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محمد بن راشد يعتمد قانون حماية البيانات 
لمركز دبي المالي العالمي

التعديالت تراعي أفضل الممارسات المرتبطة بالبيانات واألمن والخصوصية

القانون يرّسخ مكانة »المركز« 
في ريادة جهود حماية 

البيانات بالمنطقة.

تحديد المتطلبات المتعلقة 
بالمساءلة وتحكم األفراد 

بالبيانات الشخصية والغرامات.

ترأس اجتماع المجلس التنفيذي في مطار دبي الدولي

حمدان بن محمد: مطار دبي قلب العالم
و»طيران اإلمارات« شريانه

ولي عهد دبي:
منا من محمد بن راشد أن نهزم المستحيل، 

ّ
»تعل

ركم )األمور طيبة(«.
ّ

وأبش
»التجربة منحتنا دفعة قوية إلى األمام، لنعمل 

وننجز بطريقة مختلفة«.

أزاد عيشو  À دبي

أفاد رئيس »طــران اإلمــارات«، تيم 
كــــالرك، بـــأن الــنــاقــلــة اتــخــذت تــدابــر 
إضـــــــــافـــــــــيـــــــــة عــــــــــــــــــدة، لــــــــضــــــــمــــــــان مـــــعـــــايـــــر 
الــــــصــــــحــــــة والـــــــســـــــالمـــــــة عــــــــى مــــســــتــــوى 
ــــا لـــبـــعـــض  ــــافـــــهـ ــــنـ ــــئـ ــــتـ ــــاعــــــة مــــــــع اسـ ــــنــ الــــــصــ
الــــرحــــالت الـــجـــويـــة، مــضــيــفــاً: »نــأمــل 
أن تبدأ دبي باستقبال السّياح، مرة 

أخرى، اعتباراً من الشهر املقبل«.

وأكــــد كـــــالرك، خـــالل فــعــالــيــات 
الــــــحــــــدث االفــــــــــــــرايض لــــــســــــوق الـــســـفـــر 
الـــــــــــــــعـــــــــــــــربـــــــــــــــي، أمـــــــــــــــــــــــــــس، أن »طــــــــــــــــــــــران 
اإلمارات« استطاعت تسجيل نتائج 
جيدة رغم الوباء، متوقعاً أن تعود 
الـــــــــرحـــــــــالت الــــــجــــــويــــــة مــــــــــرة أخــــــــــــرى إىل 
مــــــــــســــــــــار الــــــــنــــــــمــــــــو أو تـــــــشـــــــهـــــــد تـــــحـــــســـــنـــــاً 

ملحوظاً يف صيف عام ٢٠٢١.

رئيس »طيران اإلمارات«: نأمل أن تبدأ دبي باستقبال 
السّياح الشهر المقبل

توقعات بتحّسن ملحوظ صيف العام المقبل. À  أرشيفية

اإلمارات اليوم À دبي

أضافت هيئة الصحة يف دبي، أمس، 
مــــــــنــــــــشــــــــأة طـــــــبـــــــيـــــــة لــــــــلــــــــمــــــــرافــــــــق الـــــــخـــــــاصـــــــة 
بحاالت »كورونا«، والحاالت املشتبه 
يف إصـــــــــــابـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــا، ضــــــــــمــــــــــن اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــراءات 
والــخــطــوات االســتــبــاقــيــة الــتــي تتخذها 
الهيئة، تحسباً ألية تطورات محتملة 

يف ما يخص هذا الفروس.
ــــنـــــى  ــبـ ــ ــــمـ وتـــــــــــــــــم إنـــــــــــــشـــــــــــــاء الــــــــــجــــــــــنــــــــــاح كـ
مستقل بمساحة ١5٠٠ مر مربع يف 
املنطقة القريبة من مستشفى راشد، 

ويـــــضـــــم ٢5 غـــــرفـــــة مــــجــــهــــزة وفـــــــق أعــــى 
املـــــــــســـــــــتـــــــــويـــــــــات، ويـــــــشـــــــتـــــــمـــــــل عـــــــــــى غــــــــرف 

للعزل الصحي، وأخرى للعالج.
وقال املدير العام للهيئة، حميد 
الـــــــــقـــــــــطـــــــــامـــــــــي، خــــــــــــــــالل تــــــــفــــــــّقــــــــد الـــــــجـــــــنـــــــاح 
الجديد، إن اتخاذ خطوات استباقية 
أســـــــــــــــــهـــــــــــــــــم يف الــــــــــــــكــــــــــــــشــــــــــــــف املــــــــــــــبــــــــــــــكــــــــــــــر عـــــــن 
الــــفــــروس، ومــــن ثـــم ســـرعـــة الــتــعــامــل 

مع الحاالت املصابة.

»صحة دبي« تشيد منشأة طبية 
لعزل »كورونا«

.»
ً
 واجتماعيا

ً
»سنخرج من تحدي )كورونا( أقوى اقتصاديا

 وتبعث رسائل أمل وثقة وتفاؤل للعالم«.
ً
ق مجددا

ّ
»دبي تحل

.»
ً
»نستهل المرحلة القادمة بعزيمة أقوى وأكثر ابتكارا

حمدان بن محمد التقى خالل 
 من الجهات العاملة 

ً
جولته عددا

بمطار دبي. À  وام
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أسواق سمك افتراضية في رأس الخيمة
ــــلـــــديـــــة رأس الـــخـــيـــمـــة  ــــعــــــت دائـــــــــــــرة بـ وقــ
اتفاق »أســواق سمك افرتاضية« مع 
إدارة مـــــجـــــمـــــوعـــــة تــــطــــبــــيــــق )طــــــــــــــــازج(، 
بــــــــــــهــــــــــــدف تـــــــــســـــــــويـــــــــق وبــــــــــــيــــــــــــع األســــــــــــمــــــــــــاك 
واملـــــــــنـــــــــتـــــــــجـــــــــات الــــــــبــــــــحــــــــريــــــــة مـــــــــــن أســـــــــــــــواق 
األســـــــــــــــمـــــــــــــــاك املـــــــــنـــــــــتـــــــــشـــــــــرة يف اإلمـــــــــــــــــــــــــارة، 

ــــطــــــة  إلــــــــكــــــــرتونــــــــيــــــــاً »عـــــــــــــن بــــــــــعــــــــــد«، بــــــواســ
الــــــتــــــطــــــبــــــيــــــق، وتــــــوصــــــيــــــلــــــهــــــا إىل مـــــــنـــــــازل 

املستهلكني بمختلف املناطق.
وأكد مدير عام البلدية منذر بن 
شــــكــــر الـــــزعـــــابـــــي، أن الــــبــــلــــديــــة تـــحـــرص 
عـــــــى املـــــســـــاهـــــمـــــة يف تـــــعـــــزيـــــز مــــنــــظــــومــــة 

الــخــدمــات اإللــكــرتونــيــة والــذكــيــة )عــن 
بـــــــعـــــــد( يف نـــــــطـــــــاق اإلمــــــــــــــــــــــارة، وبــــــالــــــتــــــايل 
تعمل عى دعم وتشديد اإلجــراءات 
الــــــــــوقــــــــــائــــــــــيــــــــــة والــــــــــــــتــــــــــــــدابــــــــــــــر االحــــــــــــــــرتازيــــــــــــــــة 
الصحية الراهنة، بجانب االستفادة 
مــنــهــا مــســتــقــبــاً حــــال انـــتـــهـــاء األزمـــــة، 

بــــجــــانــــب تــــطــــويــــر مـــنـــظـــومـــة الــــخــــدمــــات 
ــــة لــــلــــمــــســــتــــهــــلــــكــــني ومــــتــــعــــامــــي  ــ ــــــدمـ ــــقـ ــ املـ
دائـــــــــــــــــرة الــــــبــــــلــــــديــــــة واألهــــــــــــــــــــايل إجـــــــــمـــــــــاالً، 
وتـــعـــزيـــز مــــســــارات الــتــنــمــيــة والــتــطــويــر 

املستدام يف اإلمارة.
رأس الخيمة■اإلمارات اليوم

عمرو بيومي ■ أبوظبي

أكــد ذوو طلبة يف ريــاض األطــفــال، أن 
مـــــدارس خــاصــة كــثــفــت اإلعــــانــــات عن 
ــــتـــــمـــــرار تـــســـجـــيـــل وقـــــبـــــول الـــطـــلـــبـــة يف  اسـ
لـــــلـــــعـــــام   »KG2«و  »KG1« مــــــــرحــــــــلــــــــة 
ــــهـــــم  الــــــــــــــــــــدرايس املـــــــقـــــــبـــــــل، الفــــــــتــــــــني إىل أنـ
ــــهـــــم يف  ــــائـ ــنـ ــ ســـــــــــــددوا رســـــــــــوم تــــســــجــــيــــل أبـ
ريـــــــــاض األطـــــــفـــــــال والــــــتــــــي تــــبــــلــــغ 5% مــن 
قـــــيـــــمـــــة الــــــــــرســــــــــوم الــــــــــدراســــــــــيــــــــــة، لـــكـــنـــهـــم 
يرهنون استكمال تسديد املصروفات 
بعودة التعليم إىل داخل املدارس مرة 

أخرى.
ــيـــــاً، أكــــــــد ذوو طــــلــــبــــة عـــى  ــ ــــفـــــصـ وتـ
»جــــــــروبــــــــات« أولــــــيــــــاء األمــــــــــــور، بـــمـــواقـــع 
ــــتـــــمـــــاعـــــي عــــــــدم تــســجــيــل  الـــــتـــــواصـــــل االجـ
ــــهـــــم يف ريـــــــــــاض األطــــــــفــــــــال الـــــعـــــام  ــــالـ ــــفـ أطـ
ــــبـــــل 2020 – 2021، يف  الـــــــــــــــدرايس املـــــقـ
حال استمر تطبيق نظام التعليم عن 
بـــــــعـــــــد، مــــــشــــــريــــــن إىل صــــــعــــــوبــــــة تـــفـــهـــم 
طـــلـــبـــة ريـــــــاض األطـــــفـــــال فــــكــــرة الــتــعــلــيــم 
عـــن بـــعـــد، بـــاإلضـــافـــة إىل عــــدم إلــزامــيــة 
الــــتــــعــــلــــيــــم يف هــــــــذه املـــــرحـــــلـــــة الــــعــــمــــريــــة، 
واالنــتــظــار إىل عـــودة الـــدراســـة بشكلها 
 KG2 الـــــــــتـــــــــقـــــــــلـــــــــيـــــــــدي وتـــــــســـــــجـــــــيـــــــلـــــــهـــــــم يف

مباشرة أو يف الصف األول. 
وأجــــــــــــــــمــــــــــــــــع ذوو طـــــــــلـــــــــبـــــــــة عــــــــــــــــى أن 
أطفالهم الصغار غر مدركني لعملية 
الـــــــتـــــــعـــــــلـــــــيـــــــم عـــــــــــــن بـــــــــعـــــــــد يف هـــــــــــــــــذا الـــــــســـــــن 
ــــلـــــوس أمــــــام  ــــمـــــجـــــرد الـــــجـ الـــــصـــــغـــــرة، وبـ
الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر يــــــبــــــدأون يف الــــلــــعــــب وعـــــدم 
الـــرتكـــيـــز، مــشــريــن إىل أن الــحــضــانــات 
ــــاولــــــت تـــطـــبـــيـــق هـــــــذا الـــــنـــــمـــــوذج عــقــب  حــ

صــــــــــــــــــــــــــــــــدور قــــــــــــــــــــــــــــــــرار تــــــــــعــــــــــلــــــــــيــــــــــق الــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــــة 
بـــــــــالـــــــــحـــــــــضـــــــــانـــــــــات، إال أن الــــــــطــــــــلــــــــبــــــــة لـــــم 
تــســتــجــب، وقــامــت غــالــبــيــة الــحــضــانــات 
بالتوقف عن تقديم خدمات التعليم 

عن ُبعد.
ولـــــــــفـــــــــتـــــــــوا إىل أن املـــــــــــــــــــدة الــــــزمــــــنــــــيــــــة 
لـــلـــتـــعـــلـــيـــم عـــــن بــــعــــد بـــشـــكـــل تــــفــــاعــــي يف 
مرحلة رياض األطفال والحلقة األوىل 
ال تــتــعــدى ســاعــة يــومــيــاً، واملــــواد عــبــارة 
عـــــــــن مـــــــــــذكـــــــــــرات بـــــصـــــيـــــغـــــة PDFK، أو 
فــــيــــديــــوهــــات تــعــلــيــمــيــة مـــــن عـــــى شــبــكــة 

اإلنرتنت، وبالتايل يمكن أن يتولوا هم 
تــعــلــيــم أطــفــالــهــم يف املـــنـــزل، خــصــوصــاً 
أن األطــــــفــــــال يـــســـتـــوعـــبـــون الـــــشـــــرح مــن 
األب أو األم أكـــــر مــــن تــلــقــي املــعــلــومــة 

من خال الكمبيوتر.
وعـــــزا ذوو الــطــلــبــة هــــذا الــــقــــرار إىل 
أربــــعــــة أســــبــــاب رئــــيــــســــة، شـــمـــلـــت عـــدم 
ــــيـــــل األطــــــــــفــــــــــال يف هــــــذه  إلــــــــزامــــــــيــــــــة تـــــســـــجـ
املــــــرحــــــلــــــة الــــــعــــــمــــــريــــــة، وارتــــــــــفــــــــــاع أســـــعـــــار 
املـــــــــــــــــــــدارس، وتــــــــأثــــــــر دخـــــــــــل الــــــعــــــديــــــد مـــن 
األسر نتيجة تداعيات أزمة »كورونا«، 

بـــاإلضـــافـــة إىل صــعــوبــة إقـــنـــاع األطـــفـــال 
بـــــــــــــــــأن املـــــــــــــــدرســـــــــــــــة انــــــــتــــــــقــــــــلــــــــت إىل شـــــــاشـــــــة 

الكمبيوتر.
من جانبها، قالت دائرة التعليم 
واملــــــــعــــــــرفــــــــة لـــــــــــــــــ»اإلمــــــــــــــــارات الــــــــــــيــــــــــــوم«، إن 
ــــلـــــة ريـــــــــــاض األطــــــــفــــــــال ُتــــــعــــــد بـــالـــغـــة  مـــــرحـ
األهــمــيــة يف املــســرة التعليمية للطلبة 
ــــهــــــدف إعـــــــــدادهـــــــــم لــــلــــصــــف األول ومـــــا  بــ
بــعــده، مــوضــحــة أنـــه يف هـــذه املــرحــلــة، 
يكسب الطفل مجموعة متنوعة من 
املهارات، حيث يتم تأسيسه وتجهيزه 

لـــــــــــبـــــــــــدء مـــــــــرحـــــــــلـــــــــة الـــــــتـــــــعـــــــلـــــــيـــــــم األســـــــــــــــــايس 
بــــنــــجــــاح، لــــذلــــك تــــوفــــر املـــــــــــدارس بــــرامــــج 
تعليمية متخصصة للطلبة يف مرحلة 

رياض األطفال.
وأفـــادت الــدائــرة بــأنــه مــع التحول 
لـــــلـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم عـــــــــــن بــــــــعــــــــد بـــــــــــدايـــــــــــة الـــــفـــــصـــــل 
الـــــــــــــــــدرايس الــــــــــجــــــــــاري، حـــــــّدثـــــــت الــــعــــديــــد 
املدارس برامجها وخططها التعليمية 
لضمان استمرارية التعليم للطلبة يف 
مرحلة ريــاض األطفال، ناصحة ذوي 
الــــــــطــــــــلــــــــبــــــــة بــــــــــالــــــــــتــــــــــواصــــــــــل مــــــــــــــع املــــــــــــــــــــــدارس 
واالســـتـــفـــســـار عـــن بـــرامـــج الــتــعــلــيــم عــن 
بــــــــعــــــــد الــــــــــتــــــــــي تــــــــــوفــــــــــرهــــــــــا ملــــــــرحــــــــلــــــــة ريــــــــــــاض 
األطـــفـــال واملـــقـــارنـــة يف مـــا بــيــنــهــا، حيث 
تقّدم املدارس برامج مختلفة بحسب 
املـــــــــنـــــــــهـــــــــاج الـــــــــــــــــــذي تــــــتــــــبــــــعــــــه واملـــــــــخـــــــــرجـــــــــات 
الــــتــــعــــلــــيــــمــــيــــة الـــــــتـــــــي تـــــــهـــــــدف إىل تـــمـــكـــني 

الطفل منها خال هذه املرحلة. 
وأضافت الدائرة: »نحن ندرك أن 
التعليم عن ُبعد يتطلب جهداً إضافياً 
ــــة مـــــــقـــــــارنـــــــة بــــعــــمــــلــــيــــة  ــبــ ــ ــلــ ــ ــــطــ مـــــــــن ذوي الــ
الــــــتــــــعــــــلــــــيــــــم الـــــــتـــــــقـــــــلـــــــيـــــــديـــــــة يف الـــــــصـــــــفـــــــوف 
الــــدراســــيــــة، وهــــــذا األمــــــر قــــد ُيـــثـــنـــي آبــــاء 
عن تسجيل أطفالهم يف مرحلة رياض 
األطفال، لكننا نؤكد أن مرحلة رياض 
األطفال ُتعد بالغة األهمية يف املسرة 
الــتــعــلــيــمــيــة لــلــطــفــل، وعــــى الـــرغـــم مــن 
أن تــــســــجــــيــــل الـــــطـــــفـــــل يف هــــــــذه املــــرحــــلــــة 
ليس شرطاً الزماً لتسجيله يف الصف 
األول، إال أن ذلـــــــــــــك لــــــــــن يــــــســــــمــــــح لــــه 
بــــاالنــــتــــقــــال ملــــرحــــلــــة الـــتـــعـــلـــيـــم األســـــــايس 
بساسة، األمر الذي سيؤثر سلباً عى 
ــــــف األول نـــــظـــــراً  ــــــصـ أداء الـــــطـــــفـــــل يف الـ

ــــلـــــصـــــعـــــوبـــــات الــــــتــــــي قــــــــد يـــــواجـــــهـــــهـــــا مـــن  لـ
ــــلـــــم مـــــــع أســـــــلـــــــوب الــــحــــيــــاة  ــــأقـ ــتـ ــ ــــيـــــة الـ نـــــاحـ
الــــــــــــــجــــــــــــــديــــــــــــــد، أو مــــــــــتــــــــــابــــــــــعــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــدروس 

والتحصيل العلمي«. 
وتــابــعــت: »مـــن الـــضـــروري التنبيه 
إىل أن الـــــطـــــالـــــب الــــــــــذي لــــــن يــــســــجــــل يف 
مـــــــرحـــــــلـــــــة ريـــــــــــــــــاض األطــــــــــــــفــــــــــــــال، ســـــيـــــكـــــون 
متأخراً عن أقرانه الذين مّروا بمرحلة 
ريــــــــاض األطــــــفــــــال وتـــــأســـــســـــوا فـــيـــهـــا عــى 
النحو املطلوب، باإلضافة إىل االنتباه 
تـــــــــعـــــــــطـــــــــي أولـــــــــــــويـــــــــــــة  إىل أن املـــــــــــــــــــــــــــــــــــدارس 
الــــتــــســــجــــيــــل يف الــــــصــــــف األول لـــلـــطـــلـــبـــة 
املنتقلني من رياض األطفال، وبالتايل 
قـــــد يـــــواجـــــه أولــــــيــــــاء األمــــــــــور صــــعــــوبــــة يف 
تـــســـجـــيـــل أطــــفــــالــــهــــم يف املــــــــــــــدارس الـــتـــي 

يفضلونها«.
وأشــــــارت الــــدائــــرة إىل أنـــهـــا عملت 
خــــــــــــــــال مــــــــرحــــــــلــــــــة الـــــــتـــــــخـــــــطـــــــيـــــــط إلطــــــــــــاق 
عــمــلــيــة الــتــعــلــيــم عـــن بـــعـــد، بـــتـــفـــاٍن مع 
املـــــــــــــدارس الـــــخـــــاصـــــة يف إمـــــــــــارة أبــــوظــــبــــي 
لــــــضــــــمــــــان اســـــــتـــــــمـــــــراريـــــــة الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم لـــكـــل 
الطلبة، ويف جميع املراحل التعليمية. 
وقد قامت املدارس خال تلك املرحلة 
بـــتـــقـــديـــم خــطــطــهــا الــتــعــلــيــمــيــة املــحــدثــة 
والـــــــتـــــــي قــــّيــــمــــتــــهــــا الــــــــــدائــــــــــرة واعــــتــــمــــدتــــهــــا 
ــــــك املــــــــــــــــــــدارس  ــلـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــمـ ــ آنــــــــــــــــــــــــــــذاك، وعــــــــلــــــــيــــــــه تـ
بـــرامـــجـــهـــا الــتــعــلــيــمــيــة الـــخـــاصـــة ملــرحــلــة 
رياض األطفال، وندعو أولياء األمور 
إىل الــــــــتــــــــواصــــــــل مـــــــــع املـــــــــــــــــــــدارس بــــشــــكــــل 
مباشر لــاطــاع عــى خــيــارات التعليم 
عـــن بــعــد املـــتـــوافـــرة واخـــتـــيـــار املـــنـــهـــاج أو 
ــــامــــــج الــــــــــذي يــــــرونــــــه مــــنــــاســــبــــاً لـــهـــم  الــــــرنــ

وألطفالهم. 

التعليم والمعرفة: مرحلة ضرورية إلعداد الطلبة.. 
والتقديم غير إلزامي

آباء يعلقون تسجيل 
أبنائهم في رياض 

األطفال لحين عودة 
»الدوام المدرسي«

التواصل المباشر مهم وضروري للطلبة في المراحل األولى. ■ من المصدر

ــــة الــــــــصــــــــحــــــــة يف دبـــــــــــي،  ــ ــئـ ــ ــ ــيـ ــ ــ أضـــــــــــافـــــــــــت هـ
أمــس، جناحاً طبياً جــديــداً للمرافق 
الـــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــاصـــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــاالت كـــــــــــــــــــــــورونـــــــــــــــــــــــا 
)كــــوفــــيــــد-19(، والــــحــــاالت املــشــتــبــه يف 
إصــــابــــتــــهــــا، وذلــــــــك ضــــمــــن اإلجـــــــــــراءات 
والخطوات االستباقية التي تتخذها 
الـــــــــهـــــــــيـــــــــئـــــــــة، تــــــــحــــــــســــــــبــــــــاً أليـــــــــــــــــة تـــــــــــطـــــــــــورات 
محتملة يف مــا يخص هــذا الــفــروس 

العاملي.
وتـــــــــــــــم إنـــــــــــشـــــــــــاء الـــــــــجـــــــــنـــــــــاح كــــمــــبــــنــــى 
مستقل بمساحة 1500 مرت مربع يف 
املـــــــنـــــــطـــــــقـــــــة الــــــــقــــــــريــــــــبــــــــة مـــــــــــن مــــســــتــــشــــفــــى 
راشد، ويضم 25 غرفة مجهزة وفق 
أعــى املــســتــويــات، ومــوزعــة بــني غرف 

الـــــــعـــــــزل الــــــصــــــحــــــي، وغــــــــــــرف الــــــعــــــاج، 
والـــــــعـــــــنـــــــايـــــــة املـــــــــــــركـــــــــــــزة، والــــــــــعــــــــــيــــــــــادات، 

وغرف املعاينة والفحص.
وقال املدير العام لهيئة الصحة 
يف دبــــــــي، حـــمـــيـــد مـــحـــمـــد الـــقـــطـــامـــي، 
خــــــــــال تــــفــــقــــد الــــــجــــــنــــــاح الـــــــجـــــــديـــــــد، إن 
اتــــخــــاذ خــــطــــوات اســـتـــبـــاقـــيـــة ســـــــواء يف 
عمليات الفحوص، أو تجهيز املرافق 
الــــطــــبــــيــــة لــــلــــعــــزل الــــصــــحــــي والــــــعــــــاج، 
عزز من جهود »صحة دبي« املبذولة 
يف مكافحة )كوفيد-19(، وأسهم يف 
الــكــشــف املــبــكــر عـــن الــــفــــروس، ومــن 
ثــــــــم ســـــــرعـــــــة الــــــتــــــعــــــامــــــل مــــــــع الـــــــحـــــــاالت 
املـــصـــابـــة، األمـــــر الـــــذي يــعــجــل بــتــمــاثــل 

املصابني للشفاء.
ــــايـــــة  ــــيـــــة الـــــوقـ ــــيـــــجـ وأكـــــــــــد أن اســـــرتاتـ
املــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــدة تـــــــــــــــتـــــــــــــــضـــــــــــــــمـــــــــــــــن جــــــــــمــــــــــيــــــــــع 
السيناريوهات ومختلف االحتماالت 
والتوقعات، ما يساعد الهيئة كثراً 
ــــبـــــؤ، واتــــــــخــــــــاذ قــــــــــرارات  ــــنـ ــــتـ يف عــــمــــلــــيــــة الـ
مـــــــــنـــــــــاســـــــــبـــــــــة، قـــــــــــــد تـــــــتـــــــعـــــــلـــــــق بــــــتــــــأســــــيــــــس 
مــســتــشــفــيــات مــيــدانــيــة، أو تخصيص 

مــــرافــــق إضـــافـــيـــة لـــلـــعـــزل الـــصـــحـــي، أو 
غـــر ذلـــك مـــن أمــــور. وقــــال الــقــطــامــي: 
هــــــــــــنــــــــــــاك أيــــــــــــــضــــــــــــــاً خــــــــــــــطــــــــــــــوات مــــــتــــــقــــــدمــــــة 
اتــــــخــــــذتــــــهــــــا الـــــهـــــيـــــئـــــة بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لــــتــــوفــــر 
جــمــيــع مــســتــلــزمــات الــرعــايــة الصحية 
ــــة الــــــتــــــي يـــحـــتـــاجـــهـــا  ــــقــ ــــائــ ــــفــ الـــــــعـــــــاديـــــــة والــ
مــريــض كـــورونـــا، كـــلٌّ حــســب حــالــتــه، 
ــــتـــــمـــــر  وهــــــــــــنــــــــــــاك مـــــــتـــــــابـــــــعـــــــة ورصــــــــــــــــــــد مـــــسـ
ومــــتــــواصــــل لـــكـــل الــــتــــجــــارب الـــعـــاملـــيـــة، 
خـــــــــصـــــــــوصـــــــــاً يف تــــــــلــــــــك الـــــــــــبـــــــــــلـــــــــــدان الــــــتــــــي 
تـــفـــاقـــمـــت فـــيـــه أزمـــــــة كــــــورونــــــا، وأيــــضــــاً 
الــــتــــي انــــحــــصــــرت فـــيـــهـــا األزمـــــــــــة، وهـــــذا 
مفيد لنا ويدعم تصوراتنا املستقبلية.

دبي À اإلمارات اليوم

على مساحة 1500 متر ويضم 25 غرفة مجهزة

 للعزل الصحي
ً
 طبيا

ً
»صحة دبي« تؤسس جناحا

القطامي خالل تفقد الجناح الطبي الجديد. ■من المصدر

الهيئة وفرت جميع 
مستلزمات الرعاية الصحية 

لمرضى »كورونا«

األطفال في »KG1« ال يستوعبون فكرة التعليم  
عن بعد.. واآلباء يفضلون التدريس لهم.

مقترحات لعودة الدراسة
اقترح عدد من اإلداريين 

والمعلمين في مدارس خاصة، 
منى عثمان، وداليا ياسين، 

وهدى شوقي، ونادين مراد، 
ومحمد عصام، وأمجد محمود، 

وبشار عبدالبر، في حال استمرار 
تطبيق التعليم عن بعد العام 

الدراسي المقبل، نتيجة استمرار 
جائحة كورونا، أن يتم عودة طلبة 

رياض األطفال والصفوف من 
األول حتى الرابع فقط للمدارس، 
واالكتفاء بالدراسة يومين فقط، 
وتقسيم الطلبة إلى مجموعات 

بحيث ال يزيد عدد الطلبة في 
الفصل على 10 طلبة، وبالتالي 

يتم تطبيق مبدأ التباعد الجسدي، 

مع االلتزام ببقية اإلجراءات 
االحترازية التي تحددها الجهات 

ذات االختصاص.
ولفتوا إلى أهمية وجود األطفال 

في هذه المرحلة داخل البيئة 
المدرسية التقليدية، الكتساب 
مهارات التواصل والمشاركة 
والتفاعل مع أقرانهم، بجانب 

ممارسة أنشطة رياضية وفنية 
وغيرها من المهارات التي 
يكتسبها األطفال من خالل 

تواجدهم في المدرسة.
فيما أكدت وزارة التربية والتعليم، 

أن القرار المتعلق بشكل النظام 
التعليمي المطبق في العام 

الدراسي المقبل اليزال قيد 

الدراسة، وسيتم اتخاذ القرار 
المناسب بناء على الوضع الصحي 
واإلجراءات االحترازية، مشيرة إلى 

أنه من المبكر حسم شكل التعليم 
بعد انتهاء أزمة »كورونا«، إال أنها 

عملت قبل األزمة على خطط 
لتدريس مواد بعينها عن ُبعد أو 

توفير دروس تقوية للطلبة بهذه 
اآللية، لذا فمن الوارد أن يكون لدينا 
نظام هجين بين التعليم التقليدي 

والتعليم عن ُبعد، مؤكدة أن 
التواصل الجسدي الحسي مهم 

وضروري لفئات بعينها من 
الطلبة، مثل تالميذ المراحل األولى 

 الذين يحتاجون إلى 
ً
األصغر سنا

.
ً
 ونفسيا

ً
هذا التواصل صحيا

https://www.emaratalyoum.com/
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أنجزت وزارة الرتبية والتعليم خطة 
تعليم افرتايض ملرحلة ما قبل رياض 
األطـــــــفـــــــال، ووضـــــعـــــت مـــنـــهـــجـــاً لـــهـــذه 
ــــلـــــة، يف إطــــــــار مـــــشـــــروع »بــــراعــــم  املـــــرحـ
املستقبل«، مؤكدة أن هذه املرحلة 
تعد أهم املراحل يف تنشئة اإلنسان، 
ــــفـــــل فــــيــــهــــا مـــهـــيـــأ  ـــقـــــل الـــــطـ إذ يــــــكــــــون عــ
ـــفـــــــكـــــــر واإلبــــــــــــــــــــــــــــداع فــــــيــــــه،  ــــتــــ لـــــــــغـــــــــرس الـــ
ولذلك يعتمد املنهج من خالل علم 
ــــتــــــدامــــــة  الــــــنــــــفــــــس عـــــــــى الـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة املــــــســ
للرتكيبة اإلنسانية للطفل، بحيث 
يتحول من متلٍق إىل شخص فاعل 
ومـــتـــفـــاعـــل مـــــع املــــــــادة الـــعـــلـــمـــيـــة الـــتـــي 

تقدم له.
ــــــل  ــيـ ــ ــ وحــــــــــــــــــــــــددت الــــــــــــــــــــــــــــــــوزارة يف دلـ
»براعم املستقبل« سبعة إجراءات 
لــتــنــفــيــذ املــــشــــروع، هـــي تــســجــيــل 12 
ألـــفـــاً و596 طـــالـــبـــاً، وتـــوفـــر فــصــول 
افــرتاضــيــة يف ريــــاض األطـــفـــال لــهــذه 
املــــــــرحــــــــلــــــــة، وتـــــــــوفـــــــــر جـــــمـــــيـــــع الــــكــــتــــب 
ـــاج واملـــــــــصـــــــــادر  ــــهــ ــــمـــــنـ اإللـــــــكـــــــرتونـــــــيـــــــة لـــــلـ
الــتــعــلــيــمــيــة الـــداعـــمـــة عــــى املــنــصــات 
اإللـــــــــــكـــــــــــرتونـــــــــــيـــــــــــة الـــــــــتـــــــــابـــــــــعـــــــــة لـــــــــــــلـــــــــــــوزارة 
ــــة الــتــعــلــم  ــــوابــ )ومــــنــــصــــة ديـــــــــــوان، وبــ
الــــــــــــذيك )LMS(، وتــــــــوفــــــــر دروس 
تــــــــعــــــــلــــــــيــــــــمــــــــيــــــــة مــــــــــــــــصــــــــــــــــورة ومـــــــســـــــجـــــــلـــــــة 
ــــــات  ــــــصـ ــنـ ــ ــ ــــــع املـ ــيـ ــ ــ ــــمـ ــ لــــــلــــــمــــــنــــــهــــــاج عـــــــــــى جـ

اإللكرتونية.
وأوضــحــت الــــوزارة أن املحتوى 
التعليمي يقدم عى صورة مقاطع 
مــرئــيــة وعــــروض تقديمية متعددة 
الــوســائــط، يــنــفــذهــا املــعــلــمــون وفــقــاً 
لـــــخـــــطـــــة املــــــنــــــهــــــج، وتـــــــــزويـــــــــد ويل أمـــــر 
الــطــفــل بــمــصــادر تــعــلــيــمــيــة مــتــنــوعــة 
ترثي املنهاج وتضمن تحقيق نواتج 
ــــلـــــم )فــــــيــــــديــــــو ومـــــــــــــــواد ســـمـــعـــيـــة  ــتـــــعـ ــ الـ
وأوراق عـــــــــــمـــــــــــل(، وتـــــــجـــــــهـــــــيـــــــز نـــــــــــواة 
تدريبية من املعلمني لتدريب ذوي 
الـــــــطـــــــلـــــــبـــــــة عــــــــــــى املـــــــــنـــــــــهـــــــــج، وتـــــفـــــعـــــيـــــل 
الــــــحــــــســــــابــــــات اإللــــــكــــــرتونــــــيــــــة ألولــــــيــــــاء 
أمـــور الــطــلــبــة لــلــقــدرة عــى الــدخــول 

لــــــلــــــمــــــوقــــــع واملـــــــــنـــــــــصـــــــــات الــــتــــعــــلــــيــــمــــيــــة 
التابعة لوزارة الرتبية والتعليم. 

ويــــــــــتــــــــــضــــــــــمــــــــــن املـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــروع ثـــــــــالثـــــــــة 
مـــــــــحـــــــــاور، هــــــــــي: املــــــعــــــرفــــــة والـــــعـــــلـــــوم 
املــــــتــــــكــــــامــــــلــــــة، والــــــتــــــخــــــيــــــل والــــــــــروابــــــــــط 
املــــــــنــــــــطــــــــقــــــــيــــــــة، والـــــــــــســـــــــــنـــــــــــع اإلمـــــــــــــــــــــــــــارايت 
واألخــــــــالق، وهــــنــــاك ثـــالثـــة مـــجـــاالت 
رئـــــــيـــــــســـــــة يــــــتــــــمــــــحــــــور حـــــــولـــــــهـــــــا املـــــنـــــهـــــج 
الــــــــــــــــــــدرايس ملــــــرحــــــلــــــة مـــــــــا قــــــبــــــل ريـــــــــاض 
األطـــــــفـــــــال تــــشــــمــــل ســـــلـــــوك الــــطــــالــــب 
نـــحـــو الـــتـــعـــلـــم، والـــتـــطـــور الــشــخــي 
والــــعــــاطــــفــــي واالجــــتــــمــــاعــــي، واملـــــــواد 
ــــتــــــوى  الــــــــــــدراســــــــــــيــــــــــــة الــــــــــتــــــــــي تــــــــــوفــــــــــر مــــــحــ

التعلم. 
ولفت الدليل إىل أن تنفيذ هذا 
املــــــشــــــروع ســــيــــكــــون مــــــن خـــــــالل عــــدد 
ــــنــــــصــــــات اإللــــــكــــــرتونــــــيــــــة، مـــنـــهـــا  مـــــــن املــ
»ديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان«، و»نــــــــــهــــــــــلــــــــــة ونـــــــــــــاهـــــــــــــل«، 
 .»matific«و ،»connected«و
ــــر الـــدلـــيـــل ســـبـــعـــة أهـــــداف  ــ وذكـ
لـــلـــمـــشـــروع، مــنــهــا تــنــمــيــة املـــهـــارات 

العقلية لــدى الطفل، كالتحليل 
والـــــــــــتـــــــــــأمـــــــــــل والــــــــتــــــــفــــــــكــــــــر واالبـــــــــتـــــــــكـــــــــار 
وتــــعــــزيــــز ثـــقـــتـــه بـــنـــفـــســـه، وتـــوســـيـــع 
مدارك الطفل يف التفكر والبحث 
واالســــتــــقــــصــــاء، وإثـــــــــراء الــحــصــيــلــة 
الــلــغــويــة واملــعــرفــيــة لـــدى الــطــفــل، 
وتــنــمــيــة الـــحـــس الـــوطـــنـــي والــــــرتايث 
لــــديــــه، وضــــمــــان بـــنـــاء عـــالقـــة قــويــة 
بـــني ويل أمـــر الــطــفــل والــتــعــلــيــم يف 
مـــرحـــلـــة الـــطـــفـــولـــة املـــبـــكـــرة لــتــقــديــم 
أفــضــل دعــــم يف املـــدرســـة واملـــنـــزل، 
ــــيــــــة آمــــــنــــــة  ــــمــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــــعــ وضــــــــــــمــــــــــــان بـــــــيـــــــئـــــــة تــ
ورعــــــــــايــــــــــة تـــــتـــــمـــــحـــــور حـــــــــــول الــــطــــفــــل 
ــــــردي  ــــفـ ــ ــــة الــــتــــعــــلــــيــــم الـ ــ ــلـ ــ ــ وتــــــــعــــــــزز رحـ
لــــــديــــــه، وتـــــــزويـــــــد األطـــــــفـــــــال بــمــنــهــج 
غــنــي يـــزودهـــم بــاملــعــرفــة واملـــهـــارات 

الجديدة. 
ودعـــت الـــــوزارة مــديــرات ريــاض 
األطفال إىل ترشيح معلمة من كل 
روضة، تكون مسؤولة عن مرحلة 

ما قبل رياض األطفال.

ضمن مشروع »براعم المستقبل«

»التربية« تنجز خطة تعليم افتراضي 
لمرحلة ما قبل رياض األطفال

عقل الطفل في السن الصغيرة مؤهل للتفكير واإلبداع. À أرشيفية

أمين الجمال À دبي

أعـــــــــلـــــــــنـــــــــت دائــــــــــــــــــــــــرة املــــــــــــــــــــــــــــوارد الـــــــبـــــــشـــــــريـــــــة 
بالشارقة تنفيذ 20 برنامجاً تدريبياً 
عن بعد يف مدينة الشارقة واملنطقة 
الــــــــــوســــــــــطــــــــــى واملـــــــــنـــــــــطـــــــــقـــــــــة الــــــــشــــــــرقــــــــيــــــــة، 
ملــــــوظــــــفــــــي جـــــــهـــــــات ودوائـــــــــــــــــــر وهـــــيـــــئـــــات 
حكومة الشارقة من كل املستويات 

الوظيفية.
وأفــادت بأن تنفيذ الربامج يتم 
ــــلـــــعـــــام  ــــة لـ ــ ــيـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــــدريـ ــتـ ــ ــ ــــة الـ ــ ــــطـ ــ ــــــخـ ــــــن الـ ــــمـ ــ ضـ
الــــجــــاري بــنــظــام الـــتـــدريـــب عـــن ُبـــْعـــد، 
وسيحصل املــتــدربــون بعد اجتيازها 
عــــــــى شـــــــــهـــــــــادات تــــــدريــــــبــــــيــــــة، وســــيــــتــــم 
إدراجـــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــا يف نــــــــــــــــظــــــــــــــــام الـــــــــــــتـــــــــــــدريـــــــــــــب 

اإللكرتوين الخاص باملوظف. 

تـــــــــــــــم إدراج كـــــل  وقـــــــــــــــالـــــــــــــــت إنـــــــــــــــــــه 
الـــــــــربامـــــــــج يف نـــــــظـــــــام إدارة الـــــتـــــدريـــــب 
اإللــكــرتوين، الــذي سيتم مــن خالله 
ــــــات الـــــــتـــــــدريـــــــب،  ــــــحـ ــيـ ــ ــ ــــــرشـ ــــال تـ ــ ــبـ ــ ــ ــــقـ ــ ــتـ ــ ــ اسـ

واتخاذ الالزم بخصوصها. 
وأوضـــــــــحـــــــــت أن الــــــنــــــظــــــام يـــمـــكـــن 
مــســؤويل الــتــدريــب مــن االطـــالع عى 
ــــــام،  ــــظـ ــ ــنـ ــ ــ ــــــة عـــــــــرب الـ ــيـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــــدريـ ــتـ ــ ــ ــــة الـ ــ ــــطـ ــ ــــــخـ الـ
وتحديد عدد املوظفني الذين سيتم 
تنسيبهم يف الــربامــج، ثــم تعميمها 
بـــــعـــــد اعــــــتــــــمــــــاد املــــــوظــــــفــــــني املـــــرشـــــحـــــني 
لـــــــــلـــــــــربامـــــــــج املـــــــــتـــــــــوافـــــــــقـــــــــة ومـــــــجـــــــاالتـــــــهـــــــم 

الوظيفية.
الشارقة À اإلمارات اليوم

 
ً
»موارد الشارقة« تنفذ 20 برنامجا

 عن ُبْعد
ً
تدريبيا

إعادة صياغة مفهوم 
التقاعد!

كـل يــوم

سامي الريامي

بغض النظر عن ذلك التقرير الذي نشرته شركة تأمني دولية، ال 
نعرف مدى صدقيتها وموثوقيتها، حول صناديق املعاشات يف 

املنطقة، والذي أظهر صندوق املعاشات والتقاعد بالدولة يقبع يف 
مرتبة متأخرة، فإنه ينبغي علينا االعرتاف بأن اإلمارات بحاجة إىل 

نظام تقاعدي أفضل من املوجود حاليًا، وهذا هو ما تسعى إليه 
فعالً حكومة اإلمارات، حيث تعتزم تعديل القانون، الذي يمر 

حاليًا بموضع الدراسة والتحليل من املجلس الوطني االتحادي.
التقاعد هو أحد أهم املوضوعات التي تشغل بال كل موظف يف 
الدولة، فتأثريه ال يقتصر عىل املوظف املتقاعد فقط، أو عىل من هم 

يف مرحلة قريبة من التقاعد، بل يتعداهم إىل أفراد أسرهم، 
وأبنائهم، وليست مبالغة إن قلنا إن مستقبل عائالت كاملة مرتبط 

بمصري ومستقبل قانون التقاعد، لذا أخذت التعديالت عىل 
القانون وقتًا طويالً، وتم ترحيلها من الفصل التشريعي الـ16 إىل 

دورة انعقاد املجلس الوطني الحالية، ويتم حاليًا إجراء مناقشات 
مستفيضة للموضوع يف لجان املجلس.

ولعل أبرز املالحظات التي تطال قانون التقاعد يف اإلمارات، 
تتمحور حول الحاجة إىل جهود إضافية من الهيئة العامة 
للمعاشات والتأمينات االجتماعية لتطوير سياسة النظم 

التأمينية، وضرورة إعادة النظر يف القواعد واإلجراءات املتبعة، يف 
احتساب مكافأة نهاية الخدمة واملعاش التقاعدي للمشرتكني.
ويف هذا اإلطار، تحديداً، هناك مطالبات قديمة مستمرة، 

تتمثل يف عدم ربط الحصول عىل املعاش التقاعدي بسن التقاعد، 
حيث يشكل هذا البند عائقًا وتحديًا كبرياً أمام كل من يريد 

التقاعد، خصوصًا بالنسبة للمرأة العاملة، بحيث يفضل أن تتاح 
لها الفرصة للتقاعد بعد 15 سنة خدمة، حتى إن لم تصل إىل سن 

التقاعد، لتمكينها من القيام بواجباتها األسرية تجاه أبنائها، إن 
رغبت يف ذلك.

عمومًا.. املتقاعدون املواطنون يواجهون يف األغلب خمسة 
تحديات يف سبيل الحصول عىل معاش التقاعد، تبدأ بإجراءات 
التقاعد ذاتها، التي تستغرق أشهراً عدة الستيفائها، دون دخل 

لألسرة طيلة هذه املدة، مروراً بغياب التأمني الصحي عىل 
املتقاعدين يف مستشفيات وعيادات خاصة، وعدم مراعاة 

االرتفاعات املتكررة يف األسعار، وااللتزامات املتغرية سنويًا، إضافة 
إىل الرسوم املرتفعة عىل املعامالت الحكومية التي يضطرون 

إلجرائها، وصوالً إىل الحرمان من الحصول عىل قروض أو 
تسهيالت بنكية.

كما أننا نحتاج، قبل البدء يف أية خطوة، إىل أن نعيد صياغة 
مفهوم التقاعد، فهو ال يعني إطالقًا نهاية رحلة الشخص يف 
الحياة، بل يجب أن نعتربها بداية مرحلة جديدة، يختار فيها 

اإلنسان طريقًا آخر، وفقًا لرغباته، فإن كان يرغب يف دخول قطاع 
األعمال، فال مانع من مساعدته، وتسهيل األمور له، وإن كان 

يرغب يف االسرتاحة، فلنعامله عىل أنه محارب أخلص وقدم الكثري 
لوطنه ومجتمعه، وحان وقت تكريمه، فليكن القانون هدية له 

عىل جهوده، وليس عبئًا إضافيًا يضغط عليه، وعىل أسرته! 
أعتقد أننا نحتاج إىل أفكار جديدة، تساعد املتقاعدين، وال 

تكبد الدولة أعباء مالية إضافية، فما الذي يمنع إنشاء أنظمة أو 
صناديق ادخار ملكافآت نهاية الخدمة، بكل القطاعات، هي 

بالفعل خطوة اسرتاتيجية مهمة، وتجربة جديدة من نوعها عىل 
مستوى املنطقة. وهناك تجارب عاملية ناجحة يف هذا املجال، هذه 

املشروعات لها أثر كبري وأبعاد ومنافع اجتماعية واقتصادية كبرية 
عىل أطراف العملية اإلنتاجية ككل، وستسهم يف زيادة العائد 
للموظفني، وخفض مصروفات الهيئة، كما أنها ستعمل عىل 

تنشيط االقتصاد.
كلنا أمل أن يظهر القانون الجديد ملبيًا احتياجات املواطنني، 
ومشجعًا لهم عىل دخول مرحلة التقاعد دون خوف، وأن يراعي 
سنوات الخدمة والعمل واإلنتاج التي يقدمها املوظفون، وتاليًا 

فهم يستحقون األفضل.. دون شك!

twitter@samialreyami
reyami@emaratalyoum.com

معارف ومهارات

أكدت وزارة التربية والتعليم 
أن مشروع التعليم 

االفتراضي لمرحلة ما قبل 
رياض األطفال، يحاكي 
اتجاهات تربوية حديثة 

اعتمدتها أرقى المنظومات 
التعليمية على المستوى 

العالمي، إذ يتمحور مشروع 
براعم المستقبل حول محاور 

تربوية حيوية عدة، ستترك 
 في سلوك الطلبة، 

ً
أثرا

وتطلعهم للمستقبل.
وتستهدف الخطة األطفال 

من سن ثالث سنوات، 
بهدف تهيئتهم لدخول 

الروضة، من خالل إكسابهم 
معارف ومهارات متنوعة.

هنادي أبونعمة À دبي

أكــــــــدت هـــيـــئـــة تـــنـــمـــيـــة املـــجـــتـــمـــع يف دبـــي 
استمرار تقديم الخدمات لكبار السن 
مـــن املــواطــنــني واملــقــيــمــني، لحمايتهم 
خــــــــــالل فــــــــــرتة الـــــحـــــجـــــر املــــــــنــــــــزيل املــــطــــبــــقــــة 
لـــــلـــــحـــــد مـــــــــن انـــــــتـــــــشـــــــار »كــــــــــوفــــــــــيــــــــــد-19«، 
كــــــاشــــــفــــــة عــــــــن أن عـــــــــــدد املـــــســـــجـــــلـــــني يف 
ــــتـــــي  حـــــمـــــلـــــة »نــــــــتــــــــواصــــــــل ونــــــــحــــــــمــــــــي«، الـ
أطـــلـــقـــتـــهـــا بــــالــــتــــعــــاون مـــــع شــــرطــــة دبــــي 
لـــتـــقـــديـــم املـــــســـــاعـــــدة لــــكــــبــــار املــــواطــــنــــني، 
بـــلـــغ مـــنـــذ إطــــــالق الـــحـــمـــلـــة حـــتـــى نــهــايــة 
مـــايـــو املــــــايض، 9646 شـــخـــصـــاً، بلغت 

نسبة املقيمني فيهم نحو %59.5.
ــــيـــــذي لــــقــــطــــاع  ــــفـ ــنـ ــ ــتـ ــ وقــــــــــــال املــــــــديــــــــر الـ
الـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة والـــــــــرعـــــــــايـــــــــة االجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة يف 
الـــــــــــهـــــــــــيـــــــــــئـــــــــــة، حــــــــــــــريــــــــــــــز املــــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــن حـــــــــــريـــــــــــز، 
لــــــــــــــــــ»اإلمـــــــــــــــــارات الـــــــــــــيـــــــــــــوم«، إن الــــحــــمــــلــــة 
مــــــــــســــــــــتــــــــــمــــــــــرة يف تــــــــــــقــــــــــــديــــــــــــم خـــــــــدمـــــــــاتـــــــــهـــــــــا 
للمسجلني فيها، لضمان سالمتهم 
وحــــصــــولــــهــــم عـــــى الـــــدعـــــم واملــــســــاعــــدة 
بما يكفل اســتــقــرار وضعهم املعييش 
والصحي، خالل فرتة الحجر املطبقة 
ضمن اإلجراءات الوقائية واالحرتازية 
املتخذة عى مستوى اإلمارة والدولة 
لــــلــــحــــد مـــــــن انــــــتــــــشــــــار فــــــــــــروس كــــــورونــــــا 

املستجد.
وأشـــــــــار إىل أحـــــــدث الــــبــــيــــانــــات عــن 

عدد املسجلني يف الحملة حتى نهاية 
مــــــايــــــو املــــــــــــايض والــــــــــــــذي بـــــلـــــغ 5745 مـــن 
املــــــقــــــيــــــمــــــني يف اإلمــــــــــــــــــــــــــارة، و3901 مــــن 
املـــــواطـــــنـــــني، لـــيـــصـــل الـــــعـــــدد إىل 9646 
شــــخــــصــــاً يــــتــــلــــقــــون املـــــســـــاعـــــدة والـــــدعـــــم 

يومياً.
وقـــــال إن الــحــمــلــة أطــلــقــت يف 30 
مــــــارس املــــــــايض، وأســـهـــمـــت يف ضــمــان 
ــــار املــــواطــــنــــني  ــبـ ــ ــــــول إىل كـ ــــــوصـ ســـــرعـــــة الـ
واملــــــــقــــــــيــــــــمــــــــني ومـــــــنـــــــحـــــــهـــــــم األولـــــــــــــــويـــــــــــــــة يف 
تقديم املساعدة والدعم، وذلــك من 
خـــــــــــــالل تــــــلــــــقــــــي الـــــــطـــــــلـــــــبـــــــات عــــــــــرب مــــنــــصــــة 
إلكرتونية طورتها شرطة دبي، تخزن 
ــــة بـــــــالـــــــخـــــــرائـــــــط عــــن  ــ ــــقـ ــ ــــوثـ ــ ــــــات مـ ــــــومـ ــلـ ــ ــ ــــعـ ــ مـ
مــــــــــــــــواقــــــــــــــــع ســـــــــــكـــــــــــن كـــــــــــــبـــــــــــــار املــــــــــــواطــــــــــــنــــــــــــني، 

للتعامل بسرعة مع الحاالت.
ويف رده عــــــى ســـــــــؤال حـــــــول نــــوع 
وعدد الخدمات التي وفرتها الحملة 
خــالل الشهرين املاضيني، قــال حريز 
إن الـــــخـــــدمـــــات شـــمـــلـــت تــــقــــديــــم ســــالل 
ــــيـــــم،  ــــقـ غـــــــــذائـــــــــيـــــــــة، وتــــــــــــوزيــــــــــــع مـــــــــــــــــواد تـــــعـ
باإلضافة إىل توفر األدويــة، وكذلك 
ــــــل،  ــيـ ــ ــ ــــالـ ــ ــــحـ ــ ــتـ ــ ــ الــــــــــعــــــــــالج والـــــــــفـــــــــحـــــــــوص والـ
واألجـــــهـــــزة الـــطـــبـــيـــة، فـــضـــالً عــــن إجـــــراء 
جلسات دعم نفيس، وتوفر إعانات 
ومــــــســــــاعــــــدات اجــــتــــمــــاعــــيــــة تـــــقـــــدم لـــهـــم 
الـــــــــحـــــــــمـــــــــايـــــــــة، وتــــــــضــــــــمــــــــن اســــــــتــــــــقــــــــرارهــــــــم 

املعييش والنفيس.

هيئة تنمية المجتمع قدمت مساعدات إلى 9.6 آالف شخص

»نتواصل ونحمي« توفر احتياجات كبار المواطنين 
خالل أزمة »كورونا«

»تنمية المجتمع« في دبي تعمل على استقرار كبار المواطنين.  
 À من المصدر

الدعم النفيس لـ323 حالة.
مساعدات ودعم اجتماعي لـ1990 حالة. 

تقديم أدوية إىل 1337 حالة.
توفري عالج طبي لـ1491 حالة.

تقديم أجهزة طبية إىل 66 حالة.
إجراء فحوص طبية لـ27 حالة.

توزيع سالل غذائية عىل 910 حاالت.
توزيع مواد معقمة عىل 2575 حالة.

خدمات »نتواصل ونحمي« منذ إطالقها 
حتى نهاية مايو المنصرم
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قال عضو املجلس الوطني االتحادي، 
عــدنــان حــمــد الــحــّمــادي، إنـــه ســيــوّجــه 
ســؤاالً برملانياً لوزيرة تنمية املجتمع، 
حــــصــــة بــــنــــت عــــيــــى بــــوحــــمــــيــــد، خــــال 
جلسة املجلس املقرر انعقادها صباح 
اليوم، حول »املساعدات االجتماعية 
االســـــــــــتـــــــــــثـــــــــــنـــــــــــائـــــــــــيـــــــــــة لــــــــلــــــــمــــــــتــــــــعــــــــطــــــــلــــــــن عــــــن 
الـــعـــمـــل«، مـــوضـــحـــاً أنـــــه ســـيـــقـــرح مــن 
خــــال الــــســــؤال، تــفــعــيــل املــــــادة رقــــم 7 
مــــن الــــقــــانــــون االتـــــحـــــادي رقـــــم 2 لــســنــة 
2001 بـــــشـــــأن الـــــضـــــمـــــان االجــــتــــمــــاعــــي، 
ــــة بـــــطـــــالـــــة  ــ ــــحـ ــ ــنـ ــ ــ ــــــح صـــــــــــــــرف مـ ــيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والـــــــــــتـــــــــــي تـ
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة لـــلـــمـــتـــعـــطـــلـــن عــــــن الـــعـــمـــل 
ألســـبـــاب خـــارجـــة عـــن إرادتــــهــــم ولــيــس 
لــهــم مـــصـــادر دخــــل، كــمــا سيستفسر 
ــــبــــــاب الــــخــــاصــــة بــــعــــدم تــنــفــيــذ  عـــــن األســ
تــــــــــوصــــــــــيــــــــــات بـــــــــرملـــــــــانـــــــــيـــــــــة كــــــــــــــــان أصـــــــــــدرهـــــــــــا 
املــــــــجــــــــلــــــــس الـــــــــوطـــــــــنـــــــــي االتـــــــــــــــحـــــــــــــــادي عــــــــام 
2012، بـــشـــأن إضــــافــــة حـــالـــة الـــبـــاحـــث 
عـــن الــعــمــل مـــن ضــمــن الـــحـــاالت الــتــي 
تستحق وجوباً املساعدة االجتماعية.
وتفصياً، يعقد املجلس الوطني 
االتـــــــــحـــــــــادي، صـــــبـــــاح الـــــــيـــــــوم، جـــلـــســـتـــه 
الــــعــــاشــــرة مــــن دور االنــــعــــقــــاد الــــعــــادي 
ــــتـــــشـــــريـــــعـــــي الــــســــابــــع  األول لــــلــــفــــصــــل الـ
عشر، برئاسة رئيس املجلس، صقر 

غـــبـــاش، ومـــشـــاركـــة عــــدد مـــن الــــــوزراء 
ومــــــــمــــــــثــــــــي الـــــــــحـــــــــكـــــــــومـــــــــة، واملــــــخــــــصــــــصــــــة 
ملــــــنــــــاقــــــشــــــة مــــــــــشــــــــــروع قــــــــــانــــــــــون اتــــــــحــــــــادي 
بــــــــإنــــــــشــــــــاء املـــــــــــركـــــــــــز الـــــــــــــــــــــدويل لـــــلـــــتـــــمـــــيـــــز يف 
مكافحة التطرف والتطرف العنيف. 

ــــلـــــســـــة الــــــتــــــي تـــنـــعـــقـــد  وتـــــشـــــهـــــد الـــــجـ
ــــيـــــة  ــــلـــــفـــــزيـــــونـ »عــــــــــــن بــــــــعــــــــد« عـــــــــر دائــــــــــــــــــرة تـ
ــــيـــــه 12 ســـــــــــــؤاالً بــــرملــــانــــيــــاً  مــــغــــلــــقــــة، تـــــوجـ
ملــمــثــي الـــحـــكـــومـــة، تــتــعــلــق بــقــطــاعــات 
مهمة وذات أولــويــة يف تعزيز مسرية 
الــتــنــمــيــة وتــطــويــر الــخــدمــات املــقــدمــة، 
مـــثـــل الـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم، والـــتـــوطـــن، 
والـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــم الــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــايل، والــــــــتــــــــنــــــــمــــــــيــــــــة 

االجتماعية، وإجازة الحداد.
ومــن أبــرز األسئلة التي تشهدها 
ــــيـــــوم، ســــــؤال يـــوجـــهـــه عــضــو  جـــلـــســـة الـ
املجلس، عدنان حمد الحمادي، إىل 
وزيــــــــــــرة تــــنــــمــــيــــة املــــجــــتــــمــــع، حــــصــــة بـــنـــت 
عـــيـــى بـــوحـــمـــيـــد، حـــــول »املـــســـاعـــدات 
االجــتــمــاعــيــة االســتــثــنــائــيــة للمتعطلن 
عـــــن الــــعــــمــــل«، الــــــــذي يـــســـتـــعـــرض مــن 
خاله عضو املجلس - موّجه السؤال 
- دور الــوزارة وأهم املبادرات التي تم 

تنفيذها يف هذا الشأن.
وأكــــــــــــــــــد الـــــــــــحـــــــــــّمـــــــــــادي لـــــــــــــــــ»اإلمــــــــــــــــارات 
اليوم« أنه يسعى من خال السؤال 
إىل الوقوف عىل أسباب عدم تفعيل 
نص قانوين يف القانون االتحادي رقم 

الـــــــــضـــــــــمـــــــــان  بـــــــــــــشـــــــــــــأن   2001 لـــــــــســـــــــنـــــــــة   2
االجـــتـــمـــاعـــي، يــســمــح بــمــنــح املــواطــنــن 
ــــاعــــــدات  ــــمــــــل مــــــســ ــــعــ ــــلـــــن عــــــــن الــ ــــتـــــعـــــطـ املـ
اجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــيـــــــــة اســــــــتــــــــثــــــــنــــــــائــــــــيــــــــة إىل حـــــن 
حـــــــــصـــــــــولـــــــــهـــــــــم عـــــــــــــــىل فــــــــــــــــــــرص الـــــــــعـــــــــمـــــــــل، 
مــوضــحــاً أن املــــادة رقـــم 7 مــن الــقــانــون 
تـــنـــص عـــــىل »جـــــــــواز صــــــرف مـــســـاعـــدات 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة اســتــثــنــائــيــة ملــــن ال عـــمـــل لــه 
ــــيـــــس لــه  بـــســـبـــب خـــــــــارج عــــــن إرادتــــــــــــه ولـ

مـــــــصـــــــدر دخــــــــــــــل، وتــــــــكــــــــون مـــــــــــدة صــــــرف 
ــــهــــــر، يـــــجـــــوز مـــدهـــا  املـــــســـــاعـــــدة ســــتــــة أشــ
ملــــدد مــمــاثــلــة بـــقـــرار مـــن الــــوزيــــر، وعــىل 
من تقررت له هذه املساعدة أن يبحث 
عــــــــــن عـــــــمـــــــل خـــــــــــــال املــــــــــــــــدة املــــــــــــحــــــــــــددة يف 
الـــفـــقـــرة الـــســـابـــقـــة، بـــمـــســـاعـــدة الــجــهــة 
املــخــتــصــة، ويف حــالــة رفــضــه االلــتــحــاق 
بالعمل الــذي وفر له يسقط حقه يف 

املساعدة املقررة له«.

وذكــــــــــــــــــر الــــــــــحــــــــــمــــــــــادي أن الـــــــــســـــــــؤال 
يخص شريحة مجتمعية عريضة من 
املــــــــــواطــــــــــنــــــــــن، الســـــــيـــــــمـــــــا فـــــــئـــــــة الــــــشــــــبــــــاب 
الــخــريــجــن، خــصــوصــاً يف ظـــل ارتــفــاع 
نــســب املــتــعــطــلــن عـــن الــعــمــل مــنــهــم، 
مـــنـــوهـــاً إىل أن هـــــذه املــــســــاعــــدة لــيــســت 
مـــطـــلـــبـــاً فــــريــــداً أو مـــســـتـــحـــدثـــاً، لــكــونــهــا 
مـــعـــتـــمـــدة، ويـــتـــم تــطــبــيــقــهــا يف غــالــبــيــة 

الدول األوروبية. 
وقـــــــــــــــــال إن الــــــــــقــــــــــانــــــــــون االتـــــــــــحـــــــــــادي 
الـــــــــــصـــــــــــادر يف عـــــــــــــام 2001 تـــــــضـــــــّمـــــــن يف 
مــواده نصوصاً تتيح مساعدة شباب 
املـــواطـــنـــن املــتــعــطــلــن عـــن الــعــمــل، إاّل 
أن هـــــــذه املــــــــــواد غــــــري مـــفـــعـــلـــة بـــالـــشـــكـــل 
املطلوب، ألسباب عدة، أهمها عدم 
مــعــرفــة املــســتــفــيــديــن بـــهـــا، وانــخــفــاض 
الــــدوريــــن الـــتـــوعـــوي والــتــعــريــفــي بتلك 
املواد يف مساعدة تلك الفئة إىل حن 
الـــحـــصـــول عــــىل فـــرصـــة عـــمـــل، إضـــافـــة 
إىل أسباب أخرى متعلقة بكرثة تنقل 
مـــــــــلـــــــــف مـــــــــــســـــــــــاعـــــــــــدات املـــــــتـــــــعـــــــطـــــــلـــــــن عـــــن 
الــــــــــعــــــــــمــــــــــل، بـــــــــــــن عـــــــــــــــــدد مـــــــــــــن الـــــــجـــــــهـــــــات 

والوزارات.
ــبـــــغـــــي  ــ ــنـ ــ وأضـــــــــــــــــــــاف الــــــــــــحــــــــــــّمــــــــــــادي: »يـ
الــــــوقــــــوف عـــــىل األســــــبــــــاب الــــتــــي تـــعـــّطـــل 
تنفيذ نص قانوين يخفف األعباء من 
عـــىل كــاهــل األســــر املـــواطـــنـــة، ويــســاعــد 
الشباب عىل تصريف الحد األدىن من 

احــــــتــــــيــــــاجــــــاتــــــهــــــم األســـــــــاســـــــــيـــــــــة إىل حــــن 
حــصــولــهــم عــىل فـــرص عــمــل، السيما 
أن معظمهم غري مسؤولن عن عدم 

تحصلهم عىل الوظائف«.
وأشــــــــــــــار عـــــضـــــو املـــــجـــــلـــــس الــــوطــــنــــي 
االتحادي إىل أنه سيتطرق يف السؤال 
كذلك إىل استبيان األسباب الخاصة 
بـــــعـــــدم تـــنـــفـــيـــذ تــــوصــــيــــات بــــرملــــانــــيــــة كــــان 
أصــــدرهــــا املـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي االتــــحــــادي 
ــــالــــــة  عــــــــــــــام 2012، بـــــــــشـــــــــأن إضـــــــــــافـــــــــــة حــ
الـــــــــــبـــــــــــاحـــــــــــث عــــــــــــــن الــــــــــعــــــــــمــــــــــل مــــــــــــــن ضـــــمـــــن 
الــــــــــــــــحــــــــــــــــاالت الــــــــــــتــــــــــــي تـــــــســـــــتـــــــحـــــــق وجــــــــــــوبــــــــــــاً 
املساعدة االجتماعية، وليس كحالة 
ــــيــــــة، ووضــــــــــــــع قـــــــــواعـــــــــد صــــــرف  ــــائــ ــــنــ ــــثــ ــــتــ اســ
ــــئـــــات  ــــيـ ــــهـ املــــــــســــــــاعــــــــدة بـــــــالـــــــشـــــــراكـــــــة مـــــــــع الـ
واملـــــــــــــــــؤســـــــــــــــــســـــــــــــــــات املــــــــــعــــــــــنــــــــــيــــــــــة بـــــــتـــــــوظـــــــيـــــــف 
املـــواطـــنـــن، إضـــافـــة إىل ربـــط املــســاعــدة 
االجتماعية مع التغريات االقتصادية 
والــــتــــطــــورات االجـــتـــمـــاعـــيـــة يف الــــدولــــة، 
وأخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرياً إنــــــــــــــــشــــــــــــــــاء قــــــــــــــــاعــــــــــــــــدة بـــــــــيـــــــــانـــــــــات 
ــــة بــــــــن الــــــــــــــــوزارة  ومــــــعــــــلــــــومــــــات مــــــشــــــركــ
والــــجــــهــــات املـــعـــنـــيـــة بـــتـــوظـــيـــف وتــعــيــن 
الــــــبــــــاحــــــثــــــن عــــــــن الــــــعــــــمــــــل يف الــــــــدولــــــــة، 
ــــيـــــع املـــــعـــــلـــــومـــــات  ــــمـ ــــيـــــث تــــتــــضــــمــــن جـ بـــــحـ
واإلحـــــصـــــاءات والـــــدراســـــات والــتــقــاريــر 
الــــــــســــــــنــــــــويــــــــة الـــــــــــــــصـــــــــــــــادرة مـــــــــــن الـــــــجـــــــهـــــــات 
الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــيـــــــة والــــــــــجــــــــــهــــــــــات املـــــــعـــــــنـــــــيـــــــة يف 

الدولة.

عضو بـ»الوطني« يستفسر عن عدم تنفيذ 
توصيات برلمانية إلضافة الباحث عن العمل 

ضمن مستحقي المساعدة االجتماعية.

سؤال موّجه إلى وزيرة تنمية المجتمع بجلسة 
»الوطني« اليوم

مقترح برلماني بتفعيل 
قانون ُيخّصص »منحة 

لين
ّ
بطالة« للمتعط

عن العمل

أشرف جمال À أبوظبي 

 لممثلي الحكومة. À  أرشيفية
ً
 برلمانيا

ً
يوجه أعضاء بـ »الوطني« في الجلسة العاشرة 12 سؤاال

مصباح أمين À رأس الخيمة

قــررت دائــرة التنمية االقتصادية يف 
رأس الـــخـــيـــمـــة إعــــــــــادة فــــتــــح أنـــشـــطـــة 
ــــهــــــات واملــــــقــــــاهــــــي،  ــيــ ــ ــــافــ ــــكــ املــــــطــــــاعــــــم والــ
والصاالت الرياضية، ابتداًء من غد 
األربـــــعـــــاء، حـــــال اســـتـــيـــفـــاء الـــشـــروط 
والتدابري الوقائية للحد من انتشار 
فــــــــــــــــــريوس كـــــــــــــورونـــــــــــــا املــــــــســــــــتــــــــجــــــــد، مــــع 
اســـــتـــــمـــــرار مــــنــــع تــــقــــديــــم الــــشــــيــــشــــة يف 
املقاهي، بهدف الحفاظ عىل صحة 
وســـــامـــــة أفــــــــــراد املــــجــــتــــمــــع، وضــــمــــان 
استمرارية قطاع األعمال ومواصلة 
دوره يف تحقيق التنمية املــســتــدامــة 

يف اإلمارة.
ووفـــقـــاً للتعميم الــــذي أرســلــتــه 
ــــنـــــشـــــآت، فــــــإنــــــه يـــنـــبـــغـــي  ــــلـــــمـ الـــــــــدائـــــــــرة لـ
فحص جميع العاملن للتأكد من 
عــــــــــــــــــــــــدم إصــــــــــــابــــــــــــتــــــــــــهــــــــــــم بــــــــــــــالــــــــــــــفــــــــــــــريوس، 
واالمــــتــــنــــاع عــــن مـــــزاولـــــة أي نـــــوع مــن 
الـــعـــمـــل يف حــــــال ظــــهــــور أعـــــــــراض أي 
عدوى تنفسية، والتوجه إىل أقرب 

مركز صحي إلجراء الفحوص.
وأوضـــح أنــه يــجــب الــتــزام جمع 
العاملن والزوار بارتداء الكمامات 
والــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــازات، واتـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــاع وســـــــــــائـــــــــــل 
ــــزيــــــد درجـــــــة  ــــنــــــع مـــــــن تــ الـــــحـــــمـــــايـــــة، ومــ
حرارته عىل 38 درجة من الدخول. 

ولــــــــفــــــــت إىل أنــــــــــــه يـــــمـــــنـــــع تــــقــــديــــم 
الــــــشــــــيــــــشــــــة يف املــــــــقــــــــاهــــــــي يف املــــــرحــــــلــــــة 
األوىل، وســــيــــتــــم تـــقـــيـــيـــم األمـــــــــر بـــنـــاء 
عىل توجيهات الجهات الصحية يف 
الـــدولـــة، مـــع ضـــــرورة إجـــــراء تعقيم 
دوري لـــلـــمـــنـــشـــأة، وأدوات الــعــمــل 
صباحاً ومساء وعند الضرورة، مع 
االحـــــــــتـــــــــفـــــــــاظ بـــــــســـــــجـــــــات تـــــــوثـــــــيـــــــق كــــل 

العمليات. 
وأشــــــــار الـــتـــعـــمـــيـــم إىل أنـــــه يــجــب 
أال يزيد مجموع الزبائن املوجودين 
يف الـــــــــــــوقـــــــــــــت ذاتـــــــــــــــــــــه عـــــــــــــىل 50% مـــــن 
إجـــــــــــــــــمـــــــــــــــــايل الــــــــــــســــــــــــعــــــــــــة الـــــــتـــــــشـــــــغـــــــيـــــــلـــــــيـــــــة 
لـــــــلـــــــمـــــــطـــــــعـــــــم، مـــــــــــــع ضـــــــــــــــــــــــــرورة وجـــــــــــــود 
مــســافــة بـــن الــــطــــاوالت تــبــلــغ مــريــن 
كحد أدىن، ووضع حدود بينها ملنع 
االختاط والتزاحم، بشرط أال يزيد 
عـــــــــــــــــدد األشـــــــــــــــخـــــــــــــــاص عـــــــــــــىل الـــــــــطـــــــــاولـــــــــة 
الواحدة عىل أربعة أشخاص، ويف 
حــــــــال وجــــــــــود عــــــــدد أكــــــــــر، يــــتــــم ضـــم 
الـــــــــــــــطـــــــــــــــاوالت مــــــــــــع مـــــــــــــراعـــــــــــــاة املـــــــســـــــافـــــــة 

الفاصلة بن املقاعد.
وذكر أنه يسمح بتقديم جميع 
أنــــــــــــــــــواع األطــــــــعــــــــمــــــــة واملـــــــــــشـــــــــــروبـــــــــــات يف 
حــــافــــظــــات الــــطــــعــــام الــــتــــي تـــســـتـــخـــدم 
ــــيـــــل  ــــلـ مــــــــــــــــرة واحــــــــــــــــــــــــدة فـــــــــــقـــــــــــط، مـــــــــــــع تـــــقـ
الكميات بأن تكفي حاجة كل فرد، 
تجنباً لتشارك الطعام، إضافة إىل 

تـــوفـــري خـــدمـــات الـــدفـــع اإللــــكــــروين، 
وتــوفــري وســائــل تعقيم الــيــديــن عىل 
جــــــمــــــيــــــع الــــــــــــــطــــــــــــــاوالت بـــــــعـــــــد مـــــــــغـــــــــادرة 
الــــــــــزبــــــــــائــــــــــن، مــــــــــع ضـــــــــــــــــــرورة الــــتــــنــــظــــيــــف 
الـــــــــــــــدوري لــــجــــمــــيــــع املــــــــرافــــــــق بـــــعـــــد كـــل 
اســـــــــــــــتـــــــــــــــخـــــــــــــــدام، وعــــــــــــــــــــــــدم اســــــــــتــــــــــخــــــــــدام 
طاوالت الخدمة الذاتية أو البوفيه 
املفتوح، وااللتزام بساعات العمل 

املحددة للمنشآت الغذائية.

ــــيـــــم إىل ضـــــــــــرورة  ــــتـــــعـــــمـ ولـــــــفـــــــت الـ
ــــبــــــل الــــجــــمــــيــــع  االلـــــــــــتـــــــــــزام الــــــــتــــــــام مــــــــن قــ
بــــالــــقــــيــــود واإلجـــــــــــــــــــراءات، وتـــطـــبـــيـــقـــهـــا 
ــــــة، حـــــيـــــث ســــتــــقــــوم  ــــديـ ــ ــــجـ ــ بــــمــــنــــتــــهــــى الـ
الـــــــــــــدائـــــــــــــرة وبـــــــشـــــــكـــــــل دوري بــــتــــقــــيــــيــــم 
مــؤشــرات األداء، واتــخــاذ مــا يــلــزم، 
حــــــــــفــــــــــاظــــــــــاً عــــــــــــىل الــــــــصــــــــحــــــــة الــــــــعــــــــامــــــــة، 
وضماناً الستمرارية قطاع األعمال. 
وأضــــــــــافــــــــــت، أنــــــــــه يف مــــــــا يـــتـــعـــلـــق 

بــــــضــــــوابــــــط وإجـــــــــــــــــــــــراءات االســــــتــــــعــــــداد 
إلعــــــــــــــــــــــادة مـــــــــــــزاولـــــــــــــة الـــــــــنـــــــــشـــــــــاط داخـــــــــــل 
الـــــــــصـــــــــاالت الــــــريــــــاضــــــيــــــة، فــــــإنــــــه يـــجـــب 
فحص جميع العاملن للتأكد من 
عـــدم إصــابــتــهــم بــالــفــريوس، إضــافــة 
إىل تـــقـــيـــد جـــمـــيـــع الـــعـــامـــلـــن والـــــــزوار 
بــــــــــــــارتــــــــــــــداء الــــــــكــــــــمــــــــامــــــــات والـــــــــقـــــــــفـــــــــازات 
كإجراء احرازي للوقاية من انتقال 
أي عــــــــدوى، واتـــــبـــــاع جـــمـــيـــع وســـائـــل 

الــــــحــــــمــــــايــــــة، وإجـــــــــــــــــراء فـــــحـــــص يــــومــــي 
لدرجات حرارة العاملن باملنشأة، 
وتـــــــــــوفـــــــــــري جـــــــــهـــــــــاز قـــــــــيـــــــــاس الـــــــــــــحـــــــــــــرارة، 
وإلــــــــــزام مـــــرتـــــادي الــــصــــالــــة بــالــفــحــص 
ـــاح بــــــالــــــدخــــــول، ورفــــــض  ـــمــ قــــبــــل الـــــســ
ــــــىل 38  ــــزيــــــد حــــــــرارتــــــــه عـ ــــــن تــ دخــــــــــول مـ

درجة.
وأضاف التعميم أنه يجب عىل 
جـــمـــيـــع الــــــصــــــاالت الــــريــــاضــــيــــة إغــــــاق 
أماكن الجلوس واالنتظار ملماريس 
النشاط الــريــايض، بحيث ال يسمح 
بــالــجــلــوس أو االنــتــظــار، مــع تعقيم 
الــصــالــة واملــعــدات بالكامل وبشكل 
تـــــــبـــــــاعـــــــد  دوري، والــــــــــــــــحــــــــــــــــرص عــــــــــــــىل 
األجــــــــهــــــــزة بـــــمـــــا ال يـــــقـــــل عـــــــن مـــــريـــــن، 
وعــدم االحتكاك بشكل مباشر بن 

الرواد، وترك مسافة آمنة بينهم.
وأشــــــــــــــــــــــــــــــار إىل أنــــــــــــــــــــه يــــــــــجــــــــــب عــــــىل 
مماريس النشاط الريايض العاجي 
ارتــــــــــــــــداء الـــــكـــــمـــــامـــــات والــــــــقــــــــفــــــــازات مـــا 
أمـــكـــن، وتـــوفـــري أجـــهـــزة تــعــقــيــم الــيــد 
يف جــــمــــيــــع األمـــــــاكـــــــن املـــــشـــــركـــــة، مــع 
ضرورة أال تزيد السعة االستيعابية 
للصالة الرياضية عىل 50% مقارنة 
بـــــاألوضـــــاع االعـــتـــيـــاديـــة، مــــع ضـــــرورة 
تـــــــــــعـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــم أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواض الـــــــــــســـــــــــبـــــــــــاحـــــــــــة 
ــــــوزي واألمــــــــاكــــــــن املـــخـــصـــصـــة  ــــاكـ ــ ــــجـ ــ والـ

للمساج والساونا بشكل دوري. 

بشرط استيفاء التدابير الوقائية للحد من انتشار »كورونا«

ضرورة االلتزام التام من قبل الجميع بالقيود واإلجراءات وتطبيقها بمنتهى الجدية. À  من المصدر 

رأس الخيمة تفتح المطاعم والمقاهي والصاالت الرياضية 
إغالق أماكن الجلوس واالنتظار في الصاالت الرياضية.

عدنان الحمادي:

»ينبغي الوقوف
ل تنفيذ 

ّ
على أسباب تعط

نص قانوني يخفف األعباء 
عن كاهل األسر 

المواطنة«.

المساعدات لـ »حاالت استثنائية«
أفاد تقرير برلماني صدر منتصف مايو 2012 بأن معظم دول 

الخليج تعتبر فئة الباحثين عن العمل ضمن الفئات التي تصرف لها 
مساعدة اجتماعية، فيما لم تدرج حكومة الدولة هذه الفئة 

 المساعدة االجتماعية، بل 
ً
ضمن الحاالت التي تستحق وجوبا

اعتبرتها ضمن الحاالت االستثنائية، على الرغم من أن البطالة 
اإلجبارية من ضمن الحاالت التي يتعين أن يشملها المجتمع 

 للمادة 16 من الدستور.
ً
برعايته استنادا

 للتقرير، أكد ممثلو الحكومة أنه بعد صدور القانون رقم 
ً
ووفقا

2 لسنة 2001، بشأن الضمان االجتماعي، تأسست هيئة تنمية 
وتوظيف الموارد البشرية الوطنية )تنمية(، وكانت مهمتها 
آنذاك البحث عن وظائف للباحثين عن عمل، وتم فصل هذه 

 ،)
ً
الهيئة عن وزارة الشؤون االجتماعية )تنمية المجتمع حاليا

وبالتالي تم تعديل القانون النتقال تبعية هذا الملف إلى جهة 
اتحادية أخرى »آنذاك«.
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وجيه السباعي À دبي

أقّرت هيئة الصحة يف دبي، ومركز 
التحكم والسيطرة لفريوس كورونا 
املستجد يف اإلمارة، معايري لفحص 
الـــفـــريوس، تــتــضــمــن شــــروط املــرافــق 
املـــخـــصـــصـــة الخــــتــــبــــار »كـــــوفـــــيـــــد-19«، 
ومــــــعــــــايــــــري االخـــــــتـــــــبـــــــار نـــــفـــــســـــه، وآلـــــيـــــة 
جمع العينات وتخزينها ونقلها إىل 
املــخــتــرات املــعــتــمــدة، بــهــدف توحيد 
الجهود املبذولة يف تشخيص املرض 
وتــــــــــــــــــقــــــــــــــــــديــــــــــــــــــم أفـــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــل الـــــــــــــــخـــــــــــــــدمـــــــــــــــات 

العالجية.
وقـــــــالـــــــت الــــهــــيــــئــــة إنــــــهــــــا ســـتـــعـــمـــل 
ــــــث اإلجـــــــــــــــــــــــــــراءات بــــشــــكــــل  ــــديـ ــ ــــحـ ــ عــــــــــى تـ
دوري بــــــــــــنــــــــــــاًء عــــــــــــى الـــــــــتـــــــــغـــــــــيـــــــــريات يف 
اإلرشــــــــــــــــــــــــادات الــــــوطــــــنــــــيــــــة والـــــــــــقـــــــــــرارات 
ــــبـــــغـــــي عــــــــى جـــمـــيـــع  ــــنـ االتــــــــحــــــــاديــــــــة، ويـ
املرافق الصحية ذات الصلة ضمان 
الـــتـــقـــيـــد واالمــــتــــثــــال لــــهــــذه املــتــطــلــبــات 

لتجنب أي انتهاكات أو عقوبات.
وحــــــــــــــــــــــّددت ضــــــــــوابــــــــــط مــــتــــطــــلــــبــــات 
الــتــســجــيــل واملـــوافـــقـــة، حــيــث تقتصر 
خـــــدمـــــات اخــــتــــبــــار »كـــــوفـــــيـــــد-19« عــى 
ثـــــــــــالثـــــــــــة أنـــــــــــــــــــــــــواع مـــــــــــــن املـــــــــــخـــــــــــتـــــــــــرات هـــــي 
»مـــــــخـــــــتـــــــرات هـــــيـــــئـــــة الــــــصــــــحــــــة بــــــدبــــــي، 
واملخترات السريرية يف املستشفيات 
الـــــــتـــــــي تـــــتـــــعـــــامـــــل مــــــــع )كـــــــــوفـــــــــيـــــــــد-19(، 
ــــتــــــرات الــــســــريــــريــــة املـــســـتـــقـــلـــة«،  واملــــــخــ
ووضـــعـــت الــهــيــئــة شـــرطـــن ملــوافــقــتــهــا 
عـــــى الــــتــــصــــريــــح لـــلـــمـــخـــتـــرات بــــإجــــراء 

فحص »كوفيد-19«، هما: »تقديم 
مــــــقــــــرح لــــــ)صـــــحـــــة دبـــــــــــي( بــــاســــتــــخــــدام 
الـــــــــــنـــــــــــمـــــــــــاذج املـــــــــــــتـــــــــــــوافـــــــــــــرة، واالمــــــــــتــــــــــثــــــــــال 

ملتطلبات التفتيش«.
وأكــدت الهيئة أنها ال تقبل أي 
نتيجة لفحص »كوفيد-19« صادرة 
عـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــخـــــــــــــــتـــــــــــــــرات غـــــــــــــــــــري مــــــــعــــــــتــــــــمــــــــدة 
وستخضع تلك املخترات إلجراءات 
تــأديــبــيــة، ويـــجـــب أن تــضــمــن املـــرافـــق 
الصحية التي تقدم خدمات ملرىض 
»كــــــــــــــــوفــــــــــــــــيــــــــــــــــد-19« وجـــــــــــــــــــــود عـــــــــقـــــــــد مـــــع 
ــــيــــــة املــــــعــــــتــــــمــــــدة مـــن  ــــبــ املــــــــخــــــــتــــــــرات الــــــطــ

الهيئة يف اإلمارة.
وكـــــشـــــفـــــت الــــهــــيــــئــــة أنـــــــــه لـــــــن يـــتـــم 
إرســـــــــــــــــــــال الـــــــعـــــــيـــــــنـــــــات إىل املـــــــخـــــــتـــــــرات 
اإلكـــلـــيـــنـــيـــكـــيـــة خـــــــارج اإلمــــــــــارة اعــــتــــبــــاراً 
من 15 يونيو الجاري، كما يجب أن 
تــــكــــون املــــعــــامــــل أيـــــضـــــاً مـــعـــتـــمـــدة مــن 
الهيئة، ويجب أن تحصل املنشآت 
عى موافقة الهيئة إلرســال عينات 

خارج دبي.
وحــــّددت »صــحــة دبـــي« معايري 
الخـــــــتـــــــبـــــــار »كـــــــــــوفـــــــــــيـــــــــــد-19«، حــــــيــــــث ال 
ُيـــطـــلـــب االخـــتـــبـــار إال مـــن قـــبـــل طــبــيــب 
مـــرخـــص مـــن الــهــيــئــة وفـــقـــاً لــلــمــبــادئ 
ــــة الـــــــســـــــريـــــــريـــــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة  ــــيــ ــــهــ ــيــ ــ ــــتــــــوجــ الــ
واســـتـــنـــاداً إىل مــعــايــري االخـــتـــبـــار ذات 
األولـــــويـــــة، وســـيـــتـــم تـــحـــديـــث مــعــايــري 
ــــار بــــانــــتــــظــــام مـــــن قــــبــــل الـــهـــيـــئـــة  ــــبـ ــــتـ االخـ
ومـــــــــــــــركـــــــــــــــز الـــــــــتـــــــــحـــــــــكـــــــــم والــــــــــســــــــــيــــــــــطــــــــــرة، 
وبــالــنــســبــة لــلــحــاالت الــتــي يــشــتــبــه يف 

أنها مصابة بـ»كوفيد-19«، فيجب 
عــــــــــــــــى الــــــــــطــــــــــبــــــــــيــــــــــب املــــــــــــعــــــــــــالــــــــــــج إعـــــــــــطـــــــــــاء 
تعليمات واضحة وشاملة للمرىض 
يف مــــا يــتــعــلــق بـــالـــحـــجـــر الــــــــذايت حــتــى 

يتم اإلبالغ عن النتائج.
وألــــزمــــت الــهــيــئــة الــطــبــيــب الـــذي 
يــــطــــلــــب الــــفــــحــــص بــــمــــســــؤولــــيــــة إبــــــالغ 
املــــريــــض بــالــنــتــيــجــة بـــمـــجـــرد تــأكــيــدهــا 
إيــــــــــجــــــــــابــــــــــيــــــــــة وإعــــــــــــــــــطــــــــــــــــــاء املـــــــــعـــــــــلـــــــــومـــــــــات 
والتوجيهات الالزمة للمريض بناًء 
ــــبـــــادئ الـــتـــوجـــيـــهـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة،  عــــى املـ
مع إلزامية االمتثال لسعر الخدمة 
الـــثـــابـــت الخـــتـــبـــار »كــــوفــــيــــد-19« وهـــو 

370 درهـــمـــاً )شـــامـــالً ضــريــبــة القيمة 
املــضــافــة(، واالمــتــنــاع عــن إضــافــة أي 
رسوم إضافية مثل رسوم الفحص 
ــــائـــــل  الـــــعـــــاجـــــل، والــــتــــســــلــــيــــم، والـــــرسـ

القصرية وغريها.
ــــئـــــة أنــــــــــه يـــــجـــــب أن  ــــيـ وأكــــــــــــــدت الـــــهـ
تـــــــــــــجـــــــــــــري مـــــــــــــخـــــــــــــتـــــــــــــرات االخــــــــــــــتــــــــــــــبــــــــــــــارات 
الـــجـــزيـــئـــيـــة، اخــــتــــبــــار تـــفـــاعـــل الـــبـــلـــمـــرة 
لـــــتـــــشـــــخـــــيـــــص   )PCR( املـــــــتـــــــســـــــلـــــــســـــــل 
الــــــــفــــــــريوس، و)RT-PCR(، حـــيـــث 
إنـــــــهـــــــا مــــنــــهــــجــــيــــة االخـــــــتـــــــبـــــــار املــــعــــتــــمــــدة 
لـــــــلـــــــكـــــــشـــــــف عـــــــــــــن فــــــــــــــــــــريوس »ســـــــــــــــــارس 
كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف2« املــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــب ملــــــــــــــــــــــــــرض 

»كــــوفــــيــــد-19«، ويـــجـــب عـــى املــخــتــر 
أخـــــــذ عـــيـــنـــة أو اثــــنــــتــــن مـــــن الـــحـــمـــض 
الـــــــــــــنـــــــــــــووي الـــــــــــريـــــــــــبـــــــــــوزي )RNA( مــــع 
مـــــراعـــــاة مــــراقــــبــــة الـــــجـــــودة يف عــمــلــيــة 

أخذ العينة.
ــــتــــــخــــــدم املــــخــــتــــر  ويــــــــجــــــــب أن يــــــســ
 )R T- P C R ( عــــــــــــــــتــــــــــــــــن  مــــــــــــــــجــــــــــــــــمــــــــــــــــو
ــــــي كــــل  ــــطـ ــ ــــغـ ــ ــــــث تـ ــيـ ــ ــ ــــحـ ــ مــــــخــــــتــــــلــــــفــــــتــــــن، بـ
مجموعة، اثنن أو أكرث من جينات 
)RdRp,N,S,E     /ORF1ab(، ويف 
حــــــــــالــــــــــة اكـــــــــتـــــــــشـــــــــاف جـــــــــــن واحـــــــــــــــــــد مــــع 
ــــمــــــوعــــــة )RT-PCR( واحــــــــــــــدة،  مــــــجــ
يـــــجـــــب تـــــأكـــــيـــــد االخـــــــتـــــــبـــــــار بـــمـــجـــمـــوعـــة 
)RT-PCR( أخــــرى، ويــجــب تفسري 
الــنــتــائــج وفـــقـــاً لــــإرشــــادات الـــصـــادرة 
من الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ 

واألزمات والكوارث.
وحـــول جــمــع الــعــيــنــات، أوصــت 
هــيــئــة الــصــحــة بــدبــي، بـــإجـــراء اخــتــبــار 
تــشــخــيــي أويل لــفــريوس كـــورونـــا يف 
عـــــيـــــنـــــات الــــــجــــــهــــــاز الــــتــــنــــفــــي الــــعــــلــــوي 
والبلعوم األنفي أو الفم البلعومي، 
ويـــــــــتـــــــــم جـــــــمـــــــع املــــــــســــــــحــــــــات يف ظــــــــــروف 
معقمة وتوضع عى الفور يف أنبوب 
نقل معقم من 2-3 مل من وسائط 
الــــــــنــــــــقــــــــل الـــــــــــــفـــــــــــــريويس )VTM(، أمــــــــا 
ــــــات الــــــــجــــــــهــــــــاز الــــتــــنــــفــــي  ــنـ ــ ــ ــيـ ــ ــ اخــــــــتــــــــبــــــــار عـ
الـــســـفـــي، هــــو خــــيــــار لـــلـــمـــرىض الـــذيـــن 
ــــال الـــــــــــــذي يــــصــــاحــــبــــه  ــ ــــعـ ــ ــــــسـ ــــــون الـ ــــانـ ــ ــــعـ ــ يـ
بلغم أو املـــرىض الــذيــن يقبعون عى 

أجهزة التنفس االصطناعي.

وأكدت الهيئة عى أخصائيي 
الرعاية الصحية الذين يجمعون 
الــــعــــيــــنــــات اتــــــبــــــاع تــــــدابــــــري مـــكـــافـــحـــة 
الــــــــــعــــــــــدوى واســـــــــتـــــــــخـــــــــدام مــــــعــــــدات 
الـــــوقـــــايـــــة الـــشـــخـــصـــيـــة املـــــــــوىص بــهــا 
وهــــــــــــــــي )كــــــــــمــــــــــامــــــــــة N95، وقـــــــــنـــــــــاع 
الــــــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــــــه، وحـــــــــــــــمـــــــــــــــايـــــــــــــــة الـــــــــــــعـــــــــــــن، 
ــــواقــــــي(،  ــــثــــــوب الــ والــــــقــــــفــــــازات، والــ
عــى أن يــجــمــع أخــصــائــيــو الــرعــايــة 
ــــة املــــــــرخــــــــصــــــــون املـــــــــدربـــــــــون  ــيــ ــ ــــصــــــحــ الــ
فــــــــقــــــــط يف بـــــــيـــــــئـــــــة طـــــــبـــــــيـــــــة مـــــنـــــاســـــبـــــة 
مـــــــســـــــحـــــــات »كــــــــــــــوفــــــــــــــيــــــــــــــد-19«، وال 
ينبغي أن يتم جمع املسحات يف 
املـــــــــنـــــــــزل أو الــــــعــــــمــــــل أو الــــــــــُنــــــــــزل أو 

معسكرات العمل.
وحــــــــــــــــــــــــــــول إجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات تــــــــخــــــــزيــــــــن 
العينة، أوضحت »صحة دبي« أنه 
يجب توفري مساحة مخصصة آمنة 
مع تقييد الوصول إليها، وأن تكون 
بــــالــــقــــرب مـــــن حـــــــوض غــــســــل الـــيـــديـــن 
لـــلـــتـــخـــزيـــن اآلمـــــــــن لــــعــــيــــنــــات املــــخــــتــــر، 
ــــبـــــوب  كــــمــــا يــــتــــم أخـــــــذ املــــســــحــــة يف األنـ
الـــــفـــــريويس تـــحـــت ظــــــــروف مــعــقــمــة، 
ويـــتـــم تــخــزيــنــهــا عـــى الـــفـــور يف درجـــة 
حــــرارة الــثــالجــة )2-8 درجــــة مــئــويــة( 
أو تـــخـــزيـــنـــهـــا يف صـــــنـــــدوق ثــــلــــج حــتــى 
يتم تسليمها إىل مختر الفحص يف 
أقــــــــــــــــــرب وقـــــــــــــــت مــــــــمــــــــكــــــــن، ويف حــــــالــــــة 
الــتــأخــري يف نقل العينة أكــرث مــن 24 
ساعة، يجب تخزينها يف الثالجة يف 

درجة حرارة )-20(.

»صحة دبي« ألزمت الطبيب بمسؤولية إبالغ 
المريض بنتيجة فحص »كورونا« بمجرد 

تأكيدها إيجابية. 

توحيد تشخيص المرض وتقديم أفضل الخدمات العالجية

»صحة دبي« و»التحكم 
والسيطرة« يقّران معايير 

لفحص »كوفيد-19« 
في اإلمارة

طلب اختبار »كورونا« ال يكون 
إال من طبيب مرخص من »صحة 

دبي«.À من المصدر 

نقل العينات بشكل آمن
أكدت هيئة الصحة في دبي، أنه يتم نقل عينات »كوفيد-19« 
من خالل لوجيستيات سلسلة التبريد، ويجب جمع عينات المختبر 

ونقلها ومعالجتها بأمان لضمان عدم نقل خطر اإلصابة إلى 
األفراد المعنيين، وااللتزام بنقل العينات بشكل منتظم لتجنب 
التأخير والتجميع، ويتم إرسال العينات خالل ساعتين من وقت 

الجمع باستخدام نظام التغليف المزدوج.
وشّددت الهيئة على وجوب اتخاذ موظفي النقل والبريد 

السريع احتياطات المواد الخطرة الحيوية أثناء نقل العينات، ويتم 
تدريب موظفي النقل أو شركة النقل بواسطة منشأة الجمع 

على ممارسات المناولة اآلمنة وإجراءات مكافحة العدوى، 
ويجب استخدام معدات الوقاية الشخصية في جميع األوقات 

والتأكد من احتياطات االتصال والقطرات.

 À سمية الحمادي
الفجيرة 

دعـــــــت اإلدارة الــــعــــامــــة لـــلـــدفـــاع 
املـــــــــــــــــدين يف الــــــــفــــــــجــــــــرية إىل عـــــــدم 
إهــــــمــــــال مـــــراقـــــبـــــة األطـــــــفـــــــال عــنــد 
اســــــــــــــــتــــــــــــــــخــــــــــــــــدامــــــــــــــــهــــــــــــــــم ألحـــــــــــــــــــــــــــــــواض 

السباحة.
وقــال مدير اإلدارة العامة 
لــــــــلــــــــدفــــــــاع املــــــــــــــــدين يف الـــــــفـــــــجـــــــرية، 
ــــيـــــجـــــي، مـــع  ــــنـ الــــعــــمــــيــــد عـــــــي الـــــطـ
دخـــول فصل الصيف توجهت 
األســـــر نـــحـــو أحــــــواض الــســبــاحــة 
يف املــــنــــازل لــلــرفــيــه عـــى نــفــوس 
ــــهــــــم، يف ظـــــــل اإلجــــــــــــــــراءات  ــــائــ ــــنــ أبــ
االحــرازيــة ملنع انتشار فــريوس 

كورونا املستجد. 
وأفــــــــــــــاد بـــــــــأن حــــــــــــــوادث غـــــرق 
األطـــــــــفـــــــــال يف املــــــســــــابــــــح املــــنــــزلــــيــــة 
واملــــزارع والــعــزب تــكــّررت خالل 
الــــــــــســــــــــنــــــــــوات املــــــــــاضــــــــــيــــــــــة، بــــســــبــــب 
اإلهــــــــــــــــــمــــــــــــــــــال وغـــــــــــــــيـــــــــــــــاب الـــــــــــرقـــــــــــابـــــــــــة 
الــفــعــلــيــة لـــهـــم أثــــنــــاء وجـــودهـــم 
يف أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواض الــــــــــــــســــــــــــــبــــــــــــــاحــــــــــــــة، 
باإلضافة إىل أن بعض املسابح 
ــــقـــــد االحـــــــتـــــــيـــــــاطـــــــات األمـــــنـــــيـــــة  ــــتـ ــــفـ تـ
الالزمة واشراطات السالمة. 

ــــيـــــجـــــي إىل أن  ــــنـ وأشــــــــــــــــار الـــــطـ
الفرة الزمنية الفاصلة بن أن 
يــــــــفــــــــقــــــــد الــــــــــطــــــــــفــــــــــل حــــــــــيــــــــــاتــــــــــه عـــــنـــــد 
سقوطه يف الحوض، ال تتجاوز 
ثـــواين، بسبب دخــول املــيــاه إىل 
الـــــــــجـــــــــهـــــــــاز الـــــــتـــــــنـــــــفـــــــي، مــــــوجــــــهــــــاً 
نــــصــــائــــح لــــكــــل األســــــــــر خــــصــــوصــــاً 
مــــــــــــــع دخــــــــــــــــــــــــول فــــــــــصــــــــــل الـــــــصـــــــيـــــــف 
ــــيــــــات  ــــلــــــوكــ بــــــــاالبــــــــتــــــــعــــــــاد عــــــــــن الــــــســ
الخاطئة وإهــمــال األطــفــال من 
خــــــالل تــــــرك مـــــن هـــــم دون ســن 
الــــ13 يف األحـــواض دون مراقبة 
وعــــــــــــــــــــــــــدم الــــــــــــســــــــــــمــــــــــــاح لـــــــــأطـــــــــفـــــــــال 
بـــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــري حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول حــــــــــــــــــــوض 
الــســبــاحــة، ألن ذلــــك قـــد يـــؤدي 
إىل حــــدوث االنـــــزالق، وبــالــتــايل 

التعرض لحادثة غرق.
وأكـــد أنــه البــد مــن تــدريــب 
األشــــخــــاص الـــذيـــن ســيــقــومــون 
بـــمـــراقـــبـــة األطــــفــــال خـــــالل فـــرة 
مكوثهم يف أحواض السباحة 
ســــــواء الــــخــــدم أو األهـــــــايل عــى 
اإلسعافات األولــيــة يف حاالت 
الـــــــــــــغـــــــــــــرق ولــــــــــــــــــو بـــــــــــطـــــــــــرق ســـــهـــــلـــــة 
ومــــيــــســــرة، تــــفــــاديــــاً الســـتـــغـــراق 
وقـــــــــــــــــــــــــــــــــت طـــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــل 

إنقاذهم.

ر من 
ّ

»الدفاع المدني« بالفجيرة تحذ
ترك األطفال في أحواض السباحة

لحماية المسعفين والمرضى من العدوى واألمراض الخطرة

وّقـــــــــــعـــــــــــت مــــــــؤســــــــســــــــة دبـــــــــــــــي لـــــــخـــــــدمـــــــات 
اإلســــعــــاف مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم مــــع شــركــة 
عـــــاملـــــيـــــة مــــتــــخــــصــــصــــة لــــــالســــــتــــــفــــــادة مـــن 
ــــيـــــاً تــــحــــارب  ــــريــــــدة عـــــاملـ تـــقـــنـــيـــة تـــعـــقـــيـــم فــ
املـــــــيـــــــكـــــــروبـــــــات والــــــــجــــــــراثــــــــيــــــــم، لـــتـــعـــقـــيـــم 
مركبات اإلسعاف واملسعفن خالل 
30 ثــــــــــــانــــــــــــيــــــــــــة، بــــــــــمــــــــــا يــــــــضــــــــمــــــــن حـــــــمـــــــايـــــــة 
املـــــــســـــــعـــــــفـــــــن واملــــــــــــــــــــــرىض مـــــــــــن الـــــــــعـــــــــدوى 

واألمراض الخطرة.
وتــــقــــنــــيــــة الــــتــــعــــقــــيــــم تــــحــــمــــل اســـــم 
»مــــايــــكــــروســــيــــف« ومـــعـــظـــم مــكــونــاتــهــا 
مـــــــــــن املــــــــــــــــــاء الــــــــنــــــــقــــــــي املـــــــــؤكـــــــــســـــــــد بــــنــــســــبــــة 
99.9%، وتــــتــــمــــيــــز بــــأنــــهــــا خــــالــــيــــة مـــن 
الكحول واملواد الكيميائية، وهي من 
ــــيـــــات الــــــتــــــي ثــــبــــتــــت قــــــدرتــــــهــــــا عـــى  ــــنـ ــــقـ ــــتـ الـ
الـــقـــضـــاء عــــى املـــيـــكـــروبـــات والـــجـــراثـــيـــم 
والــعــدوى بــاألمــراض الــخــطــرة بشكل 

فّعال.
وّقــــــع االتـــفـــاقـــيـــة املــــديــــر الــتــنــفــيــذي 
لــلــمــؤســســة خــلــيــفــة بــن دراي واملــديــرة 
الــــــــــعــــــــــامــــــــــة لـــــــــشـــــــــركـــــــــة »مــــــــايــــــــكــــــــروســــــــيــــــــف 

جروب« صفا القدومي.
وقال بن دراي إن »إسعاف دبي 
ــــتـــــعـــــاون مــــــع الـــــشـــــركـــــة مــــنــــذ أكـــــــرث مــن  تـ
ســــــبــــــع ســـــــــــنـــــــــــوات، ووّقـــــــــــعـــــــــــت اتـــــفـــــاقـــــيـــــة 

جديدة لتزويد بوابات التعقيم التي 
ابـــــــــــــتـــــــــــــكـــــــــــــرتـــــــــــــهـــــــــــــا املـــــــــــــــــؤســـــــــــــــــســـــــــــــــــة بــــــــمــــــــعــــــــقــــــــم 
)مايكروسيف(، بما يضمن الحفاظ 
عــى ســالمــة املسعفن بــعــد التعامل 
ــــهـــــا  ــــتـ ــــابـ مـــــــــع الــــــــــحــــــــــاالت املـــــشـــــتـــــبـــــه يف إصـ

باألمراض املعدية«. 
وأضــــــــــــــــــــــــــــــــاف: »تــــــــــعــــــــــقــــــــــم املــــــــؤســــــــســــــــة 
ــــــل مـــــريـــــض،  ــــاتـــــهـــــا، بـــــعـــــد نـــــقـــــل كـ ــــبـ مـــــركـ
لــضــمــان ســـالمـــة املـــــرىض واملــســعــفــن، 
كما تعقم محطات ونقاط اإلسعاف 

وعـــددهـــا 122، مـــشـــرياً اىل أن املــعــقــم 
ليس له أعراض جانبية، ويستخدم 

يف وجود املرىض واملسعفن«.
وذكر بن دراي أن املعقم حاصل 
ــــيـــــة  عــــــــــــى شــــــــــــــهــــــــــــــادات مـــــــنـــــــظـــــــمـــــــات صـــــحـ
عــــاملــــيــــة، تـــفـــيـــد بــــقــــدرتــــه عـــــى مــكــافــحــة 
املـــيـــكـــروبـــات، مـــشـــرياً إىل أن املــؤســســة 
تـــــجـــــري عـــــــــادة اخـــــتـــــبـــــاراً قــــبــــل الـــتـــعـــقـــيـــم 
لرصد عدد امليكروبات املوجودة عى 
األسطح، ثم تجري اختباراً آخر بعد 

التعقيم يظهر القضاء عليها.
مـــــــــــــــــــن جـــــــــــــانـــــــــــــبـــــــــــــهـــــــــــــا، قــــــــــــــــالــــــــــــــــت صـــــــفـــــــا 
ــــيـــــم  ــــتـــــعـــــقـ الـــــــــــقـــــــــــدومـــــــــــي، إن »تــــــقــــــنــــــيــــــة الـ
املـــــســـــتـــــخـــــدمـــــة يف مــــــركــــــبــــــات )إســـــــعـــــــاف 
دبــــي( حــاصــلــة عـــى شـــهـــادة مـــن إدارة 
 )FDA( الـــــغـــــذاء والــــــــــــدواء األمــــريكــــيــــة
 )CE( وعــــــــالمــــــــة املـــــطـــــابـــــقـــــة األوروبـــــــــــيـــــــــــة
وإدارة الـــســـلـــع الــــدوائــــيــــة والـــعـــالجـــيـــة 

.»)TGA( بأسراليا
وذكــــــرت أن تــقــنــيــة مــايــكــروســيــف 
آمنة كأمان املاء وصديقة للبيئة، إذ 
ال تحتوي عــى مــواد كيميائية سامة 
ــــارة وال تـــحـــتـــوي عــــى الـــكـــحـــول،  أو ضــ
ــــيـــــة أو  ــــبـ ــــانـ وال تــــســــبــــب أيــــــــــة أعــــــــــــــراض جـ
حـــــــــــســـــــــــاســـــــــــيـــــــــــة لــــــــــلــــــــــجــــــــــلــــــــــد أو الـــــــــــــعـــــــــــــن، 
وتــــــــــــــــســــــــــــــــتــــــــــــــــخــــــــــــــــدم عـــــــــــــــــــاملـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــاً لــــــــتــــــــعــــــــقــــــــيــــــــم 
املـــســـتـــشـــفـــيـــات ومــــركــــبــــات اإلســــعــــاف، 
لقدرتها عــى القضاء عــى الــعــدوى، 
مـــــــركـــــــبـــــــة  تــــــــعــــــــقــــــــيــــــــم  ولـــــــــــفـــــــــــتـــــــــــت إىل أن 
اإلســــعــــاف يـــتـــم يف زمـــــن قـــيـــايس ويــتــم 
الـــقـــضـــاء عــــى املـــيـــكـــروبـــات والـــجـــراثـــيـــم 
خــــالل 30 ثــانــيــة، لــتــصــبــح كـــل مــركــبــة 
آمـــــــــــــنـــــــــــــة تــــــــــــمــــــــــــامــــــــــــاً الســــــــــتــــــــــقــــــــــبــــــــــال املـــــــــــــــرىض 

واملسعفن.
دبي À اإلمارات اليوم

»إسعاف دبي« تستعين بتقنية عالمية لتعقيم 
مركباتها خالل 30 ثانية

تعقيم مركبات اإلسعاف بتقنية »مايكروسيف« الخالية من الكحول 
والمواد الكيميائية. À  من المصدر
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أفاد رئيس املحكمة العمالية يف دبي، 
الـــقـــايض جــمــال الـــجـــابـــري، لـــــ»اإلمــــارات 
الـــــــيـــــــوم« بــــانــــخــــفــــاض مـــــؤشـــــر الــــــدعــــــاوى 
الــعــمــالــيــة املــســجــلــة لـــدى املــحــكــمــة منذ 
بــدايــة الــعــام الـــجـــاري، عــى الــرغــم من 
تداعيات أزمة فريوس كورونا )كوفيد 
ـ 19( التي انعكست عى سوق العمل، 
الفـــــــتـــــــاً إىل تــــســــجــــيــــل 4832 دعــــــــــــوى يف 
الخمسة أشهر املاضية، مقابل 5074 
دعــــــوى خـــــال الــــفــــرة ذاتــــهــــا مــــن الـــعـــام 

املايض.
وعزا الجابري انخفاض املؤشر إىل 
جــهــد اســتــثــنــايئ بــذلــتــه اللجنة الــدائــمــة 
لــــــــــشــــــــــؤون الـــــــــعـــــــــمـــــــــال، ووزارة املـــــــــــــــــوارد 
البشرية والتوطني يف احتواء العمالة 
ــــــم فــــــــــــــــــــــــــــوراً، وتـــــلـــــبـــــيـــــة  ــــهـ ــ ــــــاتـ ــــكـ ــ ــــــشـ وحــــــــــــــــل مـ
ــــام  ــــعــ ــــطــ احــــــتــــــيــــــاجــــــاتــــــهــــــم كــــــــــافــــــــــة، مــــــــــن الــ
والـــــــــشـــــــــراب، والــــــــعــــــــودة إىل بــــلــــدانــــهــــم، 
ــــهــــــم  ــنــ ــ خـــــــــــــصـــــــــــــوصـــــــــــــاً الـــــــــــــــــذيـــــــــــــــــن تـــــــــخـــــــــلـــــــــت عــ
شـــــــركـــــــاتـــــــهـــــــم، وتــــــركــــــتــــــهــــــم دون تـــــوفـــــري 
أبــــــــــســــــــــط احــــــــتــــــــيــــــــاجــــــــاتــــــــهــــــــم، مـــــــــــــؤكـــــــــــــداً أن 
التعامل اإلنساين من قبل الدولة مع 
هــــــــــــــــذه الـــــــــفـــــــــئـــــــــات كــــــــــــــــان لــــــــــــه أُثــــــــــــــــــــر طــــــيــــــب، 
ـــــد  ـــيـ وســــــــــتــــــــــظــــــــــهــــــــــر نــــــــــتــــــــــائــــــــــجــــــــــه بـــــــــشـــــــــكـــــــــل جـــ

مستقباً.
وتـــــــــــــفـــــــــــــصـــــــــــــيـــــــــــــاً، أبـــــــــــــــلـــــــــــــــغ الــــــــــــجــــــــــــابــــــــــــري 
»اإلمــــــــــــــــــــــــــــارات الـــــــــــيـــــــــــوم« انــــــــخــــــــفــــــــاض عــــــدد 
الـــــــــــدعـــــــــــاوى الـــــعـــــمـــــالـــــيـــــة املـــــســـــجـــــلـــــة لــــــدى 

املحكمة منذ بداية العام الجاري الذي 
يـــشـــهـــد أزمــــــــة كــــــورونــــــاـ ومــــــا خــلــفــتــه مــن 
تـــداعـــيـــات صــعــبــة عــــى ســـــوق الــعــمــل، 
ولجوء بعض الشركات إىل إجــراءات 
اســتــثــنــائــيــة، ســــواء بتخفيض الــرواتــب 

أو تقليل عدد موظفيها.
وعزا انخفاض القضايا من 5074 
خال الخمسة أشهر األوىل من العام 
املـــــايض إىل 4832 دعـــــوى خــــال الــفــرة 
ذاتــــهــــا مــــن الــــعــــام الـــــجـــــاري إىل أســـبـــاب 
عـــــدة، مــنــهــا الــجــهــد الـــــذي تــبــذلــه وزارة 
املوارد والبشرية والتوطني يف التوصل 
إىل تــــســــويــــات بـــــني الــــعــــمــــال وأصــــحــــاب 
العمل، بما يضمن احتواء أي توتر أو 
حاجة إىل التنازع قضائياً، معترباً أنه 
إنــــــــجــــــــاز يـــــحـــــســـــب لـــــــــــلـــــــــــوزارة الـــــــتـــــــي راعــــــــت 
مـــــــصـــــــالـــــــح الــــــــــعــــــــــمــــــــــال، وحـــــــــــرصـــــــــــت عــــى 
حــــصــــولــــهــــم عـــــــى حـــــقـــــوقـــــهـــــم، وراعــــــــــت 
الظروف االستثنائية التي تمر به سوق 
العمل، وتــضــرر بعض الــشــركــات من 
اإلجــــراءات االحــرازيــة التي اتــخــذت يف 
العالم عموماً، ومن قبل الدولة عى 

وجه الخصوص.
وأوضـــــــــــــــــــــــح أن مــــــــــــن أبـــــــــــــــــــرز أســــــــبــــــــاب 
االنخفاض، الجهد الرائع الذي قامت 
به اللجنة الدائمة لشؤون العمال، يف 
توفري احتياجاتهم األساسية من أكل 
وشــــــــــرب ورعـــــــايـــــــة طــــبــــيــــة، الفــــــتــــــاً إىل أن 
بعض الشركات تخلت عن موظفيها، 
لكن الدولة لم تتخل عنهم، فتدخلت 

اللجنة الدائمة ووزارة املوارد البشرية 
وزودتهم بكل ما يحتاجون، وشاركت 
مـــــــــحـــــــــاكـــــــــم دبــــــــــــــــــي يف تـــــــــــوفـــــــــــري عــــــــــــــــــدد مـــــن 
الوجبات خال شهر رمضان، يف إطار 
املبادرة اإلنسانية العظيمة التي تبنتها 

دبي يف توفري 10 مايني وجبة.
وأكــــــــــــــــــــد الـــــــــــجـــــــــــابـــــــــــري أن الــــــتــــــعــــــامــــــل 
اإلنساين من هذا الجانب خفف كثرياً 
من التوتر، وحّد من مخاوف العمال، 
خصوصاً يف ظل قناعة جميع األطراف 
بـــــــأن األزمــــــــــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، وفـــــــــوق قـــــدرة 
بعض أصحاب األعمال، مشرياً إىل أن 
من الوارد ارتفاع معدل الدعاوى بعد 

ــــا  ــــهــ ــــاتــ ــــيــ انــــــــحــــــــســــــــار األزمــــــــــــــــــــة وبــــــــــقــــــــــاء تــــــداعــ
االقتصادية بعض الوقت، مؤكداً أن 
املحكمة مستعدة لجميع االحتماالت.

وحـــــــــــــــــــول قــــــــــــــــــــــــــرارات وزارة املـــــــــــــــــــوارد 
الــــبــــشــــريــــة والــــــتــــــوطــــــني بـــــشـــــأن اســــتــــقــــرار 
العمالة يف منشآت القطاع الخاص، 
ــــيـــــع الــــــــــقــــــــــرارات  قـــــــــــال الـــــــجـــــــابـــــــري إن جـــــمـ
توافقت مع قانون العمل لسنة 1980 
وتعدياته، وكل ما يف األمر أن الوزارة 
حــرصــت عــى تــوضــيــح الــبــدائــل املتاحة 
أمام أطــراف العمل، سواء الشركات 

أو املوظفني.
ويـــنـــص الــــقــــرار عـــى ضــــــرورة تـــدرج 
ــــاتــــــخــــــاذ اإلجــــــــــــــــراءات  صــــــاحــــــب الـــــعـــــمـــــل بــ
االحرازية، وتطبيق نظام العمل »عن 
ُبعد« إذا كان ذلك مناسباً، وال يجوز 
ــــو  لــــــــه االنــــــــتــــــــقــــــــال لــــــــــإجــــــــــراء الــــــــــثــــــــــاين، وهــ
تـــــــخـــــــفـــــــيـــــــض رواتــــــــــــــــــــــــــــب املـــــــــــوظـــــــــــفـــــــــــني دون 
ــــتـــــهـــــم، ويف حـــــــــال لـــــــم يـــتـــنـــاســـب  ــــقـ مـــــوافـ
نـــظـــام الــعــمــل »عـــــن ُبــــعــــد« مــــع طبيعة 
ــــمـــــل الــــــشــــــركــــــة، يــــنــــتــــقــــل إىل اإلجــــــــــــراء  عـ
الــــــــثــــــــالــــــــث، وهـــــــــــو مــــــنــــــح املـــــــــوظـــــــــف إجـــــــــــازة 

مدفوعة األجر. 
ــــــه رصــــيــــد  ــــديـ ــ ويف حــــــــــال لــــــــم يـــــكـــــن لـ
متوافر من اإلجازات، يمنح إجازة غري 
مــدفــوعــة، ثــم االنــتــقــال إىل اإلجــراءيــن 
الرابع والخامس، اللذين ينصان عى 
تخفيض األجر الشهري بشكل مؤقت 
أو دائــــم »ويف حـــال لــم يتفق الطرفني 
عـــــى اتـــــخـــــاذ اإلجـــــــــــــــراءات الـــــــصـــــــادرة مــن 

ــــا. ويف  الــــــــــــــوزارة، فـــــا يــــجــــوز لـــــه اتـــــخـــــاذهـ
حال تطبيقه اإلجــراءات بشكل فردي 
ــــه يــــجــــوز  ــــإنــ دون مـــــوافـــــقـــــة الــــــعــــــمــــــال، فــ
للموظف أو العامل التقدم بشكوى«.

وأوضح الجابري أن هذه القرارات 
تتم يف النهاية بالرايض بني الطرفني، 
ويمكن للموظف أو العامل الشكوى 
لــدى الـــــوزارة، ثــم اللجوء إىل املحكمة 
ــــيـــــة إذا لــــــــم يـــــتـــــم الــــــتــــــوصــــــل إىل  ــــالـ ــــمـ الـــــعـ

تسوية مسبقة.
وحـــــــول اعـــتـــبـــار أزمـــــــة كـــــورونـــــا قـــوة 
قاهرة، ومدى إمكانية استغال ذلك 
ــــبـــــل شـــــــركـــــــات يف الــــتــــعــــســــف ضــد  مـــــــن قـ
مــوظــفــيــهــا، قــــال الــجــابــري إن املحكمة 
العمالية ال تتعامل بنوع من التعميم 
مع جميع الدعاوى التي تصل إليها يف 
ظــل هـــذه األزمـــــة، وال يمكن لقضاتها 
الـــتـــعـــبـــري عـــــن آرائــــــهــــــم يف ذلـــــــــك، ألنـــهـــم 
يـــتـــعـــامـــلـــون وفـــــق قــــانــــون واضــــــــح، لــكــن 
تــــنــــظــــر كـــــــل حــــــالــــــة عـــــــى حـــــــــــدة، فـــهـــنـــاك 
ــــتـــــضـــــررة فــــعــــلــــيــــاً مــــــن األزمــــــــــة،  شـــــركـــــة مـ

ويمكنها إثبات ذلك باملستندات.
وأكـــــــــــــــــــــــد الــــــــــــجــــــــــــابــــــــــــري أن املــــــحــــــكــــــمــــــة 
الــــعــــمــــالــــيــــة تـــــحـــــرص عــــــى الــــفــــصــــل أوالً 
بأول يف ما لديها من دعــاوى، تحسباً 
ألي ارتفاع يف املؤشر، مستندة إىل بنية 
تحتية رقــمــيــة تتمتع بــهــا مــحــاكــم دبــي 
عـــمـــومـــاً، إضـــافـــة إىل اجــتــهــاد كــثــري من 
الــــزمــــاء لــتــحــســني آلـــيـــة الـــعـــمـــل، مثل 
قاض يطور حالياً برنامجاً يعتمد عى 

الـــــــــــــــــذكـــــــــــــــــاء االصـــــــــــطـــــــــــنـــــــــــاعـــــــــــي يف تـــــــســـــــريـــــــع 
مــــخــــرجــــات دعـــــــــاوى مــعــيــنــة بـــاالعـــتـــمـــاد 

عى إدخال بيانات مسبقة.

 
ً
المحكمة العمالية تطّور برنامجا

يعتمد على الذكاء االصطناعي 
في تسريع مخرجات الدعاوى.

رغم أزمة »كورونا« ونتيجة التسويات المبكرة والتعامل اإلنساني مع العمال

محمد فودة À دبي

محاكم دبي لديها بنية تحتية رقمية قوية. À من المصدر

انخفاض مؤشر 
الدعاوى 
العمالية

في دبي  

»االتحادية العليا« أيدت طعن النيابة 
على حكم »االستئناف«

محاكمة رجل وامرأة تسببا 
في وفاة شخص بالخطأ

ــــمـــــة االتــــــــحــــــــاديــــــــة الــــعــــلــــيــــا  ــــكـ أيـــــــــــــدت املـــــحـ
طــــــعــــــن الــــــنــــــيــــــابــــــة الـــــــعـــــــامـــــــة عـــــــــى حـــكـــم 
اســـتـــئـــنـــاف، أخـــطـــأ يف تــطــبــيــق أحـــكـــام 
الـــشـــريـــعـــة اإلســـامـــيـــة والــــقــــانــــون، إذ 
قىض بإلغاء نصف الدية املحكوم به 
ــــــم مـــــــــــشـــــــــــارك مـــــــــــع امــــــــــــــــــرأة،  ــــهـ ــ ــتـ ــ ــ عـــــــــــى مـ
ــــاة شـــخـــص يف  ــ بـــالـــتـــســـبـــب خـــطـــأ يف وفـ
حـــــادث مـــــــروري، دون تــحــمــيــل املــــرأة 

كامل مبلغ الدية.
وكــــانــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة أحـــالـــت 
ســـائـــق دراجـــــة نـــاريـــة وســائــقــة مــركــبــة 
ــــمـــــة، بـــتـــهـــمـــة الــــتــــســــبــــب يف  ــــاكـ إىل املـــــحـ
وفاة شخص بالخطأ، إذ وجهت إىل 
املتهمة أربع تهم، هي قيادة مركبة 
عـــــى الــــطــــريــــق الـــــعـــــام دون أن تـــلـــتـــزم 
بـــــعـــــامـــــات الـــــســـــري واملــــــــــــــرور وقــــــواعــــــده 
وآدابه بأن انحرفت بشكل مفاجئ، 
مـــــــــــا أدى إىل وقـــــــــــــــــوع حـــــــــــــــــادث صـــــــدم 
ــــيـــــادة مـــركـــبـــة دون  دراجــــــــة نـــــاريـــــة، وقـ
حـــــــــيـــــــــازة رخــــــــصــــــــة قـــــــــيـــــــــادة مـــــــــن ســــلــــطــــة 
الـــــــــرخـــــــــيـــــــــص، تـــــســـــبـــــبـــــت بـــــخـــــطـــــئـــــهـــــا يف 
إصـــــــــابـــــــــة شـــــــخـــــــص، وأتـــــــلـــــــفـــــــت مــــركــــبــــة 
ــــا غـــــري  ــ ــــمـ ــ ــــهـ ــ ــتـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــــعـ ــ ودراجــــــــــــــــــــــــــــة نــــــــــــاريــــــــــــة وجـ

صالحتني لاستخدام.

ووجــــــــهــــــــت الــــــنــــــيــــــابــــــة الـــــــعـــــــامـــــــة إىل 
املــتــهــم الـــثـــاين قـــيـــادة الـــدراجـــة الــنــاريــة 
عـــــى الــــطــــريــــق الـــــعـــــام دون أن يـــكـــون 
حـــــــــــائـــــــــــزاً رخــــــــصــــــــة قــــــــــيــــــــــادة مــــــــــن ســــلــــطــــة 
ــــيـــــص، وقــــيــــادتــــهــــا مـــــن دون أن  الـــــرخـ
تـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــرخـــــــــــــــــصـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــن ســـــــــلـــــــــطـــــــــة 
الـــــــــرخـــــــــيـــــــــص، ومـــــــــــــن دون أن تـــــكـــــون 

مؤمنة، مطالبة بمعاقبتهما.
وقــــــــضــــــــت مـــــحـــــكـــــمـــــة أول درجــــــــــة 
بــــــــــإلــــــــــزام املـــــتـــــهـــــمـــــني مـــــنـــــاصـــــفـــــة بـــــالـــــديـــــة 
ــــيـــــة بــــقــــيــــمــــة 200 ألــــــــف درهــــــم  الـــــشـــــرعـ
ــــة املـــتـــوفـــى يف الــــحــــادث،  ملــصــلــحــة ورثــ
فـــضـــاً عــــن مــجــمــوعــة مــــن الـــغـــرامـــات 

املالية عن التهم األخرى.
ثـــــم قــــضــــت مـــحـــكـــمـــة االســـتـــئـــنـــاف 
ــــائـــــق الـــــــدراجـــــــة الـــــنـــــاريـــــة مــن  بــــــــــرباءة سـ
تهمة التسبب يف وفاة املجني عليه، 
وإلغاء ما قىض به الحكم من إلزامه 
ــنــــــصــــــف الــــــــــديــــــــــة 100 ألـــــــــــــف درهـــــــــــــم،  ــ بــ

وتأييد الحكم يف ما عدا ذلك.
وأكــــــــــــــــــــدت املــــــحــــــكــــــمــــــة االتــــــــحــــــــاديــــــــة 
الــعــلــيــا أنــــه مـــن املـــقـــرر يف قـــضـــاء هـــذه 
املحكمة أن تطبيق أحكام الشريعة 
اإلســـامـــيـــة عـــى وجــهــهــا الــصــحــيــح ال 

يـــضـــري أحــــــــــداً، وأن أحـــكـــامـــهـــا واجـــبـــة 
الــــــــــتــــــــــطــــــــــبــــــــــيــــــــــق، ويـــــــــــبـــــــــــطـــــــــــل كـــــــــــــــل قــــــــضــــــــاء 
يــــخــــالــــفــــهــــا، وكـــــــــان مــــــن املــــــقــــــرر قــــانــــونــــاً 
بنص املادة 251 من قانون اإلجراءات 
الــجــزائــيــة أنـــه »ال يــنــقــض مـــن الــحــكــم 
إال ما كان متعلقاً باألوجه التي بني 
عــلــيــهــا الـــنـــقـــض مــــا لــــم تـــكـــن الــتــجــزئــة 
غـــــــــــري مـــــــمـــــــكـــــــنـــــــة«، ومـــــــــــــــــــــؤدى ذلــــــــــــــك أن 
ــــريــــــعــــــة  األحــــــــــــكــــــــــــام الــــــقــــــطــــــعــــــيــــــة يف الــــــشــ
اإلســـامـــيـــة واجـــبـــة الــتــطــبــيــق، وتــعــلــو 
ــــبــــــدأ حــــجــــيــــة األحـــــــــكـــــــــام، وعـــــى  عـــــــى مــ

مبدأ النظام العام.
حـــــــــكـــــــــم  أن  إىل  وأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارت 
االســتــئــنــاف خــالــف أحــكــام الشريعة 
اإلسامية، إذ كانت الدية الكاملة 
املـــــــــــقـــــــــــررة قـــــــــانـــــــــونـــــــــاً يف الـــــــقـــــــتـــــــل الـــــخـــــطـــــأ 
مـــقـــدارهـــا 200 ألــــف درهــــــم، وقـــىض 
الـــحـــكـــم املـــطـــعـــون فـــيـــه بــــــرباءة املــتــهــم 
الثاين، وإلغاء نصف الدية املحكوم 
ــــــه، دون تـــــحـــــمـــــيـــــل املــــتــــهــــمــــة  ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ بـــــــــه عـ
ــيــــبــــه  األوىل كـــــــــامـــــــــل الــــــــــــديــــــــــــة، مـــــــــــا يــــعــ
بــــــــــمــــــــــخــــــــــالــــــــــفــــــــــة أحـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــام الــــــــــشــــــــــريــــــــــعــــــــــة 

اإلسامية، بما يوجب نقضه.
أبوظبي À اإلمارات اليوم

تقليل زمن التقاضي

قال رئيس المحكمة العمالية 
في دبي، القاضي جمال 

الجابري، إن 50% من 
الدعاوى المنظورة في 

محاكم دبي عبارة عن 
 إلى أن 

ً
دعاوى عمالية، الفتا

المحكمة تضم أكبر عدد من 
 ،)

ً
القضاة )16 قاضيا

وتستطيع فصل كثير من 
الدعاوى خالل فترات قياسية 

، إضافة إلى 
ً
لم تتجاوز شهرا

دعاوى اليوم الواحد.
وأضاف أن المحكمة تقدمت 

باقتراحات لتقليل زمن 
التقاضي، مثل إنشاء مركز 

لتسوية المنازعات العمالية، 
على غرار لجنة المنازعات 

 أن محاكم 
ً
التجارية، مؤكدا

 في تطوير 
ً
دبي ال تألو جهدا

آلية العمل، واستخدام أحدث 
التقنيات الالزمة لتسريع 

وتيرته.

 4832
دعوى سجلتها المحكمة 
العمالية في دبي خالل 
الـ5 أشهر الماضية.

القاضي جمال الجابري:

»جميع األطراف لديها 
قناعة بأن األزمة استثنائية 

وفوق قدرة بعض 
أصحاب األعمال«.

نقطة أمنية على مداخل ومخارج 
أبوظبي لتنفيذ حظر التنقل

أفــــــــــــــــــاد نـــــــــائـــــــــب مـــــــــديـــــــــر مـــــــــديـــــــــريـــــــــة املــــــــــــــرور 
والـــــــــــــــــــــدوريـــــــــــــــــــــات بـــــــــقـــــــــطـــــــــاع الــــــعــــــمــــــلــــــيــــــات 
املركزية يف شرطة أبوظبي، العميد 
ســــالــــم بـــــن بــــــــراك الـــــظـــــاهـــــري، أنـــــــه تــم 
إقـــامـــة 12 نــقــطــة أمــنــيــة عـــى مــداخــل 
ومــــــــــــــخــــــــــــــارج املــــــــــــــــــــدن الــــــــتــــــــابــــــــعــــــــة إلمــــــــــــــــارة 
أبــــــــــوظــــــــــبــــــــــي، دعـــــــــــمـــــــــــاً ملـــــــــــشـــــــــــروع املــــــســــــح 
ــــــب عـــــــــــــى فـــــــــــــريوس  ــلـ ــ ــ ــــغـ ــ ــتـ ــ ــ ــلـ ــ ــ الــــــــــوطــــــــــنــــــــــي لـ
»كورونا«، وتطبيق قرار حظر تنقل 
األفـــــــــــــــراد بـــــــني مـــــــــدن اإلمـــــــــــــــارة الــــــثــــــاث: 
أبــوظــبــي، والــعــني، والــظــفــرة، وكــذا 
من وإىل إمارة أبوظبي، الذي دخل 
حــــيــــز الـــتـــنـــفـــيـــذ الــــســــاعــــة 12 مــنــتــصــف 

ليلة أمس.
وقال إن حظر التنقل بني مدن 
اإلمــــارة قــاصــر عــى مــنــع الــحــركــة من 
مــديــنــة إىل أخــــرى فــقــط، أمـــا الــتــنــقــل 
بـــــــــني املـــــــنـــــــاطـــــــق الـــــــداخـــــــلـــــــيـــــــة يف املـــــديـــــنـــــة 
الواحدة فهو مسموح مع األخــذ يف 
االعــــتــــبــــار االلـــــتـــــزام بـــربنـــامـــج الــتــعــقــيــم 
الـــوطـــنـــي حــســب املـــواعـــيـــد املـــقـــررة من 
الساعة العاشرة مساء إىل الساعة 

السادسة صباحاً.
وأكد أنه ال يوجد استثناءات يف 
تـــطـــبـــيـــق حـــظـــر الـــتـــنـــقـــل، الفــــتــــاً إىل أن 
إدارة األزمـــــــــــات والـــــــطـــــــوارئ أصـــــــدرت 

هذا القرار للحد من انتشار فريوس 
كورونا، ويجب عى الجميع تحمله 
لصالح املجتمع والتعاون يف تنفيذه 
ملدة أسبوع. وأكد أن شرطة أبوظبي 
ستكون حازمة يف تطبيق قرار حظر 
الـــــــــتـــــــــنـــــــــقـــــــــل، داعـــــــــــــــيـــــــــــــــاً األفـــــــــــــــــــــــــــــراد الـــــــــذيـــــــــن 
يـــــعـــــمـــــلـــــون يف مــــــديــــــنــــــة ويــــــقــــــطــــــنــــــون يف 
مــــــديــــــنــــــة أخـــــــــــــرى إىل االلـــــــــــتـــــــــــزام بــــعــــدم 
ـــنـــــــة  ــــــديــــ الــــــــتــــــــنــــــــقــــــــل واالســـــــــــــــتـــــــــــــــقـــــــــــــــرار يف مـ
واحدة، خال أسبوع حظر التنقل، 
خــــــــصــــــــوصــــــــاً أن دوام املــــــــوظــــــــفــــــــني يف 
الـــفـــرة الــحــالــيــة لــيــس مــطــبــقــاً بنسبة 

 .%100
مــــن جـــانـــبـــه أوضــــــح وكـــيـــل دائـــــرة 
الــصــحــة يف أبـــوظـــبـــي الـــدكـــتـــور جــمــال 
الــــكــــعــــبــــي، أن خـــــطـــــوة حــــظــــر الـــتـــنـــقـــل 

جاءت لضمان عملية املسح الوطني 
عن املصابني بفريوس كورونا، الفتاً 
إىل أن مـــــواجـــــهـــــة الـــــــفـــــــريوس عـــمـــلـــيـــة 
مدروسة ومنظمة، ويف سباق زمني 
ــــــن خــــــــال فـــحـــص  لــــلــــســــيــــطــــرة عــــلــــيــــه مـ
األشـــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــاص وتــــــــــــــــقــــــــــــــــي املـــــــــــصـــــــــــابـــــــــــني 
والــــــــــــــــــعــــــــــــــــــزل، بـــــــــــهـــــــــــدف الـــــــــــقـــــــــــضـــــــــــاء عـــــى 

الفريوس يف جميع األماكن.
ــــنـــــاك فـــــرقـــــاً مـــيـــدانـــيـــة  وقــــــــال إن هـ
تــــذهــــب إلجـــــــــراء الــــفــــحــــص يف مـــنـــاطـــق 
ذات كـــــــــثـــــــــافـــــــــة الــــــــــعــــــــــالــــــــــيــــــــــة، وكـــــــشـــــــف 
الحاالت املصابة، حيث نتعامل مع 
الـــفـــريوس كــوبــاء حــتــى إشــعــار آخــر، 
مـــــــؤكـــــــداً اســـــتـــــمـــــرار إجـــــــــــراء الــــفــــحــــوص 
ــتــــــى يـــــــكـــــــون عـــــــــــدد حــــــــاالت  ــ الــــــــــازمــــــــــة حــ

اإلصابة صفراً.

 À .قرار تقييد الحركة دخل حيز التنفيذ الساعة 12 منتصف ليلة أمس
أرشيفية

 أحمد عابد À أبوظبي
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ــــنــــــة )25 عــــــــامــــــــاً( مـــــــن مـــديـــنـــة  أنـــــــــا مــــــواطــ
كلباء، لدي مؤهل الثانوية العامة، 
وشهادات من بينها الرخصة الدولية 
 ،)ICDL( لــــــقــــــيــــــادة الــــــحــــــاســــــب اآليل
وقـــــــــــــدمـــــــــــــت عـــــــــــــى وظـــــــــيـــــــــفـــــــــة يف جـــــــهـــــــات 
حـــكـــومـــيـــة عــــــــدة، خــــصــــوصــــاً يف كـــلـــبـــاء 
والـــــفـــــجـــــرة، لـــكـــنـــي لـــــم أوفـــــــــق، ولـــــدي 
طــــــــفــــــــلــــــــة، ونـــــــــــمـــــــــــّر بـــــــــــظـــــــــــروف مــــعــــيــــشــــيــــة 
صـــــعـــــبـــــة بـــــســـــبـــــب تــــــــــــدين مـــــــصـــــــدر دخــــــل 
زوجي الذي ال يكاد يغطي جزءاً من 

متطلبات الحياة.
لــــــذا أنـــــاشـــــد املــــســــؤولــــن مــــســــاعــــديت يف 
الــــعــــثــــور عـــــى وظــــيــــفــــة ألســـــانـــــد زوجـــــي 

عى ظروف الحياة ومتطلباتها.

)بدرية(

أنــــــــا مــــــواطــــــن )32 عــــــــامــــــــاً(، أبـــــحـــــث عــن 
ــــاً بــــأنــــنــــي  ــــمــ ــلــ ــ ــــتــــــن، عــ ــنــ ــ ــــنــــــذ ســ ــــة مــ ــــفــ ــيــ ــ وظــ
حاصل عى شهادة الثانوية العامة، 
ولــــــــدي خـــــــرة ســــنــــة مـــــنـــــدوبـــــاً، وتــــركــــت 
الـــعـــمـــل لـــــظـــــروف خــــاصــــة مـــــــررت بـــهـــا، 
ــــــت أبــــــــوابــــــــاً عــــــــدة يف مــــؤســــســــات  ــــرقـ ــ وطـ
حكومية وخاصة يف دبي والشارقة، 

لكني لم أوفق.
لــــــــــذا أنــــــــاشــــــــد املـــــــســـــــؤولـــــــن يف الـــــجـــــهـــــات 
الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة، مــســاعــديت يف 
إيــــــــــــــــــجــــــــــــــــــاد وظــــــــــــيــــــــــــفــــــــــــة تــــــــــــــســــــــــــــاعــــــــــــــدين عــــــى 

مصروفات ومتطلبات الحياة.

)محمد(

أنـــا مــواطــنــة )24 عـــامـــاً( مــن الــفــجــرة، 
حاصلة عى شهادة البكالوريوس يف 
ــــلـــــوم الـــتـــطـــبـــيـــقـــيـــة ودورات عــــــدة،  الـــــعـ
وحاولت البحث عن عمل يف جهات 
حــكــومــيــة وخـــاصـــة، لــكــنــي لـــم أوفــــق، 
ــــو الـــعـــائـــل  ، وهــ ودخـــــــل والــــــــدي مـــــتـــــدنٍّ

الوحيد لنا.
لــــــــــذا أنــــــــاشــــــــد املـــــــســـــــؤولـــــــن يف الـــــجـــــهـــــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة والـــــخـــــاصـــــة مــــســــاعــــديت يف 
العثور عى عمل أستطيع من خالله 
إعالة نفيس ومساعدة أفراد أسريت.

)أ.م(

أنــا مــواطــنــة )30 عــامــاً(، حاصلة عى 
شـــــــــهـــــــــادة الـــــــثـــــــانـــــــويـــــــة الــــــــعــــــــامــــــــة، ولـــــــــدي 
شـــهـــادة الــحــاســب اآليل، ودورات يف 
املـــــعـــــهـــــد املـــــــــصـــــــــريف، وخــــــــــــرة يف خــــدمــــة 
الـــــــعـــــــمـــــــالء ثـــــــــــالث ســــــــــنــــــــــوات، وطــــــرقــــــت 
أبــــــــوابــــــــاً عــــــــدة يف جـــــهـــــات ومــــؤســــســــات 
حكومية وخاصة، لكني لم أوفق يف 
العثور عى وظيفة، ملساعدة زوجي 
وأفـــــــــــــــــــراد أســــــــــــــــريت، خـــــــصـــــــوصـــــــاً يف ظـــل 

الظروف الصعبة التي نمّر بها.
لــــــــــذا أنـــــــاشـــــــد املـــــــســـــــؤولـــــــن يف الــــجــــهــــات 
واملــــــؤســــــســــــات الــــحــــكــــومــــيــــة والــــخــــاصــــة 
مــــــســــــاعــــــديت يف الــــــعــــــثــــــور عــــــــى وظــــيــــفــــة 

تحفظ لنا الحياة الكريمة.

)ف.أ(

تعجز عن توفير كلفة حقن تنقذها من خطره

عائشة المنصوري■ أبوظبي 

تحتاج املقيمة »رشيدة« )مغربية - 52 
عــــــــامــــــــاً(  13 ألــــــفــــــاً و523 درهـــــــمـــــــاً كـــلـــفـــة 
الدواء لعالجها من مرض الروماتويد 
)الـــــــــتـــــــــهـــــــــاب املــــــــفــــــــاصــــــــل املـــــــــــــزمـــــــــــــن(، نـــــــظـــــــراً 
ــــيـــــة، وتـــنـــاشـــد  ــــالـ لــــتــــواضــــع إمــــكــــانــــاتــــهــــا املـ
أهل الخر مساعدتها عى تدبر كلفة 

العالج من املرض.
وتــــــــــروي املــــريــــضــــة )رشـــــــيـــــــدة( قــصــة 
مــعــانــاتــهــا مـــع املـــــرض، قــائــلــة: »عــنــدمــا 
كنت أبلغ من العمر 13 عاماً، شعرت 
بـــألـــم شـــديـــد يف جـــســـدي ولـــــم أســتــطــع 
الحركة والقيام من السرير، وأخرت 
أمـــــي بـــمـــا أشــــعــــر بـــــه، تـــوقـــعـــت أمـــــي أن 
تــلــك األعـــــراض ســبــبــهــا ســـوء تــغــذيــة أو 

نقص فيتامينات«.
وتـــــــابـــــــعـــــــت: »أصــــــبــــــحــــــت أمــــــــــي تـــعـــد 
الــطــعــام بــنــفــســهــا، وتـــجـــرين عـــى أكــل 
العديد من األطعمة الغنية بالحديد 
والـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات والـــعـــنـــاصـــر الـــغـــذائـــيـــة، 
لــــكــــن حــــالــــتــــي الــــصــــحــــيــــة لــــــم تـــتـــحـــســـن، 
وبـــــــــــــــــدأت أصـــــــــابـــــــــع الـــــــيـــــــديـــــــن والــــــقــــــدمــــــن 
بــــــــالــــــــتــــــــورم، ولــــــــــم أســـــتـــــطـــــع تــــحــــريــــكــــهــــا، 
وكـــــنـــــت آخــــــــذ بــــعــــض املــــســــكــــنــــات لــكــنــهــا 

كانت مؤقته يف تسكينها لأللم«.
وأضـــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــت: »عـــــــــــنـــــــــــدمـــــــــــا أكـــــــمـــــــلـــــــت 
أسبوعاً ولم أر أي تحسن يف حالتي، 
اصــــــــــطــــــــــحــــــــــبــــــــــتــــــــــنــــــــــي والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديت إىل أحـــــــــــــد 
املـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة يف املـــغـــرب، 
وبـــــعـــــد إجــــــــــــراء الـــــفـــــحـــــوص والــــتــــحــــالــــيــــل 
املخرية، أخرنا الطبيب بأنني أعاين 

مـــــــــــرضـــــــــــاً مــــــــزمــــــــنــــــــاً يف املــــــــفــــــــاصــــــــل يــــســــمــــى 
)الــــــرومــــــاتــــــويــــــد(، والــــــــــذي يـــســـبـــب آالمـــــــاً 

شديدة يف مفاصل الجسم«.
وتــــــابــــــعــــــت: »كـــــــانـــــــت بـــــــدايـــــــة ظــــهــــور 
ــــا  ــــمــ ــــلــ املـــــــــــــــــــرض بــــــــــــــأعــــــــــــــراض خـــــــفـــــــيـــــــفـــــــة، وكــ
تــقــدمــت يف الــعــمــر كــنــت أشــعــر بــزيــادة 
ــــنـــــاول  حــــــــدة املــــــــــــرض، وحــــــرصــــــت عــــــى تـ
األدويـــــــــــــــــــــة الــــــــتــــــــي وصـــــــفـــــــهـــــــا الــــــطــــــبــــــيــــــب يف 
مــــــوعــــــدهــــــا املــــــــحــــــــدد، ومـــــتـــــابـــــعـــــة جـــمـــيـــع 
الـــــفـــــحـــــوص الــــطــــبــــيــــة والــــتــــحــــالــــيــــل أثــــنــــاء 

مواعيدي يف املستشفى«.
وأضـــــــــــــــــافـــــــــــــــــت: »جـــــــــــئـــــــــــت إىل دولـــــــــــــة 
اإلمارات العربية املتحدة عام 2002، 
وكـــنـــت أعـــيـــش مــــع أخــــتــــي، وهـــــي الــتــي 
تقوم برعايتي بعد وفاة والديت، ولم 
أتــــوقــــع أبـــــــداً ظـــهـــور مـــضـــاعـــفـــات املــــرض 

بــــــشــــــكــــــل حــــــــــــــاد يف عــــــــــــــام 2003، رغـــــــم 
الــــتــــزامــــي بــــــاألدويــــــة وإجــــــــــراء الـــتـــحـــالـــيـــل 
والــــــــفــــــــحــــــــوص الـــــطـــــبـــــيـــــة دوريــــــــــــــــــــــاً، حـــيـــث 
أصبت بأنيميا حادة وارتفاع يف ضغط 
الــدم والسكر، باإلضافة إىل هشاشة 
يف الـــــعـــــظـــــام«. وتـــــابـــــعـــــت: »ذهـــــبـــــت إىل 
مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وعند 
إجــــــــراء الـــفـــحـــوص والـــتـــحـــالـــيـــل الــطــبــيــة 
واألشــعــة املــقــطــعــيــة، أخـــرين الطبيب 
بـــــأنـــــنـــــي أحــــــــتــــــــاج إىل عــــمــــلــــيــــتــــن: األوىل 
تـــبـــديـــل الـــركـــبـــتـــن الـــيـــمـــنـــى والــــيــــســــرى، 
واألخرى يف الحوض األيمن، حتى ال 
تتعرض حيايت للخطر، بسبب وجود 

هشاشة يف الــعــظــام، حيث مكثت يف 
املـــــــســـــــتـــــــشـــــــفـــــــى شــــــــــــهــــــــــــراً أتــــــــلــــــــقــــــــى الــــــــعــــــــالج 
وأجـــــــــــري الـــــفـــــحـــــوص الــــطــــبــــيــــة والـــــعـــــالج 
الطبيعي، وتكفلت إحدى الجمعيات 
الـــــــخـــــــريـــــــة بــــــــالــــــــدولــــــــة بـــــــــســـــــــداد تــــكــــالــــيــــف 

العالج«.
وأضــــــــــــافــــــــــــت: »كــــــــنــــــــت أرى حــــالــــتــــي 
الــــــصــــــحــــــيــــــة تـــــتـــــحـــــســـــن بــــــــــبــــــــــطء، واأللـــــــــــــم 
يختفي بعض األيام، ويكاد يتالىش، 
ويف أيــــــــــام أخــــــــــرى تــــــــــــزداد حــــــدتــــــه، رغــــم 
تناول األدوية، ويف عام 2011 ظهرت 
مـــــــــــرة أخـــــــــــــرى آالم حـــــــــــــادة يف الــــــحــــــوض 
األيــــــــــــســــــــــــر، ولــــــــــــــم أســـــــتـــــــطـــــــع الـــــــــــنـــــــــــوم مــــن 
شدته«. وتابعت: »توجهت إىل قسم 
الـــــطـــــوارئ يف مـــديـــنـــة الـــشـــيـــخ شــخــبــوط 
ــــيـــــة، وأخــــــــــــرين الــــطــــبــــيــــب املــــعــــالــــج  ــــبـ الـــــطـ
ــــيـــــة  ــلـ ــ ــــمـ لــــــــحــــــــالــــــــتــــــــي بـــــــــــــــضـــــــــــــــرورة إجــــــــــــــــــــــــــراء عـ
جـــــــــــراحـــــــــــيـــــــــــة لـــــــــــلـــــــــــحـــــــــــوض، حـــــــــيـــــــــث غـــــطـــــى 
ــــيـــــف الـــعـــمـــلـــيـــة  الــــــتــــــأمــــــن الـــــصـــــحـــــي تـــــكـــــالـ
الــجــراحــيــة واألدويـــــة الــطــبــيــة، ووصــف 
ــــتــــــي يـــــجـــــب تـــلـــقـــيـــهـــا  ـــيــــب الـــــحـــــقـــــن الــ ـــبـ الــــطـ
ــــاً، بــــــصــــــورة مـــنـــتـــظـــمـــة، ملــــرض  ــيـ ــ ــــبـــــوعـ أسـ

الروماتويد«. 
وأكملت »أقف عاجزًة تماماً عن 
تــدبــر مــبــلــغ الـــعـــالج، كـــوين ال أعــمــل، 
وأسكن مع أختي، ومصدر دخيل هو 
زوج أخـــــــــــتـــــــــــي، لــــــــــــــذا أنـــــــــــاشـــــــــــد أصـــــــحـــــــاب 
الـــقـــلـــوب الـــرحـــيـــمـــة واأليــــــــادي الــبــيــضــاء 

مساعديت«.

»رشيدة« تحتاج
 إلى 13 ألف درهم 

للعالج من الروماتويد 
المفصلي 

التقرير الطبي 
أفاد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط 

الطبية في إمارة أبوظبي، وحصلت »اإلمارات اليوم« على نسخة 
 والتهابات متكررة في مفاصل 

ً
منه، بأن »المريضة تعاني آالما

اليدين والرجلين«. وأضاف التقرير الطبي أن »المريضة أجريت لها أربع 
عمليات جراحية خالل السنوات الماضية: العملية األولى عام 2003 
وكانت لتبديل الركبة اليمنى واليسرى والحوض األيمن، وفي عام 
2011 أجريت لها عملية الحوض من الجزء األيسر، والمريضة تعاني 

مرض روماتويد مفصلي مزمن، لذلك تم وصف دواء خاص لها 
 
ً
للسيطرة على المرض يجب أن تواظب عليه، تبلغ كلفته 13 ألفا

.»
ً
و523 درهما

ما يحك ظهرك إال ظفرك

فقدت ماليني الوظائف يف شتى 
أنحاء العالم من جراء أزمة 

كورونا التي ضربت االقتصاد 
العاملي، وتركت آثارها السلبية يف 

مشارق الدنيا ومغاربها، هذه 
األزمة ضربت الصغري والكبري يف 

آٍن واحد، حتى الشركات 
الضخمة التي تبلغ أرباحها 

السنوية مليارات أخذت تشتيك يف 
كل مكان من تردي األوضاع 

االقتصادية.
قبل أيام بثت قناة إخبارية لقاًء مع سيدة عربية اعتربت قرار 
إنهاء خدماتها من إحدى الجهات الحكومية االتحادية قراراً ظاملًا 

وتعسفيًا، وأخذت تتحدث عن إنجازاتها، والتفاين واإلخالص 
طوال فرتة عملها السابقة، وعن الدور الكبري الذي أدته يف 

وظيفتها، ثم ختمت املقابلة باعتقادها أن سبب إنهاء خدماتها قد 
يعود ملا سمته نوعًا من الغرية وخوف املديرين عىل مناصبهم 

بسبب خرباتها وتميزها عن غريها من املوظفني!
من استمع إىل املقابلة سيعتقد للوهلة األوىل أن املوظفة 

املفصولة كان لها دور يف إنجازات الجهة االتحادية، خاصة بعد 
تطرقها ملوضوع الغرية وخوف املسؤولني من إمكاناتها واحتمال أن 

تصل يف يوم ما إىل مكانة تهدد وظائفهم ومناصبهم الكبرية، 
وهذا ما جعل الكثري من املتابعني يبحثون عن املعلومات 

الشخصية عن هذه السيدة لعل وعىس يمكنهم االستفادة من 
خرباتها يف جهات ومؤسسات أخرى.

تمثلت املفاجأة يف أن املوظفة املفصولة موظفة عادية جداً، وال 
تشغل أي منصب كبري، إذ تعمل منذ سبع سنوات يف هذه الجهة 

االتحادية، وأن موضوع إنهاء خدماتها ال يمكن بأي حال من 
األحوال أن يكون متعلقًا بالغرية وال يف خوف املديرين منها، بل إنه 

واضح جداً أن املسألة تتعلق باآلثار السلبية التي فرضتها جائحة 
كورونا، ما أدى إىل اتخاذ قرار فصلها، علمًا بأن عقد العمل 

الخاص بها يتضمن إمكانية االستغناء عنها يف أي وقت.
ُرّب ضارة نافعة، ولعل هذا درس للعديد من الجهات التي 

تفضل توظيف غري املواطنني، ضاربة بعرض الحائط وجود كفاءات 
مواطنة وشابة تستطيع تحمل املسؤولية ليس يف الوظائف 

البسيطة التي يمكن شغلها من أي كائن كان فقط، بل وحتى يف 
الوظائف األخرى التي تتطلب قدراً كبرياً من الخربات والعلم 

واملعرفة. قيل سابقًا ونكررها دائمًا: ما يحك ظهرك إال ظفرك!  

Emarat55@hotmail.com
Twitter: @almzoohi

هذه األزمة ضربت الصغير 
والكبير، حتى الشركات 

الضخمة التي تبلغ أرباحها 
السنوية مليارات تشتكي 
في كل مكان من تردي 

األوضاع االقتصادية.

٥ دقائق

خالد السويدي

أطــلــق الــســودانــيــون املــقــيــمــون بــدولــة 
اإلمــــارات العربية املــتــحــدة بالتعاون 
مـــع هــيــئــة الـــهـــالل األحـــمـــر اإلمـــــارايت، 
حــمــلــة لـــدعـــم الـــجـــهـــود املــــبــــذولــــة مــن 
الــــــســــــلــــــطــــــات الــــــــســــــــودانــــــــيــــــــة لــــلــــتــــصــــدي 
لـــــــــفـــــــــروس كــــــــــورونــــــــــا )كــــــــــوفــــــــــيــــــــــد-19(، 
والـــســـيـــطـــرة عــــى تـــداعـــيـــاتـــه الــصــحــيــة 

والطبية.
ــــتــــــم  تـــــــــتـــــــــيـــــــــح الــــــــــحــــــــــمــــــــــلــــــــــة، الـــــــــــــتـــــــــــــي يــ
تـــــــــــنـــــــــــفـــــــــــيـــــــــــذهـــــــــــا بــــــــــــــــــــــإشــــــــــــــــــــــراف الـــــــــــــســـــــــــــفـــــــــــــارة 
السودانية يف أبوظبي، للسودانين 
املــــــقــــــيــــــمــــــن بـــــــــالـــــــــدولـــــــــة حـــــــشـــــــد الـــــــدعـــــــم 
ــــنــــــي والـــــــــتـــــــــرع لــــتــــعــــزيــــز  ــيــ ــ ــــعــ املــــــــــــــــادي والــ
فـــعـــالـــيـــاتـــهـــا عــــر جـــمـــيـــع مـــنـــافـــذ هــيــئــة 

الهالل األحمر اإلمارايت واملتمثلة يف 
املــــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــــع اإللـــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــروين لــــــــلــــــــهــــــــيــــــــئــــــــة، 
وتــــــطــــــبــــــيــــــقــــــاتــــــهــــــا الـــــــــذكـــــــــيـــــــــة واملــــــــنــــــــصــــــــات 
ــــيـــــة  ــــنـــــصـ اإللـــــــــكـــــــــرونـــــــــيـــــــــة والــــــــــرســــــــــائــــــــــل الـ
ــــافـــــذ الــــــتــــــرع املــــبــــاشــــر  ــــنـ الـــــقـــــصـــــرة، ومـ
لـــهـــيـــئـــة الــــهــــالل األحــــمــــر املــــــوجــــــودة يف 
أكرث من 300 موقع باملراكز التجارية 
والــــــــــــجــــــــــــمــــــــــــعــــــــــــيــــــــــــات واألســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواق عــــــى 
مــــســــتــــوى الـــــــدولـــــــة، إضـــــافـــــة إىل رقــــم 
الـــــــحـــــــســـــــاب املـــــــــصـــــــــريف الـــــــــــــــــدويل لـــهـــيـــئـــة 
الــــــهــــــالل األحــــــــــــمــــــــــــر»IBAN«، والــــــــذي 
يـــكـــون مـــتـــاحـــاً لـــلـــســـودانـــيـــن املــقــيــمــن 
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ســـقـــطـــت الفــــتــــة مـــــروريـــــة مـــــوجـــــودة يف 
منطقة هييل الصناعية يف العني منذ 
مـــدة طــويــلــة نتيحة حـــادث، مشوهة 

املنظر العام للموقع.
لـــــــــــــــذا نـــــــطـــــــلـــــــب مــــــــــــن الـــــــــجـــــــــهـــــــــات املـــــعـــــنـــــيـــــة 
إصــاحــهــا، حــفــاظــاً عـــى املــنــظــر الــعــام 

للمكان.

القارئ: علي الكعبي

ــــاعـــــدة الـــطـــفـــل  ــــمـــــسـ تــــكــــفــــل مـــــتـــــرعـــــان بـ
»عــــمــــرو« )مــــصــــري - 9 ســــنــــوات( عــى 
تـــكـــالـــيـــف عــــاجــــه يف مـــســـتـــشـــفـــى تـــــوام 
بمبلغ 14 ألفاً و500 درهم، إذ تكفل 
ــــتـــــرع بــــمــــســــاعــــدتــــه بـــــــــــــ9500 درهـــــــم،  مـ
فيما تكفل اآلخر بمساعدته بـ5000 
درهــــــم، واليــــــزال يــنــتــظــر والـــــد الــطــفــل 
ــــاعـــــده عــــــى اســــتــــكــــمــــال املـــبـــلـــغ  مــــــن يـــــسـ
املتبقي، إذ تبلغ كلفة العاج سنوياً 

20 ألفاً و532 درهماً.
ــــــط الــــــســــــاخــــــن« بـــني  ــــــخـ ونــــــســــــق »الـ
املــتــرعــني ودائـــرة الــشــؤون اإلسامية 
والعمل الخريي بدبي لتحويل املبلغ 

إلدارة مستشفى توام بالعني.
وكانت »اإلمارات اليوم« نشرت 
أمــس قصة معاناة »عمرو« يف عدم 
قـــدرتـــه عـــى الــتــكــفــل بــمــبــلــغ الـــعـــاج، 
نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها.

وأعـــــــــــــــــــــرب والـــــــــــــــــــــده عـــــــــــن ســــــعــــــادتــــــه 
وشــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــره الــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــيــــــــــــق لــــــــلــــــــمــــــــتــــــــرعــــــــني 
ــــا مــــــــــــع مــــــــعــــــــانــــــــاتــــــــه يف ظـــــل  ــ ــــمـ ــ ــــهـ ــ ــتـ ــ ــ ــــفـ ــ ــــوقـ ــ لـ
الظروف التي يمر بها، مشرياً إىل أن 
ــــنــــــي كــــــــثــــــــرياً، ألنـــــه  »خـــــــــر الـــــــتـــــــرع أفــــــرحــ
ــــتـــــمـــــرار حــــصــــول طــــفــــيل عــى  يـــعـــنـــي اسـ
الــعــاج الـــذي يــحــتــاجــه، خــصــوصــاً يف 
ظــــــــــــل أزمــــــــــــــــــــة كــــــــــــــورونــــــــــــــا وتــــــــــوقــــــــــفــــــــــي عـــــن 

العمل«.
والطفل »عمرو« مصاب بحالة 
نــــــــــــــــــــــــــــادرة مــــــــــــــن األمـــــــــــــــــــــــــــــــــراض مــــــــــنــــــــــذ أربــــــــــــــع 

سنوات، حيث يعاين مرض العصبي 
الــــدمــــاغــــي، مــــا ســـبـــب تــــآكــــاً يف خـــايـــا 
املـــــــــــــخ وتـــــــشـــــــنـــــــجـــــــات مــــــســــــتــــــمــــــرة دمــــــــــرت 
الجهاز العصبي لديه، ما جعله غري 
قادر عى الحركه نهائياً، ويقيض كل 
وقــتــه بـــالـــفـــراش، إذ إن لــديــه )بــطــاقــة 
عـــــــــــــــــونـــــــــــــــــك(، الــــــــــــتــــــــــــي تــــــــغــــــــطــــــــي تــــــكــــــالــــــيــــــف 
ــــعـــــــض املـــــســـــتـــــلـــــزمـــــات  ــ عـــــــــاجـــــــــه، عــــــــــــدا بـ
الطبية واألغذية الخاصة به، والتي 
تبلغ كلفتها شهرياً 1711 درهماً، إذ 
يحتاج إليها ملــدة عــام بمبلغ 20 ألفاً 
ــــنـــــاشـــــد والـــــــــــده مــن  و532 درهــــــــمــــــــاً، ويـ
يساعده عى تأمني امللبغ املتبقي من 

كلفة العاج وقدره  6032 درهماً.
ويــــــــروي والـــــــد الـــطـــفـــل قـــصـــة ابــنــه 
لـــــــــ»اإلمــــــــارات الــــــيــــــوم«، قـــــائـــــاً: »طـــفـــيل 
عـــــــــــــمـــــــــــــرو يـــــــــــــعـــــــــــــاين املــــــــــــــــــــــــرض مــــــــــنــــــــــذ أربـــــــــــــــع 
ســـــــــــــــنـــــــــــــــوات، وكـــــــــــنـــــــــــت أتـــــــــــــــــــــــــردد بـــــــــــــه عـــــى 
مــســتــشــفــى الــعــني وتـــــوام، إذ كـــان يف 
بــدايــة مــرضــه يــعــاين تشنجات وعــدم 
الــــــــقــــــــدرة عـــــــى الــــــحــــــركــــــة، فــــنــــقــــلــــتــــه إىل 
ــــــى الـــــــــــــعـــــــــــــني، وتـــــــــــــــــم إجـــــــــــــــــراء  ــــفـ ــ ــــــشـ ــتـ ــ ــ ــــــسـ مـ
الـــــفـــــحـــــوص والــــتــــحــــالــــيــــل الـــــــازمـــــــة، إذ 
تبني أنه يعاين حالة نــادرة تتمثل يف 
إصــــابــــتــــه بـــــمـــــرض يـــنـــتـــج عــــنــــه تـــــآكـــــل يف 
خـــــــــــــايـــــــــــــا املــــــــــــــــــــخ وحــــــــــــــــــــــــــــــدوث تـــــــشـــــــنـــــــجـــــــات 
مـــســـتـــمـــرة دمـــــــــرت جـــــهـــــازه الـــعـــصـــبـــي، 
كما يعاين مرض العصبي الدماغي، 
وفشاً يف النمو الجسدي، وصعوبة 
يف الــــــــــــــبــــــــــــــلــــــــــــــع، وارتــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــاع املــــــــــــــــــــــــــــــريء، 

ومشكات يف املعدة وتأخراً يف النمو 
العقيل، ومشكات يف التنفس«.

وأضــاف: »هــذه األمــراض سببت 
لــــه عـــــدم قــــــدرة عــــى الـــحـــركـــة نـــهـــائـــيـــاً، 
وأصـــبـــح طــريــح الـــفـــراش، وقـــد نقلته 
إىل مــــــســــــتــــــشــــــفــــــى تـــــــــــــــــــــوام يف الـــــــــعـــــــــني، 
وخــــضــــع لـــلـــفـــحـــوص والـــتـــحـــالـــيـــل مـــرة 
أخــــرى، وقـــرر األطــبــاء أنـــه يــحــتــاج إىل 
ــــيــــــاة، ومــــســــتــــلــــزمــــات  عــــــــاج مــــــــدى الــــــحــ
طبية وأغذية من نوع خاص تناسب 

حالته الصحية«.

وتـــــــــــــابـــــــــــــع »ابـــــــــــــنـــــــــــــي لـــــــــــديـــــــــــه )بـــــــطـــــــاقـــــــة 
عـــــــــــــونـــــــــــــك(، إذ كــــــــــانــــــــــت يف الــــــــســــــــنــــــــوات 
املاضية تغطي تكاليف عاجه كافة، 
ولكن حالياً أصبحت تغطي العاج 
عـــــــــــــــدا بــــــــعــــــــض املــــــــســــــــتــــــــلــــــــزمــــــــات الـــــطـــــبـــــيـــــة 
ــــة الــــخــــاصــــة بــــــاملــــــرض، والــــتــــي  ــ ــــذيـ ــ واألغـ
تـــبـــلـــغ كــلــفــتــهــا شــــهــــريــــاً 1711 درهــــمــــاً، 
وهو يحتاجها مدى الحياة، إذ تبلغ 
كلفتها سنوياً 20 ألفاً و532 درهماً، 
ــــيـــــة  ــــالـ ــــلـــــغ فــــــــــوق إمـــــــكـــــــانـــــــايت املـ ــــبـ وهـــــــــــــذا مـ

املتواضعة«.

وقال: »أنا املعيل الوحيد ألفراد 
أســــــريت، وأعـــمـــل بـــإحـــدى مــؤســســات 
القطاع الخاص براتب 5000 درهم، 
وقـــــــد تـــــوقـــــف راتـــــبـــــي مــــنــــذ ثـــــاثـــــه أشـــهـــر 
تقريباً بسبب جائحة )كورونا(، كما 
أنــــــنــــــي أســــــــــــدد إيـــــــــجـــــــــاراً شــــــهــــــريــــــاً بـــقـــيـــمـــة 
2500 درهم، وأعيل كاً من الزوجة 
وثــاثــة أطــفــال، وال أعـــرف مــا العمل 
يف ظـــــل الـــــظـــــروف الــــتــــي أمــــــر بــــهــــا، لـــذا 
ـــاعــــــديت عـــى  أنـــــــاشـــــــد أهـــــــــل الــــــخــــــري مــــــســـ

تكاليف العاج«.

 الستكمال عالجه
ً
ينتظر من يساعده بـ 6032 درهما

نــحــن مــســتــخــدمــي شـــارع الــشــيــخ زايــد 
بـــــــــن حـــــــــمـــــــــدان آل نـــــــهـــــــيـــــــان، وتـــــــحـــــــديـــــــداً 
ســكــان منطقة وادي الــصــفــا يف دبــي، 
نــــــعــــــاين انــــــخــــــفــــــاض الــــــســــــرعــــــة املــــــحــــــددة 
لــلــطــريــق، إذ نـــأمـــل مـــن املـــســـؤولـــني يف 
هـــــيـــــئـــــة الــــــــطــــــــرق واملــــــــــــواصــــــــــــات يف دبــــــي 

وشــرطــة دبـــي الــنــظــر يف زيــــادة سرعته 
من 100 كم يف الساعة إىل 120 كم، 
ألنه من الطرق السريعة يف اإلمارة، 

ويحوي أربعة مسارات.

)أبوحسام(

»طرق وشرطة دبي«  
طــالــب مـــرتـــادون لــطــريــق دبـــي - الــعــني 
املــــــســــــؤولــــــني يف بـــــنـــــوك الـــــــدولـــــــة بـــــزيـــــادة 
عدد أجهزة الصراف اآليل يف محطات 
الـــــبـــــرول عــــى هــــــذا الــــطــــريــــق، إذ يــضــم 
الـــــــــطـــــــــريـــــــــق 10 مــــــــحــــــــطــــــــات بــــــــــــــــــرول عــــى 
طــرفــيــه تــقــريــبــاً، لــكــن خــمــس محطات 

تخلو من أي أجهزة صراف آيل تخدم 
رواد الــطــريــق يف ظــل كثافة السائقني 
عى هذا الطريق، وحاجتهم إىل هذه 
ــــكـــــان  األجــــــــــهــــــــــزة الــــــــتــــــــي تــــــــخــــــــدم أيـــــــــضـــــــــاً سـ

املناطق القريبة منها.
)أبوسالم(

بنوك الدولة

تـــــــــــــــــــــواصـــــــــــــــــــــل دائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة الـــــــــــــــــشـــــــــــــــــؤون 
اإلســـامـــيـــة بــالــشــارقــة جــهــودهــا 
يف تــشــيــيــد وبـــنـــاء املـــســـاجـــد، مع 
تــــــطــــــبــــــيــــــق واتـــــــــــــخـــــــــــــاذ اإلجـــــــــــــــــــــــــراءات 
االحرازية للوقاية من فريوس 
كورونا املستجد، حيث تشرف 
الـــــدائـــــرة حـــالـــيـــاً عــــى إنــــجــــاز بــنــاء 
عـــــدد مــــن املـــســـاجـــد يف ضـــواحـــي 

ومناطق اإلمارة.
وتــســتــمــر جـــهـــود الــــدائــــرة يف 
تــــــــعــــــــقــــــــيــــــــم وتـــــــــنـــــــــظـــــــــيـــــــــف مـــــــســـــــاجـــــــد 
اإلمـــــــــــــــــــــــــــــــــارة كــــــــــــــافــــــــــــــة، ومـــــــــرافـــــــــقـــــــــهـــــــــا 
ــــيـــــة، وفــــق  والـــــســـــاحـــــات الـــــخـــــارجـ
أعى املعايري املعتمدة بالدولة، 
وتـــــكـــــثـــــيـــــف الــــــــــجــــــــــوالت الـــــرقـــــابـــــيـــــة 

ملفتيش املساجد لضمان تطبيق 
أفضل املعايري.

وتـــــــــــــنـــــــــــــفـــــــــــــذ فــــــــــــــــــــــــرق الــــــــــصــــــــــيــــــــــانــــــــــة 
بــــــالــــــدائــــــرة خـــطـــتـــهـــا الــــســــنــــويــــة يف 
صــــــــــيــــــــــانــــــــــة عــــــــــــــــــــدد مـــــــــــــــن املـــــــــســـــــــاجـــــــــد 
الـــــقـــــائـــــمـــــة، وتــــتــــضــــمــــن األصــــــبــــــاغ 

والكهرباء والتريد.
الشارقة À اإلمارات اليوم

»إسالمية الشارقة« تواجه »كورونا« 
بتعقيم المساجد

ــــفـــــت جــــمــــعــــيــــة الــــــشــــــارقــــــة الــــخــــرييــــة  ــــتـ اكـ
بــتــوزيــع مــكــافــآت الــعــرس ملستحقيها 
األعــراس البالغة قيمتها 2.1 مليون 
درهم، وذلك ضمن مشروع العرس 
ــــفـــــذتـــــه يف  ــــاعـــــي الـــــســـــابـــــع الـــــــــــذي نـ الـــــجـــــمـ
أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــواء تـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــاســـــــــــب واإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات 

االحرازية للحد من جائحة كورونا، 
إذ تم إلغاء الحفل املعمول به خال 
الـــــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــوات املـــــــــــاضـــــــــــيـــــــــــة يف األعـــــــــــــــــــــــراس 

الجماعية.
وأكـــــــــــد األمـــــــــــني الـــــــعـــــــام لـــلـــجـــمـــعـــيـــة 
عبدالله مبارك الدخان، أنه يف إطار 

الـــنـــهـــج املـــتـــبـــع بـــاســـتـــمـــراريـــة وديـــمـــومـــة 
الـــعـــمـــل الــــخــــريي بـــمـــا ال يـــتـــعـــارض مــع 
ــــهــــــات  ــيــ ــ اإلجـــــــــــــــــــــــــــراءات الـــــــوقـــــــائـــــــيـــــــة وتــــــوجــ
الــدولــة والــجــهــات املــخــتــصــة، فــقــد تم 
اعتماد تنفيذ مشاريع الجمعية التي 
ــــتـــــوافـــــق مـــع  ــتـ ــ تـــــــم تـــعـــلـــيـــقـــهـــا ســــــابــــــقــــــاً، لـ

الـــظـــروف الـــراهـــنـــة، ويــــأيت عـــى رأســهــا 
مــشــروع الــعــرس الجماعي السابع، 
والذي تقرر إلغاء الحفل الخاص به 
هــــــــــــــــذا الــــــــــــــعــــــــــــــام، واالكــــــــــــتــــــــــــفــــــــــــاء بـــــــتـــــــوزيـــــــع 

مساعدات العرس عى مستحقيه.
وأشـــــار إىل أن الـــهـــدف مـــن تنفيذ 

مشروع األعراس هو تمكني الشباب 
مـــن إتـــمـــام مـــراســـم زواجـــهـــم ليتحقق 
االســــــــتــــــــقــــــــرار الـــــنـــــفـــــي واالجــــــتــــــمــــــاعــــــي، 
ويتمكنوا من بناء األسرة عى أسس 
مـــن الــــراحــــة والــطــمــأنــيــنــة، بـــعـــيـــداً عــن 

هاجس الديون.

وأكـــــــــــد أن املــــــــشــــــــروع يـــســـتـــهـــدف 
تـــعـــزيـــز االنــــتــــمــــاء والــــــــــوالء يف قـــلـــوب 
الــــــــــــشــــــــــــبــــــــــــاب نــــــــــحــــــــــو خــــــــــــدمــــــــــــة الــــــــــوطــــــــــن 
واملـــــــــــســـــــــــاهـــــــــــمـــــــــــة الــــــــــفــــــــــعــــــــــالــــــــــة يف بــــــــنــــــــاء 

املجتمع.
الشارقة À اإلمارات اليوم

إلغاء الحفل السنوي ضمن اإلجراءات االحترازية

أحمد المزاحمي À العين

متبرعان يتكفالن بمساعدة الطفل »عمرو« 
بـ14.5 ألف درهم

»خيرية الشارقة« توزع مكافآت عرس جماعي 
على المستحقين بـ2.1 مليون درهم  

التقرير الطبي
يشير التقرير الطبي 

الصادر عن مستشفى 
توام إلى أن »الطفل 

بعد مراجعته للعيادات 
بالمستشفى، وإجراء 

الفحوص والتحاليل 
الالزمة، تبين أنه يعاني 

حالة نادرة من األمراض، 
تتمثل في تآكل بخاليا 

المخ، ما يسبب له 
تشنجات مستمرة منذ 
أربع سنوات، سببت له 

مشكالت في الجهاز 
العصبي، ما نتج عنه 

عدم قدرته على الحركة 
، كما يعاني مرض 

ً
نهائيا

العصبي الدماغي، 
 في النمو 

ً
وفشال

الجسدي وصعوبة في 
البلع وارتجاع المريء، 
ومشكالت بالمعدة، 

 في النمو 
ً
وتأخرا

العقلي ومشكالت 
في التنفس، إذ إنه 

بحاجة إلى مستلزمات 
طبية وأغذية خاصة 

مدى الحياة«.

عبداهلل مبارك الدخان:

الهدف من 
مشروع األعراس
تحقيق االستقرار

النفسي واالجتماعي 
للشباب.

فرق الصيانة بـ»الدائرة« 
تنفذ خطتها السنوية 

لصيانة المساجد.
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أسعار الذهب

مؤشر سوق دبي

مؤشر سوق أبوظبي

1744.9

1973.72

 4170.714

 
ً
دوالرا

لألونصة

نقطة

نقطة

دوالريورو = 1.1117

ين 107.7
ياباني دوالر  = 

فرنك 0.9611
سويسري دوالر  = 

دوالر1.2388 جنيه 
 =إسترليني 

أسعار العمالت

ــــارك دبـــــــي حـــزمـــة  ــــمــ أطــــلــــقــــت دائـــــــــــرة جــ
ــــرامـــــات  ــــاء الـــــغـ ــــإلـــــغـ تــــحــــفــــيــــزيــــة ُتــــعــــنــــى بـ
املــــرتــــبــــة عـــــى تــــأخــــر )تــــجــــديــــد/   إلــــغــــاء( 
ــــلـــــص الــــــجــــــمــــــريك، وذلـــــــك  بـــــطـــــاقـــــة املـــــخـ
اعتباراً من 5/   5/   2020 ولغاية تاريخ 

.2020   /6   /30
وأفــادت »جمارك دبــي« يف بيان 
أمـــــــس، بــــــأن خـــطـــوتـــهـــا تــــــأيت لــتــســهــيــل 
ممارسة األعمال ودعم املستثمرين 
والتجار، الفتة إىل أنها حصلت عى 
مــوافــقــة دائــــرة املــالــيــة بــحــكــومــة دبــي، 
لتنفيذ املبادرة، يف خطوة من شأنها 
تقليل الكلفة عى قطاع املتعاملني، 
وتـــــوفـــــر ســــيــــولــــة مــــبــــاشــــرة لـــلـــشـــركـــات 

لدعم أعمالها، وتخفيف حدة اآلثار 
املرتبة عــى تداعيات األزمــة العاملية 
الــــراهــــنــــة جـــــــراء اإلجــــــــــــراءات والـــتـــدابـــر 

االحرازية لتفيش »كوفيد-19«.
وأكـــــــــــد املـــــــديـــــــر الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــقـــطـــاع 
إدارة املتعاملني يف »جــمــارك دبــي«، 
عبدالله محمد الخاجة، أن الدائرة 
يف إطار استجابتها السريعة لجائحة 
»كــــــــورونــــــــا«، وجــــهــــت بـــــضـــــرورة وضـــع 
تــــــصــــــورات ورؤى ملـــــــبـــــــادرات تـــحـــفـــيـــزيـــة 
ملجموعات العمل والتجارة، تنفيذاً 
لربامج الدعم التي أطلقتها حكومة 
دبـــي، والــتــي مــن شــأنــهــا املــســاهــمــة يف 
تــنــشــيــط حـــركـــة الــــتــــجــــارة الـــخـــارجـــيـــة، 

وتـــــــــــعـــــــــــزيـــــــــــز الــــــــتــــــــنــــــــافــــــــســــــــيــــــــة اإلقـــــــلـــــــيـــــــمـــــــيـــــــة 
والــــعــــاملــــيــــة إلمــــــــــارة دبـــــــــي، عــــــرب خــفــض 
الـــــــتـــــــكـــــــالـــــــيـــــــف، وتـــــــحـــــــســـــــني الــــــســــــيــــــولــــــة، 

وتـــخـــفـــيـــف األعـــــبـــــاء املــــالــــيــــة عـــــن كـــاهـــل 
الـــــــــــــشـــــــــــــركـــــــــــــات، فـــــــــــضـــــــــــاً عـــــــــــــن تـــــســـــهـــــيـــــل 

اإلجراءات الجمركية.

وأضـــــــــــــــــــــــــــــــاف: »ســـــــــــتـــــــــــوفـــــــــــر املــــــــــــــبــــــــــــــادرة 
سيولة مالية للشركات، وستعمل 
عـــــــــــــــــى تـــــــــخـــــــــفـــــــــيـــــــــف تـــــــــــــــــــأثـــــــــــــــــــرات الـــــــــــوضـــــــــــع 
االقتصادي االستثنايئ الذي يشهده 
الــــــــــعــــــــــالــــــــــم، إذ يـــــــمـــــــكـــــــن تــــــــوجــــــــيــــــــه هــــــــذه 
السيولة املتوافرة يف تعزيز أنشطتهم 
الـــــــــــتـــــــــــجـــــــــــاريـــــــــــة وزيـــــــــــــــــــــــــــــــــادة الـــــــــــعـــــــــــائـــــــــــد عـــــى 

تجارتهم«.
مــــن جــــانــــبــــه، لـــفـــت مــــديــــر اإلدارة 
املـــــالـــــيـــــة يف »جـــــــمـــــــارك دبــــــــــــي«، مـــحـــمـــد 
الهاشمي، إىل سرعة استجابة دائرة 
املــــــــالــــــــيــــــــة يف حـــــــكـــــــومـــــــة دبــــــــــــــــي، وإتــــــــمــــــــام 
ــــا عـــــــــى مــــــــــبــــــــــادرة »جــــــــمــــــــارك  ــــهــ ــتــ ــ ــــقــ ــــوافــ مــ
دبــــي«، مــؤكــداً أن ذلـــك يعكس روح 

الــــــفــــــريــــــق الــــــــواحــــــــد يف حـــــكـــــومـــــة دبـــــــي، 
لــــــــــتــــــــــجــــــــــاوز الـــــــــــــوضـــــــــــــع الـــــــــــــــراهـــــــــــــــن ودعـــــــــــــم 
املـــــــســـــــتـــــــثـــــــمـــــــريـــــــن وقـــــــــــطـــــــــــاعـــــــــــات الــــــعــــــمــــــل 
والــــــــــــــتــــــــــــــجــــــــــــــارة لــــــــــرســــــــــيــــــــــخ مــــــــــــوقــــــــــــع دبــــــــــي 

عاصمة املال واألعمال.
بـــــدوره، أكـــد مــديــر إدارة إســعــاد 
العماء يف »جمارك دبي«، إدريس 
بـــــــــــهـــــــــــزاد، أن هـــــــــــــذه املـــــــــــــبـــــــــــــادرة تــــعــــكــــس 
حــــرص »جــــمــــارك دبـــــي« عـــى تــرســيــخ 
الـــــــتـــــــنـــــــافـــــــســـــــيـــــــة الــــــــــتــــــــــجــــــــــاريــــــــــة لـــــــــــــإمـــــــــــــارة، 
وتـــجـــســـيـــداً لــدعــمــهــا املــســتــمــر لــبــيــئــتــهــا 
االستثمارية، وتعزيز ثقة املتعاملني 

والتجار يف الحكومة.
دبي À اإلمارات اليوم

»جمارك دبي«: مبادرة تحفيزية لتوفير سيولة مباشرة للشركات

إلغاء غرامات تأخير »تجديد وإلغاء« بطاقة المخلص الجمركي 

كشفت الهيئة االتحادية للتنافسية 
واإلحــصــاء، أن املواطنني واملواطنات 
مّثلوا نسبة 5.95% من إجمايل عدد 
املـــــوظـــــفـــــني الــــعــــامــــلــــني يف الـــجـــمـــعـــيـــات 
التعاونية الخدمية واالستهاكية يف 
نــــــهــــــايــــــة عــــــــــــام 2019، بـــــــإجـــــــمـــــــايل 775 

مواطناً ومواطنة.
وأوضــــــــــــــحــــــــــــــت الـــــــهـــــــيـــــــئـــــــة يف تــــــقــــــريــــــر 
أصـــــدرتـــــه أمــــــس، حـــــول »الــجــمــعــيــات 
ــــــدد  ــــــة يف الــــــــــــــدولــــــــــــــة«، أن عـ ــيـ ــ ــ ــــاونـ ــ ــــعـ ــ ــتـ ــ ــ الـ
املــوظــفــني غـــر املــواطــنــني الــعــامــلــني يف 
تـــلـــك الـــجـــمـــعـــيـــات بـــلـــغ 12 ألــــفــــاً و246 
موظفاً بنسبة 94.05% مــن إجمايل 
الــــــعــــــامــــــلــــــني، لــــيــــصــــل إجـــــــمـــــــايل الـــــعـــــدد 
الكيل للموظفني مــن مواطنني وغر 

مواطنني إىل 13 ألفاً و21 موظفاً.

مواطنون وغير مواطنين
ولــفــت الــتــقــريــر إىل أن عـــدد املــواطــنــني 
الـــعـــامـــلـــني يف الـــجـــمـــعـــيـــات الـــتـــعـــاونـــيـــة 

ــــام  ارتــــــــفــــــــع بــــنــــســــبــــة 10.8% خـــــــــــال عــ
2019 مـــــقـــــابـــــل عــــــــــام 2018، بــــــزيــــــادة 
قدرها 76 مواطناً، مشراً إىل أن عدد 
املواطنني يف الجمعيات التعاونية يف 
نــــهــــايــــة عــــــام 2018 بــــلــــغ 699 مــــواطــــنــــاً 
بــــــنــــــســــــبــــــة 5.3% مــــــــــــن إجــــــــــــمــــــــــــايل عــــــــدد 

العاملني.
ووفــــــــــــقــــــــــــاً لـــــــلـــــــتـــــــقـــــــريـــــــر، شـــــــهـــــــد عـــــــدد 
العاملني غر املواطنني يف الجمعيات 
الــتــعــاونــيــة خــــال عــــام 2019 تــراجــعــاً 
بــنــســبــة 1.6% مــقــابــل عـــام 2018، إذ 
انـــــــخـــــــفـــــــض عـــــــــــددهـــــــــــم 205 عــــــامــــــلــــــني، 
لــــيــــصــــل عـــــــددهـــــــم إىل 12 ألـــــــفـــــــاً و246 
شخصاً مقابل 12 ألفاً و451 عاماً يف 

نهاية عام 2018.

عدد الجمعيات
وكـــــــشـــــــف الــــــتــــــقــــــريــــــر أن إجـــــــــمـــــــــايل عــــــدد 
الــــــجــــــمــــــعــــــيــــــات الــــــتــــــعــــــاونــــــيــــــة الـــــخـــــدمـــــيـــــة 
واالستهاكية يف الــدولــة، نهاية عام 
2019 بلغ 41 جمعية تعاونية مقابل 

40 جمعية خال عام 2018.

وتوّزعت هذه الجمعيات بني 19 
جمعية استهاكية، واتحادين، و13 
جــمــعــيــة لــصــيــادي األســــمــــاك، وثـــاث 
جـــــــمـــــــعـــــــيـــــــات اســــــــتــــــــهــــــــاكــــــــيــــــــة خـــــــدمـــــــيـــــــة، 
وجمعية إسكان، وواحــدة خدمية، 

وواحدة حرفية، وواحدة تأجر.
واســــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــوذت الــــــــــجــــــــــمــــــــــعــــــــــيــــــــــات 
االســتــهــاكــيــة عــى نــســبــة 46.3% من 
إجــمــايل عــدد الجمعيات يف الــدولــة، 
بــيــنــمــا اســـتـــحـــوذت جــمــعــيــات صــيــادي 
األســــمــــاك عـــى نــســبــة 31.7%، يف مــا 
تـــــــوّزعـــــــت الــــنــــســــبــــة الــــبــــاقــــيــــة بــــــني أنــــــــواع 

الجمعيات األخرى.
وبـــــــــحـــــــــســـــــــب الــــــــــتــــــــــقــــــــــريــــــــــر، جــــــــــــاءت 
أبــوظــبــي يف املــرتــبــة األوىل مـــن حيث 
إجــــمــــايل عـــــدد الـــجـــمـــعـــيـــات مــســجــلــة 
18 جــمــعــيــة، تــلــيــهــا دبــــي والـــشـــارقـــة 
اللتان سجلتا سبع جمعيات يف كل 
منهما، يف ما سجلت الفجرة ثاث 
جميعات، وعجمان ورأس الخيمة 
وأم الــقــيــويــن ســجــلــت جــمــعــيــتــني يف 

كل منها.

»االتحادية للتنافسية واإلحصاء«: ارتفع عددهم 
بنسبة 10.8% خالل عام 2019
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ً
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مواطنا

التعاونية بنسبة %5.9

عبير عبدالحليم À  أبوظبي

عدد العاملين غير المواطنين في الجمعيات التعاونية تراجع بنسبة 1.6% خالل عام À .2019تصوير: باتريك كاستيلو

عبداهلل محمد الخاجة:

»تعزيز التنافسية 
اإلقليمية والعالمية 

إلمارة دبي، عبر خفض 
التكاليف، وتحسين 

السيولة«.

أطـــــــلـــــــقـــــــت مـــــــؤســـــــســـــــة مــــــحــــــمــــــد بــــــــــن راشــــــــــد 
لتنمية املــشــاريــع الــصــغــرة واملتوسطة، 
ـــــة دبـــــــــي،  ــــــتـــــــصـــــــاديــ إحــــــــــــــدى مـــــــؤســـــــســـــــات اقـ
ــــلـــــة مــــــــــــبــــــــــــادرات لـــــــدعـــــــم الــــــشــــــركــــــات  ــــلـــــسـ سـ
الناشئة ورواد األعمال يف دبي، يف ظل 
التداعيات الناجمة عــن تفيش فــروس 

كورونا املستجد )كوفيد-19(. 
وأفـــــــادت املـــؤســـســـة يف بـــيـــان أمـــس، 
بأن الحوافز وإجراءات الدعم التي يتم 
طـــــرحـــــهـــــا، شــــمــــلــــت تــــأجــــيــــل مـــســـتـــحـــقـــات 
اإليـــــجـــــار، وتـــســـهـــيـــل حــــصــــول الـــشـــركـــات 
ــــتـــــوســـــطـــــة عــــــى الــــتــــمــــويــــل،  الـــــصـــــغـــــرة واملـ
فضاً عن املساعدة عن ُبعد يف التغلب 

عى التحديات التشغيلية.

أهمية الشركات
وقال املدير التنفيذي ملؤسسة محمد بن 
راشــــــــــــــــــــــد لــــــتــــــنــــــمــــــيــــــة املــــــــــــشــــــــــــاريــــــــــــع الـــــــصـــــــغـــــــرة 
واملتوسطة، عبدالباسط الجناحي، إن 
حـــــــــــــــــزم الـــــــــــــدعـــــــــــــم تـــــــســـــــعـــــــى إىل مـــــعـــــالـــــجـــــة 
االهتمامات الرئيسة للشركات الناشئة 
ورواد األعــــــــــــــــمــــــــــــــــال، يف ظــــــــــــل الــــــــــظــــــــــروف 
االســتــثــنــائــيــة الــــســــائــــدة، مــــؤكــــداً أن دبـــي 
أبدت التزاماً قوياً بالعمل عن كثب مع 

الشركات.
وشـــــــــــّدد الــــجــــنــــاحــــي عــــــى أن تــحــفــيــز 
الـــــشـــــركـــــات الــــصــــغــــرة واملــــتــــوســــطــــة، مــن 
ــــاعــــــدة يف الــــــوقــــــت املــــنــــاســــب،  خــــــــال املــــــســ
ــــنـــــظـــــام الــــبــــيــــئــــي لـــــريـــــادة  يــــكــــّمــــل ويــــــدعــــــم الـ
ــــارة  ــ ــــــة اإلمـ ــــّزز رؤيـ ــــــي، ويـــــعـ األعـــــمـــــال يف دبـ

لتكون محوراً عاملياً لهذا القطاع املهم.

تأجيل اإليجارات
وكجزء من حزمة الدعم، يسعى مركز 
حمدان لإبداع واالبتكار )Hi 2( التابع 
لـــلـــمـــؤســـســـة، إىل طـــمـــأنـــة رواد األعـــمـــال 
واملــبــتــكــريــن، مــن خـــال تــأجــيــل تحصيل 
اإليــــــــــجــــــــــارات ملـــــــــدة ثــــــاثــــــة أشـــــــهـــــــر. ويـــمـــكـــن 
لـــــــــلـــــــــمـــــــــشـــــــــركـــــــــني يف خــــــــــــــــدمــــــــــــــــات املـــــــــــــركـــــــــــــز، 
االســتــفــادة مــن هـــذا الــتــأجــيــل، مــن أجل 

الركيز عى تطوير أعمالهم.
كـــــــــمـــــــــا ســـــــيـــــــتـــــــم طــــــــــــــــــرح تـــــــخـــــــفـــــــيـــــــض يف 
الرسوم يصل إىل 20% عى باقة »املكتب 
الـــــخـــــاص«، إحــــــدى بــــاقــــات الـــعـــضـــويـــة يف 
مــركــز حــمــدان لـــإبـــداع واالبـــتـــكـــار، يف ما 
تواصل مشروعات ريادة األعمال تلقي 
الــــدعــــم واالســـــتـــــشـــــارات »عــــــن ُبــــعــــد« مــن 

خال األنظمة السمعية والبصرية.

قروض تمويلية
ــــلــــــن صـــــــنـــــــدوق مــــحــــمــــد بـــــــن راشـــــــد  كـــــمـــــا أعــ
لـــدعـــم املـــشـــاريـــع الـــصـــغـــرة واملــتــوســطــة، 
الذراع التمويلية للمؤسسة، عن حزمة 
دعــــــــــــم شـــــــامـــــــلـــــــة، تــــــضــــــم قـــــــــــروضـــــــــــاً لـــــدعـــــم 
ــــمــــــشــــــروعــــــات  ــلــ ــ اســـــــــتـــــــــمـــــــــراريـــــــــة األعــــــــــــمــــــــــــال لــ
املـــســـتـــفـــيـــدة مــــن الــــصــــنــــدوق، إضــــافــــة إىل 
فــــرة ســـمـــاح مــدتــهــا ثـــاثـــة أشـــهـــر لــســداد 

الـــــــــــقـــــــــــروض، وتـــــســـــهـــــيـــــل الـــــــحـــــــصـــــــول عـــى 
الــتــمــويــل ملـــزيـــد مـــن الـــشـــركـــات الــصــغــرة 

واملتوسطة. 
وســـــيـــــقـــــدم الــــــصــــــنــــــدوق تـــــمـــــويـــــاً مــن 
دون فــــوائــــد ألعــــضــــاء املــــؤســــســــة، لــدعــم 
الـــــــــــتـــــــــــزامـــــــــــاتـــــــــــهـــــــــــم املــــــــتــــــــعــــــــلــــــــقــــــــة بـــــــالـــــــنـــــــفـــــــقـــــــات 
التشغيلية، مثل الرواتب واإليجارات، 
إضافة إىل تقديم استشارات مالية عرب 

اإلنرنت ملشروعات ريادة األعمال.
دبي À اإلمارات اليوم

تشمل تأجيل اإليجارات وتسهيل التمويالت والتدريب عن ُبْعد

»تنمية المشاريع« تطلق 
حزمة دعم لرّواد األعمال 

والشركات الناشئة
عبدالباسط الجناحي:

»تحفيز الشركات الصغيرة 
والمتوسطة، يكّمل 

ويدعم النظام البيئي 
لريادة األعمال في 

دبي«.

مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
إحدى مؤسسات اقتصادية دبي. À أرشيفية

برامج تدريبية عن ُبعد
تقّدم أكاديمية دبي لريادة األعمال، الذراع التعليمية 
لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة 

والمتوسطة، برامج تدريبية عن ُبعد باستخدام أحدث التقنيات 
لمساعدة رّواد األعمال على إدارة مشروعاتهم في ضوء 

التحديات الحالية. وأسهمت بالفعل بإرشاد وتوجيه 1194 رائد 
أعمال في 18 جلسة.
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اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد 
بـــــن راشــــــــد آل مــــكــــتــــوم، نــــائــــب رئـــيـــس 
الــــــــــدولــــــــــة رئـــــــيـــــــس مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــــــوزراء، 
بــصــفــتــه حـــاكـــمـــاً إلمــــــارة دبــــــي، قـــانـــون 
حماية البيانات رقم )5( لسنة 2020 

ملركز دبي املايل العاملي.
ويـــضـــم قــــانــــون حـــمـــايـــة الـــبـــيـــانـــات 
الـــــجـــــديـــــد بـــــــنـــــــوداً حــــــــول تـــــطـــــويـــــر نــــظــــام 
حـــمـــايـــة الــــبــــيــــانــــات الـــــحـــــايل ملــــركــــز دبـــي 
املــايل الــعــاملــي، الــذي يعترب أحــد أكرث 
األنظمة تقدماً عىل مستوى املنطقة. 
ومــن املــقــرر أن يــبــدأ العمل بالقانون 
الــجــديــد اعــتــبــاراً مــن األول مــن يوليو 
2020، فيما سيبقى القانون الحايل 
)قــانــون حماية البيانات الــصــادر عن 
مــــــركــــــز دبــــــــــي املــــــــــــايل الــــــعــــــاملــــــي رقــــــــــم )1( 
لـــــســـــنـــــة 2007( ســــــــــــاريــــــــــــاً، حــــــتــــــى بــــــدء 

العمل بالقانون الجديد. 

لوائح تنظيمية
وأصــــــدر مــجــلــس إدارة ســلــطــة مــركــز 
دبـــــــــي املـــــــــــايل الــــــعــــــاملــــــي، أيــــــــضــــــــاً، لـــــوائـــــح 
تنظيمية جــديــدة لحماية البيانات، 
والــتــي تــحــدد إجــــراءات اإلبـــاغ ورفــع 
الــتــقــاريــر إىل الــشــخــص املـــســـؤول عن 
حماية الــبــيــانــات، واملــســاءلــة وحفظ 
الـــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــات والــــــــــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــــــــرامــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
واالخــــتــــصــــاصــــات الـــقـــضـــائـــيـــة املـــائـــمـــة 
ملشاركة البيانات الشخصية ونقلها.
ويـــحـــدد قـــانـــون حــمــايــة الــبــيــانــات 
الجديد ولوائحه التنظيمية يف مركز 
دبــــــــــــــــي املــــــــــــــــــــايل الــــــــــعــــــــــاملــــــــــي مـــــــســـــــؤولـــــــيـــــــات 
املــــــــراقــــــــبــــــــن ومــــــعــــــالــــــجــــــي الـــــــبـــــــيـــــــانـــــــات يف 
ــــا يـــتـــعـــلـــق بــــالــــعــــديــــد مــن  ــــــز، يف مــ ــــركـ ــ املـ
املــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــادئ املـــــــــــــــرتـــــــــــــــبـــــــــــــــطـــــــــــــــة بـــــــــــــمـــــــــــــجـــــــــــــاالت 
الخصوصية واألمن الرئيسة، حيث 
ــــانــــــون حــــمــــايــــة الــــبــــيــــانــــات عــىل  عــــمــــل قــ
تبني أفــضــل املــمــارســات املــعــمــول بها 
يف مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مــــن الـــقـــوانـــن 
الــــــــــــعــــــــــــاملــــــــــــيــــــــــــة املـــــــــتـــــــــخـــــــــصـــــــــصـــــــــة بــــــــحــــــــمــــــــايــــــــة 
الـــــــبـــــــيـــــــانـــــــات، مــــــثــــــل الـــــــائـــــــحـــــــة الـــــعـــــامـــــة 
لحماية البيانات )GDPR(، وقانون 

خصوصية املستهلك يف كاليفورنيا، 
وغـــــــــرهـــــــــمـــــــــا مـــــــــــن املـــــــــــــبـــــــــــــادئ والـــــــــلـــــــــوائـــــــــح 
املــــتــــطــــورة الــــتــــي تـــرتـــكـــز إىل اســـتـــخـــدام 

التكنولوجيا يف عملياتها.

القانون الجديد
وتــؤكــد بــنــود الــقــانــون الــجــديــد الــتــزام 
مركز دبي املايل العاملي بتطوير نظام 
يسهم يف تمكن األعمال، من خال 
ــَكـــــمـــــة  ــ إصـــــــــــــــــدار لـــــــــوائـــــــــح تــــنــــظــــيــــمــــيــــة ُمـــــحـ
تــنــطــبــق عــــىل جـــمـــيـــع الــــشــــركــــات الــتــي 
ــــاتـــــهـــــا يف املــــــــــركــــــــــز، إىل  ــــيـ ــــلـ تـــــــــمـــــــــارس عـــــمـ
جانب تمكن مركز دبي املايل العاملي 
مـــــن االســـــتـــــمـــــرار يف تــــرســــيــــخ ســمــعــتــه 
كــــمــــركــــز مـــــــايل عـــــاملـــــي رائــــــــــد، يــــرتــــكــــز يف 
عمله عىل أسس االبتكار والتعاون، 
وتـــــــعـــــــزيـــــــز األخـــــــــاقـــــــــيـــــــــات يف مـــــشـــــاركـــــة 

البيانات.
كــــــــمــــــــا يـــــــــوفـــــــــر الــــــــــقــــــــــانــــــــــون الــــــجــــــديــــــد 
ولــــــوائــــــحــــــه الــــتــــنــــظــــيــــمــــيــــة إطـــــــــــار عــــمــــل، 
يدعم جهود مركز دبي املايل العاملي 
لـــــلـــــحـــــصـــــول عــــــــىل اعــــــتــــــمــــــاد املــــفــــوضــــيــــة 
األوروبية واململكة املتحدة والجهات 
ــــهـــــل  الــــــــقــــــــضــــــــائــــــــيــــــــة األخــــــــــــــــــــــــــــــرى، مـــــــــــــا يـــــسـ
مـــتـــطـــلـــبـــات االمــــتــــثــــال لـــنـــقـــل الـــبـــيـــانـــات 
ــــز دبـــــي  ــــركــ ــــلـــــة يف مــ ــــلـــــشـــــركـــــات الـــــعـــــامـ لـ

املايل العاملي.
وتــضــمــنــت الـــتـــغـــيـــرات الـــجـــديـــدة 
يف الــقــانــون بـــنـــوداً لــتــشــريــع إجــــراءات 
مــــــــــــســــــــــــاءلــــــــــــة املــــــــــــــراقــــــــــــــبــــــــــــــن ومــــــــعــــــــالــــــــجــــــــي 
البيانات مــن خــال متطلبات برامج 
االمـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــال، إىل جــــــــــــــــانــــــــــــــــب تـــــــعـــــــيـــــــن 
مــســؤولــن عــن حــمــايــة الــبــيــانــات عند 
الــــــضــــــرورة، وإجـــــــــراء عـــمـــلـــيـــات تــقــيــيــم 
لــــــــلــــــــتــــــــأثــــــــرات الــــــــنــــــــاجــــــــمــــــــة عـــــــــــن حـــــمـــــايـــــة 
الـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــانـــــــــــات، وفـــــــــــــــــــــرض االلــــــــــــتــــــــــــزامــــــــــــات 
الـــــــتـــــــعـــــــاقـــــــديـــــــة الـــــــــتـــــــــي تــــــحــــــمــــــي األفـــــــــــــــــراد 

وبياناتهم الشخصية.

الحقوق المعززة
ويــــــوضــــــح الـــــقـــــانـــــون الــــحــــقــــوق املـــــعـــــززة 
لــــــــــــــــــأفــــــــــــــــــراد، مــــــــــــــن حــــــــــيــــــــــث اســــــــــتــــــــــخــــــــــدام 

ــــيـــــانـــــات مــــــن قــــبــــل الـــــشـــــركـــــات الـــتـــي  ــــبـ الـ
تــجــمــع وتـــديـــر الــبــيــانــات الــشــخــصــيــة، 
بما يف ذلك الحقوق املنصوص عليها 
يف الـــبـــنـــود الـــتـــعـــاقـــديـــة عـــنـــد الــتــعــامــل 
مع مزودي التقنيات الحديثة، مثل 
تـــقـــنـــيـــة الــــتــــعــــامــــات الــــرقــــمــــيــــة )بــــلــــوك 

تشن(، والذكاء االصطناعي. 
كـــــــــــــمـــــــــــــا تـــــــــــــمـــــــــــــت إزالــــــــــــــــــــــــــــــــــــة خـــــــــــــــيـــــــــــــــارات 
الــــــــتــــــــصــــــــاريــــــــح لــــــنــــــقــــــل الــــــــبــــــــيــــــــانــــــــات »عـــــــرب 
الـــحـــدود«، وحــذفــت الــفــئــة الــخــاصــة 
بمعالجة البيانات الشخصية، فيما 
ــــه الـــهـــيـــكـــلـــيـــة  ــــوائــــــحــ ــــانــــــون ولــ ــــقــ يـــــعـــــزز الــ
الـــــتـــــنـــــظـــــيـــــمـــــيـــــة تــــــــــبــــــــــادل الــــــــبــــــــيــــــــانــــــــات بــــن 
الــــــــجــــــــهــــــــات الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــيـــــــة، يف خـــــطـــــوة 
رئـــــــــيـــــــــســـــــــة تـــــــــرتـــــــــقـــــــــي بــــــــمــــــــعــــــــايــــــــر تـــــــــبـــــــــادل 
الــــــبــــــيــــــانــــــات داخـــــــــــــل دولـــــــــــــة اإلمــــــــــــــــــارات، 

وعىل مستوى املنطقة.
ويــــفــــرض الــــقــــانــــون غــــرامــــات عــىل 
املــــــــــــخــــــــــــالــــــــــــفــــــــــــات الــــــــجــــــــســــــــيــــــــمــــــــة لـــــــــبـــــــــنـــــــــوده 

بــاإلضــافــة إىل أو بــــدالً عــن الــغــرامــات 
اإلداريــــــــة، بـــاإلضـــافـــة إىل زيـــــادة الــحــد 

األعىل للغرامات.
وقــــــال مـــحـــافـــظ مـــركـــز دبـــــي املــــايل 
ــــــي، عـــــيـــــى كـــــــاظـــــــم: »يــــــواصــــــل  ــــاملـ ــ ــــعـ ــ الـ
مركز دبي املايل العاملي تطوير نظامه 
ــــيـــــة عـــىل  ــــنـ ــــبـ ــــــوين وتـــــشـــــريـــــعـــــاتـــــه املـ ــــانـ ــ ــــقـ ــ الـ
مــــبــــادئ االمـــتـــثـــال والــــنــــزاهــــة واألمــــــن، 

حيث يجمع قــانــون حماية البيانات 
الــــجــــديــــد بــــن أفــــضــــل املــــمــــارســــات مــن 
قـــــــــــــــــــــــــــوانـــــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــمــــــــــــــــــايــــــــــــــــــة الــــــــــــــــبــــــــــــــــيــــــــــــــــانــــــــــــــــات 
والخصوصية عىل مستوى العالم«.
وأضــــــــــــــاف كـــــــاظـــــــم: »يــــــضــــــع مــــركــــز 
دبــــــــي املــــــــــايل الـــــعـــــاملـــــي مــــــن خــــــــال هـــــذه 
الـــلـــوائـــح مــتــطــلــبــات واضــــحــــة لــجــمــيــع 
الشركات، لتتمكن من تبني أفضل 
املــــــــــــــــمــــــــــــــــارســــــــــــــــات الـــــــــــعـــــــــــاملـــــــــــيـــــــــــة املـــــــتـــــــعـــــــلـــــــقـــــــة 

بـــالـــبـــيـــانـــات والـــخـــصـــوصـــيـــة، مــــا يـــعـــزز 
مـــكـــانـــتـــنـــا كــــمــــركــــز مــــــايل دويل يــعــتــمــد 
نـــهـــج الــتــخــطــيــط املــســتــقــبــي يف قــطــاع 
الــــــتــــــمــــــويــــــل عـــــــــىل مــــــســــــتــــــوى املـــــنـــــطـــــقـــــة، 
ويـــــســـــهـــــم يف تــــمــــكــــيــــنــــنــــا مـــــــن مــــواصــــلــــة 
البناء عىل السمعة العاملية الرائدة 

للمركز«.
وعــــــــــــــــىل الــــــــــــرغــــــــــــم مــــــــــــن أن قــــــــانــــــــون 
حـــمـــايـــة الــــبــــيــــانــــات ســـيـــبـــدأ الـــعـــمـــل بــه 
اعــتــبــاراً مــن األول مــن يــولــيــو 2020، 
فإن الشركات التي تدير عملياتها يف 
املركز، والتي ينطبق عليها القانون، 
ســتــحــظــى بــمــهــلــة مــدتــهــا ثـــاثـــة أشــهــر 
ــــتـــــى األول مـــن  مـــــــن ذلـــــــــك الــــــتــــــاريــــــخ حـ
أكــتــوبــر 2020، لــتــتــمــكــن مـــن تطبيق 
بنود القانون، قبل أن يصبح سارياً، 
وذلك مراعاًة للوضع الراهن املرتبط 

بانتشار وباء كورونا.
دبي ■ اإلمارات اليوم

التعديالت تراعي أفضل الممارسات المرتبطة بالبيانات واألمن والخصوصية

محمد بن راشد يعتمد قانون حماية 
البيانات لمركز دبي المالي العالمي

القانون يرّسخ مكانة »المركز« في ريادة جهود حماية البيانات بالمنطقة.

تحديد المتطلبات المتعلقة بالمساءلة وتحكم األفراد بالبيانات الشخصية 
والغرامات.

عيسى كاظم:

»القانون يسهم في 
تمكيننا من مواصلة البناء 
على السمعة العالمية 

الرائدة لـ)المركز(«.

8 مليارات درهم مكاسب القيمة السوقية لألسهم

ين شاشات أسواق المال  »األخضر« يز
مع بداية تعامالت يونيو

بـــــــــــدأت املـــــــــؤشـــــــــرات الـــــعـــــامـــــة ألســـــــــواق 
املــــال اإلمـــاراتـــيـــة تــعــامــاتــهــا، يف أوىل 
جــلــســات شــهــر يــونــيــو الـــجـــاري، عىل 
الــــــــلــــــــون األخــــــــضــــــــر الــــــــــــذي اكـــــتـــــســـــت بـــه 
ــــاع  ــــفــ ــــــات الــــــــــتــــــــــداول، وســـــــــط ارتــ ــــاشـ ــ شـ
شــهــيــة املــســتــثــمــريــن لــضــخ املـــزيـــد من 
الــــســــيــــولــــة، خــــصــــوصــــاً عـــــىل األســـهـــم 
الــــقــــيــــاديــــة املــــــدرجــــــة ضــــمــــن قـــطـــاعـــات 

البنوك والعقار واالتصاالت.
ورغـــــــــــــــــــم حــــــــــالــــــــــة الـــــــــــــهـــــــــــــدوء املــــــــائــــــــل 
لـــــارتـــــفـــــاع املــــــحــــــدود، الــــتــــي ســـيـــطـــرت 
ــتـــــاح الــــجــــلــــســــة، فــــــــإن وتــــــرة  ــ ــتـ ــ عــــــىل افـ
ــــالــــــصــــــعــــــود بـــعـــد  الـــــتـــــحـــــســـــن أخـــــــــــــذت بــ
ذلــــــــــــــــك، بـــــــعـــــــد دخــــــــــــــــول ســـــــيـــــــولـــــــة عــــىل 
شـــريـــحـــة مــــن أســـهـــم الـــبـــنـــوك، األمــــر 
الذي أسهم يف رفد القيمة السوقية 
ألســـــــــــــــهـــــــــــــــم الــــــــــــــــشــــــــــــــــركــــــــــــــــات املــــــــــــــتــــــــــــــداولــــــــــــــة 
بـــمـــكـــاســـب قـــــدرهـــــا ثـــمـــانـــيـــة مــــلــــيــــارات 

درهم.
وأظـــــــــهـــــــــرت تــــــعــــــامــــــات الــــجــــلــــســــة 
نـــــــجـــــــاح املــــــــؤشــــــــر الــــــــعــــــــام لـــــــســـــــوق دبــــــي 

املــــــــايل، بـــتـــعـــزيـــز قــــدرتــــه مـــــجـــــدداً عــىل 
تخطي حاجز 2000 نقطة، بعدما 
ــــتـــــوى 1973 نـــقـــطـــة،  ارتــــــفــــــع إىل مـــــسـ
بــــــــــــزيــــــــــــادة نـــــســـــبـــــتـــــهـــــا 1.5% تــــــقــــــريــــــبــــــاً، 

مقارنة مع اليوم السابق.

وكـــــــان لــــــــأداء اإليــــجــــابــــي لــســهــم 
بــنــك اإلمـــــــارات دبــــي الــوطــنــي املــرتــفــع 
إىل 8.8 دراهــــــــــــــــــــــم، بـــــــالـــــــتـــــــزامـــــــن مــــع 
إدراجــــــــه ضـــمـــن مـــؤشـــر »إم إس يس 
ــــاملـــــي )الـــــشـــــركـــــات  ــــيـــــايس الـــــعـ ــــقـ آي« الـ

الــــــــــــكــــــــــــبــــــــــــرة(، دور مــــــــهــــــــم يف تــــــعــــــزيــــــز 
مكاسب سوق دبي املايل، وذلك إىل 
ــــنـــــك دبــــــــي اإلســـــامـــــي  جـــــانـــــب ســـــهـــــم بـ

الصاعد إىل مستوى 3.53 دراهم.
ــــهــــــم »إعـــــــــــمـــــــــــار« عـــىل  وحــــــــافــــــــظ ســ
نـــشـــاطـــه بــــالــــغــــاً 2.55 درهـــــــــم، فــيــمــا 
ـــــم »إعـــــــــــمـــــــــــار مــــــــــولــــــــــز« إىل  ـــهــ ارتــــــــــفــــــــــع ســــ
مستوى 1.36 درهم، وسهم »دو« 

إىل 5.10 دراهم.
كما ارتفع املؤشر العام لسوق 
أبــــوظــــبــــي لــــــــــــأوراق املــــالــــيــــة إىل 4170 
ــــو نــــــســــــبــــــتــــــه %0.70،  ــ ــــمـ ــ ــنـ ــ ــ نــــــــقــــــــطــــــــة، بـ

مقارنة مع اليوم السابق.
وعــــــــــــــــــــىل مــــــــــســــــــــتــــــــــوى الـــــــــســـــــــيـــــــــولـــــــــة، 
ارتــفــعــت قيمة الصفقات املــربمــة يف 
ــــْي أبــــوظــــبــــي ودبــــــــي املــــالــــيــــن إىل  ــــوَقــ ســ
389 مــلــيــون درهــــم تــقــريــبــاً، ووصـــل 
عــــــــــــدد األســـــــــهـــــــــم املـــــــــتـــــــــداولـــــــــة إىل 192 
مــــــلــــــيــــــون ســـــــهـــــــم، نـــــــفـــــــذت مــــــــن خــــــال 

5527 صفقة.
أبوظبي ■ وام

»اقتصادية الشارقة« تنجز 
37.4 ألف معاملة 

في 3 أشهر
أنـــجـــزت دائــــــرة الــتــنــمــيــة االقـــتـــصـــاديـــة يف 
الشارقة، خال الفرتة من مارس إىل 
37 ألــــــــــفــــــــــاً و444  نـــــــحـــــــو  مــــــــايــــــــو 2020، 
معاملة، تم تقديمها من خال مراكز 
الــــخــــدمــــة، وعـــــرب الــــخــــدمــــات الـــرقـــمـــيـــة، 

ضمت 9000 رخصة.
وشــمــلــت الــرخــص، الــتــي أنجزتها 
ــــتـــــصـــــاديـــــة الــــــشــــــارقــــــة«: 497 رخـــصـــة  »اقـ
جــــــــــــديــــــــــــدة، وتــــــــجــــــــديــــــــد 7435 رخـــــــصـــــــة، 
وتـــعـــديـــل 1068 رخـــصـــة، فــيــمــا ضــمــت 
خــــــــدمــــــــاتــــــــهــــــــا املـــــــــقـــــــــدمـــــــــة 17 ألـــــــــــفـــــــــــاً و274 
ــــا مـــن  ــــهـ ــــمـ ــــقـــــديـ مـــــعـــــامـــــلـــــة رقـــــــمـــــــيـــــــة، تـــــــــم تـ
خال تطبيقات الدائرة الذكية، وعرب 
بــوابــتــهــا اإللـــكـــرتونـــيـــة، و20 ألـــفـــاً و170 

معاملة عرب مراكز تقديم الخدمة.
وأكـــــــــــــــــــــــد رئــــــــــــيــــــــــــس دائـــــــــــــــــــــــــــرة الــــــتــــــنــــــمــــــيــــــة 
االقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة يف الــــــــشــــــــارقــــــــة، ســــلــــطــــان 
عــبــدالــلــه بـــن هــــده الـــســـويـــدي، أن هــذه 
ــــانـــــات تــــــــدل عــــــىل اســـــتـــــمـــــراريـــــة بـــيـــئـــة  ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
األعـــــــــــمـــــــــــال االقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة يف الـــــــشـــــــارقـــــــة 
بـــــــــــــوتـــــــــــــرة مـــــــــســـــــــتـــــــــقـــــــــرة، مـــــــــــــشـــــــــــــراً إىل أن 
املـــحـــفـــزات االقــــتــــصــــاديــــة، الـــتـــي أطــلــقــهــا 

املجلس التنفيذي يف اإلمارة، أسهمت 
بــــــــشــــــــكــــــــل كـــــــــبـــــــــر يف تـــــــحـــــــفـــــــيـــــــز قــــــــطــــــــاعــــــــات 

األعمال بالشارقة.
مـــــــــــن جـــــــــانـــــــــبـــــــــه، قــــــــــــــال مـــــــــديـــــــــر إدارة 
التسجيل والرتخيص يف الدائرة، فهد 
الــــــــــــــخــــــــــــــمــــــــــــــري، إن تـــــــــــكـــــــــــاتـــــــــــف الـــــــــجـــــــــهـــــــــود 
والـــــــــــشـــــــــــراكـــــــــــة املــــــــســــــــتــــــــمــــــــرة بـــــــــــن الـــــــــــدائـــــــــــرة 
والــــــــشــــــــركــــــــات الــــــــخــــــــاصــــــــة، أســــــهــــــمــــــت يف 
الـــــــــــــخـــــــــــــروج بـــــــــمـــــــــشـــــــــروعـــــــــات ومـــــــــــــبـــــــــــــادرات 
مـــــــــشـــــــــرتكـــــــــة ذات قـــــــيـــــــمـــــــة مـــــــــضـــــــــافـــــــــة إىل 
اقــــتــــصــــاد الــــشــــارقــــة، والــــتــــي مــــن شــأنــهــا 
رفــــــع مـــســـتـــوى الـــــكـــــفـــــاءة، وتـــــوفـــــر بــيــئــة 
خــــدمــــيــــة مـــــرمـــــوقـــــة ملـــجـــتـــمـــع األعــــــمــــــال، 
وفق أرقى املعاير واملمارسات املتبعة.

الشارقة ■ وام

المؤشر العام لسوق دبي المالي ارتفع إلى مستوى 1973 نقطة. 
■أرشيفية

»اقتصادية الشارقة« 
أنجزت 497 رخصة جديدة، 

وجددت 7435 رخصة.

مركز دبي المالي العالمي يواصل تطوير تشريعاته المبنية على مبادئ االمتثال والنزاهة واألمن. ■ أرشيفية
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أكــد ســمــو الــشــيــخ حــمــدان بــن محمد 
بـــن راشـــــد آل مـــكـــتـــوم، ويل عــهــد دبــي 
رئيس املجلس التنفيذي، أن »مطار 
ــــــي يـــشـــكـــل قــــلــــب الــــعــــالــــم الــــنــــابــــض،  دبـ
وشــــريــــانــــه طـــــــران اإلمـــــــــــــارات«، مـــشـــراً 
ســـــــمـــــــوه إىل أن »دبــــــــــــــي الــــــــيــــــــوم تـــحـــلـــق 
مـــــــجـــــــدداً وتــــبــــعــــث رســــــائــــــل أمــــــــل وثـــقـــة 
وتــفــاؤل لــلــعــالــم، بــعــد أن نــجــحــت يف 
اجــتــيــاز األزمـــــة لــتــواصــل بــعــزم وإرادة 
مــســار التطوير والتنمية االقتصادية 
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة«، مـــشـــدداً ســـمـــوه عىل 
أن »دبـــــــــــي قــــــدمــــــت لــــلــــعــــالــــم نـــــمـــــوذجـــــاً 
رائداً يف املرونة والكفاءة يف التعاطي 
مع األزمـــات لتستأنف مسرة التألق 

واإلنجازات«.
وقــــــــــــــــــــال ســــــــــــمــــــــــــوه: »تـــــــعـــــــلـــــــمـــــــنـــــــا مـــــن 
ــــيـــــخ مــــحــــمــــد بـــن  صــــــاحــــــب الـــــســـــمـــــو الـــــشـ
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 
ــــــوزراء حـــاكـــم دبـــي،  رئـــيـــس مــجــلــس الـ
أن نــــهــــزم املـــســـتـــحـــيـــل، وتــــحــــويــــل هـــذه 
األزمة إىل فرصة للبناء عىل منجزاتنا 
واالســـتـــفـــادة مـــن جــاهــزيــتــنــا والــتــكــيــف 
بـــــســـــرعـــــة مـــــــع الــــــــواقــــــــع الــــــجــــــديــــــد، وقـــــد 
مـــنـــحـــتـــنـــا هــــــــذه الــــتــــجــــربــــة دفـــــعـــــة قـــويـــة 
لـــأمـــام لـــنـــواصـــل مـــســـرة اإلنــــجــــازات، 
لـــــــــتـــــــــكـــــــــون دبـــــــــــــــــي املــــــــــديــــــــــنــــــــــة األفـــــــــــــضـــــــــــــل يف 
مـــــــخـــــــتـــــــلـــــــف الـــــــــــقـــــــــــطـــــــــــاعـــــــــــات الــــــــحــــــــيــــــــويــــــــة، 
وتــنــطــلــق بـــقـــوة وتـــنـــافـــســـيـــة يف املــرحــلــة 
الجديدة، واليوم نحلق عالياً ونحن 
واثــــــقــــــون بـــإمـــكـــانـــيـــاتـــنـــا بــــعــــد أن قـــدمـــنـــا 
تــجــربــة متميزة يف اســتــمــراريــة العمل 
واإلنـــــتـــــاجـــــيـــــة، ومـــــواجـــــهـــــة الــــتــــحــــديــــات 

واالنتصار عىل األزمات«.
جــــــــــاء ذلــــــــــك خــــــــــال تــــــــــــرؤس ســـمـــو 
الــشــيــخ حـــمـــدان بـــن مــحــمــد بـــن راشـــد 
آل مـــــــــــــكـــــــــــــتـــــــــــــوم، اجـــــــــــــتـــــــــــــمـــــــــــــاع املــــــــجــــــــلــــــــس 

التنفيذي الذي عقد أمس، يف املبنى 
ــــار دبـــــــي الـــــــــــدويل والـــــخـــــاص  رقـــــــم 3 ملـــــطـ
ــــــرق  ــــطـ ــ بــــــــــــطــــــــــــران اإلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات، حــــــــيــــــــث تـ
االجــــــتــــــمــــــاع لـــــلـــــتـــــداعـــــيـــــات االقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
ألزمـــــــــــــــــــــــــــــة تــــــــــــفــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــــــــروس كـــــــــــــــورونـــــــــــــــا 
املستجد. واطلع سموه عىل الخطط 
املــــقــــرحــــة لــلــتــخــفــيــف مـــــن انـــعـــكـــاســـاتـــه 
عــــــىل األوضـــــــــــــاع االقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــراهــــنــــة 
وتــــــــــأثــــــــــره عــــــــىل حـــــــركـــــــة الـــــــنـــــــمـــــــو، وعــــــىل 
الــــــــــقــــــــــطــــــــــاع الــــــــــســــــــــيــــــــــاحــــــــــي، واســــــــتــــــــئــــــــنــــــــاف 

الحركة السياحية يف اإلمارة.

قبلة السياحة
وقــال سمو ويل عهد دبــي: »رّســخــت 
دبــــــــــــي مـــــكـــــانـــــتـــــهـــــا كــــــوجــــــهــــــة اقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
وســـــــــيـــــــــاحـــــــــيـــــــــة رائــــــــــــــــــــــــــدة تـــــــــــربـــــــــــط أوصــــــــــــــــــال 

ــــلـــــة  ــــبـ الـــــــــــعـــــــــــالـــــــــــم، فــــــــكــــــــانــــــــت والزالــــــــــــــــــــــــــــت قـ
السياحة والقلب النابض لاقتصاد، 
ـــــرى  ـــة كـ ــ ــيـ ــ ـــاملــ ــ وقـــــــــــد واجــــــــهــــــــت أزمــــــــــــــــات عـ
وأثــــــــبــــــــتــــــــت يف كــــــــــل مـــــــــــــرة قــــــــدرتــــــــهــــــــا عــــىل 
تـــجـــاوزهـــا بــنــهــج مــمــيــز ونـــمـــوذج عــاملــي 
ريـــادي يــحــتــذى، والــيــوم نجحت دبي 
يف التعامل مع أزمة فروس كورونا 
باالعتماد عىل سياسات مرنة، ذللت 
الــــــــــصــــــــــعــــــــــوبــــــــــات وســـــــــــــــّرعـــــــــــــــت مــــــســــــرتــــــهــــــا 

التنموية الريادية الطموحة«.
ــــتـــــعـــــدون  وأضــــــــــــــاف ســـــــمـــــــوه: »مـــــسـ
لــدخــول عــالــم مــا بــعــد كــورونــا بــوتــرة 
أســـــــــــــــــــــرع وأقـــــــــــــــــــــــــوى لـــــــصـــــــنـــــــع املـــــــــــــزيـــــــــــــد مـــــن 
اإلنــــجــــازات، ولــنــثــبــت لــلــعــالــم مــجــدداً 
أن دبــي ستظل الــرقــم واحـــد يف شتى 
املــــــــجــــــــاالت االقــــــتــــــصــــــاديــــــة والــــســــيــــاحــــيــــة 

واالجتماعية«.

نموذج رائد
وتـــــــــابـــــــــع ســـــــــمـــــــــوه: »تــــــخــــــطــــــي األزمـــــــــــــــات 
والــــتــــعــــامــــل بــــمــــرونــــة واســــتــــبــــاقــــيــــة مــع 
ــــيـــــس بــــمــــســــألــــة جـــــديـــــدة  الـــــتـــــحـــــديـــــات لـ
عـــــــىل دبــــــــــــي، بــــفــــضــــل حــــكــــمــــة قــــائــــدهــــا 
صـــــاحـــــب الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بــن 
راشـــــد آل مـــكـــتـــوم، ورؤيــــتــــه الــثــاقــبــة، 
وبالعزم واإلصرار تقدم دبي للعالم 
ــــاً رائــــــــــــــداً يف املـــــــرونـــــــة وتـــخـــطـــي  ــــمــــــوذجــ نــ

األزمات«.
وقــــــال ســــمــــوه: »نـــســـتـــهـــل املــرحــلــة 
املــقــبــلــة بــعــزيــمــة أقــــوى وأكــــر ابــتــكــاراً، 
اعتماداً عىل رؤية مستقبلية طموحة 
ومـــنـــظـــومـــة فـــاعـــلـــة ومـــتـــفـــوقـــة لــلــقــطــاع 
الحكومي والقطاع الــخــاص، مكنتنا 
من مواجهة األزمــة بفاعلية. واليوم 
تميض دبي بثقة الستكمال مسرتها 
الــــــتــــــنــــــمــــــويــــــة الــــــــــــرائــــــــــــدة والــــــــحــــــــفــــــــاظ عــــىل 

مــــــــــكــــــــــانــــــــــتــــــــــهــــــــــا يف صــــــــــــــــــــــــــــــــــدارة مـــــــــــــــؤشـــــــــــــــرات 
ـــــة، لـــــتـــــظـــــل قـــبـــلـــة  ـــــيــ ــــاملــ ـــــعـــ الـــــتـــــنـــــافـــــســـــيـــــة الــ
العالم السياحية وهمزة الوصل بني 
ــــائــــــه، ومـــــركـــــزه االقــــتــــصــــادي  كــــافــــة أرجــ

النابض«.
ما بعد »كوفيد-19«

واخــــتــــتــــم ســــمــــوه: »نــــحــــن الــــيــــوم بــــإذن 
الـــــلـــــه عــــــىل أتــــــــم االســـــــتـــــــعـــــــداد، ونـــعـــلـــن 
ــــاة مـــســـتـــمـــر  ــيــ ــ ــــحــ لــــلــــعــــالــــم بـــــــــأن نـــــبـــــض الــ
واملــــــــســــــــتــــــــحــــــــيــــــــل مـــــــــــــفـــــــــــــردة ال تـــــــــــوجـــــــــــد يف 
قـــــامـــــوســـــنـــــا، وأبــــــشــــــركــــــم بـــــــــأن )األمـــــــــــور 
ــــيـــــوم أكــــــر تــنــافــســيــة  طـــيـــبـــة( ونـــــعـــــود الـ
لــخــوض مرحلة مــا بعد )كــوفــيــد-19( 
بــــــثــــــقــــــة كـــــــــبـــــــــرة ونـــــــــهـــــــــج مـــــــتـــــــجـــــــدد وفـــــكـــــر 
مـــبـــدع، ونـــرســـخ نــمــوذجــاً حــضــاريــاً يف 
ــــائــــــحــــــة والـــــتـــــكـــــاتـــــف  ــــامــــــل مــــــــع الــــــجــ ــــتــــــعــ الــ

وتوحيد الجهود«.

الجهات العاملة بالمطار
والتقى سمو الشيخ حمدان بن محمد 
بـــن راشــــد آل مــكــتــوم، خـــال جــولــتــه يف 
مــطــار دبـــي الــــدويل، عــــدداً مــن الجهات 
الـــعـــامـــلـــة يف مـــطـــار دبــــــي، وثــــّمــــن ســمــوه 
جـــــــــــهـــــــــــودهـــــــــــم املــــــــــتــــــــــواصــــــــــلــــــــــة والـــــــــتـــــــــزامـــــــــهـــــــــم 
بمسؤوليتهم وواجبهم الوطني يف ظل 
ــــيـــــة، مــــشــــيــــداً  ــــائـ ــــنـ ــــثـ ــــتـ هـــــــــذه الــــــــظــــــــروف االسـ
ــتــــفــــانــــيــــهــــم يف الـــــعـــــمـــــل وداعـــــــيـــــــاً  ســــــمــــــوه بــ
إيـــــــــاهـــــــــم إىل مـــــــواصـــــــلـــــــة أدائــــــــــهــــــــــم املــــتــــمــــيــــز 
والـــــــحـــــــفـــــــاظ عــــــــىل جـــــاهـــــزيـــــتـــــهـــــم الــــكــــامــــلــــة 
ــــلـــــة الــــتــــي  ــبـ ــ ــــقـ واالســـــــــتـــــــــعـــــــــداد لــــلــــمــــرحــــلــــة املـ
تــــتــــطــــلــــب املـــــــزيـــــــد مـــــــن االلــــــــــتــــــــــزام والــــعــــمــــل 
واملــــــــــــــــرونــــــــــــــــة، مـــــــــــــشـــــــــــــدداً ســـــــــمـــــــــوه عـــــــــــىل أن 
الـــجـــمـــيـــع شــــريــــك يف املـــســـؤولـــيـــة الــــيــــوم، 
حـــتـــى نـــعـــود أســــــرع وأقـــــــوى وتـــظـــل دبـــي 

وجهة عاملية متألقة.
دبي À وام

ترأس اجتماع المجلس التنفيذي في مطار دبي 
الدولي بمبنى طيران اإلمارات

حمدان بن محمد: تعلمنا 
من محمد بن راشد أن نهزم المستحيل.. 

وأبشركم »األمور طيبة«

 Àولي عهد دبي خالل ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي. وام حمدان بن محمد خالل جولة في مطار دبي. À  وام

ولي عهد دبي:

مطار دبي قلب العالم، وشريانه 
»طيران اإلمارات«.

نستهل المرحلة القادمة بعزيمة 
.
ً
أقوى وأكثر ابتكارا

 وتبعث رسائل 
ً
دبي تحلق مجددا

أمل وثقة وتفاؤل للعالم.

سنخرج من تحدي »كورونا« 
.
ً
 واجتماعيا

ً
أقوى اقتصاديا

التجربة منحتنا دفعة قوية إلى 
األمام لنعمل وننجز بطريقة مختلفة.

باإلصرار والعزم قدمنا للعالم 
 في تخطي األزمات.

ً
 رائدا

ً
نموذجا

نموذج غير مسبوق
 غير مسبوق بعدما اتخذت 

ً
 حضاريا

ً
قدمت دبي نموذجا

سلسلة إجراءات وسياسات استباقية حاسمة ومدروسة، 
ونفذت مجموعة تدابير وقائية فعالة لدرء انتشار فيروس 

)كورونا( المستجد، وضمان صحة وسالمة مواطنيها 
وسكانها كأولوية مطلقة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على 
المكتسبات االقتصادية والحؤول دون توقف عجلة الحياة بكل 

مناحيها. ويعود الفضل في ذلك إلى جاهزية دبي التامة 
والعمل الحكومي المنظم والخطط البناءة واالستباقية، 
التي أسهمت في الحد من وطأة األزمة وتقليل تأثيراتها، 

لتكون دبي األسرع واألقوى في العودة االقتصادية، وتفتح 
أبوابها للعالم من جديد وتبث األمل والطمأنينة والتفاؤل 

بدخول مرحلة ما بعد كوفيد-19، أشد قدرة على المنافسة 
وتحقيق اإلنجازات. 
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اســــــتــــــأنــــــف مـــــوظـــــفـــــو ســــــــــوق دبــــــــــي املــــــــايل 
ــــلـــــســـــوق  الـــــــعـــــــمـــــــل يف املــــــــقــــــــر الــــــــرئــــــــيــــــــس لـ
أمــــــــــــــــــــس، وســــــــــــــــط تــــــطــــــبــــــيــــــق مـــــجـــــمـــــوعـــــة 
مـــتـــكـــامـــلـــة مـــــن اإلرشـــــــــــــــادات والــــتــــدابــــر 
االحـــــرازيـــــة الـــرامـــيـــة إىل تــحــقــيــق أعـــى 
مــســتــويــات األمــــان والــســامــة، والــتــي 
تـــــــــتـــــــــمـــــــــاىش مــــــــــــــع أفـــــــــــضـــــــــــل املـــــــــــمـــــــــــارســـــــــــات 

واملعاير العاملية.
ــــيــــــذي  ــــفــ ــنــ ــ وقـــــــــــــــــــــال نـــــــــــائـــــــــــب رئـــــــــــيـــــــــــس تــ
ورئـــــــــــــيـــــــــــــس قـــــــــــطـــــــــــاع املـــــــــــــــــــــــــــــوارد الـــــــبـــــــشـــــــريـــــــة 
والــــتــــخــــطــــيــــط االســـــراتـــــيـــــجـــــي يف ســــوق 
دبـــي املــــايل، جــمــال إبــراهــيــم الــخــضــر، 
إن »بـــــــــــــــــدء عـــــــــــــــــودة مـــــــوظـــــــفـــــــي الـــــــســـــــوق 
ــــلـــــعـــــمـــــل مـــــــــن مـــــكـــــاتـــــبـــــهـــــم جـــــــــــاء وســــــط  لـ
التزام تام بربوتوكول العودة للعمل 
الـــــــصـــــــادر عــــــن دائـــــــــــرة املـــــــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة 
لــــحــــكــــومــــة دبـــــــــــي، ســـــــــــواء عـــــــى صـــعـــيـــد 
العودة التدريجية للموظفني بنسبة 
50%، تـــرتـــفـــع إىل 100% بـــحـــلـــول 14 
ــــيـــــد  يـــــــــونـــــــــيـــــــــو الـــــــــــــــــجـــــــــــــــــاري، أو عـــــــــــــى صـــــعـ
ــــة  اإلرشـــــــــــــادات واإلجـــــــــــــــراءات االحــــــرازيــ

املتبعة«.
وأشـــــــــــار الـــــخـــــضـــــر، يف تـــصـــريـــحـــات 
ــــيـــــوم«، إىل أن الـــعـــودة  لـــــــ»اإلمــــــارات الـ
الــــتــــدريــــجــــيــــة لـــلـــمـــوظـــفـــني لـــلـــعـــمـــل مــن 
املــكــاتــب تــعــكــس الــنــجــاح الــكــبــر الـــذي 
تحقق يف دولة اإلمارات، التي قدمت 

نموذجاً عاملياً يحتذى يف هذا املجال، 
بما أســهــم يف تــوفــر الــظــروف املائمة 
التــخــاذ خطوة مــن هــذا الــنــوع، حيث 
ــــاحـــــات الفـــــتـــــة يف  ســــجــــلــــت الـــــــدولـــــــة نـــــجـ
مـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــاالت الـــــــــــــفـــــــــــــحـــــــــــــص واالحــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــواء 
والــتــوعــيــة لــكــل املــواطــنــني واملــقــيــمــني، 
بـــمـــا يـــهـــيـــئ كــــل املـــوظـــفـــني لــلــعــمــل مــن 
املـــكـــاتـــب واملــــقــــار الــرســمــيــة ضــمــن بــيــئــة 
عــــــــمــــــــل صـــــــحـــــــيـــــــة وآمــــــــــــنــــــــــــة لـــــلـــــمـــــوظـــــفـــــني 

واملتعاملني.
وكــان ســوق دبــي املــايل قد تحول 
إىل الــعــمــل عــن ُبــعــد مــنــتــصــف مــارس 
املــــــــــــــــــــــــايض، ووفــــــــــــــــــــر كــــــــــــل خــــــــــدمــــــــــاتــــــــــه عـــــرب 
مــــــــــنــــــــــصــــــــــاتــــــــــه املـــــــــــــــتـــــــــــــــعـــــــــــــــددة لـــــــــلـــــــــخـــــــــدمـــــــــات 
اإللـــــــكـــــــرونـــــــيـــــــة وتـــــطـــــبـــــيـــــقـــــات الــــــهــــــواتــــــف 

الذكية.
وأشـــــــــــــــــــــــــــار الـــــــــخـــــــــضـــــــــر إىل أن تـــــلـــــك 
املـــنـــصـــات ســجــلــت إقــــبــــاالً مــــتــــزايــــداً مــن 
قـــــــــبـــــــــل املـــــــــســـــــــتـــــــــثـــــــــمـــــــــريـــــــــن، بـــــــــمـــــــــا يـــــعـــــكـــــس 
فعاليتها الكبرة، واالهتمام املتزايد 
مـــــن قــــبــــل املـــتـــعـــامـــلـــني بـــاســـتـــخـــدامـــهـــا، 
كــــمــــا يـــثـــبـــت أن حـــــــرص الــــــســــــوق املـــبـــكـــر 
عـــى االســتــثــمــار يف الــخــدمــات الــذكــيــة 
والتأكد من جاهزيته التامة منذ فرة 
طويلة آتت ثمارها، وأثبتت فعاليتها 
الــكــبــرة، عــنــدمــا دعـــت الــتــطــورات إىل 
العمل عن بعد، حرصاً عى الصحة 

العامة لكل املتعاملني واملوظفني.
ــــاف: »نـــحـــث كـــل املــتــعــامــلــني  وأضـــ

ــلــــــة االســـــــتـــــــفـــــــادة مـــــــن تـــلـــك  ــ عـــــــى مــــــواصــ
املنصات املتكاملة التي طورها السوق 
يف إطـــــــــــــــــــار اســــــــراتــــــــيــــــــجــــــــيــــــــة )الـــــــــبـــــــــورصـــــــــة 
الــــذكــــيــــة(، بــــهــــدف إنــــجــــاز مــعــامــاتــهــم 

كافة«.
ولــفــت إىل أن مــقــر الـــســـوق شهد 
عـــــمـــــلـــــيـــــتـــــي تـــــعـــــقـــــيـــــم شــــــامــــــلــــــتــــــني خـــــــال 
األسابيع القليلة املاضية، بما يضمن 
ــــتـــــامـــــة لــــــعــــــودة املــــوظــــفــــني  الـــــجـــــاهـــــزيـــــة الـ
ملمارسة عملهم من املكاتب بالصورة 
االعـــــتـــــيـــــاديـــــة، كــــمــــا كــــثــــف الـــــســـــوق مــن 
جهوده التوعوية للموظفني، بهدف 
تــهــيــئــتــهــم لـــلـــعـــودة اآلمـــنـــة إىل الــعــمــل 

االعتيادي من املكاتب.
وأضـــــــــــاف أن قــــائــــمــــة اإلرشـــــــــــــادات 
الــــــتــــــي يــــطــــبــــقــــهــــا الـــــــســـــــوق تــــتــــضــــمــــن 14 
بـــنـــداً، تــغــطــي مــجــاالت حــركــة وعمل 
املــوظــف بــدايــة مــن مــواقــف الــســيــارات 
واملصاعد وصوالً إىل املكاتب، ومنها 
عى سبيل املثال االلتزام بالتباعد يف 
مـــــــــــــــــواقـــــــــــــــــف الـــــــــــــــــســـــــــــــــــيـــــــــــــــــارات واملــــــــــــصــــــــــــاعــــــــــــد 
واملــــــــــــكــــــــــــاتــــــــــــب، وإلــــــــــــزامــــــــــــيــــــــــــة اســــــــتــــــــخــــــــدام 
كـــــــــمـــــــــامـــــــــات الـــــــــــوجـــــــــــه طــــــــــــــــــوال ســــــــاعــــــــات 
الـــــــعـــــــمـــــــل، وعـــــــقـــــــد االجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــات مـــن 
خـــــــــــــــــــال قــــــــــــــنــــــــــــــوات االتـــــــــــــــــصـــــــــــــــــال املـــــــــــــــــــريئ، 
ــــاتــــــب،  ــــكــ ــــاعــــــد داخـــــــــــــل املــ ــبــ ــ ــتــ ــ وضــــــــمــــــــان الــ
وتركيب الحواجز الزجاجية، إضافة 
إىل كــــل الـــتـــدابـــر الـــخـــاصـــة بــالــتــعــقــيــم 

املستمر.

مدحت السويفي À دبيمع تطبيق التدابير االحترازية لضمان السالمة

سوق دبي المالي تحول إلى العمل عن ُبعد منتصف مارس الماضي. À من المصدر

موظفو »دبي 
المالي« يعاودون 

العمل من مقر 
»السوق«

استئناف العمل بنسبة %50 
في »الطيران المدني« 

و»خدمات المالحة الجوية«
قــــــــــــــــال املــــــــــــديــــــــــــر الــــــــــــعــــــــــــام لــــــهــــــيــــــئــــــة دبــــــــي 
للطران املدين والرئيس التنفيذي 
ملـــــؤســـــســـــة دبــــــــــي لــــــخــــــدمــــــات املـــــاحـــــة 
الجوية، محمد عبدالله أهيل، إن 
ــــئــــــة دبـــــــي  ــيــ ــ »50% مــــــــــن مـــــــوظـــــــفـــــــي هــ
لـــلـــطـــران املـــــدين بــــاشــــروا بـــتـــاريـــخ 31 
مــــــايــــــو تـــــــأديـــــــة مــــهــــامــــهــــم الـــطـــبـــيـــعـــيـــة 
وممارسة أعمالهم الوظيفية من 
مــــــــــقــــــــــر الـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــل، وذلـــــــــــــــــــــــك تـــــــنـــــــفـــــــيـــــــذاً 
لتوجيهات صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــدولــــــــــــة رئـــــــــيـــــــــس مــــجــــلــــس 
الوزراء حاكم دبي، واعتماد سمو 
ــــد بــــن  ــــمــ ــــحــ الـــــــشـــــــيـــــــخ حــــــــــمــــــــــدان بــــــــــن مــ
راشـــــــد آل مــــكــــتــــوم، ويل عـــهـــد دبـــي 
رئــــيــــس املــــجــــلــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي إلمــــــارة 

دبـــي، قـــرار عـــودة الــعــمــل يف دوائـــر 
حــــكــــومــــة دبــــــــي، وصــــــــــوالً إىل نــســبــة 
يــــــونــــــيــــــو   14 100% اعــــــــــــتــــــــــــبــــــــــــاراً مــــــــــــن 
الـــــــــــــجـــــــــــــاري، مــــــــــع ضـــــــــــــــــــرورة االلــــــــــتــــــــــزام 
بـــــــالـــــــتـــــــطـــــــبـــــــيـــــــق الـــــــــــدقـــــــــــيـــــــــــق والــــــــــكــــــــــامــــــــــل 
لـــــإجـــــراءات الـــوقـــائـــيـــة واالحـــــرازيـــــة 
ملـــــــــنـــــــــع انـــــــــــتـــــــــــشـــــــــــار فــــــــــــــــــــــروس كــــــــــــورونــــــــــــا 

املستجد )كوفيد-19(«.
وأضــــــــــــــاف أهــــــــــــيل، لــــــــــــ»اإلمـــــــــــارات 
الــــــــيــــــــوم«، أنــــــــه تــــــم اســــتــــثــــنــــاء بـــعـــض 
الـــحـــاالت مـــن املـــوظـــفـــني الـــذيـــن هم 
ــــبـــــار الـــــســـــن مــــمــــن بـــلـــغـــوا  مــــــن فــــئــــة كـ
ســـن الــــــ60 ســنــة فـــأكـــر، وأصـــحـــاب 
الـــــهـــــمـــــم، واملـــــــوظـــــــفـــــــات الـــــحـــــوامـــــل، 
واملوظفني الذين يعانون األمراض 
املزمنة واألورام، وأمــراض الجهاز 
الـــــــتـــــــنـــــــفـــــــي الـــــــــتـــــــــي تــــــســــــبــــــب ضــــعــــف 
املــنــاعــة، أو مـــن يــعــانــون أمـــراضـــاً 

ــــنـــــاعـــــة، بـــــنـــــاًء عــى  تـــســـبـــب ضــــعــــف املـ
تـــــقـــــريـــــر طـــــبـــــي صــــــــــــادر مــــــــن الـــــجـــــهـــــات 
ــــيـــــة الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة، إضـــــــافـــــــة إىل  ــــبـ الـــــطـ
املـــــوظـــــفـــــات األمـــــــهـــــــات الـــــــــايت يــقــمــن 
بــمــتــابــعــة تــعــلــيــم أبــنــائــهــن عـــن بعد 
مــــمــــن هــــــم يف الـــــصـــــف الــــتــــاســــع فــمــا 
دون، بـــــــــمـــــــــن فـــــــيـــــــهـــــــم مـــــــــــــن هـــــــــــــم يف 
مـــــرحـــــلـــــة الــــــحــــــضــــــانــــــة، وذلـــــــــــــك حـــتـــى 

انتهاء العام الدرايس الحايل.
وتــــــــــــــــــابــــــــــــــــــع: »كـــــــــــــــذلـــــــــــــــك الـــــــــتـــــــــزمـــــــــت 
مـــــؤســـــســـــة دبـــــــــي لــــــخــــــدمــــــات املـــــاحـــــة 
الـــــــــجـــــــــويـــــــــة بـــــــــــقـــــــــــرار الـــــــــــــعـــــــــــــودة حــــســــب 
التعليمات الواردة، علماً بأن قرار 
الــــعــــمــــل عــــــن بــــعــــد لــــــم يــــكــــن يــشــمــل 
مـــــــــوظـــــــــفـــــــــي قـــــــــــطـــــــــــاع الــــــــعــــــــمــــــــلــــــــيــــــــات يف 
املـــــؤســـــســـــة، وذلــــــــــك لـــطـــبـــيـــعـــة عــمــل 
املراقبة الجوية وخــدمــات الـــرادار، 
الــــــتــــــي تــــتــــطــــلــــب تــــقــــديــــمــــهــــا مــــــــن مـــقـــر 
املــؤســســة، مــع الــتــقــّيــد بـــاإلجـــراءات 
الـــــــــــوقـــــــــــائـــــــــــيـــــــــــة والــــــــــصــــــــــحــــــــــيــــــــــة لـــــــضـــــــمـــــــان 

سامتهم«. 
وأضـــــــاف أهــــــيل: »حـــرصـــنـــا مــنــذ 
الـــبـــدايـــة عـــى أن نـــكـــون مــســتــعــديــن 
وعـــــــــــى جــــــهــــــوزيــــــة تـــــــامـــــــة الســــتــــئــــنــــاف 
الـــــعـــــمـــــل مــــــــن املــــــكــــــاتــــــب فــــــــــور صــــــــدور 
الـــــــــقـــــــــرار بـــــــذلـــــــك، مـــــــن خــــــــــال اتـــــخـــــاذ 
أعى التدابر واإلجراءات واآلليات 
الــــازمــــة، وتــجــنــيــد اإلمـــكـــانـــات بــكــل 
الــــســــبــــل املـــــتـــــاحـــــة، مــــــن أجــــــــل تـــوفـــر 
بيئة آمــنــة وصــحــيــة تضمن العمل 
ــــــة، وتــــــــهــــــــدف إىل  ــيـ ــ ــ ــــالـ ــ ــــعـ ــ بـــــــكـــــــفـــــــاءة وفـ
الـــــــــــحـــــــــــفـــــــــــاظ عــــــــــــــى ســــــــــــامــــــــــــة وصـــــــحـــــــة 
املــوظــفــني واملــتــعــامــلــني، إذ إن ذلك 

يأيت يف مقدمة أولوياتنا«.

اعتمدت إجراءات احترازية لضمان سالمة موظفيها

تسجيل حضور موظفي »غرفة 
دبي« بالذكاء االصطناعي

اعــتــمــدت غــرفــة تــجــارة وصــنــاعــة دبــي 
عـــــــــــــــــــدداً مــــــــــن اإلجـــــــــــــــــــــــــــــراءات والــــــــتــــــــدابــــــــر 
ــــا  ــــقـــــرهـ الـــــــوقـــــــائـــــــيـــــــة واالحـــــــــــــــرازيـــــــــــــــة يف مـ
ومكاتبها، التي أسهمت يف تسهيل 
عــودة موظفيها للعمل مــن املكاتب 
بــســاســة وانــســيــابــيــة، وتــوفــر أقــى 
درجــــــات الـــحـــمـــايـــة واألمـــــــان لـــهـــم، يف 
ظــــل تـــعـــلـــيـــمـــات الـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
املــعــنــيــة بــالــدولــة ملــنــع تــفــي فــروس 

كورونا املستجد )كوفيد-19(.
واعــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــدت غــــــــــــرفــــــــــــة دبــــــــــــــــــي عـــــى 
تــــــــــقــــــــــنــــــــــيــــــــــات الــــــــــــــــــــذكــــــــــــــــــــاء االصــــــــــطــــــــــنــــــــــاعــــــــــي 
ــــيـــــل  ــــتـــــســـــجـ والـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــرف إىل الــــــــــــوجــــــــــــه لـ
دخول املوظفني عوضاً عن البصمة 
أو اســـــتـــــخـــــدام بــــطــــاقــــة الـــــــدخـــــــول، مـــا 
كان له األثر الكبر يف تسريع دخول 
املــــــــــــــوظــــــــــــــفــــــــــــــني ملـــــــــــكـــــــــــاتـــــــــــبـــــــــــهـــــــــــم، وتــــــــجــــــــنــــــــب 
االزدحــــــــــــــام عــــنــــد بــــــوابــــــة الـــــــدخـــــــول إىل 
مـــــــبـــــــنـــــــى الــــــــــغــــــــــرفــــــــــة، حــــــــيــــــــث تـــــــــــم وضــــــــع 
الكامرات الذكية يف الطابق األريض 
عــنــد بــوابــة الــدخــول يف خــطــوة القــت 
اســتــحــســان املــوظــفــني، وأســهــمــت يف 

الحفاظ عى صحتهم وسامتهم.
وأكــــــــــدت الـــــغـــــرفـــــة أنـــــــه تــــــم تـــغـــيـــر 
ترتيبات مقاعد املوظفني عرب إعادة 
تــرتــيــب بــيــئــة الــعــمــل لــضــمــان الــتــبــاعــد 
الــــــــــــــجــــــــــــــســــــــــــــدي، ووضــــــــــــــــعــــــــــــــــت ألــــــــــــــــواحــــــــــــــــاً 
ــــفـــــصـــــل بــــــــني املــــــكــــــاتــــــب ملـــنـــع  زجــــــاجــــــيــــــة تـ
الـــتـــواصـــل املـــبـــاشـــر بـــني املـــوظـــفـــني، يف 
ــــيـــــع األمـــــــــاكـــــــــن يف  ــــمـ حــــــــني خـــــضـــــعـــــت جـ
ــــراءات وتـــدابـــر  مــبــنــى غـــرفـــة دبـــي إلجــ
ــــيــــــة  ــــلــ ــــمــ صــــــــــــــارمــــــــــــــة يف مــــــــــــــا يــــــــتــــــــعــــــــلــــــــق بــــــعــ
الــــــتــــــعــــــقــــــيــــــم الـــــــــصـــــــــارمـــــــــة قـــــــبـــــــل وخــــــــــال 
وبــــعــــد انـــــصـــــراف املــــوظــــفــــني، لـــضـــمـــان 

حمايتهم وسامتهم. 
ووفــــــــــــــــــــرت الــــــــغــــــــرفــــــــة يف مــــخــــتــــلــــف 
طــــــــوابــــــــقــــــــهــــــــا ومــــــــكــــــــاتــــــــبــــــــهــــــــا الـــــــكـــــــمـــــــامـــــــات 
والــــــــــــقــــــــــــفــــــــــــازات ومـــــــــــــــــــــواد الــــــتــــــعــــــقــــــيــــــم يف 
األماكن الرئيسة، ووضعت عبوات 
تــــــعــــــقــــــيــــــمــــــيــــــة إضــــــــــافــــــــــيــــــــــة عــــــــــــى مــــــكــــــاتــــــب 
املـــــــوظـــــــفـــــــني، يف حــــــــني تــــــــم تـــخـــصـــيـــص 
مــــــــوظــــــــفــــــــني لــــــــقــــــــيــــــــاس درجــــــــــــــــــــة حــــــــــــــــرارة 
املــــوظــــفــــني الــــعــــائــــديــــن إىل مـــكـــاتـــبـــهـــم، 
وتـــــــــــــوفـــــــــــــر أدوات تـــــــــــــنـــــــــــــاول الـــــــطـــــــعـــــــام 
والــــــــــــــشــــــــــــــراب مـــــــــــن أكـــــــــــــــــــــواب وصــــــــحــــــــون 

وأواٍن تستخدم مرة واحدة. 
ــــنـــــى الــــــغــــــرفــــــة بــــــوجــــــود  ــبـ ــ ــــز مـ ــــيــ ــــمــ وتــ
إرشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادات وتـــــــــــــــــوجـــــــــــــــــيـــــــــــــــــهـــــــــــــــــات عــــــــى 
ــــقــــــات عـــى  ــــلــــــصــ الـــــــشـــــــاشـــــــات كـــــــافـــــــة ومــ
أرضيات وجدران املكاتب الحتساب 
مــــــــســــــــافــــــــة الــــــــتــــــــبــــــــاعــــــــد االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي يف 
املـــــــــصـــــــــاعـــــــــد واملــــــــــــكــــــــــــاتــــــــــــب، يف حــــــــــــني تـــــم 

االلـــــتـــــزام بـــعـــقـــد جـــمـــيـــع االجـــتـــمـــاعـــات 
الــــــــــــــــــــداخــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــــــني املــــــــــــــــــوظــــــــــــــــــفــــــــــــــــــني، 
واالجـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــــع الــــــــــــجــــــــــــهــــــــــــات 
الــــخــــارجــــيــــة بـــطـــريـــقـــة افــــراضــــيــــة وفـــق 
ــــيـــــات والـــــــــربامـــــــــج والــــتــــطــــبــــيــــقــــات  ــــنـ ــــقـ ــــتـ الـ
الحديثة االفراضية التي استثمرت 
ــــيـــــع  فـــــــيـــــــهـــــــا الـــــــــغـــــــــرفـــــــــة ووفــــــــــرتــــــــــهــــــــــا لـــــجـــــمـ

املوظفني. 
وطورت الغرفة فيديو توجيهياً 
ــــــني بـــــــــــــــاإلرشـــــــــــــــادات  ــــفـ ــ ــــــوظـ ــــمـ ــ ــلـ ــ ــ خـــــــــــاصـــــــــــاً لـ
الــــــوقــــــائــــــيــــــة والــــــــخــــــــطــــــــوات االحـــــــــرازيـــــــــة 
املـــتـــوجـــب اتـــبـــاعـــهـــا يف مـــكـــان الــعــمــل، 
وتــــــــــــــــــم نـــــــــشـــــــــر الـــــــــفـــــــــيـــــــــديـــــــــو عــــــــــــــى شـــــبـــــكـــــة 
الـــــــتـــــــواصـــــــل الــــــداخــــــلــــــيــــــة لــــلــــمــــوظــــفــــني، 
وعى الشاشات، إضافة إىل قنوات 
الــــــــــتــــــــــواصــــــــــل االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي املـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة 
الــــــــتــــــــابــــــــعــــــــة لـــــــلـــــــغـــــــرفـــــــة الــــــــــتــــــــــي يـــــتـــــابـــــعـــــهـــــا 

املوظفون واملتعاملون.

تغيير ترتيبات مقاعد الموظفين لضمان التباعد الجسدي. À من المصدر

سامح عوض اهلل À دبي
أزاد عيشو À  دبي

محمد أهلي:

»حرصنا منذ البداية على أن نكون مستعدين وعلى 
جهوزية تامة الستئناف العمل من المكاتب«.

%100
نسبة العائدين للعمل 
من المكاتب بحلول 14 
الجاري.

وجــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــة االتــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــاد 
للمعلومات االئتمانية البنوك 
وشــــــــــركــــــــــات الــــــتــــــمــــــويــــــل بـــــــضـــــــرورة 
ــــمـــــاء، ســـــواء  الـــتـــحـــقـــق مـــــن الـــــعـ
كــــــــــــانــــــــــــوا أفــــــــــــــــــــــــــــــــراداً أو شــــــــــركــــــــــات، 
لــلــوقــوف عــى درجـــة املــخــاطــر يف 
إقراضهم، وذلــك قبل املوافقة 

عى طلباتهم التمويلية.
وقــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــشــــــــــــــــــركــــــــــــــــــة، يف 
ــــارات  إفـــصـــاح لــهــا حــصــلــت »اإلمــ
الــــــــيــــــــوم« عـــــــى نــــســــخــــة مــــــنــــــه، إن 

»ذلك أفضل لتدبر املخاطر«.
ودعت الشركة املؤسسات 
املـــالـــيـــة لـــلـــتـــواصـــل املـــبـــاشـــر مــعــهــا 
لــــــــــــاســــــــــــتــــــــــــفــــــــــــادة مـــــــــــــــن خــــــــدمــــــــاتــــــــهــــــــا 

املتنوعة.
وبـــــــــــّيـــــــــــنـــــــــــت أن االســــــــــتــــــــــعــــــــــام 
يـــــســـــاعـــــد الــــــبــــــنــــــوك واملــــــؤســــــســــــات 
املـــــــــالـــــــــيـــــــــة عـــــــــــى مــــــــعــــــــرفــــــــة الــــــــوضــــــــع 
االئـــــتـــــمـــــاين لـــلـــعـــمـــيـــل، ويـــمـــكـــنـــهـــا 
من اتخاذ قــرار التمويل بشكل 

سليم.
يشار إىل أن انتقادات عدة 
تـــــــــــم تــــــوجــــــيــــــهــــــهــــــا لـــــــلـــــــبـــــــنـــــــوك الــــــتــــــي 
أفــــصــــحــــت عـــــن انــــكــــشــــافــــات عــى 
مجموعة »إن أم يس« للرعاية 
الصحية، بسبب عدم تحققها 
مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــدارة االئــــــــــتــــــــــمــــــــــانــــــــــيــــــــــة 
للمجموعة قبل منح تمويات 
تــخــطــت 10 مــلــيــارات درهـــم عن 
طريق االستعام االئتماين، يف 
وقــــــــت قــــــــال فــــيــــه مــــصــــرفــــيــــون إن 
االســــتــــعــــام عــــن الــــشــــركــــات غــر 
مـــلـــزم كـــمـــا هــــو الــــحــــال بــالــنــســبــة 

لألفراد.

»المعلومات 
االئتمانية« توجه 

البنوك للتحقق من 
مخاطر العمالء

أمل المنشاوي À أبوظبي

جمال الخضر:

»نحث المتعاملين على 
االستفادة من المنصات 

الرقمية إلنجاز  
معامالتهم كافة«.
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بــتــوجــيــهــات مـــن ســمــو الــشــيــخ حــمــدان 
بــــن مــحــمــد بــــن راشــــــد آل مـــكـــتـــوم، ويل 
ــــيـــــس املــــجــــلــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  عــــهــــد دبــــــــي رئـ
املـــشـــرف الـــعـــام عـــى اســراتــيــجــيــة »دبـــي 
عــاصــمــة االقـــتـــصـــاد اإلســــامــــي«، أعــلــن 
مركز دبي لتطوير االقتصاد اإلسامي، 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع غــــرفــــة تـــــجـــــارة وصـــنـــاعـــة 
دبي، عن تحديد موعد جديد النعقاد 
الـــــــــدورة الـــخـــامـــســـة مــــن الـــقـــمـــة الــعــاملــيــة 
لـــاقـــتـــصـــاد اإلســـــامـــــي، لــتــنــعــقــد يــومــي 
األول والثاين من نوفمرب 2021، ضمن 
فــعــالــيــات مـــعـــرض »إكــســبــو دبــــــي«، يف 
وقــــــت أكــــــد فـــيـــه وزيـــــــر االقــــتــــصــــاد رئــيــس 
مــــــجــــــلــــــس إدارة مـــــــــركـــــــــز دبـــــــــــــي لــــتــــطــــويــــر 
االقتصاد اإلسامي، املهندس سلطان 
بــــــن ســــعــــيــــد املــــــنــــــصــــــوري، أن االقــــتــــصــــاد 
اإلسامي يعول عليه كثرياً يف مرحلة 
ما بعد »كورونا«، باعتباره املاذ اآلمن 
للنمو املــســتــدام، والــحــصــن املــتــن ضد 

األزمات االقتصادية.

تشاور مع الشركاء
ويـــــــــــــــأيت قـــــــــــــــرار تــــــحــــــديــــــد املـــــــــوعـــــــــد الـــــجـــــديـــــد 
لـــلـــقـــمـــة، بــــعــــد الـــــتـــــشـــــاور مــــــع الــــشــــركــــاء 
ــــيــــــن لـــــلـــــمـــــركـــــز، ولــــلــــقــــمــــة،  ــــجــ ــيــ ــ االســــــراتــ
ــــتـــــفـــــي  ودعــــــــــــمــــــــــــاً لـــــــجـــــــهـــــــود مــــــكــــــافــــــحــــــة الـ
الـــــــــــعـــــــــــاملـــــــــــي لــــــــــــــوبــــــــــــــاء كــــــــــــــــورونــــــــــــــــا املــــــســــــتــــــجــــــد 
)كوفيد-19(، كما يأيت القرار يف ضوء 
تـــأجـــيـــل انـــعـــقـــاد »إكـــســـبـــو 2020 دبــــي« 

ملدة عام.
كـــــــــمـــــــــا أعـــــــــــلـــــــــــن املـــــــــــــركـــــــــــــز عـــــــــــــن إطـــــــــــــاق 
عـــــــمـــــــل  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوات وورش  ســــــــــلــــــــــســــــــــلــــــــــة 
وفــــــــــعــــــــــالــــــــــيــــــــــات افـــــــــــراضـــــــــــيـــــــــــة عـــــــــــــرب تــــقــــنــــيــــة 
االتـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــال املـــــــــــــــــــــــــــــــــــريئ، ملــــــــــنــــــــــاقــــــــــشــــــــــة آخــــــــــــر 
مــــــــــســــــــــتــــــــــجــــــــــدات قـــــــــــطـــــــــــاعـــــــــــات االقــــــــــتــــــــــصــــــــــاد 
اإلسامي بمشاركة خرباء من املنطقة 

والعالم.

ما بعد »كورونا«
وأكــــــــد وزيــــــــر االقــــتــــصــــاد رئــــيــــس مــجــلــس 
إدارة مــــــركــــــز دبــــــــــي لــــتــــطــــويــــر االقـــــتـــــصـــــاد 
اإلســـــــــــــــامـــــــــــــــي، املـــــــــهـــــــــنـــــــــدس ســـــــلـــــــطـــــــان بــــن 
ســـعـــيـــد املـــــنـــــصـــــوري، أن تـــحـــديـــد مـــوعـــد 
جــــديــــد لــلــقــمــة لـــيـــتـــزامـــن انـــعـــقـــادهـــا مــع 

ــــيـــــح لــــلــــمــــشــــاركــــن  ــــتـ »إكــــــســــــبــــــو دبــــــــــــــــي«، يـ
تبادل الخربات، والعمل معاً ملعالجة 
الـــــــتـــــــحـــــــديـــــــات االقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة لـــــقـــــطـــــاعـــــات 
االقتصاد اإلســامــي يف مرحلة ما بعد 
»كـــــــــــــــــــــــــورونـــــــــــــــــــــــــا«، وتـــــــــحـــــــــقـــــــــيـــــــــقـــــــــاً لـــــلـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة 

املستدامة.
وأكــــد املــنــصــوري أنـــه ســيــكــون لــدى 
ــــاً  ــــيــــــع الـــــــــــقـــــــــــدرة عـــــــــى الــــــعــــــمــــــل مـــــعـ ــــمــ الــــــجــ
ملــعــالــجــة الـــتـــحـــديـــات االقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
خلفها هــذا الــوبــاء العاملي، عــرب تبادل 
التجارب واملعرفة بشأن ما تعّلموه من 
دروس ومــــــا تــــوصــــلــــوا إلــــيــــه مـــــن حـــلـــول 
وأفــكــار، مــن أجــل غــٍد أفــضــل ملستقبل 
االقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــاد الـــــــــــعـــــــــــاملـــــــــــي، خـــــــــصـــــــــوصـــــــــاً أن 
االقــتــصــاد اإلســامــي يــعــول عليه كثرياً 
يف مرحلة ما بعد »كــورونــا«، باعتباره 
املاذ اآلمن للنمو املستدام، والحصن 

املتن ضد األزمات االقتصادية.
وأوضــــــــــح أن املـــنـــطـــقـــة والـــــعـــــالـــــم يف 
مــرحــلــة مــا بــعــد »كــــورونــــا«، سيتجهان 
إىل الـــبـــحـــث عــــن املــــزيــــد مــــن املـــمـــارســـات 
االقتصادية املستدامة، والحلول التي 
تـــحـــقـــق مــــســــتــــويــــات أعــــــــى مــــــن الـــتـــنـــويـــع 
االقـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــادي والـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــول املـــــــــــــــــــــايل 
واالســـــــتـــــــدامـــــــة الـــبـــيـــئـــيـــة واالجــــتــــمــــاعــــيــــة، 
وسيسهم انــعــقــاد النسخة الخامسة 
مــــــن الــــقــــمــــة يف نــــقــــل تــــجــــربــــة االقــــتــــصــــاد 
اإلســــــــامــــــــي الـــــنـــــاجـــــحـــــة، ونــــــشــــــر الـــــوعـــــي 
بــدوره يف تعزيز جميع أهــداف التنمية 

املستدامة.
وتـــابـــع املـــنـــصـــوري: »يــحــفــز انــعــقــاد 
الــــقــــمــــة الــــعــــاملــــيــــة لــــاقــــتــــصــــاد اإلســـــامـــــي 
بالتزامن مع )إكسبو دبي( عام 2021، 
يف وقــت يبحث فيه العالم عن حلول 
لــلــتــحــديــات االقـــتـــصـــاديـــة الـــنـــاجـــمـــة عن 
ــــاد  ــــتــــــصــ ــــــات االقــ ــــاعـ ــ ــــطـ ــ أزمــــــــــــــة كـــــــــــورونـــــــــــا، قـ
اإلسامي للمرحلة املقبلة من النمو، 
ــــانـــــة دبـــــــــي وجــــــهــــــة رائـــــــــدة  ــــكـ ــــا يــــــعــــــزز مـ كـــــمـ
لـــجـــمـــيـــع املـــهـــتـــمـــن بـــأنـــشـــطـــة االقــــتــــصــــاد 
اإلســـــــــــــــامـــــــــــــــي يف املــــــــنــــــــطــــــــقــــــــة والــــــــــعــــــــــالــــــــــم، 
خـــــــصـــــــوصـــــــاً أن الــــــطــــــلــــــب عـــــــــى الــــــتــــــبــــــادل 
املعريف يف مجاالت االقتصاد اإلسامي 
املختلفة يف تــزايــد متسارع عــى جميع 

املستويات«.

حلول استثنائية
بـــــــــــــــــدوره، لـــــفـــــت رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس إدارة 
غــــــرفــــــة تـــــــجـــــــارة وصــــــنــــــاعــــــة دبــــــــــــي، مــــاجــــد 
ســـيـــف الــــغــــريــــر، إىل أن تـــحـــديـــد املـــوعـــد 
الـــــــجـــــــديـــــــد لـــــــــــلـــــــــــدورة الــــــخــــــامــــــســــــة لـــلـــقـــمـــة 
العاملية لاقتصاد اإلسامي، سيشكل 
فــرصــة لــتــعــريــف الــعــالــم بــأهــمــيــة الـــدور 
ــــــي يف  ــــــامـ الـــــــــذي يـــلـــعـــبـــه االقـــــتـــــصـــــاد اإلسـ
ــــتـــــصـــــاد الــــعــــاملــــي مـــــن جــائــحــة  تــــعــــايف االقـ
»كــــــــــــــــــورونــــــــــــــــــا«، مـــــــــــــؤكـــــــــــــداً أن االقـــــــتـــــــصـــــــاد 
اإلســــــــــــــــامــــــــــــــــي يـــــــــــوفـــــــــــر أدوات وحـــــــــــلـــــــــــوالً 
استثنائية قادرة عى مساعدة العالم 
يف التغلب عى التحديات االقتصادية 
ــــا. وأوضـــــــــــــــح الــــــغــــــريــــــر أن  ــــهــ ــــهــ الــــــتــــــي يــــــواجــ
تأجيل القمة للعام املقبل شكل الخيار 
األمـــــثـــــل، حـــيـــث ســيــتــيــح تــنــظــيــم الــقــمــة 
خـــال مــعــرض »إكــســبــو دبـــي« حــضــوراً 
عـــاملـــيـــاً مــــمــــيــــزاً، وإقـــــبـــــاالً يف الـــتـــعـــرف إىل 
كــيــفــيــة إســـهـــام االقـــتـــصـــاد اإلســـامـــي يف 
دعــــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــســـــــــــــــــرية الـــــــــــــنـــــــــــــمـــــــــــــو املـــــــــــــســـــــــــــتـــــــــــــدام 

القتصادات العالم.
دبي ■اإلمارات اليوم

هل سنشهد عقارات 
سكنية بمعايير جديدة؟

يمكن القول بأن أزمة 
»كوفيدــ19« غريت االتجاهات 

السكنية للسوق، فبعدما كّنا 
ننتقي السكن بناء عىل معايري 

املساحة واملوقع والسعر، 
هناك معيار آخر لالختيار 

أضافته األزمة، هو السكن 
اآلمن الذي يجمع بني راحة السكن بمعناها املعتاد، وتسهيالت 

مزاولة العمل والتعليم يف آٍن واحد.
فريوس كورونا املستجد )كوفيدــ19( غرّي فينا َقَناعات وعادات 
عدة، ليس فقط عىل مستوى حياتنا العادية وعملنا، بل تعدى 

ذلك إىل السكن، إذ تغريت حاجتنا إىل نوع الوحدة السكنية 
املرغوب فيها، وأصبحت رغباتنا نحو الوحدة السكنية غري تلك 

التي كنا نودها يف السابق، وربما توسعت احتياجاتنا إىل معايري 
جديدة للسكن، غري تلك املعايري التقليدية املعتادة، نتيجة 

مستجدات الصحة العاملية الراهنة.
يف هذه الظروف، ازدادت َقَناعاتنا بأن السكن املنفصل هو 

السكن اآلمن لنا وألوالدنا وأسرنا، فالفرق كبري بني أن يكون لك 
منزل منفرد بمداخل ومواقف خاصة بك، أو أن تكون لك وحدة 
سكنية ضمن بناية متعددة األدوار، ومصعد مخصص لجميع 

السكان!
هنا تتضح قيمة املجمعات السكنية للفلل واملنازل املنفصلة، 
وهنا تتضح قيمة ذلك النوع من املجمعات ذات الكثافة السكانية 

القليلة، والتي تخضع ملعايري عالية من التنظيم، بما يجنب 
الفرد فيها االحتكاك باآلخرين.

السكن املنفصل الذي يوفر لنا أعىل درجات الخصوصية، 
ليس الحاجة الوحيدة، بل هناك احتياجات جديدة فرضتها 

األزمة الراهنة عىل السوق السكنية، وعىل معايري اختيار الوحدة 
السكنية، فبحكم البقاء يف البيوت وااللتزام بالعمل والتعليم 

عن بعد، أصبح كل واحد منا يفكر يف كيفية تخصيص زاوية من 
بيته تحايك أجواء مكاتب العمل، وكيفية توفري زاوية أخرى 

للتعليم تحايك أجواء املدارس، لكن يف معظم الحاالت، فإن 
املساحات التي لدينا ال تسمح بكل ذلك، وهنا ظهرت حاجتنا إىل 
غرفة مستقلة للعمل، وأخرى للتعليم، وتطورت حاجة البعض 

اآلخر إىل غرفة ملمارسة الرياضة.
مجموعة هذه االحتياجات تمثل دافعًا جديداً إلعادة النظر 

يف نوعية املشروعات املطروحة يف السوق، وطريقة تصاميمها 
ومساحاتها، فمثلما هناك غرفة للخادمة يف جميع املشروعات 
بما فيها الشقق، فإن الوضع يتطلب تخصيص غرفة للمكتب، 

وغرفة للتعليم.. وِلَم ال.. صالة رياضية مصغرة؟
ربما قد يبعث هذا األمر عىل بحث مزيد من السبل والحلول، 

التي تأخذ بعني االعتبار هذه االحتياجات إلنشاء عقارات سكنية 
بمعايري وتصاميم جديدة ومبتكرة، تعزز تنويع املنتج العقاري، 

وتدعم نشاط السوق.. فهل سنشهد عقارات سكنية بمعايري 
جديدة يف املستقبل؟

خارج الصندوق

إسماعيل الحمادي

أزمة »كوفيدــ19« غيرت 
االتجاهات السكنية 

للسوق. 

أطلقت شركة االتحاد للطريان 
بــــــــــــرنــــــــــــامــــــــــــج »ســــــــــــــــــفــــــــــــــــــراء االتـــــــــــــحـــــــــــــاد 
ــــلـــــصـــــحـــــة والــــــــــســــــــــامــــــــــة«، الـــــــــذي  لـ
يـــعـــد األول مــــن نـــوعـــه يف قــطــاع 
الـــــــــــــطـــــــــــــريان، لـــــــاهـــــــتـــــــمـــــــام بــــصــــحــــة 

وعافية املسافرين. 
وأفــــادت الــشــركــة، يف بيان 
أمس، بأن الربنامج يستند إىل 
الــــــــتــــــــدابــــــــري الـــــــــصـــــــــارمـــــــــة، املــــطــــبــــقــــة 
حالياً ملواجهة جائحة فــريوس 
كــورونــا املستجد )كوفيد-19(، 
وسينطلق عرب مدربن يوفرون 
الرعاية واملعلومات األساسية، 
ــــتــــــى يــــتــــمــــكــــن املــــــــســــــــافــــــــرون مـــن  حــ
السفر مطمئني البال. وسيتم 
ــــبـــــادرات  تـــســـلـــيـــط الـــــضـــــوء عـــــى مـ
»االتــحــاد للصحة والسامة«، 
عـــــــــــــــرب دلــــــــــــيــــــــــــل إلـــــــــــــــــكـــــــــــــــــروين ســـــهـــــل 
االســـــــــــــتـــــــــــــخـــــــــــــدام، يــــــــــبــــــــــّن املـــــــعـــــــايـــــــري 
ــــافــــــة والــــــصــــــحــــــة  ــــظــ ــنــ ــ ــلــ ــ الـــــــعـــــــالـــــــيـــــــة لــ
والوقاية الشخصية، التي يتم 
تــطــبــيــقــهــا عـــرب املــــراحــــل املــخــتــلــفــة 

من الرحلة.
وقــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لـ»مجموعة االتحاد للطريان«، 

تـــــــوين دوغـــــــــــاس، إن االهــــتــــمــــام 
ــــــن  ــــريـ ــ ــــافـ ــ ــــــسـ بــــــصــــــحــــــة وســـــــــــامـــــــــــة املـ
إحـــــــــــــــــــــــدى الــــــــــــركــــــــــــائــــــــــــز األســـــــــاســـــــــيـــــــــة 
لـــــــــ»االتــــــــحــــــــاد لـــــــلـــــــطـــــــريان«، لــــذلــــك 
تـــــــقـــــــع عــــــــــى عــــــاتــــــقــــــنــــــا مـــــســـــؤولـــــيـــــة 
اتــخــاذ كــل اإلجـــراءات والتدابري 
الــصــحــيــة، الــرامــيــة إىل الــحــفــاظ 
عى صحة ضيوفنا، وتزويدهم 
بــــاملــــعــــلــــومــــات الـــــــازمـــــــة، وتــــوفــــري 
أعــــــــــــــــــى مـــــــــســـــــــتـــــــــويـــــــــات االهـــــــــتـــــــــمـــــــــام 

والرعاية الشخصية. 
ووفقاً للشركة، فإنه عند 
رفــــــــــــــع الــــــــقــــــــيــــــــود املـــــــــفـــــــــروضـــــــــة عــــى 
الــــــــســــــــفــــــــر مــــــــــــن دولـــــــــــــــــــة اإلمـــــــــــــــــــــــارات 
ــــنـــــاف »االتــــــحــــــاد  ــــئـ ــــتـ وإلـــــيـــــهـــــا، واسـ
لــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــريان« لـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــاتـــــــــــهـــــــــــا 
الــتــشــغــيــلــيــة املــــعــــتــــادة، ســتــقــدم 
الـــــــــــشـــــــــــركـــــــــــة بـــــــــــرنـــــــــــامـــــــــــج »ســــــــــــفــــــــــــراء 
الــــصــــحــــة والـــــســـــامـــــة« عـــــى مــن 
رحـــــاتـــــهـــــا، لـــــدعـــــم أفـــــــــــراد طـــاقـــم 
الـــــــــــطـــــــــــائـــــــــــرة اآلخــــــــــــــــريــــــــــــــــن، وتــــــــوفــــــــري 
مستوى أعى من الرعاية التي 
تــــــــــــــركــــــــــــــز عـــــــــــــــــى صــــــــــــحــــــــــــة وعــــــــــافــــــــــيــــــــــة 

املسافرين.
أبوظبي■اإلمارات اليوم

 
ً
»االتحاد للطيران« تطلق برنامجا

ين لالهتمام بصحة المسافر
فترة االكتتاب تبدأ 29 يونيو.. وتنتهي 12 يوليو

»جلفار« تصدر حقوق اكتتاب للمساهمين 
بقيمة 500 مليون درهم

أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة الــــخــــلــــيــــج لـــلـــصـــنـــاعـــات 
الدوائية )جلفار(، أمس، عن إصدار 
حــــقــــوق االكــــتــــتــــاب ملــســاهــمــيــهــا بــقــيــمــة 

إجمالية قدرها 500 مليون درهم. 
وأفــــــــــــــــــــــــــــــادت الــــــــــــشــــــــــــركــــــــــــة، يف بـــــــيـــــــان 
أمـــــس، بــــأن إصــــــدار حـــقـــوق االكـــتـــتـــاب 
ــــال  ــــمــ ســــيــــســــهــــم يف تـــــعـــــزيـــــز وضـــــــــع رأســ
الشركة، وتوفري الدعم املايل إلنجاح 

خطة النمو املتوسطة املدى.
ولــــفــــتــــت »جـــــلـــــفـــــار« إىل أنـــــــــه، ويف 
إطــــار إعـــــادة هــيــكــلــة رأســمــالــهــا، فــإنــهــا 
ــــديــــــد  تـــــــــطـــــــــرح 500 مـــــــلـــــــيـــــــون ســـــــهـــــــم جــ
بــــــقــــــيــــــمــــــة إســــــــمــــــــيــــــــة هـــــــــــي درهــــــــــــــــــم واحـــــــــــد 

للسهم. 
وأوضــحــت أن األســهــم الجديدة 
توّفر للمستثمرين الحقوق نفسها، 
بما فيها حق الحصول عى أية أرباح 
مــســتــقــبــلــيــة، كـــمـــا األســــهــــم الــحــالــيــة، 
ــــتـــــاب ســـتـــبـــدأ  ــــتـ الفــــتــــة إىل أن فـــــــرة االكـ
ــــيـــــو 2020، وتـــنـــتـــهـــي  ــــاريــــــخ 29 يـــــونـ ــتــ ــ بــ

بتاريخ 12 يوليو 2020.

وقــــــــــــال الـــــشـــــيـــــخ صـــــقـــــر بـــــــن حـــمـــيـــد 
الـــــــقـــــــاســـــــمـــــــي، رئــــــــيــــــــس مـــــجـــــلـــــس إدارة 
ــــفــــــار«: »طـــــــــرح حـــــقـــــوق االكــــتــــتــــاب  ــــلــ »جــ
مـــــــكـــــــّون أســـــــــــايس يف خـــــطـــــة الـــــتـــــحـــــّول، 

الــــتــــي أثـــــق بـــأّنـــهـــا ســـتـــدعـــم جـــهـــودنـــا يف 
تـــــــمـــــــويـــــــل بــــــــرنــــــــامــــــــج الـــــــنـــــــمـــــــو لـــــلـــــســـــنـــــوات 

املقبلة«. 
وشـــكـــر الــشــيــخ صــقــر بـــن حــمــيــد، 

املساهمن عى ثقتهم بقدرة مجلس 
اإلدارة عـــــــى تـــــعـــــزيـــــز أداء الـــــشـــــركـــــة، 
سواء من الناحية التشغيلية أو من 
الــــــــنــــــــاحــــــــيــــــــة املـــــــــــالـــــــــــيـــــــــــة، مــــــــــــشــــــــــــرياً إىل أن 
األســــــــاســــــــات الـــــتـــــي يــــرتــــكــــز إلــــيــــهــــا عــمــل 
الــــــشــــــركــــــة صـــــلـــــبـــــة، ولــــــديــــــهــــــا الــــــخــــــربات 
والــقــدرات واملـــوارد الستكشاف مزيد 
مــــــــــن إمـــــــــكـــــــــانـــــــــات الـــــــنـــــــمـــــــو يف أســـــــواقـــــــهـــــــا 

الرئيسة.
مــــــــــــــــــن جــــــــــــهــــــــــــتــــــــــــه، قـــــــــــــــــــــــال الــــــــــرئــــــــــيــــــــــس 
الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة، الــدكــتــور عــصــام 
ــــلـــــة  ــــيـ ــــلـ فــــــــــــــــــــــــاروق: »خـــــــــــــــــال األشـــــــــــهـــــــــــر الـــــقـ
املاضية، سرعنا رحلة التحّول بهدف 
اســتــعــادة مــوقــع )جــلــفــار( الــريــادي يف 
ــــقـــــة الـــــــــشـــــــــرق األوســـــــــــــــــط وشــــــمــــــال  ــــنـــــطـ مـ
ــــا. وهــــــــــــــذا اإلصـــــــــــــــــــدار لــــلــــحــــقــــوق  ــ ــيـ ــ ــ ــــقـ ــ ــــريـ ــ إفـ
ــــا  ــنـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــــيـــــجـ خــــــــطــــــــوة مــــــــركــــــــزيــــــــة يف اســـــراتـ
املـــــــبـــــــنـــــــّيـــــــة عـــــــــــى كــــــــفــــــــاءاتــــــــنــــــــا األســـــــاســـــــيـــــــة 
لـــتـــقـــويـــة مـــيـــزانـــيـــتـــنـــا، واســـتـــثـــمـــار فـــرص 

النمو املستدام«.
  رأس الخيمة ■اإلمارات اليوم

»جلفار« تسعى إلى استكشاف مزيد من إمكانات النمو في 
أسواقها الرئيسة. ■من المصدر

القمة العالمية لالقتصاد اإلسالمي في نوفمبر 2021

المنصوري: االقتصاد اإلسالمي 
»مالذ آمن« في مرحلة 

ما بعد »كورونا«
انعقاد النسخة الخامسة من القمة سيسهم في 

نقل تجربة االقتصاد اإلسالمي الناجحة.

سلطان بن سعيد 
المنصوري:

ماجد سيف الغرير:

»المنطقة والعالم 
سيتجهان إلى البحث عن 

مزيد من الممارسات 
االقتصادية المستدامة«.

»االقتصاد اإلسالمي يوفر 
 استثنائية، 

ً
أدوات وحلوال

للتغلب على التحديات 
االقتصادية«.

عبداهلل محمد العور:

»ترسيخ مكانة دبي 
وجهة رائدة وملتقى 

لجميع المهتمين بأنشطة 
االقتصاد اإلسالمي«.

ندوات افتراضية

قال المدير التنفيذي 
لمركز دبي لتطوير 

االقتصاد اإلسالمي، 
عبداهلل محمد العور، إن 
الهدف من وراء انعقاد 

سلسلة الندوات 
االفتراضية، هو التباحث 

وتبادل المعارف 
والخبرات، للوقوف على 

أفضل السبل لتطوير 
قطاعات االقتصاد 

اإلسالمي، وكذلك إبقاء 
كل المهتمين بالقطاع من 

المنطقة والعالم على 
اطالع على آخر 

المستجدات، باإلضافة 
إلى استمرار جهود ترسيخ 
 

ً
 رائدة

ً
مكانة دبي وجهة

وملتقى لجميع 
المهتمين بأنشطة 

االقتصاد اإلسالمي في 
المنطقة والعالم.

https://www.emaratalyoum.com/


اقتصاد | الثالثاء ٠٢ من يونيو ٢٠٢٠ اإلمارات اليوم  ١٤ www.emaratalyoum.com

أفــــــاد رئـــيـــس »طـــــــران اإلمـــــــــــارات«، تــيــم 
كــــــــــارك، بـــــــأن الــــنــــاقــــلــــة اتـــــخـــــذت تــــدابــــر 
عـــدة إضــافــيــة لــضــمــان مــعــايــر الصحة 
والــســامــة عــى مستوى الصناعة مع 
استئنافها لبعض الــرحــات الجوية، 
مضيفاً: »نأمل أن تبدأ دبي باستقبال 
السّياح مــرة أخــرى اعتباراً من الشهر 

املقبل«.
وقــــــــــال كـــــــــــارك، خــــــــال فـــعـــالـــيـــات 
ــــفـــــر  الــــــــــحــــــــــدث االفــــــــــــــــــــــرايض لــــــــســــــــوق الـــــسـ
ــــربــــــي والـــــــتـــــــي انــــطــــلــــقــــت أمـــــــــــس، إن  ــــعــ الــ
»طران اإلمارات« استطاعت تسجيل 
نــتــائــج جـــيـــدة رغــــم الــــوبــــاء، مــضــيــفــاً أن 
كــامــل أســـطـــول طـــائـــرات »إيـــربـــاص إيــه 
380« لــلــنــاقــلــة ســيــعــود لــلــخــدمــة بعد 
تــحــســن أداء الــقــطــاع وارتــــفــــاع الــطــلــب 
عى النقل الجوي تدريجياً. وتوّقع أن 
تعود الرحات الجوية مرة أخرى إىل 
مسار النمو أو تشهد تحسناً ملحوظاً 

يف صيف عام 2021. 

إجراءات إضافية
وتـــــــــــفـــــــــــصـــــــــــيـــــــــــاً، قـــــــــــــــــــال رئــــــــــــيــــــــــــس »طـــــــــــــــــــران 
اإلمــــــــــــــــــارات« تــــيــــم كــــــــــــارك، إن الــــنــــاقــــلــــة 
اتخذت تدابر وإجراءات عدة إضافية 
ــــايـــــر الـــــصـــــحـــــة والـــــســـــامـــــة  لـــــضـــــمـــــان مـــــعـ
عــــــــى مــــــســــــتــــــوى الــــــصــــــنــــــاعــــــة، وبـــــــاشـــــــرت 
الـــنـــاقـــلـــة تــطــبــيــق هـــــذه اإلجــــــــــراءات بــعــد 
اســتــئــنــافــهــا تــشــغــيــل بــعــض الـــرحـــات، 
ــــــر أدوات الـــــوقـــــايـــــة  ــــوفـ ــ بـــــمـــــا يف ذلــــــــــك تـ

الصحية مجاناً للمسافرين.
وأضـــــــــــــــــاف يف مـــــقـــــابـــــلـــــة عـــــــــن ُبــــــعــــــد، 
ــــيـــــات الـــــــحـــــــدث االفـــــــــــرايض  ــــالـ خـــــــــال فـــــعـ
لسوق السفر العربي والتي انطلقت 
أمس، أنه تم اعتماد معاير للنظافة 
يف األجواء أيضاً، يف ما يخص عمليات 
التعقيم التي تشمل الطائرة واملرافق 
بــمــا يف ذلــــك دورات املـــيـــاه، مـــشـــراً إىل 
أن لــــشــــركــــات الــــــطــــــران دوراً كـــــبـــــراً يف 
طــمــأنــة وتــعــزيــز الــثــقــة لـــدى املتعاملني 

بالسفر الجوي.
وتـــــــــابـــــــــع: »لــــــقــــــد رأيــــــــنــــــــا بــــــــدايــــــــة هـــــذه 
التغيرات الحاصلة، وحتى حصولنا 
عى املزيد من املعلومات واإلرشادات 
املــــــــــــــتــــــــــــــعــــــــــــــلــــــــــــــقــــــــــــــة بــــــــــــــــالــــــــــــــــحــــــــــــــــجــــــــــــــــر الــــــــــــصــــــــــــحــــــــــــي 
ــــيــــــف  وبـــــــــــــروتـــــــــــــوكـــــــــــــوالت الــــــــــــــرحــــــــــــــات، وكــ
ــــــع الــــــــركــــــــاب«،  ســــتــــتــــعــــامــــل املـــــــــطـــــــــارات مـ

الفــــــــتــــــــاً إىل أن أســــــــطــــــــول الــــــنــــــاقــــــلــــــة مـــن 
طائرات »إيرباص إيه 380«، و»بوينغ 
777« يستخدم مرشحات قــادرة عى 
إزالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــا يــــــــــــــــزيــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــى 99% مـــــــن 

الفروسات من املقصورة.

نتائج جيدة 
وأوضــــــــــــــــــــــــــــح أن »طــــــــــــــــــــــــــــران اإلمـــــــــــــــــــــــــــــــــارات« 
استطاعت تسجيل نتائج جيدة رغم 
الــــوبــــاء، فـــهـــي ســجــلــت أداًء مــلــحــوظــاً 
ــــنــــــذ بــــــــدايــــــــة الــــــــعــــــــام الــــــــــجــــــــــاري، إال أن  مــ
الطلب بدأ يراجع خال فرباير املايض 
يف آسيا نتيجة لبدء ظهور الفروس، 
مــــضــــيــــفــــاً أن الــــنــــاقــــلــــة اســــتــــطــــاعــــت عــى 
الـــــرغـــــم مـــــن مـــخـــتـــلـــف الــــــظــــــروف تـــعـــزيـــز 
السيولة واإلبقاء عى ميزانية قوية.

ــــارات« عى  ــ وأكــــد أن »طـــــران اإلمـ
استعداد لاستفادة من الفرص مع 
االســتــئــنــاف الــتــدريــجــي لقطاع النقل، 
وهــي يف حــالــة جــهــوزيــة كــامــلــة بشكل 
ــــار دبـــــي  ــــــراً إىل أن مــــــطــ ــــــشـ مــــســــتــــمــــر، مـ
الــــــــــــــــــــدويل اتـــــــــخـــــــــذ بــــــــــــــــــــدوره الــــــــعــــــــديــــــــد مــــن 
اإلجــــــــــراءات يف جــمــيــع مــــراحــــل الــســفــر 
بـــمـــا يف ذلــــــك مـــعـــايـــر الــتــعــقــيــم 
لـــجـــمـــيـــع املــــــــرافــــــــق. وقــــــال 
كـــــــــــــــــــــارك: »نـــــــــــأمـــــــــــل أن 
تبدأ دبــي باستقبال 
السّياح مرة أخرى 
اعــتــبــاراً مــن الشهر 
املقبل«، مضيفاً 
مــــــــــــــــــــــــل  كــــــــــــــــــــــــا ن  أ
أســـطـــول طــائــرات 
»إيـــربـــاص إيـــه 380« 
لــــــــــلــــــــــنــــــــــاقــــــــــلــــــــــة ســـــــــيـــــــــعـــــــــود 
لــــــلــــــخــــــدمــــــة بـــــــعـــــــد تــــحــــســــن 
أداء الــــــــــقــــــــــطــــــــــاع وارتـــــــــــــفـــــــــــــاع 

الــطــلــب عـــى الــنــقــل الـــجـــوي تــدريــجــيــاً، 
الفـــــــــتـــــــــاً يف الـــــــــوقـــــــــت نـــــفـــــســـــه إىل أهــــمــــيــــة 
طلبياتها من طــائــرات »إيــربــاص 350« 
و»بـــــــــويـــــــــنـــــــــغ 787« لـــــتـــــلـــــبـــــيـــــة مــــتــــطــــلــــبــــات 

الشركة خال السنوات املقبلة.

الرحالت الجوية
وأوضــح كــارك، أن الرحات الجوية 
ستعود مرة أخرى إىل مسار النمو أو 
تشهد تحسناً ملحوظاً يف صيف عام 
2021، مشراً إىل أن أداء قطاع النقل 
الــــــــــــجــــــــــــوي يــــــعــــــتــــــمــــــد عــــــــــــى الـــــــــعـــــــــديـــــــــد مــــن 

التغيرات.
وقــــــــــــال: »يــــمــــكــــن أن يـــــكـــــون هـــنـــاك 
زيــــــــــادة أكـــــــرب يف وتــــــــرة الـــتـــحـــســـن ونـــمـــو 
الـــقـــطـــاع، فــيــمــا إذا تـــم اكـــتـــشـــاف لــقــاح 
ضد الفروس التاجي«، مضيفاً: »إال 
أن األشـــهـــر الـــســـتـــة أو الــتــســعــة املــقــبــلــة 

ستكون صعبة لصناعة الطران«.
ــــاد  ــ ــــــصـ ــتـ ــ ــ وتـــــــــــابـــــــــــع: »أعــــــــتــــــــقــــــــد أن االقـ
العاملي يتحى باملرونة الكافية لتحمل 
تــــبــــعــــات هــــــــذه الــــــصــــــدمــــــة، يف حــــــــال لـــم 
تستمر لفرٍة طويلة، ويمكنني القول 
إن هــــــــنــــــــاك بــــــعــــــض الـــــــنـــــــقـــــــاط الــــــــتــــــــي مــــن 
املمكن أن نبني عليها يف طريقنا نحو 
الــــتــــعــــايف، خـــصـــوصـــاً إذا مــــا تــمــكــنــا مــن 
إجــراء التعديات الــازمــة عى أنماط 
حياتنا، وكذلك الطريقة التي نمارس 
بها أعمالنا، وتلك التي تحدد رغباتنا 
وتوجهاتنا يف السفر، وأرى بأن األمور 
قــــد تــــعــــود نـــســـبـــيـــاً إىل طــبــيــعــتــهــا خـــال 

عام 2021«. 
وأوضــــــــــح أن تـــــعـــــايف قـــــطـــــاع الـــنـــقـــل 
الـــجـــوي وإعـــــــادة بـــنـــاء شــبــكــة الـــرحـــات 
بالكامل قد يستغرقان فرة تمتد إىل 

عام 2024 عى الصعيد العاملي.
وبـــــــني أن األوضــــــــــــاع قـــــد تـــــعـــــود إىل 
ــــتـــــهـــــا بــــــحــــــلــــــول فــــــــــــرة بـــــــــني 2022  ــــيـــــعـ ــــبـ طـ
و2023 أو تـــمـــتـــد إىل 2023 و2024، 
مـــنـــوهـــاً بــــأن شـــركـــة »طــــــران اإلمـــــــارات« 
ســـتـــشـــغـــل شــــبــــكــــة وجــــهــــاتــــهــــا بـــالـــكـــامـــل 

حينها.
وقــــــــــــــــــــــــــــال كـــــــــــــــــــــــــــــــــارك، إن »جــــــــمــــــــيــــــــع 
شــــــــــركــــــــــات الــــــــــــطــــــــــــران تــــــــــواجــــــــــه أزمـــــــــــــــــة يف 
الـــــــــتـــــــــدفـــــــــقـــــــــات الــــــــنــــــــقــــــــديــــــــة يف ظــــــــــــل هــــــــذه 
الظروف«، مشراً إىل أن قطاع النقل 
ــــاً  الــــــجــــــوي لــــــم يــــخــــتــــرب أو يــــشــــهــــد ظــــــروفــ
كهذه سابقاً، وشركات الطران تفكر 
يف الــــخــــيــــارات املـــتـــاحـــة أمـــامـــهـــا وأهــمــهــا 

اســــتــــمــــراريــــة األعـــــمـــــال بــــالــــدرجــــة األوىل 
وتخطي هذه املرحلة.

وأضاف: »ال أعتقد أنني شاهدت 
شــيــئــاً مـــن هــــذا الــقــبــيــل خــــال مــســريت 
املهنية، إن ما نشهده اليوم هو تغير 
هيكييل وجوهري يف صناعة الطران. 
ــــٍل عــــــــــام، قــــــــــدرت األضـــــــــــــرار الـــتـــي  ـــكـ وبـــــشــ
خــــلــــفــــتــــهــــا جـــــائـــــحـــــة )كـــــــــوفـــــــــيـــــــــد-19( عـــى 
االقــــتــــصــــاد الــــعــــاملــــي بـــنـــحـــو 15 تـــريـــلـــيـــون 
دوالر أمـــــــــريك، حــــيــــث شــــلــــت الـــعـــديـــد 
مــن الــقــطــاعــات الــحــيــويــة، مــن ضمنها 

طبعاً قطاعات النقل والرفيه«. 
وتــابــع: »إن التخطيط الستئناف 
العمل مجدداً هو أمر معقد للغاية، 

ونــحــن بـــدورنـــا نــراقــب الــتــغــيــرات الــتــي 
تــــــحــــــصــــــل عـــــــــــن كــــــــثــــــــب وعــــــــــــــى مــــــــــــــــــدار 24 
ساعة، حيث بدأنا نرى بعض البلدان 
قد بدأت يف تخفيف القيود تدريجياً، 
ــتـــــعـــــاود فــتــح  ــ ولــــكــــنــــنــــي ال أرى بــــأنــــهــــا سـ
أجـــوائـــهـــا لــلــســفــر مـــن جـــديـــد بــالــســرعــة 
ــــار، أعتقد  الــتــي نــريــدهــا. ويف هـــذا اإلطـ
بــــــــأنــــــــنــــــــا ســــــنــــــشــــــهــــــد بــــــــعــــــــض الـــــــتـــــــغـــــــيـــــــرات 
الــجــديــدة، الــتــي ستلجأ بعض الــدول 
بــمــوجــبــهــا إىل اخــتــيــار الــســفــر إىل دول 
تــكــاد تــكــون خــالــيــة نــســبــيــاً مــن فــروس 
ــــو مــــا ســيــســمــح  كـــــورونـــــا املـــســـتـــجـــد، وهــ
بـــالـــســـفـــر وتـــــبـــــادل الــــخــــدمــــات بـــــني تــلــك 

الدول«.

كالرك توقع عودة الرحالت الجوية إلى مسار النمو 
في صيف 202١

رئيس »طيران اإلمارات«: 
نأمل أن تبدأ دبي 

باستقبال السّياح الشهر 
المقبل

أزاد عيشو À دبي
دعم القطاع االتجاهات 

الناشئة

قال رئيس »طيران اإلمارات«، تيم كالرك، إن »قطاع الطيران يحتاج 
إلى مختلف أنواع الدعم والمساعدة كي يستعيد عافيته 

ين حول العالم، ليس   ويتمكن من جديد من نقل المسافر
ً
مجددا

بالضرورة إلى المستويات نفسها التي كنا عليها قبل أزمة 
)كوفيد-19(، ولكن على األقل إلى مستويات تساعد شركات 

الطيران في الحصول على السيولة النقدية التي تحتاجها«، 
 إلى أن »بعض شركات النقل الجوي تحتاج إلى حلول 

ً
مشيرا

عاجلة إلنقاذها«.

يشهد الحدث االفتراضي 
لسوق السفر العربي 
مجموعة من الندوات 

الرقمية الشاملة، 
والمؤتمرات االفتراضية، 

واجتماعات الطاولة 
المستديرة، وفعاليات 

 عن 
ً
تسريع التواصل، فضال

االجتماعات الثنائية، 
وسيواصل الحدث على 
مدار ثالثة أياٍم متتالية، 

تسليط الضوء على واقع 
القطاع، كما يشهد الحدث 

، سلسلة 
ً
االفتراضي أيضا

من جلسات الطاولة 
المستديرة المستقلة التي 

تمت جدولتها لمناقشة 
عدد من الموضوعات 

الحيوية واالتجاهات 
الناشئة مثل السفر 

الداخلي، اتجاهات السفر 
الفاخر، سفر 

الشركات، 
السفر المبني 

على تجارب 
الطعام، 

وخطط 
تعافي 

قطاع 
السياحة.

تيم كالرك:

 من هذا القبيل خالل 
ً
»ال أعتقد أنني شاهدت شيئا

مسيرتي المهنية، ما نشهده اليوم هو تغيير جوهري 
في صناعة الطيران«.

»طيران اإلمارات« اتخذت تدابير وإجراءات عدة إضافية لضمان معايير الصحة والسالمة. À أرشيفية 

أعــــلــــنــــت مــــديــــنــــة خـــلـــيـــفـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة، 
التابعة ملوائن أبوظبي، تدشني أكرب 
مــجــمــع مــتــكــامــل لــخــدمــة الــشــاحــنــات 
يف املـــنـــطـــقـــة بــــهــــدف تـــعـــزيـــز الـــخـــدمـــات 

املتاحة ملتعامليها.
وكــــــــــــان ســـــمـــــو الـــــشـــــيـــــخ خــــــالــــــد بـــن 
مـــــحـــــمـــــد بــــــــن زايــــــــــــد آل نــــــهــــــيــــــان، عـــضـــو 
املــــجــــلــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي إلمــــــــــارة أبـــوظـــبـــي 
رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، قد 
قام بزيارة للمدينة أخــراً استعرض 
خــالــهــا تـــطـــورات إنــجــاز هـــذا املــشــروع 
الـــكـــبـــر الـــــــذي يـــحـــقـــق قــــفــــزة يف جــــودة 
الخدمات التي توفرها مدينة خليفة 
الـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــيـــــــة لـــــــســـــــائـــــــقـــــــي الـــــــشـــــــاحـــــــنـــــــات 

والعاملني فيها.
ــــمــــــع بــــحــــضــــور  وتــــــــــم تـــــــدشـــــــني املــــــجــ

الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي بـــاإلنـــابـــة - شــركــة 
أدنـــوك لــلــتــوزيــع، أحــمــد الــشــامــي، 
والــرئــيــس التنفيذي - مــديــنــة خليفة 
ــــيـــــدي،  ــــيـــــة، ســـــمـــــر تـــــشـــــاتـــــورفـ ــــنـــــاعـ الـــــصـ

وعدد من مسؤويل الشركتني.
ويــمــتــد املــجــمــع عــى مــســاحــة 87 
ألــــف مـــر مـــربـــع، مـــا يـــعـــادل مــســاحــة 
قــــرابــــة 12 مـــلـــعـــب كـــــرة قــــــدم، وتــضــم 

مـــــــرافـــــــقـــــــه مــــــحــــــطــــــة أدنــــــــــــــــــوك لـــــلـــــتـــــوزيـــــع 
مــخــصــصــة لــلــشــاحــنــات، ُتـــعـــد األوىل 
من نوعها، وساحة مواقف مغطاة 
مــــــخــــــصــــــصــــــة لـــــــــــــــــــــــــ275 مــــــــركــــــــبــــــــة تـــــشـــــمـــــل 

السيارات والحافات والشاحنات، 
بـــــــــــــــاإلضـــــــــــــــافـــــــــــــــة إىل مـــــــــســـــــــجـــــــــد ومـــــــــــركـــــــــــز 
مـــجـــتـــمـــعـــي ومـــجـــمـــوعـــة مـــــن املـــطـــاعـــم 
واملتاجر وخدمات العناية باملركبات.

وقـــــــال رئــــيــــس مـــجـــمـــوعـــة املــنــاطــق 
الــصــنــاعــيــة بـــاإلنـــابـــة، مــــوائن أبــوظــبــي، 
عبدالله حميد الهاميل: »ترتكز رؤية 
مـــديـــنـــة خـــلـــيـــفـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة عـــــى حــفــز 
ــــنـــــطـــــقـــــة  الــــــتــــــنــــــمــــــيــــــة االقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة يف املـ
وتـــــــــحـــــــــقـــــــــيـــــــــق الــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــوازن االقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــادي 
واملجتمعي من خال تقديم خدمات 
ــــــوى عـــــــــاملـــــــــي تــــمــــكــــن  ــتـ ــ ــ ــــــسـ ــــمـ ــ مــــــتــــــكــــــامــــــلــــــة بـ
متعامليها مـــن تــطــويــر أعــمــالــهــم، يف 
ــــــات  ــــــدمـ ــــخـ ــ ــــا كــــــــــل الـ ــــهــ ــــيــ ــــئــــــة تــــــــتــــــــوافــــــــر فــ ــــيــ بــ
واملـــــــــــرافـــــــــــق الـــــــتـــــــي تـــــحـــــســـــن مــــــــن تــــجــــربــــة 
العاملني بها واملقيمني يف محيطها«.

ــــمــــــع  وأضـــــــــــــــــــــــــــاف: »نــــــــــثــــــــــق بــــــــــــــــأن املــــــجــ
املتكامل لخدمة الشاحنات الذي تم 
تطويره بالتعاون مع أدنوك للتوزيع 
ســـــُيـــــشـــــكـــــل إضـــــــــافـــــــــة مـــــهـــــمـــــة ملــــنــــظــــومــــة 

مدينة خليفة الصناعية«.
مـــــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــهــــــــــــــــتــــــــــــــــه، قـــــــــــــــــــــــــــــــال أحــــــــــــمــــــــــــد 
الـــشـــامـــي: »ســــعــــداء بـــالـــتـــعـــاون مــع 
مدينة خليفة الصناعية لتوفر بنى 
تحتية عاملية املستوى ومرافق تخدم 
مــــــــتــــــــعــــــــامــــــــيل املـــــــــــديـــــــــــنـــــــــــة واملـــــــــقـــــــــيـــــــــمـــــــــني يف 
مـــحـــيـــطـــهـــا، وُيــــشــــكــــل املـــــركـــــز املـــتـــكـــامـــل 
لـــــخـــــدمـــــة الـــــشـــــاحـــــنـــــات إنـــــــــجـــــــــازاً ضـــمـــن 
مـــــــــســـــــــرتـــــــــنـــــــــا نــــــــــحــــــــــو تــــــــحــــــــقــــــــيــــــــق الـــــــــــــرؤيـــــــــــــة 
االقــــــــــــــتــــــــــــــصــــــــــــــاديــــــــــــــة لــــــــــــــــدولــــــــــــــــة اإلمــــــــــــــــــــــــــــــــارات 

واستدامتها«.
أبوظبي À اإلمارات اليوم

»خليفة الصناعية« تدشن أكبر مجمع لخدمة الشاحنات في المنطقة

المجمع يمتد على مساحة 87 ألف متر مربع. À من المصدر
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تقنية

تــــــواجــــــه هــــــواتــــــف »وان بــــلــــس 8 بــــــرو« 
الـــصـــيـــنـــيـــة الــــجــــديــــدة الــــتــــي طــــرحــــت يف 
ــــثــــــاين مــن  األســــــــــــواق خـــــــال الــــنــــصــــف الــ
أبريل 2020، أزمة مفاجئة، بسبب 
احتواء كامريا الهاتف عىل مرشح أو 
»فــــلــــر« يــــعــــرف بــــاســــم »مــــرشــــح فــوتــو 
كــــروم«، الـــذي يــعــد إحـــدى الــخــواص 
املتقدمة بالكامريا، لكونه يستخدم 
األشــــــعــــــة تــــحــــت الـــــحـــــمـــــراء يف الــــتــــقــــاط 
صور أكرث وضوحاً، يف ظروف الرؤية 
ــــار الـــــــدخـــــــان  ــ ــــــشـ ــتـ ــ ــ ــــثــــــل انـ الـــــضـــــعـــــيـــــفـــــة، مــ

والضباب والغبار وقلة الضوء.
إال أنه ثبت بالتجربة، أن الفلر 
قـــــــــــادر عـــــــىل اخـــــــــــــراق املـــــــابـــــــس وقــــطــــع 
الباستيك الرفيعة، والتقاط صور 
ـــلــــق مـــوجـــة  ــــا يــــوجــــد وراءهـــــــــــا، مـــــا أطـ ملـ
مــــن الــــرفــــض، بـــاعـــتـــبـــاره يـــســـاعـــد عــىل 

انتهاك الخصوصية.

اعتراف واعتذار
مـــن جــانــبــهــا، اعـــرفـــت الـــشـــركـــة بــهــذا 
األمـــــــــر، وســـــارعـــــت بـــنـــشـــر اعـــــتـــــذار عــىل 
ــلـــــق  ــ ـــقـ ــــالــ ــــا لـــــــكـــــــل مـــــــــــن شـــــــعـــــــر بـ ــ ــــهـ ــ ــــعـ ــ ــــوقـ ــ مـ
والـــخـــوف مـــن اســــاءة اســتــخــدام هــذه 
الـــــــخـــــــاصـــــــيـــــــة املــــــــتــــــــقــــــــدمــــــــة، يف أغــــــــــــــراض 

تتعلق بهتك الخصوصية.
ــــا تـــعـــتـــقـــد  ــــهـ وقـــــالـــــت الـــــشـــــركـــــة إنـ
تــــــــــمــــــــــنــــــــــح  الـــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــريا  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه  أن 
املـــســـتـــخـــدمـــن الــــقــــدرة عــــىل اإلبـــــداع 
ــــيـــــة،  ــــتـــــصـــــويـــــر بـــــالـــــهـــــواتـــــف الـــــذكـ يف الـ
لـــــكـــــنـــــهـــــا يف الــــــــوقــــــــت نـــــفـــــســـــه تــــتــــفــــهــــم 
املــــــــــــخــــــــــــاوف الـــــــــتـــــــــي أثـــــــــــــــــــريت، ولـــــــذلـــــــك 
أطلقت تحديثاً تلقائياً، عرب نظام 
الــتــشــغــيــل الـــذي يــعــمــل بــه الــهــاتــف 
إليـــــــــــقـــــــــــاف هــــــــــــــذه الــــــــخــــــــاصــــــــيــــــــة داخـــــــــــل 
الــــــــهــــــــاتــــــــف تـــــــلـــــــقـــــــائـــــــيـــــــاً، ويـــــــــزيـــــــــل عــــمــــل 
الــــفــــلــــر، وذلــــــك إىل حــــن مـــراجـــعـــة 
األمــر ووضــع الــقــيــود الــازمــة عــلــيــه 

يف اإلصــدارات املــقــبــلــة.

فلتر »فوتو كروم«
يــــعــــتــــرب فـــــلـــــر »فـــــــوتـــــــو كــــــــــــــــروم«، جـــــــــزءاً 
يضاف إىل كامريا الهاتف، وهو عبارة 
عن مستشعر خاص، يلتقط الضوء 
غـــــــــــــري املـــــــــــــــــــــريئ لــــــــلــــــــعــــــــن الــــــــــبــــــــــشــــــــــريــــــــــة، أو 
»األشــــعــــة تـــحـــت الــــحــــمــــراء«، إلنـــشـــاء 
صــــــــــــــــــــور مـــــــــــــثـــــــــــــرية لـــــــــــاهـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــام، وذات 

تفاصيل أكرث وضوحاً.
واملــــــعــــــروف عـــــن »األشـــــعـــــة تــحــت 
الــــحــــمــــراء«، أنـــهـــا تـــقـــع تـــحـــت الـــضـــوء 
املريئ يف الطيف الكهرومغناطييس، 
ويشار إليها أحياناً باسم »اإلشعاع 
الحراري«، إذ إن نصف الطاقة التي 

تــصــل إىل األرض مــن الــشــمــس، هي 
يف صورة أشعة تحت الحمراء التي 

ال نراها بالعن املجردة.
ويــــــــــمــــــــــكــــــــــن ألنـــــــــــــــــــــــــــواع خــــــــــــاصــــــــــــة مـــــن 
املــــــــــــــعــــــــــــــدات الـــــــــتـــــــــقـــــــــاط األشــــــــــــعــــــــــــة تـــــحـــــت 

الــــــــــحــــــــــمــــــــــراء، مـــــــثـــــــل نـــــــــــظـــــــــــارات الــــــــرؤيــــــــة 
الــلــيــلــيــة، والــكــامــريات الــحــراريــة التي 
تــــــــســــــــمــــــــح بــــــــــــــرؤيــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــواد مـــــــعـــــــيـــــــنـــــــة يف 
الـــــــــظـــــــــام، أو تــــــخــــــرق مــــــــــــواد بـــعـــيـــنـــهـــا 
لتكشف ما وراءهــا، إذ تمر األشعة 

تــحــت الـــحـــمـــراء مـــن خــالــهــا بــطــريــقــة 
ال يــمــكــن لـــلـــضـــوء املـــــريئ الـــقـــيـــام بــهــا، 
ــــتـــــي تـــســـتـــخـــدم  ومـــــــن أبــــــــرز االجــــــهــــــزة الـ
هـــــــــــــــــــذه األشـــــــــــــــــعـــــــــــــــــة، نـــــــــــــــــظـــــــــــــــــارات رجــــــــــــــال 
اإلطفاء التي تساعدهم عىل الرؤية 
عـــــرب الــــــدخــــــان الــــكــــثــــيــــف خـــــــال اطــــفــــاء 

الحرائق.

اكتشاف الخطر
theverge. كـــــــان مـــــوقـــــع »ذا فـــــــريج
com« املــتــخــصــص يف الــتــقــنــيــة، أول 
مــــن نـــبـــه إىل هـــــذا األمـــــــر، بـــعـــد اخـــتـــبـــار 
ــــــون  ــــعـ ــ ــــابـ ــ عــــــــمــــــــي قـــــــــــــــام بـــــــــــه مـــــــحـــــــلـــــــلـــــــون تـ
لـــــــلـــــــمـــــــوقـــــــع، ونــــــــــــشــــــــــــروه عـــــــــــرب فــــــيــــــديــــــو، 
أوضــــــــــــــح قــــــــــــــدرة كــــــــامــــــــريا الـــــــهـــــــاتـــــــف عـــىل 
اخـــــــــراق بـــعـــض املـــــــــواد الـــبـــاســـتـــيـــكـــيـــة، 
والـــتـــقـــاط صـــــور تــظــهــر مــــا وراءهــــــــا مــن 
تـــــــفـــــــاصـــــــيـــــــل، وقـــــــــــــــــال املـــــــحـــــــلـــــــلـــــــون إنـــــهـــــم 
وجـــــــــــــــدوا أن مـــــــرشـــــــح »فــــــــوتــــــــو كــــــــــروم« 
بــــــــــكــــــــــامــــــــــريا الــــــــــهــــــــــاتــــــــــف يـــــــعـــــــمـــــــل بـــــــــصـــــــــورة 
انــــــــــتــــــــــقــــــــــائــــــــــيــــــــــة جـــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــاً، فـــــــــــهـــــــــــو يــــــــخــــــــرق 
الباستيك األسود الرقيق جداً الذي 
يـــــــــمـــــــــكـــــــــن رؤيـــــــــــــــتـــــــــــــــه قــــــــــلــــــــــيــــــــــاً يف الــــــــــضــــــــــوء 
ــيــــتــــيــــح رؤيــــــــــــة مـــجـــمـــوعـــة  الـــــصـــــحـــــيـــــح، لــ
صــــــــــــــغــــــــــــــرية مــــــــــــــــن املــــــــــــــــــــــــــــــــواد يف مــــــــــــــــا وراء 

الباستك.
وظــــــــهــــــــر خــــــــــــال الـــــــفـــــــيـــــــديـــــــو بــــعــــض 
األشــــــــيــــــــاء الــــــتــــــي اســـــتـــــخـــــدمـــــت إلثـــــبـــــات 
هذه الفرضية، حيث سلط الخرباء 
كــــامــــريا الـــهـــاتـــف عــــىل كــــل مــــن وحــــدة 
تـــحـــكـــم مــــن بـــعـــد »ريــــمــــوت كــــنــــرول« 
لجهاز تلفزيون، ووحدة تحكم من 
بــعــد لــشــاشــة كــبــرية، ووحـــدة تحكم 
يف جــــهــــاز ألـــــعـــــاب، ووحــــــــدة تــشــغــيــل 
»تــــــــلــــــــفــــــــزيــــــــون أبــــــــــــــــــل«. وعــــــــنــــــــد تــــشــــغــــيــــل 
مـــــــــــــرشـــــــــــــح »فـــــــــــــــوتـــــــــــــــو كـــــــــــــــــــــــــــــروم« ظــــــــهــــــــرت 
االجزاء الداخلية لهذه الوحدات يف 
الــــــــــــــــــصــــــــــــــــــورة، ومــــــــــــــــــن بــــــــيــــــــنــــــــهــــــــا الــــــــلــــــــوحــــــــة 
االلــــكــــرونــــيــــة املـــثـــبـــت عـــلـــيـــهـــا الـــشـــرائـــح 
واملـــــــــــــكـــــــــــــونـــــــــــــات املــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــودة بـــــــــــالـــــــــــدائـــــــــــرة 

الكهربائية لهذه األشياء.
ــــاً خــــال  ــــهـــــر هـــــــذا األمـــــــــر عــــــرضــ وظـ
املراجعة التقنية التي كان يقوم بها 
املحللون لخواص الهاتف ككل، ما 
دفعهم للتساؤل عما إذا كان األمر 
نفسه يحدث مع أشياء أخرى مثل 
قطع املابس، ولذلك، قرروا اجراء 
اخــــــــتــــــــبــــــــار عـــــــــىل املـــــــــــابـــــــــــس، فـــــاســـــتـــــطـــــاع 
الهاتف التقاط صور تظهر تفاصيل 
قــــــمــــــيــــــص أســــــــــــــــود رفــــــــــيــــــــــع، مــــــــــا اعـــــــتـــــــربه 
الــــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــــــرباء خــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــراً كــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــرياً عـــــــــىل 

الخصوصية.
القاهرة ■ اإلمارات اليوم

 يوقف خاصية »الفلتر«
ً
الشركة الصينية تعتذر.. وتطلق تحديثا

»فوتو كروم« في »وان بلس 8 
 من المستهلكين

ً
برو« يواجه رفضا

يعاني بعض األشخاص مما 
يعرف بـ»تشويش األخضر 
 ،Protanopia »واألحمر

وهو وضع ال يستطيع فيه 
المرء رؤية اللونين األحمر 

واألزرق بشكل طبيعي، وال 
يميز بوضوح بين اللون األسود 

المحتوي على درجات من 
اللون األحمر، وال البني الداكن 

مع األخضر الداكن، أو األخضر 
المتوسط مع البرتقالي. 

ومن ثم قد ال يستطيع تمييز 
بعض النصوص المدونة 

بهذه األلوان، أو رؤية بعض 
التفاصيل المهمة. لهذا 
حاولت الشركات المنتجة 
لنظم تشغيل الهواتف، 

مساعدة مستخدميها على 
حل هذه المشكلة للتعامل 

مع التطبيقات ونظام 
التشغيل بسالسة. وفي 

مقدمة هذه الشركات »أبل« 
التي سمحت لمرضى هذا 

النوع من عمى األلوان، 
بتفعيل وضع خاص يتيح لهم 

الرؤية بشكل أفضل. لذلك، إذا 
كنت من مستخدمي أجهزة 

»آي فون« أو »آي باد«، 

فإنه يمكنك تفعيل وضع 
مرشحات اللون األحمر 

واألخضر Protanopia، من 
خالل فتح »اإلعدادات« 
Settings في جهازك، 

وتبدو األيقونة الخاصة بها 
في شكل ترس رمادي.

مرر داخل النافذة الجديدة 
حتى تصل إلى تبويب: 

»تسهيل الوصول« 
Accessibility، وانقر 

 داخل 
ً
فوقه، ثم مرر مجددا

النافذة التالية، وانقر فوق 
قسم: »الشاشة وحجم 
 Display & Text »النص

.Size
انقر داخل النافذة الجديدة 

فوق خيار: »المرشحات 
اللونية« Color Filters، ثم 

حرك المؤشر المجاور للخيار 
نفسه في النافذة التالية من 

اليسار إلى اليمين، لتفعيله.
وبموجب ذلك، ستظهر 

أمامك مجموعة جديدة من 
الخيارات، لذا ضع عالمة 

التأشير أمام وضع مرشحات 
اللون األحمر واألخضر 

.Protanopia

يعد هاتف »غاالكسي إس 
Galaxy S20 »20 أول 

هاتف في العالم يسمح 
بالتقاط الفيديوهات بدقة 

8K بفضل حساسات الكاميرا 
 Snapdragon« وشريحة

865«. وتتسم طريقة تصوير 
هذا النوع من الفيديوهات 

بالسهولة مثل غيرها من 
طرق تصوير الفيديو، غير أن 

الفيديو الناتج عنها قد يحتاج 
إلى إجراء بعض التعديالت 

عليه. 
ير  والحقيقة أن برنامج التحر

االفتراضي في هواتف 
»سامسونغ« يسمح 

للمستخدم بتعديل هذه 
الفيديوهات بسهولة من 

واجهة تطبيق الكاميرا 
نفسه. لذلك، اذا كنت من 
مستخدمي هذا النوع من 

الهواتف، فإنه يمكنك تعديل 
 8K فيديو تم التقاطه بدقة

video من خالل فتح تطبيق 
الكاميرا عبر الهاتف، ثم اختر 

قائمة الفيديو من نافذة 
معاينة الوسائط على 

اليسار.
 Edit »ير انقر فوق زر: »التحر
الذي يبدو في شكل قلم، 
ثم انقر فوق زر: »السماح« 

Allow ذي اللون األزرق في 
نهاية الشاشة، لتسمح 

لمحرر الفيديو بالدخول إلى 
ين في الهاتف. قسم التخز

تستطيع اآلن إجراء التعديالت 
ير  المطلوبة من واجهة تحر
الفيديو، ومن ذلك إضافة 

نص أو تقصير طول الفيديو، 
أو تضمين بعض الرسوم 
التعبيرية به. كما يمكنك 

استخدام المرشحات 
والتأثيرات، مع مالحظة أن 
إضافة الرموز التعبيرية أو 

النصوص تعني تحويل جودة 
.4K الفيديو إلى دقة

تشغيل مرشحات اللونين 
األحمر واألخضر في أجهزة »أبل«

تعديل الفيديوهات المعّدة 
8K بدقة

كــشــفــت »شــــركــــة لـــيـــنـــوفـــو الــصــيــنــيــة« 
ــــمـــــول  ــــر املـــــحـ ــيـــــوتـ ــ ــبـ ــ ــــمـ ــــكـ ــــــاب عــــــــن الـ ــــقـ ــ ــنـ ــ ــ الـ
 »7i Yoga Duet« القابل للتحويل

الجديد.
وأوضــحــت الــشــركــة أن جهازها 
الــجــديــد يــمــتــاز بــــوزن خــفــيــف، وأداء 
فــائــق بــفــضــل نــظــام »مــايــكــروســوفــت 
ويندوز« ومعالج »Ice Lake« من 
 Iris« إنتل«، وبطاقة الرسوميات«
Plus« املدمجة، كما يمكن تحويله 
إىل كــــمــــبــــيــــوتــــر لــــــوحــــــي بـــــكـــــل ســـهـــولـــة 
بـــــــفـــــــضـــــــل لــــــــــوحــــــــــة املــــــــفــــــــاتــــــــيــــــــح الــــــقــــــابــــــلــــــة 

للخلع.
وأشـــــارت »لــيــنــوفــو« إىل أن وزن 

جـــــــــــــهـــــــــــــازهـــــــــــــا الـــــــــــــجـــــــــــــديـــــــــــــد يـــــــــبـــــــــلـــــــــغ 1.16 
 IPS كــــيــــلــــوغــــرام، ويـــتـــضـــمـــن شــــاشــــة
قـــــيـــــاس 13 بــــــوصــــــة، وبــــــدقــــــة وضــــــوح 
2K، ودرجة سطوع 450 نيت، مع 
تغطية نطاق األلوان sRGB بشكل 

كامل.
ويـــشـــتـــمـــل الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر املـــحـــمـــول 
الــــــــــــــــقــــــــــــــــابــــــــــــــــل لـــــــــــلـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــويـــــــــــل عــــــــــــــــــــىل قـــــــلـــــــم 
لــــــــــتــــــــــدويــــــــــن  لـــــــــــــفـــــــــــــعـــــــــــــال  ا  »Stylus «
املـــــــــــاحـــــــــــظـــــــــــات والـــــــــــــــرســـــــــــــــومـــــــــــــــات، كـــــمـــــا 
 E-Color« يتوافق الجهاز مع قلم
Pen« مـــن »لــيــنــوفــو« والــــذي يمكنه 
تــــــــســــــــجــــــــيــــــــل األلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان مــــــــــــــــن الـــــــــعـــــــــالـــــــــم 
الحقيقي، بمجرد ملس طرف القلم.

وتـــــــشـــــــتـــــــمـــــــل بـــــــــاقـــــــــة الــــــتــــــجــــــهــــــيــــــزات 
التقنية عىل ذاكــرة وصــول عشوايئ 
 16 ــــــى  ــتـ ــ ــ ــــعــــــة حـ بــــــســ  RAM-DDR4
 PCIe SSD ــــيـــــغـــــابـــــايـــــت، وذاكــــــــــــــرة غـ
بسعة تصل إىل )1( تريابايت، فيما 
ــــاريــــــة إىل  ــــبــــــطــ تــــمــــتــــد فـــــــــرة تــــشــــغــــيــــل الــ

10.8 ساعات.
ويـــــدعـــــم جــــهــــاز »لـــيـــنـــوفـــو« 
املــــســــاعــــد الـــــصـــــويت »ألـــيـــكـــســـا« 

مــــــــــــــن »أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازون«، مــــــــــــــع دعــــــــــم 
وظيفة تسجيل الدخول عن طريق 
ــــنـــــدوز Hello عــــن طــريــق  وظـــيـــفـــة ويـ

كامريات الويب املتوافقة. 
بكين ■ د.ب.أ

»لينوفو« تكشف عن »محمول« قابل للتحويل إلى »لوحي«

أعلنت »شركة غوغل األمريكية« عن إطاق 
تــــطــــبــــيــــق »ســــــــــــــــــودار« Sodar الــــــجــــــديــــــد الـــــــذي 
يــســاعــد املــســتــخــدم يف الــحــفــاظ عـــىل الــتــبــاعــد 
االجــتــمــاعــي، وااللـــتـــزام بمسافة مــريــن بينه 
وبـــــن اآلخـــــريـــــن، وذلــــــك مــــن خـــــال االعـــتـــمـــاد 

عىل تقنية »الواقع املعزز«.
وأوضـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــت الــــــــــــــشــــــــــــــركــــــــــــــة أنــــــــــــــــــــــــه يــــــمــــــكــــــن 
اســــتــــعــــمــــال الـــتـــطـــبـــيـــق عـــــرب مـــــوقـــــع الـــــــ»ويــــــب« 
مباشرة، عن طريق هاتف ذيك مزود بنظام 
تـــشـــغـــيـــل »أنـــــــــدرويـــــــــد« ومــــتــــصــــفــــح »كـــــــــــروم«. 

وبـــمـــجـــرد أن يـــشـــغـــل املـــســـتـــخـــدم الــتــطــبــيــق، 
ســـريى املــنــطــقــة املــحــيــطــة بــه بــواســطــة كــامــريا 
الهاتف مع رسم دائرة نصف قطرها مران 

عىل األرض.
ماونتن فيو À د.ب.أ

 يساعد 
ً
 ذكيا

ً
طلق تطبيقا

ُ
»غوغل« ت

في الحفاظ على التباعد االجتماعي 

نصائح

فلتر الكاميرا أظهر األجزاء الداخلية لوحدة تحكم من بعد لجهاز 
تلفزيون. ■من المصدر

ال يعتبر هاتف »وان بلس 8 برو« الوحيد الذي يستخدم مرشح 
»فوتو كروم«، فهواتف »آي فون« من األجيال األخيرة 

تستخدم هذا المرشح ضمن أنظمة التعرف إلى الوجه إلنشاء 
صور شفافة ترفع من كفاءة التعرف الى الوجوه، وتزيد من 

 تمنع استخدامه 
ً
اجراءات تأمين الهاتف، لكن »أبل« تضع قيودا

في أية أغراض أخرى، لذلك ال يستطيع مستخدمو هواتف »آي 
فون« استخدام هذا المرشح، إال بعد كسر الحماية الموجودة 
عليه في نظام التعرف الى الوجوه، وهو أمر لم يحدث حتى 

اآلن.
بدورها، واجهت »شركة سوني اليابانية« أزمة مماثلة في 

 
ً
 من كاميرات الفيديو مزودا

ً
التسعينات، حينما طرحت طرازا

بخاصية الرؤية الليلية، وثبت أنه يمكن استخدامها للرؤية من 
خالل المالبس، وأحدث األمر موجة غضب عارمة، أجبرت 

»سوني« على سحب الكاميرا من األسواق.

الجهاز الجديد يمتاز بوزن خفيف 
وأداء فائق. ■من المصدر

»آي فون« و»سوني«
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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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ــــتــــــه جــــــائــــــحــــــة فـــــــــــــــروس كــــــــورونــــــــا  ــــنــ لـــــــــم تــ
)كـــوفـــيـــد-19( بــعــد، ويــبــدو أنــهــا أبــعــد 
مــا يــكــون عــن هـــذا، ولــكــن املــتــاحــف يف 
أملانيا تجمع بالفعل التحف اليومية 
الــــعــــصــــريــــة املـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــحــــيــــاة يف ظــل 

اإلغالق من أجل املعارض املقبلة.
ــــــات املــــــصــــــنــــــوعــــــة يـــــــــدويـــــــــاً،  ــــامـ ــ ــــمـ ــ ــــكـ ــ الـ
أرفـــــــف املــــتــــاجــــر الــــخــــاويــــة واألشـــــخـــــاص 
الــــذيــــن يـــصـــفـــقـــون يف الــــشــــرفــــات، »إن 
بـــــحـــــســـــب  ُيـــــــــكـــــــــتـــــــــب اآلن«،  الــــــــــــتــــــــــــاريــــــــــــخ 
ــــمــــــن عــــــــى املــــــــعــــــــرض يف مـــتـــحـــف  ــــائــ ــــقــ الــ
مدينة فولفسبورغ، وهو بن الكثر 
مــــن املـــتـــاحـــف عــــر أملـــانـــيـــا الــــتــــي تــســعــى 
ــــيـــــة املـــتـــعـــلـــقـــة  ــــيـــــومـ لــــجــــمــــع املـــــــــفـــــــــردات الـ
بــــاإلغــــالق، واألشــــيــــاء الـــتـــي تـــدلـــل عى 
الــــــلــــــحــــــظــــــات الـــــــخـــــــاصـــــــة الــــــــتــــــــي قـــــــــد يــــتــــم 

نسيانها قريباً.
ويـــقـــول تـــومـــاس شــــفــــارك، مــديــر 
متاحف الثقافة التاريخية يف هانوفر: 
»املــتــاحــف لــديــهــا مــصــدر مــهــم لــلــغــايــة 

وهو مجموعاتها الخاصة«، مضيفاً 
أن هــــــذا مـــــا ســـيـــعـــود إلــــيــــه األشــــخــــاص 
عــــــنــــــدمــــــا نـــــــريـــــــد ذكــــــــــــر مـــــــــا حــــــــــــدث خــــــالل 
الــجــائــحــة. ويــطــلــب املــتــحــف الــتــاريــخــي 
يف فـــرانـــكـــفـــورت، بــــن مـــتـــاحـــف أخــــرى 

عـــــــــر أملــــــــانــــــــيــــــــا، أيـــــــــضـــــــــاً مـــــــــن األشــــــــخــــــــاص 
ــــيــــــالت  إرســــــــــــــــــــــــال أي يشء مــــــــــــن تــــــســــــجــ
صــوتــيــة أو مــقــاطــع فــيــديــو أو صـــور أو 

مفردات وقصص إىل املتحف.
وتـــــــــــبـــــــــــحـــــــــــث املـــــــــــــتـــــــــــــاحـــــــــــــف يف بــــــــرلــــــــن 

وكـــولـــونـــيـــا أيـــضـــاً عـــن صــــور ومـــفـــردات 
وقــصــص متعلقة بــالــحــيــاة الحضرية 
لــــــحــــــفــــــظ الـــــــــــذكـــــــــــريـــــــــــات. وقــــــــــــــــال مــــتــــحــــف 
مدينة كولونيا يف تغريدة: »نــريــد أن 
نــســجــل الـــحـــيـــاة مـــع كــــورونــــا لــأجــيــال 
املستقبلية«. من ناحية أخــرى، يريد 
مــتــحــف شـــرق فــريــزيــا يف شــمــال أملــانــيــا 
اإلجـــابـــة عـــى األســئــلــة: مـــا الــــذي تــبــدو 
عـــلـــيـــه الــــحــــيــــاة املــــدرســــيــــة الـــيـــومـــيـــة مــن 
ــــفـــــال يـــحـــظـــون بــكــثــر  ــــنـــــزل؟ هــــل األطـ املـ
من أوقات اللعب وأي األلعاب التي 
يـــــــــعـــــــــاد تـــــصـــــمـــــيـــــمـــــهـــــا لــــــــهــــــــم يف الــــــــوضــــــــع 
ــــهــــــم عـــى  ــــز مــ ــيــ ــ ــــركــ الـــــــــحـــــــــايل؟ وهــــــــنــــــــاك تــ
ــــيـــــقـــــول املــــتــــحــــف:  املــــنــــطــــقــــة الـــــرقـــــمـــــيـــــة. فـ
»املــــــــوســــــــيــــــــقــــــــيــــــــون يـــــــســـــــجـــــــلـــــــون حــــــفــــــالت 
مـــــــــوســـــــــيـــــــــقـــــــــيـــــــــة مــــــــــــــــن غــــــــــــــرفــــــــــــــة املـــــــعـــــــيـــــــشـــــــة 
ويـــــــــــــــنـــــــــــــــشـــــــــــــــرونـــــــــــــــهـــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــى اإلنــــــــــــــــــــــرنــــــــــــــــــــــت، 
والــــراقــــصــــون يـــقـــومـــون بـــالـــرقـــص أمـــام 

كامرات الهواتف الجوالة«.
برلين ■ د.ب.أ

قصص وكمامات وموسيقى الشرفات

متعلقات »كورونا« 
تتحول إلى تحف تبحث 

عنها متاحف ألمانية
»التاريخ ُيكتب اآلن«، بحسب 

القائمين على المعرض.

تبحث المتاحف عن صور ومفردات 
وقصص متعلقة بالحياة.

تـــــــــخـــــــــصـــــــــص مـــــــــجـــــــــلـــــــــة »نــــــــــاشــــــــــيــــــــــونــــــــــال 
جــــيــــوغــــرافــــيــــك الــــعــــربــــيــــة« مـــســـاحـــة 
لــــــــــــــ»آخـــــــــــــر الـــــــــشـــــــــهـــــــــود عـــــــــــى الــــــــحــــــــرب 
الــــعــــاملــــيــــة الــــثــــانــــيــــة«. ويــــكــــشــــف هــــذا 
الـــــعـــــدد يف تـــحـــقـــيـــقـــه الــــرئــــيــــس عـــن 

شـــــــــــــهـــــــــــــادات حــــــــيــــــــة تـــــــفـــــــيـــــــض بــــــــاأللــــــــم 
واألىس، ُيــــديل بـــهـــا رجــــال ونـــســـاء 
بــــلــــغــــوا الـــــيـــــوم مـــــن الــــعــــمــــر أرذلـــــــه، 
وعـــــــــــــاشـــــــــــــوا يف شـــــــبـــــــابـــــــهـــــــم أحـــــــــــــــداث 
الـــــــــحـــــــــرب الــــــعــــــاملــــــيــــــة الـــــــثـــــــانـــــــيـــــــة. إنـــــهـــــا 

ــــثــــــرة لـــم  ــــــع مــ ــــائـ ــ ــــــى وقـ شـــــــهـــــــادات عـ
نـــــــــســـــــــمـــــــــع بـــــــــــهـــــــــــا مــــــــــــــــن قـــــــــــبـــــــــــل يف كــــــل 
املرويات عن هذه الحرب األفظع 
يف الـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــاريـــــــــــــــــــخ الـــــــــــــــــحـــــــــــــــــديـــــــــــــــــث عــــــــى 
اإلطـــالق، والــتــي وضــعــت أوزارهـــا 

ــــا هــــــــذا،  ــنــ ــ ــــامــ ــــبــــــل 75 عــــــــامــــــــاً مــــــــن عــ قــ
بـــــعـــــد أن حــــــصــــــدت أرواح مــــاليــــن 
ــــــن  ــيـ ــ ــ ــــدنـ ــ الـــــــــبـــــــــشـــــــــر، أكـــــــــــرهـــــــــــم مـــــــــــن املـ

األبــريــاء.
أبوظبي ■ اإلمارات اليوم

آخر شهود الحرب العالمية الثانية 
في »ناشيونال جيوغرافيك«

إيناس محيسن ■أبوظبي 

رغـــــــــــم أن عــــــــمــــــــره لـــــــــم تـــــــــجـــــــــاوز الــــــــــــ19 
ــــمـــــل الــــــفــــــنــــــان اإلمـــــــــــــــارايت  عـــــــــامـــــــــاً، يـــــحـ
الشاب، حسن عادل الهاشمي، 
طــــمــــوحــــات كــــبــــرة دفــــعــــتــــه إلطـــــالق 
اســــتــــوديــــو الـــتـــصـــمـــيـــم الــــخــــاص بـــه، 
مــــــــــــــــــشــــــــــــــــــراً إىل مــــــــــيــــــــــلــــــــــه لـــــــــاللـــــــــتـــــــــحـــــــــاق 
بــــــتــــــخــــــصــــــص جـــــــامـــــــعـــــــي يــــــجــــــمــــــع بــــن 
دراسة الفن واإلدارة االسراتيجية 
يف الوقت نفسه، خصوصاً يف ظل 
مـــــــــــــــــــا يـــــــــــــشـــــــــــــهـــــــــــــده قــــــــــــــــطــــــــــــــــاع الــــــــــثــــــــــقــــــــــافــــــــــة 
والــســيــاحــة يف اإلمـــــارات حــالــيــاً مــن 
تـــطـــور كـــبـــر، وافـــتـــتـــاح مـــشـــروعـــات 
ثقافية ومتاحف عاملية تحتاج إىل 
كـــــــــــــوادر إمـــــــاراتـــــــيـــــــة مـــــؤهـــــلـــــة لـــلـــعـــمـــل 
ــــا، ويـــــجـــــمـــــع بــــــــن دراســــــــــــــة الــــفــــن  ــ ــــهـ ــ بـ

واللغة واإلدارة. 
وأوضــــــــــــــــــــح الــــــــهــــــــاشــــــــمــــــــي، الــــــــــذي 
انـــــــتـــــــهـــــــى مــــــــــن دراســــــــــــتــــــــــــه الـــــــثـــــــانـــــــويـــــــة، 
لـ»اإلمارات اليوم«، أنه يعتمد يف 
أعــــــــمــــــــالــــــــه عـــــــــــى اســـــــتـــــــلـــــــهـــــــام املـــــحـــــيـــــط 
الـــــــجـــــــغـــــــرايف لـــــــــــإمـــــــــــارات، ورمــــــــوزهــــــــا 
الراثية والتاريخية، بما يتناسب 
ــــتـــــي  مــــــــع املـــــــضـــــــمـــــــون أو الــــــــرســــــــالــــــــة الـ
يحملها العمل الفني، مع الدمج 
بــن أســالــيــب فــنــيــة مــخــتــلــفــة، مــثــل 
الـــــــرســـــــم والـــــــــكـــــــــوالج والــــــغــــــرافــــــيــــــك، 
وفــقــاً ملــا يــتــطــلــبــه الــتــصــمــيــم. مــشــراً 
إىل أنــــــــــه اتــــــجــــــه يف الــــــــفــــــــرة األخــــــــــرة 
إلنــتــاج قــطــع فــنــيــة عــصــريــة، يمكن 
اســـتـــخـــدامـــهـــا يف الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة، 
يف  أو  الـــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــور  يف  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء 

استخدامات أخرى متعددة. 

فن ورسالة 
وأشــــــــــــــــار الــــــهــــــاشــــــمــــــي إىل أن الـــــفـــــن 
بـــالـــنـــســـبـــة إلـــيـــه، إىل جـــانـــب قــيــمــتــه 
ــــمــــــل  الــــــــــجــــــــــمــــــــــالــــــــــيــــــــــة، يــــــــــجــــــــــب أن يــــــحــ
ــــاء  ــــا جــ ــــنــ رســــــــالــــــــة مـــــعـــــيـــــنـــــة، ومــــــــــن هــ
ارتـــــــــــبـــــــــــاط مــــــعــــــظــــــم أعــــــــمــــــــالــــــــه بــــــــــراث 
اإلمــــــارات ورمــــوزهــــا، حـــتـــى يـــرزهـــا 
بطريقة مختلفة، تحمل بصمته 
الـــــــفـــــــنـــــــيـــــــة، وتـــــــســـــــهـــــــم يف الـــــتـــــعـــــريـــــف 
بـــــهـــــا، وخـــــلـــــق حـــــالـــــة مــــــن الــــتــــفــــاعــــل 
بــــــــــــــــن أبــــــــــــــــنــــــــــــــــاء الــــــــــــــــوطــــــــــــــــن وتـــــــــــراثـــــــــــهـــــــــــم 

وهــويــتــهــم. 
ــــيـــــل يف عـــمـــي  وأضــــــــــاف: »ال أمـ
إىل مــدرســة فــنــيــة مــحــددة، ولــكــن 
ــــمـــــل  الـــــــفـــــــكـــــــرة الــــــــتــــــــي يــــــتــــــنــــــاولــــــهــــــا الـــــعـ

كـــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــراً مـــــــــــــــــــا تــــــــــــــــحــــــــــــــــدد الـــــــــــــوســـــــــــــائـــــــــــــط 
واملــــــــــــــدرســــــــــــــة الـــــــفـــــــنـــــــيـــــــة الـــــــــتـــــــــي يـــــمـــــكـــــن 
اســــتــــخــــدامــــهــــا يف الــــتــــنــــفــــيــــذ. كــــذلــــك 
أسعى يف أعمايل الستلهام تاريخ 
ــــيـــــطـــــهـــــا  اإلمــــــــــــــــــــــارات ورمــــــــــــوزهــــــــــــا ومـــــحـ
الـــــــــجـــــــــغـــــــــرايف، مـــــــــع إضـــــــــافـــــــــة ملـــــســـــات 
خــــاصــــة، بـــحـــيـــث ال يــــخــــرج الـــعـــمـــل 

كـــتـــقـــلـــيـــد أو تـــجـــســـيـــد ملـــبـــنـــى أو رمــــز 
مـــــــعـــــــن أو يــــــحــــــمــــــل قـــــــصـــــــة مــــعــــيــــنــــة 
ارتــــبــــطــــت بـــــه واشــــتــــهــــر بــــهــــا، ولـــكـــن 
يــــحــــمــــل رؤيــــــــــة تــــجــــمــــع بــــــن قـــصـــص 
وأحــداث ارتــبــطــت بــهــذا الــرمــز عــر 
الــــزمــــن، ويف فـــــرات مـــخـــتـــلـــفـــة، أو 
لـــــقـــــطـــــات تـــــكـــــشـــــف مـــــعـــــلـــــومـــــات غـــر 

شــائــعــة عــنــه، وتــســهــم يف تــســلــيــط 
الــــــــــــضــــــــــــوء عــــــــــــى جــــــــــــوانــــــــــــب لــــــــــــم تـــــكـــــن 
مـــعـــروفـــة بــشــكــل واســــع حـــتـــى بــن 
بــعــض أبــنــاء الــبــلــد أنــفــســهــم، كــمــا 
يف مــــجــــمــــوعــــة )نــــهــــضــــة الــــحــــصــــن(، 
الــــــــــــــتــــــــــــــي اســــــــتــــــــلــــــــهــــــــمــــــــتــــــــهــــــــا مــــــــــــــــن قــــــصــــــر 
الـــحـــصـــن الــــذي يـــعـــد أعــــرق وأقــــدم 
بــــــــــــــنــــــــــــــاء يف أبـــــــــــــــوظـــــــــــــــبـــــــــــــــي، ووظــــــــــــفــــــــــــت 
اإلضــــاءة لــتــعــطــي أبـــعـــاداً مــخــتــلــفــة 
بالظالل خلف القماش، وركزت 
يف أحد األعمال عى علم أبوظبي 
قــــبــــل االتـــــــحـــــــاد، والــــــــــذي تــــــم رفــــعــــه 
ضـــــمـــــن احــــــتــــــفــــــاالت اإلمــــــــــــــارة بــــتــــويل 
املــــــــــــغــــــــــــفــــــــــــور لـــــــــــــــه الــــــــــشــــــــــيــــــــــخ زايـــــــــــــــــــــــد بــــــن 
سلطان آل نهيان، الحكم فيها، 
بــــهــــدف تـــعـــريـــف الـــجـــمـــهـــور بـــتـــاريـــخ 
عــلــم اإلمـــارات، وأعـــالم كــل إمــارة 
قـــــبـــــل االتـــــــــحـــــــــاد، ومـــــــــا تــــحــــمــــلــــه مـــن 

رمــوز«. 

إبداع عائلي 
وأشار الهاشمي إىل أن اتجاهه نحو 
الفن بدأ منذ طفولته املبكرة، حيث 
نــــــــــشــــــــــأ يف أســـــــــــــــــــــــــرة تـــــــــهـــــــــتـــــــــم بــــــــالــــــــثــــــــقــــــــافــــــــة 
والفنون، فوالدته فنانة تشكيلية، 
ولـــهـــا مـــشـــاركـــات يف مــــعــــارض فــنــيــة، 
داخـــل الـــدولـــة وخــارجــهــا، وكـــثـــراً ما 
تـــــمـــــارس الـــــرســـــم يف املــــــنــــــزل، ولــــذلــــك 
ــــقـــــه وشــــقــــيــــقــــتــــه عـــى  ــــيـ ــــقـ نـــــشـــــأ هــــــــو وشـ
الرسم والتجريب، وهو ما أسهم يف 
ــــهـــــم مــــــــبــــــــكــــــــراً، كـــمـــا  ــتـ ــ ــبـ ــ اكـــــــتـــــــشـــــــاف مـــــوهـ
ــــــيـــــــف أكــــــــــــــر مــــن  ـــــتـــــــألـ قـــــــــامـــــــــت والـــــــــــــدتـــــــــــــه بــ
مجموعة قصصية، الفتاً إىل أن هذا 
ــــاعـــــده عـــــى تـــجـــربـــة مــــــدارس  ــــنـــــاخ سـ املـ
وأســــالــــيــــب فـــنـــيـــة مـــخـــتـــلـــفـــة. وأضـــــــاف: 
»أفــــتــــخــــر بـــــوالـــــديت ودورهــــــــــا يف تــنــمــيــة 
اإلبـــــــداع وحــــب االكـــتـــشـــاف بــداخــلــنــا، 
كـــمـــا كـــــان لــكــتــابــهــا )الــــعــــالــــم يف غــرفــة 
إنعاش( دور كبر يف تشجيعنا عى 
التعبر عن أفكارنا وأنفسنا. كذلك 
كان والدي منذ البداية حريصاً عى 
تــــشــــجــــيــــعــــنــــا وتـــــــــوفـــــــــر كـــــــــل مـــــــــا يــــلــــزمــــنــــا 
لتنمية مواهبنا«. مشراً إىل التحاقه 
بـــــالـــــعـــــديـــــد مـــــــن الــــــــــــــــــدورات الــــتــــدريــــبــــيــــة 
لـــــصـــــقـــــل  الـــــــــفـــــــــنـــــــــيـــــــــة  الــــــــــعــــــــــمــــــــــل  وورش 
مــوهــبــتــه، إىل جــانــب التعليم الــذايت 
عــــــــن طـــــــريـــــــق الــــــــــــــــــدروس املـــــــــصـــــــــورة عـــن 
بــــعــــد، لـــتـــعـــلـــم الــــغــــرافــــيــــك و»مـــيـــكـــس 
مـــيـــديـــا« و»فـــايـــن آرت«، وغـــرهـــا من 

األساليب الفنية.

فنان إماراتي شاب يستعد إلطالق استوديو التصميم الخاص به

حسين الهاشمي.. إبداع يدمج 
الهوية الوطنية بالفن المعاصر

طموحات فنية كبيرة لدى الهاشمي الذي أنهى دراسته الثانوية. 
■اإلمارات اليوم

ــــامـــــعـــــة  أعـــــــــلـــــــــن مـــــــــركـــــــــز الــــــــفــــــــنــــــــون يف جـ
نــــــــيــــــــويــــــــورك أبـــــــوظـــــــبـــــــي عـــــــــن اســــــتــــــمــــــرار 
ســـــــلـــــــســـــــلـــــــة الــــــــــــــــعــــــــــــــــروض األرشــــــــيــــــــفــــــــيــــــــة 
»لـــــــنـــــــعـــــــيـــــــد تـــــــــواصـــــــــلـــــــــنـــــــــا« خـــــــــــــــالل شــــهــــر 
يـــــونـــــيـــــو، وذلـــــــــــك بـــــعـــــد نــــجــــاحــــهــــا عـــى 
مــــــــــدى الـــــشـــــهـــــريـــــن املـــــــاضـــــــيـــــــن، حـــيـــث 
ســتــقــدم الــســلــســلــة عـــروضـــاً جـــديـــدًة 
وجلسات نقاشية مع الفنانن، مع 
الـــــــــــركـــــــــــيـــــــــــز عــــــــــــــى الـــــــــــفـــــــــــنـــــــــــون األدائــــــــــــــيــــــــــــــة 
والــــــرفــــــيــــــهــــــيــــــة وتــــــقــــــنــــــيــــــات الــــــوســــــائــــــط 
املتعددة، بهدف تشجيع الجمهور 
واملـــــــــتـــــــــابـــــــــعـــــــــن مــــــــــــن مــــــخــــــتــــــلــــــف أنــــــــحــــــــاء 
الــعــالــم عــى الــتــفــاعــل مــع الــعــروض 
الــــفــــنــــيــــة والــــثــــقــــافــــيــــة املــــتــــنــــوعــــة خــــالل 

التزامهم بالبقاء يف املنزل.
ونـــــــــجـــــــــحـــــــــت ســـــــلـــــــســـــــلـــــــة »لــــــنــــــعــــــيــــــد 
تواصلنا« يف استقطاب العديد من 
املــهــتــمــن واملــتــابــعــن حــــول الــعــالــم، 
حــــــــيــــــــث شــــــــــاهــــــــــد أكــــــــــــــــر مــــــــــــن 20 ألــــــــف 
شخص العروض املباشرة للرامج، 
ــــاهــــــدات  ووصـــــــــــل إجـــــــمـــــــايل عـــــــــدد املــــــشــ
ملــحــتــوى السلسلة عــر اإلنــرنــت إىل 
أكــــــر مـــــن نـــصـــف مـــلـــيـــون مـــشـــاهـــدة، 
حيث جاء إطالق السلسلة يف إطار 
مــســاعــي املـــركـــز لــتــوظــيــف الــفــنــون يف 
تــــــــــعــــــــــزيــــــــــز الـــــــــــــــتـــــــــــــــواصـــــــــــــــل، واإللـــــــــــــــــهـــــــــــــــــام، 
والــــــــــــرفــــــــــــيــــــــــــه خــــــــــــــــــالل هــــــــــــــــــذه املـــــــــرحـــــــــلـــــــــة. 
وشــهــدت السلسلة انــتــشــاراً واســعــاً 
مـــــــــــــن خـــــــــــــــــالل شـــــــــراكـــــــــتـــــــــهـــــــــا مـــــــــــــع وزارة 
الــــثــــقــــافــــة وتــــنــــمــــيــــة املـــــعـــــرفـــــة يف دولــــــة 

ــــــط الـــبـــلـــد  اإلمــــــــــــــارات، ومـــــهـــــرجـــــان وسـ
ــــنـــــون املـــــــعـــــــاصـــــــرة »دي- كــــــــــاف«،  ــــلـــــفـ لـ
ومــــــــــــهــــــــــــرجــــــــــــان ســــــــــنــــــــــغــــــــــافــــــــــورة الـــــــــــــــــدويل 
لـــلـــفـــنـــون، ومــــركــــز كـــارولـــيـــنـــا لــلــفــنــون 
األدائــيــة، وغرها من الجهات التي 
أســهــمــت يف الــتــأســيــس لــنــهــج جــديــد 
مــــــــــــــن الــــــــــــتــــــــــــعــــــــــــاون الــــــــــــــــــــــــــــــــدويل. وتــــــــــقــــــــــدم 
السلسلة طرقاً فريدة للتفاعل مع 
ــــر  الــــــــفــــــــنــــــــون والـــــــــثـــــــــقـــــــــافـــــــــة، حـــــــيـــــــث تــــــوفــ
للجمهور يف نهاية جميع فعالياتها 
الـــــــثـــــــالث خـــــــــالل شـــــهـــــر يـــــونـــــيـــــو فــــرصــــة 
حــــضــــور جــــلــــســــات نـــقـــاشـــيـــة مـــبـــاشـــرة 
مـــــع الــــفــــنــــانــــن، الـــــذيـــــن ســـيـــحـــضـــرون 
عــــــــــــــــروضــــــــــــــــهــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــى اإلنـــــــــــــــــــــــرنـــــــــــــــــــــــت مـــــــع 
الجمهور. يبدأ الرنامج غداً بعرض 
»حـــــــر«، وهـــــو أداء رقـــــص أمــــــريك - 
إفـــــريـــــقـــــي مـــــعـــــاصـــــر، يــــقــــدمــــه كـــامـــيـــي 
بـــــراون مـــع مــجــمــوعــة مـــن الــراقــصــن 
االســـــــــــــــتـــــــــــــــعـــــــــــــــراضـــــــــــــــيـــــــــــــــن، وهــــــــــــــــــــــــو عـــــــمـــــــل 
يــــــســــــتــــــكــــــشــــــف مـــــــــــوضـــــــــــوعـــــــــــات الــــــــعــــــــرق 
والـــــــــــثـــــــــــقـــــــــــافـــــــــــة والــــــــــــهــــــــــــويــــــــــــة مــــــــــــــن خــــــــــالل 

الرقص.
أبوظبي ■ اإلمارات اليوم

فنون »نيويورك أبوظبي« 
يواصل عروض 

»لنعيد تواصلنا«

»حبر«.. عمل يستكشف موضوعات العرق والثقافة والهوية من 
خالل الرقص. ■من المصدر

شهدت ألمانيا مبادرات فنية شعبية كثيرة خالل جائحة »كورونا«.            
À  أرشيفية

20 ألف شخص تابعوا العروض المباشرة

تقدم السلسلة 
 فريدة 

ً
طرقا

للتفاعل مع الفنون 
والثقافة.

»أسعى في أعمالي الستلهام 
تاريخ اإلمارات ورموزها«.

»أفتخر بوالدتي ودورها في 
تنمية اإلبداع بداخلنا«.

https://www.emaratalyoum.com/
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أعـــلـــنـــت حــــرم ســـمـــو الـــشـــيـــخ مــنــصــور 
ــــيــــــان، نــــــائــــــب رئــــيــــس  ــــهــ بـــــــن زايـــــــــــد آل نــ
مــــــــجــــــــلــــــــس الــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء وزيـــــــــــــــــــــــر شــــــــــــــؤون 
الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت 
محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة 
مــــــجــــــلــــــس اإلمــــــــــــــــــــــــــــارات لــــــــــلــــــــــتــــــــــوازن بــــن 
الــــجــــنــــســــن، رئــــيــــســــة مــــؤســــســــة دبــــي 
للمرأة رئيسة نادي دبي للسيدات، 
عــــــن افـــــتـــــتـــــاح نــــــــــادي دبــــــــي لـــلـــســـيـــدات 
بـــحـــلـــتـــه الـــــجـــــديـــــدة أمـــــــــام الــــعــــضــــوات 
والــــــــزائــــــــرات، الـــــيـــــوم، بـــعـــد أن شــهــد 
ــــــث شــــامــــلــــة  ــــديـ ــ ــــحـ ــ ــــر وتـ ــــويــ ــــطــ عــــمــــلــــيــــة تــ

ملركز اللياقة البدنية.
وقــــــالــــــت ســــمــــوهــــا إن اســـتـــئـــنـــاف 
الـــعـــمـــل يف مـــؤســـســـة دبــــــي لـــلـــمـــرأة، 
ونادي دبي للسيدات، يأيت تماشياً 
مـــــــــــع تــــــــوجــــــــيــــــــهــــــــات صــــــــــاحــــــــــب الـــــســـــمـــــو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الــدولــة رئيس مجلس 
الـــــــــــــــــــوزراء حــــــاكــــــم دبــــــــــــي، ومــــــــــا أعــــلــــنــــه 
سمو الشيخ حمدان بن محمد بن 
ــــتـــــوم، ويل عــــهــــد دبــــي  ــــكـ راشــــــــــد آل مـ
رئـــــيـــــس املــــجــــلــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي، بــــبــــدء 
اســــتــــئــــنــــاف الــــحــــركــــة االقــــتــــصــــاديــــة يف 
دبـــــــــــي لـــــنـــــشـــــاطـــــهـــــا، وتـــــطـــــبـــــيـــــقـــــاً لــــــقــــــرار 
اســـتـــئـــنـــاف عـــمـــل املـــوظـــفـــن يف دوائـــــر 
حــكــومــة دبـــي بــنــســبــة 50%، اعــتــبــاراً 
من أول من أمس )األحد(، وصوالً 

إىل 100% يوم 14 يونيو الجاري. 

إشادة دولية 
وأكدت سموها أن هذه التوجيهات 
الــســامــيــة بــعــودة األنــشــطــة املختلفة 
يف اإلمارة، واستئناف عمل املوظفن 
بمقار الدوائر الحكومية، تأيت ثمرة 
ــــة اإلمــــــــــــارات ألزمـــــة  ــ حـــســـن إدارة دولــ
ــــا اتـــخـــذتـــه مــبــكــراً  ــــيــــــد-19«، ومــ ــــوفــ »كــ
من إجراءات وقائية لتقليص انتشار 

الــــــــــــفــــــــــــروس والــــــــــحــــــــــد مــــــــــن تــــــداعــــــيــــــاتــــــه 
بــــــــــــإشــــــــــــادات دولـــــــــيـــــــــة عـــــــــــــــدة، وتــــــرســــــخ 
الـــــريـــــادة اإلقــلــيــمــيــة لـــدبـــي يف الــعــمــل 
الـــحـــكـــومـــي وتـــــوفـــــر الـــبـــيـــئـــة الـــداعـــمـــة 
لــاســتــثــمــار، مــشــيــدًة ســمــوهــا بــاألثــر 
ــــأنـــــة الــــتــــي  ــــمـ ــــائــــــل الـــــطـ اإليــــــجــــــابــــــي لــــــرســ
وجـــهـــتـــهـــا قـــيـــادتـــنـــا الــــرشــــيــــدة لــشــعــب 
اإلمارات، مواطنن ومقيمن، منذ 
بـــدايـــة هــــذه األزمــــــة، ومــــا أفـــرزتـــه من 
تـــــــــــداعـــــــــــيـــــــــــات عــــــــــــــــدة عــــــــــــى املـــــــســـــــتـــــــويـــــــات 
الصحية واالجتماعية واالقتصادية، 
كـــــــمـــــــا أثـــــــــنـــــــــت عـــــــــــى جـــــــــهـــــــــود الــــــجــــــهــــــات 
ــــتـــــصـــــاديـــــة،  ــيـــــة واالقـ ــ ــنـ ــ الـــصـــحـــيـــة واألمـ
ومــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات الـــحـــيـــويـــة، يف 
تــــــوفــــــر الــــــرعــــــايــــــة والـــــــــــــــــــدواء والـــــــغـــــــذاء 
واألمـــن السامة للجميع، وقالت: 
»بتوفيق مــن الــلــه سنخرج مــن هذا 
الــــــــــتــــــــــحــــــــــدي أكــــــــــــــــر قــــــــــــــــوة وتــــــــمــــــــاســــــــكــــــــاً، 
وســـتـــســـتـــمـــر مــــســــرة الــــنــــجــــاح بـــدولـــة 

اإلمارات العربية املتحدة«.

اجتماع دوري
وعــقــد مــجــلــس إدارة مــؤســســة دبــي 
لــــــلــــــمــــــرأة اجـــــتـــــمـــــاعـــــه الــــــــــــــــدوري الـــــثـــــاين 
لـــــعـــــام 2020، بـــــرئـــــاســـــة مــــنــــى غـــانـــم 
املــــــــــــــــــــــري، رئــــــــيــــــــســــــــة مـــــــجـــــــلـــــــس اإلدارة 
ــــتــــــدب، وتـــــمـــــت خــــالــــه  ــنــ ــ والـــــعـــــضـــــو املــ
مـــــــنـــــــاقـــــــشـــــــة عــــــــــــــدد مـــــــــــن املـــــــــوضـــــــــوعـــــــــات 

املـــدرجـــة عــى جـــدول األعـــمـــال، ويف 
ضــــوء الـــنـــجـــاح الـــافـــت الـــــذي حققه 
منتدى املــرأة العاملي – دبــي 2020، 
الـــــــــــــــــذي عـــــــقـــــــد تـــــــحـــــــت شـــــــــــعـــــــــــار: »قـــــــــــوة 
ــــر  ــ ــــــرايـ الــــــــــتــــــــــأثــــــــــر«، يــــــــومــــــــي 16 و17 فـ
املايض، تحت رعاية صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الــدولــة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي.

إجراءات وقائية
وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــددت مــــــــــــنــــــــــــى املــــــــــــــــــــــــــــــــــــري، خــــــــــــال 
االجتماع الذي عقد عن ُبْعد، عى 
التزام املؤسسة بتطبيق اإلجــراءات 
الوقائية والتدابر االحرتازية املعلنة 
ــــئـــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة إلدارة  ــــيـ ــــهـ مــــــــن قـــــبـــــل الـ
الــــــــــطــــــــــوارئ واألزمــــــــــــــــــــات والــــــــــكــــــــــوارث، 
ووزارة الـــــصـــــحـــــة ووقــــــــايــــــــة املـــجـــتـــمـــع 
ــــنــــــة الـــــعـــــلـــــيـــــا إلدارة األزمـــــــــــــات  ــــلــــــجــ والــ
والـــــــــــكـــــــــــوارث يف دبـــــــــــــي، بـــــمـــــا يف ذلـــــك 
ــــامـــــات والـــــحـــــفـــــاظ عــى  ــــكـــــمـ ارتـــــــــــــداء الـ
الـــــــتـــــــبـــــــاعـــــــد املــــــــــكــــــــــاين بــــــــــن األشـــــــــخـــــــــاص 
بـــــــــمـــــــــســـــــــافـــــــــة ال تــــــــــقــــــــــل عـــــــــــــــن مــــــــــرتيــــــــــن، 
واســــتــــخــــدام املــــــــواد املـــعـــقـــمـــة، فــضــاً 
ــــــق املــــؤســــســــة  ــــرافـ ــ ــــــل مـ ــــــن تــــعــــقــــيــــم كـ عـ
ونـــــــــــــــــــــادي دبــــــــــــــي لــــــــلــــــــســــــــيــــــــدات، طـــــــــــوال 
الفرتة املاضية، لتوفر بيئة صحية 
ــــيــــــة  مـــــــــع اســــــتــــــئــــــنــــــاف الـــــــعـــــــمـــــــل، وتــــــوعــ

ــــفـــــات والـــــعـــــضـــــوات والـــــــزائـــــــرات  املـــــوظـ
واملجتمع بــوجــه عــام بــمــراعــاة سبل 
الـــــــــوقـــــــــايـــــــــة والــــــــحــــــــمــــــــايــــــــة، مــــــــــن غــــســــل 
الــــــــــــــــيــــــــــــــــديــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــاملــــــــــــــــــــاء والــــــــــــــــــصــــــــــــــــــابــــــــــــــــــون، 
واستخدام املعقمات، حفاظاً عى 
صحتهن وســامــتــهــن، مــع االلــتــزام 
بــــضــــوابــــط وإجــــــــــــراءات مـــجـــلـــس دبـــي 
الـــــــــــــريـــــــــــــايض بـــــــــشـــــــــأن عــــــــــــــــــودة الــــــنــــــشــــــاط 
الــــــــــــريــــــــــــايض ملــــــــــراكــــــــــز تــــــــــدريــــــــــب الـــــلـــــيـــــاقـــــة 

البدنية واألكاديميات.

منتدى المرأة العالمي
اســـــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــرض االجــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــاع الــــــــنــــــــتــــــــائــــــــج 
اإليـــــــجـــــــابـــــــيـــــــة عـــــــــى املــــــســــــتــــــويــــــن املــــحــــي 
والــعــاملــي ملــنــتــدى املــــرأة الــعــاملــي – دبــي 
2020، الــــذي نظمته مــؤســســة دبــي 
لـــلـــمـــرأة عــــى مــــــدى يــــومــــن، وشــــــارك 
فيه نحو 3700 شخص خال اليوم 
األول، ونحو 3200 شخص يف اليوم 
الــثــاين مــن أكـــر مــن 100 دولــــة، من 
بــيــنــهــم قـــــــادة حـــكـــومـــيـــون ومـــســـؤولـــو 
مــــنــــظــــمــــات دولـــــــيـــــــة وقــــــــــــــادة مـــلـــهـــمـــون 
ــــــراء  ومــــســــؤولــــو شـــــركـــــات عـــاملـــيـــة وخـ
وأكـــــاديـــــمـــــيـــــون ورائــــــــــــــدات أعـــــمـــــال مــن 
دول املــنــطــقــة والـــعـــالـــم، وتــــم خــالــه 
انــعــقــاد أكـــر مــن 80 جلسة حــواريــة 
ونقاشية وورشة عمل، تحدث فيها 
أكـــــــــــــر مـــــــــن 100 مـــــــــســـــــــؤول وقــــــــيــــــــادي 

وصــــــانــــــع تـــــأثـــــر بـــــمـــــجـــــاالت مـــخـــتـــلـــفـــة، 
إضـــافـــة إىل انــعــقــاد الــقــمــة اإلقليمية 
ملبادرة تمويل رائـــدات األعمال ألول 
ـــــال  ـــمـ مـــــــــــرة يف الــــــــشــــــــرق األوســـــــــــــــــط وشـــ

إفريقيا.

الدول االسكندنافية
قــــــــدمــــــــت مــــــــديــــــــر إدارة تــــــطــــــويــــــر املـــــــــــــرأة 
بــــمــــؤســــســــة دبـــــــــي لــــــلــــــمــــــرأة، ســـلـــطـــانـــة 
ســـيـــف، عــــرضــــاً عــــن بـــرنـــامـــج اإلرشــــــاد 
املــــــــــــهــــــــــــنــــــــــــي بـــــــــــــالـــــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــاون مـــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــــدول 
االســــــــكــــــــنــــــــدنــــــــافــــــــيــــــــة، تــــــــنــــــــفــــــــيــــــــذاً ملــــــــذكــــــــرة 
التفاهم التي وقعتها مؤسسة دبي 
لــــــــــــــلــــــــــــــمــــــــــــــرأة مــــــــــــــــــع ســـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــارات الــــــــــــــــــــــــدول 
االســــكــــنــــدنــــافــــيــــة خـــــــال مــــنــــتــــدى املـــــــرأة 
العاملي – دبــي 2020، بهدف تطوير 
مــــــهــــــارات وخــــــــــرات رائــــــــــــدات األعــــمــــال 
اإلماراتيات، حيث سيتم بدء تنفيذ 
الرنامج يف شهر سبتمر املقبل عر 
اجتماعي مريئ تحت عنوان »اتصال 
العقول«، بمشاركة رائــدات أعمال 
إمــــاراتــــيــــات ومـــقـــدمـــات الـــرنـــامـــج من 
الدول االسكندنافية، ويستمر حتى 
ســــــيــــــتــــــم  حــــــــــــيــــــــــــث   ،2021 نــــــــــــوفــــــــــــمــــــــــــر 
االحـــــــــــتـــــــــــفـــــــــــال بــــــــخــــــــريــــــــجــــــــات الــــــــرنــــــــامــــــــج 
بـــــــالـــــــتـــــــزامـــــــن مـــــــــع مـــــــعـــــــرض »إكــــــســــــبــــــو« 
الــــدويل الــــذي تستضيفه دبـــي الــعــام 

املقبل. 

حملة توعوية
واســتــعــرضــت مــديــرة إدارة االتــصــال 
املـــــــــــؤســـــــــــي، مــــــيــــــثــــــاء شــــــعــــــيــــــب، أبـــــــــرز 
األنـــشـــطـــة الـــتـــي قـــامـــت بــهــا املــؤســســة 
خال الفرتة املاضية، والتي شهدت 
عــــــمــــــل الــــــــــكــــــــــادر الــــــوظــــــيــــــفــــــي عــــــــن بـــعـــد 
بنسبة 100%، تــنــفــيــذاً للتوجيهات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، والـــــتـــــزامـــــاً بــــــاإلجــــــراءات 
الوقائية والتدابر االحرتازية املعلنة 

مــــــــــــــن الـــــــــــجـــــــــــهـــــــــــات املـــــــــخـــــــــتـــــــــصـــــــــة، حـــــيـــــث 
ــــقـــــت املـــــؤســـــســـــة حــــمــــلــــة تــــوعــــويــــة  ــــلـ أطـ
عــى وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
بـــــعـــــنـــــوان #املــــــرأة_وصــــــحــــــة_الــــــعــــــالــــــم 
 ،)WomenHealTheWorld#(
بهدف تسليط الضوء عى الجهود 
الـــــــــــتـــــــــــي تـــــــــــقـــــــــــوم بـــــــــهـــــــــا املـــــــــــــــــــــــــرأة يف دولـــــــــــــة 
اإلمــــــــــــــــــــــــارات والـــــــــعـــــــــالـــــــــم، يف مــــخــــتــــلــــف 
املــــــــــجــــــــــاالت والــــــــقــــــــطــــــــاعــــــــات، ملــــكــــافــــحــــة 
والـــحـــد مـــن انــتــشــار فــــروس كـــورونـــا 
املــســتــجــد )كـــوفـــيـــد-19(، تــأكــيــداً عى 
الـــــتـــــاحـــــم املــــجــــتــــمــــعــــي ملـــــواجـــــهـــــة هـــــذا 
الخطر الصحي الذي يهدد العالم، 
ــــد عــــــى عـــــطـــــاء املــــــــــــرأة يف كـــل  ــــيـ والـــــتـــــأكـ
األوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ودورهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا األســــــــــــــــــــــــــــــــري 

واملجتمعي والوطني.
واطــلــع مــجــلــس إدارة مؤسسة 
دبـــــــــــــــــــي لـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــرأة عــــــــــــــى الــــــــتــــــــحــــــــديــــــــثــــــــات 
الـــشـــامـــلـــة لــلــصــالــة الـــريـــاضـــيـــة بـــنـــادي 
دبـــي لــلــســيــدات، والـــتـــي تـــم االنــتــهــاء 
منها أخراً، والتي من شأنها تعزيز 
مـــكـــانـــتـــه كــــواحــــد مــــن أعـــــــرق وأفـــضـــل 
أندية السيدات يف الدولة واملنطقة، 
واإلســــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــام يف تـــــــــــــقـــــــــــــديـــــــــــــم أفــــــــــضــــــــــل 
الــــخــــدمــــات لـــلـــعـــضـــوات والـــــــزائـــــــرات، 

وفق أفضل املمارسات العاملية.
دبي ■ اإلمارات اليوم

منال بنت محمد: عودة الموظفين ثمرة 
حسن إدارة الدولة ألزمة »كورونا«

جانب من االجتماع الثاني لمجلس مؤسسة دبي للمرأة الذي عقد عن ُبْعد. ■من المصدر

أعــــــــــلــــــــــنــــــــــت جــــــــــــــائــــــــــــــزة الــــــــــشــــــــــيــــــــــخ زايــــــــــــــد 
ــــتـــــح بــــــــاب الـــــرتشـــــح  لــــلــــكــــتــــاب عــــــن فـ
لـــــدورتـــــهـــــا الـــــــــــــ15، بـــــــــــدءاً مــــــن شـــهـــر 
يونيو الجاري، وحتى األول من 
أكـــــــتـــــــوبـــــــر املـــــــقـــــــبـــــــل. ويــــــــــــــأيت اإلعـــــــــــان 
ــــفــــــل  عــــــــــقــــــــــب اخـــــــــتـــــــــتـــــــــامـــــــــهـــــــــا أول حــ
افــــــــــــرتايض، لــــتــــكــــريــــم الـــــفـــــائـــــزيـــــن يف 
ــــعــــــة عــــــشــــــرة، الــــــذي  ــــرابــ دورتـــــــهـــــــا الــ
عــــــــــــــــــــرض عـــــــــــــــر بــــــــــــــــــــّث مــــــــــبــــــــــاشــــــــــر عــــــى 
مــــــنــــــصــــــات الــــــــجــــــــائــــــــزة عـــــــــى مــــــواقــــــع 
الــــــــتــــــــواصــــــــل االجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي، خــــــال 

شهر أبريل املايض.
وسجلت الجائزة، عى مدار 
تـــاريـــخـــهـــا 16 ألـــفـــاً و746 تــرشــيــحــاً 
مـــــــن 50 دولـــــــــــــة، ضـــــمـــــن فــــروعــــهــــا 
اآلداب،  وهـــــــــــــــــــــــــــــي:  الــــــــــــتــــــــــــســــــــــــعــــــــــــة، 
الرتجمة، التنمية وبناء الدولة، 
الـــــــثـــــــقـــــــافـــــــة الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة يف الــــــلــــــغــــــات 
األخرى، أدب الطفل والناشئة، 

الـــــفـــــنـــــون والــــــــــدراســــــــــات الــــنــــقــــديــــة، 
املؤِلّف الشاب، النشر والتقنيات 
ــــة الـــــــعـــــــام  ــ ــيـ ــ ــ ــــــصـ ــــخـ ــ الـــــــثـــــــقـــــــافـــــــيـــــــة، وشـ
الثقافية. أّما يف دورتها السابقة 
فــــقــــد اســــتــــقــــطــــبــــت جــــــائــــــزة الـــشـــيـــخ 
زايــــــــد لـــلـــكـــتـــاب عـــــــــدداً قــــيــــاســــيــــاً مــن 
الـــرتشـــيـــحـــات بـــلـــغ 1900 تــرشــيــح 

من دول العالم املختلفة.

ــــيـــــل دائــــــــــرة الـــثـــقـــافـــة  وقــــــــال وكـ
والــــســــيــــاحــــة – أبــــوظــــبــــي بــــاإلنــــابــــة، 
ســـــــــعـــــــــود الــــــــحــــــــوســــــــنــــــــي: »تـــــــــواصـــــــــل 
ــــتــــــاب  ــــكــ ــلــ ــ جــــــــــــائــــــــــــزة الــــــــشــــــــيــــــــخ زايـــــــــــــــــــد لــ
ــــاء بـــــــــــرواد الــــفــــكــــر واألدب  ــــفــ ــــتــ االحــ
واإلبـــــــداع املـــكـــتـــوب حــــول الــثــقــافــة 
الـــــــــــعـــــــــــربـــــــــــيـــــــــــة، تــــــــــــقــــــــــــديــــــــــــراً لــــــــــــدورهــــــــــــم 
املــــحــــوري يف تــســلــيــط الـــضـــوء عــى 

واقـــعـــنـــا الــــحــــضــــاري، وفـــتـــح آفــــاق 
ــــار اإلبـــــداعـــــي  ــــكـ ــتـ ــ واســـــعـــــة عـــــى االبـ
وكــــل مــــا يــتــعــلــق بــــه، ويف الـــوقـــت 
نــفــســه إيــجــاد روابـــط بــن ثــقــافــات 
ــــفـــــة ومــــــــــد جـــــســـــور  ــلـ ــ ــتـ ــ ــــــم املـــــخـ ــــالـ ــ ــــعـ ــ الـ
التواصل والتحاور بينها، وذلك 
ــاً لــــفــــكــــر الــــــــوالــــــــد املـــــؤســـــس  ــ ــــريـــــسـ ــــكـ تـ
املــــــــــغــــــــــفــــــــــور لـــــــــــــه الـــــــــشـــــــــيـــــــــخ زايـــــــــــــــــــــد بـــــن 

ــــيـــــب الــــلــــه  ــــلـــــطـــــان آل نـــــهـــــيـــــان، طـ سـ
ثــــراه، الـــذي أوىل اهــتــمــامــاً خــاصــاً 

للمفكرين والثقافة عموماً«.
وقـــــــــــــــــــــــــال أمــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــام جـــــــــــائـــــــــــزة 
الــــــشــــــيــــــخ زايـــــــــــــــد لــــــلــــــكــــــتــــــاب ورئــــــيــــــس 
ــبـــــي لــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة،  ــ مـــــركـــــز أبـــــوظـ
الــــــــــــــــــــدكــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــور عــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــن تــــــــــمــــــــــيــــــــــم: 
ــــيـــــخ زايــــــد  »تــــســــتــــكــــمــــل جــــــائــــــزة الـــــشـ

ــــفـــــاء  ــــتـ لــــلــــكــــتــــاب مــــســــرتــــهــــا يف االحـ
باملبدعن من الكّتاب، واملفكرين 
والـــــــــــــبـــــــــــــاحـــــــــــــثـــــــــــــن ودعــــــــــــــــــــــــــــم دورهــــــــــــــــــــــم 
كـــــمـــــســـــاهـــــمـــــن رئــــــيــــــســــــن يف إنـــــــــــارة 
الـــعـــقـــول وتـــطـــويـــر الـــوعـــي الــثــقــايف 
واملــعــريف يف مــجــتــمــعــاتــهــم. ورغــم 
الــــــــــــــــظــــــــــــــــروف االســـــــــتـــــــــثـــــــــنـــــــــائـــــــــيـــــــــة الـــــــتـــــــي 
ــــا حــــــــالــــــــيــــــــاً، عـــــلـــــيـــــنـــــا املــــــي  ــــهـ ــــيـــــشـ نـــــعـ
قــدمــا يف دعــم املنظومة الثقافية 
لــــــــضــــــــمــــــــان اســـــــــتـــــــــمـــــــــراريـــــــــة الـــــــــحـــــــــراك 

الثقايف الداعم للمجتمعات«.
ويــمــكــن لــلــراغــبــن يف الــرتشــح 
لـــــــلـــــــدورة الــــــجــــــديــــــدة االطــــــــــــاع عـــى 
املــــــــــعــــــــــلــــــــــومــــــــــات الــــــــــكــــــــــامــــــــــلــــــــــة، حـــــــــول 
خــــــــــــــــــطــــــــــــــــــوات وعـــــــــــمـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــة الــــــــــــرتشــــــــــــح 
اإللــكــرتوين، عــر املــوقــع الــرســمــي 
w w w.  : ئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

zayedaward.ae
أبوظبي■ اإلمارات اليوم

»زايد للكتاب« تفتح باب الترشح لدورتها الـ 15

»دبي للسيدات« 
يعود إلى مهامه 
اليوم بحلة جديدة

سعود الحوسني:علي بن تميم:

»رغم الظروف.. علينا 
المضي في دعم 

المنظومة الثقافية، 
لضمان استمرارية الحراك 

الثقافي«.

»تواصل )الجائزة( 
االحتفاء برواد 

الفكر واألدب واإلبداع 
المكتوب حول الثقافة 

العربية«.

»سنخرج من هذا التحدي أكثر قوة، 
وستستمر مسيرة نجاح اإلمارات«.

»رسائل الطمأنة التي وجهتها القيادة 
 منذ بداية األزمة«.

ً
 إيجابيا

ً
لعبت دورا

رئيسة مجلس اإلمارات للتوازن بين الجنسين:

منى المري:

»التزام تام 
باإلجراءات الوقائية، 
لحماية الموظفات، 
والزائرات، والمجتمع

بوجه عام«.

دور مجتمعي
حرص النادي على استمرارية 
عمله، خالل األشهر الماضية، 

 من دوره المجتمعي. 
ً
انطالقا

وفي إطار الجهود الوطنية 
للحد من انتشار فيروس كورونا 

المستجد )كوفيد-19(، فقد 
أطلق حملة توعوية، رياضية، 

صحية، وترفيهية للعضوات عبر 
اإلنترنت ووسائل التواصل 

االجتماعي، شملت تنظيم 

حصص في اللياقة البدنية تم 
تقديمها عن ُبْعد، وحصص 

في سبل تعزيز المناعة، 
وإعداد وتناول الطعام 

الصحي.

https://www.emaratalyoum.com/


اإلمارات اليومwww.emaratalyoum.com 19الثالثاء ٠٢ من يونيو ٢٠٢٠ | حياتنا

ً
فوائد مهمة عند شرب شاي البابونج يوميا

يــــعــــتــــر شــــــــاي الـــــبـــــابـــــونـــــج مـــــــن الـــــعـــــاجـــــات 
املـــنـــزلـــيـــة املــــهــــمــــة، الــــتــــي تـــفـــيـــد يف شـــكـــاوى 
املـــــــــعـــــــــدة واألمـــــــــــــعـــــــــــــاء، ولــــــــــــه الــــــــعــــــــديــــــــد مــــن 
ــــفـــــوائـــــد الــــصــــحــــيــــة األخــــــــــرى، فـــــضـــــاً عـــن  الـ
مذاقه املمتع. ويف حال تم شربه يومياً 
أو بـــــــشـــــــكـــــــل مــــــنــــــتــــــظــــــم فــــــــــهــــــــــذا مـــــــــــا يــــــحــــــدث 

لــلــجــســم:

خفض ضغط الدم
ــــابـــــونـــــج بــــــصــــــورة مــنــتــظــمــة  ــــبـ تــــــنــــــاول شــــــــاي الـ
يــمــكــن أن يــســاعــد يف عــــاج ارتــــفــــاع ضغط 
الـــــــــــــــدم ومـــــــنـــــــع أمـــــــــــــــــراض الــــــقــــــلــــــب واألوعـــــــــيـــــــــة 
الدموية؛ حيث تعمل مضادات األكسدة 

املوجودة به عىل تقوية عضلة القلب.

عالج االلتهاب
يـــــــــحـــــــــتـــــــــوي شــــــــــــــــاي الــــــــــبــــــــــابــــــــــونــــــــــج عــــــــــــىل مــــــــــــواد 
ــــا يـــســـاعـــد  ــــتـــــهـــــابـــــات، وهـــــــو مــ ــــادة لـــــالـ مــــــضــ
عـــــىل عــــــاج الــــكــــثــــر مـــــن األمــــــــــراض؛ نــــظــــراً 
ألن االلــتــهــاب الــخــفــيــف املــزمــن قــد يــكــون 
ــــاً يف الـــــعـــــديـــــد مــــــن األمــــــــــــــراض، مـــثـــل  ــــبـ ــــبـ سـ

مــرض الــزهــايــمــر أو االكــتــئــاب.

خطر السرطان
ال تقتصر فائدة األبيجينني، وهو احدى 

املـــــــواد املـــــوجـــــودة يف شـــــاي الـــبـــابـــونـــج، عــىل 
تــــــــــــــأثــــــــــــــره املــــــــــــــهــــــــــــــدئ فـــــــــحـــــــــســـــــــب، بــــــــــــــل يـــــمـــــكـــــن 
استخدامه يف عاج السرطان أيضاً، وقد 
أظهرت بعض الدراسات بالفعل أن هذه 
املـــــــــــــــادة الـــــفـــــعـــــالـــــة قـــــــــــــــادرة عــــــــىل مـــــنـــــع تــــكــــاثــــر 

الخايا السرطانية.

مشكالت الجهاز الهضمي
يمتاز شاي البابونج بتأثر مفيد يف حاالت 
انـــــــتـــــــفـــــــاخ الــــــبــــــطــــــن واإلســـــــــــــهـــــــــــــال ومـــــشـــــكـــــات 
الجهاز الهضمي األخــرى، كما أنه يخفف 

أيضاً من تقلصات الدورة الشهرية.
ميونيخ ■د.ب.أ

األفوكادو
ــــــب تــــــــنــــــــاول  ــنـ ــ ــ ــــجـ ــ يف أوقــــــــــــــــــــــات املــــــــــــــــــرض يــــــــجــــــــب تـ
األفوكادو، إذ قد يكون من الصعب هضم 
املـــحـــتـــوى عـــــايل الــــدهــــون إذا كـــانـــت مــعــدتــك 
غــر مــســتــقــرة. نــاهــيــك عــن أن هــذه الفاكهة 
الــدهــنــيــة غــنــيــة بــالــهــيــســتــامــني، مــا يــعــنــي أن 
استهاكها بكميات كبرة يمكن أن يجعل 
االحتقان أسوأ يف حاالت الزكام والرشح.

 
الخبز

قـــــــد تــــشــــعــــر بـــــــاالرتـــــــيـــــــاح بـــــعـــــد تـــــــنـــــــاول الــــخــــبــــز 
بشكل طبيعي، ولكن حتى أولئك الذين 
لــديــهــم حــســاســيــة طــفــيــفــة تــجــاه الــجــلــوتــني 

ــــاول الــــقــــمــــح.  ــنــ ــ ــــاً بــــعــــد تــ ــــابـ ــــتـــــهـ ــــانـــــون الـ ــــد يـــــعـ قــ
ومـــــــــــــن األفــــــــــضــــــــــل تــــــجــــــنــــــب الـــــــغـــــــلـــــــوتـــــــني حــــتــــى 
تـــتـــعـــافـــى أســــــــرع، ألن االلــــتــــهــــاب يـــمـــكـــن أن 

يــؤدي إىل زيــادة يف إنــتــاج املــخــاط.
 

يات السكر
من املحتمل أن يكون هذا بديهياً، تخلص 
مــــــن األطـــــعـــــمـــــة الــــســــكــــريــــة عــــالــــيــــة املــــعــــالــــجــــة 
عـــنـــدمـــا تـــكـــون مـــريـــضـــاً أو ســتــســتــغــرق وقـــتـــاً 
أطــــــــــــــــول لـــــــلـــــــتـــــــعـــــــايف، إذ يــــــســــــبــــــب اســــــتــــــهــــــاك 
ــــتـــــاج  ــاً يــــمــــكــــن أن يــــضــــعــــف إنـ ــ ــــابـ ــــهـ ــتـ ــ الـــــســـــكـــــر الـ
خــــــــــــايــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــدم الــــــــــبــــــــــيــــــــــضــــــــــاء الــــــــــــتــــــــــــي تــــــــــحــــــــــارب 

الــعــدوى. 

اللبن
ــــز إنـــــــتـــــــاج  ــــفــ ــــت أن الــــــحــــــلــــــيــــــب الــــــــكــــــــامــــــــل يــــــحــ ـــــبـــ ثــ
املخاط، وهو عكس ما تريده عندما تكون 
مــريــضــاً. ويــمــكــن ملــنــتــجــات األلـــبـــان أن تكثف 
املخاط مؤقتاً، ما يــؤدي إىل بقاء مسببات 

الحساسية يف جسمك لفرتة أطول.

القهوة
الــكــافــيــني مــــادة مــــدرة لــلــبــول، مــا يــعــنــي أنــه 
يجعل جسمك أكرث جفافاً بشكل أسرع، 
ويـــــــــــــزداد ذلــــــــك ســـــــــــوءاً يف حــــــــال كــــنــــت تـــعـــاين 
أعـــــــراضـــــــاً أخــــــــــرى، مــــثــــل الــــحــــمــــى أو الـــهـــضـــم 

املضطرب.

إغماء مرضى القلب 
»

ً
إشارة خطرة »جدا

أعراض ُتنذر باقتراب نوبة 
الصداع النصفي

نصائح لتسّوق آمن في زمن »كورونا«

يـــعـــتـــر األرز خــــبــــز املــــــائــــــدة يف عــــصــــرنــــا الــــحــــديــــث، 
ــــــة، وهــــــــو يــــتــــوافــــر  ــبـ ــ ــ ــــنـــــه وجـ والــــــــــــذي قــــلــــمــــا تــــخــــلــــو مـ
بــنــوعــني أو لـــونـــني؛ هــمــا األرز األبـــيـــض والــبــنــي، 
وهــنــا قــد يــتــســاءل املـــرء عــن الــفــرق بــيــنــهــمــا، ومــا 

هو النوع األكرث فائدة.
يؤكد خراء تغذية أن األرز البني هو األفضل 
للصحة من االبيض ألسباب عدة، حيث إنه يتم 
تلميع األرز األبيض أثناء عملية املعالجة، أي تتم 
إزالــــــــــة الــــجــــلــــد الــــفــــي الــــغــــنــــي بــــاملــــغــــذيــــات وقــــشــــره 
األســـــــــــايس، وذلــــــــك بــــغــــرض تـــقـــلـــيـــل وقـــــــت الــطــهــي 
واالحـــتـــفـــاظ بـــه لــفــرتة أطـــــول، ولــكــنــه يــفــقــد بذلك 
الــــــــــــعــــــــــــديــــــــــــد مـــــــــــــــن الــــــــــعــــــــــنــــــــــاصــــــــــر واملــــــــــــــــــــــــــــــــــواد واملـــــــــــــــعـــــــــــــــادن 
والفيتامينات القيمة، التي كانت به بسبب هذا 
التقشر. وتتطابق القيم الغذائية يف 100 غرام 
ــــيــــــض والــــبــــنــــي غــــــر املــــطــــهــــي تـــقـــريـــبـــاً،  مــــــن األرز األبــ
ويــــــحــــــتــــــوي كــــــــا الــــــنــــــوعــــــني عــــــــىل نـــــحـــــو 350 ســــعــــرة 
حـــــــراريـــــــة، كــــمــــا أن مــــحــــتــــوى الــــــروتــــــني 7 غـــــرامـــــات 
يتطابق يف كــا الــنــوعــني، ولــكــن يختلف محتوى 
الــــــكــــــربــــــوهــــــيــــــدرات بــــشــــكــــل طــــفــــيــــف )78 غـــــــم لـــــــأرز 
األبــيــض، 74 غم لــأرز البني(. وهناك اختافات 
كــبــرة يف املـــــواد الــغــذائــيــة الــدقــيــقــة، مــثــاً يحتوي 
األرز األبيض عىل 6 ملليغرامات من الكالسيوم 

و23 ملليغراماً يف األرز البني، ويختلف محتوى 
املغنيسيوم أيضاً؛ حيث يصل باألرز األبيض إىل 
نحو 64 ملليغراماً، ويصل يف األرز البني إىل 157 
ملليغراماً، واعتماداً عىل جميع هذه املعطيات 
فإن األرز البني هو أكرث صحة من النوع األبيض، 
ولكن كا النوعني من األرز صحي ومناسب أيضاً 

لفقدان الوزن.
ميونيخ ■د.ب.أ

ــــاء  ــــمــ ــــلـــــب األملــــــانــــــيــــــة إن اإلغــ ــــقـ ــــالــــــت مـــــؤســـــســـــة الـ قــ
ــــــوس  ـــــاقـ ــــــب يــــــــــــدق نــ ــلـ ــ ــ ــــقـ املــــــــفــــــــاجــــــــئ لــــــــــــدى مــــــــــــرىض الـــ
الـــــخـــــطـــــر؛ حــــيــــث إنـــــــه يــــعــــد إشــــــــــارة لـــــوضـــــع خـــطـــر 
جــــــــــــــــــــداً، وهــــــــــــــي الــــــــعــــــــامــــــــة األوىل ملــــــــــــــوت الـــــقـــــلـــــب 

املفاجئ.
لـــــــذا يـــتـــعـــني عـــــىل مـــــــرىض الــــقــــلــــب اســــتــــشــــارة 
الطبيب املعالج فوراً بشأن اإلغماءات املفاجئة 
ــــبـــــب قـــــــــد يـــــســـــتـــــلـــــزم األمـــــــــر  ــــلـــــسـ املــــــــؤقــــــــتــــــــة. وتـــــــبـــــــعـــــــاً لـ
ــــزيـــــــل  تــــــــركــــــــيــــــــب مـــــــنـــــــظـــــــم ضــــــــــــربــــــــــــات الــــــــقــــــــلــــــــب أو مـــ

الرجفان.
ومن ناحية أخرى أشارت مؤسسة القلب 
إىل أن اإلغماء املفاجئ املؤقت غالباً ما يحدث 
أيــضــاً لــدى مــرىض السكري واألشــخــاص الذين 

يعانون اضطرابات وظيفة الكىل.
فرانكفورت ■ د.ب.أ

قالت الرابطة األملانية ألطباء األعصاب إن نوبة 
الصداع النصفي تسبقها بعض األعراض، مثل 
الحساسية للضوء والرغبة امللحة يف الحركة، 

والنهم تجاه السكريات كالشوكوالتة.
وأضافت الرابطة أنه ينبغي عند ماحظة 
ــــتـــــدابـــــر لــتــجــنــب  ــــــذه األعـــــــــــراض اتـــــخـــــاذ بــــعــــض الـ هـ
حـــدوث نــوبــة الـــصـــداع الــنــصــفــي، مــثــل مــمــارســة 
ريــــــــــــــاضــــــــــــــات قــــــــــــــــوة الـــــــتـــــــحـــــــمـــــــل كــــــــــاملــــــــــي والــــــــــركــــــــــض 
والـــســـبـــاحـــة وركــــــــوب الــــــدراجــــــات الــــهــــوائــــيــــة، مــع 
شرب السوائل بكمية كافية بمعدل ال يقل عن 
لرتين يومياً. أما يف حال حدوث النوبة فينبغي 
حـــيـــنـــئـــذ الــــــراحــــــة الــــتــــامــــة يف غـــــرفـــــة مــــعــــتــــمــــة، مــع 
ــــاطــــــي األدويــــــــــــــــــة املـــــخـــــصـــــصـــــة لـــــــعـــــــاج الـــــــصـــــــداع  ــــعــ تــ

النصفي.
كريفيلد ■د.ب.أ

أكــد املعهد األملـــاين لتقييم املخاطر عــىل ضــرورة 
اتـــــــــخـــــــــاذ تـــــــــدابـــــــــر وقـــــــائـــــــيـــــــة لـــــلـــــحـــــمـــــايـــــة مـــــــــن عـــــــــدوى 
فروس كورونا املستجد عند التسوق، ويف ما 
يـــــي بــــعــــض الــــنــــصــــائــــح واإلرشــــــــــــــــادات الــــتــــي يــجــب 

مراعاتها عند التسوق:
يف الــــبــــدايــــة نـــصـــح خـــــــراء املـــعـــهـــد االتــــحــــادي 
بالحفاظ عــىل مسافة مرتين عند التحدث مع 
اآلخـــــــــــريـــــــــــن، مـــــــــع غــــــســــــل الـــــــيـــــــديـــــــن قــــــبــــــل الـــــــذهـــــــاب 
للمتجر باملاء والصابون ملدة 20 ثانية وتجفيفها 
جــيــداً، حــتــى ال تصيب اآلخــريــن يف حـــال وجــود 

العدوى مع عدم العلم.
ــــــاب  ــــــذهـ ــــالـ ــ ــــــد األملــــــــــــــــــاين أيــــــــــضــــــــــاً بـ ــــهـ ــ ــــعـ ــ ونــــــــصــــــــح املـ
لــــلــــمــــتــــاجــــر يف الــــــــوقــــــــت، الـــــــــــذي تـــــقـــــل فـــــيـــــه أعـــــــــداد 
املــشــرتيــن، مــثــل الــصــبــاح الــبــاكــر أو قــبــل اإلغـــاق 
لياً، ومن األفضل أيضاً تقليل فرتة الوجود يف 
املتجر بمعرفة وكتابة قائمة املــشــرتيــات، حتى 
ال يضيع الوقت يف املتجر ذهاباً وإياباً دون داٍع، 
ــــا يــــزيــــد مـــــن فــــــرص االحــــتــــكــــاك واالتـــــصـــــال  وهــــــو مـ

باآلخرين.
ومــن ضمن التوصيات أيــضــاً عند التسوق 
ملــس األســطــح بــأقــل قــدر مــمــكــن، ويــفــضــل عــدم 

إطالة الوقت يف املتجر بأمور مثل قراءة محتوى 
الــــطــــعــــام، ويف الـــنـــهـــايـــة يــنــصــح بـــإحـــضـــار حــقــيــبــة 
التسوق الخاصة بدالً من عربات التسوق التي 
ــــقـــــل مـــــــــن يـــــــــد ألخـــــــــــــــــرى، ويــــــمــــــكــــــن اصـــــطـــــحـــــاب  ــتـ ــ ــنـ ــ تـ
مــــنــــاديــــل مـــــضـــــادة لـــلـــبـــكـــرتيـــا ومـــــــــواد مـــطـــهـــرة ضــد 

العدوى.
ميونيخ ■د.ب.أ

صحة

أطعمة تجّنبها عند 5
ضعف 

ُ
المرض.. ت

جهاز المناعة

المأكوالت الصحية الشهيرة ليس بالضرورة أن تكون مفيدة للجسم في جميع األوقات. ■أرشيفية

يؤكد األطباء وخبراء التغذية على ضرورة التنويع في 
 تلك التي تدعم 

ً
المصادر الغذائية للجسم، خصوصا

الجهاز المناعي وتساعده على القيام بدوره على 
أكمل وجه، ولذا حذر خبراء تغذية في دورية التغذية 

األميركية الشهيرة  »Eat This, Not That«، التي 
تعنى باالبحاث في مجال التغذية، من أن الماكوالت 

الصحية الشهيرة ليس بالضرورة أن تكون مفيدة 
 في أوقات 

ً
للجسم في جميع األوقات، خصوصا

المرض. بعض هذه المأكوالت والمشروبات قد تتحول 
الى أمر ضار، من بينها األطعمة التي تحتوي على 
 
ً
نسبة عالية من الهيستامين، والتي تسبب التهابا

 عن األطعمة التي 
ً
 إضافيين في الجسم؛ فضال

ً
واحتقانا

تؤدي إلى جفاف الجسم، ألنها تحتوي على نسبة 
عالية من الصوديوم. وفي ما يلي قائمة باألطعمة 

التي يجب تجنبها للتعافي من المرض بشكل أسرع:
دبي ■ اإلمارات اليوم

خبراء ينصحون باألرز البني: 
األبيض يفقد عناصره الصحية

يتعين على مرضى القلب استشارة 
 بشأن اإلغماءات 

ً
الطبيب المعالج فورا

المفاجئة المؤقتة. ■د.ب.أ

لتجنب حدوث نوبة الصداع النصفي يجب 
ممارسة رياضات قوة التحمل كالمشي 

والركض والسباحة. ■د.ب.أ

يتم تلميع األرز األبيض أثناء عملية 
المعالجة أي تتم إزالة الجلد الفضي 

الغني بالمغذيات. ■د.ب.أ

4

شاي البابونج يعتبر من العالجات المنزلية المهمة.  ■د.ب.أ

من األفضل تقليل فترة الوجود في المتجر 
بمعرفة وكتابة قائمة المشتريات.■د.ب.أ
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بوسع محطات الطاقة الكهرومائية دعم طاقتي الشمس والرياح 
بطريقة صديقة للبيئة والمناخ.■من المصدر

التقنية التزال في مراحلها األولية.. وستحتاج إلى مزيد من 
التطوير حتى بعد 4 أعوام.■من المصدر

طـــور فــريــق مــن عــلــمــاء جــامــعــة نــورث 
وســـــــــــــــرن إســــــفــــــنــــــجــــــة ذكــــــــيــــــــة مــــســــامــــيــــة 
جـــــــــداً، تـــمـــتـــص الـــنـــفـــط املـــخـــتـــلـــط بـــاملـــاء 

بصورة انتقائية.
وتــمــتــص اإلســفــنــجــة الــذكــيــة من 
الــنــفــط مــا يــســاوي أكــر مــن وزنــهــا 30 
مــــــرة، ويـــمـــكـــن اســـتـــخـــدامـــهـــا لــتــنــظــيــف 
الــتــلــوث الــنــفــطــي املــتــســرب إىل الــبــحــار 
بكلفة منخفضة وكفاءة عالية دون 
اإلضــرار بالحياة البحرية، فضالً عن 
إمكانية إعــادة استخدام النفط بعد 
عصره من اإلسفنجة عشرات املرات 

دون أن تفقد فاعليتها.
ويف تقرير لـ»مرصد املستقبل«، 
التابع لـ»مؤسسة دبي للمستقبل«، 
قـــــــــــال فــــــيــــــنــــــايــــــاك درافـــــــــــيـــــــــــد، الـــــــــــــذي قــــــاد 
تـــطـــويـــر اإلســـفـــنـــجـــة يف جـــامـــعـــة نــــورث 

وسرن: »للتسربات النفطية آثار 
مدمرة وفورية يف البيئة وصحة 

اإلنسان واالقتصاد. ورغم أن 
التسربات النفطية صغرية 

الـــــــكـــــــمـــــــيـــــــة، فـــــــإنـــــــهـــــــا التــــــــــــــزال 
شـــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــدة الـــــــــــــــتـــــــــــــــأثـــــــــــــــري يف 
الـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــام الـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــئـــــــــــــي 

واملــجــتــمــعــي املــحــيــط بــهــا. 
وبإمكان اإلسفنجة الذكية أن تعالج 
هذه التسربات بطريقة أفضل، أكر 
اقتصادية وفاعلية ومــراعــاة للبيئة، 

مـــــــقـــــــارنـــــــة بـــــــــأحـــــــــدث الـــــــحـــــــلـــــــول املـــــتـــــاحـــــة 
حالياً«.

يـــذكـــر أن عــمــلــيــة تــنــظــيــف تــســرب 
الـــــــنـــــــفـــــــط مـــــكـــــلـــــفـــــة ومـــــــــعـــــــــقـــــــــدة، وتـــــضـــــر 
بــالــحــيــاة الــبــحــريــة والــبــيــئــة يف معظم 
األحـــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــان. وتــــــــــــــــشــــــــــــــــمــــــــــــــــل الـــــــــــــحـــــــــــــلـــــــــــــول 
املـــــســـــتـــــخـــــدمـــــة حـــــــالـــــــيـــــــاً حـــــــــــرق الـــــنـــــفـــــط، 
واستخدام املشتتات الكيميائية التي 
ــــفــــــط إىل قــــــــطــــــــرات صــــغــــرية  ــنــ ــ ــــلـــــل الــ تـــــحـ
جداً، وإزالــة النفط العائم فوق املاء 
أو امتصاصه بمواد مرتفعة الكلفة.

ــــكـــــل نــــهــــج لــه  وقـــــــــال نــــــانــــــدوانــــــا: »لـ
عــيــوبــه، وال تــوجــد حــلــول مــســتــدامــة 
فــــالــــحــــرق يــــزيــــد انــــبــــعــــاثــــات الــــكــــربــــون، 
واملــشــتــتــات الــكــيــمــيــائــيــة ضــــارة لــلــغــايــة 
بــالــحــيــاة الــريــة والــبــحــريــة. وال تعمل 
أجــهــزة الــكــشــط يف املــيــاه املــضــطــربــة أو 
مع تسرب طبقات رقيقة من 

الـــنـــفـــط. واملـــــــواد املـــاصـــة بـــاهـــظـــة الــثــمــن 
ــيـــــة كـــــــبـــــــرية مــــــــن الـــــنـــــفـــــايـــــات  ــ ــــمـ وتــــــــولــــــــد كـ
املادية كما تفعل حفاضات األطفال 

يف مكبات النفايات«.
ويـــــــتـــــــغـــــــلـــــــب حـــــــــــل فــــــــــريــــــــــق جـــــامـــــعـــــة 
نــــورث وســــرن عـــى هـــذه الــتــحــديــات، 
مـــــن خـــــــالل امــــتــــصــــاص الــــنــــفــــط بــشــكــل 
انتقايئ، واملحافظة عى نظافة املياه 
والــــحــــيــــاة الــــبــــحــــريــــة. ويـــكـــمـــن الــــســــر يف 
طـــــــــــــــــالء نـــــــــــانـــــــــــو مـــــــــــركـــــــــــب مـــــــــــــن الـــــــهـــــــيـــــــاكـــــــل 
الـــــــنـــــــانـــــــويـــــــة املـــــغـــــنـــــاطـــــيـــــســـــيـــــة والـــــــركـــــــيـــــــزة 
الــقــائــمــة عـــى الـــكـــربـــون، وهــــو يتصف 
بــــأنــــه جـــــــاذب لــــلــــزيــــوت ومـــــضـــــاد لــلــمــاء 
ومــغــنــاطــيــي. ويــتــفــاعــل هـــذا الهيكل 
الثاليث األبعاد بركيبة النانو بشكل 
انــتــقــايئ مــع جــزيــئــات الــنــفــط ويلتصق 
بـــــهـــــا، ويــــحــــجــــز الــــنــــفــــط ويـــــخـــــزنـــــه حــتــى 

مرحلة عصره منها.

بوسع محطات الطاقة الكهرومائية 
ــــــم الــــطــــاقــــتــــن الـــشـــمـــســـيـــة والـــــريـــــاح  دعـ
بـــطـــريـــقـــة صــــديــــقــــة لـــلـــبـــيـــئـــة واملـــــــنـــــــاخ. إذ 
حددت دراسة جديدة، نشرت أخرياً 
يف املــــــــــــــجــــــــــــــلــــــــــــــة الــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــيــــــــــــة »نـــــــــيـــــــــتـــــــــشـــــــــر 
سوستينابيليتي«، اإلمكانات املمكنة 
لـــــخـــــطـــــط اســـــــتـــــــغـــــــالل طـــــــاقـــــــة الــــشــــمــــس 
ــــا  ــــيــ ــــقــ ــــريــ واملــــــــــــــــــــاء والــــــــــــــريــــــــــــــاح بـــــمـــــنـــــطـــــقـــــة إفــ
الغربية. وتكمن أهمية هذه املنطقة 
يف كون قطاع الطاقة فيها اليزال قيد 
الـــتـــطـــويـــر، وتـــعـــقـــد اآلمـــــــال عــــى تــطــور 
ــــبـــــكـــــات  قــــــــــــــــــدرات الــــــتــــــولــــــيــــــد وتـــــــــوســـــــــع شـ
الـــــطـــــاقـــــة فـــيـــهـــا بــــالــــســــنــــوات الـــــقـــــادمـــــة، 
حـــــســـــب »مـــــــرصـــــــد املــــســــتــــقــــبــــل« الــــتــــابــــع 

لـ»مؤسسة دبي للمستقبل«.
يــقــول ســيــبــاســتــيــان ســتــريل عــالــم 
الـــطـــاقـــة واملــــنــــاخ بـــالـــجـــامـــعـــة الــــحــــرة يف 
بــروكــســل وجــامــعــة لـــوفـــان، واملـــؤلـــف 
ــــــة، »إن الـــــــــــــدول يف  ــــــدراسـ ــلـ ــ ــ الـــــرئـــــيـــــس لـ
ــــا اآلن فــــرصــــة  ــ ــــهـ ــ ــــامـ ــ ــــا أمـ ــيــ ــ ــــقــ ــــريــ غـــــــــــرب إفــ
الــــــتــــــخــــــطــــــيــــــط لـــــــــهـــــــــذا الــــــــــتــــــــــوســــــــــع، وفـــــــقـــــــاً 
لـــــالســـــراتـــــيـــــجـــــيـــــات الــــــتــــــي تــــعــــتــــمــــد عـــى 
ــــة الـــــحـــــديـــــثـــــة الــــصــــديــــقــــة  ـــاقــ تـــــولـــــيـــــد الــــــطـــ
لـــلـــمـــنـــاخ. وهــــــو وضــــــع مـــخـــتـــلـــف تـــمـــامـــاً 
ـــتــــمــــد إمــــــــــــــدادات  عـــــــن أوروبــــــــــــــــا الــــــتــــــي تــــعـ
الــــــطــــــاقــــــة فــــيــــهــــا عــــــــى مـــــحـــــطـــــات تــــولــــيــــد 

ــــتـــــي  ــــــود، والـ ــــقـ ــ ــــنـــــذ عـ الـــــطـــــاقـــــة املـــــلـــــوثـــــة مـ
تــــــخــــــطــــــط الـــــــــعـــــــــديـــــــــد مـــــــــــن الـــــــــــــــــــــدول اآلن 

للتخلص منها«.
وتشهد الطاقة النظيفة املتمثلة 
بـــــطـــــاقـــــتـــــي الــــــشــــــمــــــس والـــــــــــريـــــــــــاح إقـــــــبـــــــاالً 
ــــاً وانــــخــــفــــاضــــاً كــــبــــرياً يف كــلــفــتــهــا  ــــعـ واسـ
بــجــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم. لــكــنــهــا تــواجــه 
ــــبـــــرية؛ إذ  يف الـــــوقـــــت ذاتـــــــه تــــحــــديــــات كـ
ــــادر الـــطـــاقـــة  يــــــجــــــادل الــــنــــقــــاد بـــــــأن مــــــصــ
هـــــذه مـــتـــغـــرية وغـــــري مـــوثـــوقـــة لــيــعــتــمــد 

عليها عى نطاق واسع.
ــــاقــــــة  ــــــات الــــــطــ ــــطـ ــ ــــــحـ ــــاج مـ ــ ــتـ ــ ــ ــــحـ ــ لــــــــــــذا تـ
ــــريــــــاح إىل دعـــم  ــــاقـــــة الــ الـــشـــمـــســـيـــة وطـ
ــــيــــــد الــــــطــــــاقــــــة الــــتــــي  ــــولــ ــــطــــــات تــ مــــــــن مــــــحــ
تــــعــــتــــمــــد عـــــــى الــــــــغــــــــاز، الــــــــوقــــــــود الـــــــذي 
يـــــــتـــــــســـــــبـــــــب يف انــــــــــبــــــــــعــــــــــاثــــــــــات غــــــــــــــــــاز ثـــــــــاين 

أوكسيد الكربون.  

إسفنجة ذكية تمتص من النفط 
ما يساوي أكثر من وزنها 30 مرة

الطاقة الكهرومائية تدعم طاقتي 
الشمس والرياح

اكــــــــتــــــــشــــــــفــــــــت دراســـــــــــــــــــــــــــة حـــــــــديـــــــــثـــــــــة أن 
ــــبـــــكـــــة اإلنــــــرنــــــت  املـــــتـــــســـــوقـــــن عــــــــر شـ
يــــعــــيــــدون 70% مـــــن املـــــالبـــــس الـــتـــي 
يــــطــــلــــبــــونــــهــــا، أكــــــــر مــــــن أي طـــلـــبـــات 
أخرى، ما يخلف آثاراً غري مباشرة 

يف البيئة.
فــــعــــنــــد شــــــــــراء املــــــالبــــــس عــــــر شـــبـــكـــة 
ــــتـــــســـــوقـــــون إىل  اإلنــــــــرنــــــــت، يــــتــــجــــه املـ
طــــلــــب أحـــــجـــــام وألــــــــــــوان مـــخـــتـــلـــفـــة، 
بنية إعادتها إن لم تناسبهم. لكن 
وفقاً لـ»مرصد املستقبل«، التابع 
لــــــ»مـــــؤســـــســـــة دبـــــــــي لـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل«، 
ــــديــــــداً أجـــــرتـــــه فـــاطـــمـــة  فــــــإن بــــحــــثــــاً جــ
بـــــيـــــطـــــار وفــــــريــــــقــــــهــــــا، وهــــــــــي أســــــتــــــاذة 
مساعدة يف علم األلياف وتصميم 
تــــــــتــــــــيــــــــح  أداة  طـــــــــــــــــــــــــــــور  األزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء، 
للمتسوقن مشاهدة أنفسهم يف 
املــــالبــــس، مــــا يــجــعــلــهــم أكـــــر رغــبــة 

بشرائها.
 وصرحت فاطمة: »تؤدي طلبات 
الـــشـــراء املـــعـــادة إىل زيـــــادة تكاليف 
ــــــل أن  ــــأمـ ــ ــــيـــــف، ونـ ــــلـ ــــتـــــغـ الـــــشـــــحـــــن والـ

تــخــفــض هــــذه الــتــقــنــيــات مــثــل هــذه 
التكاليف«.

وتــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــدم تــــــــــــقــــــــــــنــــــــــــيــــــــــــات الــــــــــتــــــــــجــــــــــريــــــــــب 
االفــــــــــــــــــــــــــــــــرايض خـــــــــــيـــــــــــاريـــــــــــن لـــــتـــــحـــــســـــن 
الـــــتـــــســـــوق اإللـــــــــكـــــــــروين: األول عـــر 
صنع شخصية افراضية بإدخال 
مـــــــقـــــــاســـــــات الــــــجــــــســــــم األســـــــاســـــــيـــــــة، 
ومــــحــــاولــــة ارتـــــــــداء املــــالبــــس عــلــيــهــا. 
والثاين باستخدام الواقع املعزز، 
لـــــعـــــكـــــس صـــــــــــــورة املــــــتــــــســــــوق وعــــلــــيــــه 

املالبس املختارة.
وركزت فاطمة، وفريقها البحثي 
من جامعتي والية آيوا وفرجينيا 
الـــــــتـــــــقـــــــنـــــــيـــــــة عـــــــــــــى الــــــــــخــــــــــيــــــــــار الـــــــــــثـــــــــــاين، 
ــلــــبــــت مـــــــن املـــــــشـــــــاركـــــــن تــــجــــريــــب  فــــطــ
اللباس واختيار حجمه افراضياً، 
ثـــــــــــم طــــــلــــــبــــــه وتـــــــجـــــــريـــــــبـــــــه عـــــــــــى أرض 

الواقع، وفقاً للحجم املختار.
ووفــقــاً لــفــاطــمــة، نــجــح املــشــاركــون 
يف الــعــثــور عـــى الــحــجــم املــنــاســب، 
لــكــنــهــم واجـــهـــوا مــشــكــلــة يف تقييم 
املالبس افراضياً، وعزت الباحثة 

الـــــــــلـــــــــبـــــــــاس  ذلـــــــــــــــــــــك إىل أن صــــــــــــــــــــــــــورة 
املأخوذة كانت ثنائية األبعاد، مع 
ــــان الـــلـــبـــاس  أنــــهــــا صـــــــورت عـــنـــدمـــا كــ

معلقاً وليس مستوياً.  
وبـــرزت الــفــروق كــذلــك عند تقييم 
ــــراز والـــنـــســـيـــج  ــــالــــــطــ أداء املـــــنـــــتـــــج، كــ
والــــــــــــقــــــــــــمــــــــــــاش والـــــــــــــــلـــــــــــــــون ومــــــلــــــمــــــســــــه 
ووزنـــــــــــــــــــــــــــــه، ومـــــــــــــــــــــدى الـــــــــــــــراحـــــــــــــــة الـــــــتـــــــي 

يوفرها، وشكله عى الجسم. 
وأنــــــــجــــــــزت الـــــــــدراســـــــــة عـــــــــام 2016، 
ــــيــــــة  ــــمــ لــــــكــــــنــــــهــــــا تــــــكــــــتــــــســــــب حـــــــــالـــــــــيـــــــــاً أهــ
جديدة مع إغالق املحال التجارية 

بسبب جائحة »كوفيد-19«.
وأضافت فاطمة: »التزال التقنية 
يف مــــراحــــلــــهــــا األولــــــيــــــة، وســـتـــحـــتـــاج 
إىل مــــزيــــد مــــن الـــتـــطـــويـــر حـــتـــى بــعــد 
أربــــعــــة أعــــــــوام. لـــكـــن بــــمــــرور الـــزمـــن 
وتــــــطــــــورهــــــا، ســـــــتـــــــزداد ثــــقــــة الــــنــــاس 
بــالــتــســوق اإللــــكــــروين، وســيــثــقــون 
بحصولهم عى املقاس املناسب، 
الــــــــــذي يــــطــــابــــق ذلــــــــك املـــــــوجـــــــود عـــى 

شاشاتهم«.

زبائن األونالين يعيدون 
70% من المالبس 

التي يشترونها

يعكف مصممو الديكور الداخلي على طرح أفكار جديدة إلعادة تشكيل المساحات المكتبية. ■من المصدر 

علوم

تتنافس الــشــركــات، بمختلف بلدان 
ــــايــــــري  ــــعــ الـــــــــــعـــــــــــالـــــــــــم، يف مــــــــــجــــــــــال رفــــــــــــــــع مــ
الــــســــالمــــة بــــأمــــاكــــن الــــعــــمــــل، ملـــواجـــهـــة 
ــــة فـــــــــــــريوس كــــــــــورونــــــــــا املــــســــتــــجــــد  ــــحــ ــــائــ جــ
)كـــــــــــــــــوفـــــــــــــــــيـــــــــــــــــد-19(، بـــــــــانـــــــــتـــــــــظـــــــــار وصـــــــــــــول 
الــبــاحــثــن إىل لــقــاح فــّعــال ضـــده، مع 

أنه أمر عسري ومكلف.
لـــــهـــــذا يـــعـــكـــف مـــصـــمـــمـــو الــــديــــكــــور 
الــــــــــــداخــــــــــــي عــــــــــى طــــــــــــــرح أفــــــــــكــــــــــار ســــهــــلــــة 
إلعـــــــادة تــشــكــيــل املـــســـاحـــات املــكــتــبــيــة، 
ــــيـــــم جــــــــديــــــــدة قـــد  ــــفـــــاهـ مــــســــتــــخــــلــــصــــن مـ
تـــــحـــــظـــــى بــــــقــــــبــــــول أربـــــــــــــــــاب األعــــــــــمــــــــــال يف 
الـــــــفـــــــرة الـــــــراهـــــــنـــــــة، وهــــــنــــــا بـــــعـــــض هـــــذه 
األفــــــــــــــكــــــــــــــار حـــــــــســـــــــب تـــــــــقـــــــــريـــــــــر لــــــــــ»مـــــــــرصـــــــــد 
املــســتــقــبــل«، الـــتـــابـــع لــــ»مـــؤســـســـة دبــي 

للمستقبل«:

حماية الزجاج العازل 
إحــــــــــدى الــــــطــــــرق األقــــــــــل كــــلــــفــــة لــــتــــدابــــري 
الــــــحــــــمــــــايــــــة مـــــــــن انـــــــتـــــــقـــــــال الـــــــــــعـــــــــــدوى يف 
املـــــســـــاحـــــات املــــكــــتــــبــــيــــة، هـــــي اســــتــــخــــدام 
الــــزجــــاج الـــبـــالســـتـــيـــي لـــعـــزل األفـــــــراد، 

ــــتـــــع بـــــالـــــشـــــفـــــافـــــيـــــة وســـــهـــــولـــــة  ــــتـــــمـ فــــــهــــــو يـ
الــتــنــظــيــف، لـــهـــذا يــــــزداد الـــطـــلـــب عــلــيــه 

حول العالم. 

مساحات عمل بال اكتظاظ
ستضطر الشركات، التي تكتظ فيها 
صــفــوف مكاتب املــوظــفــن، إىل تغيري 
مــخــطــطــات مــســاحــات الــعــمــل وإزالـــــة 
االكـــــــــتـــــــــظـــــــــاظ لــــــلــــــحــــــفــــــاظ عــــــــــى الـــــتـــــبـــــاعـــــد 
الجسدي، مع احتمال االضطرار إىل 
اتــــــــــبــــــــــاع نـــــــــظـــــــــام نــــــــــوبــــــــــات لـــــتـــــقـــــلـــــيـــــل عـــــــدد 
املـــوجـــوديـــن يف املـــكـــان الــــواحــــد، فــضــالً 
عـــن زيـــــادة املــســافــة بـــن املــكــاتــب بنحو 
مــــــــريــــــــن؛ وفــــــــقــــــــاً لــــتــــعــــلــــيــــمــــات مـــنـــظـــمـــة 

الصحة العاملية. 

أسطح سهلة التعقيم
بعد انتهاء اإلغالق، ستزداد الحاجة 
إىل تــــعــــقــــيــــم مــــــســــــاحــــــات الــــــعــــــمــــــل، مـــا 
ــــمــــــل تـــقـــلـــيـــل  ــــعــ يـــــــوجـــــــب عــــــــى أربــــــــــــــــاب الــ
ــــكـــــرايس،  األســـــطـــــح الـــقـــمـــاشـــيـــة عـــــى الـ
واالســــتــــغــــنــــاء عــــن الـــســـجـــاد بـــأنـــواعـــه، 

وزيـــــــــــادة األســـــطـــــح الـــســـهـــلـــة الــتــنــظــيــف 
والتعقيم.

أنظمة تنقية الهواء 
بـــــمـــــا أن املــــــســــــاحــــــات املــــكــــتــــبــــيــــة شـــــديـــــدة 
اإلغـــــــــــــــالق، فـــــعـــــى املــــصــــمــــمــــن مــــــراعــــــاة 
عـــامـــل تــنــقــيــة الــــهــــواء وتــــجــــديــــده، مــن 
خالل اعتماد أنظمة حديثة مصممة 
ــــا  ــ ــــــرييـ ــتـ ــ ــ ــــكـ ــ ــبـ ــ ــ لــــــتــــــقــــــلــــــيــــــل الــــــــــــفــــــــــــريوســــــــــــات والـ

املوجودة يف الهواء. 

فصل األماكن العامة
ســيــعــمــد املــصــمــمــون إىل الـــركـــيـــز عى 
إضــــــــــافــــــــــة أمــــــــــاكــــــــــن انــــــــتــــــــظــــــــار املـــــــراجـــــــعـــــــن 
والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزوار، بـــــــــــمـــــــــــا يــــــــــــــــراعــــــــــــــــي الــــــــتــــــــبــــــــاعــــــــد 
ــــســـــدي، لـــتـــقـــلـــيـــل احــــتــــكــــاكــــهــــم مــع  الـــــجـ

املوظفن.

محطات تعقيم
ــيــــئــــة  يـــــســـــتـــــطـــــيـــــع املـــــــصـــــــمـــــــمـــــــون تـــــــــوفـــــــــري بــ
صــــحــــيــــة، مــــــن خـــــــالل وضـــــــع مـــحـــطـــات 
تـــعـــقـــيـــم يف مـــخـــتـــلـــف أنــــــحــــــاء املــــكــــتــــب، 

ــــاكـــــن الــــتــــقــــاء املـــوظـــفـــن؛  خــــصــــوصــــاً أمـ
مثل غرف االسراحة والريد.

مساحات مدعومة 
بالتقنية 

عـــــــــى الـــــــــرغـــــــــم مـــــــــن أن شـــــــــركـــــــــات عــــــدة 
ـــــل مــــن  ـــــمـ ـــــعـ ـــالـ ســـــتـــــســـــمـــــح ملـــــوظـــــفـــــيـــــهـــــا بـــ
املــــنــــزل بـــشـــكـــل كــــامــــل أو جــــــزيئ، فـــإن 
االتـــــــصـــــــال بــــــن الــــعــــامــــلــــن مــــــن املــــنــــزل 
وبن العاملن يف املكتب، يبقى أمراً 
ضـــــــــروريـــــــــاً، مــــــا يـــــزيـــــد أهــــمــــيــــة تــصــمــيــم 
ــيــــــة،  ــ ــنــ ــ ــــقــ ــتــ ــ ــــالــ مــــــــــســــــــــاحــــــــــات مــــــــــدعــــــــــومــــــــــة بــ
تسمح بعقد مؤتمرات عر الفيديو 
تحتوي عى شاشات كبرية وإضاءة 

جيدة. 

أغطية نوافذ وطالء 
مضادة للميكروبات

يــــــــــــــــــــــويص املـــــــــــصـــــــــــمـــــــــــمـــــــــــون الـــــــــــداخـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــون 
بـــــــاســـــــتـــــــخـــــــدام أغــــــطــــــيــــــة نـــــــــوافـــــــــذ وطـــــــــالء 
مضادة للميكروبات، عى الرغم من 

أنها تحدُّ من خيارات التصميم. 

تشهد الطاقة النظيفة، 
المتمثلة بطاقتي 

 
ً
الشمس والرياح، إقباال

 
ً
 كبيرا

ً
، وانخفاضا

ً
واسعا

في كلفتها. 

أفكار سهلة إلعادة تشكيل 
المساحات بمعايير الصحة والسالمة

يمكن استخدامها لتنظيف التلوث المتسرب إلى البحار تقنية جديدة تتيح لك تجربتها على الشاشة

 مكلفة 
ً
عملية تنظيف تسرب النفط حاليا

ومعقدة وتضر بالحياة البحرية والبيئة.    
■من المصدر

»كوفيد-19« 
سيغّير شكل 

مكاتبنا في أماكن 
العمل
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ــــــويف أول مـــــن أمـــــــس عـــــن 84 عــــامــــاً  تـ
الــفــنــان كــريــســتــو، املــعــروف بأعماله 
الــــــضــــــخــــــمــــــة الـــــــقـــــــائـــــــمـــــــة عــــــــــى تــــغــــلــــيــــف 
نصب كبرية بالقماش، مثل جسر 
بون نوف يف باريس ومبنى رايشتاغ 

يف برلني، عى ما أفاد معاونوه.
وجــــاء يف رســالــة بــثــهــا »مــكــتــبــه« 
عـــــــــــر »فــــــــــيــــــــــس بــــــــــــــــــــــوك«، أن الـــــــفـــــــنـــــــان 
واســـمـــه الــكــامــل كــريــســتــو فــاديــمــري 
يافاشيف املولود يف بلغاريا، »تويف 
ألسباب طبيعية يف 31 مايو 2020 

بمنزله يف نيويورك«.
وقـــــد شـــكـــل الــــرجــــل مــــع زوجـــتـــه 
ــــارزاً يف أوســـاط  جـــان - كــلــود ثــنــائــيــاً بـ
ـــر، بـــســـبـــب أعـــمـــالـــهـــمـــا  ـــاصــ ــــعــ الـــــفـــــن املـ
ــــنـــــوات مــن  الــــعــــابــــرة الــــتــــي تـــتـــطـــلـــب سـ
التصميم والتحضري بكلفة مايني 

الدوالرات.
وقـــــد ابـــتـــكـــر كــريــســتــو نــــوعــــاً فــنــيــاً 
جـــــديـــــداً عـــــرف بــــ»تـــغـــلـــيـــف املـــســـاحـــات 
بــــالــــقــــمــــاش«، ومـــــن أبـــــــرز أعـــمـــالـــه يف 
هــــذا املـــجـــال لـــف جــســر بــــون نــــوف يف 
بــاريــس بــالــقــمــاش )1985(، ومبنى 

رايشتاغ يف برلني )1995(.
ــــالـــــة  وكــــــتــــــب مــــــعــــــاونــــــوه يف الـــــرسـ

»عــاش كريستو حياته بزخم ليس 
فقط من خال تصور املستحيل بل 
من خــال تحقيقه أيضاً. وجمعت 
أعمال كريستو وجان كلود الناس 
يف تجارب تم تشاركها عر العالم، 
وســـــــيـــــــتـــــــواصـــــــل عــــمــــلــــهــــمــــا يف قــــلــــوبــــنــــا 

وذكرياتنا«.
ولد كريستو يف 13 يونيو 1935 
يف غــابــروفــو ببلغاريا، وفــر مــن هذا 
الـــــبـــــلـــــد عـــــــــام 1956 يف قــــــطــــــار شـــحـــن 
هــــــــــــــــربــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن الـــــــــــــنـــــــــــــظـــــــــــــام الــــــــشــــــــيــــــــوعــــــــي 
والــواقــعــيــة السوفييتية الــتــي كانت 
ُتعلَّم يف معهد الفنون الجميلة يف 

صوفيا.
والـــــــــتـــــــــقـــــــــى عــــــــــــــام 1958 زوجـــــــتـــــــه 
الــــفــــرنــــســــيــــة جـــــــــان - كــــــلــــــود دونـــــــــــا دو 
غــيــوبــون يف بـــاريـــس. وكـــان كريستو 
يــقــيــم يف نــيــويــورك وقـــد حــصــل عى 

الجنسية األمريكية.
وكان مشروعه األخري وهو لف 
قــــوس الـــنـــصـــر يف بـــاريـــس بــالــقــمــاش 
أرجــــئ بــســبــب »كـــوفـــيـــد-19« بــعــدمــا 

كان مقرراً يف سبتمر املقبل.
صوفيا■اإلمارات اليوم 

ووكاالت

أطــــــــلــــــــق مــــــتــــــحــــــف الــــــــلــــــــوفــــــــر أبـــــــوظـــــــبـــــــي، 
أمــــــس، يف إطــــــار بـــرامـــجـــه الـــرقـــمـــيـــة، 
جــولــة صــوتــيــة بــعــنــوان »نــحــن لــســنــا 
وحـــــــدنـــــــا« تــــمــــتــــد لـــــــــمــــدة 20 دقــــيــــقــــة، 
يــــعــــيــــش خـــــالـــــهـــــا املــــســــتــــمــــع مــــغــــامــــرة 
مـــــــــــن الـــــــــخـــــــــيـــــــــال الـــــــعـــــــلـــــــمـــــــي لــــيــــكــــتــــشــــف 
ــــاريــــــة االســــتــــثــــنــــائــــيــــة  ــــمــ ــــعــ الـــــهـــــنـــــدســـــة املــ
لـــــلـــــمـــــتـــــحـــــف. وقــــــــــــد تـــــــــعـــــــــاون »الــــــلــــــوفــــــر 
أبــــــــــوظــــــــــبــــــــــي« لـــــــتـــــــألـــــــيـــــــف وإنـــــــــــــتـــــــــــــاج هــــــــذه 
الجولة مع مجموعة »ساوندووك 
كــــــــولــــــــيــــــــكــــــــتــــــــف« الــــــــــتــــــــــي تــــــــضــــــــم فــــــنــــــانــــــني 
وموسيقيني موهوبني. كما ترتافق 
الــــجــــولــــة الــــصــــوتــــيــــة مـــــع فـــيـــلـــم قــصــري 
يـــــــــــصـــــــــــّور هـــــــــــــــذه الــــــــقــــــــصــــــــة الــــــــــتــــــــــي تـــــــــــدور 
أحداثها يف أرجاء املتحف بعد آالف 
السنني يف مجرة من حقبة ما بعد 

اإلنسانية.
وتــــــــتــــــــوافــــــــر جــــــــولــــــــة »نــــــــحــــــــن لــــســــنــــا 
وحــــــــــــدنــــــــــــا« عـــــــــــر املـــــــــــوقـــــــــــع اإللـــــــــــكـــــــــــرتوين 
ملــــــــتــــــــحــــــــف الـــــــــــلـــــــــــوفـــــــــــر أبـــــــــــوظـــــــــــبـــــــــــي بـــــــســـــــّت 
لـــــــــــــغـــــــــــــات، ويـــــــــمـــــــــكـــــــــن االســــــــــــتــــــــــــمــــــــــــاع إىل 
القصة بأصوات شخصيات شهرية 
من حول العالم، إذ يرويها باللغة 
ــــيـــــة الـــــفـــــنـــــان اإلمـــــــــــــــارايت حـــســـني  الـــــعـــــربـ
الـــــجـــــســـــمـــــي، وبـــــاإلنـــــجـــــلـــــيـــــزيـــــة املــــمــــثــــل 
األمرييك ويليم دافو، وبالفرنسية 
واإلنــــــــــجــــــــــلــــــــــيــــــــــزيــــــــــة املــــــــمــــــــثــــــــلــــــــة واملـــــــغـــــــنـــــــيـــــــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة شــــــارلــــــوت غــــيــــنــــســــبــــورغ، 
وبـــــاملـــــانـــــدريـــــن املــــمــــثــــلــــة الـــصـــيـــنـــيـــة زهــــو 

دونــــــــــجــــــــــيــــــــــو، وبـــــــــالـــــــــروســـــــــيـــــــــة مــــنــــســــقــــة 
األغــــــــــــــــــــاين واملــــــــنــــــــتــــــــجــــــــة واملــــــــغــــــــنــــــــيــــــــة نــــيــــنــــا 
كرافيز، وباألملانية املخرج والكاتب 

املسرحي ويم وندرز.
وتـــــقـــــوم الــــجــــولــــة الـــصـــوتـــيـــة عــى 
نــــــــــــــــــــــــــــــــــــّص مـــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــة ســــــــــــتــــــــــــيــــــــــــفــــــــــــان 
كـــــــراســـــــنـــــــيـــــــانـــــــســـــــي، يــــــتــــــمــــــحــــــور حـــــــول 
الـــهـــنـــدســـة املـــعـــمـــاريـــة ملـــتـــحـــف الـــلـــوفـــر 
أبــوظــبــي واألشــكــال الــهــنــدســيــة الــتــي 
يقوم عليها. وهي تبدأ برسالة من 
جــــــــان نـــــوفـــــيـــــل، املـــــهـــــنـــــدس املـــــعـــــمـــــاري 
الـــــــــشـــــــــهـــــــــري الــــــــــــــــــــــذي صـــــــــمـــــــــم املــــــــتــــــــحــــــــف، 
مــوجــهــة إىل األجــيــال الــقــادمــة. بعد 
ذلـــــــــك يــــــأخــــــذ الــــــــــــــــراوي، بــــــقــــــوة صــــوتــــه 
الــــــــــــــظــــــــــــــاهــــــــــــــرة، املـــــــــســـــــــتـــــــــمـــــــــع إىل عــــــــالــــــــم 
مــســتــقــبــي، حــيــث يــدعــوه إىل تــخــّيــل 
املتحف يف مجرة بعد آالف السنني 
ــــبـــــشـــــر. وتــــــدفــــــع هــــذه  ــــــراض الـ ــــقـ ــ مــــــن انـ
الــــتــــجــــربــــة بـــاملـــســـتـــمـــع إىل الـــتـــفـــكـــري يف 
حــالــة اإلنــســان يف مــســتــقــبــل يحكمه 
الــــــــذكــــــــاء االصــــــطــــــنــــــاعــــــي، وذلــــــــــــك مـــن 
خــــــال طــــــرح أســــئــــلــــة تـــتـــمـــحـــور حــــول 
ــيـــــعـــــة اإلنــــــســــــان  ــ ــبـ ــ اإلرادة الــــــــحــــــــرة وطـ

ومصريه.
ويــــــقــــــول رئـــــيـــــس دائـــــــــــرة الــــثــــقــــافــــة 
والـــــــــســـــــــيـــــــــاحـــــــــة - أبــــــــــوظــــــــــبــــــــــي، مـــــحـــــمـــــد 
خـــــلـــــيـــــفـــــة املـــــــــــــبـــــــــــــارك، إن »املــــــــتــــــــاحــــــــف، 
الســــيــــمــــا يف هــــــذه األوقــــــــــات الـــصـــعـــبـــة 
التي نعيشها، تلعب دوراً مهماً يف 

تعزيز التفاؤل يف صفوف املجتمع. 
وأنـــــــــــــــــا فـــــــــخـــــــــور جـــــــــــــــــداً بـــــــــــرؤيـــــــــــة مــــتــــحــــف 
ــــذ عــــــى عـــاتـــقـــه  ــــبـــــي يـــــأخـ ــــلـــــوفـــــر أبـــــوظـ الـ
هــــــــذا الـــــــــــدور بـــــتـــــفـــــاٍن كـــــبـــــري، ويـــســـعـــى 
بـــــــــاســـــــــتـــــــــمـــــــــرار إىل إطــــــــــــــــــاق مـــــــــــبـــــــــــادرات 
جديدة ليبعث األمل يف نفوسنا«، 
مــــــضــــــيــــــفــــــاً أن »جـــــــــولـــــــــة )نــــــــحــــــــن لــــســــنــــا 
وحــــدنــــا( هــــي خــــري دلـــيـــل عــــى ذلــــك، 
فـــــــقـــــــد تـــــــمـــــــّكـــــــن )الـــــــــلـــــــــوفـــــــــر أبــــــــوظــــــــبــــــــي(، 
ــــتـــــه ومـــــــع الــــتــــنــــّوع  ــــالـ تــــمــــاشــــيــــاً مــــــع رسـ
الـــثـــقـــايف يف اإلمــــــــارة، مــــن الـــجـــمـــع مــا 
بني سبع مواهب من حول العالم 
ليقّدم لجمهوره تجربة استثنائية، 
فــهــذه الــجــولــة الــصــوتــيــة الــتــي تــقــوم 
عى الخيال العلمي تجسد االبتكار 
ــــــحـــــــف  ــتـ ــ ــ واإلبــــــــــــــــــــــــــــــــــداع يف مـــــــــــــــــبـــــــــــــــــادرات املـ
الـــرقـــمـــيـــة«. يف الــســيــاق نــفــســه، قــال 
مـــــــــديـــــــــر مــــــتــــــحــــــف الــــــــلــــــــوفــــــــر أبـــــــوظـــــــبـــــــي، 
ــــــل رابــــــــاتــــــــيــــــــه: »يـــــــــــــــروي مـــتـــحـــف  ــــويـ ــ ــــانـ ــ مـ
الـــلـــوفـــر أبـــوظـــبـــي تــــاريــــخ الـــفـــنـــون عــر 
الــعــصــور. لـــذا نــســعــى بــاســتــمــرار إىل 
ابــــــــتــــــــكــــــــار طـــــــــــــرق جــــــــــديــــــــــدة نـــــــــســـــــــرد مــــن 
خـــــــــالـــــــــهـــــــــا قـــــــــصـــــــــص الـــــــــقـــــــــطـــــــــع الــــــفــــــنــــــيــــــة 
والــــــهــــــنــــــدســــــة املــــــعــــــمــــــاريــــــة لــــلــــمــــتــــحــــف. 
وبــــــالــــــتــــــايل، فــــــــإن هــــــــذه الـــــجـــــولـــــة خـــري 
ــــكــــــرة الــــتــــي  ــــتــ ــــبــ دلـــــــيـــــــل عــــــــى املـــــــقـــــــاربـــــــة املــ
نــعــتــمــدهــا لـــــروي لـــقـــاء الـــثـــقـــافـــات«. 
وتـــــــــعـــــــــلـــــــــيـــــــــقـــــــــاً عــــــــــــــى تـــــــكـــــــلـــــــيـــــــف املـــــــتـــــــحـــــــف 
ملــجــمــوعــة »ســاونــدووك كوليكتف« 

بـــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــل، قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ســـــــــــــتـــــــــــــيـــــــــــــفـــــــــــــان 
كراسنيانسي وسيمون مــرييل من 
املــــجــــمــــوعــــة: »تــــســــمــــح هـــــــذه الــــجــــولــــة 
لـــــــلـــــــمـــــــســـــــتـــــــمـــــــعـــــــني بـــــــــــــــإطـــــــــــــــاق الـــــــــعـــــــــنـــــــــان 
لــخــيــالــهــم فــيــمــا يــتــصــورون أنــفــســهــم 
يــســريون تــحــت قــّبــة الــلــوفــر أبــوظــبــي 
ــثــــنــــائــــيــــة. هـــــــذه الــــتــــجــــربــــة أشـــبـــه  ــتــ االســ
بـــــحـــــوار بـــــني الـــــحـــــضـــــارات مـــــن املـــــايض 
مــــــــــــــن جــــــــــهــــــــــة والـــــــــــــحـــــــــــــاضـــــــــــــر مــــــــــــــن جـــــهـــــة 
أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــرى، وهــــــــــــــــــــــــو حــــــــــــــــــــــــــــــوار تـــــــــجـــــــــســـــــــده 
مــجــمــوعــة الـــلـــوفـــر أبـــوظـــبـــي الــفــّنــيــة، 
وهــــــي جــــولــــة تــــأخــــذنــــا بـــالـــخـــيـــال نــحــو 
املستقبل، حيث اتخذت اإلنسانية 
شكاً مغايراً كلياً. إىل جانب ذلك، 
ــــإن الـــشـــخـــصـــيـــات الــــتــــي تـــــشـــــارك يف  فــ
هـــــــــذه الــــــجــــــولــــــة، بــــتــــنــــّوعــــهــــا وطــــريــــقــــة 
تــفــاعــلــهــا مـــع بــعــضــهــا بــعــضــاً، ُتــغــنــي 
هذه التجربة التي تتخطى الحدود 

واللغات والثقافات«.
وتشّكل هــذه الجولة الصوتية 
الـــــــــــجـــــــــــزء األول مـــــــــــن الــــــــــتــــــــــعــــــــــاون بــــني 
ــــوعـــــــة  ــ ـــمـ ــ ـــــجــ »الـــــــــــلـــــــــــوفـــــــــــر أبـــــــــــوظـــــــــــبـــــــــــي« ومــ
»ســـــاونـــــدووك كـــولـــيـــكـــتـــف«، والـــــذي 
يشمل جــولــة صــوتــيــة تمتد ملــدة 40 
دقيقة سُتتاح يف وقٍت الحق للزوار 
عــــى نــــطــــاق أوســـــــع مــــن خــــــال دلـــيـــل 
الــــــــــــــــوســــــــــــــــائــــــــــــــــط املــــــــــــــــتــــــــــــــــعــــــــــــــــددة الــــــــــــخــــــــــــاص 

باملتحف.
أبوظبي■اإلمارات اليوم

بأصوات 7 مشاهير من العالم

.  ■من المصدر
ً
 كليا

ً
 مغايرا

ً
الجولة تأخذنا بالخيال نحو المستقبل حيث تتخذ اإلنسانية شكال

»لوفر أبوظبي« 
ُيطلق تجربة خيال 

علمي بعنوان 
»نحن لسنا وحدنا«

القصة تأخذ المستمع نحو 
المستقبل، وتدور أحداثها في 
أرجاء المتحف بعد آالف السنين 

في حقبة ما بعد اإلنسانية.

مبادرات رقمية
تأتي جولة »نحن لسنا 

وحدنا« الصوتية التي عملت 
على تأليفها وإنتاجها 

مجموعة »ساوندووك 
كوليكتف« في إطار 

المبادرات الرقمية التي 
يطلقها متحف اللوفر 
أبوظبي، والتي تتيح 

للجمهور االطالع على 
محتوى فني وثقافي 
واسع النطاق من خالل 

الجوالت االفتراضية ومقاطع 
الفيديو والمقاطع الصوتية 

واألنشطة التي يمكن تنزيلها 
لالستمتاع بها من المنزل. 

وتشمل هذه المبادرات 
فرصة اكتشاف مجموعة 
المتحف الفّنية ومعارضه 

العالمية من خالل موقعه 
اإللكتروني والتطبيق الخاص 
به، إلى جانب موارد »الفن 

بين يديك« المتاحة عبر 
 ،

ً
الموقع اإللكتروني أيضا

وسلسلة »اصنع والعب« 
التي تشمل مجموعة من 

مقاطع الفيديو وأنشطة 
التلوين التي يمكن للعائلة 
واألطفال االستمتاع بها. 

 
ً
وتضم هذه المبادرات أيضا

موارد تعليمية غنية تتيح 
للمعلمين التفاعل مع 

طالبهم في إطار الدراسة 
عن بعد. كما عمل المتحف، 

بالتعاون مع تطبيق أنغامي، 
على إطالق مجموعة من 

القوائم الموسيقية 
المستوحاة من مجموعته 

ن المستمع من 
ّ
الفنّية ليتمك

اكتشاف المتحف عبر 
موسيقى متنّوعة تناسب 

مختلف األذواق.
الجدير بالذكر أن »اللوفر 
أبوظبي« يشارك في 

مبادرة »الثقافة للجميع« 
التي أطلقتها دائرة الثقافة 
والسياحة- أبوظبي، والتي 

تهدف إلى إتاحة المعالم 
الثقافية في اإلمارة إلى 

الجمهور لالستمتاع بها من 
البيت.

 
ً
 فنيا

ً
كريستو ابتكر نوعا

 ُعرف بـ»تغليف 
ً
جديدا

المساحات بالقماش«. 
■أرشيفية

جائزته في اإلمارات
تنظم جامعة نيويورك أبوظبي، وبالشراكة مع مجموعة 

أبوظبي للثقافة والفنون )ADMAF(، جائزة سنوية باسم 
طلقت لرعاية المواهب 

ُ
»كريستو وجان - كلود للفنون«، التي أ

الفنية في اإلمارات، ويتم إنتاجها بالتعاون مع رواق الفن 
بجامعة نيويورك أبوظبي.

وُتمنح الجائزة إلى مقترح عمل فني مستلهم من روح أعمال 
كريستو وجان - كلود يعرض على عامة الجمهور في مساحة 
 بطلبات التقديم من 

ً
مفتوحة بعد إتمامه. وترحب الجائزة عادة

كل الوسائط الفنية، والتي منها التصوير، والنحت، والتركيبات، 
وفن األرض، والفيديو، كما تشجع التفكير الخالق في ما يتعلق 

بطريقة عرض العمل المنَجز.

الفنان العالمي وزوجته خالل واحدة 
من زياراته. ■أرشيفية

صب عالمية بالقماش
ُ
رحيل الفنان كريستو المعروف بتغليف ن

 في الفن المعاصر
ً
 بارزا

ً
ل مع زوجته جان - كلود ثنائيا

ّ
شك
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أعــلــنــت شــركــة »ســيــلــريــون« الــكــوريــة 
الــــــــــجــــــــــنــــــــــوبــــــــــيــــــــــة، أمــــــــــــــــــــــس، أن الــــــــــعــــــــــاج 
الـــــــــتـــــــــجـــــــــريـــــــــبـــــــــي الـــــــــــــــــــــــذي طــــــــــــــورتــــــــــــــه ملــــــــــرض 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروس كـــــــــــــــــــــــــــــــــورونـــــــــــــــــــــــــــــــــا املــــــــــــســــــــــــتــــــــــــجــــــــــــد 
)كـــوفـــيـــد-19( أظــهــر خــفــضــاً يــصــل إىل 
ــــفــــــرويس  ــــمـــــل الــ 100 ضـــــعـــــف يف الـــــحـ

لـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــرض يف الـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــارب عــــــــــى 
ــــيـــــوانـــــات، قــــائــــلــــة إنــــهــــا تــــهــــدف إىل  الـــــحـ
بــــدء الـــتـــجـــارب الـــســـريـــريـــة عـــى الــبــشــر 

يف أواخر يوليو املقبل.
وأوضــحــت الــشــركــة أن دراســتــهــا 
قبل املرحلة السريرية أظهرت تحسن 

ــــيــــــان األنـــــــف  الـــــتـــــعـــــايف مـــــــن أعـــــــــــــراض ســ
والـــســـعـــال وآالم الــجــســم بــعــد الــيــوم 
األول مـــــــن الــــــــعــــــــاج، والــــــقــــــضــــــاء عـــى 

التهاب الرئة يف غضون ستة أيام.
وأضــافــت الــشــركــة وكلية الطب 
بـــــــجـــــــامـــــــعـــــــة تـــــــشـــــــونـــــــجـــــــبـــــــوك الــــــوطــــــنــــــيــــــة 

املتعاونة معها يف الدراسة يف بيان، 
أن الـــــدراســـــة أجــــريــــت عــــى حـــيـــوانـــات 
الـــنـــمـــس وســـيـــتـــم تـــوســـيـــعـــهـــا لــتــشــمــل 
الــــــــــــفــــــــــــران والـــــــــــــقـــــــــــــرود قـــــــبـــــــل الـــــــتـــــــجـــــــارب 

السريرية.
سيؤول À رويترز

 لـ»كورونا« على البشر في يوليو
ً
كوريا الجنوبية تجرب عالجا

أطلقت سفارة اإلمــارات يف واشنطن 
بــرنــامــجــاً إذاعـــيـــاً رقــمــيــاً يــتــنــاول أهمية 
ــــاون الــــــــــــــدويل يف مـــــجـــــابـــــهـــــة وبـــــــاء  ــ ــــعـ ــ ــتـ ــ ــ الـ
)كــوفــيــد-19(، وخــال الحلقة األوىل 
ــــبــــــران مــــــن أبــــــرز  مــــــن الـــــرنـــــامـــــج أكـــــــد خــ
قـــــــــــادة قــــــطــــــاع الــــــرعــــــايــــــة الــــصــــحــــيــــة عـــى 
مستوى العالم، هما املدير التنفيذي 
ــــيـــــك«،  ــــنـ ــــيـ ــــلـ ــــتـــــشـــــفـــــى »كــــــلــــــيــــــفــــــانــــــد كـ ملـــــسـ
الــــدكــــتــــور تــــــوم مـــيـــهـــالـــجـــفـــيـــك، واملــــديــــر 
التنفيذي ملستشفى األطفال الوطني 
يف واشنطن، الدكتور كرت نيومان، 
أهـــــــمـــــــيـــــــة الـــــــــتـــــــــعـــــــــاون الــــــــــــــــــــدويل وتـــــــــبـــــــــادل 
ــــافـــــحـــــة وبــــــــــــاء فــــــــروس  املــــــعــــــلــــــومــــــات ملـــــكـ

كورونا املستجد )كوفيد-19(.

وتــــم إطـــــاق الـــرنـــامـــج مـــن خـــال 
وسيلة »بودبريدج« املتاحة عى كافة 
ـــــات »بـــــــــودكـــــــــاســـــــــت« الـــــرئـــــيـــــســـــة،  ــنــــــصـ ــ مــ
وقـــــــــــــام بـــــاســـــتـــــضـــــافـــــة املـــــــشـــــــاركـــــــن فـــيـــهـــا 
ســفــر الـــدولـــة لـــدى الـــواليـــات املــتــحــدة 

األمركية، يوسف مانع العتيبة.
وقـــــــــــال الـــــســـــفـــــر الــــعــــتــــيــــبــــة يف هـــــذا 
الــــصــــدد، إن »كــــوفــــيــــد-19 أجــــر عــاملــنــا 
ليكون يف حالة جمود«، موضحاً أن 
ــــــور تـــــوم  ــتـ ــ ــ ــــــدكـ ــــــج الـ ــــامـ ــ ــــــرنـ ضــــيــــفــــيــــه يف الـ
ميهالجفيك والدكتور كرت نيومان 
يـــــقـــــومـــــان بــــــــــــــأدوار رائــــــــــــدة يف مــــســــاعــــدة 
مــــجــــتــــمــــعــــاتــــنــــا عـــــــى فـــــهـــــم هــــــــــذا الــــــوبــــــاء 
وعــــاجــــه حـــتـــى نــتــمــكــن مــــن اســتــئــنــاف 

حياتنا وأنشطتنا الطبيعية.
ــــيـــــة  وأضــــــــــــــــــــاف أن الــــــــــخــــــــــرة الـــــصـــــحـ
واألفــــــكــــــار الــــتــــي يـــطـــرحـــهـــا الـــطـــبـــيـــبـــان ال 
تقدر بثمن، وأن هذا الوباء لم يسلم 
مــــنــــه أي مــــجــــتــــمــــع، وعــــلــــيــــنــــا الـــتـــكـــاتـــف 

معاً لدحره.
ولــفــت إىل أن »بــودبــريــدج« تتيح 
لـــــــــلـــــــــخـــــــــراء تــــــــــــبــــــــــــادل أفــــــــــكــــــــــارهــــــــــم بــــــشــــــأن 
ــــام  ــــمــ ــــتــ ــــــة ذات اهــ ــــويـ ــ ــيـ ــ ــ مــــــــوضــــــــوعــــــــات حـ
ــــمــــــعــــــن يف  ــــتــ ــــمــــــســ ــــلــ مــــــــــشــــــــــرك لـــــــتـــــــصـــــــل لــ
ــتـــــحـــــدة ودولـــــــــــة اإلمـــــــــــارات  ــ الــــــــواليــــــــات املـ

وغرهما من الدول.
ــــا الـــــحـــــلـــــقـــــة حــــــول  ــــفـ ــيـ ــ وتــــــــحــــــــدث ضـ
الــــــــــــتــــــــــــحــــــــــــديــــــــــــات املـــــــــــرتـــــــــــبـــــــــــطـــــــــــة بـــــــمـــــــســـــــاعـــــــي 

الــســيــطــرة عــى وبـــاء كـــورونـــا املستجد 
واملـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــومـــــــــــات الـــــــــــتـــــــــــي تـــــــــــوصـــــــــــل إلــــــيــــــهــــــا 
العاملون يف مجال الرعاية الصحية 
ــــيـــــث مـــــعـــــرفـــــة تــــفــــاصــــيــــل الــــــوبــــــاء  مـــــــن حـ

خال فرة زمنية قصرة.
وأشـــــــــــــــــــــــــار الـــــــــــخـــــــــــبـــــــــــران إىل وجـــــــــــــود 
تعاون علمي دويل غر مسبوق وهو 
مـــا يــتــيــح لــلــعــامــلــن يف الــحــقــل الــطــبــي 
تــحــقــيــق إنـــــجـــــازات هـــائـــلـــة يف مـــواجـــهـــة 
الـــوبـــاء خـــال هـــذه الـــفـــرة الــعــصــيــبــة، 
كـــمـــا أشــــــــارا إىل مــــا تـــحـــتـــاجـــه الــــظــــروف 
الــــــــحــــــــالــــــــيــــــــة مــــــــــــن اكـــــــــتـــــــــشـــــــــافـــــــــات عــــلــــمــــيــــة 

للتوصل إىل أدوية لعاج الوباء.
واشنطن À وام

 عبر وسيلة »بودبريدج«
ً
ُيذاع رقميا

 لمجابهة »كوفيد-19«
ً
 إذاعيا

ً
سفارة اإلمارات في واشنطن تطلق برنامجا

مقر سفارة اإلمارات في واشنطن. À من المصدر

تسارعت عملية عودة مظاهر الحياة 
الطبيعية يف الـــقـــارة األوروبـــيـــة، بعد 
نـــحـــو 10 أســــابــــيــــع مـــــن الـــــعـــــزل نــتــيــجــة 
ــــتـــــجـــــد  تـــــــفـــــــي فـــــــــــــــــروس كــــــــــــورونــــــــــــا املـــــسـ
)كـــــــــــــــــوفـــــــــــــــــيـــــــــــــــــد-19(، يف حـــــــــــــن يـــــــــواصـــــــــل 
ــــبـــــر يف  ــــفـــــي بــــشــــكــــل كـ ــتـ ــ الــــــــفــــــــروس الـ

أمركا الاتينية. 
ويف إنــجــلــرا، استقبلت املــدارس 
املغلقة منذ منتصف مـــارس املــايض، 
أمــــــــــــــــــــــــس، األطـــــــــــــــــفـــــــــــــــــال الـــــــــــــــذيـــــــــــــــن تـــــــــــــــــــراوح 
أعــمــارهــم بــن 4 و6 ســنــوات وبــن 10 
و11 عــــــــامــــــــاً مــــــــن جــــــــديــــــــد، رغــــــــــم رفـــــض 
ــــان املـــحـــلـــيـــة  ــــلــــــجــ نـــــقـــــابـــــات املــــعــــلــــمــــن والــ
لــإجــراء الـــذي اعــتــرتــه ســابــقــاً ألوانـــه. 
وشدد وزير التعليم الريطاين غافن 
ويليامسون عى »ضرورة امليض قدماً 

يف فتح الفصول الدراسية«.
ــــاراً مــــن أمـــــــس، يف املــمــلــكــة  ــــبـ ــــتـ واعـ
املتحدة، البلد األكرث تضرراً يف أوروبا 
من حيث عدد الوفيات )أكرث من 38 
ألــــف وفــــــاة(، تـــم الـــســـمـــاح بــتــجــمــعــات 
ــــاً  ــــتـــــة أشــــــــخــــــــاص، وبـــــــــــات أيـــــضـ تـــــضـــــم سـ
بـــــــإمـــــــكـــــــان األشــــــــــخــــــــــاص األكـــــــــــــــرث عـــــرضـــــة 
لـــــــإصـــــــابـــــــة الــــــــذيــــــــن أجــــــــــــــــروا عــــــــى عــــــزل 
أنفسهم بشكل كامل، الخروج لكن 
مـــــــــع الــــــــــتــــــــــزام الــــــــــحــــــــــذر، ويــــــمــــــكــــــن أيــــــضــــــاً 

لـــــبـــــعـــــض األعــــــــــمــــــــــال مــــــثــــــل مــــــتــــــاجــــــر بـــيـــع 
الــــــــــســــــــــيــــــــــارات واألســــــــــــــــــــــــــــواق، اســـــتـــــئـــــنـــــاف 

نشاطها. 
ورغــــــــــــــــــــــــم املـــــــــــــــــخـــــــــــــــــاوف مـــــــــــــــن مــــــــوجــــــــة 
إصابات ثانية، عادت مظاهر الحياة 
ــــنـــــدا بـــفـــتـــح  ــــلـ ــــنـ الــــطــــبــــيــــعــــيــــة أيـــــــضـــــــاً إىل فـ
املـــطـــاعـــم واملـــكـــتـــبـــات وبـــعـــض األمـــاكـــن 
الـــــــعـــــــامـــــــة، والــــــــيــــــــونــــــــان الـــــــتـــــــي ســـمـــحـــت 
ــــمــــــل يف الـــــحـــــضـــــانـــــات  ــــعــ بـــــاســـــتـــــئـــــنـــــاف الــ
واملــــدارس االبــتــدائــيــة، ورومــانــيــا التي 
فتحت املقاهي واملطاعم والشواطئ، 
وكـــــذلـــــك ألـــبـــانـــيـــا والــــــرويــــــج وإســـبـــانـــيـــا 

والرتغال. 
يف غـــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــون ذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــك، يــــــــنــــــــتــــــــظــــــــر 
الــفــرنــســيــون ابـــتـــداء مـــن الـــيـــوم، فتح 
املــــقــــاهــــي واملـــــطـــــاعـــــم، فـــــضـــــاً عـــــن رفــــع 
ــــنــــــع عــــــى الــــتــــنــــقــــل ملـــــســـــافـــــة أكــــــــرث مـــن  املــ

100 كلم من مكان إقامتهم.
ويف روســـــــــــيـــــــــــا، ورغــــــــــــــــم االرتــــــــــفــــــــــاع 

ــــــر يف عـــــدد اإلصـــــابـــــات الـــيـــومـــيـــة،  األخـ
خـــفـــفـــت الــــعــــاصــــمــــة مــــوســــكــــو الـــقـــيـــود 
ــــــع الـــــســـــمـــــاح لــــبــــعــــض املـــــتـــــاجـــــر بـــفـــتـــح  مـ
ــــا بــــعــــد أكــــــــرث مــــــن شــــهــــريــــن مـــن  ــــهــ أبــــــوابــ
اإلغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق، وســـــــــــــمـــــــــــــحـــــــــــــت لــــــــلــــــــســــــــكــــــــان 
بــــــــالــــــــتــــــــجــــــــول شـــــــــــــــرط وضـــــــــــــــع الــــــكــــــمــــــامــــــة 
وبحسب نظام جدول زمني معقد. 
ــيــــلــــة  يف األثــــــــــــــنــــــــــــــاء، تــــــخــــــطــــــت حــــصــ
وفــــــــيــــــــات الـــــــــفـــــــــروس يف الــــــعــــــالــــــم 374 
ألـــــــــفـــــــــاً، مــــــــن بــــــــن أكـــــــــــرث مــــــــن 6 مــــايــــن 
و291 ألف إصابة، فيما بلغ إجمايل 
عــدد حـــاالت الــشــفــاء مليونن و862 
ألــــــــــــــف حـــــــــــالـــــــــــة، وفــــــــــــــق مــــــنــــــصــــــة »وولــــــــــــــد 
مــــــــــــــــــيــــــــــــــــــرز« املــــــــــتــــــــــخــــــــــصــــــــــصــــــــــة يف مـــــــــجـــــــــال 

اإلحصاءات.
ويف أمـــركـــا الــاتــيــنــيــة الـــتـــي بــاتــت 
الــــبــــؤرة الـــجـــديـــدة لـــلـــوبـــاء يف الـــعـــالـــم، 
مــــع تــســجــيــل مـــلـــيـــون إصــــابــــة رســـمـــيـــاً، 
تـــعـــد الـــــرازيـــــل الـــبـــلـــد األكــــــرث تــــضــــرراً يف 
ــــــف  ــــــقـــــــة، مــــــــــع أكـــــــــــــرث مــــــــــن 500 ألـ ـــــطـ ـــنــ املــــ
إصـــابـــة و30 ألـــف وفـــــاة، بــيــنــمــا التـــزال 
الواليات املتحدة تتصدر قائمة أعى 
ــــيــــــات بـــــالـــــوبـــــاء يف الـــعـــالـــم  حـــصـــيـــلـــة وفــ
بـــتـــســـجـــيـــلـــهـــا 106 آالف حـــــالـــــة وفــــــــاة، 

فضاً عن مليون و837 ألف إصابة.
عواصم À وكاالت

فيروس »كورونا« يواصل التفشي في أميركا الالتينية

مظاهر الحياة الطبيعية تعود إلى أوروبا 
بعد 10 أسابيع من العزل

بريطانيا أعادت افتتاح بعض الفصول الدراسية أمس. À رويترز

ين اليابان تبحث تخفيف حظر دخول زائر
أعلن مصدر حكومي في اليابان، 
أمس، أن الحكومة تبحث تخفيف 

ين من  الحظر على دخول الزائر
تايالند وفيتنام وأستراليا 

ونيوزيلندا، والذي تم فرضه 
بسبب وباء كورونا.

ونقلت وكالة »كيودو« اليابانية 
لألنباء عن المصدر قوله، إن رفع 

ين من  الحظر على دخول الزائر
رجال األعمال من البلدان األربعة 

التي انحسرت بها أزمة الوباء 
وتربطها عالقات تجارية قوية 
مع اليابان، يعد خطوة أولى، 

وستتفاوض طوكيو مع الدول 
األربع بشأن تنفيذ هذه الخطوة.
وحتى أمس، وصل عدد الدول 

ين  التي تحظر اليابان دخول زائر
منها إلى 111 دولة ومنطقة، 
بما في ذلك الواليات المتحدة 

ومعظم دول آسيا وأوروبا 

بالكامل، ويستمر الحظر حتى 
نهاية يونيو الجاري.

وتوقع المصدر أن يتم  تطبيق 
المرحلة األولى من تخفيف 

القيود هذا الصيف بعد أن تضع 
الحكومة تفاصيلها وترتيباتها مع 

 للمصدر، 
ً
الدول األربع. ووفقا

تفكر اليابان في السماح بدخول 
األجانب من هذه الدول في 

حالة تقديم شهادات فحوص 
طبية تثبت خلوهم من فيروس 

كورونا.
يشار إلى أن فيتنام وأستراليا 

 
ً
ونيوزيلندا هي من بين 11 عضوا

في اتفاقية التجارة الحرة 
المنقحة للشراكة عبر المحيط 

الهادئ. وتستضيف تايالند، التي 
 االنضمام إلى 

ً
تريد أيضا

االتفاقية، العديد من الشركات 
اليابانية، بما في ذلك شركات 

صناعة السيارات.
طوكيو  À د.ب.أ إجراءات وقائية في مركز تسوق بطوكيو. À إي.بي.إيه

فرنسا تفتح المقاهي 
والمطاعم بدءا من 

اليوم.. وبريطانيا تسمح 
بتجمع 6 أشخاص.
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قالت شركة غيلياد ساينسز األمريكية 
لـــصـــنـــاعـــة األدويــــــــــة، أمــــــس، إن دراســـــة 
أظهرت أن عقارها ريمديسيفري املضاد 
لــلــفــريوســات أدى إىل تحسن أكــر بني 
مــــــــــــرىض يــــــــعــــــــانــــــــون أعــــــــــــراضــــــــــــاً مــــتــــوســــطــــة 
الــــــــــشــــــــــدة ملـــــــــــــرض »كــــــــــــوفــــــــــــيــــــــــــد-19« الــــــــــذي 

يسببه فريوس كورونا. وأوضحت أن 
هـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاك مــــــــــــتــــــــــــابــــــــــــعــــــــــــة وثــــــــــــــيــــــــــــــقــــــــــــــة لـــــــــعـــــــــقـــــــــار 
ــــتـــــه إدارة  ــــنـــــحـ »ريــــــمــــــديــــــســــــيــــــفــــــري« مــــــنــــــذ مـ
األغــذيــة والــعــقــاقــري األمــريكــيــة موافقة 
طــارئــة الســتــخــدامــه يف األول مــن مايو 
املـــــــــــــــايض، اســــــــتــــــــنــــــــاداً إىل نـــــتـــــائـــــج دراســــــــــة 

ـــــيـــــــة  ــــــنــ ــــوطـ أخــــــــــــــــــــرى أجــــــــــرتــــــــــهــــــــــا املــــــــــعــــــــــاهــــــــــد الـــ
لــلــصــحــة، وأظـــهـــرت أن الــعــقــار خفض 
ــــيـــــات  ــــتـــــشـــــفـ مــــــــــــدة بــــــــقــــــــاء املـــــــــــــــرىض يف املـــــسـ
بــنــســبــة 31%، أو بـــأربـــعـــة أيـــــام تــقــريــبــاً، 

مقارنة بدواء بديل.
أما النتائج الجديدة التي أعلنتها 

غـــيـــلـــيـــاد ســـايـــنـــســـز فــــقــــد تــــوصــــلــــت إلـــيـــهـــا 
ــــيـــــم مــــــــــــدى أمـــــــــان  ــــيـ ــــتـــــقـ دراســــــــــــــــــة ُمـــــــــــعـــــــــــّدة لـ
وفعالية معالجة املرىض بريمديسيفري 
لـــخـــمـــســـة أيــــــــام و10 أيــــــــــام، إضـــــافـــــة إىل 

طرق العناية العادية باملرىض.
واشنطن ■ رويترز

»ريمديسيفير« يساعد المصابين بأعراض »كورونا« المتوسطة

قـــــــــــــــــال رئـــــــــــيـــــــــــس الــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء املـــــــــــصـــــــــــري، 
الـــــــدكـــــــتـــــــور مــــصــــطــــفــــى مـــــــــدبـــــــــويل، إن 
التقديرات تشري إىل أن األسبوعني 
املقبلني سيشهدان ارتفاع معدالت 
اإلصــابــة بــفــريوس كــورونــا املستجد 
)كـــــــــــــــــــوفـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــد-19(، وذلـــــــــــــــــــــــك بـــــــعـــــــدمـــــــا 
ــيـــــة مــــــن تــــزايــــد  ــ شــــهــــدتــــه األيــــــــــــام املـــــاضـ
مـــــــــــــــّطـــــــــــــــرد يف أعــــــــــــــــــــــــــــــداد اإلصــــــــــــــــــابــــــــــــــــــات، 
خــــــــــــصــــــــــــوصــــــــــــاً خــــــــــــــــــــال أســـــــــــــــبـــــــــــــــوع عـــــيـــــد 
ــــفـــــطـــــر، وهــــــــو مــــــا يـــتـــطـــلـــب املـــتـــابـــعـــة  الـ
الشديدة عىل مــدار اليوم، وتنفيذ 
الـــقـــرارات الــتــي تــم اتــخــاذهــا، والــتــي 
ســــــيــــــكــــــون عـــــــــىل املــــــحــــــافــــــظــــــني الـــــقـــــيـــــام 
بمتابعة تنفيذها والتعامل بحسم 

مع أي عدم التزام.
وأوضـــــــــــــــــــح مــــــــــدبــــــــــويل أنـــــــــــــه خـــــــال 
املـــرحـــلـــة املـــاضـــيـــة كـــــان يـــتـــم االكـــتـــفـــاء 
بــــــــاســــــــتــــــــقــــــــبــــــــال الــــــــــــــــحــــــــــــــــاالت املــــــــطــــــــلــــــــوب 
عــاجــهــا بــمــســتــشــفــيــات الـــعـــزل، إال 

أنه مع تزايد األرقام تم اتخاذ قرار 
ــــد بــــــضــــــم عـــــــــــدد أكـــــــــــر مـــن  ــيــ ــ ــــعــ ــــبــــــل الــ قــ
 320 يـــــــــــصـــــــــــل إىل  املـــــــــســـــــــتـــــــــشـــــــــفـــــــــيـــــــــات 
مـــســـتـــشـــفـــى مـــنـــتـــشـــرة عـــــىل مـــســـتـــوى 
ــــــات تـــــتـــــبـــــع وزارة الــــصــــحــــة  ــــظـ ــ ــــافـ ــ ــــحـ ــ املـ
بــــخــــاف املـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــجـــامـــعـــيـــة، 
لــــــــــــتــــــــــــقــــــــــــدم خـــــــــــــــــدمـــــــــــــــــات الـــــــتـــــــشـــــــخـــــــيـــــــص 
والـــــعـــــزل والـــــعـــــاج، مــــشــــرياً إىل أنـــه 
ــــــذه الــــخــــطــــوة يف عــــدد  تـــــم تـــفـــعـــيـــل هـ
كبري من املحافظات، ويتم متابعة 

التنفيذ عىل أرض الواقع.
ــلـــــــس  ــ ــ ــــجـ ــ وخــــــــــــــــــــــــــــــال اجــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــاع مـ
املـــحـــافـــظـــني، أمــــــس، طــــالــــب رئــيــس 
الـــوزراء املــصــري، املحافظني باملرور 

الــــيــــومــــي عـــــىل جـــمـــيـــع املـــســـتـــشـــفـــيـــات 
ــــّدد كــذلــك  الـــتـــي تـــم تـــحـــديـــدهـــا، وشــ
عىل ضرورة التعامل بحسم مع ما 
قــــد يـــواجـــهـــونـــه مــــن عـــــدم الــــتــــزام أي 
ــبــــيــــة بــــــالــــــوجــــــود يف  مــــــن األطــــــقــــــم الــــطــ
املــــــــــــــــــــواعــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــخــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــة بـــــــــــــــهـــــــــــــــم يف 
املــــــســــــتــــــشــــــفــــــيــــــات، مـــــــــــؤكـــــــــــداً أن لـــــــدى 
املــــحــــافــــظــــني كـــــامـــــل الــــصــــاحــــيــــات يف 
الــتــعــامــل بمنتهى الــحــســم مــع هــذا 
املـــلـــف، ألن هـــذه املــرحــلــة ال تحتمل 
أي تقاعس يف أداء أي مسؤول من 
القائمني عىل مواجهة أزمة انتشار 

جائحة »كورونا«.
القاهرة ■ اإلمارات اليوم

مدبولي: التعامل بحسم مع أي عدم التزام

مصر تتوقع ارتفاع اإلصابات بـ »كورونا« خالل أسبوعين

أكـــــــدت وزارة الــــخــــارجــــيــــة الـــصـــيـــنـــيـــة، 
أمــس، أن الــواليــات املتحدة تسعى 
إىل مـــــــــــــــمـــــــــــــــارســـــــــــــــة ســـــــــــــيـــــــــــــاســـــــــــــة الـــــــــــــقـــــــــــــوة 
واالنــــــــفــــــــراديــــــــة، وأصـــــبـــــحـــــت »مــــدمــــنــــة 
انــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــاب مــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــتـــــــــــــجـــــــــــــمـــــــــــــعـــــــــــــات 
واملـــــعـــــاهـــــدات«. وشـــــــددت بـــكـــني عــىل 
أنها سرتد عىل املحاوالت األمريكية 
ــــا بــــــــــــإجــــــــــــراءات  ــــهــ ــــالــــــحــ ــــمــــــصــ لــــــــــــإضــــــــــــرار بــ
ــــارمــــــة، وذلــــــــك يف انـــتـــقـــاد  مـــــضـــــادة صــ
لــــــــــقــــــــــرار واشــــــــنــــــــطــــــــن إنــــــــــهــــــــــاء املــــــعــــــامــــــلــــــة 

الخاصة لهونغ كونغ.
بـــــــــــــــاســـــــــــــــم وزارة  وقـــــــــــــــــــــــــــــال املــــــــــــــتــــــــــــــحــــــــــــــدث 
الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، 
لــلــصــحــافــيــني، يف إفــــــادة يـــومـــيـــة، إن 
االنـــــــســـــــحـــــــاب األمــــــــــــــرييك مـــــــن مـــنـــظـــمـــة 
الصحة العاملية، يكشف عن سعي 

ــــــة  ــــارسـ ــ ــــمـ ــ الــــــــــــــواليــــــــــــــات املـــــــــتـــــــــحـــــــــدة إىل مـ
ســيــاســة الــقــوة واالنــفــراديــة، مــؤكــداً 
أن املجتمع الدويل يرفض ما وصفه 
بــــــــــــــ»الـــــــــــــســـــــــــــلـــــــــــــوك األنـــــــــــــــــــــــــــــاين لــــــــــلــــــــــواليــــــــــات 

املتحدة«.
وأضـــــــاف تــــشــــاو: »الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة 
أصــــــــبــــــــحــــــــت مــــــــدمــــــــنــــــــة انــــــــــســــــــــحــــــــــاب مـــــن 

التجمعات وإلغاء املعاهدات«.
وفيما أكد الرئيس األمرييك دونالد 
تـــرامـــب أخـــــرياً »الـــحـــاجـــة ألجـــوبـــة مــن 
الـــــــــصـــــــــني حـــــــــــــول الـــــــــــــــفـــــــــــــــريوس«، نــــفــــت 
بكني بغضب اتهامات لها بالتقليل 
مـــــن خـــــطـــــورة الــــــوبــــــاء عــــنــــدمــــا ظـــهـــرت 
العوامل املسببة للمرض يف مدينة 
ووهـــان بــوســط الــصــني أواخـــر الــعــام 

املايض.

وقــــــــــــــــــــــال املـــــــــــــتـــــــــــــحـــــــــــــدث: »يف مــــــــواجــــــــهــــــــة 
الــوبــاء، فــإن أي قــمــع أو حــتــى ابــتــزاز 
ملــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة هــو تجاهل 
لــــلــــحــــيــــاة وتــــــحــــــّد لــــإنــــســــانــــيــــة وتـــــدمـــــري 
لــــــــــلــــــــــتــــــــــعــــــــــاون الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدويل«، وأكــــــــــــــــــــــــد أن 
»الــــــــصــــــــني ســـــتـــــقـــــوم بـــــــــدورهـــــــــا كـــــدولـــــة 
كــــــــبــــــــرية مـــــــســـــــؤولـــــــة وتـــــــــدعـــــــــم مــــنــــظــــمــــة 
الصحة يف اتخاذ موقف القيادة يف 
الــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــدي لــــــــــــــــلــــــــــــــــفــــــــــــــــريوس«، داعـــــــــــــيـــــــــــــاً 
املـــــــجـــــــتـــــــمـــــــع الــــــــــــــــــــــدويل إىل الـــــــتـــــــكـــــــاتـــــــف، 
وزيــــادة الــدعــم الــســيــايس والــتــمــويــل 

للمنظمة.
وكــــــان الـــرئـــيـــس األمـــــــرييك أعــــلــــن يـــوم 
الــــجــــمــــعــــة املـــــــــــايض، قــــطــــع الــــعــــاقــــات 
مع منظمة الصحة العاملية، واتهم 
املنظمة بأنها أصبحت »دمية يف يد 

الصني«.
ــــــم  ونــــــــــفــــــــــت املــــــــنــــــــظــــــــمــــــــة الــــــــتــــــــابــــــــعــــــــة لـــــــأمـ
ــــا  ــــهــ ــــأنــ املـــــــــتـــــــــحـــــــــدة اتــــــــــهــــــــــامــــــــــات تـــــــــــرامـــــــــــب بــ
»روجت معلومات مضللة نشرتها 
الصني بشأن الفريوس«. ويشار إىل 
أن ترامب انسحب يف أوقات سابقة 
من كل من مجلس حقوق اإلنسان 
ــــنـــــظـــــمـــــة  الــــــــتــــــــابــــــــع لــــــــأمــــــــم املــــــــتــــــــحــــــــدة ومـ
األمـــــــــــــــــم املـــــــــتـــــــــحـــــــــدة لـــــــلـــــــرتبـــــــيـــــــة والــــــعــــــلــــــم 
ــــة )يـــــــونـــــــســـــــكـــــــو(، واتـــــفـــــاقـــــيـــــة  ــ ــــافـ ــ ــــقـ ــ ــثـ ــ ــ والـ
دولــــــــــــــــيــــــــــــــــة ملـــــــــــــواجـــــــــــــهـــــــــــــة تـــــــــــغـــــــــــري املـــــــــــــنـــــــــــــاخ، 
واالتـــــــــــفـــــــــــاق الــــــــــنــــــــــووي اإليـــــــــــــــــــــراين، كــــمــــا 
عارض اتفاقية لأمم املتحدة بشأن 

الهجرة. 
وجـــــــــــــــــــــــاء قـــــــــــــــــــــــرار الــــــــــــــــــواليــــــــــــــــــات املــــــــتــــــــحــــــــدة 
االنــــــــســــــــحــــــــاب مـــــــــن مـــــنـــــظـــــمـــــة الـــــصـــــحـــــة 

ــــيـــــة، ومـــــقـــــرهـــــا جــــنــــيــــف، وســــط  ــــاملـ الـــــعـ
تـــصـــاعـــد الــــتــــوتــــرات مــــع الـــصـــني أيـــضـــاً 
بــشــأن هــونــغ كــونــغ.  وقـــال املــتــحــدث 
باسم وزارة الخارجية الصينية، إن 
بــــــــــــــــــــــــــــــــــاده ســـــــــــــــــــــــــــرتد عـــــــــــــــــــــىل املـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــاوالت 
األمــــــــــريكــــــــــيــــــــــة لـــــــــــــإضـــــــــــــرار بـــــمـــــصـــــالـــــحـــــهـــــا 
بـــــإجـــــراءات مـــضـــادة صــــارمــــة، وذلـــك 
يف انـــــــتـــــــقـــــــاد لـــــــــقـــــــــرار واشـــــــنـــــــطـــــــن إنــــــهــــــاء 
ــــة لـــــهـــــونـــــغ كـــــونـــــغ،  ــــاصــ املـــــعـــــامـــــلـــــة الــــــخــ
واتـــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــاذ تــــــــــــــــــدابــــــــــــــــــري ضــــــــــــــــــد الـــــــــــــطـــــــــــــاب 
والـــــــــــــشـــــــــــــركـــــــــــــات الــــــــصــــــــيــــــــنــــــــيــــــــة. وصـــــــــــــوت 
ــــنـــــي األســـــــــبـــــــــوع املــــــــايض  ــيـ ــ الـــــــــرملـــــــــان الـــــصـ
عـــــــىل املـــــــــي قـــــــدمـــــــاً يف فـــــــــرض قـــــانـــــون 
ــــقـــــومـــــي عــــــىل هـــــونـــــغ كــــونــــغ.  لـــــأمـــــن الـ
ووصـــــــف تــــرامــــب هــــــذه الــــخــــطــــوة يـــوم 
ــــكـــــان  الــــــجــــــمــــــعــــــة بـــــــأنـــــــهـــــــا »مـــــــــــأســـــــــــاة لـــــسـ

املدينة«. وملعاقبة بكني، أمر ترامب 
إدارتــــــه بـــبـــدء عــمــلــيــة إلـــغـــاء املــعــامــلــة 
األمــــريكــــيــــة الــــخــــاصــــة لـــهـــونـــغ كـــونـــغ، 
وذكــــــــــــــــــــــــــــر املــــــــــــــتــــــــــــــحــــــــــــــدث بـــــــــــــــاســـــــــــــــم وزارة 
الخارجية الصينية تشاو ليجيان أن 
الصني تعارض الخطوات األمريكية 
بــــــشــــــدة. وأضـــــــــــاف املـــــتـــــحـــــدث: »تـــمـــثـــل 
اإلجــــــراءات املــعــلــنــة تـــدخـــاً ســـافـــراً يف 
شـــــــؤون الــــصــــني الــــداخــــلــــيــــة، وتـــلـــحـــق 
الـــــــــــــــضـــــــــــــــرر بــــــــــــالــــــــــــعــــــــــــاقــــــــــــات األمـــــــــــريكـــــــــــيـــــــــــة 

الصينية وستضر الجانبني«.
وتـــــــابـــــــع: »أي أقـــــــــــوال أو أفــــــعــــــال مـــن 
جـــــــــانـــــــــب الـــــــــــــواليـــــــــــــات املــــــــتــــــــحــــــــدة تــــلــــحــــق 
الـــــضـــــرر بـــمـــصـــالـــح الــــصــــني ســيــقــابــلــهــا 

هجوم شديد مضاد من بكني«.
بكين ■ وكاالت

»الخارجيةالصينية«: »الواليات المتحدة 
أصبحت مدمنة انسحاب من التجمعات 

وإلغاء المعاهدات«.                                      

بكين تتوعد برد قوي على محاوالت واشنطن 
اإلضرار بمصالحها

الصين: أميركا تسعى 
إلى ممارسة سياسة 

االنفرادية.. وسلوكها 
»أناني«

مصريون يرتدون األقنعة الواقية في أحد شوارع القاهرة.■ رويترز 
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مستشفى تم تخصيصها 
للتشخيص والعزل 
والعالج.

الصين تسجل قفزة جديدة في اإلصابات بـ »كورونا«
أعلنت الصين، أمس، تسجيل 

أكبر زيادة يومية في اإلصابات 
بفيروس كورونا خالل ثالثة 

، برصد 16 حالة 
ً
أسابيع تقريبا

جديدة خالل 24 ساعة، وذلك 
في قفزة للحاالت الوافدة 
من الخارج بإقليم سيتشوان 

في جنوب غرب البالد.
وذكرت لجنة الصحة الوطنية 

الصينية في بيان، أمس، أن كل 
الحاالت الجديدة هي 

ين قادمين من الخارج،  لمسافر
11 منهم في سيتشوان.
وأظهرت البيانات أن مجمل 

اإلصابات بالفيروس في الصين 
بلغ 83017، بينما اليزال عدد 

 عند 4634.
ً
الوفيات ثابتا

وعاد نحو 400 ألف طالب في 

العاصمة الصينية، من المراحل 
الدراسية االبتدائية واإلعدادية 

والثانوية، إلى المدارس في 
بكين، أمس.

وقالت صحيفة »تشاينا ديلي« 
الصينية إن الطلبة العائدين 

هم من طالب الصف 
السادس من المرحلة 

االبتدائية، والصفين األول 

والثاني من المرحلة 
اإلعدادية، والصفين األول 

والثاني من المرحلة الثانوية.
وقضى الطلبة في الصين 

أطول فترة إجازة شتوية 
بسبب تفشي وباء »كورونا«، 

وبعد ذلك تلقوا دروسهم 
التعليمية من خالل اإلنترنت.

بكين ■ وكاالت

مؤيدون للصين يحتجون على اإلجراءات األميركية أمام قنصلية واشنطن في هونغ كونغ.■ أ.ب

طالب يتوجهون إلى مدرسة ابتدائية في بكين أمس. ■ أ.ب
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ً
احتجاجات أميركا تزداد عنفا

حرائق قرب البيت األبيض 
وحظر تجّول في مدن 

كبرى على خلفية 
وفاة فلويد

مواجهات في أكثر من 20 مدينة بينها لوس 
أنجلوس وشيكاغو وأتالنتا، ما دفع السلطات في 

هذه المدن إلى فرض حظر تجّول ليلي.
انــدلــعــت حــرائــق قــرب الــبــيــت األبــيــض 
وتـــعـــرضـــت مــتــاجــر لــلــنــهــب واخـــرقـــت 
شـــــــــــــــاحـــــــــــــــنـــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــرات يف مــــــــــديــــــــــنــــــــــة 
مـــيـــنـــيـــابـــولـــيـــس األمـــــركـــــيـــــة، واشـــتـــبـــك 
متظاهرون مــع الشرطة يف بوسطن 
وواشــــنــــطــــن الــــعــــاصــــمــــة، فـــيـــمـــا فـــرض 
حــظــر تـــجـــّول يف مــــدن أمــركــيــة كــرى 
يف الوقت الــذي تكافح فيه الواليات 
املـــــــــــــتـــــــــــــحـــــــــــــدة الحــــــــــــــــــتــــــــــــــــــواء احــــــــــتــــــــــجــــــــــاجــــــــــات 
فـــــــوضـــــــويـــــــة بـــــــشـــــــأن الـــــتـــــمـــــيـــــيـــــز الـــــعـــــرقـــــي 

وأساليب الشرطة.
وجــــــــــــــــــــرى نــــــــشــــــــر قــــــــــــــــــــوات الــــــــحــــــــرس 
الــــــــــــوطــــــــــــنــــــــــــي يف 15 واليــــــــــــــــــــــــة أمــــــــركــــــــيــــــــة 
وواشـــــــنـــــــطـــــــن الـــــعـــــاصـــــمـــــة يف مـــــحـــــاولـــــة 
الحتواء الليلة السادسة من العنف 
أول مـــــــــــن أمــــــــــــــس )األحـــــــــــــــــــــــــــد(. وبــــــــــــــدأت 
االضــــــطــــــرابــــــات بــــاحــــتــــجــــاجــــات ســلــمــيــة 
عىل مقتل جــورج فلويد، وهو رجل 
أســـــــــــــــــــود، أثــــــــــنــــــــــاء احـــــــــتـــــــــجـــــــــازه مــــــــــن قــــبــــل 

الشرطة.
ــــفـــــة »نـــــــيـــــــويـــــــورك  ــــيـ وأفــــــــــــــــــــادت صـــــحـ
تـــــايـــــمـــــز« بــــــــأن مــــــا ال يــــقــــل عــــــن خـــمـــســـة 
أشــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــاص لـــــــــــــــــقـــــــــــــــــوا مــــــــــــصــــــــــــرعــــــــــــهــــــــــــم يف 
ــــاجــــــات واالضــــــــطــــــــرابــــــــات الــــتــــي  ــتــــــجــ ــ االحــ
تــشــهــدهــا أغــلــب املــــدن األمــركــيــة منذ 
أكــــــــــــر مـــــــــن ســــــتــــــة أيـــــــــــــــــام، عـــــــــىل خـــلـــفـــيـــة 
مقتل الشاب األمريك جورج فلويد 

عىل يد شرطي.
وأكــــــــــــــــــدت الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة أن أغـــــلـــــب 

الــــــــــــوفــــــــــــيــــــــــــات يف مــــــــديــــــــنــــــــتــــــــي ديــــــــــــرويــــــــــــت 
ــــيـــــس، وقـــــــد نــــفــــت قــــــوات  ــــابـــــولـ ــــانـ وإنـــــديـ
الـــــشـــــرطـــــة تـــــــــورط أي مــــــن أفــــــــرادهــــــــا يف 

هذه الحوادث.
ــــالـــــة »فــــرانــــس  وقـــــــال مــــراســــلــــو وكـ
ــيــــــل لـــــلـــــدمـــــوع  ــ بـــــــــــــرس« إّن الــــــــغــــــــاز املــــــســ
ــــنــــــاس  اســـــــُتـــــــخـــــــدم لـــــتـــــفـــــريـــــق حـــــــشـــــــود الــ
الـــــــــــــــذيـــــــــــــــن تــــــــــجــــــــــّمــــــــــعــــــــــوا خـــــــــــــــــــــــــارج الـــــــبـــــــيـــــــت 
األبـــــيـــــض، وهــــــم يـــهـــتـــفـــون ويـــشـــعـــلـــون 
النران ويحملون الفتات احتجاجّية.
ودعـــــــا قـــــــادة مـــحـــلـــيـــون املـــواطـــنـــن 
إىل الـــتـــعـــبـــر عـــــن غـــضـــبـــهـــم إزاء وفـــــاة 
املـــــــــــــــــــــــــــــواطـــــــــــــــــــــــــــــن األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود فـــــــــــــــــلـــــــــــــــــويـــــــــــــــــد يف 
مـــــيـــــنـــــيـــــابـــــولـــــيـــــس، بـــــشـــــكـــــل بــــــــنــــــــاء فـــيـــمـــا 
فرض حظر تجول لييل يف مدن عدة 
ــــلـــــوس  بــــيــــنــــهــــا واشــــــنــــــطــــــن ولـــــــــــــوس أنـــــجـ

وهيوستون.
وُفرض حظر للتجّول، أول من 
أمـــــــــــس، يف واشــــــنــــــطــــــن، بـــــعـــــد خـــــــروج 
ــــــت  ــيـ ــ ــ ــبـ ــ ــ تــــــــــــظــــــــــــاهــــــــــــرات جــــــــــــــديــــــــــــــدة قــــــــــــــــــرب الـ
ــــا أعـــلـــنـــت رئـــيـــســـة  ــــيــــــض، حـــســـب مـ األبــ

بلدّية العاصمة موريل باوزر.
وكــــتــــبــــت بــــــــــاوزر عـــــىل »تــــــويــــــر« أّن 
حظر التجّول سيكون ساري املفعول 
بـــــــــــــدءاً مـــــــن الـــــســـــاعـــــة »23.00 األحـــــــد 
حــــــتــــــى الـــــــســـــــاعـــــــة 06.00 اإلثـــــــــنـــــــــن«، 
ــــا أمـــــــــرت بـــنـــشـــر الــــحــــرس  ــــهــ مـــضـــيـــفـــة أّنــ

الوطني يف املدينة لدعم الشرطة.
وتجمع مئات األشخاص مساء 

األحــــــــــــــد أمــــــــــــــام الــــــبــــــيــــــت األبــــــــيــــــــض الــــــــذي 
ُوضـــع تــحــت حــراســة مـــشـــّددة. وأفـــاد 
صحايّف يف وكالة »فرانس برس« بأّن 
بعض املتظاهرين ألقوا زجاجات ماء 

باّتجاه الشرطة.
وكــــــانــــــت وفــــــــــاة جــــــــــورج فــــلــــويــــد يف 
واليـــــــــة مـــيـــنـــيـــســـوتـــا يف 25 مـــــايـــــو ســـبـــبـــاً 
الحــــتــــجــــاجــــات عـــنـــيـــفـــة أجـــــــــرت قـــــــّوات 
الحرس الوطني عىل تسير دورّيات 
يف مـــــــــــدن أمــــــــركــــــــّيــــــــة عـــــــــــــــــّدة، أول مـــن 
أمس. وحاولت شاحنة صهريج شق 
طــريــقــهــا األحــــد بـــن آالف املــتــظــاهــريــن 
عــىل جــســر يف وســط مينيابوليس يف 
مينيسوتا، وهو األمر الذي استدعى 
ــــر  ــ ــــاصـ ــ ــنـ ــ ــ تــــــــــــــدخــــــــــــــاً لــــــــــــعــــــــــــدد كـــــــــبـــــــــر مــــــــــــــن عـ

الشرطة.
وقــالــت الــشــرطــة املحلية يف بيان 
ــل عــىل األرجــــح إصــابــات  إّنـــه لــم ُتــســجَّ
يف صــــفــــوف املـــتـــظـــاهـــريـــن، واصــــفــــة مــا 

حصل بأنه واقعة »مزعجة جداً«.
وأصيب سائق الشاحنة بجروح 
لـــــكـــــّن حــــيــــاتــــه لــــيــــســــت يف خـــــطـــــر، وقــــد 

اعُتقل وُنقل إىل املستشفى.
والـــــــــــــــتـــــــــــــــظـــــــــــــــاهـــــــــــــــرة الـــــــــــــــتـــــــــــــــي خــــــــــرجــــــــــت 
ــــتـــــجـــــاجـــــاً عــــــىل وفـــــــــاة جـــــــــورج فـــلـــويـــد  احـ
بـــــــــــــأيـــــــــــــدي الــــــــــــشــــــــــــرطــــــــــــة، انــــــــطــــــــلــــــــقــــــــت مـــــن 
ــــانــــــت لــــــويــــــس حـــيـــث  ــــتـــــول يف ســ ــــيـ الـــــكـــــابـ
برملان مينيسوتا. واتجهت التظاهرة 
الــــتــــي ضـــمـــت نـــحـــو 2000 شـــخـــص يف 

أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء ســـــــــــــلـــــــــــــمـــــــــــــيـــــــــــــة نـــــــــــــــــحـــــــــــــــــو وســـــــــــــــــط 
مينيابوليس.

الـــــــــديـــــــــمـــــــــقـــــــــراطـــــــــي  املـــــــــــــــرشـــــــــــــــح  وزار 
لــلــرئــاســة األمــركــيــة جــو بــايــدن األحــد 
مـــــــــــوقـــــــــــعـــــــــــاً يــــــــحــــــــتــــــــج فــــــــــيــــــــــه مــــــــنــــــــاهــــــــضــــــــون 
للعنصرية، يف واليــة ديــاويــر، قائاً 
إن الواليات املتحدة »تتألم«. وكتب 
بــايــدن يف »تـــويـــر«، »نــحــن أمـــة تتألم 
اآلن، ولـــــكـــــن يــــجــــب أال نـــســـمـــح لـــهـــذا 

األلم بتدمرنا«.
ودارت مواجهات يف أكر من 20 
مـــــــــــديـــــــــــنـــــــــــة بـــــــــيـــــــــنـــــــــهـــــــــا لــــــــــــــــــــــوس أنـــــــــجـــــــــلـــــــــوس 
وشــــــــــــيــــــــــــكــــــــــــاغــــــــــــو وأتـــــــــــــــــانـــــــــــــــــتـــــــــــــــــا، مـــــــــــــــــا دفــــــــــــع 
الــــســــلــــطــــات يف هـــــــذه املـــــــــدن إىل فــــرض 
حظر تجول لييل، يف حن استدعت 
واليـــات عــدة قـــوات الــحــرس الوطني 
لــــــــــلــــــــــمــــــــــســــــــــاعــــــــــدة يف الـــــــــــســـــــــــيـــــــــــطـــــــــــرة عــــــىل 
االضــطــرابــات األهــلــيــة الــتــي لــم تشهد 
الـــــــــــواليـــــــــــات املـــــــتـــــــحـــــــدة مــــــثــــــيــــــاً لــــــهــــــا مـــنـــذ 

سنوات عدة.
ومن سياتل إىل نيويورك تظاهر 
عـــــشـــــرات اآلالف لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــتـــوجـــيـــه 
تهمة الــقــتــل الــعــمــد وتــوقــيــف آخــريــن 
يف قضية فلويد، الذي قىض اختناقاً 
بعدما ثّبته الشرطي األبيض ديريك 

شوفن عىل األرض بساقه.
ويف لـــــــــــــــــــوس أنــــــــــــجــــــــــــلــــــــــــوس أطــــــــلــــــــق 
عــــــــنــــــــاصــــــــر األمـــــــــــــــــــن األعـــــــــــــــــــــــرة املــــــطــــــاطــــــيــــــة 
ــــفـــــريـــــق  ــــتـ واســـــــــُتـــــــــخـــــــــدمـــــــــت الـــــــــــــــهـــــــــــــــراوات لـ

ــــريـــــن أحـــــــــرقـــــــــوا ســــــــيــــــــارة تــــابــــعــــة  ــــاهـ ــــتـــــظـ مـ
للشرطة.

ويف مـــــــدن عـــــــدة بـــيـــنـــهـــا نــــيــــويــــورك 
ــــاغــــــو وقـــــــعـــــــت مـــــــواجـــــــهـــــــات بـــن  ــــكــ ــيــ ــ وشــ
املحتجن والشرطة التي استخدمت 
رشـــــــقـــــــهـــــــا  عــــــــــــــىل  رداً  الــــــــفــــــــلــــــــفــــــــل  رذاذ 
بـــــــــمـــــــــقـــــــــذوفـــــــــات، يف حــــــــــن تــــــــــم تــــكــــســــر 
الـــواجـــهـــات الــزجــاجــيــة ملـــحـــال عــــدة يف 

فيادلفيا.
ويف نــيــويــورك اعــتــقــلــت الــشــرطــة 
350 شـــــخـــــصـــــاً وأصـــــــيـــــــب 30 شــــرطــــيــــاً 

بجروح يف اشتباكات. 
وأعلنت وزارة الــدفــاع األمركية 
)الـــــبـــــنـــــتـــــاغـــــون( أنــــــــه تــــمــــت تـــعـــبـــئـــة نــحــو 
5000 عنصر من الحرس الوطني يف 
15 واليــــــــــــــــــة، وكـــــــــذلـــــــــك يف الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
واشـــنـــطـــن مــــع تــجــهــيــز 2000 آخـــريـــن 

احتياطياً.
وكــــان الــرئــيــس األمـــــريك دونــالــد 
تــــرامــــب اتـــهـــم الـــيـــســـار املـــتـــطـــّرف بـــإثـــارة 
أعــــمــــال الـــعـــنـــف الــــتــــي شـــمـــلـــت الــنــهــب 
وإشــــــــــعــــــــــال الــــــــحــــــــرائــــــــق. وقــــــــــــــال تــــــرامــــــب 
الذي دان مرات عدة املوت »املفجع« 
لـــــــــــجـــــــــــورج فـــــــــلـــــــــويـــــــــد، إن املــــــتــــــظــــــاهــــــريــــــن 

يلحقون العار بذكرى الرجل.
وتـــــــســـــــبـــــــب قــــــضــــــيــــــة وفــــــــــــــــــاة فـــــلـــــويـــــد 
بـــتـــظـــاهـــرات خــــــارج الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة 

أيضاً ال سيما كندا وبريطانيا.
واشنطن À وكاالت

ــنــــــي  ــ ــــمــ ــيــ ــ واصـــــــــــــلـــــــــــــت قـــــــــــــــــــــوات الـــــــــجـــــــــيـــــــــش الــ
مــــــــــــســــــــــــنــــــــــــودة بــــــــــالــــــــــقــــــــــبــــــــــائــــــــــل ومـــــــــــقـــــــــــاتـــــــــــات 
التحالف العربي عملياتها العسكرية 
يف نــــهــــم بــــمــــحــــيــــط الــــعــــاصــــمــــة صـــنـــعـــاء 
ــــتـــــوايل، ســيــطــرت  لـــلـــيـــوم الــــثــــاين عــــىل الـ
خالها عىل تباب اسراتيجية يف ثاث 
مــنــاطــق جــديــدة، وكــبــدت امليليشيات 
الحوثية خسائر كبرة، فيما تمكنت 
قوات تحالف دعم الشرعية يف اليمن 
مـــــن اعــــــــــراض وإســــــقــــــاط طــــائــــرتــــن مــن 
دون طــــــيــــــار، أطــــلــــقــــتــــهــــمــــا املـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــــــحـــــــوثـــــــيـــــــة بــــــــاتــــــــجــــــــاه األعــــــــــــيــــــــــــان املــــــدنــــــيــــــة 

بمدينة خميس مشيط السعودية.
ويف الـــتـــفـــاصـــيـــل، ذكـــــــرت مـــصـــادر 
مــيــدانــيــة أن قـــــوات الــجــيــش والــقــبــائــل 
فرضت سيطرتها الكاملة عىل مناطق 
وتـــبـــاب عـــدة يف جــبــهــات نــجــد الــعــتــق، 
وجـــــــــــبـــــــــــال بـــــــــــحـــــــــــرة، وجـــــــــــبـــــــــــال صــــــــلــــــــب يف 
مـــديـــريـــة نــهــم شـــمـــال شــــرق الــعــاصــمــة 
صــــــــــــــــنــــــــــــــــعــــــــــــــــاء، يف إطــــــــــــــــــــــــــــــــــار عـــــــــمـــــــــلـــــــــيـــــــــاتـــــــــهـــــــــا 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة، الــــــتــــــي بــــــدأتــــــهــــــا أول مـــن 
أمـــــــــــــــــــــس، مـــــــــــشـــــــــــرة إىل أن مـــــــقـــــــاتـــــــات 
الــــــتــــــحــــــالــــــف شــــــنــــــت أكـــــــــــر مــــــــن 15 غــــــــارة 
اســتــهــدفــت مــواقــع وآلــيــات للحوثين 

يف مناطق متفرقة من نهم.
وأكـــــــــدت املـــــصـــــادر مــــصــــرع 33 مــن 
عـــــــــنـــــــــاصـــــــــر الـــــــــــــحـــــــــــــويث بـــــــيـــــــنـــــــهـــــــم قـــــــــــيـــــــــــادات 
مـــيـــدانـــيـــة بـــــــارزة، وجـــــرح أعــــــداد أخـــرى 

مــعــظــمــهــم بــضــربــات طــــران الــتــحــالــف 
الــــــــــتــــــــــي اســــــــتــــــــهــــــــدفــــــــت مـــــــــــواقـــــــــــع وآلــــــــــيــــــــــات 
عـــســـكـــريـــة كــــانــــت مـــتـــمـــركـــزة يف مـــواقـــع 
الـــــــــتـــــــــمـــــــــاس يف صــــــــلــــــــب وبـــــــــــحـــــــــــرة ونــــــجــــــد 
الـــعـــتـــق، وأخــــــرى يف املـــنـــاطـــق الـــواقـــعـــة 
بـــــــن مـــــــــــأرب وصــــــنــــــعــــــاء، الفــــــتــــــة إىل أن 
الــــــــــــغــــــــــــارات أدت إىل تــــــــدمــــــــر 12 آلـــــيـــــة 
عـــســـكـــريـــة حــــوثــــيــــة، إىل جــــانــــب تـــدمـــر 
مـــــــــــــخـــــــــــــزن أســــــــــلــــــــــحــــــــــة ومــــــــــنــــــــــصــــــــــة إطـــــــــــــــاق 
صواريخ كاتيوشا. وكانت امليليشيات 

قــامــت بتشييع ودفــن جثث 84 قتياً 
مـــن عــنــاصــرهــا بــيــنــهــم خــمــس قــيــادات 
بــــارزة، خــال أيـــام الــعــيــد، ســقــطــوا يف 
جـــبـــهـــات الــــجــــوف وصــــنــــعــــاء، حــســبــمــا 

ذكرت مصادر مطلعة.
ــــادر  ويف الــــــبــــــيــــــضــــــاء، أكـــــــــــــدت مــــــصــ
مــــــيــــــدانــــــيــــــة مـــــــصـــــــرع الــــــــقــــــــيــــــــادي الــــــحــــــويث 
الــــــــعــــــــمــــــــيــــــــد عــــــــبــــــــدالــــــــغــــــــنــــــــي مـــــــحـــــــمـــــــد عـــــيل 
الحكمي مع عدد من عناصره يف غارة 
جوية ملقاتات التحالف، استهدفت 

تــــعــــزيــــزات حـــوثـــيـــة قــــــرب مــــوقــــع شــبــكــة 
حوران يف جبهة قانية.

ويف الــــــــــضــــــــــالــــــــــع، لــــــــقــــــــي الــــــــقــــــــيــــــــادي 
الـــــحـــــويث الـــعـــمـــيـــد فـــيـــصـــل عـــــيل صـــالـــح 
الـــــــــظـــــــــفـــــــــري، مـــــــصـــــــرعـــــــه مــــــــــع عـــــــــــــدد مــــن 

عناصره يف املواجهات مع الجيش.
ويف الـــــــــــحـــــــــــديـــــــــــدة عــــــــــــىل الـــــــســـــــاحـــــــل 
الــغــربــي، أقــدمــت ميليشيات الحويث 
عـــــــــــىل قــــــــصــــــــف حـــــــــــي ســــــكــــــنــــــي يف شـــــــــــارع 
صـــدام بمدينة الــحــديــدة، مــا أدى اىل 

مـــقـــتـــل ثــــاثــــة مـــدنـــيـــن وإصـــــابـــــة تــســعــة 
آخرين.

ويف الرياض، قال املتحدث باسم 
ــــيـــــمـــــن  تـــــــحـــــــالـــــــف دعـــــــــــــم الـــــــشـــــــرعـــــــيـــــــة يف الـ
الــــــعــــــقــــــيــــــد تـــــــــــــريك املـــــــــــالـــــــــــي، أمــــــــــــــــس، إن 
الـــــــحـــــــوثـــــــيـــــــن مـــــــســـــــتـــــــمـــــــرون يف انــــــتــــــهــــــاك 
ــــإطــــــاق  الـــــــقـــــــانـــــــون الـــــــــــــــدويل اإلنـــــــــســـــــــاين بــ
الطائرات من دون طيار واستهدافهم 
املــــــــــــتــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــد لــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــدنــــــــــــيــــــــــــن، وكــــــــــــــذلــــــــــــــك 
التجمعات السكانية التي تهدد حياة 

املئات من املدنين.
وأكـــــــــــــــــــــــــــد أن الـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــالـــــــــــف أســـــــــقـــــــــط 
طـــــــــــــــــائـــــــــــــــــرتـــــــــــــــــن مــــــــــــــســــــــــــــرتــــــــــــــن حـــــــــوثـــــــــيـــــــــتـــــــــن 

استهدفتا خميس مشيط.
وأوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــح أن هــــــــــــــــــــــــذه األعـــــــــــــــمـــــــــــــــال 
الــــــــعــــــــدائــــــــيــــــــة واإلرهـــــــــــابـــــــــــيـــــــــــة بــــــاســــــتــــــخــــــدام 
الطائرات من دون طيار »تمثل انتهاكاً 
صـــــــارخـــــــاً لــــلــــقــــانــــون الـــــــــــدويل اإلنــــــســــــاين، 
وتــــأكــــيــــداً لـــرفـــض مــــبــــادرة وقـــــف إطــــاق 
الــــــنــــــار وخـــــفـــــض الـــتـــصـــعـــيـــد الـــــتـــــي أعـــلـــن 
عـــنـــهـــا الــــتــــحــــالــــف، وبــــــــــدأت يف 9 أبــــريــــل 
املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــايض«. وأشــــــــــــــــــــــــــــــــار املــــــــــــــــالــــــــــــــــي إىل أن 
امليليشيات الحوثية لم تستجب لتلك 
املــــبــــادرة، إذ بــلــغ مــجــمــوع االنــتــهــاكــات 
أكر من 5000، باستخدام كل أنواع 
األســلــحــة الــخــفــيــفــة والــثــقــيــلــة وكــذلــك 

الصواريخ الباليستية.
صنعاء À اإلمارات اليوم

التحالف يسقط طائرتين مسيرتين حوثيتين استهدفتا خميس مشيط

الجيش يسيطر على تباب استراتيجية في 3 مناطق بنهم صنعاء

ترامب اختبأ في 
قبو ُمحصن خالل 

التظاهرات
نقلت شبكة »سي.إن.إن« 

اإلخبارية األميركية، أمس، 
عن مصادر أميركية 

مسؤولة القول إن الرئيس 
دونالد ترامب ُنقل إلى قبو 
البيت األبيض الُمحصن )مركز 

عمليات الطوارئ(، مع 
ين خارج البيت  تجمع المتظاهر

األبيض.
وكشف مسؤول بالبيت 

األبيض ومصدر أمني، أنه تم 
نقل ترامب لفترة وجيزة إلى 

مخبأ تحت األرض بالبيت 
األبيض لفترة من الوقت، 

الجمعة الماضية، وأضافا أنه 
»مكث في المخبأ لمدة 
أقل من ساعة ثم صعد 

.»
ً
لألعلى مجددا

وقال المصدر األمني 
ومصدر آخر ُمطلع إن ميالنيا 
زوجة ترامب وابنهما بارون 
.
ً
تم نقلهما إلى المخبأ أيضا

واشنطن À د.ب.أ

الغاز المسيل للدموع اسُتخدم لتفريق حشود الناس الذين تجّمعوا خارج البيت األبيض. À رويترز

13
لت اللجنة الوطنية العليا  سجَّ

لمواجهة وباء فيروس كورونا 
في اليمن، 13 إصابة جديدة 

 بالفيروس، في 
ً
مؤكدة مخبريا

أربع من المحافظات هي 
المهرة وأبين وعدن ومأرب.

وذكرت اللجنة في بيان على 
»تويتر«، أنها سجلت ثماني 

إصابات جديدة في مأرب بينها 
حالة وفاة، وسجلت حالة 

واحدة في المهرة وأخرى 
في أبين، وثالث حاالت في 

عدن. فيما تم تسجيل حالتي 
وفاة في لحج، وحالة تعاٍف 

في المهرة، بذلك يرتفع 
إجمالي الحاالت إلى 323 حالة 

بينها 80 وفاة و14 حالة 
تعاٍف.

عدن À اإلمارات اليوم

مقاتلون من قوات الشرعية 
أعلى مرتفعات تم السيطرة 
 À .عليها بالقرب من صنعاء

أرشيفية

إصابة جديدة
بـ »كورونا« 

في اليمن
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يــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــّدم الــــــــــــــــعــــــــــــــــديــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــن الـــــــــــــفـــــــــــــنـــــــــــــادق 
والجامعات اليابانية مسكناً مجانياً 
لـــــــأجـــــــانـــــــب املـــــــــوجـــــــــوديـــــــــن يف الـــــــيـــــــابـــــــان، 
الــــذيــــن لــــم يــتــمــكــنــوا مــــن مــــغــــادرة هـــذا 
البلد، ألن أوطانهم أغلقت حدودها 
بسبب جائحة فريوس »كورونا«، ما 
حــــدا بــالــعــديــد مـــن الـــفـــنـــادق الــيــابــانــيــة 
اىل تــقــديــم املــســاعــدة لــأجــانــب الــذيــن 
اضـــــــــــطـــــــــــروا لــــــلــــــبــــــقــــــاء يف الــــــــــيــــــــــابــــــــــان، وال 
يـــمـــلـــكـــون مـــــا يـــكـــفـــي مـــــن أمــــــــوال خـــال 
فــــرة اإلغــــــاق الــــحــــدودي بـــن الـــــدول. 
وقـــــام فـــنـــدق »كـــانـــامـــي إن تــاتــيــمــايش« 
الواقع يف منطقة كانازاوا التي تتسم 
بــــشــــعــــبــــيــــة كـــــــبـــــــرية لـــــــــــدى الــــــــســــــــيــــــــاح، يف 
ــــيـــــكـــــاوا، بـــــأخـــــذ قـــــروض  مـــحـــافـــظـــة ايـــــشـ
مــصــرفــيــة بــقــيــمــة 80 مــلــيــون يــن )742 
ألف دوالر( لتقديم املساعدة لهؤالء 
األشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــيــشــون أوضـــاعـــاً 
صــعــبــة لــلــغــايــة يف هــــذه الــــظــــروف غــري 
املــســبــوقــة. وقـــالـــت إدارة الــفــنــدق إنــهــا 
تأمل يف »إعــادة األمــوال التي دفعها 
هـــــــــــــــــــــــــــؤالء األجـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــب لــــــــــلــــــــــفــــــــــنــــــــــدق لـــــــــــدى 
قـــــــــــدومـــــــــــهـــــــــــم إىل الــــــــــــيــــــــــــابــــــــــــان مـــــــــــــن أجـــــــــل 
الــــــــــســــــــــيــــــــــاحــــــــــة يف الــــــــــــــبــــــــــــــاد ومــــــــــشــــــــــاهــــــــــدة 

معاملها«.
ويف الــــــبــــــدايــــــة قـــــــــدم هـــــــــذا الــــفــــنــــدق 

فرة إقامة مجانية لسائحة هولندية 
يف نــــهــــايــــة شــــهــــر مــــــــــــارس، وبـــــعـــــد ذلــــك 
ــــقــــــى الــــــــفــــــــنــــــــدق عـــــــــــــــــــدداً مــــــــــتــــــــــزايــــــــــداً مــــن  ــلــ ــ تــ
ــــديــــــد مـــن  ــــعــ الـــــطـــــلـــــبـــــات الــــــتــــــي قـــــدمـــــهـــــا الــ
ــــيـــــاح والــــطــــلــــبــــة األجـــــــانـــــــب لــــإقــــامــــة  الـــــسـ

مجاناً.

50 مجموعة
وبـــــــــحـــــــــلـــــــــول مــــــنــــــتــــــصــــــف مــــــــــــايــــــــــــو، اتــــــصــــــل 
بـــــــالـــــــفـــــــنـــــــدق نـــــــحـــــــو 50 مــــــجــــــمــــــوعــــــة مــــن 
األجــــــــــــــــانــــــــــــــــب، بــــــــمــــــــن فـــــــيـــــــهـــــــم الــــــــــــزوجــــــــــــان 
األرجـــنـــتـــيـــنـــيـــان جــــرمــــان كــــــولــــــودرو،31 
عـــامـــاً، وســيــســيــلــيــا ســـيـــرا، 29 عـــامـــاً، 
اللذان كانا يقيمان يف الفندق منذ 6 

مايو.
وبــــعــــد وصـــولـــهـــمـــا إىل الــــيــــابــــان يف 
ســــبــــتــــمــــر املـــــــــــــــايض، وحـــــصـــــولـــــهـــــمـــــا عـــى 
إقــامــة عــمــل ســاريــة املــفــعــول ملـــدة عــام 
واحــــــــــــــــــــــد، كـــــــــــــــان الـــــــــثـــــــــنـــــــــايئ األرجــــــنــــــتــــــيــــــنــــــي 
ــــمــــــان يف مـــــحـــــافـــــظـــــة نــــــاغــــــانــــــو حـــتـــى  ــــعــ يــ
ــــنـــــهـــــمـــــا رب الــــــعــــــمــــــل املـــــــــغـــــــــادرة  طــــــلــــــب مـ
ــــكــــــن  ــــمــ بـــــــســـــــبـــــــب جــــــــائــــــــحــــــــة كــــــــــــــــورونــــــــــــــــا. وتــ
الزوجان من العثور عى عمل جديد 
يف منتجع أوكــيــنــاوا، لكنهما خــســراه 
ــــا يـــكـــفـــي مــــــن الـــســـيـــاح  لـــــعـــــدم وجـــــــــود مــ

نتيجة انتشار الوباء.

ولــــــــكــــــــونــــــــهــــــــمــــــــا غــــــــــــري قــــــــــــــادريــــــــــــــن عـــــى 
الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــودة اىل مـــــــــوطـــــــــنـــــــــهـــــــــمـــــــــا، تـــــمـــــكـــــن 
الــــزوجــــان يف نــهــايــة املـــطـــاف مـــن تــأمــن 
مــــكــــان لــــإقــــامــــة بــــه يف فــــنــــدق بــمــنــطــقــة 
كـــــــانـــــــازاوا، بـــعـــد أن تـــدخـــلـــت الـــســـفـــارة 
األرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــيـــــة. ويـــــــقـــــــول كــــــــــولــــــــــودرو إن 
العثور عى الفندق كان ضربة حظ، 
ــــنـــــه اليـــــــــــــزال يــــشــــعــــر بــــالــــقــــلــــق حـــــول  ولـــــكـ
طول املدة التي يمكنهما اإلقامة فيه، 
نــــظــــراً إىل أنـــــه لـــيـــس لــديــهــمــا أي مــكــان 
آخــــر يــقــيــمــان فـــيـــه. وقـــالـــت ســـيـــرا إنــهــا 
وكـــولـــودرو مــحــظــوظــان ألن إقامتهما 
التــــــــــــــزال ســـــــاريـــــــة املــــــفــــــعــــــول ملـــــــــدة أربـــــعـــــة 
ــــهـــــر أخـــــــــــرى، ولــــكــــنــــهــــا أوضــــــحــــــت أن  أشـ
هناك العديد من األجانب موجودون 

يف اليابان رغم انتهاء إقامتهم. 
ولكن خدمات الهجرة اليابانية 
قـــــــالـــــــت يف بــــــــدايــــــــة شـــــهـــــر أبــــــــريــــــــل إنــــهــــا 
ستحدد موعداً نهائياً لأجانب يك 
يــــقــــومــــوا بـــتـــجـــديـــد إقــــامــــاتــــهــــم بـــهـــدف 
تــــــــخــــــــفــــــــيــــــــف االكــــــــــــــتــــــــــــــظــــــــــــــاظ يف مـــــــــــراكـــــــــــز 
الــــهــــجــــرة. ويـــــهـــــدف هــــــذا اإلجــــــــــراء إىل 
مـــــــــســـــــــاعـــــــــدة املـــــــقـــــــيـــــــمـــــــن األجـــــــــــــانـــــــــــــب يف 
الـــــــــــدولـــــــــــة، إضـــــــــافـــــــــة إىل األشـــــــخـــــــاص 
الــذيــن كــانــوا يــقــومــون بالسياحة يف 

اليابان لفرة قصرية.

غرفة من أجل اإلنقاذ
وبـــالـــنـــظـــر إىل هـــــذه الــــظــــروف الــصــعــبــة 
الـــــــتـــــــي تـــــــــواجـــــــــه املـــــقـــــيـــــمـــــن األجــــــــــانــــــــــب يف 
اليابان قرر مدير شركة »ساكتايد«، 
هــــــــريويش هـــــوســـــوكـــــاوا، الــــتــــي تــشــغــل 
فــــــنــــــدق مــــنــــطــــقــــة كــــــــــــانــــــــــــازاوا، الــــــــبــــــــدء يف 
حـــــــــمـــــــــلـــــــــة تـــــــــــــدعـــــــــــــى »غـــــــــــــــرفـــــــــــــــة مـــــــــــــــن أجــــــــــل 
اإلنقاذ«، وتهدف إىل دعوة أصحاب 

الـــفـــنـــادق إىل تــقــديــم اإلقـــامـــة املــجــانــيــة 
ــــــن املـــقـــيـــمـــن  ــــيـــــهـــــا مـ ــــــم بـــــحـــــاجـــــة إلـ ــــــن هـ ملـ
األجــــانــــب. وشـــــارك حــتــى اآلن يف هــذه 
الحملة ثاثة فنادق تديرها شركتان 
يف طــوكــيــو. وقــــال هـــوســـوكـــاوا: »البـــد 
أن هـــــــــنـــــــــاك الـــــــكـــــــثـــــــري مــــــــــن األجــــــــــــانــــــــــــب يف 
ــــيـــــشـــــون ظـــــــــروفـــــــــاً صــــعــــبــــة،  الـــــــيـــــــابـــــــان يـــــعـ
بسبب افتقارهم للمال وعدم وجود 
مكان يقيمون فيه. وأعتقد أنه يجب 

عـــــــــى الــــــحــــــكــــــومــــــة أن تـــــســـــهـــــم يف هــــــذه 
ــــنــــــي  ــــكــ الـــــــحـــــــمـــــــلـــــــة بــــــــــــصــــــــــــورة فـــــــــعـــــــــالـــــــــة. ولــ
ــــعــــــي لـــتـــخـــفـــيـــف  ســــــــأبــــــــذل كــــــــل مــــــــا بــــــوســ

املصاعب عن هؤالء األشخاص«. 
ويـــخـــطـــط فـــنـــدق مــنــطــقــة كــــانــــازاوا 
ــــلـــــة تــــقــــديــــم الـــــخـــــدمـــــات املـــجـــانـــيـــة  ملـــــواصـ
للمحتاجن مــن املقيمن األجــانــب يف 
ــــابــــــان، إىل حــــــن إيــــــجــــــاد حــــــل لـــهـــذه  ــــيــ الــ

املشكلة.
ويف الـــوقـــت ذاتـــــه، تــقــوم جــامــعــة 
أوساكا يف غرب اليابان بتقديم إقامة 
مجانية لثاثة طاب أجانب وباحثن 
عدة يف مدينة سكن الجامعة، حتى 
تقوم بادهم برفع اإلغــاق املفروض 
عــــــــــــــــى حـــــــــــــــــــــدودهـــــــــــــــــــــا. وقــــــــــــــــــــــــــال شـــــــيـــــــكـــــــاكـــــــو 
ســاكــيــامــا، الــبــاحــث يف مــركــز الــفــيــزيــاء 
ـــتـــــي  الــــــــنــــــــوويــــــــة يف جــــــامــــــعــــــة أوســـــــــــاكـــــــــــا الــ
تديرها الحكومة، والتي بدأت حملة 
تـــقـــديـــم املــــســــاعــــدة لــــأجــــانــــب: »عـــنـــدمـــا 
كــــنــــت أدرس يف الـــــــخـــــــارج، خــــصــــوصــــاً 
عـــنـــدمـــا كـــنـــت يف الـــثـــانـــويـــة، الـــكـــثـــري مــن 
الـــنـــاس قـــدمـــوا يل يـــد املـــســـاعـــدة. ومــن 
الــــــطــــــبــــــيــــــعــــــي أن نـــــــــقـــــــــدم يـــــــــــد املـــــــســـــــاعـــــــدة 
لبعضنا بعضاً يف األوقات الصعبة«.

ترجمة: حسن عبده حسن
À عن »جابان تايمز«

 صعبة للغاية في ظروف غير مسبوقة
ً
يعيشون أوضاعا

فنادق يابانية تقّدم 
إقامة مجانية إلى أجانب 

عت بهم السبل
ّ
تقط

 قرر مدير شركة »سالكتايد«، هيروشي 
هوسوكاوا، التي تشغل فندق منطقة كانازاوا، بدء 

حملة تدعى »غرفة من أجل اإلنقاذ«، لدعوة 
أصحاب الفنادق إلى تقديم اإلقامة المجانية لمن 

هم بحاجة إليها من المقيمين األجانب.

كاريكاتيرصورة وتعليق عودة 
جزئية

فتاة تغسل يديها بالماء 
والصابون قبل تناول 

إفطارها في مركز لرعاية 
األطفال في ليتل دارلينغ 

بإنجلترا، بعد استئناف 
االفتتاح الجزئي لرياض 

األطفال والمدارس 
االبتدائية أمس.

À  أ.ب

المرصد

أثــــــــــــــــــــارت مـــــــعـــــــركـــــــة الــــــــرئــــــــيــــــــس األمــــــــــــــرييك 
دونــــــــالــــــــد تـــــــرامـــــــب مـــــــع مــــــوقــــــع »تــــــويــــــر« 
انــــــــتــــــــبــــــــاه الـــــــــعـــــــــالـــــــــم، فـــــــفـــــــرضـــــــت نــــفــــســــهــــا 
كحدث دويل، رغم »كورونا«، وأزمة 

هونغ كونغ، وأحداث مينابوليس.
فــالــجــمــيــع يـــعـــرف أنــــه لـــم يــســتــفــد 
شـــخـــص يف الـــعـــالـــم مــــن »تـــــويـــــر« كــمــا 
استفاد ترامب، إذ استطاع جذب 80 
مــلــيــون مــتــابــع عـــى صــفــحــتــه، وشــّكــل 
بـــــــــــه طـــــــــابـــــــــع رئـــــــــاســـــــــتـــــــــه عـــــــــــر فـــــــصـــــــل هـــــــذا 
املسؤول وتعين ذاك، كما أنه كتب 
عــــــره 11 ألــــــف تــــغــــريــــدة، مـــنـــهـــا 5800 
تـــــــــــغـــــــــــريـــــــــــدة هــــــــــــجــــــــــــوم عــــــــــــــى خــــــــصــــــــومــــــــه، 

و2000 تــــغــــريــــدة امـــــتـــــداح لــشــخــصــه، 
واألهـــــــــم انــــــه مـــّكـــنـــه مـــــن االنــــتــــصــــار عــى 
اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــام املـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــارض لــــــــــــــــه )صـــــــــحـــــــــافـــــــــة 
وتلفزة(، ووضع هذا االعام يف خانة 
الــدفــاع واصــمــاً إيـــاه بــانــه »آلـــة فــركــة« 
و»مـــــعـــــقـــــل ألعـــــــــــداء الـــــشـــــعـــــب«، لـــهـــذه 
األسباب بدت »غزوة توير« غامضة.
وبــن روايــتــن، إحــداهــمــا تــرى أن 
ــــيــــــس  ــــرئــ »الــــــــــحــــــــــب الــــــــــــــــذي كــــــــــــــــان« بــــــــــن الــ
واملــنــصــة الــرشــيــقــة لــم يــكــن إال واجــهــة 
خــــــــــادعــــــــــة لـــــــعـــــــاقـــــــة مــــــــــــــــرة، شــــــــهــــــــدت يف 
الــكــوالــيــس عــشــرات الــتــجــاذبــات، وأن 
»تـــرامـــب كــــان شـــوكـــة يف حــلــق )تـــويـــر( 

ــــفـــــة  ــــلـ طـــــــــــــــــــــوال وجـــــــــــــــــــــــــــــوده، تـــــــــــــــجـــــــــــــــاوزت كـ
مشكاته مــيــزة وجـــوده عــى منصتها 
كـــــرئـــــيـــــس«، كــــمــــا يـــــقـــــول املــــحــــلــــل جــــاك 
مــــــــــــوريــــــــــــس، وروايـــــــــــــــــــــــة أخــــــــــــــــرى تـــــــــــــرى أن 
ترامب الذي ال صديق له، عى أعتاب 
الدخول يف معركة كرى مع »اإلعام 
الـــــــــــــــجـــــــــــــــديـــــــــــــــد«، بــــــــــعــــــــــد أن انــــــــــتــــــــــهــــــــــى مــــــن 
التقليدي. تأرجحت التحليات، وبدا 
الــثــابــت الــوحــيــد يف الــقــصــة أن ســلــوك 
تــرامــب الــســيــايس عــي عــى التحليل 
والـــــــتـــــــوقـــــــع، وأنــــــــــــه يـــــتـــــصـــــرف أحـــــــيـــــــانـــــــاً كــــ 
»كـــــــــفـــــــــار قـــــــــريـــــــــش« يـــــصـــــنـــــع اآللـــــــــهـــــــــة مـــن 

العجوة ثم يأكلها.

شهدت معركة »ترامب - توير« 
واقعتن متتاليتن سريعتن تبعدان 
احـــــــتـــــــمـــــــاالت املـــــــصـــــــادفـــــــة فـــــيـــــهـــــا، األوىل 
كانت تغريدة قال فيها إن »التصويت 
ــــبــــــاب أمـــــــــام تــــزويــــر  ــــد يـــفـــتـــح الــ عــــــر الــــــريــ
االنتخابات«، وعقبها نوهت »توير« 
أن »املــــــــــــــــعــــــــــــــــلــــــــــــــــومــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــد تـــــــــــــــــكـــــــــــــــــون غـــــــري 
صـــحـــيـــحـــة«، ويف الـــثـــانـــيـــة غـــــرد تـــرامـــب 
تـــــعـــــلـــــيـــــقـــــاً عـــــــــى أحــــــــــــــــــداث مــــيــــنــــابــــولــــيــــس 
بــالــقــول: »عــنــدمــا يــكــون هــنــاك نــهــب، 
يكون هناك إطاق رصاص«، وعلقت 
»توير« بأن هذا ترويج للعنف، وقد 
لــــــقــــــيــــــت االشـــــــــــــــــــــــارة االخــــــــــــــــــــرية نــــــــــوعــــــــــاً مــــن 

االرتياح يف الشارع األمرييك.
فرامب جرى - وبالديمقراطية - 
اىل الــــصــــاحــــيــــة الـــــتـــــي يــــمــــلــــكــــهــــا، وهــــي 
حــقــه يف رفــــع الــحــمــايــة الــقــانــونــيــة عــن 
مـــســـؤولـــيـــة أصــــحــــاب ومــــديــــري مـــواقـــع 
الــــتــــواصــــل االجــــتــــمــــاعــــي عـــــن تــعــلــيــقــات 
روادهــــــا، وهـــي خــطــوة لـــم تــخــطــر عى 
ذهــن بــشــر مــن قــبــل، ولــم تــفــزع فقط 
»أهـــــــــــــــــل تــــــــــــويــــــــــــر«، بــــــــــل أفــــــــــزعــــــــــت مــــــــــارك 
زوكــــــــــربــــــــــريغ وجــــــمــــــاعــــــة »فــــــيــــــس بــــــــوك« 

قبلهم.
كــــــــذلــــــــك فـــــــــــــإن تــــــــــرامــــــــــب طـــــــــــــرح عــــى 
املــشــهــد اإلعــامــي ســــؤاالً مــعــقــدا، هل 

يحق الدارات مــواقــع التواصل حذف 
بــــــــوســــــــت، أو تـــــــغـــــــريـــــــدة، أو الــــتــــعــــلــــيــــق 
عـــــلـــــيـــــهـــــا، وبــــــــــــــأي صـــــــفـــــــة، دون تــــهــــديــــد 

حرية الرأي واإلعام.
الـــــرئـــــيـــــس »تــــــويــــــتــــــي«، كــــمــــا يــطــلــق 
عليه جون بايدن سخرية من عشقه 
لــــ»تـــويـــر«، بــاخــتــصــار، قــــرر أن يــاعــب 
الــــــــــعــــــــــالــــــــــم يف آخـــــــــــــــــر لـــــــــحـــــــــظـــــــــات دورتـــــــــــــــــه 
الرئاسية الجارية، خصاماً مع لوحة 
املــــفــــاتــــيــــح نـــفـــســـهـــا، ذات الــــــــــــ140 حــــرفــــاً 
الــــتــــي العــــبــــهــــم عـــلـــيـــهـــا عــــشــــقــــاً. نــــحــــن ال 

نملك إال أن نتفرج ونرى.
خالد محمود

À عن »كاغل«

صحافة عالمية

هيروشي مدير شركة »سالكتايد« خالل حملة غرفة من أجل اإلنقاذ. À من المصدر

تظاهرات عارمة
في أميركا ضد عنف 

الشرطة.  

الرئيس »تويتي«

العديد من الفنادق اليابانية يقّدم المساعدة لألجانب 
الذين اضطروا للبقاء في اليابان، وال يملكون ما يكفي من 

أموال خالل فترة اإلغالق الحدودي بين الدول.
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كشف عضو مجلس إدارة نـــادي دبا 
الـــــــــفـــــــــجـــــــــرة ومـــــــــــديـــــــــــر الـــــــــفـــــــــريـــــــــق األول، 
جمعة حمدان العبدويل، عن قرب 
التعاقد مع مدرب نادي البطائح 
املصري طارق السيد عبدالغفار، 
لــــيــــتــــســــلــــم مــــــهــــــام تــــــــدريــــــــب الــــفــــريــــق 
األول يف املــوســم املــقــبــل، وأنــــه تم 
ــــــرض الـــــرســـــمـــــي بــــهــــذا  ــــعـ ــ تـــــقـــــديـــــم الـ
الـــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــوص، مــــــــــــــــــنــــــــــــــــــوهــــــــــــــــــاً بــــــــــــــــأن 
»النواخذة« أصبح األقــرب للتوصل 
التفاق نهايئ يف هذا الشأن، رغم أن 
هــنــاك مــدربــن آخــريــن يــتــم الــتــفــاوض 

معهم حالياً.

وقـــــــــــال الـــــــعـــــــبـــــــدويل، لـــــــــــ»اإلمــــــــــارات 
الــــيــــوم«: »مـــازلـــنـــا يف طــــور الــتــفــاوض، 
وبــــــــانــــــــتــــــــظــــــــار الـــــــتـــــــوقـــــــيـــــــع عـــــــــــى الــــــعــــــقــــــد، 
ونتطلع لذلك بوقت قريب، واملدرب 
طارق السيد نعتربه من أبناء النادي 

ـــــادي،  ــنــ ــ ــــه بـــــتـــــاريـــــخ الـــ ــــمــ ويـــــرتـــــبـــــط اســ
حـــــــــــــيـــــــــــــث نـــــــــــــجـــــــــــــح يف وقـــــــــــــت 

ســــابــــق بــــقــــيــــادة الـــفـــريـــق 
ملــــــــــــــــرتــــــــــــــــن لـــــــــــلـــــــــــعـــــــــــب يف 

دوري املحرتفن، 
وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــن 

املدربن 
االكفاء 

الذين 

تـــــــــشـــــــــهـــــــــد لـــــــــــهـــــــــــم ســـــــــــرتـــــــــــهـــــــــــم الـــــــــــكـــــــــــرويـــــــــــة 
بالنجاح«.

وبــخــصــوص الــتــعــاقــدات الــجــديــدة 
مـــــــــــــــــع الـــــــــــــاعـــــــــــــبـــــــــــــن األجــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــب، أوضـــــــــــــــــح 
ــــبــــــدويل: »نـــنـــتـــظـــر أن تـــتـــضـــح صــــــورة  ــــعــ الــ
املنافسات الحالية باستئناف أو إلغاء 
املـــــــــــــــــــوســـــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــايل لـــــــــــــــــــي يــــــتــــــم 
الـــــــــــــــتـــــــــــــــفـــــــــــــــاوض مـــــــــــــــــع األجــــــــــــــانــــــــــــــب 
ــــــم وضــــع  واملـــــقـــــيـــــمـــــن، وقـــــــــد تـ
ــــيـــــع  تــــــــــــــــصــــــــــــــــورات فــــــــنــــــــيــــــــة لـــــجـــــمـ
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات«، كــاشــفــاً 
عن مغادرة حارس املرمى 
أحمد الحوسني إىل بني 
ياس بعد انتهاء عقد 

إعارته.

ــــفـــــة »تـــــــــــــــــودو فـــــيـــــغـــــاس«  ــــيـ ذكــــــــــــــرت صـــــحـ
الفرنسية أن نـــادي النــس اقـــرتب من 
التعاقد مع الاعب الكونغويل غايل 
كــــاكــــوتــــا، رغــــــم دخـــــــول شــــبــــاب األهــــي 
بـــقـــوة يف مـــفـــاوضـــات مـــع نـــــادي أمـــيـــان 
الــــــفــــــرنــــــي لـــــضـــــم الـــــــاعـــــــب بـــــــدايـــــــة مـــن 

املوسم املقبل.
وأوضـــــحـــــت أن كـــاكـــوتـــا بـــــات عــى 
مــــــــــقــــــــــربــــــــــة مـــــــــــــــن الــــــــــتــــــــــوقــــــــــيــــــــــع عـــــــــــــــى عـــــقـــــد 
ــــــود إىل  ــــعـ ــ ــيـ ــ ــ ــــــه إىل النـــــــــــــــس، لـ ــــامـ ــ ــــمـ ــ ــــــضـ انـ
فريقه السابق الذي لعب يف صفوفه 
ــيــــــل اإلعــــــــــــــــــــــارة مــــن  ــ ــبــ ــ يف 2007 عــــــــــى ســ
تــشــلــي اإلنــجــلــيــزي، مــبــيــنــة أن نــادي 
رايــو فايكانو اإلســبــاين سيحصل عى 
نــــســــبــــة مــــــن الـــــصـــــفـــــقـــــة، بـــــعـــــدمـــــا وضـــــع 

ــــاً يف عـــقـــد كــــاكــــوتــــا مــع  شـــــرطـ
أمـــــــــــــــــيـــــــــــــــــان، يــــــــضــــــــمــــــــن لـــــه 
الحصول عى مقابل 
مـــــادي يف حــــال إعــــارة 
العـــــــــــــــــبـــــــــــــــــه  بــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــع  أو 

السابق.
وأشارت إىل أن 
ــــلـــــغ  ــــبـ ــــتـ الـــــــصـــــــفـــــــقـــــــة سـ
 5.5 قــــــــــــــيــــــــــــــمــــــــــــــتــــــــــــــهــــــــــــــا 
مـــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــــــــــــورو، 
مــؤكــدة أن كاكوتا 
أثار الشك برتدده 

بشأن 
املوافقة 

شباب عـــــى عــــرض 
الــــــــبــــــــقــــــــاء يف األهــــــــــي، أو 

فرنسا، واالنضمام إىل النس.

العبدولي: المصري طارق السيد األقرب 
لتدريب دبا الفجيرة

ــــيــــــس  أطـــــــــلـــــــــق مــــــحــــــمــــــد بـــــــــــن ســـــــلـــــــيـــــــم، رئــ
مــــــــــنــــــــــظــــــــــمــــــــــة اإلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات لـــــــــــلـــــــــــســـــــــــيـــــــــــارات 
والــــــــــــدراجــــــــــــات الـــــــنـــــــاريـــــــة، أمــــــــــــس، أول 
لـــــعـــــبـــــة إلـــــــكـــــــرتونـــــــيـــــــة رســــــمــــــيــــــة لـــــريـــــاضـــــة 
الـــســـيـــارات يف دولــــة اإلمـــــارات 
لــربــط املــتــســابــقــن املحلين 

باملتسابقن حول العالم، وذلك عرب 
اإلنرتنت واستقطاب جيل جديد من 
ــــادرة جــــــديــــــدة مـــهـــمـــة  ــبــ ــ ــــمــ املــــنــــافــــســــن كــ
للمساعدة يف تطوير مستقبل رياضة 
ــــقــــــاب وبـــــــــاء فــــــروس  ــــارات يف أعــ ــيــ ــ الــــــســ
كورونا، وستقام املسابقة األوىل يوم 

12 الجاري
وقـــــــــــــــــــــــــــال بـــــــــــــــــن ســـــــــــلـــــــــــيـــــــــــم، يف بـــــــــيـــــــــان 
صـــــــــــحـــــــــــايف: »فـــــــــــخـــــــــــور بــــــــإعــــــــطــــــــاء فــــــرصــــــة 
لــــاعــــبــــن يف جــــمــــيــــع أنــــــحــــــاء اإلمــــــــــــارات 

للمنافسة يف لعبة وطنية رسمية«.
دبي À اإلمارات اليوم

بن سليم يطلق لعبة إلكترونية خاصة برياضة السيارات في اإلمارات

محمد فاضل À الفجيرة

أحمد طارق À دبي

 À .غايل كاكوتا
جمعة العبدولي. À من المصدرمن المصدر

كاكوتا يبتعد عن شباب األهلي

أعـــــــلـــــــن مـــــجـــــلـــــس دبـــــــــــي الــــــــــريــــــــــايض أنــــــه 
يدرس العودة التدريجية للجمهور 
إىل املـــاعـــب »وفـــق مــعــايــر الــســامــة 
وتـــــــــعـــــــــلـــــــــيـــــــــمـــــــــات الـــــــــــــوقـــــــــــــايـــــــــــــة املــــــــتــــــــبــــــــعــــــــة، 
الــــصــــادرة عـــن الــلــجــنــة الــعــلــيــا إلدارة 
األزمـــات والــكــوارث بــدبــي والــجــهــات 

الحكومية«.
ــــلـــــس دبـــــي  وقـــــــــــال أمـــــــــن عـــــــــام مـــــجـ
الـــــــريـــــــايض، ســــعــــيــــد حــــــــــارب، يف 
بــيــان صــحــايف أمـــس: »نــعــمــل 
عـــــى وضــــــع آلـــــيـــــات لـــلـــعـــودة 
الـــــــتـــــــدريـــــــجـــــــيـــــــة لـــــلـــــجـــــمـــــهـــــور، 
وبــــــــــنــــــــــســــــــــب حــــــــــــضــــــــــــور وفــــــــــق 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، 
وتـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــور مــــــــــــــــــــــــع تـــــــــــــطـــــــــــــور 
الــــــــــــــتــــــــــــــعــــــــــــــامــــــــــــــل مــــــــــــــــــــع جـــــــــائـــــــــحـــــــــة 
)كـــــوفـــــيـــــد-19(، ولـــديـــنـــا خـــال 
الــــــــــــــــــفــــــــــــــــــرتة املـــــــــــقـــــــــــبـــــــــــلـــــــــــة فـــــــــعـــــــــالـــــــــيـــــــــات 

مختلفة، سيتم اإلعان عنها خال 
األيـــــــــــام املــــقــــبــــلــــة، وســــنــــعــــمــــل عــــــى أن 
تـــــــكـــــــون عـــــــــــــودة املــــــنــــــافــــــســــــات مــــرتــــبــــطــــة 
بــعــودة الجمهور أيــضــاً، وبالتعاون 

مع جميع شركائنا«.
وأضـــــــــــــــــــاف: »نـــــــحـــــــن ســـــــــعـــــــــداء بــــــعــــــودة 
النشاط الريايض يف إمارة دبي، من 
خال انطاق التدريبات يف مختلف 
الــــــــــريــــــــــاضــــــــــات بـــــــــاألنـــــــــديـــــــــة الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة 
والـــــخـــــاصـــــة واألكــــــاديــــــمــــــيــــــات ومـــــراكـــــز 
الـــــــتـــــــدريـــــــب والــــــلــــــيــــــاقــــــة الــــــبــــــدنــــــيــــــة، مـــع 
تـــــــــــطـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــق ســـــــــــلـــــــــــســـــــــــلـــــــــــة دقــــــــــــــيــــــــــــــقــــــــــــــة مـــــــن 
اإلجـــــــــــــــــراءات املـــــهـــــمـــــة، لــــلــــحــــفــــاظ عـــى 
ســـــــــامـــــــــة الـــــــــريـــــــــاضـــــــــيـــــــــن، وســــــعــــــادتــــــنــــــا 
ــــتـــــفـــــاعـــــل اإليــــــجــــــابــــــي الــــكــــبــــر  كــــــبــــــرة بـــــالـ
الــــذي ملــســنــاه مـــن الــجــمــيــع، ويــســرنــا 
أن نعلن عن العمل مع شرطة دبي 
ــــادرة  ــ ــبـ ــ ــ ــــــي يف مـ ــــــجـ ــيـ ــ ــ ــــــرتاتـ شـــــريـــــكـــــنـــــا االسـ
جــديــدة تــتــعــلــق بــاالســتــعــداد لــعــودة 
الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــور الـــــــــــريـــــــــــايض مــــــــــن مــــخــــتــــلــــف 
الجنسيات، ويف جميع الرياضات، 
ووضـــــــع اإلجـــــــــــــراءات الــــتــــي تـــســـهـــم يف 
مــنــح الــجــمــهــور الــفــرصــة لــاســتــمــتــاع 
بــــــــــالــــــــــعــــــــــروض الـــــــــريـــــــــاضـــــــــيـــــــــة الـــــجـــــمـــــيـــــلـــــة 

املـــــــــــخـــــــــــتـــــــــــلـــــــــــفـــــــــــة، مــــــــــــــــــع الــــــــــــــحــــــــــــــفــــــــــــــاظ عـــــــى 
ــــهــــــم وســـــــــامـــــــــة الــــــريــــــاضــــــيــــــن،  ــتــ ــ ســــــامــ
ــــــق مــــعــــايــــر الــــســــامــــة وتـــعـــلـــيـــمـــات  وفـ
الـــــــــوقـــــــــايـــــــــة املـــــــتـــــــبـــــــعـــــــة، الــــــــــــــصــــــــــــــادرة عــــن 
الـــــــلـــــــجـــــــنـــــــة الـــــــعـــــــلـــــــيـــــــا إلدارة األزمــــــــــــــــــات 
والـــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــوارث بـــــــــــــــــدبـــــــــــــــــي والــــــــــــــجــــــــــــــهــــــــــــــات 

الحكومية«.
ويـــــــنـــــــظـــــــم مــــــجــــــلــــــس دبـــــــــــــي الــــــــــريــــــــــايض، 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع شــــرطــــة دبــــــــي، نـــهـــايـــة 
ــــقــــــى عــــــــــودة  ــتــ ــ ــلــ ــ األســــــــــــبــــــــــــوع املــــــــقــــــــبــــــــل، مــ
ــــمــــــاعــــــب الــــــريــــــاضــــــيــــــة،  ــلــ ــ الــــــجــــــمــــــاهــــــر لــ
تــحــت شــعــار: »الــتــزامــكــم ســعــادة«، 
والـــــــــــــــــــــــذي يـــــــــــــــأيت اســـــــــتـــــــــكـــــــــمـــــــــاالً لــــــجــــــهــــــود 
التعاون بن الطرفن، التي أثمرت 
ــــام 2019 تـــنـــظـــيـــم مـــلـــتـــقـــى »مـــنـــصـــة  عــ
الــــــــــتــــــــــشــــــــــجــــــــــيــــــــــع الــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــايض«، الــــــــــــــــــذي 
ــــلــــــس دبـــــــي  ــــجــ اســـــــتـــــــضـــــــافـــــــه ونـــــــظـــــــمـــــــه مــ
الـــــــريـــــــايض يف مــــــقــــــره، بـــــالـــــتـــــعـــــاون مـــع 
شــــــــــــــــــرطــــــــــــــــــة دبـــــــــــــــــــــــــــــــــــي، تــــــــــــــحــــــــــــــت شــــــــــــــعــــــــــــــار: 
»الــــتــــزامــــكــــم ســــــعــــــادة«، وبـــمـــشـــاركـــة 
مسؤولن من املجلس وشرطة دبي 
واألنـــديـــة وروابــــط املــشــجــعــن، ومــن 
اإلعــامــيــن واملــؤثــريــن وهــيــئــة تنظيم 
االتصاالت، وتركزت نقاشاته حول 

ــــبــــــه  ــــعــ ــــلــ الــــــــــــــــــــــــــــدور اإليـــــــــــــجـــــــــــــابـــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــذي يــ
الجمهور، ونبذ التعصب.

وســــيــــتــــم تــــنــــظــــيــــم املــــلــــتــــقــــى بــــمــــشــــاركــــة 
مــمــثــلــن عــــن مـــجـــلـــس دبـــــي الـــريـــايض 
وشـــــــــــــــــرطـــــــــــــــــة دبــــــــــــــــــــــــــــي، وعــــــــــــــــــــــن األنــــــــــــــديــــــــــــــة 
الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــيـــــــة والــــــــــخــــــــــاصــــــــــة يف دبـــــــــــي، 
واالتـــحـــادات الــريــاضــيــة واملــؤســســات 
ذات الـــــــعـــــــاقـــــــة بــــــالــــــقــــــطــــــاع الـــــــريـــــــايض 
ــــيـــــات، إىل جــــانــــب  ــــالـ ومــــنــــظــــمــــي الـــــفـــــعـ
إعامين ومؤثرين من الفاعلن يف 
ــــــايض، وســــيــــتــــم تــنــظــيــم  ــــريـ ــ الــــقــــطــــاع الـ
املـــــــلـــــــتـــــــقـــــــى مـــــــــــن خـــــــــــــــال جـــــــلـــــــســـــــة لــــــقــــــاء 
مــــــــــــــبــــــــــــــاشــــــــــــــر بــــــــــــــمــــــــــــــشــــــــــــــاركــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــــــدد مــــــــن 
املــــــــتــــــــحــــــــدثــــــــن، إىل جــــــــانــــــــب مــــــشــــــاركــــــة 
متحدثن آخرين عن ُبْعد عرب نظام 

الفيديو.
وقال سعيد حارب، يف هذا الصدد: 
ــــيـــــم املـــــلـــــتـــــقـــــى الــــــجــــــديــــــد يف  ــــنـــــظـ »يـــــــــــــأيت تـ
توقيت مهم، حيث يشكل امــتــداداً 
لـــــــــــــجـــــــــــــهـــــــــــــودنـــــــــــــا يف عـــــــــــــــــــــــــــــــودة الـــــــــــنـــــــــــشـــــــــــاط 
الـــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــايض، كــــــــــــمــــــــــــا يــــــــــســــــــــبــــــــــق عــــــــــــــــــودة 
ــــــال الــــفــــرتة  املــــنــــافــــســــات الــــرســــمــــيــــة خـ
املــــــــــــقــــــــــــبــــــــــــلــــــــــــة، بــــــــــحــــــــــيــــــــــث تــــــــــــــكــــــــــــــون عـــــــــــــــــودة 
الجماهر مدروسة وفق التعليمات 

ــــاجــــــة الــــجــــمــــهــــور  ــــبـــــي حــ ــــلـ الـــــوقـــــائـــــيـــــة وتـ
ــــة الـــــــــريـــــــــاضـــــــــة، ونــــــــحــــــــن هــــــنــــــا ال  ــــعــ ــــابــ ــتــ ــ ملــ
نتحدث عن عودة منافسات دوري 
كــــــــرة الــــــقــــــدم أو الــــــريــــــاضــــــات األخــــــــرى 
وحـــــــــــــــــســـــــــــــــــب، بـــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــــــــودة الــــــــــنــــــــــشــــــــــاط 
ــــريـــــايض يف قــــطــــاعــــات عـــــدة مـــهـــمـــة،  الـ
مــــــــن بــــيــــنــــهــــا الــــــقــــــطــــــاع الــــــــخــــــــاص الــــــــذي 
يضم مئات األكاديميات يف مختلف 
الــــــريــــــاضــــــات، كــــمــــا أن لــــديــــنــــا يف دبــــي 
بــــــــطــــــــوالت عــــــاملــــــيــــــة، تــــــــم اإلعـــــــــــــــان عـــن 
عــــــــــــــــودة مــــــنــــــافــــــســــــاتــــــهــــــا خـــــــــــــال الـــــــفـــــــرتة 
املقبلة، ويف مقدمتها بطولة جولة 
ــــــوائن دبـــــي الـــعـــاملـــيـــة لـــلـــغـــولـــف الـــتـــي  مـ
تــــحــــمــــل اســـــــــم )الــــــطــــــريــــــق إىل دبـــــــــي(، 
والــتــي ســتــنــطــلــق جــوالتــهــا األوروبـــيـــة 
خــــال الـــشـــهـــر املـــقـــبـــل، ويـــتـــم تــنــظــيــم 
مــحــطــتــهــا الــخــتــامــيــة وتـــتـــويـــج الــبــطــل 
يف دبي خال شهر ديسمرب املقبل، 
وهــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــبــــــــــــــطــــــــــــــولــــــــــــــة الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــي يـــــــحـــــــضـــــــر 
مـــــــــــــئـــــــــــــات اآلالف مــــــن  مـــــــــنـــــــــافـــــــــســـــــــاتـــــــــهـــــــــا 
املشجعن حول العالم، من بينهم 
أكـــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن 60 ألـــــــــــــــــــــــف مــــــــــــتــــــــــــفــــــــــــرج يف 

النهائيات بدبي«.
دبي À اإلمارات اليوم

استضافة الجولة الختامية لبطولة الغولف ديسمبر المقبل 

دبي تدرس السماح للجمهور بالعودة إلى المالعب 
»وفق ضوابط«

من مبادرة مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي المنعقدة العام الماضي حول الحضور الجماهيري.  À من المصدر

سعيد حارب:

، وبنسب حضور وفق 
ً
»نضع آليات لعودة الجمهور تدريجيا

التعليمات الحكومية«.

ينظم مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع شرطة دبي، نهاية األسبوع المقبل، 
ملتقى عودة الجماهير للمالعب الرياضية، تحت شعار: »التزامكم سعادة«.

https://www.emaratalyoum.com/
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ماندالوس
طلب نادي أيك أثينا اليوناني الحصول على ستة ماليين 
يورو مقابل بيع العبه بيتروس ماندالوس إلى أحد أندية 

دوري الخليج العربي، حسب ما ذكرت صحيفة »نوفا 
 آخر من 

ً
سبورت« اليونانية، مشيرة إلى تلقي النادي عرضا

ناٍد تركي.

إيغور
بث نادي الشارقة على حسابه عبر »توتير« فيديو يظهر 
خالله العب الفريق إيغور كورنادو وهو يؤدي تدريبات 

خاصة داخل صالة رياضية، وبدأ الالعب الذي ارتدى كمامة 
الوجه في روح معنوية عالية، وكتب على الفيديو 

»تدريبات قوية لعودة قوية«.

»كورونا«
قال العب ينتهي عقده نهاية الموسم الحالي، 

 للتجديد، 
ً
 ضعيفا

ً
لـ»اإلمارات اليوم«، إن ناديه قدم له عرضا

بحجة تأثر الوسط الرياضي بوباء كورونا المستجد، لكنه أشار 
ل انتظار عروض أخرى.

ّ
إلى أنه لن يحسم مصيره، وأنه يفض

ب
سة مالع

رم

ــــيــــــة عـــن  ــــانــ كــــشــــفــــت وســــــائــــــل إعــــــــــام رومــ
تـــــــلـــــــقـــــــي مـــــــــــــــــــــدرب الـــــــــــــــوصـــــــــــــــل، الـــــــــــــرومـــــــــــــاين 
لورينت ريجيكامب، هدية ثمينة من 
زوجـــــــــــتـــــــــــه أنـــــــــــــــا مـــــــــــاريـــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــرودان، عــــقــــب 
ــــــايض إىل مــديــنــة  ــــبـــــوع املـ عـــودتـــهـــمـــا األسـ
ــــتـــــي تـــبـــعـــد 40 كـــيـــلـــومـــراً  ــــاغـــــوف، الـ ــنـ ــ سـ
شــــــــــــــــــمــــــــــــــــــال الــــــــــــــعــــــــــــــاصــــــــــــــمــــــــــــــة الــــــــــــــرومــــــــــــــانــــــــــــــيــــــــــــــة 

بوخارست.
وأوضـــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــت صـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــفـــــــــــة »بــــــــــــــــــــــرو 
ســبــورت« أن ريجيكامب شوهد، أول 
مـــــــــن أمـــــــــــــــس، أثـــــــــنـــــــــاء تــــــوجــــــهــــــه لــــحــــضــــور 
ــــتـــــمـــــاع مــــــع مــــمــــثــــي أحــــــــد أكــــــــر بـــيـــوت  اجـ

األزيــــــــــــــــــاء الـــــــرومـــــــانـــــــيـــــــة، إذ كــــــــــان مــــــــدرب 
الــوصــل قــد وقــع عــقــداً مــع الشركة يف 
فـــــــــــرايـــــــــــر املــــــــــــــــــــــايض، لــــــيــــــصــــــبــــــح شــــخــــصــــيــــة 
دعائية )موديل( ملنتجات الشركة من 
ــــيـــــة مــــقــــابــــل 100 ألــــف  ــــالـ املــــــابــــــس الـــــرجـ

يورو.
وأشارت إىل أن ريجيكامب توجه 
ــــارة  ــ ــيـ ــ ــ ــــــسـ إىل االجــــــــتــــــــمــــــــاع وهــــــــــــو يــــــــقــــــــود الـ
الجديدة من نوع فرياري 488 جي يت 
بي، التي تبلغ قيمتها 350 ألف يورو، 
مـــوضـــحـــة أن املــــــدرب الــــرومــــاين يــمــتــلــك 
أسطول سيارات تتخطى قيمته ثاثة 

مايني يورو.

وأضـــــــافـــــــت: »ريــــجــــيــــكــــامــــب يــمــتــلــك 
ضــمــن أســطــول الــســيــارات الــخــاصــة به 
مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الـــــــســـــــيـــــــارات الـــــفـــــاخـــــرة، 
أبــــرزهــــا مـــرســـيـــدس مـــايـــبـــاخ، وســـيـــاراتـــا 
رولــــــــــز رويـــــــــــس، وســـــيـــــارتـــــا مــــرســــيــــدس، 
وبــنــتــي، وكـــاديـــاك إســكــالــيــد، وجيب 
رانــغــلــر، إذ تــحــتــاج هــذه املــجــمــوعــة من 
الـــــــــســـــــــيـــــــــارات صــــــيــــــانــــــة دوريــــــــــــــــــة شــــــهــــــريــــــاً، 
تحتاج إىل بضعة آالف يــورو، وهــو ما 
يتخطى راتباً جيداً لاعب كرة قدم يف 

الدوري الروماين«.
وبّينت أن املــدرب الروماين حصد 
الـــــــعـــــــديـــــــد مـــــــــن األمـــــــــــــــــــــوال بــــــعــــــد انـــــتـــــقـــــالـــــه 
لـــلـــتـــدريـــب يف الــــــــدوري الــــســــعــــودي، ثــم 

دوري الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، مـــوضـــحـــة أن 
ريجيكامب حصل عىل تعويض قدره 
2.2 مــلــيــون يــــورو، عــقــب فــســخ عــقــده 
مع نادي الوحدة، قبل أن يوقع عقداً 
جـــــــــديـــــــــداً مــــــــع نــــــــــــادي الـــــــــوصـــــــــل، يـــحـــصـــل 
ــــعــــــة مــــــــايــــــــني يــــــــــورو  ــــبــ بــــــمــــــوجــــــبــــــه عــــــــــىل ســ
مقابل توليه تدريب »اإلمراطور« ملدة 

موسمني.
 وأكـــــــدت أن لـــوريـــنـــت ريــجــيــكــامــب 
يـــعـــد نــــمــــوذجــــاً مـــثـــالـــيـــاً لــــرجــــل األعــــمــــال 
الناجح يف رومانيا، إذ إن لديه العديد 
مــن مــصــادر الــدخــل الــجــانــبــيــة، إضــافــة 
إىل عمله مــدربــاً، بينما يعد مــن أغىل 

املدربني يف رومانيا يف الفرة األخرية.

مدرب الوصل يمتلك أسطول سيارات تتخطى قيمته الـ 3 ماليين يورو

 من زوجته
ً
ريجيكامب يتلقى سيارة »فيراري« هدية

أحمد طارق À دبي

ريجيكامب بجانب سيارته الجديدة. À من المصدر

قـــــــال حـــــــــارس مـــــرمـــــى فـــــريـــــق الــــظــــفــــرة، 
زايــد الحمادي، إنــه تنازل قبل بداية 
ـــلــــيــــون  املــــــــوســــــــم الــــــــحــــــــايل عــــــــن نــــــصــــــف مـ
درهــــــــم مـــــن عـــــقـــــده لـــيـــنـــتـــقـــل إىل فـــريـــق 
حــــــتــــــا عـــــــــىل ســـــبـــــيـــــل اإلعـــــــــــــــــــارة مـــــــــن أجــــــل 
الــــــــــحــــــــــصــــــــــول عـــــــــــــىل فـــــــــــرصـــــــــــة املـــــــــشـــــــــاركـــــــــة 
املــســتــمــرة، وإنــــه ســيــعــود إىل صــفــوف 
فريقه مطلع شهر يوليو املقبل، بعد 
انـــتـــهـــاء فــــرة إعــــارتــــه مـــع »اإلعــــصــــار«، 
لـــــــعـــــــدم رغــــــبــــــتــــــه يف االســــــــــتــــــــــمــــــــــرار، عـــىل 
الرغم من الفرصة الذهبية التي كان 
ســـــيـــــحـــــصـــــل عـــــلـــــيـــــهـــــا يف حـــــــــــــال تـــــجـــــديـــــد 
إعارته مع حتا، بعد انتقال الحارس 
األســــايس لــلــفــريــق، درويــــش محمد، 
إىل صــــــــــفــــــــــوف الــــــــــشــــــــــارقــــــــــة بــــــــــــدايــــــــــــة مــــن 

املوسم املقبل.
وأكـــــــــــــــــد الـــــــــحـــــــــمـــــــــادي لــــــــــــــــ»اإلمـــــــــــــــارات 
الـــــــــــــيـــــــــــــوم« أنـــــــــــــــه اتــــــــــخــــــــــذ قــــــــــــــــــــــراره بــــــــصــــــــورة 
ــــتـــــظـــــر نــــــهــــــايــــــة عـــقـــد  ــــنـ رســـــــمـــــــيـــــــة، وأنــــــــــــــه يـ
اإلعــــــــــــارة مـــطـــلـــع يــــولــــيــــو املــــقــــبــــل لـــيـــكـــون 
العـــــــــبـــــــــاً يف صـــــــفـــــــوف الــــــــظــــــــفــــــــرة. وقـــــــــــال: 
ــــقـــــال درويـــــــــش  ــــتـ ــــانـ »األمـــــــــــــر ال يــــتــــعــــلــــق بـ
محمد إىل صفوف الشارقة، فهناك 
أمـــور أخـــرى تــجــرين عــىل الـــعـــودة إىل 
الـــــــــظـــــــــفـــــــــرة، بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة يل فـــــــــــــإن فـــــكـــــرة 
اإلعـــــــــــارة كــــانــــت خــــــوض تــــجــــربــــة خـــــارج 
صـــفـــوف الـــظـــفـــرة، ولـــكـــن اآلن أفــّضــل 
العودة إىل بيتي، كما أنني اضطررت 
لتعليق الدراسة التي أريد إكمالها«.

وكـــــان الــــحــــارس، الـــــذي يــبــلــغ 24 
عــامــاً، تــنــازل يف يوليو مــن العام 

املــــــــــايض عــــــن نــــصــــف مـــلـــيـــون 
درهــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــن عـــــــــقـــــــــده، 

لــيــنــتــقــل إىل فــريــق 
حــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــن 

أجل 

الــــــــــحــــــــــصــــــــــول عــــــــــــىل فــــــــــرصــــــــــة املــــــــشــــــــاركــــــــة 
املــــســــتــــمــــرة. وقــــــــال وقــــتــــهــــا لــــــــ»اإلمـــــــارات 
الــــيــــوم« إنـــــه اتـــخـــذ الـــخـــطـــوة مــــن أجـــل 
اســتــعــادة ثــقــتــه بــنــفــســه، بــعــد تــراجــع 
مــــــــعــــــــدل دقـــــــــائـــــــــق الــــــلــــــعــــــب يف املــــــوســــــم 
املـــــــــــــــــــــايض، لـــــــكـــــــن الـــــــــــــحـــــــــــــارس لـــــــــــم يــــحــــظ 
ــــفـــــرصـــــة املـــــــشـــــــاركـــــــة، إذ خـــــــــاض أربـــــــع  بـ
مــبــاريــات فــقــط، ثـــاث مــنــهــا يف كــأس 

الخليج العربي.
وعــــــــــــــــــــــــــّر الـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــارس عــــــــــــــــن شــــــــكــــــــره 
وتقديره ملسؤويل شركة الكرة بنادي 
حــتــا عــىل الــفــرة الــتــي كـــان فيها العــبــاً 
يف صــفــوف »اإلعـــصـــار«، وقــــال: »أود 
أن أشـــــكـــــرهـــــم عــــــىل مــــــا قــــــدمــــــوه يل يف 
الـــــــــــــــفـــــــــــــــرة املـــــــــــــاضـــــــــــــيـــــــــــــة، وأتــــــــــــمــــــــــــنــــــــــــى لـــــهـــــم 

التوفيق«.
وحــــــول الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي يــمــكــن 
أن تـــواجـــهـــه يف حــــراســــة مـــرمـــى فــريــق 
ــــألــــــق  الـــــــــظـــــــــفـــــــــرة، خــــــــصــــــــوصــــــــاً يف ظــــــــــل تــ
الحارس خالد السناين، وما إذا كان 
سريىض بلعب دور الحارس البديل، 
قــال زايـــد الــحــمــادي: »خــالــد السناين 
مدرسة أتعلم منها يومياً، ويف حال 

حـــــــصـــــــلـــــــت عـــــــــــــىل الــــــــــفــــــــــرصــــــــــة بــــــالــــــتــــــأكــــــيــــــد 
سأسعى لاستفادة منها، وبالصر 

واالجتهاد سأنال املراد«.
ــــــادي إىل أنـــــه  ــــمـ ــ ــــحـ ــ وأشــــــــــــــار زايــــــــــــد الـ
ســــيــــعــــمــــل خـــــــــال الـــــــفـــــــرة املــــقــــبــــلــــة عـــىل 
استئناف دراسته الجامعية، وقال: 
ــــنـــــت قـــــد أوقـــــفـــــت الـــــــدراســـــــة بــســبــب  »كـ
اإلعــــارة، لصعوبة الــذهــاب والــعــودة 
مــــــــــــن وإىل حــــــــــتــــــــــا، ولــــــــــكــــــــــن ســــــــــأواصــــــــــل 
تعليمي، إذ إنني أدرس يف الجامعة 

تخصص إدارة األعمال«.
ونشأ الحارس زايد الحمادي يف 
نـــادي الــظــفــرة، إذ انــضــم إىل مــدرســة 
الكرة وهو بعمر تسع سنوات، بعد 
تـــــــألـــــــقـــــــه يف مــــــــهــــــــرجــــــــان ريـــــــــــــــــايض نــــظــــمــــه 
ــــبـــــي الـــــــريـــــــايض يف نــــــادي  مــــجــــلــــس أبـــــوظـ
الـــــــــعـــــــــني، وظــــــــــــل الــــــــحــــــــمــــــــادي العـــــــــبـــــــــاً يف 
صــفــوف الــظــفــرة عــىل مـــدار 18 عــامــاً، 
تدرج خالها من فرق املراحل السنية 
حتى الفريق األول، وتعد تجربة حتا 
هي الوحيدة له خارج أسوار »فارس 
ــنـــــه لــــــــم يــــــحــــــظ خــــالــــهــــا  ــ ــــكـ الــــــــظــــــــفــــــــرة«، لـ
ــــراً  ــــفـــــرصـــــة املــــــشــــــاركــــــة املـــــســـــتـــــمـــــرة، نـــــظـ بـ
العـــــــــتـــــــــمـــــــــاد مــــــــــــــــــدرب »اإلعــــــــــــــــصــــــــــــــــار« عــــىل 

الحارس درويش محمد.
وكانت شركة نادي الظفرة لكرة 
الـــــــقـــــــدم جـــــــــــددت يف عـــــــــام 2018 عـــقـــد 
الحارس ملدة ثاثة مواسم إضافية، 
يف خطوة إلغــاق الــبــاب أمــام األندية 
ــــلـــــحـــــصـــــول عـــىل  ــــــت تـــــطـــــمـــــح لـ ــــانـ ــ ــــــي كـ ــتـ ــ ــ الـ
خدمات الحارس، خصوصاً بعد أن 
تـــألـــق زايـــــد الـــحـــمـــادي بــشــكــل مــمــيــز يف 
ذلــــــــــك املـــــــــوســـــــــم، وخــــــــــــاض 21 
دوري  يف  مــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــاراة 

الخليج العربي.

قرر عدم تجديد إعارته لحتا والعودة إلى الظفرة

الحمادي تنازل عن نصف مليون 
 في مقعد أساسي.. 

ً
درهم أمال

واكتفى بـ 4 لقاءات فقط
معاذ كمبال À أبوظبي

زايد الحمادي:

»كنت قد أوقفت الدراسة لصعوبة الذهاب والعودة من وإلى حتا، ولكن سأواصل 
تعليمي، إذ إنني أدرس في الجامعة تخصص إدارة أعمال«.

»خالد السناني 
مدرسة أتعلم منها 
، وفي حال حصلت 

ً
يوميا

على الفرصة بالتأكيد 
سأسعى إلى االستفادة 
منها، وبالصبر واالجتهاد 

سأنال المراد«.

https://www.emaratalyoum.com/
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أشـــــاد الــشــيــخ حــشــر آل مــكــتــوم، 
رئــــــــــيــــــــــس مـــــــجـــــــلـــــــس إدارة اتــــــــحــــــــاد 
اإلمــــــــــــــــــــــارات لـــــلـــــتـــــنـــــس، بـــــــــقـــــــــرار بــــــدء 
استئناف الحركة االقتصادية يف 
دبــــــي، وعـــــــودة الـــنـــشـــاط الـــريـــايض 
بــــمــــراكــــز تــــدريــــب الـــلـــيـــاقـــة الـــبـــدنـــيـــة 
واألكــاديــمــيــات يف دبــي، ملــا لذلك 
مـــن دور مــهــم يف تــنــشــيــط ريــاضــة 
الـــــــــــــــتـــــــــــــــنـــــــــــــــس الـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــي تـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــارس يف 

أكاديميات دبي.
وقـــــال حـــشـــر آل مـــكـــتـــوم، يف 
ــــبــــــن  بــــــــيــــــــان أمـــــــــــــــس: »أدعــــــــــــــــــو الــــــاعــ
والاعبات ومدربيهم واإلدارين 
إىل ضـــــــــــــرورة الــــتــــقــــيــــد بــــالــــضــــوابــــط 
واإلرشـــــــــــــادات ووفـــــقـــــاً لــتــعــلــيــمــات 
الـــجـــهـــات املـــعـــنـــيـــة، لـــلـــحـــفـــاظ عــى 
الصحة والسامة العامة للحد 

من فريوس كورونا«.
من جهته، أكد نائب رئيس 
مــــجــــلــــس إدارة اتـــــــحـــــــاد الــــتــــنــــس، 
أحــــمــــد عــــبــــداملــــلــــك، أن »الـــســـمـــاح 
بــــــــإعــــــــادة الـــــنـــــشـــــاط لــــأكــــاديــــمــــيــــات 
ســـــــــيـــــــــعـــــــــود بــــــــالــــــــنــــــــفــــــــع الـــــــــكـــــــــثـــــــــري عـــــى 
ممارسة ريــاضــة التنس يف إمــارة 
دبـــــي، خـــصـــوصـــاً، مـــع وجـــــود 36 
أكــاديــمــيــة تستقطب عــــدداً كــبــرياً 

من الرياضين«.
وأضــــــــــــــــــــــاف أن »فــــــــــــريــــــــــــق عــــمــــل 
االتــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــاد ســـــــــــــــــيـــــــــــــــــقـــــــــــــــــوم بـــــــــــــــــــــزيـــــــــــــــــــــارة 
األكـــاديـــمـــيـــات يف دبــــي لــلــتــأكــد من 
اســـتـــيـــفـــائـــهـــا لــــلــــشــــروط املـــعـــتـــمـــدة، 
ومــنــهــا تعقيم املــنــشــآت الرياضية 
واألدوات  األجــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــزة  وكــــــــــــــــــــــــــــــل 

واملـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــدات، واملـــــــــــحـــــــــــافـــــــــــظـــــــــــة عـــــى 
مــســافــة الــتــبــاعــد الــجــســدي بــمــا ال 
يقل عن مسافة مرتين، وااللتزام 
بأاّل يتجاوز العدد 50% من طاقة 
االســــــتــــــيــــــعــــــاب، وعــــــــــــدم الــــتــــجــــمــــع، 
وارتــــــــــــــــــداء الــــــكــــــمــــــامــــــات، واألعـــــــمـــــــار 
املـــــــســـــــمـــــــوح لــــــهــــــا )12-60 ســــــنــــــة(، 
وسواها من التعليمات، وهو ما 
سيسهم يف نجاح املرحلة الحالية 

من العودة للنشاط الريايض«.
دبي À اإلمارات اليوم

حشر آل مكتوم يدعو العبي التنس 
إلى التقيد بالضوابط مع عودة النشاط

حشر آل مكتوم:

»اتحاد التنس يشيد 
بقرار بدء عودة 

النشاط بمراكز تدريب 
اللياقة البدنية 

واألكاديميات في 
دبي«.

كشف اتحاد الجوجيتسو عن اختتام 
املـــعـــســـكـــر الـــتـــدريـــبـــي املـــغـــلـــق لــلــمــنــتــخــب 
الــــــــوطــــــــنــــــــي بــــــــنــــــــجــــــــاح، عــــــــــى الــــــــــرغــــــــــم مــــن 
الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة 
»كوفيد-19« عى األوســاط الرياضية 

يف جميع أنحاء العالم.
وقــــــــــــــال االتــــــــــحــــــــــاد يف بـــــــيـــــــان أمـــــــــس: 
»شهد املعسكر، الذي انطلق يف بداية 
شــهــر مـــايـــو الــــجــــاري واســـتـــمـــر حــتــى 24 
مـــنـــه، مـــشـــاركـــة 60 ريـــاضـــيـــاً مـــن نــخــبــة 
ــــتــــــســــــو اإلمــــــــــاراتــــــــــيــــــــــن،  ــيــ ــ العــــــــبــــــــي الــــــجــــــوجــ
الــــذيــــن حــــضــــروا الـــتـــدريـــبـــات عــــى مـــدى 
ثــاثــة أســابــيــع يف نــــادي وفـــنـــدق ضــبــاط 

القوات املسلحة بأبوظبي«. 
وأضـــــــــــاف »كــــــانــــــت عـــمـــلـــيـــة تــنــظــيــم 
املـــعـــســـكـــر الـــتـــدريـــبـــي مــمــتــثــلــة بــالــكــامــل 
لكل بــروتــوكــوالت الصحة والسامة 

املخصصة ملــواجــهــة )كــوفــيــد-19( عى 
الــــــصــــــعــــــيــــــديــــــن االتـــــــــــــحـــــــــــــادي والــــــــعــــــــاملــــــــي، 
والــــــــــــتــــــــــــي اشـــــــتـــــــمـــــــلـــــــت عــــــــــــى فــــــــحــــــــص كــــل 
املــــشــــاركــــن والــــجــــهــــاز الـــفـــنـــي وأعــــضــــاء 
فـــريـــق الـــدعـــم، والـــتـــأكـــد مـــن عــــزل ُكــل 
ــــــج  ــــائـ ــ ــتـ ــ ــ فــــــــــــــــــرد مــــــــنــــــــهــــــــم لـــــــــغـــــــــايـــــــــة ظــــــــــــهــــــــــــور نـ

الفحوص وتأكيدها«.
وأوضـــــــــح »عــــمــــل اتـــــحـــــاد اإلمـــــــــارات 
لــــلــــجــــوجــــيــــتــــســــو خــــــــــال فــــــــــرتة املــــعــــســــكــــر 
ــــافــــــســــــات  ــنــ ــ ــــيــــــم مــ ــــظــ ــنــ ــ الــــــــتــــــــدريــــــــبــــــــي عـــــــــــى تــ
بـــــــطـــــــولـــــــة الــــــجــــــوجــــــيــــــتــــــســــــو الــــتــــنــــشــــيــــطــــيــــة 
وتــحــدي أبــطــال الــجــوجــيــتــســو، بــهــدف 
تعزيز حماسة املشاركة يف املنافسات 
لــــــــــــــدى الـــــــــاعـــــــــبـــــــــن، وإتــــــــــــاحــــــــــــة الــــــفــــــرصــــــة 
لــــلــــطــــاقــــم الـــــتـــــدريـــــبـــــي لــــتــــحــــديــــد الــــنــــقــــاط 

القابلة للتطوير«.
أبوظبي À اإلمارات اليوم

محمد فاضل À الشارقة

ينطلق اليوم ملتقى الشارقة الدويل 
األول لـــريـــاضـــات الــــدفــــاع عـــن الــنــفــس 
الذي ينظمه نادي الشارقة لرياضات 
الــــــــــدفــــــــــاع عـــــــــن الــــــنــــــفــــــس عــــــنــــــد الـــــســـــاعـــــة 
ــــيـــــوم عـــــر نـــظـــام  الـــثـــامـــنـــة مـــــن مــــســــاء الـ
االتــــــــصــــــــال املـــــــــــريئ »زووم«، ويـــســـتـــمـــر 
ــــاء  ــــثــــــاثــ أربــــــــعــــــــة أيـــــــــــــام بــــــــواقــــــــع يـــــــومـــــــي الــ
والخميس من كل أسبوع حتى الـ11 

من يونيو الجاري.
ويـــســـتـــضـــيـــف املـــلـــتـــقـــى يف جــلــســتــه 
األوىل أربـــــــــعـــــــــة العــــــــبــــــــن دولـــــــــيـــــــــن مـــن 
فــرنــســا وأوكــــرانــــيــــا والـــكـــويـــت، اضــافــة 
عـــــى  الــــــــــــــــــــــــــــدويل األول  املــــــــــصــــــــــنــــــــــف  اىل 
اإلمـــارات أحمد سالم باصليب الذي 
ســــيــــكــــون املـــــــحـــــــاور الـــــرئـــــيـــــس لـــلـــمـــلـــتـــقـــى 
الذي تراوح مدة جلسته بن 60 و75 

دقيقة.
وذكــــــــــــــــــــــرت الـــــــلـــــــجـــــــنـــــــة املـــــــنـــــــظـــــــمـــــــة أن 
»مـــــحـــــاور املـــلـــتـــقـــى تـــســـلـــط الــــضــــوء عــى 

الــــــســــــرية الـــــذاتـــــيـــــة املــــثــــالــــيــــة ودورهـــــــــــــا يف 
تــــمــــكــــن الـــــــــريـــــــــايض مـــــــن االســـــــتـــــــمـــــــرار يف 
ريــــاضــــتــــه، حــــتــــى يـــتـــمـــكـــن مـــــن وصــــولــــه 
للهدف، ومحور آخر عن استمرارية 
الــــــــــــــتــــــــــــــدريــــــــــــــبــــــــــــــات الـــــــــــيـــــــــــومـــــــــــيـــــــــــة رغــــــــــــــــــــــم كــــــل 
ــــيـــــق بـــن  ــــتـــــوفـ الــــــتــــــحــــــديــــــات، وكــــيــــفــــيــــة الـ
الــعــمــل والـــدراســـة، وتــســلــيــط الــضــوء 
عــــــــــــى الــــــــســــــــبــــــــل الـــــــــريـــــــــاضـــــــــيـــــــــة الـــــكـــــفـــــيـــــلـــــة 
بالوصول ملنصات التتويج األوملبية«.
مـــن جــهــتــه، قـــال رئــيــس مجلس 
ادارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع 
عـــــــــن الـــــــنـــــــفـــــــس، أحـــــــمـــــــد عـــــبـــــدالـــــرحـــــمـــــن 
ــــيـــــوم«: »إن  الـــعـــويـــس، لـــــــ»اإلمــــــارات الـ
ــــقــــــى تــــعــــزيــــز  ــتــ ــ ــلــ ــ الـــــــــهـــــــــدف مـــــــــن إقـــــــــامـــــــــة املــ
املــــــــــــــــــعــــــــــــــــــرفــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــريـــــــــــــــــاضـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة لـــــــــــاعـــــــــــبـــــــــــن 
ــــبــــــات، وتـــعـــريـــفـــهـــم اىل أبــــطــــال  والــــــاعــ
العالم لاستفادة من تجاربهم، ما 
يسهم يف رفع سقف تطلعاتهم نحو 
االعــــــــــــــــــــــــــى، ومــــــــــــــــــا يـــــــــمـــــــــّكـــــــــن مـــــــــــــن تــــــطــــــويــــــر 
مـــــــســـــــتـــــــويـــــــاتـــــــهـــــــم الـــــــفـــــــنـــــــيـــــــة والـــــــثـــــــقـــــــافـــــــيـــــــة 

الرياضية مستقباً«.

ًختام معسكر منتخب الجوجيتسو 
بمشاركة 60 نجما

ن ملتقى الشارقة 
ّ

اتحاد الكاراتيه يدش
الدولي لرياضات الدفاع عن النفس

من منافسات الجوجيتسو. À من المصدر

الملتقى يلقي الضوء على السيرة الذاتية ألبطال رياضات فردية.  
 À  من المصدر

جوني جبور À دبي

كشف رئيس مجلس إدارة شركة 
نــادي الــوحــدة لألعاب الرياضية، 
عــــبــــيــــد مــــــفــــــتــــــاح، أن مــــجــــلــــس إدارة 
الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــادي بــــــــــــصــــــــــــدد عــــــــــقــــــــــد اجــــــــــتــــــــــمــــــــــاٍع 
تــــــــــشــــــــــاوري، األســـــــــبـــــــــوع املــــــقــــــبــــــل، مـــع 
مــــــــــــــــدربــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــرق رجــــــــــــــــــــــــــال األلـــــــــــــعـــــــــــــاب 
الـــجـــمـــاعـــيـــة يف الــــــنــــــادي، يــــهــــدف إىل 
دراســـــــــــــــة االســــــتــــــغــــــنــــــاء عــــــــن خـــــدمـــــات 
املـــحـــرتفـــن األجــــانــــب يف فــــرق الــســلــة 
والـــــــــطـــــــــائـــــــــرة والـــــــــــيـــــــــــد، ملــــــــوســــــــم واحـــــــــد 
وصــــــفــــــه  الــــــــــــــــــذي   ،)2021-2020(
مــــــــــــفــــــــــــتــــــــــــاح بـــــــــــــاملـــــــــــــوســـــــــــــم االســــــــــتــــــــــثــــــــــنــــــــــايئ 

والصعب عى الرياضة اإلماراتية.
وقــــــــــــــــــــــال مـــــــــفـــــــــتـــــــــاح لـــــــــــــــــــــ»اإلمــــــــــــــــــــارات 
الــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــوم«، إن »مـــــــــــــــامـــــــــــــــح مــــــــوســــــــم 

مــــبــــهــــمــــة  التـــــــــــــــــــــزال   )2021-2020(
نـــســـبـــيـــاً، يف ظــــل األوضــــــــاع الــصــحــيــة 
واإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات االحــــــــــــــــــــرتازيــــــــــــــــــــة الـــــــتـــــــي 
تشهدها الدولة يف الفرتة الحالية، 
فضاً عن أن فرق رجال الوحدة يف 
اليد والطائرة والسلة غري منافسة 
بـــــــــــــــــــــــدرجـــــــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــرية عـــــــــــــــــــــــى ألــــــــــــــــقــــــــــــــــاب 
مـــســـابـــقـــاتـــهـــا، مــــقــــارنــــة بــــرتكــــيــــز أكــــر 
ــــبـــــل إدارة الــــــــنــــــــادي عـــــــى فـــــرق  مـــــــن قـ
ــــابــــــي الـــــتـــــي  ــــنــ ــــعــ ــــلــ املـــــــــــراحـــــــــــل الــــــســــــنــــــيــــــة لــ

تنافس وتحقق األلقاب«.
وأوضـــــــــح: »مــــواعــــيــــد وبــــطــــوالت 
املوسم املقبل التزال رهناً باألوضاع 
الصحية السائدة، خصوصاً أن ال 
تــــــــأكــــــــيــــــــدات نـــــهـــــائـــــيـــــة حــــــتــــــى اآلن مـــن 
اتــحــادات هــذه األلــعــاب، خصوصاً 
يف الــســلــة، عــى استكمال مــا تبقى 

مـــــــن دوري املـــــــوســـــــم الــــــــحــــــــايل، عـــى 
الرغم من ان االتحاد رفع مواعيده 
املــــــــــقــــــــــرتحــــــــــة لــــــــلــــــــجــــــــهــــــــات الــــــحــــــكــــــومــــــيــــــة 
وصـــاحـــبـــة الــــشــــأن، ويــنــتــظــر الـــضـــوء 
األخـــــــــــــضـــــــــــــر مـــــــــــــن هـــــــــــــــــذه الــــــــــجــــــــــهــــــــــات يف 
الــــــــــــقــــــــــــدرة مــــــــــن عـــــــدمـــــــهـــــــا الســـــتـــــكـــــمـــــال 
األدوار النهائية وإعان بطل دوري 

املوسم الحايل«.
وأكــمــل: »االجــتــمــاع التشاوري 
مــــــــــــع مــــــــــــدربــــــــــــي الــــــــــــــــرجــــــــــــــــال، ســــــيــــــقــــــدم 
فــــــنــــــيــــــة  صــــــــــــــــــــــــــــورة  اإلدارة  ملــــــــــجــــــــــلــــــــــس 
واضــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــة، عــــــــــــــــــــن أي األلـــــــــــــــــعـــــــــــــــــاب 
ــــــي هـــي  ــتـ ــ ــ الـــــجـــــمـــــاعـــــيـــــة يف الـــــــــوحـــــــــدة الـ
ــــبـــــي  ــنـ ــ ــــاء املــــــــحــــــــرتف األجـ ــــقــ ــبــ ــ ــــة لــ ــــاجــ بــــــحــ
فـــــــيـــــــهـــــــا، أو تـــــــلـــــــك الـــــــــتـــــــــي يــــــمــــــكــــــن لــــهــــا 
االســتــغــنــاء عــنــه ملــوســم واحــــد، مع 
األخــــــــــــذ بـــــعـــــن االعـــــــتـــــــبـــــــار كـــــــل األمــــــــــور 

املتعلقة بالكلف املالية وصعوبات 
إيــــــجــــــاد املـــــحـــــرتفـــــن املــــنــــاســــبــــن لـــهـــذه 
األلـــــــــــــعـــــــــــــاب، خــــــــصــــــــوصــــــــاً أن خــــفــــض 
النفقات يف تلك األلعاب يمكن أن 
يــصــب يف صـــالـــح الـــرتكـــيـــز عـــى بــقــيــة 
فــــرق املــــراحــــل الــســنــيــة الـــتـــي تــنــافــس 

عى فرق بطوالتها املحلية«.
وعـــــــن مـــــــدى أخـــــــذ إدارة شـــركـــة 
نادي الوحدة لألعاب الجماعية، 
بـــالـــتـــوجـــهـــات املــــطــــروحــــة حــــالــــيــــاً مــن 
أندية دبي بإلغاء املحرتف األجنبي 
يف كـــل األلــــعــــاب، قــــال عـــبـــيـــد: »مـــن 
حـــق كـــل نــــاٍد الــبــحــث عـــن الــخــيــارات 
األنــــــــــســــــــــب لــــــــديــــــــه ووفـــــــــــقـــــــــــاً ملــــصــــالــــحــــه 
واملــيــزانــيــات املـــتـــوافـــرة لـــديـــه، إال أنــنــا 
يف إدارة الوحدة لدينا اسرتاتيجيات 
ـــلــــك املـــــــــوجـــــــــودة يف بـــقـــيـــة  مـــــغـــــايـــــرة لــــتـ

األنــــــديــــــة األخـــــــــــرى، تــــرتــــكــــز يف إيــــجــــاد 
ــــانــــــب  تـــــــعـــــــاقـــــــدات مــــــــع مــــــحــــــرتفــــــن أجــ
بــــــــــــأســــــــــــعــــــــــــار مــــــــنــــــــخــــــــفــــــــضــــــــة، وتـــــــحـــــــقـــــــق 
الـــــــفـــــــائـــــــدة املـــــــــرجـــــــــوة مــــــــن مـــــثـــــل هــــكــــذا 
تــــــــــــــعــــــــــــــاقــــــــــــــدات يف تـــــــــــطـــــــــــويـــــــــــر العـــــــبـــــــيـــــــنـــــــا 
املواطنن، فاألمور الفنية هي التي 
نــــركــــز عـــلـــيـــهـــا بــــالــــدرجــــة األوىل، بــمــا 
يــضــمــن لــهــا االســـتـــمـــراريـــة يف تــطــويــر 

األلعاب لدينا«.
واخـــــتـــــتـــــم: »بـــــغـــــض الــــنــــظــــر عــمــا 
تطلبه األنــديــة، أو مــا ســيــؤول إليه 
ــــــع مـــــدربـــــي  ــــاوري مـ ــ ــــــشـ ــتـ ــ ــ االجــــــتــــــمــــــاع الـ
فــــرق الــــوحــــدة الـــــذي ســـريكـــز حـــصـــراً 
عى الجوانب الفنية، إال أن اإلبقاء 
عـــى املــحــرتفــن األجـــانـــب مـــن عــدمــه 
يف األلـــــــــعـــــــــاب الـــــجـــــمـــــاعـــــيـــــة، هـــــــو بـــيـــد 
الـــجـــمـــعـــيـــات الـــعـــمـــومـــيـــة التــــحــــادات 

اليد والطائرة والسلة، والتي سبق 
لـــــــــهـــــــــا وعـــــــــــــــــر تـــــــــصـــــــــويـــــــــت األنـــــــــــــــديـــــــــــــــة أن 
اتـــخـــذت قـــراراتـــهـــا بـــعـــودة املــحــرتفــن 
األجــــــانــــــب إىل املــــســــابــــقــــات املـــحـــلـــيـــة، 
لــيــبــقــى الـــخـــيـــار مـــتـــاحـــاً أمـــــام األنـــديـــة 
بشكل منفرد وطوعي، سواء تلك 
التي تهدف إىل خفض امليزانيات أو 
لــديــهــا جـــوانـــب فــنــيــة أخـــــرى، اتــخــاذ 
بــــــــــــهــــــــــــا  لــــــــــــعــــــــــــا أ إدارات  لـــــــــــــــس  مـــــــــــــــجـــــــــــــــا
ـــرار عـــــدم االســـتـــعـــانـــة  ــ الـــجـــمـــاعـــيـــة، قــ
بــالــاعــبــن األجـــانـــب يف فــرقــهــا، من 
دون أن يــؤثــر قــرارهــا يف حــريــة بقية 
األنــــــــديــــــــة الــــــتــــــي تــــســــتــــنــــد إىل قـــــــــــرارات 
الـــجـــمـــعـــيـــات الــــعــــمــــومــــيــــة، يف مــــدى 
حــاجــتــهــا الــفــنــيــة لــتــدعــيــم فــــرق الــيــد 
والسلة والطائرة لديها بمحرتفن 

أجانب«.

عبيد مفتاح يكشف عن اجتماع تشاوري 
لتقييم احتياجات فرق النادي.. ويؤكد:

الوحدة يفكر في 
االستغناء عن أجانب 

األلعاب الجماعية 
لموسم واحد

فريق السلة بنادي الوحدة مرشح للتخلي عن المحترفين األجانب. À من المصدر

عبيد مفتاح: 
»مواعيد وبطوالت 

الموسم المقبل 
التزال مرهونة 

باألوضاع الصحية 
السائدة«.
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بحضور الجمهور في بعض األماكن

أوروبا تستعيد كرة 
القدم بمشجعين 

بالستيك وشاشات 
في الهواء الطلق

 حقيقية ألنصارهم بعد انتهاء مباراتهم مع برلين. À رويترز
ً
العبو مونشنغالدباخ األلماني يحّيون مجسمات تحمل صورا

المجر تسمح للجمهور بحضور المباريات من 
المدرجات بصفوف فارغة بين المشجعين.

أفكار مبتكرة في بولندا، وتشجيع من 
السيارات في مالعب التشيك.

رغم سمعتهم وانتزاعهم اللقب 
الذي أصبح األول في أوروبا منذ 

استئناف المنافسات، كان مشجعو 
النجم األحمر الصاخبون عادة صامتين 

حين عاود الدوري نشاطه خلف 
أبواب موصدة.

واستضاف راد بلغراد غريمه في 
المدينة النجم األحمر في أبرز 

مواجهة، وكان الفوز من نصيب 
الضيوف بخماسية نظيفة، ما سمح 

لهم بحسم لقبهم الـ31.
وأصيب بخيبة أمل أي شخص كان 

 من المشجعين يتدفقون 
ً
يتوقع بحرا

إلى الشوارع لالحتفال، ألن هذا األمر 
انحصر في قرابة 100 من المشجعين 

المتشددين.
لكن سيحظى نحو 1000 مشجع 

بفرصة االحتفال من المدرجات في 
المباراة المقبلة للفريق على أرضه 
ضد رادنيك سورديوليتسا، مع سير 

 في تخفيف 
ً
الحكومة الصربية تدريجيا

إجراءات اإلغالق.

بعد توقف دام نحو ثالثة أشهر، عاود 
الدوري الدنماركي نشاطه الخميس 
بمباراة انتهت بالتعادل 1-1 بين أي 
جي أف آرهوس وضيفه راندرز خلف 

أبواب موصدة.
وعشية المباراة، دعا أي جي أف من 

يرغب من مشجعيه في توزيع 
الالفتات واألعالم وغيرها من قصاصات 

الورق المقوى في أرجاء المدرجات 
 عن 

ً
من أجل تعويض غيابهم جسديا

المواجهة، إال أن األجواء كانت رغم 
ذلك بعيدة كل البعد عن األجواء 

المعتادة.
وتابعت مشجعة آرهوس ليفا هانسن 

( المباراة على شاشة 
ً
)28 عاما

التلفزيون وعبر منصة الفيديو الشهيرة 
»زووم« مع مجموعة من األصدقاء.

 من 
ً
وكان األصدقاء الخمسة جزءا

جمهور افتراضي مكون من 30 ألف 
شخص تم عرض صورهم على 
شاشات عمالقة حول الملعب.

عاد المشجعون في المجر إلى 
مالعب كرة القدم مع استئناف 

الدوري المحلي نشاطه في نهاية 
األسبوع، لتصبح الدولة األولى في 

أوروبا التي تتيح حضور الجمهور.
وأعلن االتحاد المجري للعبة أنه 
سيسمح بحضور الجماهير إلى 

المالعب للمرة األولى منذ مارس 
الفائت، شرط إبقاء صف فارغ بين 

المشجعين، وأن تبقى ثالثة مقاعد 
شاغرة بين كل شخص وآخر.

وباتت المجر أول دولة في أوروبا 
تتيح دخول المشجعين بعد فترة 

التوقف بسبب »كوفيد-19«.
وفي روسيا، أعلنت السلطات 

الروسية أن عودة منافسات دوري 
كرة القدم المقررة في 21 يونيو، 
ستترافق مع السماح بحضور عدد 

محدود من المشجعين في 
المدرجات يصل إلى 10% من قدرة 

االستيعاب. 

 
ً
ستسير بولندا على خطى المجر أيضا

مع السماح بعودة المشجعين إلى 
 من 19 يونيو، لكن 

ً
المالعب اعتبارا

مع تحديد عدد الحضور بربع سعة 
الملعب.

وحتى حينه استأنف الدوري نشاطه 
الجمعة الماضي خلف أبواب 

موصدة.
ومن أجل مؤازرة فريقهم، قام 

مشجعو بوغون شتشيتين بتوزيع 
حراس شرف حاملين مشاعل كل 10 

أمتار على الطريق المؤدي إلى 
الملعب، فيما اعتمد ليشيا غدانسك 

على بعض الدعم الخاص ضد أركا 
غدينيا، مع طباعة صور نحو 200 
مشجع على خلفيات بالستيكية 

ووزعوها في المدرجات.
وتبلغ كلفة الصورة الواحدة 75 
زلوتي )17 يورو(، وستعود كل 

واحدة منها إلى صاحبها بعد 
توقيعها من قبل العبه المفضل.

شهدت نهاية األسبوع الثاني بعد 
 
ً
 استعراضيا

ً
العودة في تشيكيا فوزا

لسالفيا براغ حامل اللقب والمتصدر 
على يابلونتس 5-صفر السبت 
الماضي أمام مدرجات خالية.

لكن المدرجات لم تكن خالية بالكامل، 
بل وزع النادي 1000 صورة 

بالستيكية لالعبين في المدرجات، 
كما منح المشجعين فرصة وضع 

 مقابل )19 يورو(، على 
ً
صورهم أيضا

أن يعود نصف هذا المبلغ الى فرق 
الشباب في سالفيا براغ.

وإلحياء األجواء المهيبة، بث سبارتا 
براغ وفيكتوريا بلزن أغانيهما 

التشجيعية في الملعب، وحتى 
إنهما خرجا األربعاء خالل المواجهة 

بينهما بفكرة مميزة سمحت 
لمشجعيهما في براغ وبلزن بمتابعة 
المواجهة التي انتهت لمصلحة بلزن 

2-1، من سياراتهم عبر شاشات 
عمالقة في الهواء الطلق.

مسموح بحضور 
الجمهور

بولندا.. مشجعون 
من البالستيك

شاشات الهواء 
الطلق 

تتويج 
صامت

مشجعون 
افتراضيون 

على خطى الدوري األلماني لكرة القدم الذي 
استأنف نشاطه منتصف مايو بعد توقف لقرابة 

ين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد،  شهر

 
ً
بدأت أوروبا باستعادة لعبتها المفضلة تدريجيا

وحتى بحضور الجمهور في بعض األماكن.
من تتويج في صربيا إلى مشجعين من البالستيك في 

ين افتراضيين في الدنمارك، وشاشات في  بولندا وآخر
الهواء الطلق في تشيكيا، يجدر تسليط الضوء على 
مشاهدات كرة القدم األوروبية خالل عطلة نهاية 

األسبوع مع االقتراب أكثر من عودة الغالبية 
العظمى من الدوريات المحلية.

باريس À أ.ف.ب

أعلنت منافسات الـــدوري املعلقة 
منذ مــارس املــايض بسبب فــروس 
كــورونــا املــســتــجــد، أنــهــا ستستأنف 
يف 11 يــــــــونــــــــيــــــــو الــــــــــــــجــــــــــــــاري بـــــــديـــــــربـــــــي 
إشـــبـــيـــلـــيـــة وســـتـــنـــتـــهـــي يف 19 يـــولـــيـــو 

املقبل.
وتنطلق املرحلة الـ28 يف 11 يونيو 
بديربي األنــدلــس بني إشبيلية وريــال 
ــــلـــــونـــــة املــــتــــصــــدر  بــــيــــتــــيــــس، ويــــــحــــــل بـــــرشـ
ضيفاً عىل ريال مايوركا يف 13 يونيو، 
عـــــىل أن يـــســـتـــضـــيـــف مــــــطــــــارده املـــبـــاشـــر 

ريال مدريد يف اليوم التايل إيبار.
وتنطلق املرحلة الـ29 يف 15 يونيو 
ــــهــــــي يف 18 مــــــــنــــــــه، ويــــســــتــــضــــيــــف  ــتــ ــ ــنــ ــ وتــ
ــــلـــــونـــــة لــــيــــغــــانــــيــــس يف 16  ــــا بـــــرشـ خـــــالـــــهـ
ــيــــا بـــعـــد  مــــــنــــــه، وريـــــــــــــال مـــــــدريـــــــد فــــالــــنــــســ

يومني.
ــــرابــــــطــــــة عــــــن بــــرنــــامــــج  وكــــشــــفــــت الــ
املــرحــلــتــني 28 و29 فــقــط، عــلــمــاً بأنها 
قـــــــــررت إقــــــامــــــة مــــرحــــلــــتــــني كــــــل أســــبــــوع 
حــتــى نــهــايــة املـــوســـم الـــتـــي حــددتــهــا يف 

19 يوليو.
ويتصدر برشلونة الدوري بفارق 

نقطتني عن ريال مدريد.
مدريد À أ.ف.ب

الدوري اإلسباني يعود 
بـ »ديربي إشبيلية«

اعــــــــــــرف الــــــســــــويــــــســــــري جــــــــوزيــــــــف بــــاتــــر 
الرئيس السابق لاتحاد الدويل لكرة 
الـــــقـــــدم »فــــيــــفــــا« بـــــــأن االســــتــــقــــالــــة الـــتـــي 
تــقــدم بــهــا عــام 2015، جـــاءت يف ظل 
ضــــــــــــــغــــــــــــــوط هـــــــــــائـــــــــــلـــــــــــة مــــــــــــــــن الـــــــــســـــــــلـــــــــطـــــــــات 
ـــــق يف  ــــقــ ــ ـــحـ ــ األمــــــــــركــــــــــيــــــــــة الــــــــــتــــــــــي كــــــــــانــــــــــت تــ

إدعاءات بالفساد.
وقــــــــــــــــــــــــــــــال بـــــــــــــــاتـــــــــــــــر )84 عـــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــاً( يف 
تــــصــــريــــحــــات لـــــوكـــــالـــــة أنــــــبــــــاء »كـــيـــســـتـــون 
إس.دي.إه« السويسرية: »قالوا يجب 

أن يــــــرحــــــل الــــــرئــــــيــــــس! وفـــــــجـــــــأة لـــــــم يـــعـــد 
الفيفا منظمة مافيا بالنسبة للعدالة 
األمــركــيــة بــل ضــحــيــة«. وكـــان بــاتــر قد 
ـــثــــاين مــن  رحـــــل عــــن رئــــاســــة الـــفـــيـــفـــا يف الـ
يـــــــونـــــــيـــــــو 2015 بـــــــعـــــــد أيـــــــــــــــــام مـــــــــــن إعــــــــــــــادة 
انــتــخــابــه، وذلـــك بعد اعــتــقــال عــدد من 
مسؤويل الفيفا يف زيوريخ، ويف أكتوبر 
مــــن الــــعــــام نــفــســه تــلــقــى بـــاتـــر اإليـــقـــاف 

من قبل لجنة القيم بالفيفا.
برلين À د.ب.أ

بالتر: استقلت من رئاسة »فيفا« 
بضغوط من السلطات األميركية

السويسري جوزيف بالتر. À أرشيفية

أبــدى نــادي إنــر مــيــان اإليــطــايل لكرة 
ــــمـــــديـــــد فـــــــــرة بــــقــــاء  ــــتـــــه يف تـ ــبـ ــ الـــــــقـــــــدم رغـ
التشييل أليكسيس ســانــشــيــز، املــعــار 
مـــــن مـــانـــشـــســـر يـــونـــايـــتـــد اإلنـــجـــلـــيـــزي، 
بـــــــــني صـــــــفـــــــوفـــــــه، وذلـــــــــــــــك بــــــعــــــد تــــمــــديــــد 
مـــــــوســـــــم 2020 - 2021 يف إيــــطــــالــــيــــا 
وإنجلرا إثر فرة التوقف بسبب أزمة 
وبــــــــــــــــــــــاء فــــــــــــــــــــــروس كــــــــــــــــورونــــــــــــــــا املــــــســــــتــــــجــــــد 

)كوفيد-19(.
وذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت شـــــــــــــــبـــــــــــــــكـــــــــــــــة »ســـــــــــــــــكـــــــــــــــــاي 
سبورتس«، أنه يعتقد أن إنر ميان 
يــدفــع فقط ربــع راتــب الــاعــب، الــذي 
ــنــــــي  ــ ــيــ ــ يــــــبــــــلــــــغ 450 ألــــــــــــــف جــــــنــــــيــــــه إســــــرلــ
أسبوعياً، طبقاً للعقد الــحــايل الــذي 
كانت مدته 10 أشهر من املفرض أن 
تــنــتــهــي يف 30 يــونــيــو الـــجـــاري، والـــذي 
يـــتـــوقـــع أن يـــكـــلـــف مـــانـــشـــســـر يـــونـــايـــتـــد 

ستة مايني إسرليني.
وقال بيرو أوسيليو مدير الكرة 
ــــريــــــحــــــات  بـــــــــــنـــــــــــادي إنــــــــــــــر مـــــــــيـــــــــان يف تــــــصــ
لشبكة سكاي إن إنر يسعى لتمديد 
ــــاء ســــانــــشــــيــــز ضـــــمـــــن صــــفــــوف  ــــقــ فـــــــــرة بــ
الـــفـــريـــق حـــتـــى نـــهـــايـــة مــــوســــم الــــــدوري 
اإليطايل، والذي سيجرى استكماله 

خـــــــــــال الــــــصــــــيــــــف بــــــعــــــد تـــــــوقـــــــف طـــــويـــــل 
بسبب الوباء العاملي.

ــــارة إىل أن ســانــشــيــز  وتـــجـــدر اإلشــ
)31 عـــــــــــامـــــــــــاً(، الــــــــــــــذي ســــــجــــــل خـــمـــســـة 
أهداف خال 45 مباراة مع مانشسر 
يــونــايــتــد، كـــان قـــد تــعــرض إلصـــابـــة يف 
الكاحل يف أكتوبر املايض، وذلك بعد 
فرة قصرة من انضمامه عىل سبيل 

اإلعارة إلنر ميان.

وفــشــل املــهــاجــم الــســابــق لــنــاديــي 
أرســــــــــــــنــــــــــــــال اإلنـــــــــجـــــــــلـــــــــيـــــــــزي وبـــــــرشـــــــلـــــــونـــــــة 
ــــيــــــل أي هـــــــدف  اإلســــــــــــــبــــــــــــــاين، يف تــــــســــــجــ
ــــا مــــنــــذ  ــ ــــهـ ــ خــــــــــــال 11 مـــــــــــبـــــــــــاراة شـــــــــــــــارك بـ
عــــــودتــــــه لــــلــــمــــاعــــب يف يــــنــــايــــر املــــــــايض، 
لــــكــــن أوســــيــــلــــيــــو يـــشـــعـــر بـــــــأن ســـانـــشـــيـــز 
سيكون عنصراً مهماً للفريق يف بقية 

املوسم.
ميالنو À د.ب.أ

إنتر ميالن يرغب في تمديد 
بقاء التشيلي سانشيز

النجم التشيلي أليكسيس سانشيز. À أ.ف.ب
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سرعة 
اشتىك قراء السرعة والتهور لسائقني يف 

الساعات األخرية، التي تسبق بدء تطبيق 
برنامج التعقيم الوطني وتقييد الحركة 

مساء. وقالوا إن املسؤولية تقتيض تحرك 
السائقني إىل وجهاتهم النهائية يف املوعد 
املناسب، بدالً من القيادة بطريقة ُتشكل 

خطراً عىل مستخدمي الطريق.

»انزعاج« 
أعرب قراء عن انزعاجهم من عدم تفهم 

األصدقاء واألقارب لضرورات تجنب الزيارات 
العائلية، وقالوا إن نسبة كبرية منهم ال 

تدرك الفرق بني استئناف األنشطة 
االقتصادية، ومنع الزيارات والتجمعات 

داخل املنازل الذي يجب أن يستمر حماية 
للجميع من فريوس »كورونا«.

صالة 
تعلن إحدى الصاالت الرياضية املعروفة عىل 

مستوى اإلمارات، عن قرب افتتاح فرع لها 
يف منطقة الخالدية، لكنها تغرّي قيمة 

االشرتاك بشكل يومي عرب منصات التواصل 
التابعة لها، إذ بدأت بـ50 درهماً شهرياً 

للعقود السنوية، ووصلت الحقاً إىل 169 
درهماً للتعاقد ذاته.

مطاعم 
طالبت إحدى األمهات بتكثيف مراقبة محال 
بيع األطعمة الجاهزة، يف ظل االعتماد عىل 

التوصيل، وعدم الذهاب إىل مقار هذه 
املحال بسبب »كوفيد - 19«، إذ تسببت 

وجبة من املشاوي يف نزلة معوية لها 
وألطفالها.

الدراسة
طالب أولياء أمور طلبة يف مدارس خاصة، 

بإنهاء العام الدرايس للطلبة يف الصفوف 
األوىل، ألنهم يشعرون بالضغط الشديد 
بسبب الدراسة االفرتاضية، التي جعلت 

املنازل، يف حال طوارئ دائمة، وأصبح 
األطفال يشعرون بعبء كبري من حصص 

الدراسة عن ُبعد، خصوصاً أن هذه الخدمة 
أقل جودة من نظريتها يف املدارس الحكومية.

العالم يستعيد 
بحذر مظاهر 

الحياة الطبيعية

بكثري من الحذر بدأت مالمح الحياة الطبيعية تعود ببطء 
إىل شوارع وأحياء العالم ومواقعه السياحية، 

بـــعـــد أشـــهـــر مــــن الــــعــــزل نـــتـــيـــجـــًة لــتــفــي فــــــريوس كـــورونـــا 
املـــســـتـــجـــد. وعــــــى الــــرغــــم مــــن تـــخـــفـــيـــف الــــقــــيــــود، إال أن هـــنـــاك 
ــــثـــــري مـــــــن الــــــــشــــــــروط اإللـــــــزامـــــــيـــــــة عـــــــى املــــــواطــــــنــــــن وأصــــــحــــــاب  ــــكـ الـ
املــطــاعــم أو املـــواقـــع الــســيــاحــيــة البـــد مــن تــنــفــيــذهــا، خــوفــاً من 

فــريوس عنيد اليــزال ينتشر ويــهــدد الكثري مــن دول العالم. 
ورغم املخاوف من موجة إصابات ثانية، إال أن دول العالم 
وجــــــدت أن عــلــيــهــا إيــــجــــاد طـــريـــقـــة مــــا لــلــتــعــايــش مــــع فــــريوس 
كــورونــا، وإنــقــاذ الحياة بشكلها الــعــام والحياة االقتصادية 

بشكل خاص.
■ وكاالت

عرض »سري« لأللعاب 
النارية في اليابان

ملكة بريطانيا على حصان في أول 
ظهور لها منذ أشهر

ــــاق األلــــــــعــــــــاب  ــ ــــــشـ ــــعـ ــ تـــــســـــتـــــعـــــد جـــــمـــــعـــــيـــــة لـ
الــنــاريــة يف مقاطعة أكيتا شــمــال شرق 
الـــــــيـــــــابـــــــان، إلطــــــــــــالق مـــــجـــــمـــــوعـــــة عـــــــروض 
ألـــعـــاب نـــاريـــة يف أنـــحـــاء الـــبـــالد يف وقــت 
واحــــــــــــــــد هـــــــــــــذا الــــــــصــــــــيــــــــف، دون اإلعـــــــــــــالن 
مــــســــبــــقــــاً عــــــن املــــــوعــــــد أو أمــــــاكــــــن إطــــــالق 

العرض.
ــــيـــــجـــــي بـــــــرس«  وذكـــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة »جـ
الــيــابــانــيــة لـــأنـــبـــاء، أن الـــعـــرض الــســري 
يهدف إىل دعــم قطاع األلــعــاب النارية 
يف أنــحــاء الــيــابــان، الــــذي يــعــاين بسبب 
ــــبــــــات وتــــــأجــــــيــــــل الـــــــعـــــــروض  ــلــ ــ ــــطــ إلــــــــغــــــــاء الــ

بسبب أزمة وباء »كورونا«.
ولــــــــــــــم تــــــحــــــقــــــق شــــــــــركــــــــــات األلـــــــــعـــــــــاب 
الــــــــنــــــــاريــــــــة أي إيــــــــــــــــــــــرادات تــــــقــــــريــــــبــــــاً بـــســـبـــب 
جــائــحــة »كــــورونــــا«. وتـــأمـــل املــجــمــوعــة، 
الـــتـــي تــضــم هـــــواة األلـــعـــاب الـــنـــاريـــة، أن 
يــــــســــــاعــــــد الـــــــــعـــــــــرض األشــــــــــخــــــــــاص الــــــذيــــــن 
يـــعـــانـــون بـــســـبـــب الـــــوبـــــاء عــــى اســـتـــعـــادة 
ابتسامتهم. وسيستمر العرض املقرر 
يف يوليو أو أغسطس ملدة تصل إىل 10 
دقائق، ولن يتم الكشف عن التوقيت 
واملـــواقـــع مــســبــقــاً ملــنــع الــحــشــود الــكــبــرية 

من التجمع.
طوكيو■د.ب.أ

ــــيــــــث الــــثــــانــــيــــة  ــــزابــ ــــيــ شـــــــوهـــــــدت املـــــلـــــكـــــة إلــ
ملكة بريطانيا خــارج جــدران القصر 
لـــلـــمـــرة األوىل خـــــالل أشـــهـــر عــــــدة، يف 
صـــــــورة أصـــــدرهـــــا قـــصـــر بـــاكـــنـــغـــهـــام يف 
وقــــت مـــتـــأخـــر مـــن يــــوم أمـــــس، حــيــث 
تـــــــظـــــــهـــــــر اســـــــتـــــــمـــــــتـــــــاعـــــــهـــــــا بــــــــــــــواحــــــــــــــدة مــــن 
وســـــــائـــــــل الــــتــــســــلــــيــــة املــــفــــضــــلــــة لــــديــــهــــا، 
وهــــــــــي ركــــــــــــوب الــــــخــــــيــــــل. وتــــــــــم تــــصــــويــــر 

املــلــكــة )94 عـــامـــاً(  وهـــي تمتطي مــهــراً 
عـــــــمـــــــره 14 عـــــــــامـــــــــاً يف حــــــديــــــقــــــة قـــلـــعـــة 
ويــنــدســور، حــيــث كــانــت تقيم خــالل 
ــــانــــــت  ــــائــــــحــــــة فـــــــــــــريوس كــــــــــورونــــــــــا. وكــ جــ
تـــــــرتـــــــدي يف الــــــــصــــــــورة وشــــــــاحــــــــاً ورديـــــــــــاً 
وسرتة خضراء من الصوف وقفازات 

بيضاء.
لندن ■د.ب.أ

ــتـــــطـــــالع لــــــلــــــرأي أّن  ــ كــــشــــفــــت نــــتــــائــــج اسـ
واحداً من كل اثنن من األملان، قال 
إنه لن يأخذ لقاح »كورونا« يف حال 
ُوِجــــــــــــــــــد. يف املـــــــقـــــــابـــــــل، أظــــــــهــــــــرت نــــتــــائــــج 
االســـــــــــتـــــــــــطـــــــــــالع الـــــــــــــــــــــذي أجـــــــــــــــــــــــــراه مـــــعـــــهـــــد 
»يــــــــــوجــــــــــوف« عــــــــر اإلنـــــــــرتنـــــــــت ملـــصـــلـــحـــة 
وكـــالـــة األنـــبـــاء األملـــانـــيـــة »د.ب.أ«، أن 
ــــان قـــــال إنـــه  ــ واحـــــــــداً مــــن كــــل أربــــعــــة أملـ
ســـيـــأخـــذ الـــلـــقـــاح. وشـــمـــل االســـتـــطـــالع 
نـــــســـــبـــــة  2956 شـــــــــــخـــــــــــصـــــــــــاً، وكــــــــــــــانــــــــــــــت 
ــــرافــــــضــــــن ألخــــــــذ لـــــقـــــاح بــــــن الــــنــــســــاء  الــ

أكر منها بن الرجال. 
وتـــشـــري تـــقـــديـــرات أغـــلـــب الـــخـــراء 
إىل أن طــــرح لـــقـــاح مـــصـــرح بـــه مــضــاد 
لـــ»كــورونــا« لن يتم قبل العام املقبل 
عــى أقــل تقدير، كما أنــه مــن املمكن 
ــــغــــــرق األمـــــــــــــــر ســـــــــنـــــــــوات حــــتــــى  ــتــ ــ أن يــــــســ
ــــنـــــه تـــــــوفـــــــري حــــمــــايــــة  يـــــظـــــهـــــر لـــــــقـــــــاح يـــــمـــــكـ
جــــيــــدة مــــن »كـــــــورونـــــــا«. وأعــــــــرب %44 
مـــــــــــمـــــــــــن شــــــــمــــــــلــــــــهــــــــم االســــــــــــــتــــــــــــــطــــــــــــــالع عــــــن 
تـــــــأيـــــــيـــــــدهـــــــم لـــــتـــــطـــــبـــــيـــــق لــــــــقــــــــاح إجــــــــبــــــــاري 
مـــــــضـــــــاد لــــــــــــ»كـــــــــــورونـــــــــــا«، مــــــقــــــابــــــل %40 

يعارضون ذلك.
وثــــــــــارت تـــكـــهـــنـــات حـــــــول احـــتـــمـــال 
تـــــــــطـــــــــبـــــــــيـــــــــق لـــــــــــــــقـــــــــــــــاح إجـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــاري مـــــــــضـــــــــاد 
لـ»كورونا« يف أملانيا، غري أن الحكومة 
أكــــــــــدت مـــــــــــــراراً أنـــــهـــــا لــــــن تــــجــــعــــل حــقــن 
الـــــــلـــــــقـــــــاح إلــــــــزامــــــــيــــــــاً مـــــســـــتـــــقـــــبـــــالً. ويــــــلــــــزم 
القانون األملــاين الحكومة بالحصول 
عــــى مـــوافـــقـــة مــجــلــس الــــــواليــــــات، يف 
حـــال رغــبــت يف تــطــبــيــق لــقــاح إجــبــاري 

ــــح املـــــــــــهـــــــــــددة مــــن  ـــرائـــ ــــلـــــــشــــ »بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لـــ
السكان«.

وتطبق أملانيا منذ مــارس املــايض 
ـــاريــــاً ضــــد مـــــرض الــحــصــبــة  لـــقـــاحـــاً إجــــبـ
شـــديـــد الــــعــــدوى، ويـــســـري الــتــطــعــيــم 
اإلجـــــــبـــــــاري بــــالــــلــــقــــاح عـــــى شـــــرائـــــح مــن 
بـــــــيـــــــنـــــــهـــــــا األطــــــــــــــــفــــــــــــــــال والــــــــــــعــــــــــــامــــــــــــلــــــــــــون يف 

الحضانات. 
برلين ■ د.ب.أ

نصف األلمان يرفضون لقاح 
»كورونا« في حال وجوده

تكهنات كثيرة حول احتمال تطبيق لقاح إجباري مضاد لـ»كورونا«           
في ألمانيا.  À رويترز

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.

        .
ً
 عمره ١4 عاما

ً
(  وهي تمتطي مهرا

ً
تم تصوير الملكة )٩4 عاما

■أ.ف.ب

بريطانيا

إيطاليا  اليونان

فرنسا

نيوزلندا



اإلعالنات المبوبة

احجز إعالنك مباشـرة عبر 

SMS: 5125SMS: 5071

لإلعالن العادي أرسل
 رسالة نصية على الرقم

لإلعالن الملون أرسل 
رسالة نصية على الرقم

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

بأفضل األسعار ...
)١٤-٤(    05٤552005٤

نشرتي سيارات
جميع أنواع السيارات املستعملة واملدعومة 

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

GXR تويوتا برادو
موديل : V6 - 20١9 - رقم ١

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

السعر : ١٣0000 درهم 
)5-١8(     0505٤٤٤026

 LX570 مطلوب لكزس
موديل : 20١4 & 20١5

)5-١2(    050١222٤83

GXR مطلوب الندكروزر
 V6 & V8 - 2020  : موديل

زيرو - للتصدير
)5-١2(     0506590722

تويوتا كامري
موديل : 2007 - خليجي - يف عجمان 

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

خدمات سيارات
تبديل زيت احملرك ، البطارية ، السفايف

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

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

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

)٤-22(    05550١8580

G63 مرسيدس 
AMG Edition :  46٣ - موديل : 20١6  

 اللون : أبيض داخل تان وأسود
ضمان قرقاش حتي : 202١  

قطعت : ٣7000 كم
السعر : ٣00000 درهم 

)١-٤8(    0558888603

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

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

)١-٤(    052١502٤2٤

صبيح
لتأجري جميع أنواع السيارات 

بعجمان ، الكورنيش
)5-30(    055١325550

سوبر كار 
لتأجري السيارات ...

)5-22(    055١325550

أرقام مميزة دبي
للبيع ...

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

للمزيد ...
)٤-3(     0553١39990

أرقام مميزة دبي
للبيع ...

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

N46460 = 4800 درهم
)٤-30(    0508577778

أرقام مميزة عجمان 
للبيع ...

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

)5-١١(     97١5٤٤032777

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

)5-١2(    0505022250

أرقام مميزة دبي
S للبيع ... كود

45٣٣ = ١2000 درهم
١82١8 = ٣000 درهم

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

)5-8(    97١5027٤7000

رقمني مميزين
للبيع ...

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

Dubai9990 : إنستجرام
)5-8(     0553١39990

أرقام مميزة دبي
للبيع ...

K5١٣5 = 8800 درهم
I5١٣5 = 8800 درهم

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

)5-8(     97١5027٤7000

أرقام مميزة دبي
للبيع ...

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

)٤-30(   0508577778

رقمني مميزين إتصاالت
للبيع ...

 0582١0١0١0 & 050٣2١١١١١
)6-٤(     056550١50١

أرقام مميزة
نشرتي أرقام هواتف مميزة جدا والدفع نقدا 

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

رقم مميز
للبيع ... 0508599996 ... رباعي

السعر : 9500 درهم   
)5-١7(    0505022250

رقم مميز إتصاالت
للبيع ... 0505050١٣5

السعر : 40000 درهم
)٤-20(    97١505050١35

رقم مميز إتصاالت
للبيع ... 0507١9١000

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

أرقام مميزة
للبيع ... 

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

 B ورقم مميز دبي 67894 كود
السعر : 9000 درهم

)١١-٤(   97١56١0١0١07

لإليجار فيال
٣ غرف ، بأبوهيل ، مقابل سوق السمك 

السعر : 68000 درهم 
تصريح : ٣7754

)6-5(    97١5028١0١20

للبيع فلل
جممع 4 فلل ، مبردف ، دورين ، ١0000 قدم

مسبح مشرتك ، تصريح : ٣7754
)6-5(    97١5028١0١20

للبيع فيال
6 غرف ، باملزهر 2 ، 20000 قدم
دورين ، ملحق ، تصريح : ٣7754

)6-5(    97١5028١0١20

للبيع بيوت 
عربية ، بهورالعنز ، الراشدية ، أبوهيل ، السطوة 

تصريح : ٣7754
)6-5(    97١5028١0١20

للبيع بنايات 
جتارية ، بنايف ، هورالعنز ، البدع ، املرقبات 

تصريح : ٣7754
)6-5(    97١5028١0١20

للبيع أراضي 
بالورقاء ، املزهر ، نداحلمر ، اخلوانيج ، احمليصنة 

تصريح : ٣7754
)6-5(    97١5028١0١20

للبيع بيت
قدمي ، يف الراشدية ، بدبي ، ٣600 قدم

6 غرف ، 5 حمامات ، علي شارع وسكة
السعر : ١.250 مليون درهم »قابل للتفاوض«

)5-29(     97١5030١0566

للبيع سكن 
عمال ، عدد : ٢٥٢ غرفة ، املوقع : دي اي بي 

املساحة : ٣٣٢٣٩ قدم٢ ، أرضي + ٤ + سطح 
السعر : ٣٠ مليون درهم 
)6-١(    05277777١٤

لإليجار شقة
من املالك مباشرة ، يف احمليصنة ، بالقرب من 
مدينة مول ، مكونة من : 4 غرف ، مع املنافع 

)6-١(   97١507١7١8٤0

للبيع مغسلة
وتلميع سيارات ، يف عجمان ، اجلرف 

لعدم التفرغ ...
)5-29(     97١50١6١68٤5

للبيع فلل 
سوبر ديلوكس ، يف عجمان ، من املالك مباشرة 
بدون عمولة ، مكتب تشطيب عايل جدا ، متلك 
جلميع اجلنسيات ١00% ، ممكن للمشرتي أن 

ميول على البنك نحن نقوم بإجراءات التخليص 
واملوافقة ، للتواصل على ...

)5-23(    0506٤3006٤

للبيع شقة 
يف عجمان ١ ، غرفة وصالة ، ١049 قدم

من املالك مباشرة
السعر : ٣00000 درهم

)5-2١(     0507509092

للبيع فيلتان 
* يف النخلة ، 5 غرف ، أكرب مساحة 

السعر : ١7 مليون درهم
* يف النخلة ، 4 غرف 

السعر : 7.5 مليون درهم
)5-22(    97١528702833

للبيع فلل 
فرصة إستثمارية ممتازة ، بدبي ، فلل متالصقة 

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

مطلوب أرض
سكنية وجتارية وصناعية ، يف الشارقة 

بسعر مناسب ، ميتنع الوسطاء 
من املالك مباشرة ...

)5-١8(    97١502080038

للبيع بيت
شعبي ، بالبدع ، عدد : 4 غرف ، ٣٣00 قدم

تصريح ٣ فلل متالصقه ، التخطيط جاهز
قريب من شارع السطوة
مؤجر : ١٣5000 درهم 

السعر : 2.7 مليون درهم »نهائي« 
التواصل بالواتس آب علي ...

)6-٤(     97١528233387

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 

)6-١(    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 ، 4 و 5 غرف 

األسعار تبدأ من : 2.٣50 مليون درهم 
)5-29(     97١528702833

للبيع فيال 
باملمزر ، دبي ، دورين ، 5 غرف وصالة

وملحق خارجي ، مبوقع مميز
)5-22(     97١55٤557890

للمبادلة أرض
١8000 قدم ، يف اخلوانيج ١ ، للمبادلة مع أرض 

يف املزهر أو الورقاء ، يف مكان مناسب
)5-١3(    97١503٤٤١55١

للبيع فيال 
يف 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

للبيع فلل
سوبر ديلوكس ، تشطيب راقي ، يف عجمان 

)6-٤(     97١503627667

لإليجار معرض 
للسيارات ، يف رأس اخلور ، للجادين ، من املالك 

)6-١(    0527707١١١

للبيع أو للمبادلة 
عقارات ، ملك حر ، لها دخل و تناسب املستثمرين 

السعر : 5 حتى ١50 مليون درهم
)6-3(    97١509١7٤٤88

مطلوب فيال 
أو بيت عربي قدمي ، يف منطقة القوز ١ ، بدبي

بسعر مناسب ، ميتنع الوسطاء ، من املالك مباشرة 
)5-2٤(     050755٤٤٤8

للبيع أو لإلستثمار 
مطعم ومقهى راقي ، يف دبي

)5-22( 0507090300-0507060200

للبيع مستودع 
يف القوز ، املساحة : 75000 قدم2 

املساحة املبنية : 6248١ قدم2 
العمر : ١0 سنوات

اإليجار : 28٣7٣6 درهم
السعر : ١2 مليون درهم

)5-2١(     05277777١٤

للبيع بيت 
يف هور العنز ، جتاري 

مؤجر : 45000 درهم »شيك واحد«
السعر : مليون درهم

)5-27(     97١5٤٤398١25

مطلوب فيال 
أو بيت عربي ، يف الشارقة ، بسعرمناسب 

ميتنع الوسطاء ، من املالك مباشرة
)5-23(    97١502080038

للمبادلة أرض 
يف أم نهد ... بأرض يف الربشاء جنوب 

مع دفع الفارق ، للجادين فقط
)5-١9(    97١56١769١76

للمبادلة أرض 
يف أم نهد ... بأرض يف ند الشبا ، مع دفع الفارق 

)5-١9(    97١56١769١76

للبيع أرض 
مركز تسويق ، بجبل علي ، منطقة الصناعية ١ 

املساحة : ٦٤٠٦٣ قدم٢ 
السعر : ٤٥ مليون درهم
)6-١(     05277777١٤

للبيع بيوت 
عربية وفلل وأراضي ، برأس اخليمة

واتس آب 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
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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 ...
)5-١0(   97١503٤7٤277

نشرتي أثاث 
جميع أنواع أثاث املنزل ، غرف 

كنب ، إلكرتونيات ...
)3-١2(    97١556780١95

عود 
تعليم ، وللبيع ، وآالت موسيقية

خدمة صيانة ، خدمة توصيل
)5-22(     05083١5607

مطلوب شريك
وكفيل ، ملركز ألصحاب الهمم والتوحد

برخصة إستثنائية ...
)6-٤(     05٤37078١7

مطلوب شريك 
ومستثمر ملوقع وتطبيق مشهور أطلق عام ٢٠١8 

لتوفري خدمات توصيل طلبات املطاعم أونالين 
وطلبات البقاالت يف دولة اإلمارات وذلك لتوسيع 

أعمال التطبيق يف الدولة ...
)6-2(    97١5592٤57١6

مستثمر 
يطلب مشروع ناجح ، يف دبي ملدة حمدودة 

أو أكرث ، شراكة بالفكرة
)١-٤3(    97١505655530

مطلوب شريك
ممول ، لشركة تعمل باملواد الغذائية

يف دبي ، لصفقة واحدة
)3-22(    0567٤0775١

للبيع و للشراء 
أسهم جمعية اإلحتاد اإلمارات وجمعية اإلسكان 

)5-29(     050٤299690

للبيع شركة
جتارة عامة مع الرخصة ، بدخل ممتاز ، جمددة

مع عامل ومكنة لف األلومنيوم وعدد إثنان ونصف 
طن ألومنيوم ، للتواصل علي ...

)3-7(    0505999١١9

للبيع شركات 
جتارية ، نوع العمل والنشاط »جتارة عامة - 

مقاوالت عامة - مقاوالت خدمات فنية« جاهزة 
للتحويل إىل أي نشاط آخر مع كافة التسهيالت 

)3-١٤(     0506588853

مطلوب مستثمر 
ممول ، للعمل يف سوق البرتول واملعادن

بأرباح يومية ، لإلستفسار على ...
)5-2١(     05٤35333١3

مطلوب ممول
ملشروع تطبيق إلكرتوين ناجح ، يخدم منطقة 

الشرق األوسط والعامل ...
)6-2(    97١509900577

خدمات شركات
إحصل على عقد إيجار لتجديد رخصتك جتارية 
دبي فقط : 600 درهم ، كما ميكنك استخدام 

املكتب لتقدمي كوتة
)5-١6(     97١55١977602

مطلوب أسهم 
جمعية اإلحتاد واإلمارات وجمعية اإلسكان 

)3-25(     050٤299690

للبيع و للشراء
أسهم جمعية اإلحتاد واإلمارات وجمعية اإلسكان 

)3-20(     050٤299690

تدريس
متخصص يف الرياضيات عن بعد ، خربة 24 عام

)5-2١(    0509373706

معلمة لغة عربية
وإجنليزي ، ملتابعة وتأسيس األطفال من السنوات 

املبكرة واملرحلة اإلبتدائية ...
)5-2١(    05070١٤١87

معلمة
إجنليزي ، علوم ، رياضيات

منهج أمريكي وبريطاين ، خربة
)5-22(     052653١232

تسجيل 
للطلبة الراغبني يف دراسة املاجستري 

والدكتوراة يف ماليزيا وبريطانيا
)١-٤5(    97١55506٤656

تدريس
حمفظة قرآن كرمي ومعلمة تربية إسالمية وعربي 

للمرحلة اإلبتدائية ، أونالين 
)١-٤8(    050١5١0١١8

معلمة لغة عربية
وتربية إسالمية وحتفيظ القرآن وإجتماعيات

لكل املراحل ...
)٤-5(     05689796١6

متخصصة رياضيات
علوم ، أمريكي ، وزاري ، جميع املراحل

ومتابعة بقية املواد ، دبي
)١-٤(    05٤70060٤١

مطلوب مدرسة
ألسرة عربية ، صف أول وثاين

ملتابعة طفل يف الدارسة
)١-٤(      05592١666١

معلمة
لتأسيس ومتابعة الطلبة من األول ايل اخلامس بدبي

)3-26(     0568882857

تدريس
حمفظة قرآن جمازة كليةالشريعة جامعة دمشق 

جتويد نظري ، عملي ، القاعدة النورانية
)3-7(    97١52788838٤

حماسب 
مصري ، خربة ١5 عام يف إعداد التقارير 

وامليزانية ، يبحث عن عمل مناسب ...
)3-3١(     056١3200١5

للتنازل سائقة 
إندونوسية ، خرية

)3-١9(    97١5٤7٤68١39

طلب عمل
شيف ومدرب مأكوالت شرق وغرب مع شهادة

من سويسرا ، خربة 25 سنة داخل الدولة
)6-6(     97١55762776١

طلب عمل
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
سائق باكستاين ، خفيف ، خربة ١0 سنوات 

يف اإلمارات ، لغة عربية ، إجنليزية
)5-١2(    97١567060١79

طلب عمل 
عربي ، دكتور ، سياحة وإدارة فنادق ، خربة 

25 سنة بالدولة ، العمر : 58 عام ، يرغب بإدارة 
جمموعة فنادق داخل الدولة أو خارجها ويتكلم 

عربي ، فرنسي وإجنليزي 
)5-١(    97١569797366

طلب عمل
خربة 9 سنوات بالدولة ، يطلب عمل 

كسائق لدي عائلة ...
)٤-29(    052١52896٤

طلب عمل 
مواطن إماراتي جامعي يف تخصص إدارة األعمال 

+دورات إجنليزي + كمبيوتر + لغات »العربية 
+ االجنليزية + الهندية« خربة عمل ملدة 20 

سنة يف كافة اإلدارات »احلسابات واألمن و ادارة 
العالقات العامة واحلكومية والتسويق وإدارة العقود 

واملشرتيات واملبيعات والصفقات التجارية وحتصيل 
الديون وإدارة خدمات عامة والنقليات وإدارة املباين 

واملناقصات وضيافة كبار الشخصيات واملبادرات 
والتخطيط واملقاوالت يف قطاع اخلاص وقطاع 

احلكومي وشبه احلكومي ، يبحث عن وظيفة مناسبة 
)3-١٤(     0506588853

طلب عمل 
سائق ، خربة 22 سنة يف اخلليج

)3-١٤(    05٤3923690

مهندس مدين 
مصري اجلنسية ، خربة سنة ، يبحث عن عمل 

)3-١٤(    0565969738

عمالة
إستقدام عمال ، يوجد عامالت منازل من الكامريون 

)3-١3(    0556555١06

مطلوب مهندس 
زراعي ، خربة يف البيوت الزراعية والزراعة املائية 

huraiz@gmail.com : اإلمييل
)6-3(    97١506288777

مطلوب مهندس 
معماري وديكور »تصميم وتنفيذ« 

ملدة شهر ونصف يف مشروع شخصي 
مقابل أجر : 8000 درهم »مقطوع«

)5-25(    055١2٤5000

مطلوب حراس 
أمن و CCTV ، لديهم خربة

 fcgapplicants@gmail.com : اإلمييل
أو واتس آب على ...

)5-١8(     97١5665738١٤

مطلوب نوخذة
مواطن ...

)5-2١(    97١5063٤5٤22

مطلوب موظفة 
مبيعات ، يف حمل عبايات ، لديها خربة سابقة 

يف املبيعات ، وأن يكون لديها القدرة على العمل 
حتت ظغط ومعرفة مناطق اإلمارات 

)١-٤8(    050١٤٤3555

مطلوب موظف
مستشار قانوين ، عنده خربة يف الدولة

)3-25(    05295١١0١0

مطلوب طباخ 
هندي ، خربة باآلكالت اإلماراتية ، ملنزل بالشارقة 

)3-١9(    0567677279

الضيافة العربية 
صبابني وصبابات قهوة ، لقيمات ، بأسعار مناسبة 

)3-١٤(    97١559229١١6

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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