـــطـــة الـــــــدوري اإليــــطــــايل لــكــرة 
الـــــقـــــدم، يف ســـاعـــة مـــتـــــــأخـــرة مـــســـاء أول 
من أمــس، جــدوالً الستئناف فعاليات 
ــــيــــــو املــــــقــــــبــــــل، بـــعـــد  ــــونــ ــــقــــــة يف 20 يــ ــــابــ املــــــســ
أسابيع من التوقف بسبب أزمة تفيش 
اإلصابات بفروس »كورونا« املستجد.

وكانت املسابقة توقفت، يف أوائل 
مــــــــارس املـــــــــايض، بـــســـبـــب وبــــــــاء كـــــورونـــــا، 
وذلك قبل آخر 12 مرحلة من املسابقة.
وبــــــــــــــــــعــــــــــــــــــد اجـــــــــــــــــتـــــــــــــــــمـــــــــــــــــاع عـــــــــــــــــــــرب تـــــــقـــــــنـــــــيـــــــة 
»كــونــفــرنــس كــــــول«، اســتــمــر عـــى مـــدار 
اليوم كله، قررت األندية الـ20 املشاركة 
ــــيـــــا،  ــــالـ ــــإيـــــطـ يف دوري الــــــــــدرجــــــــــة األوىل بـ
استئناف املسابقة باملباريات األربع التي 
تأجلت، يف نهاية فرباير املايض، ثم تقام 

بــــعــــدهــــا مـــــبـــــاريـــــات املــــــراحــــــل املـــتـــبـــقـــيـــة مــن 
املسابقة. واتفقت األندية عى أن تقام 
املباريات املتبقية من كأس إيطاليا قبل 
اســــتــــئــــنــــاف املـــــســـــابـــــقـــــة، حــــيــــث تـــتـــبـــقـــى يف 
مسابقة الكأس مباراتا جولة اإلياب يف 
الـــــدور قــبــل الـــنـــهـــايئ، إضـــافـــة إىل املـــبـــاراة 

النهائية بالبطولة.
وذكر بيان رابطة الدوري اإليطايل: 
»رحــــــــــــبــــــــــــت األنـــــــــــــديـــــــــــــة بـــــــــالـــــــــضـــــــــوء األخــــــــضــــــــر 
الســــتــــئــــنــــاف فــــعــــالــــيــــات الـــــــــــــــــدوري، الــــــذي 
أعــــــــــــــطــــــــــــــاه وزيـــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــريــــــــــــــاضــــــــــــــة، فــــــنــــــشــــــنــــــزو 
ســـــــبـــــــادافـــــــورا، وصــــــوتــــــت بـــــاإلجـــــمـــــاع عــى 

ــــلــــــة مـــن  خـــــــــوض املـــــــبـــــــاريـــــــات األربــــــــــــــع املــــــؤجــ
املــرحــلــة الـــــ25 باملسابقة، يــومــي 20 و21 

يونيو املقبل«.
وكـــــــــــــانـــــــــــــت مـــــــــــبـــــــــــاريـــــــــــات أتـــــــــــاالنـــــــــــتـــــــــــا مــــع 
ساسولو، وانر ميان مع سامبدوريا، 
وتـــــــــــوريـــــــــــنـــــــــــو مـــــــــــــع بـــــــــــــــارمـــــــــــــــا، وفـــــــــــــــرونـــــــــــــــا مــــع 
كـــالـــيـــاري، تــأجــلــت بــســبــب اجــتــيــاح وبـــاء 

كورونا للمناطق الشمالية يف إيطاليا.
وتـــــــــــــوقـــــــــــــفـــــــــــــت مــــــــــســــــــــابــــــــــقــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــــدوري 
اإليطايل، يف التاسع من مارس املايض، 
بــعــد انــتــهــاء فــعــالــيــات املــرحــلــة الــــــ26 من 
املــســابــقــة، لتتبقى فــعــالــيــات 12 مرحلة 
كـــامـــلـــة مـــــن املـــســـابـــقـــة بــــخــــاف املــــبــــاريــــات 
األربــع. وتقام مباريات املرحلة الـــ27 من 
املسابقة يف وســط األســبــوع، بــدايــة من 

يـــــــوم االثـــــنـــــني املــــــوافــــــق 22 يــــونــــيــــو املـــقـــبـــل. 
ويــــتــــصــــدر يــــوفــــنــــتــــوس جـــــــــدول املـــســـابـــقـــة 
بــــــــفــــــــارق نــــقــــطــــة واحـــــــــــــــدة أمــــــــــــام التــــســــيــــو، 
وذكــــــــــرت الـــــرابـــــطـــــة أن جـــــــــدول املــــبــــاريــــات 
للمراحل األخرى من املسابقة سيصدر 

خال األيام املقبلة.
وســـيـــعـــلـــن جـــــــدول مــــبــــاريــــات كـــأس 
إيــــــطــــــالــــــيــــــا عــــــلــــــمــــــاً بــــــــــــأن املــــــــــــبــــــــــــاراة الــــنــــهــــائــــيــــة 
لــلــبــطــولــة كــــان مـــن املـــقـــرر أن تـــقـــام يف 17 
يـــــونـــــيـــــو املــــــقــــــبــــــل. وكـــــــانـــــــت مـــــــبـــــــاراتـــــــا جــــولــــة 
الذهاب يف املربع الذهبي للبطولة انتهتا 
بتعادل يوفنتوس مع ميان 1/ 1، وفوز 
نــابــويل عــى مضيفه انـــر مــيــان 1/ صفر 

يف منتصف فرباير املايض.
روما ■ أ.ف.ب

المرحلة الـ27 تنطلق 22 يونيو بعد انتهاء المباريات المؤجلة. ■ من المصدر

.. الدوري اإليطالي ُيستأنف 
ً
رسميا

20 يونيو بالمباريات المؤجلة

نجم األهلي السعودي 
عسيري يطلب الرحيل

مفاوضات شفهية 
جمعت بين عسيري 

ونادي الهالل.

يتصدر يوفنتوس 
المسابقة بفارق نقطة 

أمام التسيو.

 
ً
سان جرمان بات ملزما

بدفع 57 مليون يورو 
لتحويل إعارة إيكاردي إلى 

عقد دائم.

الموسم األلماني الحالي 
ينتهي 27 يونيو.
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تقليد
طالب قارئ من الجهات الرقابية بردع من 

يبيعون البضائع املقلدة عرب مواقع 
التواصل االجتماعي، وأشار إىل أنه 

اشرتى جواالً جديداً بقيمة منخفضة 
جداً، لكنه فوجئ الحقاً بأنه ليس سوى 

نسخة مقلدة من الهاتف نفسه. 

تأمين
قال متعامل مع إحدى شركات التأمني 

الصحي، إنه تلقى اتصاالً من موظفة يف 
الشركة تخربه بأن التأمني الصحي الخاص 

بوالدته لم يتم تفعيله، عىل الرغم من 
مرور نحو ثالثة أشهر عىل تجديده، ودفع 
الرسوم، من دون إبداء مربرات واضحة، 
علماً بأن مبلغ التأمني السنوي يبلغ نحو 

6864 درهماً.

إشعارات 
أثنى مستهلكون عىل قيام منافذ بيع يف 

دبي والشارقة، أخرياً، ببث إشعارات عرب 
مكربات الصوت بشكل مستمر، تدعو إىل 
االلتزام برتك مسافات بينهم، إضافة إىل 

تعليمات تتعلق بالتوعية والسالمة 
العامة، ملواجهة انتشار فريوس 

»كورونا«.

كمامات
الحظ قراء عدم التزام عمال »توصيل 

الطلبات« بارتداء الكمامات بطريقة 
صحيحة وآمنة خالل عملهم، الفتني إىل 
أن الكمامة تغطي الفم فقط دون األنف، 

ما يقلل من فاعلية استخدامها أساساً.

رياضة
الحظ قراء أن هناك إقباالً الفتاً من سكان 
الدولة عىل ممارسة الرياضة الخارجية، 

عىل الرغم من االرتفاع التدريجي يف 
درجات الحرارة، وذلك إلعادة النشاط 

والحيوية إىل أجسادهم بعد أسابيع 
طويلة من الحجر املنزيل، ضمن إجراءات 

الدولة ملواجهة فريوس »كورونا«.

زيارات آمنة »من 
السيارة«.. تبهج 

المسنين وتحميهم

تحاول دار للمسنني يف أديربريي، 
وســـــط إنــــجــــلــــرا، الـــســـمـــاح بــــزيــــارات 
عـــائـــلـــيـــة »مـــــــن الــــــســــــيــــــارة«، لـــحـــمـــايـــة 
قاطنيها الضعفاء من أخطار وباء 
»كوفيد-19«، إذ يجلس الزوار يف 
سياراتهم مبتسمني بهدف إعطاء 
ــــا  ــــمــ ــــيــ املــــــــــــعــــــــــــنــــــــــــويــــــــــــات ألحــــــــــــبــــــــــــائــــــــــــهــــــــــــم، فــ
ــــاعـــــد  ــــقـ يـــــــســـــــرخـــــــي املــــــــســــــــنــــــــون عــــــــــى مـ
مـــــريـــــحـــــة يف املــــــمــــــر الـــــصـــــغـــــري لــــــلــــــدار، 
ــــمـــــس  ويــــــــســــــــتــــــــمــــــــتــــــــعــــــــون بـــــــــأشـــــــــعـــــــــة شـ

الربيع الدافئة.
ويحاول سكان املكان وزوارهم 
تبادل األحاديث عى مسافة آمنة، 
واالســـــتـــــفـــــادة الــــقــــصــــوى مـــــن الـــوقـــت 
الـــــــــعـــــــــصـــــــــيـــــــــب، الـــــــــــــــــــــــذي أجـــــــــــــــــــــــرت فـــــيـــــه 
الـــــــــــعـــــــــــائـــــــــــات عــــــــــــى الــــــــعــــــــيــــــــش بــــشــــكــــل 
مــنــفــصــل ألكــــر مـــن شـــهـــريـــن، بينما 
تــــــــــحــــــــــاول الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة الــــــــقــــــــضــــــــاء عــــى 
فــــــــــــــــريوس »كــــــــــــــورونــــــــــــــا« الــــــــــــــــذي أودى 
ــــــخـــــــص يف  ــــــو 38 ألــــــــــــف شـ ــــــحـ ــــاة نـ ــ ــيـ ــ ــ ــــحـ ــ بـ

إنجلرا.
وقالت هيلني هيوز، ابنة واحدة 
يــــــــــــعــــــــــــيــــــــــــشــــــــــــون يف دار  الـــــــــــــــــــــذيـــــــــــــــــــــن  مـــــــــــــــــــــن 

»غـــــريـــــســـــويـــــل أوف أديــــــــــربــــــــــريي«: »إن 
األمــــــر عـــاطـــفـــي جــــــــداً، أردت فـــقـــط أن 

أعانقها.. إال أنه صعب جداً«.
وأضافت فيما تحاول االبتسام 
إلخــــفــــاء األلـــــــم الــــنــــاتــــج عــــن انــفــصــالــهــا 
عــن والــدتــهــا: »أريـــد فقط أن أعانقها 

ألنها ال تفهم ما يحدث«.
وأضّر تفيش »كوفيد-19« كثرياً 

بدور الرعاية عر أوروبا.
وأحــــــــــــــــــى مــــــكــــــتــــــب اإلحــــــــــــصــــــــــــاءات 
الــــــوطــــــنــــــيــــــة الــــــــريــــــــطــــــــاين نــــــحــــــو 13 ألــــــفــــــاً 
و500 وفاة يف دور الرعاية، مرتبطة 
بـــالـــوبـــاء، رغــــم أن الـــعـــدد الــفــعــي قد 
يـــكـــون أعــــى ألن االخــــتــــبــــارات لـــم ُتــجــَر 

عى جميع الوفيات.
وقــــــــــالــــــــــت مــــــــــديــــــــــرة الـــــــــــــــــــــــدار، أرلــــــــــني 
أكــــــــــوافــــــــــريا، إن املـــــســـــنـــــني املــــقــــيــــمــــني يف 

املركز نجوا من الفريوس.
وأضـــــــافـــــــت: »نـــــحـــــن مـــحـــظـــوظـــون 
جــــــــــــــداً ألنــــــــــــه لـــــــــم ُيـــــــــَصـــــــــب أي مــــــســــــن أو 
مــوظــف بــــ)كـــوفـــيـــد-19(«، وأوضــحــت 
املــــــــــــــــــديــــــــــــــــــرة عـــــــــــــــن الــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــارة مـــــــــــــــن خــــــــــال 
الـــــســـــيـــــارات: »نــــحــــافــــظ عـــــى ذلــــــك مــن 

خـــال إدارة مــكــافــحــة الـــعـــدوى، لقد 
حــــالــــفــــنــــا الــــــحــــــظ، ونــــــرجــــــو أن يــســتــمــر 

ذلك حتى النهاية«.
وتـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــضـــــــــــر بـــــــــــريـــــــــــطـــــــــــانـــــــــــيـــــــــــا لـــــــــرفـــــــــع 
إجـــــــــــــــــــــــراءات الـــــــــعـــــــــزل رغــــــــــــم أن الــــــــــــدول 
األربــــــــــــع، إنــــجــــلــــرا وأســــكــــتــــلــــنــــدا وويــــلــــز 
وإيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة، تــتــخــذ كــل منها 
نهجاً مختلفاً عما قد يسمح به، إال 
أن هذه الحريات الجديدة محفوفة 
بـــــاألخـــــطـــــار، ومــــــن املـــــرجـــــح أن تــســتــمــر 
ــــيـــــارات، مـــثـــل تــلــك  الــــــزيــــــارات مــــن الـــــسـ
الــــتــــي تـــبـــنـــتـــهـــا الـــــــــــدار، ألشــــهــــر إضـــافـــيـــة 

أخرى.
وقــــالــــت نـــيـــكـــوال فـــيـــنـــش، حــفــيــدة 
ــــعــــــد رحـــــلـــــيـــــهـــــا وتــــــــرك  أحـــــــــــد الــــــســــــكــــــان بــ
املـــســـافـــة لـــعـــائـــلـــة أخـــــــرى: »أعـــتـــقـــد أنـــه 

استمتع بهذه الزيارة فعاً«.
وأضــــــافــــــت: »بــــمــــجــــرد أن قــــــال يل 
)مرحباً يا حبيبتي( علمت أنه بخري، 
ـــــثــــــري مـــن  ــــكـ ألنـــــــــــه رغـــــــــــم غـــــــــــدم تــــــــذكــــــــره الــ
األشياء، مازال يستطيع التعرف إىل 

أصوات وأمور من هذا القبيل«. 
بانبوري )المملكة المتحدة( ■ أ.ف.ب

سكان المكان 
وزوارهم يتبادلون 

األحاديث على 
مسافة آمنة.

ً
رحيل العازف بوب كوليك عن 70 عاما

الكمامة إلزامية لزيارة 
ي اللوفر 

َ
متحف

وأورسيه في باريس

تويف عازف الغيتار واملنتج األمرييك، 
بـــــــوب كــــولــــيــــك، املــــــعــــــروف بـــعـــمـــلـــه مــع 
فرقة الروك »كيس«، عن عمر يناهز 

70 عاماً.
وأكـــــــــــــــــــد شــــــقــــــيــــــقــــــه عــــــــضــــــــو الـــــــفـــــــرقـــــــة 
السابق، بــروس كوليك، خر وفاته 
يف مــنــشــور عـــى مــوقــع »تـــويـــر«، أول 
مــــن أمـــــــس، مــــن دون تـــوضـــيـــح ســبــب 

الوفاة.
وكــتــب كــولــيــك: »أشـــعـــر بــالــحــزن 
إلعـــــــــــــــــــــان خـــــــــــــر وفـــــــــــــــــــــاة شـــــــقـــــــيـــــــقـــــــي بـــــــــوب 

كوليك، يجب دائــمــاً االحتفال بحبه 
لـــــلـــــمـــــوســـــيـــــقـــــى ومـــــــوهـــــــبـــــــتـــــــه مـــــوســـــيـــــقـــــيـــــاً 
ومــــــنــــــتــــــجــــــاً«. وتـــــــــابـــــــــع: »يــــــــرجــــــــى احــــــــــرام 
خــصــوصــيــة عــائــلــة كــولــيــك خــــال هــذا 

الوقت الحزين.. فلرقد يف سام«.
بــيــنــمــا كــتــبــت فـــرقـــة »كـــيـــس« عى 
»توير« أنها »يف غاية الحزن« لسماع 
نبأ وفاة كوليك، وأضافت: »تعازينا 
الـــــعـــــمـــــيـــــقـــــة لــــــعــــــائــــــلــــــة كـــــــولـــــــيـــــــك يف هـــــــذا 

الوقت العصيب«.
سان فرانسيسكو ■ د.ب.أ

ــــاحــــــف يف  ــــتــ أعــــــلــــــن اثـــــــنـــــــان مـــــــن أهـــــــــم املــ
باريس، اللوفر وأورسيه، أول من 
أمــس، عــن مــوعــد إعــادة فتحهما، 
فــــــــــيــــــــــمــــــــــا تــــــــــخــــــــــفــــــــــف فـــــــــــرنـــــــــــســـــــــــا الــــــــــقــــــــــيــــــــــود 
ــــــريوس كــــورونــــا  املــــفــــروضــــة بـــســـبـــب فـ
ــــزام  املـــســـتـــجـــد تــــدريــــجــــيــــاً، وســـيـــتـــم إلــ
زوار املتحفني بارتداء أقنعة الوجه 

الواقية )الكمامات(.
وأعـــــلـــــنـــــت إدارة »الـــــــلـــــــوفـــــــر« أنـــــه 
يخطط الستقبال الزوار مرة أخرى 
ــــبـــــل.  مـــــــن الــــــــســــــــادس مـــــــن يـــــولـــــيـــــو املـــــقـ
وقــــال مـــديـــر املـــتـــحـــف، املـــــؤرخ الــفــنــي 
جـــان- لــوك مــارتــيــنــيــز، إن» الــلــوفــر« 
أحـــــــــــــــــد أكـــــــــــــــــر املــــــــــتــــــــــاحــــــــــف شـــــــعـــــــبـــــــيـــــــة يف 
الـــــــــعـــــــــالـــــــــم، ويــــــــــأمــــــــــل أن يــــــــعــــــــود إلـــــيـــــه 
الـــفـــرنـــســـيـــون ثــــم األوروبـــــــيـــــــون، عــى 
أن يـــــــعـــــــود بــــــعــــــد ذلـــــــــــك كــــــــل شـــخـــص 

آخر.
ومـــــــــــــــــن املـــــــــــــقـــــــــــــرر إعــــــــــــــــــــــــادة افــــــــتــــــــتــــــــاح 
متحف أورســيــه، وهــو متحف فني 
ــــتـــــني  بــــــه الـــــعـــــديـــــد مــــــن روائــــــــــــع املـــــدرسـ
االنـــطـــبـــاعـــيـــة ومـــــا بـــعـــد االنـــطـــبـــاعـــيـــة، 

يف 23 يونيو املقبل.
باريس ■ د.ب.أ

تسمح بها دار رعاية 
في إنجلترا لرفع معنويات 

قاطنيها

كوليك اشتهر بعمله مع فرقة الروك »كيس«. ■ أرشيفية

سكيك
sekeek@emaratalyoum.com

يمكن إرسال سكيك على »واتس أب« رقم 

 ٠٥٠٢٢٩٩٥٥١
 بصورة حال توافرها.

ً
مرفقا

نعتذر عن عدم نشر مالحظات القراء
غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

ــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة جــمــعــيــة  أكـــــــد رئـ
الـــــــفـــــــجـــــــرية االجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة الـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة، 
الــــــــــــشــــــــــــاعــــــــــــر خــــــــــــالــــــــــــد الـــــــــــظـــــــــــنـــــــــــحـــــــــــاين، أن 
الــــــجــــــمــــــعــــــيــــــة تـــــــــدخـــــــــل عــــــــامــــــــهــــــــا الـــــــــــــــــــ30، 
بــرصــيــد كــبــري مــن اإلنـــجـــازات، مــشــرياً 
إىل أن الــجــمــعــيــة، الـــتـــي انــطــلــقــت يف 
30 مـــــــايـــــــو عـــــــــــام 1990، نـــــجـــــحـــــت يف 
تـــــــــــــقـــــــــــــديـــــــــــــم نــــــــــفــــــــــســــــــــهــــــــــا كـــــــــــمـــــــــــنـــــــــــر ثــــــــــقــــــــــايف 
واجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي مـــــــهـــــــم عــــــــــى الـــــــســـــــاحـــــــة، 
ــــيـــــة  ــــنـــــة ملـــخـــتـــلـــف املــــــواهــــــب األدبـ وحـــــاضـ

واإلنسانية.
وأضــــــــاف الـــظـــنـــحـــاين أن جــمــعــيــة 
الــــــــــــــــفــــــــــــــــجــــــــــــــــرية تــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــل وفـــــــــــــــــــــــــــق خـــــــطـــــــط 
ــيـــــة مــــتــــمــــيــــزة يف خــــدمــــاتــــهــــا  ــ ــيـــــجـ ــ اســـــراتـ
الــــــــــشــــــــــامــــــــــلــــــــــة، تـــــــــــهـــــــــــدف ملــــــــــواكــــــــــبــــــــــة آخـــــــــر 
الـــــــــــــتـــــــــــــطـــــــــــــورات يف املــــــــــجــــــــــالــــــــــني الــــــــثــــــــقــــــــايف 
واالجــــــــــــــــتــــــــــــــــمــــــــــــــــاعــــــــــــــــي، مـــــــــــــــــشـــــــــــــــــرياً إىل أن 
»الــفــجــرية الثقافية« ســتــواصــل، بما 
اكــــــــــتــــــــــســــــــــبــــــــــتــــــــــه مــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــــــــــرات عــــــمــــــلــــــيــــــة 
ومعرفية، وما تمتلكه من إمكانات 

وكــفــاءات، يف قــيــادة العمل الثقايف 
واالجـــتـــمـــاعـــي والـــتـــطـــوعـــي نـــحـــو آفــــاق 

جديدة من اإلبداع والتميز.
وأوضـــــــح أن حـــصـــاد الــجــمــعــيــة، 
يف عــام 2019، ازدان بــــ239 فعالية. 
ــــابــــــع: »احــــتــــلــــت الـــجـــمـــعـــيـــة، خــــال  وتــ

الــعــقــود الــثــاثــة املــاضــيــة، مــكــانــة بني 
مؤسسات املجتمع املدين وجمعيات 
الــنــفــع الــــعــــام، مـــن خــــال فــعــالــيــاتــهــا 
املـــتـــنـــوعـــة، والــــتــــي بــلــغــت يف الــعــامــني 

األخريين 467 فعالية«.
الفجيرة ■ اإلمارات اليوم

خالد الظنحاني: »الجمعية« تسعى إلى آفاق جديدة من اإلبداع

»الفجيرة الثقافية« تحتفل 
برصيد 3 عقود

٢3٩ فعالية نظمتها »الجمعية« العام الماضي. À من المصدر

الزوار يظلون في السيارات والمسّنون بمقاعد مريحة في الممر الصغير للدار. ■ أ.ف.ب



اإلعالنات المبوبة

احجز إعالنك مباشـرة عبر 

SMS: 5125SMS: 5071

لإلعالن العادي أرسل
 رسالة نصية على الرقم

لإلعالن الملون أرسل 
رسالة نصية على الرقم

https://shop.emaratalyoum.com/classifieds

اتصاالت - دو »٢٠ درهم« يوم واحداتصاالت - دو »٣٥ درهم« ثالثة أيام

www.emaratalyoum.comاألحد ٣١ من مايو 2020    ٠٨ من شوال ١٤٤١ هـــــ   العدد ٥٣٠٣

نشرتي سيارات 
جميع أنواع السيارات املستعملة واملدعومة

بأفضل األسعار ...
)١٤-٤(    05٤552005٤

نشرتي سيارات
جميع أنواع السيارات املستعملة واملدعومة 

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

GXR تويوتا برادو
موديل : V6 - 20١9 - رقم ١

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

السعر : ١٣0000 درهم 
)5-١8(     0505٤٤٤026

 LX570 مطلوب لكزس
موديل : 20١4 & 20١5

)5-١2(    050١222٤83

GXR مطلوب الندكروزر
 V6 & V8 - 2020  : موديل

زيرو - للتصدير
)5-١2(     0506590722

تويوتا كامري
موديل : 2007 - خليجي - يف عجمان 

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

خدمات سيارات
تبديل زيت احملرك ، البطارية ، السفايف

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

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

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

)٤-22(    05550١8580

G63 مرسيدس 
AMG Edition :  46٣ - موديل : 20١6  

 اللون : أبيض داخل تان وأسود
ضمان قرقاش حتي : 202١  

قطعت : ٣7000 كم
السعر : ٣00000 درهم 

)١-٤8(    0558888603

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

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

)١-٤(    052١502٤2٤

صبيح
لتأجري جميع أنواع السيارات 

بعجمان ، الكورنيش
)5-30(    055١325550

سوبر كار 
لتأجري السيارات ...

)5-22(    055١325550

أرقام مميزة دبي
للبيع ...

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

للمزيد ...
)٤-3(     0553١39990

أرقام مميزة دبي
للبيع ...

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

N46460 = 4800 درهم
)٤-30(    0508577778

أرقام مميزة عجمان 
للبيع ...

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

)5-١١(     97١5٤٤032777

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

)5-١2(    0505022250

أرقام مميزة دبي
S للبيع ... كود

45٣٣ = ١2000 درهم
١82١8 = ٣000 درهم

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

)5-8(    97١5027٤7000

رقمني مميزين
للبيع ...

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

Dubai9990 : إنستجرام
)5-8(     0553١39990

أرقام مميزة دبي
للبيع ...

K5١٣5 = 8800 درهم
I5١٣5 = 8800 درهم

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

)5-8(     97١5027٤7000

أرقام مميزة دبي
للبيع ...

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

)٤-30(   0508577778

أرقام مميزة
نشرتي أرقام هواتف مميزة جدا والدفع نقدا 

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

رقم مميز
للبيع ... 0508599996 ... رباعي

السعر : 9500 درهم   
)5-١7(    0505022250

رقم مميز إتصاالت
للبيع ... 0505050١٣5

السعر : 40000 درهم
)٤-20(    97١505050١35

رقم مميز إتصاالت
للبيع ... 0507١9١000

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

رقم مميز إتصاالت
للبيع ... 050٣882222

السعر : ٣8000 درهم
)١-٤9(    0505022250

أرقام مميزة
للبيع ... 

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

 B ورقم مميز دبي 67894 كود
السعر : 9000 درهم

)١١-٤(   97١56١0١0١07

لاليجار فيال
٣ غرف ، بأبوهيل ، مقابل سوق السمك 

السعر : 68000 درهم 
تصريح : ٣7754

)6-١(    97١506٤٤٤683

للبيع فلل
جممع 4 فلل ، مبردف ، دورين ، ١0000 قدم

مسبح مشرتك ، تصريح : ٣7754
)6-١(    97١506٤٤٤683

للبيع بيت
قدمي ، يف الراشدية ، بدبي ، 3600 قدم

6 غرف ، 5 حمامات ، علي شارع وسكة
السعر : ١.٢50 مليون درهم »قابل للتفاوض«

)5-29(     97١5030١0566

للبيع فيال
6 غرف ، باملزهر 2 ، 20000 قدم
دورين ، ملحق ، تصريح : ٣7754

)6-١(    97١506٤٤٤683

للبيع بيوت 
عربية ، بهورالعنز ، الراشدية ، أبوهيل ، السطوة 

تصريح : ٣7754
)6-١(    97١506٤٤٤683

للبيع بنايات 
جتارية ، بنايف ، هورالعنز ، البدع ، املرقبات 

تصريح : ٣7754
)6-١(    97١506٤٤٤683

للبيع أراضي 
بالورقاء ، املزهر ، نداحلمر ، اخلوانيج ، احمليصنة 

تصريح : ٣7754
)6-١(    97١506٤٤٤683

لإليجار شقة
من املالك مباشرة ، يف احمليصنة ، بالقرب من 
مدينة مول ، مكونة من : 4 غرف ، مع املنافع 

)6-١(   97١507١7١8٤0

للبيع مغسلة
وتلميع سيارات ، يف عجمان ، اجلرف 

لعدم التفرغ ...
)5-29(     97١50١6١68٤5

للبيع فلل 
سوبر ديلوكس ، يف عجمان ، من املالك مباشرة 
بدون عمولة ، مكتب تشطيب عايل جدا ، متلك 
جلميع اجلنسيات ١00% ، ممكن للمشرتي أن 

ميول على البنك نحن نقوم بإجراءات التخليص 
واملوافقة ، للتواصل على ...

)5-23(    0506٤3006٤

للبيع شقة 
يف عجمان ١ ، غرفة وصالة ، ١049 قدم

من املالك مباشرة
السعر : ٣00000 درهم

)5-2١(     0507509092

للبيع فيلتان 
* يف النخلة ، 5 غرف ، أكرب مساحة 

السعر : ١7 مليون درهم
* يف النخلة ، 4 غرف 

السعر : 7.5 مليون درهم
)5-22(    97١528702833

للبيع فلل 
فرصة إستثمارية ممتازة ، بدبي ، فلل متالصقة 

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

مطلوب أرض
سكنية وجتارية وصناعية ، يف الشارقة 

بسعر مناسب ، ميتنع الوسطاء 
من املالك مباشرة ...

)5-١8(    97١502080038

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

مطلوب فيال 
جديدة ، يف الشارقة ، احلوشي أو السيوح 

أو الرحمانيه ، بنظام التقسيط الشهري
أو السنوي حتى السداد الكامل ...

)6-2(    0506883١97

لإليجار فيال 
مفروشة ، ٣ غرف ، يف جبل علي 

السعر : 75000 درهم
)5-١8(     97١562002009

عقارات
سيدي املالك ... إذا ترغب ليستأجر أو إدارة 

بناية أو مستودع أو سكن عمال أو فيال 
لدينا عميل متوفر ... يرجى التواصل علي 

)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

لإليجار فيال 
باجملمع ، مبردف ، ٣ غرف ، مالحق ، يف الورقاء 

من املالك مباشرة ، مع إمتيازات قوية
)5-١8(    0567١53333

للبيع مغسلة 
مركزية ، يف الشارقة 

متوسط الدخل الشهري : 70000 درهم
)5-30(     050700226١

للبيع فلل 
يف ند الشبا ، ٤ و 5 غرف 

األسعار تبدأ من : ٢.350 مليون درهم 
)5-29(     97١528702833

مطلوب بنايات
للبيع ، مبناطق دبي القدمية ، من املالك مباشرة

)5-20(     97١505١53377

للبيع فيال 
باملمزر ، دبي ، دورين ، 5 غرف وصالة

وملحق خارجي ، مبوقع مميز
)5-22(     97١55٤557890

للمبادلة أرض
١8000 قدم ، يف اخلوانيج ١ ، للمبادلة مع أرض 

يف املزهر أو الورقاء ، يف مكان مناسب
)5-١3(    97١503٤٤١55١

مطلوب عقارات
فنادق وشقق فندقية وبنايات جتارية 

يف أماكن التملك احلر ، بدبي
)5-١2(    0506590722

للبيع فيال 
يف الشارقة ، الرباشي ، ١0000 قدم

5 غرف ، جملس ، صالة ، ملحق ، للجادين 
السعر : 2.2 مليون درهم »قابل للتفاوض«

)5-١3(   97١502080038

للبيع فيال 
يف أم سقيم ، قريبة من البحر 

5 غرف ، مؤثثة بالكامل 
السعر : ١4 مليون درهم 

)5-22(    97١528702833

لإليجار معرض 
للسيارات ، يف رأس اخلور ، للجادين ، من املالك 

)6-١(    0527707١١١

للبيع فلل
سوبر ديلوكس ، تشطيب راقي ، يف عجمان 

)5-30(     97١503627667

مطلوب فيال 
أو بيت عربي قدمي ، يف منطقة القوز ١ ، بدبي

بسعر مناسب ، ميتنع الوسطاء ، من املالك مباشرة 
)5-2٤(     050755٤٤٤8

للبيع أو لإلستثمار 
مطعم ومقهى راقي ، يف دبي

)5-22( 0507090300-0507060200

للبيع مستودع 
يف القوز ، املساحة : 75000 قدم2 

املساحة املبنية : 6248١ قدم2 
العمر : ١0 سنوات

اإليجار : 28٣7٣6 درهم
السعر : ١2 مليون درهم

)5-2١(     05277777١٤

للبيع بيت 
يف هور العنز ، جتاري 

مؤجر : 45000 درهم »شيك واحد«
السعر : مليون درهم

)5-27(     97١5٤٤398١25

مطلوب 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

للمبادلة أرض 
يف أم نهد ... بأرض يف الربشاء جنوب 

مع دفع الفارق ، للجادين فقط
)5-١9(    97١56١769١76

للمبادلة أرض 
يف أم نهد ... بأرض يف ند الشبا 
مع دفع الفارق ، 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

للمبادلة فيال 
يف اخلوانيج 2 ، بفيال يف الورقاء 

للجادين فقط ، واتس آب على ...
)5-١9(     052٤938883

للبيع شقتني 
يف املارينا ، غرفتني وصالة ، جمددة بالكامل

املساحة : ١400 قدم
السعر : 2.4 مليون درهم

)5-22(    97١528702833

للبيع فلل
فرص إستثمارية ... فلل متالصقة مؤجرة 

وبعائد فوري ، يف دبي ، بسعر مغري 
وبالتقسيط على ٣ سنوات

)5-١8(    97١50350599١

للبيع منزل 
يف هور العنز ، على شارع وسكتني ، ٣ غرف

٣ حمامات ، من املالك مباشرة
السعر : ١.2 مليون درهم

لإليجار : 50000 درهم »دفعة واحدة«
)5-١١(    97١5065050٤5

للبيع مزرعة 
بأم القيوين ، بالراشدية ، الكهرباء واملاء متوفرة

)5-١0(    97١55505١7١7
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سكن مشرتك
للفتيات ، يف دبي ، عند مرتو القيادة ، شامل

)١-٤7(    0502500023

مقاوالت
تصميم وبناء ، بأسعار ممتازة

جلميع املشاريع ...
)5-١5(    97١5297٤0000

إنرتلوك 
مستعمل ، شكل مستطيل ، أحمر و 400 مرت

السعر : 6000 درهم 
مع التوصيل والرتكيب ، بدبي فقط 

)5-١8(    0567000085

صيانة
أعمال الصيانة وتشطيب املنازل وتركيب 

اإلنرتلوك واألصباغ
)٤-25(    97١5058١0008

مقاوالت
تصميم معماري شامل للفيال أو مزرعة أو 

احلديقة ، مع التعديل : بدرهم للقدم املربع  
)١-٤0(    97١5292900٤8

ديكور
جميع أعمال الديكور واجلبس والصيانة

)5-6(    97١5559١59١١

ديكور
تصميم داخلي للغرف واجملالس واملطابخ 
بسعر : 750 درهم ، للفراغ فقط ، تشمل 

صور ثالثية األبعاد واختيار املفروشات واملواد
)١-٤0(     97١5292900٤8

قرد 
أنثى ، النوع : بابون ، عمره : 5 أشهر 
ودود ويحب اللعب مع األطفال ، للبيع
السعر : 4500 درهم »قابل للتفاوض«

)5-١(     0505599555

ذبائح
 متوفر ذبائح تيوس ، عربيات ، بيور 

األعمار : 4 أشهر ، للتواصل وآتس آب فقط
)١-٤9(    05677٤٤8٤8

قارب 
40 قدم ، جمدد بالكامل ، به حمام 

وخزان برتول من غري مكائن 
السعر : ٣5000 درهم »فقط«
)5-١0(    050390٤65١

مطلوب ماكينة
٣50*400 حصان ، النش بحري ، بسعر معقول 

)٤-8(    97١56٤١85500

إنرتنت
متلك موقعك بتصميم من إختيارك ، بأسعار تبدأ 

من : ١500 درهم »فقط ، لفرتة حمدودة«
)3-25(     97١50875088٤

خدمات تنظيف 
عامالت نظافة نسائية ، بنظام الساعة

)5-١9(    97١505655562

املنارة 
للتنظيف ومكافحة احلشرات للفلل 

غسيل الكنب ، السجاد بالبخار
)5-١8(    97١508635٤٤6

 

أثاث
فك ، تركيب ، تغليف وترحيل ، بسعر جيد

)5-١8(     97١5087803٤0

نشرتي أثاث
جميع أنواع األثاث املستعمل ، غرف ، كنب 

إلكرتونيات ، مطابخ
)6-5(   97١50١852699

نشرتي أثاث
جميع أنواع أثاث املنزل ، غرف 

كنب ، إلكرتونيات ...
)5-6(   97١503٤7٤277

نشرتي أثاث 
جميع أنواع أثاث املنزل ، غرف 

كنب ، إلكرتونيات ...
)3-١2(    97١556780١95

عود 
تعليم ، وللبيع ، وآالت موسيقية

خدمة صيانة ، خدمة توصيل
)5-22(     05083١5607

مستثمر 
يطلب مشروع ناجح ، يف دبي ملدة حمدودة 

أو أكرث ، شراكة بالفكرة
)١-٤3(    97١505655530

مطلوب شريك
ممول ، لشركة تعمل باملواد الغذائية

يف دبي ، لصفقة واحدة
)3-22(    0567٤0775١

للبيع و للشراء 
أسهم جمعية اإلحتاد اإلمارات وجمعية اإلسكان 

)5-29(     050٤299690

للبيع شركة
جتارة عامة مع الرخصة ، بدخل ممتاز ، جمددة

مع عامل ومكنة لف األلومنيوم وعدد إثنان ونصف 
طن ألومنيوم ، للتواصل علي ...

)3-7(    0505999١١9

للبيع شركات 
جتارية ، نوع العمل والنشاط »جتارة عامة - 

مقاوالت عامة - مقاوالت خدمات فنية« جاهزة 
للتحويل إىل أي نشاط آخر مع إعطاء كافة 
التسهيالت البنكية ، الرجاء اإلتصال على ...

)3-١٤(     0506588853

وكيل خدمات
للباحثني عن كفيل أو وكيل خدمات 

وتأسيس شركات ...
)3-١2(    97١556٤77799

خدمات شركات
إحصل على رخصة جتارية يف دبي وإقامة شريك 
٣ سنوات وحساب بنك وإقامات موظفني وإيجاري 

إلصدار وجتديد الرخص التجارية ...
)3-١١(    97١5٤37737١١

مطلوب مستثمر 
ممول ، للعمل يف سوق البرتول واملعادن

بأرباح يومية ، لإلستفسار على ...
)5-2١(     05٤35333١3

مطلوب ممول
ملشروع تطبيق إلكرتوين ناجح ، يخدم منطقة 

الشرق األوسط والعامل ...
)6-2(    97١509900577

خدمات شركات
إحصل على عقد إيجار لتجديد رخصتك جتارية 
دبي فقط : 600 درهم ، كما ميكنك استخدام 

املكتب لتقدمي كوتة
)5-١6(     97١55١977602

مطلوب أسهم 
جمعية اإلحتاد واإلمارات وجمعية اإلسكان 

)3-25(     050٤299690

للبيع و للشراء
أسهم جمعية اإلحتاد واإلمارات وجمعية اإلسكان 

)3-20(     050٤299690

تدريس
متخصص يف الرياضيات عن بعد ، خربة 24 عام

)5-2١(    0509373706

معلمة لغة عربية
وإجنليزي ، ملتابعة وتأسيس األطفال من السنوات 

املبكرة واملرحلة اإلبتدائية ...
)5-2١(    05070١٤١87

معلمة
إجنليزي ، علوم ، رياضيات

منهج أمريكي وبريطاين ، خربة
)5-22(     052653١232

تسجيل 
للطلبة الراغبني يف دراسة املاجستري 

والدكتوراة يف ماليزيا وبريطانيا
)١-٤5(    97١55506٤656

تدريس
حمفظة قرآن كرمي ومعلمة تربية إسالمية وعربي 

للمرحلة اإلبتدائية ، أونالين 
)١-٤8(    050١5١0١١8

معلمة لغة عربية
وتربية إسالمية وحتفيظ القرآن وإجتماعيات

لكل املراحل ...
)٤-5(     05689796١6

متخصصة رياضيات
علوم ، أمريكي ، وزاري ، جميع املراحل

ومتابعة بقية املواد ، دبي
)١-٤(    05٤70060٤١

مطلوب مدرسة
ألسرة عربية ، صف أول وثاين

ملتابعة طفل يف الدارسة
)١-٤(      05592١666١

معلمة
لتأسيس ومتابعة الطلبة من األول ايل اخلامس بدبي

)3-26(     0568882857

تدريس
حمفظة قرآن جمازة كليةالشريعة جامعة دمشق 

جتويد نظري ، عملي ، القاعدة النورانية
)3-7(    97١52788838٤

حماسب 
مصري ، خربة ١5 عام يف إعداد التقارير 

وامليزانية ، يبحث عن عمل مناسب ...
)3-3١(     056١3200١5

للتنازل سائقة 
إندونوسية ، خرية

)3-١9(    97١5٤7٤68١39

طلب عمل
شيف ومدرب مأكوالت شرق وغرب مع شهادة

من سويسرا ، خربة 25 سنة داخل الدولة
)6-3(     97١55762776١

طلب عمل
مدير مايل ، خبري يف تكنولوجيا املعلومات 
خربة 20 سنة ، يبحث عن عمل مناسب  

)5-30(   97١509900577

طلب عمل
تركيب زجاج واملريا والرسم على زجاج والسكريت 

خربة ١0 سنة داخل الدولة ، يطلب عمل
)5-١7(    97١522703838

طلب عمل
شيف شامي ، حمرتف طبخ عربي وغربي ، خربة 
بالفنادق واملطاعم ، جاهز لتلبية الطلبات بدبي

)٤-8(    97١553٤23077

طلب عمل
شاب أردين ، خربة يف املبيعات واإلدارة 

والتطوير ، خربة ١2 سنة ، يطلب عمل
)٤-8(    97١558٤80088

طلب عمل
مسؤول عالقات عامة ، خربة ١0 سنوات 

يطلب عمل بدوام كامل أو جزئي  
)5-١١(    0552١3003١

طلب عمل
سائق عربي ، خربة قدمية يف الدولة ، حسن 

املظهر ، يبحث عن سائق خاص لرجال أعمال 
)3-7(     0508052323

طلب عمل
مهندس أجهزة طبية ، مصري ، خربة 5 سنوات 

يف بيع وصيانة األجهزة الطبية باملستشفيات
زيارة ، يجيد اإلجنليزية ، يطلب عمل مناسب

)2-30(     055١0٤0926

للتنازل خادمة
بنغالية ، خربة بالطبخ والتنظيف والكوي

واتس آب علي ...
)3-7(     05٤38٤08٤0

طلب عمل 
شاب مصري ، مدرب سباحة معتمد ، خربة 

يطلب عمل مناسب ...
)3-5(     0589088752

طلب عمل
مشرف تكرير برتول , خربة ٣0 سنة يف مصايف 

عدن ، يبحث عن عمل مناسب
)3-2١(     052٤7600٤9

للتنازل خادمة
فلبينية ، يف دبي

)3-26(    0562088007

للتنازل طباخة 
أوغندية ، جامعية ، نظيفة ، خربة يف األردن 
ويف الطبخ اإلماراتي ، بجميع أعمال املنزل

)3-١6(    05٤3٤66085

طلب عمل
مندوب PRO ، خربة شاملة يف تخليص جميع 

املعامالت احلكومية ...
)3-١8(    05050595١9

طلب عمل
فتاة عربية ، تبحث عن عمل مناسب يف دبي 

أو الشارقة ، لديها إقامة الدولة 
)3-١8(     052٤١5٤٤90 

طلب عمل
مهندس موقع مدين ، مصري ، خربة سنة 

يف أعمال التنفيذ ، يطلب عمل مناسب
)3-١١(    97١56٤5١2392

طلب عمل
مستشار قانوين ، مصري مقيم ، خربة 6 سنوات 

بالدولة ، إجنليزي ، يطلب عمل مناسب 
)3-١١(    05030٤٤352

طلب عمل
مدير خدمات مؤسسية وموارد بشرية ، خربة أكرث 

من ١0 سنوات بالدولة ، متوفر للعمل ، بدوام كامل 
أو جزئي ...

)3-8(    97١55550888١

طلب عمل 
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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