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اإلمارات اليوم À دبي

أفادت وزارة تنمية املجتمع بأن الدولة 
حــــــــريــــــــصــــــــة عـــــــــــى تــــــــــوفــــــــــر ســــــــبــــــــل الـــــعـــــيـــــش 
الـــــــــــــكـــــــــــــريـــــــــــــم لـــــــــجـــــــــمـــــــــيـــــــــع أبــــــــــــــــنــــــــــــــــاء الــــــــــــــوطــــــــــــــن، 
ــــاً، واألخــــــــــــــذ بـــيـــد  ــــيــ ــــاعــ ــــمــ ــــتــ ــــتـــــهـــــم اجــ ــــايـ وحـــــمـ
األفــراد الذين ال يعملون لسبب خارج 

عن إرادتهم، من خالل توفر مساعدة 
اجتماعية استثنائية بصفة مؤقتة، إىل 
حني تمكن الفرد من االلتحاق بعمل.

وأوضــــــــــحــــــــــت، يف بــــــيــــــان أمــــــــــــس، أن 
القانون االتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠٠١، 
بــــــــشــــــــأن الــــــــضــــــــمــــــــان االجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي، حـــــــدد 
الـــــــــــفـــــــــــئـــــــــــات الــــــــــــتــــــــــــي تـــــــســـــــتـــــــحـــــــق املــــــــــســــــــــاعــــــــــدة 

االجـــتـــمـــاعـــيـــة، ولـــيـــس بــــني تـــلـــك الــفــئــات 
»مــن ال عمل لــه«، إال أن القانون أجاز 
صــرف مــســاعــدة اجتماعية استثنائية، 
ملن ال عمل له لسبب خارج عن إرادته.

»تنمية المجتمع«: القانون يقرُّ مساعدات استثنائية 
للعاطلين عن العمل دون إرادتهم

1500 مصاب يتلقون 
الدعم الطبي في منازلهم

»سوار إلكتروني« 
يراقب مرضى 

»كورونا« بالعزل 
المنزلي في 

أبوظبي

مواهب
الدراما الرمضانية 

ًتعيد ترتيب 
»النجومية« عربيا

رياضيون: تطبيق 
النموذج 

األوروبي بإعالن 
»البطل« قابل 

للتكرار في دورينا

»دبي للسياحة«: 
اإلمارة وجهة 
آمنة للسّياح 

والزّوار الدوليين

مستثمرون يتوقعون حركة بيع وشراء نشطة في دبي خالل الفترة المقبلة

التدابير الوقائية تعّزز العودة الكاملة للقطاع 
الخاص والمراكز التجارية

قسم االقتصاد À دبي

ــــز  ــــراكــ ــــأنـــــفـــــت شـــــــركـــــــات الـــــقـــــطـــــاع الـــــــخـــــــاص ومــ ــــتـ اسـ
تــــجــــاريــــة يف دبـــــــي، أمـــــــس، الـــــعـــــودة الـــكـــامـــلـــة إىل 
الـــــعـــــمـــــل بــــنــــســــبــــة ١٠٠%، حـــــســـــب قـــــــــــرار الـــلـــجـــنـــة 

العليا إلدارة األزمات والكوارث يف دبي.
وأفــــــــــــــــــــــــــاد مــــــــــــســــــــــــؤولــــــــــــون يف مـــــــــــــراكـــــــــــــز تــــــــجــــــــاريــــــــة 
ــــارات الـــيـــوم«، بـــأن الــعــودة إىل  وشـــركـــات، »اإلمـ
ــــــة  ــــــرازيـ ــــتـــــهـــــا خـــــطـــــط وإجــــــــــــــــــراءات احـ ــــبـ الـــــعـــــمـــــل واكـ

ــــا« املــســتــجــد،  ملـــواجـــهـــة انـــتـــشـــار فــــــروس »كــــــورونــ
فيما لجأت مراكز تجارية إىل زيادة عدد مشريف 
ومــــــوظــــــفــــــي األمــــــــــــــن، لــــلــــتــــحــــقــــق بــــشــــكــــل أكــــــــــر مـــن 

التزام املتسّوقني بارتداء الكمامات.
بـــدورهـــا، أفــــادت شــركــات خــاصــة بـــأن عــودة 
موظفي القطاع إىل مقار عملهم ستعطي مزيداً 
مــــن االطـــمـــئـــنـــان لــلــمــســتــثــمــريــن، مـــتـــوقـــعـــة حــركــة 
بيع وشراء نشطة سيشهدها القطاع العقاري، 

خالل النصف الثاين من العام الجاري.

شركات خاصة:
»عودة موظفي القطاع إلى مقار عملهم 

ين«.  من االطمئنان للمستثمر
ً
تعطي مزيدا

»مراكز تجارية تزيد مشرفي وموظفي األمن، 
للتحقق من إجراءات التباعد االجتماعي«.

االلتزام بالتطبيق الدقيق والكامل لإلجراءات الوقائية واالحترازية لمنع انتشار »كورونا«.  
À  تصوير: باتريك كاستيلو

بخصومات تصل نسبتها 
إلى %40

فنادق في دبي 
 
ً
تطرح عروضا

ترويجية »صيفية« 
لإلقامة وخدمات 

الطعام

أزاد عيشو À دبي

طرحت فنادق عاملة يف دبي عروضاً ترويجية، خالل 
فــصــل الـــصـــيـــف، تــشــمــل خـــدمـــات اإلقــــامــــة واملـــطـــاعـــم، 
ــــيــــــة، بــــــخــــــصــــــومــــــات تـــصـــل  ــــهــ ــــيــ فـــــــضـــــــالً عــــــــن املـــــــــرافـــــــــق الــــــرفــ
نــســبــتــهــا إىل نــحــو ٤٠%، فــيــمــا تــبــدأ أســـعـــار اإلقـــامـــة يف 
فنادق املدينة من ١3٠ درهــمــاً، لرتفع إىل نحو 5٠٠ 

درهم يف الفنادق الشاطئية.
وقـــــــــــــال مــــــــديــــــــرو ومـــــــســـــــؤولـــــــو فــــــــنــــــــادق لـــــــــــــ»اإلمــــــــــــارات 
الــــيــــوم«: »إن الـــعـــروض الــرويــجــيــة تـــهـــدف إىل تحفيز 
الــــطــــلــــب عــــــى الــــســــيــــاحــــة الــــــداخــــــلــــــيــــــة«، الفـــــتـــــني إىل أن 
»الــــفــــنــــادق مــطــالــبــة أكـــــر مــــن أي وقـــــت مــــى بــالــعــمــل 
عــــى تــصــمــيــم عــــــروض بـــأســـعـــار تــشــجــيــعــيــة، لــلــحــفــاظ 

عى استمرارية األعمال«.

»تنظيم االتصاالت« 
تحبط 2٠8.٧ آالف 

هجمة إلكترونية خالل 
٥ أشهر

استقرار الفائدة 
على القروض 

الشخصية.. وتراجع 
»العقارية«

اإلمارات اليوم À دبي

ــــكــــــومــــــة االتــــــــحــــــــاديــــــــة رفــــــع  ــــنــــــت الــــــحــ ــلــ ــ أعــ
نــــســــبــــة املـــــوظـــــفـــــني املـــــــوجـــــــوديـــــــن بـــمـــقـــار 
ــــــات واملـــــــؤســـــــســـــــات  ــئـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــهـ ــ الــــــــــــــــــــــــوزارات والـ
ــــاديــــــة إىل 5٠%، مــــــن املـــجـــمـــوع  االتــــــحــ
اإلجـــــــمـــــــايل لــــلــــمــــوظــــفــــني، اعــــــتــــــبــــــاراً مــن 

يوم األحد املوافق السابع من يونيو، 
ــــراءات الـــوقـــائـــيـــة،  ــ ــــــاإلجـ مــــع االلـــــتـــــزام بـ
ملــــــــنــــــــع انــــــــــتــــــــــشــــــــــار فــــــــــــــــــــروس »كــــــــــــــورونــــــــــــــا« 

املستجد.
يـــــــــــــأيت الـــــــــــقـــــــــــرار بـــــــعـــــــد أســــــــــبــــــــــوع مــــن 
عــــــــودة 3٠% مـــــن املــــجــــمــــوع اإلجــــمــــايل 
لــــلــــمــــوظــــفــــني يف الـــــجـــــهـــــات االتـــــحـــــاديـــــة 

بــــنــــجــــاح، ويف إطــــــــار الــــجــــهــــود لـــتـــعـــزيـــز 
اســــــــــتــــــــــمــــــــــراريــــــــــة الــــــــعــــــــمــــــــل الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــي، 
والــــــــعــــــــودة الــــتــــدريــــجــــيــــة لـــلـــمـــوظـــفـــني، 
وتقديم الخدمات الحكومية إليهم.

الحكومة االتحادية ترفع نسبة الموظفين الموجودين 
 من األحد

ً
بمقارها إلى ٥٠%.. اعتبارا

https://www.emaratalyoum.com/business/local/2020-06-04-1.1357786
https://www.emaratalyoum.com/business/local/2020-06-04-1.1357838
https://www.emaratalyoum.com/business/local/2020-06-04-1.1357743
https://www.emaratalyoum.com/sports/local/2020-06-04-1.1357744
https://www.emaratalyoum.com/life/four-sides/2020-06-04-1.1357860
https://www.emaratalyoum.com/business/local/2020-06-04-1.1357865
https://www.emaratalyoum.com/local-section/health/2020-06-04-1.1357944
https://www.emaratalyoum.com/business/local/2020-06-04-1.1357866
https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2020-06-04-1.1357959
https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2020-06-04-1.1357956
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»إسعاف دبي« تطلق »أسعفني« لتقليل زمن االستجابة
أطـــــــلـــــــقـــــــت مـــــــؤســـــــســـــــة دبــــــــــــــي لــــــخــــــدمــــــات 
اإلســعــاف تطبيق »أسعفني«، الــذي 
يعد األول من نوعه من حيث قدرته 
الفائقة عىل اختصار زمن االستجابة 
لــلــحــاالت الــبــســيــطــة، والـــحـــاالت الــتــي 
ــــتــــــاج إىل الــــــتــــــدخــــــل الــــــســــــريــــــع مـــثـــل  تــــــحــ

حاالت القلب.
وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال املـــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــتــــــــــــنــــــــــــفــــــــــــيــــــــــــذي 
لــــــــلــــــــمــــــــؤســــــــســــــــة، خـــــــلـــــــيـــــــفـــــــة بـــــــــــــن دراي، 
بحضور قيادات وموظفي املؤسسة، 
ــــتـــــطـــــوعـــــن  واملــــــجــــــمــــــوعــــــة األوىل مــــــــن املـ
املــســجــلــن يف الـــتـــطـــوع اإلســــعــــايف، إن 

ــــيـــــق تـــــــهـــــــدف إىل إشــــــــــراك  ــــبـ ــــتـــــطـ فـــــــكـــــــرة الـ
املـــــــــــتـــــــــــطـــــــــــوعـــــــــــن مــــــــــــــــن أبــــــــــــــــنــــــــــــــــاء املـــــــجـــــــتـــــــمـــــــع 
املـــــــــــؤهـــــــــــلـــــــــــن، يف االســـــــــتـــــــــجـــــــــابـــــــــة األوىل 

للحاالت الطارئة.
وأضــــــــــــــــــــــاف أن الــــــتــــــطــــــبــــــيــــــق يــــــحــــــوي 
خــــــــــــــصــــــــــــــائــــــــــــــص ذكــــــــــــــــــيــــــــــــــــــة تــــــــــــــســــــــــــــّهــــــــــــــل عــــــــىل 

املـــــــــــتـــــــــــطـــــــــــوعـــــــــــن الــــــــــــتــــــــــــوجــــــــــــه إىل املــــــــــــــــرىض 
واملـــــــــصـــــــــابـــــــــن بــــــــــأســــــــــرع الــــــــســــــــبــــــــل، وفـــــــق 
خـــــــــارطـــــــــة تــــــــحــــــــدد لــــــهــــــم مــــــــوقــــــــع طـــــالـــــب 

اإلسعاف ونوع الحالة.
 

دبي À اإلمارات اليوم

أعلنت دائرة الصحة يف أبوظبي عن 
اســــــــــتــــــــــخــــــــــدام ســــــــــــــــــوار إلـــــــــــــكـــــــــــــروين ذيك 
ملـــراقـــبـــة مـــــرىض »كـــــورونـــــا« يف الـــعـــزل 
املـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــزيل، مـــــــــــــــشـــــــــــــــرة إىل تـــــــســـــــجـــــــيـــــــل 
ــــنـــــزيل يف  الـــــحـــــاالت املــــؤهــــلــــة لــــلــــعــــزل املـ
ــــة  ــــحــ ــلــــــصــ ــ نـــــــــــــظـــــــــــــام مـــــــــــــركـــــــــــــز أبــــــــــــوظــــــــــــبــــــــــــي لــ
الــــــــــــــعــــــــــــــامــــــــــــــة، حـــــــــــتـــــــــــى يــــــــتــــــــســــــــنــــــــى تــــــــوفــــــــر 
املستلزمات الرئيسة لهم ودعمهم 

ومتابعتهم.
ووحـــــــــــــــــــــــــدت شــــــــبــــــــكــــــــة »مـــــــــــبـــــــــــادلـــــــــــة« 
للرعاية الصحية جهودها مع املركز 
لــــتــــوفــــر خــــــدمــــــات الـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة 
عن ُبعد لـــ1500 مريض »كــورونــا«، 

خالل وجودهم يف الحجر املنزيل.
وتفصيالً، ذكرت دائرة الصحة 
يف أبـــــــــــوظـــــــــــبـــــــــــي، أن هـــــــــــنـــــــــــاك مــــــعــــــايــــــر 
حددها نظام مركز أبوظبي للصحة 
الــــعــــامــــة لــــلــــعــــزل املــــــنــــــزيل، تـــســـتـــهـــدف 
األشــــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــــــاص الــــــــــــــــــــــــذيــــــــــــــــــــــــن أظـــــــــــــــــهـــــــــــــــــرت 
فــحــوصــهــم نـــتـــائـــج إيـــجـــابـــيـــة لــإصــابــة 
بـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــروس كـــــــــــــــــــــــــــورونـــــــــــــــــــــــــــا املــــــــــســــــــــتــــــــــجــــــــــد 
)كوفيد-19(، ممن يعانون أعراضاً 
ــــفــــــة إىل مــــــعــــــتــــــدلــــــة وال تــــشــــكــــل  ــــيــ ــــفــ خــ

خطراً.
وُتوجه تعليمات العزل املنزيل 
لـــــــــلـــــــــحـــــــــاالت املـــــــــــــــؤكـــــــــــــــدة، بــــــــعــــــــد تــــــــزويــــــــد 
أصحابها بــســوار املــراقــبــة اإللــكــروين 

عن بعد.
ــــدائــــــرة إىل أن فـــئـــات  وأشـــــــــارت الــ
الـــــــعـــــــزل املـــــــنـــــــزيل يف أبــــــوظــــــبــــــي تـــشـــمـــل 
املصابن الذين تراوح أعمارهم بن 
ــــهـــــم  18 و59 عـــــــــــامـــــــــــاً، ولـــــــيـــــــســـــــت لـــــديـ
أعـــراض أو لــديــهــم أعـــراض خفيفة، 
عـــــــــــــىل أن يـــــــــــكـــــــــــون املـــــــــــــصـــــــــــــاب شــــــخــــــصــــــاً 

مـــســـؤوالً وقـــــادراً عـــىل تــثــقــيــف نــفــســه 
ــــــة، ومـــــلـــــتـــــزمـــــاً  ــيـ ــ ــ ــــائـ ــ ــــوقـ ــ بــــــــــــاإلجــــــــــــراءات الـ
ــــيـــــق مــــــعــــــايــــــر الـــــــــعـــــــــزل الــــصــــحــــي  ــــبـ ــــتـــــطـ بـ
ــــــة، إضـــــــــافـــــــــة إىل تـــــــــوافـــــــــر بــــيــــئــــة  ــــايـ ــ ــنـ ــ ــ ــــعـ ــ بـ
مـــــــنـــــــزلـــــــيـــــــة مـــــــنـــــــاســـــــبـــــــة لــــــــلــــــــعــــــــزل املــــــــنــــــــزيل 
)غـــــــرفـــــــة ذات تـــــهـــــويـــــة جــــــيــــــدة ودورة 
ــــكــــــون لـــــدى  ــــاه مــــنــــفــــصــــلــــة(، وأن يــ ــيــ ــ مــ

املريض هاتف ذيك.
ولفتت الدائرة إىل أن السوار ال 
يـــتـــضـــمـــن أي تـــطـــبـــيـــقـــات ذكــــيــــة، فــهــو 
مــخــصــص ملــتــابــعــة تـــحـــركـــات املـــريـــض 
والــتــأكــد مـــن الــتــزامــه مــكــان الــعــزل، 
كــــمــــا ال يــــمــــكــــن فــــتــــح الــــــســــــوار إال عـــن 
طريق الفريق املختص بعد التعايف 

من املرض.

ــــبـــــعـــــد بــــعــــض  ــــتـ وقـــــــــالـــــــــت إنــــــــهــــــــا تـــــسـ
الــفــئــات مـــن الـــعـــزل املـــنـــزيل، ومــنــهــم 
املـــــــــــرىض املــــــعــــــرضــــــون لــــلــــخــــطــــر بـــســـبـــب 
ــــهــــــم الــــــصــــــحــــــيــــــة، واألشـــــــــخـــــــــاص  ــــتــ ــــالــ حــ
الـــذيـــن تـــتـــجـــاوز أعـــمـــارهـــم 60 عـــامـــاً، 
واألشــخــاص الــذيــن يــعــانــون أمــراضــاً 
ــــاً تــنــفــســيــة وأمـــــراض  مـــزمـــنـــة وأمـــــراضـ
الــقــلــب وأمـــراضـــاً خــطــرة قــد تــؤثــر يف 
أجـــهـــزتـــهـــم املـــنـــاعـــيـــة، وغــــرهــــم مــمــن 
يــــــــــــحــــــــــــتــــــــــــاجــــــــــــون إىل رعـــــــــــــــــايـــــــــــــــــة صــــــحــــــيــــــة 

مباشرة.
ــــفـــــرق  وأوضـــــــحـــــــت الــــــــدائــــــــرة أن الـ
بـــــــــــــن »الــــــــــــــــســــــــــــــــوار الــــــــــــــــــــــــذيك« وتــــــطــــــبــــــيــــــق 
»الـــــــــحـــــــــصـــــــــن«، أن األول مــــخــــصــــص 
للمصابن فــقــط، يف حــن أن الــثــاين 

متوافر لجميع أفراد املجتمع.
وُيعد »الحصن«، الذي أطلقه 
القطاع الصحي يف الدولة، تطبيقاً 
رقمياً مخصصاً لألجهزة والهواتف 
الـــــــــــــــــذكـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة، وهـــــــــــــــــــــــــو يـــــــــــجـــــــــــمـــــــــــع مـــــــــــــزايـــــــــــــا 
 TRACE تــــــــطــــــــبــــــــيــــــــَقــــــــي وخـــــــــــصـــــــــــائـــــــــــص 
 ،S TAY HO M E و  ،C OV I D
الــلــذيــن أطــلــقــتــهــمــا دائــــرة الــصــحــة يف 
أبــوظــبــي، بــمــا يــضــمــن حــمــايــة فــائــقــة 
لــــخــــصــــوصــــيــــة املــــســــتــــخــــدم مــــــن خــــالل 
أفــــضــــل مـــعـــايـــر تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــذكــــاء 

االصطناعي والتكنولوجي.
من جهة أخرى، وحدت شبكة 

»مــــــــــــــــبــــــــــــــــادلــــــــــــــــة« لـــــــــــلـــــــــــرعـــــــــــايـــــــــــة الـــــــصـــــــحـــــــيـــــــة 
جهودها مع مركز أبوظبي للصحة 
الـــــعـــــامـــــة الـــــتـــــابـــــع لـــــــدائـــــــرة الـــــصـــــحـــــة يف 
أبــــــــــــوظــــــــــــبــــــــــــي، عـــــــــــــر تـــــــفـــــــعـــــــيـــــــل بــــــــرنــــــــامــــــــج 
مــــشــــرك يـــســـتـــهـــدف تــــوفــــر خــــدمــــات 
ـــــ1500  ــ الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة عــــن ُبــــعــــد لـ
مـــريـــض »كـــــورونـــــا« خــــالل وجـــودهـــم 
يف الحجر املنزيل، وذلك عر منصة 

الرعاية الصحية عن ُبعد.
وتــــــــــــــقــــــــــــــوم »مــــــــــــــبــــــــــــــادلــــــــــــــة« يف إطــــــــــــــار 
الـــرنـــامـــج بــمــراقــبــة الـــحـــالـــة الــصــحــيــة 
لــــــــــــــلــــــــــــــمــــــــــــــرىض املـــــــــــــــــصـــــــــــــــــابـــــــــــــــــن بــــــــــــــفــــــــــــــروس 
)كــــــــــوفــــــــــيــــــــــد-19(، الــــــــذيــــــــن ال يـــــعـــــانـــــون 
أعراضاً أو يعانون أعراضاً خفيفة، 
وتــــزويــــدهــــم بـــخـــدمـــات االســـتـــشـــارات 
الــــــطــــــبــــــيــــــة عـــــــــن ُبـــــــــعـــــــــد، وزيـــــــــارتـــــــــهـــــــــم يف 
مـــــــنـــــــازلـــــــهـــــــم عـــــــنـــــــد الـــــــــــــــضـــــــــــــــرورة، تــــحــــت 
إشــــــــــــــــــــــــــــــراف أخـــــــــــصـــــــــــائـــــــــــيـــــــــــن مـــــــــــــــن مــــــــركــــــــز 
أبــــــــــــوظــــــــــــبــــــــــــي لـــــــلـــــــتـــــــطـــــــبـــــــيـــــــب عـــــــــــــــن ُبــــــــــعــــــــــد، 
و»أمــــــــــــــــــانــــــــــــــــــة لـــــــــلـــــــــرعـــــــــايـــــــــة الــــــــصــــــــحــــــــيــــــــة«، 
الــتــابــعــن لشبكة »مــبــادلــة« للرعاية 

الصحية.
وتتضمن خطة الرعاية املنزلية 
الـــــــشـــــــامـــــــلـــــــة، زيـــــــــــــــــــــارات افـــــــــراضـــــــــيـــــــــة أو 
واقـــعـــيـــة لــلــمــرىض يف مـــنـــازلـــهـــم، مــن 
جــــــــــانــــــــــب الـــــــــــــــكـــــــــــــــوادر الـــــــتـــــــمـــــــريـــــــضـــــــيـــــــة أو 
ــــيـــــن املــــخــــريــــن  ــــائـ األطـــــــبـــــــاء أو األخـــــصـ
عند الضرورة، حيث يتم تخصيص 
»مدير حالة« لكل مريض، تتمحور 
مــهــمــتــه حــــول مــتــابــعــة وإدارة حــالــة 
املريض، وضمان سالمته، وترتيب 
عملية دخوله إىل املستشفى إذا ما 
اقــــــــتــــــــضــــــــت الـــــــــــحـــــــــــاجـــــــــــة. كــــــــمــــــــا يـــــحـــــصـــــل 
املـــــــــــــــــــــرىض بـــــــــمـــــــــوجـــــــــب الــــــــــــرنــــــــــــامــــــــــــج عـــــىل 
تــــــقــــــيــــــيــــــم طــــــــبــــــــي بــــــــعــــــــد ظـــــــــهـــــــــور نــــتــــيــــجــــة 

الفحص اإليجابية.

1500 مصاب يتلقون الدعم الطبي في منازلهم

»سوار إلكتروني« 
يراقب مرضى 

»كورونا« بالعزل 
المنزلي في أبوظبي

عمرو بيومي À أبوظبي

مخالفات وغرامات
نّصت قائمة المخالفات 

والغرامات والجزاءات اإلدارية، 
الصادر بها قرار من مجلس 

الوزراء، على مخالفة كل من ال 
يلتزم بالحجر المنزلي والحجر في 
المنشآت الخاصة، أو من يمتنع 

عن تنفيذ تلك التعليمات، 
بغرامة 50 ألف درهم.

كما تترتب على كل من ال يلتزم 
بتعليمات الحجر أو إعادة 

الفحص، حسب التعليمات 
والمواعيد المحددة، غرامة 

مماثلة.
أما من يمتنع عن تثبيت التطبيق 
الذكي لنظام التتبع اإللكتروني 

للحجر المنزلي، فيكون عليه 
تسديد غرامة قدرها 10 آالف 

درهم.
وتضمنت العقوبات مخالفة 

كل من يمتنع عن حمل الوسيلة 
اإللكترونية الذكية، أو التسبب 

في إتالفها أو فقدانها أو 
تعطيل الشبكة، بغرامة 

قيمتها 10 آالف درهم، مع 
تحميله قيمة الوسيلة 

اإللكترونية في حال فقدانها 
أو تلفها، وتفرض غرامة 

قيمتها 20 ألف درهم، على 
كل من يخترق التطبيقات أو 

الوسائل الذكية الخاصة بتتبع 

حاالت الحجر الصحي، أو تدمير 
أو حذف أو إتالف البرنامج أو 

النظام أو الموقع اإللكتروني، 
أو الحصول على المعلومات 

أو البيانات الخاصة بها من دون 
وجه حق، أو الشروع في أي 

من تلك األفعال، مع تحميل 
المخالف قيمة األضرار.

كما فرضت غرامة تبلغ قيمتها 
10 آالف درهم على كل من 
يمتنع عن اإلبالغ عن فقد أو 

إتالف أو أعطال التتبع في 
الوسيلة اإللكترونية الذكية أو 

الشبكة، خالل 24 ساعة من 
وقت فقد االتصال بحاملها.

وّجه للحاالت 
ُ
تعليمات العزل المنزلي ت

المؤكدة بعد تزويد أصحابها بسوار المراقبة.

ــــتـــــقـــــاعـــــد  ــــلـ أبــــــــلــــــــغ صــــــــــنــــــــــدوق أبــــــــوظــــــــبــــــــي لـ
ــــأن الـــتـــعـــديـــالت  ــ »اإلمـــــــــــــارات الــــــيــــــوم« بـ
الــــــــــواردة يف الــــقــــانــــون الــــجــــديــــد بـــشـــأن 
مــعــاشــات ومــكــافــآت التقاعد املدنية 
إلمـــــــــــــــارة أبـــــــوظـــــــبـــــــي، حـــــــــــــددت خـــمـــســـة 
ــــلـــــب ضـــم  شــــــــــروط لــــلــــمــــوافــــقــــة عــــــىل طـ
مـــدة الــخــدمــة لــلــمــؤّمــن عــلــيــه، أولــهــا 
أن ُيــبــدي املــؤّمــن عليه رغبته يف ضم 
ُـــــــدد قـــبـــل انــــتــــهــــاء خــــدمــــتــــه، عــــىل أن  امل

ُيرفق بطلبِه الشهادات واملستندات 
الـــالزمـــة، والـــثـــاين تــقــديــم طــلــب ضــم 
الــخــدمــة لــلــصــنــدوق عــن طــريــق جهة 
الــــــعــــــمــــــل، ال األفـــــــــــــــــــراد، والـــــــثـــــــالـــــــث أن 
ُيـــــســـــدد املــــــؤّمــــــن عـــلـــيـــه مـــبـــلـــغـــاً يــــعــــادل 
26% مـــــن الــــــراتــــــب الــــــــذي تــــــــؤدى عـــىل 
أســـاســـه االشــــراكــــات عـــن املـــــدة املــــراد 
ضمها، عىل أن يبدأ السداد اعتباراً 
مــــــــــن تــــــــــاريــــــــــخ تـــــــقـــــــديـــــــم طـــــــلـــــــب الـــــــضـــــــم، 
والرابع أن ُيسدد املؤّمن عليه كامل 
تكاليف الــضــم قبل انــتــهــاء خدمته، 

والــــخــــامــــس أال تــــكــــون ُمــــــدد الـــخـــدمـــة 
ــــيـــــت  ــــهـ ــــا أُنـ ــــهـ ــــمـ ــــة املــــــطــــــلــــــوب ضـ ــــقــ ــــابــ الــــــســ
بسبب من أسباب الحرمان الكامل 

من املعاش أو املكافأة.
وال يجوز حرمان املؤّمن عليه أو 
صـــــــــاحـــــــــب املـــــــــــعـــــــــــاش مـــــــــــن املـــــــــــعـــــــــــاش أو 
ــــبـــــي، وبـــــمـــــا ال  املـــــكـــــافـــــأة إاّل بـــــقـــــرار تـــــأديـ
يـــجـــاوز ربــــع املـــعـــاش أو املـــكـــافـــأة، وال 
يجوز الحكم بالحرمان من املعاش 
إاّل عـــــــن األعــــــــمــــــــال الــــــتــــــي وقــــــعــــــت مـــن 

املؤّمن عليه قبل انتهاء خدمته.
ولــفــت »الــصــنــدوق« إىل ضــرورة 
ــــيـــــة  ــــمـ تـــــــقـــــــديـــــــم ثــــــــــــالث مـــــــســـــــتـــــــنـــــــدات رسـ

الستيفاء طلب ضــم مــدة الخدمة، 
تـــشـــمـــل صـــــــورة عـــــن بــــطــــاقــــة الــــهــــويــــة، 
وكـــــتـــــابـــــاً مــــــن جــــهــــة الــــعــــمــــل الـــســـابـــقـــة 
يبّن مدة الخدمة وسبب انتهائها، 
وكـــتـــاب املـــوافـــقـــة عـــىل الـــضـــم وتــأكــيــد 
ســـــــداد املـــبـــلـــغ )لــــلــــحــــاالت الــــتــــي كـــانـــت 
ُتضّم من قبل دائرة املالية والخدمة 

املدنية(.
وعــــــــــىل املـــــــــؤّمـــــــــن عـــــلـــــيـــــه أن يــــــــؤدى 
ُكـــــلـــــفـــــة الــــــضــــــم دفــــــعــــــة واحـــــــــــــدة خـــــالل 
شهر من تاريخ املوافقة عىل طلبه، 

أو أن يتقدم بطلب لتقسيطه خالل 
شـــهـــر مــــن تــــاريــــخ املـــوافـــقـــة عــــىل طــلــب 

الضم.
وأوضــــــــــــــــح أنـــــــــــه يــــــجــــــب أن يـــــســـــدد 
املـــــــؤّمـــــــن عــــلــــيــــه الــــقــــســــط األول خــــالل 
ــــاريـــــخ  ــــهـــــر واحــــــــــد عـــــــىل األكــــــــــر مـــــــن تـ شـ
ــــتــــــاليف  ــــــط، لــ ــيـ ــ ــ ــــــسـ ــــقـ ــ ــتـ ــ ــ املـــــــــوافـــــــــقـــــــــة عــــــــــىل الـ
ــــلـــــب، مــــــشــــــراً إىل تـــحـــديـــد  إلــــــغــــــاء الـــــطـ
القسط بناًء عىل رغبة املؤّمن عليه، 
عـــــىل أاّل يــــتــــجــــاوز عــــــدد األقـــــســـــاط 60 

. قسطاً

أشرف جمال À أبوظبي 

3
مستندات الستيفاء طلب 
»ضم مدة الخدمة«، 
وخمسة شروط لقبوله.

»أبوظبي للتقاعد«: 5 سنوات الحد األقصى لتقسيط 
مستحقات »ضم مدة الخدمة«

السوار ال يمكن فتحه إال عن طريق الفريق المختص. À من المصدر

السوار اإللكتروني 
مخصص لمتابعة تحركات 

المريض وال يتضمن 
تطبيقات ذكية.
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كــــــشــــــف مــــــــركــــــــز الـــــتـــــحـــــكـــــم والـــــســـــيـــــطـــــرة 
ملكافحة فريوس كورونا )كوفيد-19( 
بـــــــــدبـــــــــي، عـــــــــن إلـــــــــــــــــزام املـــــــــريـــــــــض املــــــصــــــاب 
بـــــفـــــريوس كــــــورونــــــا، بـــتـــحـــمـــيـــل تــطــبــيــق 
ذيك ملــــراقــــبــــتــــه أثــــــنــــــاء الــــــعــــــزل املـــــنـــــزيل، 
وتــقــديــم الـــدعـــم واالســـتـــشـــارة الطبية 

له.
وأصـــــدر املـــركـــز إرشــــــادات جــديــدة 
تــــــتــــــعــــــلــــــق بـــــــالـــــــحـــــــجـــــــر املـــــــــــــنـــــــــــــزيل، أبــــــــــرزهــــــــــا 
تــــطــــبــــيــــقــــه عـــــــــى الــــــــــحــــــــــاالت املـــــســـــتـــــقـــــرة، 
»التي ال تظهر عليها أعراض املرض، 

أو تكون أعراضها بسيطة«. 
وتفصيالً، تضمن تعميم صادر 
ــــايــــــري وآلـــــــيـــــــات  عــــــــن املـــــــــركـــــــــز، حــــــــــول مــــــعــ
التطبيق، إرشادات متعلقة باملريض 
ومــتــطــلــبــات حـــمـــايـــة الـــقـــاطـــنـــن مــعــه، 
مــــــع تــــبــــيــــان املــــخــــاطــــر املـــحـــتـــمـــلـــة وســـبـــل 

الوقاية منها.
وأكد أن معظم الحاالت املصابة 
بـــــــ»كــــــوفــــــيــــــد-19«، إمـــــــا أن تـــــكـــــون دون 
أعراض، أو بأعراض بسيطة، مشرياً 
إىل إمكان تعايف املريض من الفريوس 
بــــتــــدابــــري داعــــــمــــــة، عـــــوضـــــاً عـــــن دخـــــول 

املستشفى. 
ولـــفـــت املــــركــــز إىل األثــــــر اإليـــجـــابـــي 
الذي يخلفه العزل داخل املنزل عى 
الصحة النفسية للمريض، مــا يعزز 

تعافيه.
وتـــــــابـــــــع أنــــــــــه عـــــنـــــد تــــقــــيــــيــــم الـــكـــلـــفـــة 
مــقــابــل الــفــائــدة، يتضح أن التكاليف 
الــنــاجــمــة عــن تخصيص مــبــاٍن للعزل 
مــــرتــــفــــعــــة، خــــصــــوصــــاً يف حـــــــال إعـــــــادة 

تـــــــــــأهـــــــــــيـــــــــــل املــــــــــــــــبــــــــــــــــاين لــــــــتــــــــصــــــــبــــــــح مــــــــالئــــــــمــــــــة 
ــــــرىض، وتــــــــوفــــــــري املــــــــــــــــــوارد الـــــــالزمـــــــة  ــــمـ ــ ــلـ ــ ــ لـ
إلدارتها، يف حن أن معظم الحاالت 

مستقرة. 
وذكـــــر أنــــه يــمــكــن االســـتـــفـــادة مــن 
التكاليف ملعالجة الحاالت الحرجة، 
وتــــــــــوســــــــــعــــــــــة الــــــــــطــــــــــاقــــــــــة االســـــــتـــــــيـــــــعـــــــابـــــــيـــــــة 

للمنشآت الصحية.
وحــــــــــــــــدد املــــــــــركــــــــــز مـــــــعـــــــايـــــــري تــــطــــبــــيــــق 

الــــعــــزل املــــنــــزيل ملـــــرىض »كــــوفــــيــــد-19«، 
ذوي الحالة املستقرة، ممن ال تظهر 
عـــلـــيـــهـــم أعـــــــــراض أو تــــكــــون أعـــراضـــهـــم 
بسيطة، وهــي أن يــكــون املــنــزل خالياً 
مــــن األفـــــــــراد األكـــــــر عــــرضــــة لــلــمــخــاطــر 
الـــصـــحـــيـــة، بــــنــــاًء عــــى الـــتـــقـــيـــيـــم األويل 
لفريق االســتــجــابــة الــطــبــي. وأن يكون 
املــكــان مناسباً للعزل، بحيث تتوافر 
فيه غرفة منفصلة مع حمام خاص.

ونـــــبـــــه إىل ضـــــــــــرورة الـــــحـــــفـــــاظ عــى 
مـــــــــــــــســـــــــــــــتـــــــــــــــوى عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍل مــــــــــــــــــــــن الــــــــــــنــــــــــــظــــــــــــافــــــــــــة 
الــــــــــشــــــــــخــــــــــصــــــــــيــــــــــة، خـــــــــــــصـــــــــــــوصـــــــــــــاً نـــــــظـــــــافـــــــة 
الـــيـــديـــن، واملــــمــــارســــات الــســلــيــمــة عــنــد 
الكحة أو العطس، ونظافة املحيط، 

وأهمية تقييد الحركة يف املنزل. 
وتـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــرق املـــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــز إىل وجـــــــــــــــــــود 
مـــــــــالحـــــــــظـــــــــات مـــــــهـــــــمـــــــة أخـــــــــــــــــــرى لـــــلـــــعـــــزل 
املـــنـــزيل، هــــي: تـــوافـــر إســـعـــافـــات أولــيــة 
ــــيــــــاس  عـــــــــــــــــدة، تـــــــحـــــــتـــــــوي عـــــــــــى جـــــــــهـــــــــاز قــ
الحرارة، والحصول عى اإلرشادات 
واملــــعــــلــــومــــات الــــــالزمــــــة مـــتـــضـــمـــنـــة رقـــم 
الـــــخـــــط الـــــســـــاخـــــن 800342، لــــإبــــالغ 
عن األعراض أو الوصول إىل خدمات 

الطوارئ.
وكــشــف املـــركـــز عـــن إلـــــزام املــريــض 
 COVID19 بتحميل التطبيق الــذيك
DXB، ملراقبته عن بعد أثناء العزل 
املــنــزيل، وتــقــديــم الــدعــم واالســتــشــارة 
الــــطــــبــــيــــة لــــــــه، واالســـــتـــــجـــــابـــــة لــــلــــحــــاالت 

الطارئة.
ــــز أنــــــه يف حــــــال عـــدم  ــــلـــــن املـــــركـ وأعـ
رغـــبـــة املـــريـــض بـــالـــعـــزل املــــنــــزيل، يمكن 
إتاحة العزل املؤسيس وفق شروط، 
هــــي: تــحــمــل األفـــــــراد كــلــفــة املـــكـــوث يف 
الـــــــــعـــــــــزل املــــــــــؤســــــــــيس، وتـــــــــوفـــــــــري الــــــعــــــزل 
املؤسيس يف املباين أو الفنادق حسب 
ــــفــــــل جـــهـــة  ــــكــ ــــتــ الــــــســــــعــــــة املــــــــــتــــــــــوافــــــــــرة، وتــ
الــــــــعــــــــمــــــــل بــــــــتــــــــوفــــــــري الــــــــــــعــــــــــــزل املــــــــؤســــــــيس 

للعاملن لديها.
ولـــــفـــــت املــــــركــــــز إىل أن الــــحــــكــــومــــة 
ســتــتــكــفــل بــتــكــالــيــف الــــعــــزل املـــؤســـيس 
للحاالت االستثنائية، مثل الحاالت 

اإلنسانية.

للعزل المنزلي يشترط خلو المكان من األفراد األكثر عرضة للخطر.  ■ أرشيفية

وجيه السباعي ■ دبي 

طــــالــــب مــــديــــر إدارة »آمــــــــر« لـــســـعـــادة 
الــــــعــــــامــــــة  املــــــــتــــــــعــــــــامــــــــلــــــــن، يف اإلدارة 
لـــــإقـــــامـــــة وشـــــــــــؤون األجـــــــانـــــــب بــــدبــــي، 
الرائد سالم بن عيل، كبار املواطنن 
واملـــــــــقـــــــــيـــــــــمـــــــــن بــــــــــــعــــــــــــدم زيـــــــــــــــــــــــــــارة مـــــــــراكـــــــــز 
الــــخــــدمــــة، حـــفـــاظـــاً عــــى ســالمــتــهــم، 
مــــــــؤكــــــــداً تـــــقـــــديـــــم الــــــخــــــدمــــــات لـــــهـــــم يف 

منازلهم.
وتحدث، عرب مداخلة لربنامج 
»الـــــــــــــــبـــــــــــــــث املـــــــــــــــبـــــــــــــــاشـــــــــــــــر«، أمـــــــــــــــــــــــــس، عــــــن 
اإلجـــراءات االحــرازيــة التي اتخذتها 
»إقـــامـــة دبـــــي« يف املــــطــــارات، ومـــراكـــز 
»آمــــــر« بــعــد الــــعــــودة لــلــعــمــل، مــبــيــنــاً 
أنـــــهـــــا تـــتـــضـــمـــن قـــــيـــــاس درجـــــــــة حــــــــرارة 
املـــــــتـــــــعـــــــامـــــــل، مـــــــــع االلــــــــــــتــــــــــــزام بــــتــــطــــبــــيــــق 
الـــــتـــــبـــــاعـــــد الـــــــجـــــــســـــــدي، واإلجـــــــــــــــــــراءات 
الوقائية الصادرة من وزارة الصحة 
ووقــايــة املجتمع، وهيئة الصحة يف 
دبي، والتأكد من ارتداء الكمامات 

والقفازات.

وتــعــمــل مـــراكـــز تــقــديــم الـــخـــدمـــة مــن 
الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساًء، 
ـــــز »آمـــــــــــر« بــــاملــــراكــــز  ــــراكـ فــــيــــمــــا تــــعــــمــــل مــ
الـــتـــجـــاريـــة مـــن الــثــامــنــة صـــبـــاحـــاً حــتــى 

العاشرة مساًء.
دبي ■ اإلمارات اليوم

»إقامة دبي« تقدم خدماتها 
إلى كبار المواطنين والمقيمين 

في منازلهم

ًبفضل هذه المبادرات 
سيعود االقتصاد قويا

كما كان

كـل يــوم

سامي الريامي

مواطن إمارايت يف أبوظبي تنازل عن إيجارات ملباٍن تصل إىل 
خمسة ماليني درهم، وذلك لتفهمه صعوبة الظروف التي يمر 
بها ذلك النشاط االقتصادي الذي يمارسه املستأجر، لم يؤجل 

األقساط اإليجارية، بل تنازل عنها، فعل ذلك عن قناعة، ورغم 
أنه ال يصنف من فئة رجال األعمال املتخصصني يف املال 

واألعمال، إال أنه يقول: األمور واضحة، وأدرك تمامًا أن املستأجر 
يمر بصعوبات حقيقية، لذلك لم أتردد يف مساعدته، كما أنني 

عىل ثقة بأن األوضاع ستتحسن وسرتجع كما كانت، شريطة أن 
يقف كل مّنا مع اآلخر.

ويف دبي كشف مركز فض املنازعات اإليجارية، الذراع 
القضائية لدائرة األرايض واألمالك يف دبي، عن توصله وديًا إىل 

حل نزاع إيجاري، تنازل فيه مالك عقارات مواطن أيضًا ملستثمر 
مستأجر عن 1.5 مليون درهم، بدالً إيجاريًا عن أربعة أشهر.
وقال مالك العقارات إن ما قام به هو جزء من مسؤوليته 

املجتمعية تجاه وطنه يف ظل هذه الظروف االستثنائية التي يمر 
بها العالم واملنطقة، وتتطلب تعاون الجميع وتكاتفهم.

وبالتأكيد هناك العشرات من الحاالت املشابهة، حدثت يف 
اإلمارات، عشرات إن لم يكن مئات من املالك املواطنني، سمعنا 

عن بعضهم، ولم نسمع عن غالبيتهم، تخلوا عن حقوقهم 
املالية، وتنازلوا عن مبالغ إيجارية تقدر بمئات املاليني، فعلوا 

ذلك ألنهم تشربوا اإلنسانية، وألنهم يدركون معنى الرتاحم، 
والوقوف بجانب املتضرر، ومساعدة ذلك اإلنسان املتضرر 

للوقوف مجدداً عىل قدميه، بدالً من التفكري الضيق يف مصلحة 
مالية مؤقتة، يلحقها ضرر طويل األمد!

إنها بالفعل جزء من املسؤولية املجتمعية تجاه الوطن، فهذا 
الرتاحم، وهذه املواقف، عالوة عىل كونها نبيلة وإنسانية، فهي 

تساعد دون شك عىل تماسك األنشطة االقتصادية، 
واستمراريتها، وبقاء املستثمرين، ولها بالغ األثر يف اجتياز هذه 
املرحلة الصعبة، واستعادة النشاط يف فرتة زمنية أقل، ما يؤدي 
إىل نتائج اقتصادية إيجابية، وهي أفضل بكثري مما قد يحدث، 

لو خرج كل مستثمر تضرر بسبب تداعيات فريوس كورونا 
املستجد من السوق!

تطبيق عميل ملبادئ الدين والعادات العربية األصيلة، 
وتطبيق واقعي سريع لتوجيهات القيادة الرشيدة، فهذا ما دعا 

إليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حفظه 
الله، فهو أول من رفع شعار »الجميع اليوم مسؤول عن 

الجميع«، وهذا ما يطالب به صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، حفظه الله، يف جميع كلماته وتصريحاته، فهو 

يدعو للتكاتف والتعاضد والتعاون الدائم لعبور هذه الفرتة 
الصعبة.

وبفضل هذه املبادئ، وهذه املبادرات اإلنسانية، وهذا 
التعاون والتفهم، ستعرب الدولة هذه األزمة، وستعود أقوى 
مما كانت عليه اقتصاديًا وتجاريًا وإنسانيًا واجتماعيًا، فمثل 

هذه الجهود ال تضيع سدى أبداً.

twitter@samialreyami
reyami@emaratalyoum.com

قائمة مخالفات مخاطر صحية

أعلن مركز التحكم 
والسيطرة لمكافحة 

فيروس كورونا أن قائمة 
المخالفات، تتضمن فرض 

غرامة تبلغ قيمتها 50 
ألف درهم لمخالفة قرار 

االستشفاء اإللزامي، 
في حال رفض المصاب 
العالج المقرر له، على 

الرغم من إخطاره بضرورة 
ذلك.

ويجوز للمختصين 
االستعانة بالسلطة 
العامة لتنفيذ القرار.

كما تفرض غرامة 50 ألف 
درهم على عدم االلتزام 

بتعليمات الحجر المنزلي، 
حسب اإلجراءات الصحية، 

أو االمتناع عن تنفيذها.

شدد مركز التحكم 
والسيطرة لمكافحة 

فيروس كورونا على ضرورة 
مراعاة المخاطر الصحية 

لـ13 نوعية وفئة من 
القاطنين مع المصاب 

بفيروس كورونا 
)كوفيد-19(، أبرزها: 

أصحاب األمراض المزمنة، 
ومن تتجاوز أعمارهم 60 

، ومرضى الكبد 
ً
عاما

والسرطان، وضعاف 
المناعة، وأصحاب الهمم. 

وقال إن أصحاب هذه 
الفئات ممن يستثنون من 
العزل المنزلي، إال إذا ثبت 

استقرار أوضاعهم 
ومالءمة العزل المنزلي 

لهم، وفق التقييم الطبي.

بهدف تعزيز قدرات النظام الصحي

»الصحة« تتعرف إلى تحديات األطباء في مواجهة »كورونا«
تدرس وزارة الصحة ووقاية املجتمع 
التحديات التي تواجه األطــبــاء، عى 
مـــســـتـــوى الــــــدولــــــة، خــــــالل عـــمـــلـــهـــم يف 
خــــط الــــدفــــاع األول ملـــواجـــهـــة فــــريوس 
كورونا )كوفيد-19(، بهدف تحسن 
إدارة الــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة، وتـــطـــويـــر 
آلــــــــــيــــــــــات تــــــقــــــديــــــمــــــهــــــا. ودعــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــوزارة 
الكوادر املهنية الصحية إىل املشاركة 
يف اســـــــــــــــتـــــــــــــــبـــــــــــــــيـــــــــــــــان يـــــــــــــــــــرصـــــــــــــــــــد آراءهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
وتـــطـــلـــعـــاتـــهـــم، ويـــمـــكـــنـــهـــم مــــن خـــاللـــه 
ــلــــبــــاتــــهــــم لــــتــــعــــزيــــز  اإلفـــــــــصـــــــــاح عــــــــن مــــتــــطــ

قدرات النظام الصحي.
وتــنــاول االســتــبــيــان مــحــاور عــدة، 
أبـــــــــــــرزهـــــــــــــا قــــــــــيــــــــــاس رضـــــــــــــــا األطـــــــــــــبـــــــــــــاء عــــن 
عملهم، خصوصاً النواحي املتعلقة 
بـــالـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة لـــلـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي، 
ــــثـــــل املـــــعـــــدات  ومــــــــدى تـــــوافـــــر املــــــــــــوارد )مـ
والـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــوازم الـــــــــــطـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــة(، واإلشــــــــــــــــــــــــــــادة 

والــــــتــــــقــــــديــــــر مــــــــن الــــــــــزمــــــــــالء واملــــــشــــــرفــــــن 
واملــــجــــتــــمــــع، ومـــــــدى الـــــرضـــــا عـــــن إدارة 
املــــــســــــتــــــشــــــفــــــى أو الـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــادة، وفـــــــــــرص 
ــــــصـــــــص والـــــــــــرقـــــــــــيـــــــــــة، والــــــــعــــــــوائــــــــد  ــــــخـ ــتـ ــ ــ الـ

املـــــــــــالـــــــــــيـــــــــــة، وتــــــــــــــوافــــــــــــــر فــــــــــــــــرص الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم 
ــــثـــــل املـــــســـــاقـــــات الـــتـــدريـــبـــيـــة  املــــســــتــــمــــر )مـ

والندوات(.
وتــــــــــعــــــــــرض االســــــــتــــــــبــــــــيــــــــان، أيــــــــضــــــــاً، 

لـــــــرصـــــــد وتـــــقـــــيـــــيـــــم الــــــصــــــحــــــة والـــــعـــــافـــــيـــــة 
الـــــــنـــــــفـــــــســـــــيـــــــة، وجـــــــــــــــــــــودة الـــــــــحـــــــــيـــــــــاة لــــــــدى 
الـــــــــــكـــــــــــوادر الــــــصــــــحــــــيــــــة، والــــــــــــتــــــــــــوازن بـــن 
الحياة والعمل، والصحة الجسدية.

ورصد آراء األطباء يف التحديات 
والعقبات التي تواجههم منذ تفيش 

الجائحة، يف مواجهة املرض.
ــــيـــــان الــــــضــــــوء عــى  ــــبـ ــــتـ وســـــلـــــط االسـ
ــــتـــــه كـــــــل مـــؤســـســـة  الـــــــدعـــــــم الـــــــــــذي قـــــدمـ
صحية ألطبائها، ومــدى رضــا الكادر 
الصحي عن الوقت املتاح لالسراحة، 
وتـــــــــــــــــوافـــــــــــــــــر فــــــــــــحــــــــــــوص »كـــــــــــــــوفـــــــــــــــيـــــــــــــــد-19« 
لـــــطـــــواقـــــم الـــــعـــــمـــــل، وتــــــــوافــــــــر مـــــعـــــدات 
الــوقــايــة الــشــخــصــيــة، وتـــوافـــر مــنــاطــق 
الـــــــســـــــكـــــــن ومــــــــســــــــاكــــــــن الــــــــــعــــــــــزل الــــــــــــــذايت 
لـــــــطـــــــواقـــــــم الـــــــعـــــــمـــــــل، وبـــــــــروتـــــــــوكـــــــــوالت 

الصحة والسالمة، وغريها.
دبي ■ اإلمارات اليوم 

االستبيان يسلط الضوء على دعم المؤسسات الصحية ألطبائها.  
■ من المصدر

معظم المصابين بـ)كوفيد-19(، 
إما ال تظهر عليهم األعراض، أو 

تظهر أعراض بسيطة.

في حال عدم رغبة المصاب بالعزل 
المنزلي، يمكن نقله إلى العزل 

المؤسسي على نفقته.

الرائد سالم بن علي.   
À  من المصدر

تطبيق ذكي يراقب المصابين في دبي خالل العزل بالبيت

»التحكم والسيطرة«: 
الحجر المنزلي لحاالت 
»كورونا« المستقرة 
و»األعراض البسيطة«
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ــــقــــــدت حـــــكـــــومـــــة اإلمــــــــــــــــــارات، أمـــــــس،  عــ
اإلحـــاطـــة اإلعــامــيــة الـــدوريـــة يف إمـــارة 
أبـــــــــــــــــوظـــــــــــــــــبـــــــــــــــــي، لـــــــــــــــلـــــــــــــــوقـــــــــــــــوف عـــــــــــــــــــى آخـــــــــــــر 
املـــــــــســـــــــتـــــــــجـــــــــدات والـــــــــــــــحـــــــــــــــاالت املــــــرتــــــبــــــطــــــة 
بفريوس كورونا املستجد يف الدولة، 
تحدثت خالها املتحدث الرسمي عن 
ــــتــــــورة آمـــنـــة  حــــكــــومــــة اإلمــــــــــــــــارات، الــــــدكــ
الـــضـــحـــاك الـــشـــامـــي، واســتــعــرضــت 
اإلحــــــــــــــــــــــاطــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــســـــــــــــتـــــــــــــجـــــــــــــدات الـــــــــــــوضـــــــــــــع 
الــصــحــي، والــحــاالت املرتبطة بمرض 

»كوفيد-19«.
ــــامـــــــي إن تــــوســــيــــع  ــ ــــــشـ وقــــــــالــــــــت الـ
نـــطـــاق الـــفـــحـــوص مــســتــمــر، حـــيـــث تــم 
إجـــراء 41 ألــفــاً و762 فــحــصــاً جــديــداً، 
كــــــشــــــفــــــت عـــــــــــن 571 إصـــــــــــابـــــــــــة جــــــــديــــــــدة 
بمرض كورونا املستجد )كوفيد-19(، 
وبذلك يصل إجمايل الحاالت إىل 36 
ألفاً و359 حالة إصابة، وهذا العدد 
يـــــشـــــمـــــل كـــــــــل الـــــــــــحـــــــــــاالت الــــــــتــــــــي تــــتــــلــــقــــى 
الـــــــــــــعـــــــــــــاج، وكـــــــــــذلـــــــــــك الـــــــــــــحـــــــــــــاالت الــــــتــــــي 

تماثلت للشفاء والوفيات.
وأعـــــــــــلـــــــــــنـــــــــــت الـــــــــــــشـــــــــــــامـــــــــــــي، خــــــــــال 
اإلحــــــــــاطــــــــــة اإلعــــــــامــــــــيــــــــة، ارتــــــــــفــــــــــاع عــــــدد 
حاالت الشفاء يف الدولة إىل 19 ألفاً 
و153 حالة، بعد تسجيل 427 حالة 
شـــــــــفـــــــــاء جـــــــــــــديـــــــــــــدة، ملــــــــصــــــــابــــــــن بــــــمــــــرض 

ــــتـــــام مــن  »كــــــوفــــــيــــــد-19«، وتـــعـــافـــيـــهـــا الـ
أعــــراضــــه، وتــلــقــيــهــا الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 

الازمة.
وتــــــــــم خــــــــــال اإلحـــــــــاطـــــــــة اإلعــــــــــــان، 
أيضاً، عن وفاة شخص من املصابن 
ــــــد-19«، لـــيـــصـــل عــــدد  ــيـ ــ ــ ــــوفـ ــ بــــمــــرض »كـ
الوفيات املسجلة يف الــدولــة إىل 270 
حـــــــالـــــــة، ومـــــــــع هـــــــــذه الــــــــحــــــــاالت يـــصـــبـــح 
عدد حاالت اإلصابة بفريوس كورونا 
املستجد، والتي التزال تتلقى العاج 

16 ألفاً و936 حالة يف الدولة.
عـــــــــــــى صـــــــعـــــــيـــــــد مـــــــــتـــــــــصـــــــــل، أكـــــــــــــدت 
الــــــــــــشــــــــــــامــــــــــــي أن الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــودة لـــــــلـــــــحـــــــيـــــــاة 
الـــــــطـــــــبـــــــيـــــــعـــــــيـــــــة مـــــــــــشـــــــــــروطـــــــــــة بـــــــــــااللـــــــــــتـــــــــــزام 
باإلجراءات الصحية، والفرتة املقبلة 
مــــــــــــــهــــــــــــــمــــــــــــــة جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً ملــــــــــــــــــــواجــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــة خـــــــــطـــــــــر 
»كــــــــــــــوفــــــــــــــيــــــــــــــد-19«، وأي اســـــــتـــــــهـــــــتـــــــار يف 
تطبيق اإلجراءات الوقائية سيؤدي، 

ال قدر الله، إىل نتائج وخيمة.
ونـــوهـــت بــــأن أبـــطـــال خـــط الـــدفـــاع 
األول يقودون زمام مبادرة الحد من 
انـــــــــــــتـــــــــــــشـــــــــــــار مــــــــــــــــــــــرض »كــــــــــــــــــوفــــــــــــــــــيــــــــــــــــــد-19«، 
ويــــــــــــــــواصــــــــــــــــلــــــــــــــــون الـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــل عــــــــــــــــى مــــــــــــــــدار 
الــــــــــــســــــــــــاعــــــــــــة، لــــــــلــــــــحــــــــفــــــــاظ عـــــــــــــى ســـــــامـــــــة 
وصحة الجميع، ومع عودة األعمال 
بـــالـــقـــطـــاعـــات الـــحـــكـــومـــيـــة والــــخــــاصــــة، 

أصبح لزاماً عى الجميع مشاركتهم 
مــــــســــــؤولــــــيــــــة االلــــــــــــتــــــــــــزام ورفـــــــــــــــع الــــــوعــــــي 
واالهــــــــــتــــــــــمــــــــــام الـــــــشـــــــخـــــــي بــــــــــــإجــــــــــــراءات 
الــــــســــــامــــــة والــــــــوقــــــــايــــــــة، وقــــــــالــــــــت: »أنـــــــا 
وأنــــــــت الـــــيـــــوم مــــــســــــؤوالن عـــــن حـــمـــايـــة 
أنفسنا ومن حولنا، وحماية وطننا، 
لنكن درعه الحامية للحياة الكريمة 

فيه وملكتسباته«.
من ناحية أخرى، أعلن املتحدث 
الـــرســـمـــي مـــن الــهــيــئــة الــوطــنــيــة إلدارة 
الــــــــــــــطــــــــــــــوارئ واألزمـــــــــــــــــــــــــــات والــــــــــــــكــــــــــــــوارث، 
الــدكــتــور سيف الــظــاهــري، عــن اتخاذ 
دولـــــــــــــة اإلمــــــــــــــــــــارات خـــــــطـــــــوة جــــــــديــــــــدة يف 
ــــيـــــة لـــلـــحـــيـــاة  ــــتـــــدريـــــجـ ــــريــــــق الـــــــعـــــــودة الـ طــ
الــطــبــيــعــيــة، مـــن خــــال اإلذن لبعض 

مـــــــــــــطـــــــــــــارات الـــــــــــــدولـــــــــــــة بــــــنــــــقــــــل وتــــــحــــــويــــــل 
املــــســــافــــريــــن )رحــــــــــات الــــــرتانــــــزيــــــت( مــن 
املـــطـــارات الــدولــيــة. وأوضـــح الــظــاهــري 
ــــيـــــق الــــــــــرحــــــــــات الـــــجـــــويـــــة  ــــلـ أن قــــــــــــــرار تـــــعـ
لــــلــــركــــاب، مـــــن وإىل الــــــدولــــــة، اليــــــزال 
ســـــــــــــــــــــــاري املـــــــــــــفـــــــــــــعـــــــــــــول، وســــــــــيــــــــــتــــــــــم فـــــقـــــط 
الـــــــــســـــــــمـــــــــاح مـــــــــؤقـــــــــتـــــــــاً بــــــتــــــســــــيــــــري رحــــــــــــات 
مــــــــــــحــــــــــــددة بــــــــــغــــــــــرض إجـــــــــــــــــــاء املـــــقـــــيـــــمـــــن 
والزائرين الراغبن يف مغادرة الدولة 
والــــــعــــــودة إىل بـــــادهـــــم، عـــــى أن يــتــم 

تطبيق اإلجراءات االحرتازية كافة.
وأكـــــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــظــــــــــــــاهــــــــــــــري أن الـــــــــــــقـــــــــــــرار 
بـــــــــــــــخـــــــــــــــصـــــــــــــــوص اســـــــــــــــتـــــــــــــــئـــــــــــــــنـــــــــــــــاف رحــــــــــــــــــــــات 
»الرتانزيت«، يشمل ثاثة مطارات، 
هــــي: مـــطـــار أبـــوظـــبـــي الـــــــدويل، ومـــطـــار 
دبــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــــــدويل، ومـــــــــــــطـــــــــــــار الـــــــــشـــــــــارقـــــــــة 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــدويل، ومـــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــال الــــــــــنــــــــــاقــــــــــات 
الــــــــــوطــــــــــنــــــــــيــــــــــة كــــــــــــــــــــ»طـــــــــــــــــــريان االتـــــــــــــــــحـــــــــــــــــاد«، 
و»طــريان اإلمــارات«، و»فــاي دبي«، 
ــــــريان«. وأوضــــــــــــح أن  ــــطـ ــ ــلـ ــ ــ ــــيــــــة لـ ــــربــ ــــعــ و»الــ
هــذه الــنــاقــات ســتــقــوم، خــال األيــام 
ــــيـــــل  ــــتـــــفـــــاصـ املــــــقــــــبــــــلــــــة، بــــــــــاإلعــــــــــان عـــــــــن الـ
ومــــــســــــتــــــجــــــدات اإلجــــــــــــــــــــــراءات املـــتـــعـــلـــقـــة 

بأنشطتها.
وأشـــــــــــار إىل أن الـــــــقـــــــرار جــــــــاء بــعــد 
دراسة مستفيضة وشاملة، قام بها 

عدد من الجهات، من ضمنها الهيئة 
الـــوطـــنـــيـــة إلدارة الــــــطــــــوارئ واألزمــــــــات 
والــكــوارث، والهيئة العامة للطريان 
املدين والقطاع الصحي، التباع أعى 
املــعــايــري املــعــتــمــدة يف مـــجـــال الــســامــة 

واألمن عاملياً.
وقال الظاهري: »اإلمارات تمثل 
ــــاً لــــلــــنــــقــــل الــــــــجــــــــوي، مـــع  ــــويــ ــــيــ مــــــــركــــــــزاً حــ
تـــــــــــحـــــــــــول املـــــــــــــــــطـــــــــــــــــارات املــــــــحــــــــلــــــــيــــــــة ملـــــحـــــطـــــة 
إقـــلـــيـــمـــيـــة وعــــاملــــيــــة لــــشــــركــــات الــــطــــريان 
الــدولــيــة، وهـــي حــريــصــة عــى تحقيق 
الــــــــــــــــتــــــــــــــــوازن بــــــــــــن تــــــطــــــبــــــيــــــق اإلجـــــــــــــــــــــــــــراءات 
االحــرتازيــة املتعلقة بالوضع الصحي 
والــــتــــعــــامــــل مــــــع وبـــــــــاء )كــــــوفــــــيــــــد-19(، 
وتطبيق متطلبات ومعايري منظمات 

الطريان العاملية«.
وأضــاف الظاهري: »عملت فرق 
فـــــــنـــــــيـــــــة ومـــــــتـــــــخـــــــصـــــــصـــــــة مـــــــــــــن الـــــــجـــــــهـــــــات 
املــعــنــيــة، خــــال الـــفـــرتة املـــاضـــيـــة، عــى 
وضع إطار شامل وإرشادات لتطبيق 
الـــــــتـــــــدابـــــــري املـــــطـــــلـــــوبـــــة يف كــــــــل مـــــــطـــــــارات 
الدولة وناقاتها الوطنية، من خال 
زيارات ميدانية لخرباء ومتخصصن 
للتأكد مــن تطبيق جميع اإلجــــراءات 
االحرتازية، والتأكد من سامة رحلة 
املــســافــر، ســــواء يف صــــاالت االنــتــظــار، 

أو وسائل النقل يف املطارات، وصوالً 
إىل الـــــــبـــــــيـــــــئـــــــة الـــــــصـــــــحـــــــيـــــــة يف مــــــقــــــطــــــورة 

الطائرات نفسها«.
ويف مــــا يـــخـــص الـــعـــامـــلـــن بــقــطــاع 
الـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــريان، أوضـــــــــــــــــــــــح الـــــــــــــظـــــــــــــاهـــــــــــــري أن 
ــــــى تـــطـــبـــيـــق  ــــافــــــة عــــمــــلــــت عـ املـــــــــطـــــــــارات كــ
تــــــــدابــــــــري احــــــــــــرتازيــــــــــــة، تــــضــــمــــنــــت إجـــــــــــراء 
فـــــــــحـــــــــوص »كــــــــــــــوفــــــــــــــيــــــــــــــد-19«، وتــــــعــــــزيــــــز 
الـــــــــوعـــــــــي لــــــديــــــهــــــم وتـــــــدريـــــــبـــــــهـــــــم بــــشــــكــــل 
مــــــــــــكــــــــــــثــــــــــــف، لــــــــــلــــــــــتــــــــــعــــــــــامــــــــــل مــــــــــــــــــع حـــــــــركـــــــــة 
املــــســــافــــريــــن وحـــــــــاالت االشــــتــــبــــاه يف أي 
إصــــابــــة، ولـــديـــهـــم الـــجـــاهـــزيـــة الــعــالــيــة 
الســتــخــدام مــرافــق الــطــائــرات يف حــال 

حدوث أي طارئ.
ونــــــــــــوه بــــــــــأن مــــــــا تــــــــم تــــســــجــــيــــلــــه مـــن 
جـــــــــهـــــــــود جــــــــــــبــــــــــــارة، تـــــــــقـــــــــوم بـــــــهـــــــا الـــــــفـــــــرق 
املـــيـــدانـــيـــة يف مـــــطـــــارات الـــــدولـــــة كـــافـــة، 
ــــنـــــشـــــآت، يــبــعــث  ــــلـــــون بـــــهـــــذه املـ والـــــعـــــامـ
عــى الفخر مــن املــواطــنــن واملقيمن، 
الـــذيـــن لــديــهــم طــمــوح كــبــري وإخـــاص 
ــــبـــــات  ــلـ ــ ــــتـــــطـ ــــاء املـ ــ ــــفـ ــ ــيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ يف الــــــــعــــــــمــــــــل، السـ
وتــــــــــســــــــــريــــــــــع الـــــــــعـــــــــمـــــــــل لـــــــــــــعـــــــــــــودة حـــــــركـــــــة 
الـــــطـــــريان، ودعــــــم نـــجـــاح هـــــذا الــقــطــاع 
الــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــوي.. نــــــــــــشــــــــــــكــــــــــــرهــــــــــــم أفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراداً 

ومؤسسات.
أبوظبي ■ وام

الكشف عن 571 حالة إصابة جديدة في الدولة 
بفيروس كورونا المستجد.

استئناف رحالت »الترانزيت« للناقالت الوطنية في الدولة

عدد حاالت الشفاء
ًمن »كورونا« يتجاوز

الدكتور سيف الظاهري:الدكتورة آمنة الشامسي:19 ألفا

»العودة إلى الحياة الطبيعية مشروطة 
بااللتزام باإلجراءات الصحية، والفترة 
 لمواجهة خطر 

ً
المقبلة مهمة جدا

)كوفيد-19(«.

»قرار تعليق الرحالت الجوية، 
من وإلى الدولة، اليزال ساري 

 بتسيير 
ً
المفعول، والسماح مؤقتا

رحالت محددة«.
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حالة شفاء جديدة، 
لمصابين بمرض 
»كوفيد-19«، وتعافيها 
التام.

أكــدت وزارة تنمية املجتمع أن الدولة 
ــــيـــــش  حـــــــريـــــــصـــــــة عــــــــــى تــــــــوفــــــــري ســـــــبـــــــل الـــــعـ
الــــــــــــــكــــــــــــــريــــــــــــــم لـــــــــجـــــــــمـــــــــيـــــــــع أبــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاء الــــــــــــوطــــــــــــن 
وحــــــمــــــايــــــتــــــهــــــم اجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــاً، وتــــــــحــــــــديــــــــداً 
املــــــــــواطــــــــــنــــــــــن الـــــــــــذيـــــــــــن يـــــــــــمـــــــــــرون بــــــــظــــــــروف 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة تـــمـــنـــعـــهـــم مـــــن تــــوفــــري ســبــل 
العيش الكريم ألنفسهم وألســرهــم، 
واألخـــــذ بــيــد األفــــــراد الـــذيـــن ال يــعــمــلــون 
لسبب خارج عن إرادتهم، وذلك من 
خــــــــــــــال تـــــــــوفـــــــــري مـــــــــســـــــــاعـــــــــدة اجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
استثنائية بصفة مؤقتة، لحن تمكن 

الفرد من االلتحاق بالعمل.
ونــــفــــت الـــــــــــــوزارة، يف بــــيــــان صـــحـــايف 
أمـــــــــــــــس، مـــــــــا تــــــــداولــــــــتــــــــه بــــــعــــــض وســــــائــــــل 
اإلعام وصحف وحسابات عرب مواقع 
الــتــواصــل االجتماعي، مــن تصريحات 
تـــــــم نــــســــبــــهــــا لـــــــــــلـــــــــــوزارة، وجــــــــــــــاءت عـــقـــب 
مشاركة وزيرة تنمية املجتمع، حصة 
بــــــنــــــت عــــــيــــــى بــــــوحــــــمــــــيــــــد، يف الــــجــــلــــســــة 
الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــاشـــــــــــــــــــرة لــــــــــلــــــــــمــــــــــجــــــــــلــــــــــس الــــــــــــوطــــــــــــنــــــــــــي 
االتـــــــــــــــحـــــــــــــــادي، الـــــــــتـــــــــي عـــــــــقـــــــــدت أول مــــن 

أمس.
وأكـــــــــــــــــــــــــــــــــدت الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزارة أن جــــــمــــــيــــــع 
التصريحات، التي تم تداولها خارجة 
ــــتـــــي  عـــــــــن ســــــيــــــاقــــــهــــــا، خـــــــصـــــــوصـــــــاً تــــــلــــــك الـ
تــتــعــلــق بـــصـــرف املــــســــاعــــدات لــلــعــاطــلــن 
عن العمل، والذي جاء بعد مناقشة 
ــــانــــــون االتــــــــحــــــــادي الــــــــــذي يــجــيــز  ــــقــ نــــــص الــ
صــــــــــــــــــــــرف املـــــــــــــــــســـــــــــــــــاعـــــــــــــــــدات االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــيـــــــــة 
االســــتــــثــــنــــائــــيــــة ملــــــن ال عــــمــــل لــــــه »بـــســـبـــب 
خارج عن إرادته«، وفقاً للمادة 7 من 
قـــــــــانـــــــــون الـــــــضـــــــمـــــــان االجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي لـــســـنـــة 

.2001
كما أكــدت الـــوزارة أن مــا ورد عن 

عــدد العاطلن عــن العمل، جــاء عى 
لــــســــان أحــــــد أعـــــضـــــاء املــــجــــلــــس الـــوطـــنـــي 
االتـــــــــــــــــحـــــــــــــــــادي، وهـــــــــــــــو رقـــــــــــــــم لــــــــــــم تــــــــؤكــــــــده 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــوزارة، ودعـــــــــــــــــــت وســــــــــــائــــــــــــل اإلعـــــــــــــــام 
والــحــســابــات إىل ضــــرورة تــحــّري الــدقــة 
واملوضوعية، وااللتزام بنشر املعلومة 

الصحيحة.
وكـــــــــــــــــان عـــــــضـــــــو املـــــــجـــــــلـــــــس الــــــوطــــــنــــــي 
ــــمـــــد  االتـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــادي، عـــــــــــــدنـــــــــــــان حـــــــــمـــــــــد مـــــحـ
الــحــمــادي، طـــرح ســــؤاالً عــى بوحميد 
ــــنـــــص  خـــــــــــال الــــــجــــــلــــــســــــة، قـــــــــــال فـــــــيـــــــه: »يـ
القانون االتحادي رقم 2 لسنة 2001، 
بـــــــــــشـــــــــــأن الـــــــــــضـــــــــــمـــــــــــان االجــــــــــتــــــــــمــــــــــاعــــــــــي عـــــى 
املساعدات االجتماعية االستثنائية ملن 
ال عـــمـــل لـــــــه.. فــــلــــمــــاذا ال تــــقــــوم الـــــــــوزارة 
بصرف هذه املساعدة لكل املستحقن 

من املواطنن؟«.
وقـــــــــــــالـــــــــــــت الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزارة، يف مـــــــعـــــــرض 
جــوابــهــا: إن الــقــانــون االتـــحـــادي رقـــم 2 
الــــــــــضــــــــــمــــــــــان  بـــــــــــــــشـــــــــــــــأن   ،2001 لــــــــــســــــــــنــــــــــة 
االجــتــمــاعــي قـــد حـــدد يف املـــــادة الــرابــعــة 
الــــــــــفــــــــــئــــــــــات الـــــــــــتـــــــــــي تـــــــســـــــتـــــــحـــــــق املـــــــــســـــــــاعـــــــــدة 
االجــتــمــاعــيــة، مــنــهــا عـــى ســبــيــل املـــثـــال: 
األرمــــــلــــــة - املـــــســـــن - الــــيــــتــــيــــم - مـــجـــهـــول 
األبوين، وغريها من الفئات املنصوص 
ــــيـــــس بــــــن تــلــك  ــــانــــــون، ولـ ــــقــ عـــلـــيـــهـــا يف الــ
الفئات »من ال عمل له«، إال أن املادة 

الـــســـابـــعـــة مـــــن الــــقــــانــــون أجــــــــازت صـــرف 
مـــســـاعـــدة اجــتــمــاعــيــة اســتــثــنــائــيــة ملــــن ال 
ــــبــــــب خـــــــــــــــارج عـــــــــن إرادتـــــــــــــــه  ــــــل لـــــــــه بــــــســ ــــمـ ــ عـ
ولــــيــــس لـــــه مــــصــــدر دخــــــــل، وملــــــــدة ســتــة 
أشــــهــــر، وتــــأخــــذ الــــــــــوزارة عـــنـــد الـــنـــظـــر يف 
الـــــــــطـــــــــلـــــــــب بـــــــــعـــــــــض الـــــــــــــعـــــــــــــوامـــــــــــــل، مــــــنــــــهــــــا: 
)الـــــــقـــــــضـــــــايـــــــا املـــــــالـــــــيـــــــة – اإلصـــــــــــابـــــــــــة بـــعـــجـــز 
مـــريض مــؤقــت – الــتــعــرض لــخــســارة يف 
التجارة - ضعف أو عدم وجود مؤهل 

درايس(.
وتــضــمــن رد الــــــوزارة عـــى الــســؤال 
عــــرضــــاً لـــعـــدد املــــســــاعــــدات االجــتــمــاعــيــة 
االســــتــــثــــنــــائــــيــــة »ملــــــــن ال عــــمــــل لــــــه بــســبــب 
خــــــــارج عـــــن إرادتــــــــــــــه«، حــــيــــث تـــــم صــــرف 
ــــالــــــة، وذلـــــــــك مــنــذ  مـــــســـــاعـــــدة لـــــــــــــ3245 حــ
ــــا تــــــحــــــرص بـــشـــكـــل  ــــهــ 2017. وأكـــــــــــــدت أنــ
مـــــــســـــــتـــــــمـــــــر ومـــــــــــــســـــــــــــتـــــــــــــدام عــــــــــــــى تـــــبـــــســـــيـــــط 
إجـــــــــــــــــراءات الـــــحـــــصـــــول عـــــــى الـــــخـــــدمـــــات 
التي تقدمها ملختلف شرائح املجتمع، 
الســـيـــمـــا الـــضـــمـــان االجــــتــــمــــاعــــي، وذلــــك 
مــــــــــــــن خــــــــــــــــــال تـــــــــطـــــــــويـــــــــر أنـــــــــظـــــــــمـــــــــة الـــــــــربـــــــــط 
املــــــتــــــكــــــامــــــلــــــة مــــــــــع الــــــــجــــــــهــــــــات املـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة، 
وتـــــــــســـــــــريـــــــــع إجـــــــــــــــــــــــــــــراءات بــــــــحــــــــث الـــــــحـــــــالـــــــة 
والــبــحــث الـــدوري ملستحقي الضمان، 
إضــــــافــــــة إىل دراســــــــــــة الـــــحـــــالـــــة املـــتـــقـــدمـــة 

للحصول عى الدعم.
دبي ■ اإلمارات اليوم

»تنمية المجتمع«: القانون 
يجيز صرف مساعدة استثنائية 

لمن ال عمل له دون إرادته

»الوزارة« صرفت مساعدات استثنائية لـ 3245 حالة منذ 2017

الدولة حريصة على توفير العيش الكريم 
 ،

ً
لجميع أبناء الوطن، وحمايتهم اجتماعيا
 الذين يمرون بظروف استثنائية.

ً
وتحديدا
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االختبار يبدأ 9 يونيو الجاري.. ويقتصر على 4 مواد

 لـ »إمسات«
ً
»التربية« تجهز 257 مركزا

أمين الجمال ■ دبي

جـــهـــزت وزارة الـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم 257 
مركزاً ألداء طلبة الصف الثاين عشر 
اخــتــبــار اإلمــــارات الــقــيــايس )إمــســات(، 
يف دورتــــــــــــــــــه الـــــــــرابـــــــــعـــــــــة، عـــــــــى مــــســــتــــوى 
الـــــــــــــدولـــــــــــــة، بـــــــعـــــــد زيــــــــــــــــــــادة 160 مـــــــــركـــــــــزاً 

جديداً. 
ــــبـــــار عـــــى أربـــــع  ــــتـ كــــمــــا قــــصــــرت االخـ
مــواد أساسية، هــي: اللغة العربية، 
والــــلــــغــــة اإلنــــجــــلــــيــــزيــــة، والــــريــــاضــــيــــات، 
والـــــفـــــيـــــزيـــــاء، بـــــــــدالً مــــــن ســــبــــع مـــــــــواد يف 

السابق.
وعــــــــــزت الــــــــــــــــــوزارة، يف تــــصــــريــــحــــات 
صحافية، تقليص عدد املواد، وزيادة 
عــــــدد املــــــراكــــــز، خــــــال الـــــعـــــام الــــــــدرايس 
الــــــجــــــاري، إىل جـــائـــحـــة كــــــورونــــــا، الـــتـــي 
تــــتــــطــــلــــب اتــــــــخــــــــاذ إجــــــــــــــــــــراءات احــــــــرازيــــــــة 
لحماية الطلبة أثناء أدائهم االختبار.
 ويؤدي طلبة الصف الثاين عشر 
االخـــــتـــــبـــــار يف املـــــــــــواد األربـــــــــــع األســــاســــيــــة 
خـــــال 12 يــــومــــاً، تـــبـــدأ يف الـــتـــاســـع مــن 
الشهر الجاري، موضحًة أن جلسات 
اختبار اللغة اإلنجليزية ستكون أيام: 
التاسع والعاشر والــحــادي عشر من 
الــــــشــــــهــــــر نــــــفــــــســــــه، وجـــــــلـــــــســـــــات اخـــــتـــــبـــــار 
ــــيـــــات والـــــفـــــيـــــزيـــــاء، ســــتــــكــــون يف  الـــــريـــــاضـ
الفرة من 13 إىل 18 من الشهر ذاته، 
واختبارات اللغة العربية ستكون يف 
30 يـــونـــيـــو واألول والـــــثـــــاين مــــن يــولــيــو 

املقبل.
ولـــــــــن يـــــــــــؤدي الــــطــــلــــبــــة هـــــــــذا الـــــعـــــام 
اختبار اإلمارات القيايس )إمسات( يف 
علوم الحاسوب واألحياء والكيمياء. 
ــــتـــــت الــــــــــــــــوزارة إىل أن اخــــتــــبــــار   ولـــــفـ
»إمسات« أصبح معيار القبول األول 
لدى الجامعات الحكومية والخاصة 
يف الدولة، ويتم استبدال »األيلتس« 
و»التوفيل« بــه، ومــن ثم يعد شرطاً 
للقبول يف الجامعات داخل الدولة، 

ولـــلـــبـــعـــثـــات الــــخــــارجــــيــــة، ولـــلـــقـــبـــول يف 
الكليات العسكرية.

واتـــــــــخـــــــــذت الــــــــــــــــــــوزارة الــــــعــــــديــــــد مـــن 
اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات الـــــــــــتـــــــــــي تــــــــحــــــــفــــــــظ ســـــــامـــــــة 
الطاب أثناء تأديتهم االختبار، منها 
فتح 160 مركزاً جديداً ألدائه، سواء 
يف الـــــجـــــامـــــعـــــات أو املــــــــــــــــدارس، بـــحـــيـــث 
يــــصــــبــــح مـــــجـــــمـــــوع املـــــــــراكـــــــــز الــــــتــــــي تــــقــــدم 
االخـــــــتـــــــبـــــــار 257 مـــــــــركـــــــــزاً عــــــــى مــــســــتــــوى 
ــــارات  ــيــ ــ ــتــ ــ الــــــــدولــــــــة. وبــــــذلــــــك تــــتــــنــــوع االخــ
ــــتـــــحـــــديـــــد املــــــــركــــــــز الــــــــذي  ــــبـــــة لـ ــــلـ أمــــــــــــام الـــــطـ
يــــــــــــــــــؤدون فــــــيــــــه االخــــــــتــــــــبــــــــار دون حـــــاجـــــة 
لــــانــــتــــقــــال مـــــن إمــــــــــارة إىل أخــــــــــرى. كــمــا 
زودت هـــــــــــــــــذه املـــــــــــــــراكـــــــــــــــز بـــــــــالـــــــــكـــــــــامـــــــــرات 
الــحــراريــة. وحـــددت الـــوزارة مجموعة 
مـــــــــن الــــــتــــــعــــــلــــــيــــــمــــــات، الــــــــتــــــــي يــــــلــــــتــــــزم بـــهـــا 
الطالب قبل االختبار وخاله وبعده، 

وهــي التأكد مــن استكمال التسجيل 
لاختبار، والحصول عى تذكرة لكل 
اخـــــتـــــبـــــار )حـــــســـــب الــــــيــــــوم الــــــــــذي حــــــدده 
الــطــالــب ألدائــــه(، والــتــأكــد مــن طباعة 
تــــــــذكــــــــرة االخــــــــتــــــــبــــــــار قــــــبــــــل كــــــــل اخــــــتــــــبــــــار، 
وقـــراءة التعليمات املــوجــودة عليها، 
والــــــتــــــأكــــــد مـــــــن مــــــوقــــــع مــــــركــــــز االخـــــتـــــبـــــار 
والــــــــتــــــــاريــــــــخ والـــــــــــوقـــــــــــت. ويف حـــــــــــال كــــــان 
الطالب من أصحاب الهمم أو يعاين 
ــــة قـــــــــد تــــــــؤثــــــــر يف  ــ ــنـ ــ ــ ــــزمـ ــ ــــة مـ ــ ــيـ ــ ــ ــــــرضـ حــــــــالــــــــة مـ

تقييمه لاختبار، يتواصل مع منسق 
املــدرســة، ملــراعــاة تسجيله ضــمــن فئة 
أصــــحــــاب الـــهـــمـــم، مــــع ضـــــــرورة إرفـــــاق 
األدلــة والتقارير الطبية املعتمدة من 

الجهات الرسمية يف الدولة.
ودعت الوزارة الطالب إىل التأكد 
من إحضاره النسخة األصلية لهويته 
اإلماراتية ونسخته الورقية من تذكرة 
االخــــتــــبــــار، والـــــوجـــــود بـــمـــركـــز االخـــتـــبـــار 
ـــــ15 دقــيــقــة عـــى األقــــل،  قــبــل مـــوعـــده بـ
والـــــــتـــــــأكـــــــد مـــــــن أنــــــــــه يف قــــــاعــــــة االخـــــتـــــبـــــار 
الصحيحة. ويف حال واجهه أي عطل 
ــــنــــــي يف جــــــــهــــــــازه يـــــخـــــطـــــر املـــــــــســـــــــؤول يف  فــ
قــاعــة االخـــتـــبـــار، مـــع الــتــأكــد مـــن إنــهــاء 
االخـــــــــتـــــــــبـــــــــار مــــــــــن خــــــــــــــال الـــــــضـــــــغـــــــط عــــى 
أيــــــــقــــــــونــــــــة إنــــــــــهــــــــــاء االخــــــــــتــــــــــبــــــــــار، لـــــضـــــمـــــان 

احتساب النتيجة.

»الوزارة« عزت تقليص عدد المواد وزيادة عدد المراكز إلى جائحة »كورونا«. ■ أرشيفية 

قررت وزارة تطوير البنية التحتية 
تــخــفــيــض رســــوم خــدمــتــن بنسبة 
50% وإلغاء رسوم ثاث خدمات 
رئــــــــــــيــــــــــــســــــــــــة، تـــــــــســـــــــتـــــــــهـــــــــدف مـــــــــــــــــــــزودي 
الــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــات، مــــــــــــــــــــن املـــــــــــــقـــــــــــــاولـــــــــــــن 
واالســــــــــــــــــتــــــــــــــــــشــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــن واملــــــــــــــــــــــورديــــــــــــــــــــــن 
ومقاويل الباطن وغرهم، يف ظل 
الـــــظـــــروف الــــطــــارئــــة الــــتــــي يــعــيــشــهــا 
الـــــعـــــالـــــم، نـــتـــيـــجـــة تــــفــــي فــــــروس 

كورونا املستجد )كوفيد-19(. 
وأكــــــــــــــــــــدت الــــــــوكــــــــيــــــــل املــــــســــــاعــــــد 
لـــــــقـــــــطـــــــاع الــــــــــخــــــــــدمــــــــــات املـــــــــســـــــــانـــــــــدة، 
املــهــنــدســة نـــاديـــة مــســلــم الــنــقــبــي، 
أن الـــــــــخـــــــــدمـــــــــتـــــــــن الـــــــــلـــــــــتـــــــــن شـــــمـــــل 
رسميهما قــرار التخفيض بنسبة 
تـــــســـــجـــــيـــــل  يف  تـــــــــتـــــــــمـــــــــثـــــــــان   ،%50
املـــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــاولـــــــــــــــــــــــــــــــــن واملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
واالســـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــاريـــــــــــــــــــــن لـــــــــــــأعـــــــــــــمـــــــــــــال 
اإلنـــشـــائـــيـــة، حــيــث أصـــبـــح رســمــهــا 
500 درهــــــــــــــــم بــــــــــــــــدالً مــــــــــن 1000، 
وتعديل القيد يف سجل املقاولن 
واملـــــــــــــــــــــــــــورديـــــــــــــــــــــــــــن واالســــــــــــــتــــــــــــــشــــــــــــــاريــــــــــــــن 
ــــبـــــح  ــــيـــــصـ لــــــــــأعــــــــــمــــــــــال اإلنــــــــــشــــــــــائــــــــــيــــــــــة لـ
رســــــمــــــهــــــا 250 درهــــــــــمــــــــــاً بـــــــــــــــدالً مـــن 

.500
ولـــفـــتـــت إىل أن قــــــرار اإللـــغـــاء 
تـــــضـــــّمـــــن رســــــــــم تـــــجـــــديـــــد الـــــقـــــيـــــد يف 
ســـــــــــجـــــــــــل املــــــــــــــقــــــــــــــاولــــــــــــــن واملــــــــــــــــــورديــــــــــــــــــن 
واالســـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــاريـــــــــــــــــــــن لـــــــــــــأعـــــــــــــمـــــــــــــال 
اإلنـــــشـــــائـــــيـــــة، لـــيـــصـــبـــح مـــــجـــــانـــــاً، يف 
الـــــــــــــــوقـــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــــــذي كـــــــــــــانـــــــــــــت قـــــيـــــمـــــتـــــه 
ــــقـــــة 500 درهـــــــــــــم، وإلــــــغــــــاء  ــــابـ الـــــسـ
رســـــــــــــم الـــــــقـــــــيـــــــد ملــــــتــــــعــــــهــــــدي أبـــــــحـــــــاث 
الــــــربــــــة، إضـــــافـــــة إىل إلـــــغـــــاء رســــم 
بـــــيـــــع وثــــــــائــــــــق املــــــنــــــاقــــــصــــــات لـــتـــصـــبـــح 
ــــيـــــمـــــة  مـــــــــجـــــــــانـــــــــيـــــــــة، فـــــــيـــــــمـــــــا كـــــــــــانـــــــــــت قـ

املناقصة نفسها تحدد الرسم.
وقالت النقبي: »نسعى من 
خـــــــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــرارات الـــــــــــــــتـــــــــــــــي يــــــتــــــم 
اتــــــــــــــــخــــــــــــــــاذهــــــــــــــــا، إىل جـــــــــــــانـــــــــــــب دعـــــــــــم 
مــــنــــظــــومــــة االقــــــتــــــصــــــاد وتــــحــــفــــيــــزهــــا 

عـــــــــــــــــــى الـــــــــــــــتـــــــــــــــعـــــــــــــــايف يف ظـــــــــــــــــــل أزمـــــــــــــــــــة 
)كـــــــــــــــــورونـــــــــــــــــا(، إىل تـــــــعـــــــزيـــــــز مـــــكـــــانـــــة 
اإلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات ضـــــــــــــمـــــــــــــن مــــــــــــــــؤشــــــــــــــــرات 
التنافسية العاملية، بما يتماىش 
مـــــع مـــســـتـــهـــدفـــات رؤيـــــــة اإلمـــــــــارات 
2021، بــــأن تـــكـــون الــــدولــــة ضــمــن 
بـــــــمـــــــخـــــــتـــــــلـــــــف  دول   10 أفــــــــــــــــضــــــــــــــــل 
املــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــاالت«. وأضـــــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــــــت أن 
الــــــتــــــســــــهــــــيــــــات تــــــســــــتــــــهــــــدف إتـــــــاحـــــــة 
ــــاعـــــدة مــــــــزودي  خـــــــيـــــــارات عــــــــدة ملـــــسـ
الـــــــــــــــخـــــــــــــــدمـــــــــــــــات املـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــاقـــــــــــديـــــــــــن مــــــع 
الــــــــــــــــــوزارة، املـــــتـــــأثـــــريـــــن بــــــــاإلجــــــــراءات 
االحـــــــــــــــرازيـــــــــــــــة لــــــلــــــحــــــد مــــــــــن انــــــتــــــشــــــار 
فــروس كــورونــا، بما يتوافق مع 
اإلجـــــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا الــدولــة 
لـــــــــــــــدعـــــــــــــــم مـــــــــــنـــــــــــظـــــــــــومـــــــــــة االقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد 
الوطني، يف ظل الظروف الراهنة 

التي يمر بها العالم أجمع. 
دبي ■ اإلمارات اليوم

اختبار »إمسات« معيار 
القبول األول، لدى 
الجامعات الحكومية 
والخاصة في الدولة.

نادية النقبي:

»القرار تضّمن إلغاء 
رسوم تجديد القيد في 

سجل المقاولين 
والموردين 

واالستشاريين لألعمال 
.»

ً
اإلنشائية، ليصبح مجانا

»البنية التحتية« تخفض رسوم خدمتين 
50% وتلغي رسوم 3 خدمات

ــــف مـــــــركـــــــز الـــــتـــــحـــــكـــــم والـــــســـــيـــــطـــــرة  ـــــشــ كـ
ملــــكــــافــــحــــة فــــــــــروس كـــــــورونـــــــا يف دبــــــي، 
وبــالــتــعــاون مـــع »دبــــي الـــذكـــيـــة«، عن 
تــــــطــــــويــــــر لــــــــوحــــــــة بـــــــيـــــــانـــــــات ذكــــــــيــــــــة حـــــّيـــــة 
مــــــبــــــتــــــكــــــرة لـــــــــرصـــــــــد ومـــــــتـــــــابـــــــعـــــــة انــــــتــــــشــــــار 
جـــــائـــــحـــــة »كــــــــــوفــــــــــيــــــــــد-19«، والـــــجـــــهـــــود 
املبذولة للحد من انتشار الفروس، 
يف إطــار إسهامات املركز املستمرة يف 
مــضــمــار الــتــصــدي للجائحة، وابــتــكــار 
الــحــلــول الــتــي مــن شــأنــهــا اإلســهــام يف 
تــعــزيــز قـــــدرة الـــجـــهـــات املــعــنــيــة بـــإمـــارة 
دبـــي، ودولــــة اإلمـــــارات عــمــومــاً، عى 
مـــحـــاصـــرة الـــفـــروس يف أضـــيـــق نــطــاق 
مــــــــمــــــــكــــــــن، وتـــــــقـــــــلـــــــيـــــــل نــــــــســــــــب اإلصـــــــــابـــــــــة 

والتعجيل برفع نسب التعايف. 
وأوضح املركز أن اللوحة الذكية 
تـــعـــد إحــــــدى أهـــــم أدوات دعـــــم إدارة 
األزمــــــة وعـــمـــلـــيـــات املــــركــــز، ويـــــأيت هـــذا 
النهج لينسجم مع آلية عمل املركز 
يف الـــــتـــــصـــــدي لــــــلــــــفــــــروس، واملـــــرتـــــكـــــزة 
ــبــــيــــانــــات، مــن  عــــى عـــلـــمـــي األوبـــــئـــــة والــ
أجـــــل دعـــــم اتــــخــــاذ الـــــقـــــرار، ومـــبـــاشـــرة 
تــــنــــفــــيــــذ الــــعــــمــــلــــيــــات الــــــتــــــي مـــــــن شـــأنـــهـــا 

التصدي للجائحة.
وقــــــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس مـــــــــركـــــــــز الـــــتـــــحـــــكـــــم 
والسيطرة ملكافحة فروس كورونا، 
الدكتور عامر أحمد شريف: »تمكنا، 
بــــفــــضــــل رؤيــــــــــة الـــــقـــــيـــــادة وتـــوجـــيـــهـــاتـــهـــا 
ودعـــــــمـــــــهـــــــا املــــــســــــتــــــمــــــر، وبــــــتــــــضــــــافــــــر كـــل 

الـــــــــجـــــــــهـــــــــود والـــــــــعـــــــــمـــــــــل عــــــــــــن كــــــــثــــــــب مــــع 
ــــــن الـــــحـــــكـــــومـــــي  ــــاعـ ــ ــــطـ ــ ــــقـ ــ مــــــــؤســــــــســــــــات الـ
ــــاعـــــدة بـــيـــانـــات  والــــــخــــــاص، مـــــن بــــنــــاء قـ
تـــــوضـــــح وتــــــــــرة انـــــتـــــشـــــار الـــــــفـــــــروس يف 
دبـــي، حيث تعترب تلك الــبــيــانــات من 
أهــم الــدعــائــم لعملية اتــخــاذ الــقــرار، 
الســــــــيــــــــمــــــــا أنـــــــــهـــــــــا مــــــبــــــنــــــيــــــة عـــــــــــى أســـــــــــاس 
املعلومات والتطورات املستجدة عن 
واقع انتشار الجائحة، وكذلك واقع 

النظام الصحي يف اإلمارة«.
وأضـــاف: »كــانــت مقولة صاحب 
الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بـــــن راشـــــــد آل 
مـــكـــتـــوم، نـــائـــب رئـــيـــس الــــدولــــة رئــيــس 
مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــــــــــوزراء حــــــــاكــــــــم دبـــــــــــــــي، أن 
)صـــــــنـــــــاعـــــــة املـــــســـــتـــــقـــــبـــــل لـــــيـــــســـــت مـــــجـــــرد 
قــــــــــــــــــرارات ارتـــــــجـــــــالـــــــيـــــــة، بــــــــل هــــــــي خـــطـــط 
ــــــة،  ــــرفـ ــ ــــعـ ــ ــــة تــــــــقــــــــوم عـــــــــى املـ ــ ــيـ ــ ــ ــــجـ ــ ــيـ ــ ــ ــــــراتـ اسـ
وأهداف واضحة تستند إىل معطيات 
ــــيــــــة مــــــبــــــنــــــيــــــة عــــــــــــى إحــــــــــــصــــــــــــاءات  ــــلــ ــــيــ ــــلــ تــــــحــ
وبــــــيــــــانــــــات واقـــــعـــــيـــــة دقــــــيــــــقــــــة(، مــــصــــدر 
إلــهــام لــنــا، وســعــيــنــا إىل تــرجــمــة رؤيــة 
ســــمــــوه إىل واقـــــــع مـــلـــمـــوس يف عــمــلــنــا 
بـــمـــركـــز الـــتـــحـــكـــم والـــســـيـــطـــرة ملــكــافــحــة 
فروس كورونا، والنهج الذي يتبعه 
ــــــة،  ــيـ ــ ــ ــــجـ ــ ــيـ ــ ــ ــــــراتـ يف تـــــنـــــفـــــيـــــذ مـــــهـــــمـــــتـــــه االسـ
والــــــــتــــــــي نــــــــراعــــــــي يف كــــــــل خـــــطـــــواتـــــهـــــا أن 
تــكــون مـــدروســـة ومــرتــكــزة إىل بــيــانــات 

دقيقة وواضحة«.
من جهته، قال املدير التنفيذي 

ملؤسسة بيانات دبي، التابعة لدائرة 
ــــيــــــة وقـــــــائـــــــد فــــــريــــــق الـــتـــقـــنـــيـــة  دبـــــــــي الــــــذكــ
والـــــــــــــــبـــــــــــــــيـــــــــــــــانـــــــــــــــات يف مـــــــــــــــركـــــــــــــــز الــــــــتــــــــحــــــــكــــــــم 
والــســيــطــرة ملــكــافــحــة كـــورونـــا، يــونــس 
آل ناصر: »تمكّنا يف دبــي، عى مدار 
الـــــــســـــــنـــــــوات املـــــــاضـــــــيـــــــة، عــــــــرب مــــؤســــســــة 

بــــــــيــــــــانــــــــات دبـــــــــــــي ودبــــــــــــــــي الـــــــــذكـــــــــيـــــــــة، مــــن 
ــــانـــــات هــــــي األكــــــر  ــيـ ــ تــــأســــيــــس تــــجــــربــــة بـ
ــــاً، وكـــــانـــــت  ــ ــيـ ــ ــ ــــاملـ ــ ــــيـــــة وابــــــــتــــــــكــــــــاراً عـ شـــــمـــــولـ
ــّيـــاً  جـــائـــحـــة )كـــــوفـــــيـــــد-19(، اخــــتــــبــــاراً حـ
لقدراتنا يف مجال البيانات، وهو ما 
اعــتــمــدنــا عــلــيــه خـــال عــمــلــنــا يف املــركــز 

ــــيـــــف الـــــبـــــنـــــى الــــتــــحــــتــــيــــة املـــــتـــــاحـــــة،  ــــتـــــوظـ بـ
إليجاد أفضل السبل لدعم عمليات 
اتخاذ الــقــرار ملواجهة تفي فروس 
كـــــــورونـــــــا، وأردنــــــــــــا أن نــــضــــع بـــــن يــــدي 
ــــرار يف دبــــــي نـــــافـــــذة حـــّيـــة  ــــقــ مــــتــــخــــذي الــ
تــتــيــح لـــهـــم مـــتـــابـــعـــة املـــســـتـــجـــدات أوالً 
بـــــــأّول، واالرتـــــقـــــاء بـــاآللـــيـــات مـــن أجــل 
ــــــن  ــنـ ــ ــ ــــــواطـ ــــــة وســـــــــامـــــــــة املـ ــــحـ ــ ضــــــــمــــــــان صـ

واملقيمن«.
وأضـــــــــــاف: »تـــــــــــزداد أهـــمـــيـــة لـــوحـــة 
الــــــبــــــيــــــانــــــات مــــــــع دخـــــــــــــول دبــــــــــي مــــرحــــلــــة 
الــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــودة الـــــــــــــتـــــــــــــدريـــــــــــــجـــــــــــــيـــــــــــــة لــــــــلــــــــحــــــــيــــــــاة 
الــطــبــيــعــيــة، وإعــــــادة فــتــح الــقــطــاعــات 
ــــاديــــــة واســـــتـــــئـــــنـــــاف أعــــمــــالــــهــــا،  ــتــــــصــ ــ االقــ
وستمكننا املعطيات الحّية يف لوحة 
الــــبــــيــــانــــات مـــــن دعــــــم اتـــــخـــــاذ الـــــقـــــرارات 
وعـــودة املــمــارســات املهنية والحياتية 

اليومية اآلمنة يف الفرة املقبلة«. 
وتـــــــــتـــــــــبـــــــــنـــــــــى الــــــــــــلــــــــــــوحــــــــــــة مــــــــــــعــــــــــــادالت 
ــــــرف  ــــعـ ــ ريــــــــــاضــــــــــيــــــــــة يف عــــــــلــــــــم األوبــــــــــــــئــــــــــــــة تـ
 SEIR- Susceptible Exposed(بـ
مـــن   ،)Infected Recovered
ــــانـــــات وتـــحـــلـــيـــلـــهـــا  ــــيـ ــــبـ أجــــــــل مــــعــــالــــجــــة الـ
وتقديم الــتــصــورات والتنبؤات حول 
مـــــــــــســـــــــــتـــــــــــجـــــــــــدات مــــــــــكــــــــــافــــــــــحــــــــــة فـــــــــــــــــروس 
كورونا، وقد استثمرت حكومة دبي 
يف البنية التحتية الذكية، ما مكنها 
مـــن تــطــويــر نـــمـــاذج تــحــلــيــلــيــة لـــدراســـة 
الـــظـــواهـــر يف مــخــتــلــف املــــجــــاالت، وتــم 

تصميم الــلــوحــة بــشــكــل يــوفــر تــصــوراً 
ــــيــــــث تـــشـــمـــل  ــــانــــــات، حــ ــــيــ ــبــ ــ ــــلــ تــــحــــلــــيــــلــــيــــاً لــ
بـــــــيـــــــانـــــــات تــــفــــصــــيــــلــــيــــة ملــــــعــــــرفــــــة الــــــوضــــــع 
الـــــــــــــــــحـــــــــــــــــايل، بـــــــــــــاإلضـــــــــــــافـــــــــــــة إىل الـــــــتـــــــنـــــــبـــــــؤ 
باملستوى املنشود للتحكم يف تفي 

الفروس باملجتمع.
ويـــــــــــــــــتـــــــــــــــــعـــــــــــــــــاون مــــــــــــــــركــــــــــــــــز الــــــــتــــــــحــــــــكــــــــم 
والسيطرة ملكافحة فروس كورونا، 
ــــيــــــة، يف تـــطـــويـــر  مــــــع دائــــــــــــرة دبــــــــي الــــــذكــ
وإدارة النموذج التحلييل، باإلضافة 
إىل الــــجــــهــــود والــــــخــــــربات األكـــاديـــمـــيـــة 
املــــــــشــــــــاركــــــــة مـــــــــن جــــــامــــــعــــــة مـــــحـــــمـــــد بـــن 

راشد للطب والعلوم الصحية.
وتــوفــر الــلــوحــة مــعــلــومــات حــول 
نسب انتشار املــرض، إذ توضح عدد 
اإلصابات وأنواعها: دون أعراض، أو 
بــــأعــــراض خــفــيــفــة، أو مـــتـــوســـطـــة، أو 
شـــديـــدة، والـــعـــدد الــراكــمــي لــحــاالت 
اإلصابات وحاالت التعايف والحاالت 
الــــحــــرجــــة، بــــاإلضــــافــــة إىل املـــعـــلـــومـــات 
الـــــــديـــــــمـــــــوغـــــــرافـــــــيـــــــة، وتـــــــشـــــــمـــــــل: نــــســــب 
املــــصــــابــــن حـــســـب الـــكـــثـــافـــة الــســكــانــيــة 
والــــــــــتــــــــــوزيــــــــــع الـــــــــجـــــــــغـــــــــرايف يف اإلمـــــــــــــــــــارة، 
والــــــــــــــحــــــــــــــاالت املــــــــــــــوجــــــــــــــودة يف مـــــنـــــشـــــآت 
الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــزل املـــــــــــــــــــــؤســـــــــــــــــــــي، إىل جــــــــــانــــــــــب 
املــــــــــعــــــــــلــــــــــومــــــــــات الــــــــلــــــــوجــــــــســــــــتــــــــيــــــــة كـــــــعـــــــدد 
املــــــــنــــــــشــــــــآت واملــــــــســــــــتــــــــلــــــــزمــــــــات املــــــــتــــــــوافــــــــرة 

للرعاية الطبية وتفصياتها.
دبي À اإلمارات اليوم 

طّورها »مركز التحكم والسيطرة«.. بالتعاون مع »دبي الذكية«

يونس آل ناصر:الدكتور عامر شريف: 

»تمكنا، من بناء قاعدة بيانات توضح وتيرة 
انتشار )كورونا( في دبي«.

»تزداد أهمية لوحة البيانات مع دخول دبي 
مرحلة العودة التدريجية للحياة الطبيعية«.

لوحة بيانات للمتابعة الحّية 
لعمليات التصّدي لجائحة 
»كوفيد-19« في دبي
نظام موّحد

تم ربط اللوحة بالتعاون مع »دبي الذكية«، وفريق البيانات، 
مع نظام »حصانة«، التابع لهيئة الصحة بدبي، والخاص بالصحة 

العامة لمراقبة وإدارة األمراض المعدية واألوبئة، من خالل ربط 
مؤسسات الرعاية الصحية الحكومية والخاصة في دبي 

وشركائهم بنظام موّحد إلدارة األمراض وحاالت التفشي، 
ويعمل النظام على تمكين المستخدمين إلظهار النتائج، والذي 
يسهم في دعم اتخاذ القرار، باإلضافة إلى إمكانية النظام في 
إرسال إشعارات إلكترونية بمختلف الوسائل المتاحة، مثل: إشعار 

النتائج المخبرية، واألمراض الظاهرة.

آلية دقيقة لجمع 
ومعالجة بيانات 

مؤسسات الرعاية 
الصحية، لتوفير بيانات 

شاملة عن دبي.

اللوحة تتيح 
تصورات وسيناريوهات، 
قائمة على معادالت 

رياضية في علم 
األوبئة.
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سمية الحمادي À  وادي الحلو

كــــشــــفــــت مـــــديـــــر فــــــــرع كــــلــــبــــاء يف دائــــــــرة 
األشـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــال الـــــــــــــعـــــــــــــامـــــــــــــة بـــــــــــالـــــــــــشـــــــــــارقـــــــــــة، 
املهندسة بشاير املنصوري، أن نسبة 
إنـــــشـــــاء مـــبـــنـــى ســــكــــن الــــعــــمــــال ومـــبـــنـــى 
املــــكــــاتــــب واملــــــخــــــازن ومـــبـــنـــى الـــخـــدمـــات 
وورش الصيانة واألعمال الخارجية 
لـــــبـــــلـــــديـــــة وادي الــــــحــــــلــــــو بـــــلـــــغـــــت %85 

بكلفة 12 مليون درهم.
وأضــــــــــافــــــــــت أن املــــــــــشــــــــــروع املــــــمــــــتــــــد عـــى 
مساحة تــزيــد عــى 22 ألــف مــر مربع 
يــتــضــمــن إنـــشـــاء مـــبـــاٍن مــتــنــوعــة، منها 
مبنى سكن العمال ومبنى الخدمات 
ــــنــــــى املـــــــــــخـــــــــــازن، وورشــــــــــــــــة لــــصــــيــــانــــة  ــبــ ــ ومــ
املــــــــــــعــــــــــــدات وغــــــــــرفــــــــــة حـــــــــــــــــارس ومـــــكـــــتـــــب 
خــــــــــــــاص لـــــلـــــمـــــشـــــتـــــل يــــــحــــــيــــــط بـــــــهـــــــا ســـــــور 

ديكوري.

وذكـــــرت أن الــــدائــــرة شـــرعـــت يف وضــع 
تـــــصـــــمـــــيـــــمـــــات لـــــــــنـــــــــادي ريـــــــــــــــايض ومــــــركــــــز 
ــــاع املــــــــــــــــدين، بـــــــاإلضـــــــافـــــــة اىل نــــــــاٍد  ــ ــــــدفـ ــلـ ــ ــ لـ
خــــــــــاص لــــلــــفــــتــــيــــان ضـــــمـــــن املــــــشــــــروعــــــات 
املــســتــقــبــلــيــة املـــــدرجـــــة يف خـــطـــة تــطــويــر 
مـــديـــنـــة وادي الـــحـــلـــو، مـــشـــرة إىل أن 
جــــمــــيــــع هــــــــذه املــــــشــــــروعــــــات يف مـــرحـــلـــة 

التصميم الهنديس واالعتماد. 
وتـــــــــابـــــــــعـــــــــت املـــــــــــنـــــــــــصـــــــــــوري: »جــــــــــــــاري 

ــــلـــــو بـــكـــلـــفـــة  ــــال وادي الـــــحـ ــبــ ــ تــــشــــجــــر جــ
ســـبـــعـــة مـــــايـــــن درهـــــــــم بـــنـــســـبـــة إنــــجــــاز 
60%، وتــــــتــــــضــــــمــــــن تـــــجـــــمـــــيـــــل مـــــدخـــــل 
منطقة وادي الــحــلــو عــن طــريــق قص 
ثــــــاثــــــة جــــــبــــــال وعــــــمــــــل تــــــــدرجــــــــات بــــهــــا، 
لــــيــــتــــم الحـــــــقـــــــاً عـــــمـــــل أحـــــــــــــواض زراعــــــيــــــة 
وزراعة االشجار، وذلك وفق أهداف 
ــــزيـــــادة نــســبــة  الـــــدائـــــرة االســـراتـــيـــجـــيـــة بـ

املسطحات الخضراء«.
وتــــــــــــــــقــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــــدائـــــــــــــــــــــرة بـــــــــــــعـــــــــــــدد مــــــن 
مــــشــــروعــــات الـــصـــيـــانـــة تــعــتــر مــــن أبــــرز 
املــشــروعــات الــجــاريــة حــالــيــاً يف مدينة 
كــــلــــبــــاء، وهــــــي صـــيـــانـــة مـــبـــنـــى الـــــديـــــوان 
األمــــــــــــــــري واســـــــــــراحـــــــــــة الــــــــــــــــوايل بـــــــــــوادي 
الـــــــــحـــــــــلـــــــــو، وعــــــــــــــــــدد آخــــــــــــــر مـــــــــــن الـــــــــــدوائـــــــــــر 
الـــحـــكـــومـــيـــة، كـــمـــا انـــتـــهـــت مــــن صــيــانــة 
ــــريـــــم لـــــعـــــدد مــن  ــــكـ وإنـــــــشـــــــاء املــــســــكــــن الـ

أئمة املساجد يف املدينة.

مصباح أمين À  رأس الخيمة

قــــــــــضــــــــــت مـــــــحـــــــكـــــــمـــــــة الــــــــــجــــــــــنــــــــــح يف رأس 
ــــمــــــة، بـــــتـــــغـــــريـــــم خــــلــــيــــجــــي 5000  ــيــ ــ ــــخــ الــ
درهـــــم، عـــن تــهــمــة حـــيـــازة ســـاح نـــاري 
)بندقية( دون ترخيص، وبراءته من 
تــهــمــة الـــتـــهـــديـــد لـــعـــدم كـــفـــايـــة األدلــــــة، 
وألـــــزمـــــتـــــه بــــــســــــداد الــــــرســــــم املـــســـتـــحـــق، 
ومصادرة الساح موضوع الجريمة، 
ورفــــــــــــــض الــــــــــدعــــــــــوى املــــــــدنــــــــيــــــــة. وأفــــــــــــــادت 
الئحة اتهام النيابة العامة بأن املتهم 
حـــــــــــاز دون تــــــرخــــــيــــــص ســـــــــاحـــــــــاً نـــــــــاريـــــــــاً، 
وهـــــدد آخــــر »خــلــيــجــي الــجــنــســيــة« بــأن 

أمسك ساحه الناري لتخويفه.
وجاء يف القضية أن املجني عليه 
قـــــدم بــــاغــــاً يف مــــركــــز الــــشــــرطــــة، يــفــيــد 
بأنه شاهد املتهم يحمل ساحاً نارياً 
عى كتفه ويضع سكيناً عى مستوى 
بــــــطــــــنــــــه، وكـــــــــــــــان يـــــحـــــمـــــل حــــــطــــــبــــــاً أثــــــنــــــاء 
وجـــــــــــــــــــــــــــوده يف مـــــــنـــــــطـــــــقـــــــتـــــــه الـــــــســـــــكـــــــنـــــــيـــــــة، 
وبــــإيــــقــــافــــه وســــــؤالــــــه عـــــن ســــبــــب أخـــــذه 
ــــــب مـــــــــن املـــــــــكـــــــــان ومــــــطــــــالــــــبــــــتــــــه لــــه  ــــطـ ــ ــــحـ ــ الـ

ــــتـــــهـــــم وتـــــراجـــــع  بــــــإنــــــزالــــــه، تـــــركـــــه املـ
للخلف وأمسك ساحه الناري، 

ورفــــض إنــــزال الــحــطــب وتسليمه 
له، حيث اعرف املتهم يف محضر 

االســتــدالالت بحيازته الساح الناري 
القديم دون تصريح، كونه ورثه عن 
والده، ونفى تهديده للمجني عليه.

ــنـــــي عــــلــــيــــه أنـــــــــه كـــــان  ــ وأوضـــــــــــــح املـــــجـ
برفقة شقيقه وابــن عمه وقــد شاهد 
املتهم يحمل الساح الــنــاري وسكيناً 
وحطباً، وأنه طالبه بإنزال الحطب، 
فـــأخـــره أنـــه أخــــذه مـــن أبـــنـــاء عــمــومــتــه 
ورفـــــــــــــــــض إنـــــــــــــزالـــــــــــــه، وتــــــــــــراجــــــــــــع لــــلــــخــــلــــف 
وأمــــــــســــــــك ســـــــاحـــــــه قــــــصــــــد تــــخــــويــــفــــهــــم 
ووّجـــــــــــــــــه الـــــــــســـــــــاح نــــــحــــــوهــــــم فـــــــــغـــــــــادروا 
املـــــــــكـــــــــان، وقـــــــــــــام بــــــــإبــــــــاغ الــــــشــــــرطــــــة عـــن 
الــــــــــــــواقــــــــــــــعــــــــــــــة، وذكـــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــشــــــــــــــاهــــــــــــــدان يف 
الـــــواقـــــعـــــة الــــــكــــــام نــــفــــســــه الـــــــــذي ذكــــــره 

املجني عليه.
واعـــــــرف املـــتـــهـــم يف الــتــحــقــيــقــات، 
بحيازته الساح الناري منذ 20 سنة 
ــــاره يـــــســـــكـــــن يف  ـــبـــ ـــ ـــتـ ــ ــــاعــ دون رخـــــــــصـــــــــة، بـــ

مـــنـــطـــقـــة جـــبـــلـــيـــة ويـــســـتـــعـــمـــلـــه لــحــمــايــة 
نـــفـــســـه مـــــن املـــتـــســـلـــلـــن والــــحــــيــــوانــــات، 
وقــــــد بــــــرر عــــــدم تـــســـلـــيـــمـــه اىل الـــجـــهـــات 
ــــتـــــصـــــة بــــــأنــــــه ورثــــــــــــه عـــــــن والــــــــــــــده وال  املـــــخـ
يرغب يف التخيل عنه، وأنكر تهديده 
للمجني عليه يــوم الــواقــعــة بواسطة 

الساح.
وقـــــــــــــــــال شـــــــــاهـــــــــد يــــــعــــــمــــــل يف إدارة 
ــــيــــــة يف  ــــائــ ــنــ ــ ــــجــ الـــــــتـــــــحـــــــريـــــــات واملــــــــبــــــــاحــــــــث الــ
شرطة رأس الخيمة، إنه قام بإجراء 
الــــــتــــــحــــــريــــــات بــــــــنــــــــاًء عــــــــى طـــــلـــــب الــــنــــيــــابــــة 
الـــــــــــعـــــــــــامـــــــــــة، ولــــــــــــــــم تــــــــتــــــــوصــــــــل تــــــحــــــريــــــاتــــــه 
لحقيقة واقــعــة التهديد إال أن املتهم 
كان فعاً يحمل ساحاً نارياً دون أن 
يــــتــــمــــكــــن مــــــــن مـــــعـــــرفـــــة مـــــــــصـــــــــدره، وأن 
املتهم يسكن يف منطقة سكنية ُيعرف 
املقيمون فيها بحيازتهم أسلحة نارية 

وذخائر خاصة قديمة.

وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء يف 
ــــكـــــم  مـــــــنـــــــطـــــــوق الـــــحـ
أن إمـــــــــســـــــــاك املــــتــــهــــم 
ســــــــــــــاحــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــــــذي كـــــــــــان 
يحمله عى فرض مجاراة الشايك يف 
تــــصــــريــــحــــاتــــه ال يــــمــــكــــن أن تـــــرتـــــقـــــي إىل 
جريمة التهديد بساح ناري طاملا لم 
يــــثــــبــــت تــــوجــــيــــهــــه فـــــوهـــــة الــــــســــــاح نــحــو 
الشايك ومن معه أو إطاقه النار يف 
الــهــواء أو أىت فعاً يشكل تهديداً يف 
حـــق الـــشـــايك ومـــرافـــقـــيـــه أو إزعــاجــهــم 

وبث الخوف والرعب يف نفوسهم.
ــــهــــــت  ــتــ ــ وأوضــــــــــــــحــــــــــــــت أنــــــــــــــــه طــــــــــاملــــــــــا انــ
املـــــحـــــكـــــمـــــة لــــــتــــــرئــــــة املــــــتــــــهــــــم مـــــــــن تـــهـــمـــة 
الـــــــــتـــــــــهـــــــــديـــــــــد، فــــــــــــــــإن املـــــــحـــــــكـــــــمـــــــة تــــــرفــــــض 
الـــــــــــــــــــدعـــــــــــــــــــوى املــــــــــــــدنــــــــــــــيــــــــــــــة، ألن الــــــــفــــــــعــــــــل 
اإلجرامي املعاقب عليه قانوناً والذي 
أدانـــــــتـــــــه املــــحــــكــــمــــة لــــــم يـــــرتـــــب عــــنــــه أي 
ضــــرر لـــحـــق بــاملــجــنــي عــلــيــه ومــــن مــعــه 
وال يــــــــــحــــــــــق لـــــــلـــــــمـــــــجـــــــنـــــــي عــــــــلــــــــيــــــــه طـــــلـــــب 
تـــــعـــــويـــــض عـــــــى أســـــــــــاس إدانـــــــــــــة املـــتـــهـــم 

النتفاء الضرر.

مه إلى الجهات المختصة
ّ
ورثه عن والده ولم يسل

تغريم خليجي 
 
ً
حمل سالحا
ص 

َّ
 غير مرخ

5000 درهم

أعـــلـــنـــت هــيــئــة الــــطــــرق واملــــواصــــات 
أن املتحدث اآليل »محبوب« أنجز 
135 ألــفــاً و128 مــحــادثــة مــنــذ بــدء 
تـــــــداعـــــــيـــــــات جـــــائـــــحـــــة »كـــــــــــورونـــــــــــا« يف 
شـــهـــري مـــــارس وأبــــريــــل املــاضــيــن، 
مـــــقـــــابـــــل 45 ألــــــــفــــــــاً و754 مـــــحـــــادثـــــة 
خــــــــــــــــــــال شـــــــــــــهـــــــــــــري يــــــــــنــــــــــايــــــــــر وفـــــــــــــرايـــــــــــــر 
املــــــــــاضــــــــــيــــــــــن، بـــــــــــواقـــــــــــع ارتـــــــــــــفـــــــــــــاع بــــلــــغ 
زيــــــــــــــــــــــــادة  مـــــــــــــــعـــــــــــــــدل  وأن   ،%195

املعامات اإلجرائية بلغ %610.
وقـــــــــــــــــــــــــــــــال املــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــؤول بـــــــــــــــــــــــــــــــإدارة 
الــــــــخــــــــدمــــــــات الـــــــذكـــــــيـــــــة يف الـــــهـــــيـــــئـــــة، 
أحمد محبوب، إن املتحدث اآليل 
»محبوب« أثبت فاعلية كبرة يف 
الـــرد عــى اســتــفــســارات املتعاملن 
ــــامـــــات، مـــثـــل تــجــديــد  وإنـــــجـــــاز املـــــعـ
رخـــصـــة الـــقـــيـــادة او تـــجـــديـــد مــلــكــيــة 
املركبة دون الحاجة إىل الحضور 
الــــــشــــــخــــــي وبــــــــــواقــــــــــع ارتــــــــــفــــــــــاع بـــلـــغ 
195% خـــــال جـــائـــحـــة »كـــــورونـــــا«، 
ما أسهم يف تلبية االحتياجات مع 
ــــا تــتــطــلــبــه مــن  تـــداعـــيـــات االزمـــــــة ومـ
التباعد االجتماعي، وتماشياً مع 

اإلجراءات االحرازية.
وأضـــــــــــــــــاف أن ارتــــــــــفــــــــــاع مـــــعـــــدل 
املعامات اإلجرائية بنحو %610 
خــــــــــــال شــــــــهــــــــري مـــــــــــــــارس وأبــــــــريــــــــل 
املـــــــاضـــــــيـــــــن، يـــــعـــــكـــــس الـــــتـــــجـــــاوب 
الــــكــــبــــر مـــــن جـــــانـــــب املـــتـــعـــامـــلـــن 
مــــــــــــــــــــــع هـــــــــــــــــــــــــــــذه الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاة الـــــــــــتـــــــــــي 
اســــــــــــــــــتــــــــــــــــــجــــــــــــــــــابــــــــــــــــــت بـــــــــــفـــــــــــاعـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــة 

الحتياجاتهم 
ومتطلباتهم، موضحاً أن 
املتحدث اآليل »محبوب« 
يشتمل عى 145 خدمة 
إجــــرائــــيــــة واســـتـــعـــامـــيـــة 
وتــــــــــــفــــــــــــاعــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــة، حــــــيــــــث 
يـــعـــتـــر أكــــــر مـــتـــحـــدث 

ســــــــــــــــــــــي  مــــــــــــــــــــــؤ يل  آ
بــاملــنــطــقــة يف مــجــال 

الطرق واملــواصــات، وأنــه متوافر 
بـــالـــلـــغـــتـــن الــــعــــربــــيــــة واإلنــــجــــلــــيــــزيــــة 
www.rta. عـــــى مـــــوقـــــع الـــهـــيـــئـــة

ae، و»واتــس أب« وتطبيق هيئة 
 RTA( الـــــــــــــــــطـــــــــــــــــرق واملـــــــــــــــــــــــــواصـــــــــــــــــــــــــات
Dubai(، حيث القى إقباالً كبراً 
مــن املتعاملن، وأن النظام قــادر 
عـــــــــــــــــــــــــــــــى تــــــــــــــــلــــــــــــــــبــــــــــــــــيــــــــــــــــة احـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــــات 
واســـــــــتـــــــــفـــــــــســـــــــارات املــــــتــــــعــــــامــــــلــــــن عــــن 
أغلب خدمات الهيئة، إىل جانب 
تـــــنـــــفـــــيـــــذ عـــــــــــــدد مــــــنــــــهــــــا دون تـــــدخـــــل 
بشري، األمر الذي يقلل من عدد 
 )Live Chat( املــــحــــادثــــات الـــحـــيـــة

الواردة ملركز االتصال املوّحد.
دبيÀ اإلمارات اليوم 

»طرق دبي«: %610 
 في المعامالت 

ً
ارتفاعــــا

اإلجرائية عبر »محبوب«

دشنت القيادة العامة لشرطة 
ــــلـــــة بـــــاملـــــؤســـــســـــة  ــــثـ ــــتـــــمـ الـــــــفـــــــجـــــــرة مـ
الــــــــــــــعــــــــــــــقــــــــــــــابــــــــــــــيــــــــــــــة واإلصــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــيــــــــــــــــــة 
بالفجرة، وبالتعاون مــع بنك 
الــــــــفــــــــجــــــــرة الـــــــــوطـــــــــنـــــــــي، مـــــــشـــــــروع 
ــــزالء  ـــنـ »خـــــــدمـــــــة اإليـــــــــــــــداع املـــــــــــايل لــ
املــؤســســة الــعــقــابــيــة عـــن بــعــد«، 
ضــــــــــمــــــــــن إطـــــــــــــــــــــــــار دعــــــــــــــــــــم الـــــــــتـــــــــوجـــــــــه 
ــــحــــــول الـــــــذيك  ــتــ ــ الـــــحـــــكـــــومـــــي يف الــ
لـــــتـــــقـــــديـــــم الــــــــخــــــــدمــــــــات عـــــــــن ُبـــــعـــــد 
لــضــمــان ســـامـــة وحـــمـــايـــة أفــــراد 
املـــــــــــجـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــع، ضـــــــــــمـــــــــــن الـــــــــــتـــــــــــدابـــــــــــر 
االحــرازيــة والوقائية للحد من 
انــــــــــــــــتــــــــــــــــشــــــــــــــــار فـــــــــــــــــــــــــــــــــروس كـــــــــــــــــورونـــــــــــــــــا 
املــــــســــــتــــــجــــــد. وقـــــــــــــــال مــــــــديــــــــر إدارة 
املؤسسة العقابية واإلصاحية 
يف الــــــــفــــــــجــــــــرة، الـــــعـــــمـــــيـــــد أحـــــمـــــد 
حــمــدان الـــزيـــودي، إن الــخــطــوة 
ــــفـــــاظ عــــــــى ســــامــــة  ــــلـــــحـ جـــــــــــــاءت لـ
املوظفن واملتعاملن مــن ذوي 

النزالء. 
وذكــــــــــــــــــــر أن تــــــطــــــبــــــيــــــق نــــــظــــــام 
إيـــــــــــــــــــــداع املــــــــبــــــــالــــــــغ املــــــــالــــــــيــــــــة لـــــــنـــــــزالء 
املــــــؤســــــســــــة الـــــعـــــقـــــابـــــيـــــة عــــــــن بـــعـــد 
جــاء ضــمــن سلسلة اإلجــــراءات 
الوقائية واالحــرازيــة للحد من 
انتشار فــروس »كــورونــا«، من 
خــــــــال الـــــحـــــد مــــــن حـــــضـــــور ذوي 
الــــــــــنــــــــــزالء لـــــلـــــمـــــؤســـــســـــة لـــتـــســـلـــيـــم 
املــبــالــغ الــنــقــديــة، واالســتــعــاضــة 
بخدمة إيداعها لهم يف حساب 
مـــــخـــــصـــــص يف الــــــبــــــنــــــك، حـــــفـــــاظـــــاً 
عى الصحة والسامة العامة.

الفجيرة ■ اإلمارات اليوم

إيداع إلكتروني 
ألموال نزالء 
المؤسسة 

العقابية بالفجيرة

إنشاء سكن عمال ومشروعات خدمية بكلفة 12 مليون درهم

»أشغال الشارقة«: 85% نسبة إنجاز 
توسعة مبنى بلدية وادي الحلو 

غرفة آمنة لفحص نزالء 
»العقابية« من »كورونا« 

في عجمان

اســتــحــدثــت إدارة املــؤســســة الــعــقــابــيــة 
واإلصــــــــــاحــــــــــيــــــــــة يف الـــــــــقـــــــــيـــــــــادة الــــــعــــــامــــــة 
لشرطة عجمان غرفة لفحص نزالء 
املؤسسة مــن فــروس كــورونــا بشكل 
آمـــــــــــــــــن، ضـــــــمـــــــن إطـــــــــــــــــار دعــــــــــــــم الـــــــتـــــــدابـــــــر 
الصحية والوقائية للحد من انتشار 
الــــــــــــفــــــــــــروس، وحــــــــفــــــــاظــــــــاً عـــــــــى ســـــامـــــة 
املوظفن والنزالء، خصوصاً الطاقم 

الطبي يف املؤسسة.
وقـــــــــــــــال مــــــــديــــــــر إدارة املــــــؤســــــســــــة، 
الــــعــــمــــيــــد مــــــبــــــارك خــــلــــفــــان الـــــــــــــرزي، إن 
فــــــــــــكــــــــــــرة الـــــــــــغـــــــــــرفـــــــــــة تـــــــتـــــــضـــــــمـــــــن حــــــــــواجــــــــــز 
زجـــــــــاجـــــــــيـــــــــة بــــــــــــن الـــــــطـــــــبـــــــيـــــــب الـــــــفـــــــاحـــــــص 
والــــنــــزيــــل تـــضـــمـــن الــــتــــبــــاعــــد والـــحـــمـــايـــة 
بينهما وعدم اختاط األنفاس، وتم 
ــــام طـــبـــيـــة  ــ ــــمـ ــ ــــأكـ ــ تــــــــزويــــــــد هـــــــــــذه الــــــــغــــــــرف بـ

خــــــاصــــــة عـــــــازلـــــــة بــــشــــكــــل مــــتــــقــــن تـــمـــكـــن 
الــطــبــيــب مــن إجــــراء الــفــحــص الـــازم، 
وأخــذ العينة املطلوبة دون مامسة 
مـــبـــاشـــرة مــــع الــــنــــزيــــل، وقـــــد تــــم تــوفــر 
هذه الغرف يف عنابر الرجال والنساء 

يف املؤسسة. 
وأضــــــــــــــــــاف أن اســــــــتــــــــحــــــــداث غـــــرفـــــة 
الفحص اآلمنة جــاء حرصاً من قائد 
عـــــــــــــــام شــــــــــرطــــــــــة عــــــــجــــــــمــــــــان عـــــــــــى تـــــعـــــزيـــــز 
ـــفـــــــاظ عــــى  ــ ـــحــ ــ ــــلــ ــ إجــــــــــــــــــــــــــــراءات الــــــــــوقــــــــــايــــــــــة لـ
ســامــة املــوظــفــن، خــصــوصــاً الــطــاقــم 
ــــنـــــزالء  الــــطــــبــــي املـــــشـــــرف عـــــى فــــحــــص الـ
أثــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاء أخــــــــــــــــــــــــذ عــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــات الــــــــــفــــــــــحــــــــــص، 
والحيلولة دون انتقال الفروس من 

خال تجنب املامسة املباشرة.
عجمان À اإلمارات اليوم

 بين الطبيب الفاحص والنزيل. À من المصدر
ً
 زجاجيا

ً
7الغرفة تتضمن حاجزا

ماليين درهم لتشجير جبال 
ومداخل وادي الحلو.

 و128 
ً
»محبوب« أنجز 135 ألفا

محادثة منذ بدء تداعيات 
»كورونا«. À من المصدر 

»جنح رأس الخيمة« بّرأت 
المتهم من تهمة التهديد 

لعدم كفاية األدلة.

تشجير مداخل وادي الحلو ضمن خطط »أشغال الشارقة«. À  من المصدر 
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محمد فودة À دبي

كــشــف رئــيــس املــحــكــمــة الــعــمــالــيــة يف 
دبــــي، الـــقـــايض جــمــال الـــجـــابـــري، أن 
الــظــروف التي فرضتها أزمــة كورونا 
ــــا يـــتـــعـــلـــق بــــالــــتــــقــــايض عــــــن بـــعـــد،  يف مــ
فرضت واقعاً جديداً لن يتغري بعد 
األزمــــــــــــــــــة وهــــــــــــو الـــــــتـــــــقـــــــايض عـــــــــن بـــــعـــــد، 
وتــعــزيــز الــتــواصــل الــذيك يف تسجيل 

الدعاوى والنظر والفصل فيها.
وقــــــــــــــال إن املـــــحـــــكـــــمـــــة الــــعــــمــــالــــيــــة 
ستطبق نظاماً هجيناً بعد استئناف 
الـــــــــــــــدوام يف مــــــقــــــار املـــــحـــــاكـــــم يـــــســـــري يف 
خطني متوازيني: األسايس التقايض 
ــــد بــــــاالعــــــتــــــمــــــاد عــــــــى تــــقــــنــــيــــات  ــــعــ عــــــــن بــ
حــــديــــثــــة وذكـــــــيـــــــة، والـــــــثـــــــاين الــــنــــظــــر يف 
الـــــــــــــــدعـــــــــــــــوى بــــــــالــــــــطــــــــريــــــــقــــــــة الــــــتــــــقــــــلــــــيــــــديــــــة 

بحضور األطراف إىل املحكمة.
وكــــشــــف عـــــن تـــســـجـــيـــل أكــــــر مــن 
3678 دعـــوى عــمــالــيــة مــنــذ استئناف 
الـــــعـــــمـــــل عــــــــن بـــــعـــــد بـــــاملـــــحـــــاكـــــم يف 18 
أبـــريـــل املــــــايض، وتــــم الــفــصــل يف 931 
دعوى، الفتاً إىل التغلب عى عائق 
الــثــقــافــة املــــحــــدودة، وعــــدم إملــــام فئة 
من العمال بالتقنيات الحديثة من 
خـــــــــــــال إتــــــــــاحــــــــــة الــــــــحــــــــضــــــــور الــــــــــــــــذيك يف 
الــقــاعــات االفــراضــيــة بطريقة بالغة 

السهولة.
وتـــــــــــفـــــــــــصـــــــــــيـــــــــــاً، قـــــــــــــــــــال الــــــــــجــــــــــابــــــــــري 
لــــــــــــ»اإلمـــــــــــارات الــــــــيــــــــوم«، إن املـــحـــكـــمـــة 
الـــــــعـــــــمـــــــالـــــــيـــــــة بــــــــــــــــــدأت مـــــــــبـــــــــكـــــــــراً تـــــجـــــربـــــة 
الــــــــتــــــــقــــــــايض عـــــــــــن بـــــــــعـــــــــد، إذ أطـــــلـــــقـــــت 
مــــحــــاكــــم دبـــــــي بــــالــــتــــعــــاون مـــــع وزارة 
املــــــــــــــــــــــــــــوارد الــــــــبــــــــشــــــــريــــــــة والـــــــــــتـــــــــــوطـــــــــــني يف 

تـــــقـــــنـــــيـــــة  نــــــــــوفــــــــــمــــــــــر 2018 مـــــــــــــــــبـــــــــــــــــادرة 
»التقايض عن بعد« للنظر والفصل 
يف الـــــدعـــــاوى الـــعـــمـــالـــيـــة إلـــكـــرونـــيـــاً، 
مــــــن خــــــــال جــــمــــع أطــــــــــــراف الـــــدعـــــوى 
الـــــــعـــــــمـــــــالـــــــيـــــــة وهــــــــــــــــــم: الـــــــــعـــــــــامـــــــــل ورب 
الـــــــــعـــــــــمـــــــــل، أو مـــــــــــن يـــــــــنـــــــــوب عـــــنـــــهـــــم، 
بــاإلضــافــة إىل الــقــايض، وذلـــك حال 
ــــريــــــق  وصـــــــــــــــــول طــــــــــــــريف الــــــــــــنــــــــــــزاع إىل طــ
مــســدود لتسوية الــخــاف وديـــاً عن 
طريق مركز »تــوافــق« التابع لــوزارة 
املـــــــوارد الـــبـــشـــريـــة، إذ يـــتـــم الـــتـــواصـــل 
مع القايض لفتح الجلسة إلكرونياً 

دون عناء.
وأضـــــــــــــــــــــاف أن »الــــــــــفــــــــــكــــــــــرة بـــــــــــدأت 
بجمع األطراف مع القايض يف مركز 
تـــــــــــوافـــــــــــق لــــــلــــــنــــــظــــــر يف قــــــــضــــــــايــــــــا الــــــــيــــــــوم 
الـــــــــــواحـــــــــــد، ثــــــــم قــــــــررنــــــــا االنـــــــتـــــــقـــــــال إىل 
مـــرحـــلـــة الـــعـــمـــل الـــــــذيك، وخــصــصــنــا 
قــــــاعــــــة مـــــصـــــغـــــرة مــــــــــــــزودة بـــــكـــــامـــــريات 
وتقنيات التواصل مع طريف النزاع، 
وبدأنا النظر يف قضايا اليوم الواحد 
عن بعد«، الفتاً إىل أنه تم الفصل 
يف 593 دعـــــــــــــوى خــــــــــال يــــــــــوم واحــــــــد 
تــــقــــدر قــيــمــتــهــا بـــنـــحـــو ســـبـــعـــة مــايــني 

درهم.
وأشار إىل أن املحكمة العمالية 
كــانــت تــعــتــزم تطبيق الــخــطــوة ذاتــهــا 
قـــــــــبـــــــــل حـــــــــــــــــــــدوث أزمـــــــــــــــــــــة كـــــــــــــــورونـــــــــــــــا مـــــع 
املنطقة الحرة يف جبل عيل باعتبارها 
مــــن كــــــرى الــــجــــهــــات مــــن حـــيـــث عـــدد 
العمالة، إذ تضم أكــر مــن 70 ألف 
عـــــــامـــــــل، وكـــــــانـــــــت الـــــفـــــكـــــرة تــــتــــمــــثــــل يف 
عـــــــــدم خـــــــــــروج الـــــعـــــمـــــال مـــــــن املـــنـــطـــقـــة 
الحرة وتوفري التقايض لهم عن بعد 

ــــرة تــــــســــــجــــــل فــــيــــهــــا  ــ ــــغـ ــ ــــــصـ عــــــــــر قــــــــاعــــــــة مـ
الـــدعـــوى، ويــتــواصــل عــرهــا الــقــايض 

مع أطراف النزاع.
وتابع الجابري أن محاكم دبي 
كــــانــــت تـــعـــمـــل مــــنــــذ عـــــــام 2018 بــكــل 
ــــلــــــف الـــــــــدعـــــــــوى الـــــــــــذيك،  دأب عــــــــى مــ
الذي يعتمد عى تقنيات حديثة من 
بداية تسجيل الدعوى مروراً بالنظر 
ــــتـــــخـــــدام أي  والــــفــــصــــل فـــيـــهـــا دون اسـ
مــســتــنــدات ورقـــيـــة، ثـــم جــــاءت أزمـــة 

كورونا لتسرع األمور.
وأوضــــــــــح أن »ثـــــمـــــة تــــحــــديــــاً كــــبــــرياً 
واجــــــــــــه املـــــحـــــكـــــمـــــة الـــــعـــــمـــــالـــــيـــــة، وأبــــــــــدى 
املدير العام ملحاكم دبي تفهمه لذلك 
فــــقــــال لــــــرؤســــــاء املــــحــــاكــــم قــــبــــل إطـــــاق 
التقايض عن بعد يف أبريل املايض إنه 
لــــن يـــحـــاســـب املــحــكــمــة الــعــمــالــيــة عــى 
الــــنــــتــــائــــج يف ظــــــل تــــعــــامــــلــــهــــا مــــــع فـــئـــات 
ــــا يــــصــــعــــب اســــتــــخــــدامــــهــــا  ــــمــ بــــســــيــــطــــة ربــ
ــــا قــــبــــلــــنــــا  ــنــ ــ ــنــ ــ ــــكــ لـــــلـــــتـــــقـــــنـــــيـــــات الــــــحــــــديــــــثــــــة،لــ
الـــــتـــــحـــــدي، وحــــقــــقــــنــــا نــــســــبــــة مـــرضـــيـــة 
لــــــلــــــغــــــايــــــة، وبـــــــــــدأنـــــــــــا األســـــــــــبـــــــــــوع األول 
بـــــــجـــــــلـــــــســـــــات مـــــــــــــحـــــــــــــدودة عـــــــــــر املــــــــوقــــــــع 
اإللـــــــــــــــكـــــــــــــــروين، ثــــــــــم الحـــــــظـــــــنـــــــا تــــــفــــــاعــــــاً 
مــــــــمــــــــتــــــــازاً وحــــــــــــضــــــــــــوراً الفـــــــــتـــــــــاً مـــــــــن قـــبـــل 
العمال، فانطلقنا يف العمل بكامل 

طاقتنا«.
ولفت الجابري إىل أن 15 دائرة 
عمالية جزئية عملت عــن بعد منذ 
أن اســــتــــأنــــفــــت مــــحــــاكــــم دبــــــــي عــمــلــهــا 
بــهــذه اآللــيــة الــذكــيــة، ونــظــرت خال 
الفرة من 19 أبريل املايض حتى اآلن 
3678 دعـــــــــــــــــــوى، وفـــــــصـــــــلـــــــت يف 931 
منها، مشرياً إىل أن النظام بديع يف 

بــســاطــتــه إذ يــتــمــثــل يف تــوفــري قــاعــات 
افـــــــــــــراضـــــــــــــيـــــــــــــة عــــــــــــــى غــــــــــــــــــــــــرار الــــــــــقــــــــــاعــــــــــات 
ــــيـــــديـــــة تـــــــمـــــــامـــــــاً، وكــــــــــل مــــــــا يــــلــــزم  ــــلـ ــــتـــــقـ الـ
الـــعـــامـــل أو طــــرف الــــدعــــوى الـــدخـــول 
إىل املــــــــــــوقــــــــــــع اإللــــــــــــــــكــــــــــــــــروين واخــــــــتــــــــيــــــــار 
ــــة ثـــــــــــم الـــــــضـــــــغـــــــط عـــــــــــى رابـــــــــــط  ــ ــــمـ ــ ــــكـ ــ ــــحـ ــ املـ
الدائرة التي تنظر جلسته، ويتفاعل 
ــــأنـــــه داخـــــل  ويـــــتـــــواصـــــل يف الـــقـــضـــيـــة كـ

املحكمة.
وأفـــــــــــاد بــــــــأن »الــــعــــقــــبــــة الــــوحــــيــــدة 
الــــتــــي تـــــم الـــتـــغـــلـــب عـــلـــيـــهـــا تـــمـــثـــلـــت يف 
إيــجــاد آلــيــة بــديــلــة إلعـــان الــشــركــات 
ـــقــــــة الـــــتـــــقـــــلـــــيـــــديـــــة عـــــــــن طـــــريـــــق  ــ بــــــالــــــطــــــريـ
توجه املعلن القضايئ إىل مقراتها، 
واســتــعــضــنــا عــنــهــا بــطــرق بــديــلــة مثل 
الـــــــــــــــــريـــــــــــــــــد اإللــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــروين والـــــــــــفـــــــــــاكـــــــــــس 

وغريهما«.
وقـــــــــــــــــــــــــال الـــــــــــــجـــــــــــــابـــــــــــــري إن مــــــــــراكــــــــــز 
الـــعـــضـــيـــد املـــعـــنـــيـــة بـــتـــوفـــري الـــخـــدمـــات 
ذات الـــصـــلـــة لـــفـــئـــة الــــعــــمــــال عــــــاودت 
نــــــشــــــاطــــــهــــــا بــــــشــــــكــــــل تــــــــدريــــــــجــــــــي خـــــــال 
الــفــرة األخـــرية، واســتــأنــف 50% من 
موظفي املحاكم دوامهم التقليدي، 
تــنــفــيــذاً لـــقـــرار حــكــومــة دبـــــي، مـــؤكـــداً 
أنــه ال يمكن أن تعود عجلة العمل 
إىل الوراء، فمن الجوانب اإليجابية 
املــــهــــمــــة لـــــهـــــذه األزمــــــــــة الــــصــــعــــبــــة، هــو 
الـــتـــأكـــد مــــن فـــاعـــلـــيـــة الـــتـــقـــايض الــــذيك 
عـــــــــــن بـــــــــعـــــــــد، الــــــــــــــــــذي ســــــيــــــمــــــثــــــل مــــــســــــار 
الـــعـــمـــل الـــرئـــيـــس يف الــــفــــرة الــحــالــيــة 
ومـــرحـــلـــة مـــا بــعــد كــــورونــــا، جــنــبــاً إىل 
جنب مــع اآللــيــة التقليدية يف النظر 
للدعاوى، وفــق نظام هجني يخدم 

جميع الفئات.

سجلت 3678 دعوى عن ُبعد وفصلت 
في 931 منها

المحكمة العمالية 
في دبي تطبق 
 »

ً
 هجينا

ً
»نظاما

بعد »كورونا«

القضايا العمالية والحلول الذكية
أفاد رئيس المحكمة العمالية 

في دبي، القاضي جمال 
الجابري، بأن القضاة وأمناء 

السر كانوا ينظرون الدعاوى 
عن بعد من منازلهم خالل 

فترة األزمة، وكذلك أطراف 
الدعوى من أصحاب األعمال 
أو من ينوب عنهم والعمال، 

 إلى أن التغيير الوحيد 
ً
الفتا

سيتمثل في انتقال القضاة 
وأمناء السر إلى قاعات 

ذكية في مبنى المحاكم، 
وبعد انتهائهم من الجلسات 
االفتراضية يمكنهم النظر في 
دعاوى األفراد الذين يفضلون 

الطريقة التقليدية.
وأوضح الجابري أن القضايا 

العمالية بشكل عام 
غير معقدة مثل 
القضايا التجارية، 
وتعتمد بشكل 
أساسي على 

توافر 
المستندات 

مثل عقود العمل والئحة 
الرواتب، وغيرها من وثائق 

يتم ترتيبها في مراكز التعهيد 
مثل العضيد، لذا فإنها 
تتواءم بشكل جيد مع 

الحلول الذكية، وفي ظل 
توفير آلية سهلة للتقاضي 
عن بعد فإنها لن تشكل أي 

عائق أمام استفادة العمال 
من هذا الخيار األفضل.

المحكمة العمالية واجهت عائق »الثقافة المحدودة« بحلول ذكية ومبتكرة.

القاضي جمال الجابري:

من الجوانب اإليجابية ألزمة »كورونا« التأكد من فاعلية 
التقاضي الذكي.

محاكم دبي أطلقت التقاضي عن بعد بالتعاون 
مع »التوطين« في نوفمبر À .2018 من المصدر

بهدف الحفاظ على الصحة والسالمة المهنية للموظفين

»الداخلية« ترسخ الوعي 
الوقائي بدورات تدريب ذكية

أحمد عابد À أبوظبي 

أفـــــادت وزارة الــداخــلــيــة بــأنــهــا نظمت 
دورات تـــدريـــبـــيـــة مـــتـــخـــصـــصـــة بـــصـــورة 
ذكـــــــيـــــــة، تــــــعــــــزز مـــــــن ثـــــقـــــافـــــة الــــعــــامــــلــــني 
لديها، وسبل وقايتهم من األمراض 
املعدية واألوبئة، وتسهم يف ترسيخ 
الــــــــــــــوعــــــــــــــي الـــــــــــــــــوقـــــــــــــــــايئ والـــــــــــصـــــــــــحـــــــــــي عـــــنـــــد 

العاملني. 
وأشــــــــــارت إىل أن إدارة الـــتـــدريـــب 
ــــمــــــوارد الـــبـــشـــريـــة  ــــلــ بـــــــــــــــاإلدارة الـــــعـــــامـــــة لــ
لـــديـــهـــا، دعــــمــــت بـــرنـــامـــجـــهـــا الـــتـــدريـــبـــي 
الــســنــوي لــلــعــام الـــجـــاري، بمجموعة 
مـــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــدورات يف أربـــــــــــعـــــــــــة مـــــــجـــــــاالت 
رئــيــســة مــن خــال مــنــصــات إلكرونية 
لــــلــــتــــدريــــب عـــــن بــــعــــد، ضــــمــــن الــــتــــدابــــري 
االحرازية واإلجــراءات الوقائية التي 
تــــــــــقــــــــــوم بــــــــهــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــــوزارة لـــــــلـــــــحـــــــفـــــــاظ عــــى 
الصحة والسامة املهنية للموظفني 
ــــار فـــــــــــريوس كــــــورونــــــا  ــــتــــــشــ لــــلــــحــــد مـــــــن انــ

املستجد )كوفيدـ19(.

وأشـــــــــــارت الـــــــــــــوزارة إىل أنــــهــــا تــنــفــذ 
بـــــرامـــــج تـــــدريـــــب إلــــكــــرونــــيــــة مـــــن خـــال 
مــنــظــومــتــهــا املـــتـــطـــورة، وتـــتـــوســـع فــيــهــا 
وصوالً إىل منظومة تدريب ذكية من 
خـــال أدوات ووســائــل تقنية حديثة 
ومـــنـــاهـــج عــلــمــيــة مــــتــــطــــورة، مــوضــحــة 
ــــــدت أخــــــــــــرياً،  ــــقـ ــ أن إدارة الـــــــتـــــــدريـــــــب عـ
ــــيــــــة يف أربـــــــــــــع مــــــجــــــاالت  ــبــ ــ دورات تــــــدريــ
ــــا »الــــصــــحــــة والــــســــامــــة  ــــهــ رئــــيــــســــة: أولــ
»اإلداري  والـــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــاين  املـــــــــــــــهـــــــــــــــنـــــــــــــــيـــــــــــــــة«، 
والـــــــــــــــــقـــــــــــــــــيـــــــــــــــــادي«، والـــــــــــــثـــــــــــــالـــــــــــــث »جـــــــــــــــــــودة 
ــتـــــخـــــصـــــي«،  ــ الـــــــحـــــــيـــــــاة«، والـــــــــرابـــــــــع »الـ
وذلــــــــــــك بـــــــصـــــــورة تــــعــــمــــل عـــــــى تــــرســــيــــخ 
ثـــــــــقـــــــــافـــــــــة االبــــــــــــتــــــــــــكــــــــــــار يف بـــــــيـــــــئـــــــة الــــــعــــــمــــــل 
ــــــال تــــوفــــري خــــدمــــات  املـــــؤســـــي مـــــن خـ
ــــيـــــة ووفـــــــق  ــــاملـ ــــيـــــة بـــــمـــــواصـــــفـــــات عـ ــــبـ تـــــدريـ

أرقى املعايري املعتمدة.
وأوضــــــــــحــــــــــت أن اإلدارة عـــــقـــــدت 
دورات يف مـــهـــارات اإلدارة عـــن بــعــد، 
وإدارة األزمات واستمرارية األعمال، 
بهدف تنمية مهارات القيادة الفاعلة 

لـــــــفـــــــرق الــــــعــــــمــــــل عـــــــــن بــــــعــــــد مـــــــــن خــــــال 
تــــــقــــــديــــــم مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــــــــن الـــــــحـــــــلـــــــول يف 
الــتــعــامــل بـــمـــهـــارة فــائــقــة مـــع األزمـــــات 
والتحديات التي تنشأ بسبب ظروف 
العمل عن بعد، باإلضافة إىل تعزيز 
مـــــــــهـــــــــارات الــــــقــــــائــــــد يف دعــــــــــم املـــــوظـــــفـــــني 
ومــتــابــعــة أعــمــالــهــم عـــن بــعــد لــضــمــان 

استمرارية األعمال.
كـــمـــا عــــقــــدت دورات يف مــــهــــارات 
الـــــــتـــــــفـــــــكـــــــري والـــــــــــســـــــــــلـــــــــــوك اإليـــــــــــجـــــــــــابـــــــــــي يف 
مــــــــواجــــــــهــــــــة الـــــــتـــــــحـــــــديـــــــات ويف الــــيــــقــــظــــة 
الــــذهــــنــــيــــة بــــهــــدف مــــســــاعــــدة املـــوظـــفـــني 
عــــــــــــى تـــــــحـــــــســـــــني صــــــحــــــتــــــهــــــم الـــــنـــــفـــــســـــيـــــة 
وحــــــيــــــاتــــــهــــــم االجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة عــــــــن طـــــريـــــق 
التشجيع عــى تــواصــل فــعــال، وبناء 
شـــــــــــــعـــــــــــــور أفـــــــــــــضـــــــــــــل بــــــــــــــــــالــــــــــــــــــذات والـــــــــثـــــــــقـــــــــة 
بالنفس، وتخفيض معدالت التوتر 
ــــنـــــه  والـــــــــــــــخـــــــــــــــوف والــــــــــــقــــــــــــلــــــــــــق، وُيـــــــــــــــعـــــــــــــــرَّ عـ
باالعتناء واالحرام يف العاقات التي 
تــنــقــل الــتــفــاهــم والــتــســامــح والــقــبــول، 

ويعزز الدعم النفي.

شرطة أبوظبي تدعو األفراد 
لاللتزام بحظر التنقل

دعــــت شـــرطـــة أبـــوظـــبـــي األفــــــراد إىل 
االلـــــــــتـــــــــزام بــــالــــتــــعــــلــــيــــمــــات الـــــــصـــــــادرة 
بــخــصــوص حــظــر الــتــنــقــل مـــن وإىل 
ــــاً  ــ ــــاديـ ــ ــــفـ ــ أبــــــــوظــــــــبــــــــي وبــــــــــــني مــــــــدنــــــــهــــــــا، تـ
لــــــــــازدحــــــــــام املــــــــــــــــروري عـــــنـــــد الــــنــــقــــاط 
األمــــــــــنــــــــــيــــــــــة املـــــــــــــتـــــــــــــواجـــــــــــــدة عـــــــــــــى طـــــــــرق 
اإلمـــــــــــــــــــــــارة، وأخــــــــــــــذ الـــــــتـــــــصـــــــاريـــــــح مـــن 
مــوقــع شــرطــة أبــوظــبــي اإللــكــروين 

قبل التنقل. 
وقـــــــــــــــامـــــــــــــــت شـــــــــــــرطـــــــــــــة أبـــــــــوظـــــــــبـــــــــي 
بـــــتـــــفـــــعـــــيـــــل 12 نــــــقــــــطــــــة أمـــــــنـــــــيـــــــة عــــى 
مــــــداخــــــل ومـــــــخـــــــارج مــــــــدن أبــــوظــــبــــي 
ملــتــابــعــة تــنــفــيــذ الــــقــــرار الــــصــــادر عــن 
لــــجــــنــــة إدارة الــــــــطــــــــوارئ واألزمـــــــــــات 
والــــــــكــــــــوارث الــــنــــاجــــمــــة عـــــن جـــائـــحـــة 
كـــــــــــورونـــــــــــا، دعــــــــمــــــــاً ملــــــــشــــــــروع املـــــســـــح 
الوطني للحد من انتشار فريوس 

كوفيد 19.
وذكــــــــــرت أن الــــنــــقــــاط األمـــنـــيـــة 
عـــى الـــطـــرق الــرئــيــســة تــعــمــل عى 
ــــيــــــوم خــــال  ــــاعـــــة يف الــ مـــــــــدار 24 سـ
قـــرار حــظــر الــتــنــقــل، الفــتــة إىل أنــه 
يسمح لسكان كل مدينة بالتنقل 
داخـــــــــل مـــديـــنـــتـــهـــم وفــــــقــــــاً لــــرنــــامــــج 

الـــــــتـــــــعـــــــقـــــــيـــــــم الـــــــــــوطـــــــــــنـــــــــــي، ويــــــشــــــمــــــل 
ــــارة  الـــحـــظـــر الــتــنــقــل بــــني مـــــدن اإلمــ
)أبـــــــــوظـــــــــبـــــــــي - الـــــــــعـــــــــني - الـــــــظـــــــفـــــــرة( 
والــــــــــدخــــــــــول والــــــــــخــــــــــروج مــــــــن وإىل 
اإلمــــــــــارة، ويــســتــثــنــى املــــوظــــفــــون يف 
ــــاعـــــات الــــحــــيــــويــــة وأصـــــحـــــاب  ــــقـــــطـ الـ
األمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراض املــــــــــــــزمــــــــــــــنــــــــــــــة ملــــــــــراجــــــــــعــــــــــة 
املــــــــــســــــــــتــــــــــشــــــــــفــــــــــيــــــــــات وحـــــــــــــــــركـــــــــــــــــة نــــــقــــــل 

البضائع الضرورية.

وأكـــــدت شـــرطـــة أبـــوظـــبـــي عى 
ضــــــــــرورة تــــكــــاتــــف الـــجـــمـــيـــع إلنــــجــــاح 
عملية املسح املنظم، موضحة أن 
قــــرار حــظــر الــتــنــقــل بـــني املــــدن ومــن 
وإىل خـــــارج أبـــوظـــبـــي جــــاء لــتــكــمــلــة 
ــــة  ــــــيـــ ــــالـ ــ ــــحـ ــ ــــــة اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات الـ ـــلـــــــســـــــلـ ســــ
والحد من انتشار فريوس كورونا 

املستجد.
أبوظبي À اإلمارات اليوم

النقاط األمنية على الطرق تعمل على مدار 24 ساعة. À من 
المصدر
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أنــــــــــــا مـــــــواطـــــــنـــــــة )36 عـــــــــــامـــــــــــاً( مـــــــــن رأس 
الـــــــــخـــــــــيـــــــــمـــــــــة، حـــــــــاصـــــــــلـــــــــة عــــــــــــــى شـــــــــهـــــــــادة 
الثانوية العامة، ودورة يف الحاسب 
اآليل، وأخـــــــــرى يف خــــدمــــة الـــعـــمـــاء، 
تــكــمــن مشكلتي يف عـــدم الــعــثــور عى 
وظـــــــيـــــــفـــــــة تـــــعـــــيـــــنـــــنـــــي عــــــــــى مـــــــصـــــــروفـــــــات 
الــــــــحــــــــيــــــــاة ومــــــتــــــطــــــلــــــبــــــاتــــــهــــــا، وســـــــــبـــــــــق أن 
قدمت طلبات توظيف يف مؤسسات 
وجـــــهـــــات حـــكـــومـــيـــة وخـــــاصـــــة يف رأس 
الـــخـــيـــمـــة، مــــن دون جــــــــدوى، ولـــيـــس 
ــــــال  ــــا مــــــــصــــــــدر دخــــــــــــل إال مـــــــــن خـ ــ ــنـ ــ ــ ــــديـ ــ لـ
املـــــســـــاعـــــدات الــــتــــي نـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا مــن 
األهـــــل واألقـــــــــارب، لــــذا أتـــمـــّنـــى الــعــثــور 
عــى عــمــل أســتــطــيــع مــن خــالــه إعــالــة 

نفيس ومساعدة أسريت.
)منى(

أنـــا مــواطــنــة ) 25 عـــامـــاً(، حــاصــلــة عى 
شــــــــهــــــــادة الـــــــصـــــــف الــــــــثــــــــاين اإلعــــــــــــــــــدادي، 
وكــــــــنــــــــت أعــــــــمــــــــل ملــــــــــــدة ســــــنــــــة يف مـــــجـــــال 
خـــــــدمـــــــة الــــــــعــــــــمــــــــاء، وتــــــــركــــــــت الــــعــــمــــل 
لــــظــــروٍف خـــاصـــة مـــــررت بـــهـــا، وأبـــحـــث 
عن عمل منذ ثاث سنوات، وطرقت 
أبــــــواب جـــهـــات ومـــؤســـســـات حــكــومــيــة 
وخــــاصــــة مــــن دون جــــــــدوى، وزوجــــــي 
عــاطــل عـــن الــعــمــل، ولــيــس لــديــنــا أي 
مـــصـــدر دخـــــل، لــــذا أنـــاشـــد املــســؤولــن 
يف الــــــجــــــهــــــات الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة والــــــخــــــاصــــــة 
مــــــــــســــــــــاعــــــــــديت يف الــــــــــعــــــــــثــــــــــور عــــــــــــى عـــــمـــــل 
أســـــتـــــطـــــيـــــع مـــــــــن خـــــــالـــــــه إعـــــــــالـــــــــة نـــفـــيس 
ومساعدة زوجي عى ظروف الحياة 

ومتطلباتها.
)م.ج(

أنــا مــواطــنــة )28 عــامــاً(، حــاصــلــة عى 
الــــشــــهــــادة االبــــتــــدائــــيــــة ودورات عــــدة، 
وأســــــــــــــــــريت مــــــكــــــونــــــة مـــــــــن أربـــــــــعـــــــــة أفــــــــــــراد 
وتــعــيــش ظــــروفــــاً مــعــيــشــيــة صــعــبــة يف 
ظل غــاء املعيشة وارتــفــاع األسعار، 
وأنــا أبحث عن وظيفة منذ سنوات، 
طــــرقــــت خـــالـــهـــا أبـــــوابـــــاً عـــــدة يف دوائـــــر 
ومؤسسات حكومية وخاصة يف دبي 
والـــــــشـــــــارقـــــــة، مــــــن دون جــــــــــــدوى، لـــــذا 
أنــــــــــــــــاشــــــــــــــــد املــــــــــــــســــــــــــــؤولــــــــــــــن يف الـــــــــجـــــــــهـــــــــات 
والـــــــــــدوائـــــــــــر واملــــــــؤســــــــســــــــات الــــحــــكــــومــــيــــة 
والـــــــــخـــــــــاصـــــــــة مــــــــســــــــاعــــــــديت عــــــــــى إيـــــــجـــــــاد 
وظــــيــــفــــة أســـتـــطـــيـــع مـــــن خــــالــــهــــا إعــــالــــة 
نــــــــــــفــــــــــــيس ومــــــــــــــــســــــــــــــــاعــــــــــــــــدة أســــــــــــــــــــــــــــــريت عــــــى 

متطلبات الحياة.
)ن.أ(

أنــــا مـــواطـــن )26 عــــامــــاً( مـــن أبــوظــبــي، 
حاصل عى مؤهل الثانوية العامة، 
ودورات أخرى، ووالديت هي املعيلة 
الـــــوحـــــيـــــدة لــــــأســــــرة مــــــن الــــنــــفــــقــــة الـــتـــي 
تـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا مـــــن والــــــــــدي، وتـــكـــمـــن 
مــشــكــلــتــي يف عــــدم الـــعـــثـــور عـــى عــمــل 
أســــتــــطــــيــــع مــــــن خـــــالـــــه إعــــــالــــــة نـــفـــيس، 
وســـــــبـــــــق أن قـــــــــّدمـــــــــت عـــــــــى وظــــــيــــــفــــــة يف 
جهات ومؤسسات حكومية وخاصة 
مــــــــــــن دون جــــــــــــــــــــــدوى، وال أعـــــــــــــــــــرف مــــا 
العمل يف ظل الظروف التي أمر بها، 
لــــــــــذا أنـــــــاشـــــــد املـــــــســـــــؤولـــــــن يف الــــجــــهــــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة والــــخــــاصــــة مــــســــاعــــديت يف 
العثور عى عمل أستطيع من خاله 

إعالة نفيس وأسريت.
)صالح(

خّصصها للفئات المسجلة بهيئة تنمية المجتمع

قــــــــــــــّدم بــــــنــــــك دبـــــــــــي اإلســـــــــــامـــــــــــي، دعــــــمــــــاً 
بقيمة 10 مــايــن درهـــم، مــن أمــوال 
الــــزكــــاة، إىل هــيــئــة تــنــمــيــة املــجــتــمــع يف 
دبــــــي، لــتــتــم االســــتــــفــــادة مـــنـــه يف دعـــم 
ذوي الــــــــــدخــــــــــل املـــــــــــحـــــــــــدود والــــــــــحــــــــــاالت 
اإلنــســانــيــة الــحــرجــة لـــدى الــهــيــئــة، بما 
يـــــــــســـــــــهـــــــــم يف تــــــــلــــــــبــــــــيــــــــة احــــــــتــــــــيــــــــاجــــــــاتــــــــهــــــــم 
األســـــــــــــاســـــــــــــيـــــــــــــة والـــــــــتـــــــــخـــــــــفـــــــــيـــــــــف عـــــــنـــــــهـــــــم، 
ويـــــــــضـــــــــمـــــــــن وصــــــــــــــــــــــول أمــــــــــــــــــــــــــوال الـــــــــــزكـــــــــــاة 
ملستحقيها مــن الــفــئــات األكـــر حاجة 

يف املجتمع.
ــــيـــــذي لــــقــــطــــاع  ــــفـ ــنـ ــ ــتـ ــ ونـــــــــــــــّوه املــــــــديــــــــر الـ
الـــتـــخـــطـــيـــط والــــتــــطــــويــــر االجــــتــــمــــاعــــي يف 
ــــتـــــضـــــامـــــن  الـــــهـــــيـــــئـــــة رئـــــــيـــــــس صـــــــــنـــــــــدوق الـ
االجــــتــــمــــاعــــي، ســـعـــيـــد أحــــمــــد الـــطـــايـــر، 
بـــــــــخـــــــــطـــــــــوة بـــــــــنـــــــــك دبـــــــــــــــــي اإلســـــــــــــــامـــــــــــــــي يف 
تـــوظـــيـــف أمـــــــوال الــــزكــــاة لـــصـــالـــح دعـــم 
الفئات املستحقة املسجلة لدى هيئة 
ــــمـــــي  ــتـ ــ ــنـ ــ تـــــــنـــــــمـــــــيـــــــة املـــــــــجـــــــــتـــــــــمـــــــــع، والـــــــــــــتـــــــــــــي تـ
مـــعـــظـــمـــهـــا إىل الــــفــــئــــات األكــــــــر عـــرضـــة 
لـــــــــلـــــــــضـــــــــرر، لــــــــغــــــــايــــــــة تــــــــعــــــــزيــــــــز الــــــتــــــكــــــاتــــــف 

والـــتـــاحـــم االجـــتـــمـــاعـــي، الفــــتــــاً إىل أن 
الــهــيــئــة تــحــرص عـــى دراســــة الــحــاالت 
املــســتــحــقــة لــلــمــنــافــع الـــدوريـــة واملــنــافــع 
املقطوعة، بما يضمن صرف األموال 
ــــكـــــل األمــــــــثــــــــل واســــــتــــــثــــــمــــــارهــــــا بـــمـــا  ــــالـــــشـ بـ

يحسن حياة هذه الفئات.
وقـــال الــطــايــر: »يـــأيت تــعــاونــنــا مع 
بـــنـــك دبــــــي اإلســـــامـــــي يف إطـــــــار حـــرص 
الطرفن عى العمل املشرتك لتعزيز 
الــتــكــافــل االجــتــمــاعــي، والـــوصـــول إىل 
أكــــــر الــــفــــئــــات املـــجـــتـــمـــعـــيـــة اســـتـــحـــقـــاقـــاً 
لــلــدعــم«، مــتــابــعــاً أن األزمـــــة الــحــالــيــة 
الـــتـــي فــرضــهــا انـــتـــشـــار الــــوبــــاء أوجــــدت 
احتياجات جديدة بسبب تأثر بعض 
الــقــطــاعــات االقـــتـــصـــاديـــة، األمــــر الـــذي 
يــــــوســــــع حـــــجـــــم الـــــــدعـــــــم املــــــطــــــلــــــوب مـــن 
الــــجــــهــــات املـــعـــنـــيـــة، مـــثـــل هـــيـــئـــة تــنــمــيــة 

املجتمع.
وتــــــــابــــــــع أن الـــــهـــــيـــــئـــــة تــــــــواصــــــــل عـــر 
قنواتها الذكية وموقعها اإللكرتوين، 
تلّقي طلبات املنافع املالية ودراستها 

وصــــــــــــــــــــــــــــــــرف املــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــدات الــــــــــــــــــــدوريــــــــــــــــــــة 
واملـــقـــطـــوعـــة ملــســتــحــقــيــهــا، إضــــافــــة إىل 
دراســـــــــــــــــــــــة والـــــــــتـــــــــعـــــــــامـــــــــل مــــــــــــع الــــــــــحــــــــــاالت 

الــــطــــارئــــة، لــلــتــخــفــيــف مــــن الـــتـــحـــديـــات 
املــالــيــة واالجتماعية لــأفــراد واألســـر، 

وتحسن ظروفهم.
وأشــــار إىل أنــهــا املــــرة الــثــانــيــة الــتــي 
ــــا بـــــــنـــــــك دبـــــــــــــي اإلســــــــامــــــــي  ــــهــ ــيــ ــ ــــهــــــم فــ يــــــســ
لـــــــــصـــــــــنـــــــــدوق الــــــــتــــــــضــــــــامــــــــن االجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي 
للهيئة بــأمــوال الـــزكـــاة، حــيــث أسهم 
عــــــام 2018 بــــدعــــم الـــهـــيـــئـــة بـــمـــبـــلـــغ 15 
مــــــلــــــيــــــون درهـــــــــــــــــم، األمــــــــــــــر الــــــــــــــذي يـــــؤكـــــد 
تــــــــوحــــــــد األهـــــــــــــــــــــداف والــــــــتــــــــوجــــــــهــــــــات بــــن 
الهيئة والبنك لخدمة الفئات األكر 

حاجة للدعم. 
وأكد »أهمية هذه الخطوة التي 
تـــــــمـــــــكـــــــن الـــــــهـــــــيـــــــئـــــــة مــــــــــــن الـــــــــــــوصـــــــــــــول إىل 
شــــــــــريــــــــــحــــــــــة أكــــــــــــــــــر مــــــــــــــن املـــــــســـــــتـــــــحـــــــقـــــــن، 
وتـــوفـــر املــســاعــدة الــتــي يــحــتــاجــونــهــا، 
ونــــــــــــــدعــــــــــــــو بـــــــــقـــــــــيـــــــــة شــــــــــــــركــــــــــــــات الـــــــــقـــــــــطـــــــــاع 
الـــــــــــــخـــــــــــــاص واملـــــــــــــؤســـــــــــــســـــــــــــات املـــــــصـــــــرفـــــــيـــــــة 
ورجــــــــــــال األعــــــــمــــــــال إىل االلــــــتــــــفــــــات إىل 
أهــــمــــيــــة هــــــــذه الـــــخـــــطـــــوة، واملــــســــاهــــمــــة 
بــــــــــــدورهــــــــــــم يف دعـــــــــــــم الــــــــفــــــــئــــــــات األكــــــــــر 

عرضة للضرر«.
ويـــــــــــــهـــــــــــــدف صـــــــــــــنـــــــــــــدوق الـــــــتـــــــضـــــــامـــــــن 
االجـــتـــمـــاعـــي يف هـــيـــئـــة تــنــمــيــة املــجــتــمــع 
إىل تنمية روح التكافل االجتماعي، 
وتـــــقـــــويـــــة أواصـــــــــــر الـــــتـــــعـــــاون بــــــن أفــــــــراد 
املــجــتــمــع، وُيــعــد تجسر الــفــجــوة بن 
أفــراد املجتمع يف مــا يتعلق بحياتهم 
املعيشية وتحقيق الرفاه االجتماعي 
لـــــــــــــهـــــــــــــم أحـــــــــــــــــــــــــد األهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداف الــــــــــرئــــــــــيــــــــــســــــــــة 

للصندوق. 
وتعمل الهيئة عــى توسيع أطر 
التعاون مع املؤسسات من القطاعن 
الـــــــــــــــخـــــــــــــــاص والــــــــــــحــــــــــــكــــــــــــومــــــــــــي والــــــــــقــــــــــطــــــــــاع 
الثالث، فضاً عن رجال األعمال من 
خال دعم برامج وخطط الصندوق، 
بما يحقق أهداف التنمية االجتماعية 

ويضمن استدامتها.
دبي ■ اإلمارات اليوم

»الهيئة« تتلقى الطلبات وتدرسها قبل صرف المساعدات لمستحقيها. ■ أرشيفية

»دبي اإلسالمي« يدعم ذوي 
الدخل المحدود بـ 10 ماليين درهم

»البيرسونا االحترافية«

صناعة التعليم
الدكتور عبداللطيف الشامسي

العالم اليوم بات يخاطب 
أصحاب املهارات، بعد أن أصبحت 

املهارات تنافس الشهادات 
األكاديمية، فالعديد من 

املؤسسات العاملية تتوجه لتوظيف 
من يحرتفون املهارات وأصحاب 

املواهب الفذة، دون النظر 
لشهاداتهم مثل شركات 

)GOOGLE, APPLE, IBM( وغريها، وهذا التوجه يتناغم مع 
طبيعة جيل اليوم »Generation Z« مّمن ولدوا مع التطور 

الرقمي وبرعوا يف استخدام التكنولوجيا التي فتحت أمامهم فرصًا 
متنوعة الكتساب املعارف واملهارات، وانعكس ذلك يف نجاح 

طلبتنا من هذا الجيل يف تحقيق التحول السريع نحو التعّلم عن 
ُبعد، واستكمال العام األكاديمي الحايل مدعومني بمهاراتهم 

الرقمية. 
إذاً واقع املتغريات العاملية وإيماننا باختالف سمات جيل اليوم 

عن السابق، حتم علينا ابتكار فكر جديد حول كيفية إعداد 
الكوادر البشرية للمستقبل، أطلقنا عليه »بريسونا املستقبل« 
»Future Persona«، والذي يقدم صياغة متكاملة لسمات 

إنسان املستقبل بثالث مكونات أساسية تشمل: بريسونا رقمية، 
وبريسونا احرتافية، وبريسونا ريادة األعمال.

ويف أعمدة سابقة طرحت مفهوم »بريسونا املستقبل« 
وخصصت مساحة للبريسونا الرقمية كواحدة من سمات 

شخصية طلبة املستقبل، واملعنية بالبناء واإلعداد الرقمي لطلبتنا 
وتمكينهم وفق منظومة مهارات رقمية مدروسة تتماىش مع 

املعايري العاملية، واليوم أتناول »البريسونا االحرتافية – 
Professional Persona«، وهي سمة أخرى أساسية يف بناء 

الشخصية املستقبلية، والسؤال هنا متى وكيف نبني هذه السمة 
يف طلبتنا؟

إن عملية بناء »البريسونا االحرتافية« تتمحور حول تمكني 
الطلبة من املهارات االحرتافية بجعلها جزءاً من منظومة التعليم، 

خصوصًا يف املرحلة الجامعية، ويتحقق ذلك من خالل ثالثة عوامل 
أساسية: )1( تضمني الشهادات االحرتافية العاملية 

»Professional Certification« ضمن املناهج الدراسية، بما 
يمّكن الطلبة من تلقي املبادئ األساسية لهذه الشهادات خالل 

سنوات الدراسة واستكمال متطلباتها من الخربة الوظيفية يف سوق 
العمل أثناء الدراسة أو بعد التخرج، ليصبحوا محرتفني مرخصني 

ومعتمدين. )2( تطوير برامج التدريب العميل، بحيث تسمح 
للطالب بالقيام بمهام وظيفية حقيقية يف مؤسسات العمل، 
خصوصاً القطاع الخاص بما نسميه »الطالب املوظف«، وهذا 
سيعزز مهاراته الوظيفية ويربطه بواقع سوق العمل. )3( ربط 
السلم التعليمي بالسلم الوظيفي، من خالل ربط التدرج يف 

الحصول عىل الدرجات العلمية )من الدبلوم اىل املاجستري( بالخربة 
العملية بما ال يقل عن عامني بني كل درجة وأخرى، ما سيصقل 

املهارات ويدعم الخربات العملية.
إذاً تمّتع الطلبة بالشخصية االحرتافية سيضمن لنا: جودة 

املخرجات ودعم جاهزية الخريجني يف التعامل مع املتغريات 
الوظيفية، ومواكبة املستجدات يف املهارات العاملية ألي قطاع أو 
تخصص، ويمكننا اليوم أكرث من ذي قبل إدراك أهمية املهارات 

للمستقبل ونحن نعايش التحديات االجتماعية واالقتصادية التي 
يواجهها العالم من جراء فريوس »كوفيد-19«، والتي خلقت 

ماليني العاطلني مّمن فقدوا وظائفهم نتيجة لذلك، وبالتأكيد 
فإن أصحاب املهارات االحرتافية واملواهب لن يفقدوا وظائفهم أو 

يف أقل تقدير سيكون لديهم فرص للعمل أفضل من غريهم.
خالصة القول إن اإلعداد املهاري االحرتايف سيسهم يف دعم 

االقتصاد الوطني، ورفع كفاءة اإلنتاج، وجعل خريجينا أكرث 
استعداداً ليس لوظائف لم توجد بعد فقط، بل لتحديات لم 

ُتخلق بعد.

Abdullatif.alshamsi@gmail.com

عملية بناء »البيرسونا 
االحترافية« تتمحور حول 

تمكين الطلبة من 
المهارات االحترافية.

سعيد أحمد الطاير:
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لقطة
إعالنات عشوائية

تزايدت ظاهرة اإلعالنات العشوائية 
عــــــى الــــــرغــــــم مــــــن الـــــجـــــهـــــود الــــتــــوعــــويــــة 
التي تقوم بها الجهات املعنية، لكن 
بــعــض األفــــراد يــضــعــون إعــالنــاتــهــم يف 
أمــاكــن عــامــة، مــا يــشــوه املــنــظــر الــعــام 
لـــــلـــــمـــــكـــــان، حـــــتـــــى إن الـــــبـــــعـــــض يــــحــــول 
الــــــــالفــــــــتــــــــات الــــــتــــــحــــــذيــــــريــــــة عــــــــى الــــــطــــــرق 
الــــعــــامــــة بـــمـــنـــطـــقـــة الــــفــــوعــــة يف مـــديـــنـــة 
العني إىل منصات إعالنية، ما يفقد 
الالفتة هدفها الحقيقي، لــذا أناشد 

الجهات املعنية النظر يف هذا األمر.

القارئ: علي الكعبي

يـــعـــاين »فــــــــاروق« )إفـــريـــقـــي ـ  29 عـــامـــاً( 
ســـــــــرطـــــــــان الــــــــــــــدم )الـــــــلـــــــوكـــــــيـــــــمـــــــيـــــــا(، مـــنـــذ 
ــــاج إىل عـــــالج  ــتــ ــ ــــحــ خــــمــــســــة أشـــــــهـــــــر، ويــ
كيميايئ يومياً ملدة سنة، تبلغ كلفته 
16 ألفاً و97 درهماً يف الشهر بإجمايل 
193 ألفاً و160 درهماً خالل السنة، 
وحـــــــســـــــب املــــــــريــــــــض فـــــــــــإن هـــــــــــذا الــــــعــــــالج 
يعمل واقياً من ظهور سرطان الدم، 
مـــؤكـــداً أنـــه األمــــل األخــــر إلنـــقـــاذه من 
حـــالـــة املـــــوت الـــبـــطـــيء الـــتـــي يــعــيــشــهــا، 
واملشكلة أنه ال يستطيع توفر كلفة 
الـــدواء ملــروره بظروف مالية صعبة، 
مناشداً أهل الخر وأصحاب القلوب 
الــرحــيــمــة مــســاعــدتــه عــى تــدبــر كلفة 

العالج.
وأكـــــــــــــــــــــــــد الــــــــــتــــــــــقــــــــــريــــــــــر الــــــــــــطــــــــــــبــــــــــــي، أن 
»املـــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــض يــــــــــــــعــــــــــــــاين ســــــــــــــــرطــــــــــــــــان الــــــــــــــــدم 
ــــعــــــالج  ــلــ ــ )الـــــــــلـــــــــوكـــــــــيـــــــــمـــــــــيـــــــــا(، ويــــــــخــــــــضــــــــع لــ
بمثبطات وحبوب كيميائية يتناولها 

يومياً«.
وروى »فـــــــــــــــــــــــــــاروق« لــــــــــــــــ»اإلمـــــــــــــــارات 
الـــــــيـــــــوم« قــــصــــة مــــعــــانــــاتــــه مــــــع املــــــــرض، 
قــــائــــالً إنــــــه »كـــــــان يـــعـــيـــش حــــيــــاة عـــاديـــة 
ويحلم بتحسني أوضاعه املعيشية، 
إال أنه خالل شهر يناير املايض، شعر 

فــــــــجــــــــأة بــــــخــــــمــــــول شــــــــديــــــــد وضــــــــعــــــــف يف 
جــــســــده، وآالم يف مـــنـــطـــقـــة الـــعـــظـــم، 
وانـــــعـــــدام الـــشـــهـــيـــة وارتـــــفـــــاع يف درجــــة 
الــــــــــحــــــــــرارة واســــــــتــــــــفــــــــراغ حــــــــــاد وإســـــــهـــــــال 
شديد، فتوجه إىل قسم الطوارئ يف 
مــــســــتــــشــــفــــى مــــــديــــــنــــــة الــــــشــــــيــــــخ خـــلـــيـــفـــة 
الــطــبــيــة، وتـــم إعـــطـــاؤه مـــضـــاداً حــيــويــاً 
ــــّخـــــص  وبـــــــعـــــــض األدويــــــــــــــــــــــة، بــــــعــــــدمــــــا شـ
الطبيب حالته بأنها نتيجة التهاب يف 
الــفــم، وأكــد لــه وجــود احــمــرار شديد 

يف سقف الحلق«.
وتــــــابــــــع »بـــــعـــــد مــــــــــرور أســــــبــــــوع مــن 
تـــنـــاول الـــعـــالج واملـــضـــاد الـــحـــيـــوي، لم 
أشـــــــــــــــعـــــــــــــــر بــــــــــــــــــــــــأي تــــــــــحــــــــــســــــــــن يف حــــــــالــــــــتــــــــي 
الـــــصـــــحـــــيـــــة، بـــــــل ازداد األمــــــــــــر ســــــــــــوءاً، 
فــــــــــــقــــــــــــررت الــــــــــــــذهــــــــــــــاب مـــــــــــــــرة أخـــــــــــــــــــرى إىل 
ــتـــــي مـــن  ــ ــنـ ــ ــــايـ ــــعـ املـــــســـــتـــــشـــــفـــــى، وتـــــــمـــــــت مـ
طبيب آخر، وتم صرف مضاد حيوي 
أكرث قــوًة، لكن الوضع لم يتحسن، 
ورجــــعــــت إىل املــســتــشــفــى مـــــرة ثــالــثــة، 
وطــلــبــت مـــن الــطــبــيــب إجـــــراء فــحــوص 
ــــتـــــمـــــرت  ــــتــــــي اسـ ــــالــ أكــــــــــرث دقـــــــــــــة، كــــــــــون حــ
تــســعــة أيــــام ولــــم تــتــحــســن، حــيــث تم 
ــــيــــــة مــــتــــخــــصــــصــــة  ــبــ ــ إجـــــــــــــــــــراء فــــــــحــــــــوص طــ
وتحاليل مخربية وأشعة مقطعية«.
ــــعــــــد ظــــهــــور  ـــــع »فــــــــــــــــــاروق«: »بــ ـــابــ ـــ وتـ
نــــــتــــــائــــــج الـــــــفـــــــحـــــــوص أخــــــــــــــربين الــــطــــبــــيــــب 

املـــعـــالـــج بــــوجــــود ارتــــفــــاع كـــبـــر يف عـــدد 
كريات الدم البيضاء إىل 25 ألفاً عن 
مــــــــعــــــــدلــــــــهــــــــا الــــــــطــــــــبــــــــيــــــــعــــــــي، وهـــــــــــــبـــــــــــــوط يف 
الهيموغلوبني والــصــفــائــح الــدمــويــة، 
وأمــــــــــــــــر بــــــتــــــحــــــويــــــي إىل قـــــــســـــــم األورام 

الستكمال العالج«. 

وقـــــــــال إن »الــــطــــبــــيــــب املــــخــــتــــص يف 
بـــــــإصـــــــابـــــــتـــــــي  قـــــــــســـــــــم األورام أخـــــــــــــــــــــربين 
بــــســــرطــــان الــــــــدم )الــــلــــوكــــيــــمــــيــــا(، وعــــى 
الــــفــــور تــــم إعــــطــــايئ حـــبـــوبـــاً كــيــمــيــائــيــة، 
ومـــــــكـــــــثـــــــت يف املــــــســــــتــــــشــــــفــــــى 10 أيــــــــــــــام، 
تـــلـــقـــيـــت خـــاللـــهـــا الــــعــــديــــد مــــن األدويـــــــة 

املتخصصة والــعــنــايــة الطبية الــالزمــة 
لحالتي«.

وأضاف أنه »بعد تحسن حالتي 
تم السماح بخروجي من املستشفى 
وبــــقــــيــــت أســـــبـــــوعـــــني يف املـــــــنـــــــزل، وأكــــــد 
ــــتــــــي ضــــــــــــرورة  ــــالــ ــــيــــــب املـــــــعـــــــالـــــــج لــــــحــ ــــبــ الــــــطــ
تناول حبوب كيميائية، يومياً، تبلغ 
قــــيــــمــــتــــهــــا ملــــــــــدة عــــــــــام 193 ألــــــــفــــــــاً و160 

درهماً«.
وأوضــــح املــريــض أنـــه يــعــيــل أســرة 
مـــكـــونـــة مــــن شـــخـــصـــني تـــعـــيـــش خــــارج 
الــــدولــــة، ويــعــمــل يف قـــطـــاع خــــاص يف 
دبــي بــراتــب 2400 درهـــم، يــدفــع منه 
600 درهـــــــم إليــــجــــار حــــجــــرة يف ســكــن 
مشرتك مع أصدقائه، وبقية الراتب 
ال تكاد تلبي متطلبات الحياة، الفتاً 
إىل أن الـــشـــركـــة مــتــوقــفــه عـــن الــعــمــل 
مــــنــــذ ثـــــالثـــــة أشــــــهــــــر، بــــســــبــــب األوضــــــــــاع 

الراهنة وأزمة فروس كورونا.
ونــــــــــاشــــــــــد »فــــــــــــــــــــــــاروق« أهـــــــــــــل الـــــخـــــر 
وأصــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــاب الـــــــــــــــقـــــــــــــــلـــــــــــــــوب الــــــــــرحــــــــــيــــــــــمــــــــــة 
مــســاعــدتــه عــى تــوفــر كــلــفــة الــعــالج، 
إلنقاذ حياته من سرطان الدم، الذي 
ينهش جسده، الفتاً إىل أن الطبيب 
أكد أنه يف حال عدم االلتزام بتناول 
ــــتـــــه ســــريــــعــــاً  ــــالـ ــــتـــــدهـــــور حـ ــــتـ الـــــــــــــــــدواء، سـ

وستنتهي بالوفاة.

يحتاج إلى أدوية كيميائية بـ 193 ألف درهم

أفـــــــــادت هـــيـــئـــة الـــــطـــــرق واملـــــــواصـــــــالت يف 
ــــارع  ــــأنـــــه تــــــم تــــحــــديــــد ســـــرعـــــة شــ دبـــــــــي، بـ
الــــشــــيــــخ زايــــــــد بـــــن حـــــمـــــدان آل نـــهـــيـــان، 
حـــــــســـــــب املــــــــــواصــــــــــفــــــــــات املـــــــعـــــــتـــــــمـــــــدة لـــــــدى 
الــهــيــئــة يف دلـــيـــل إدارة الــســرعــة إلمـــارة 
دبــــــــــــــي، والــــــــســــــــرعــــــــة الــــــحــــــالــــــيــــــة لـــــلـــــشـــــارع 

مالئمة لوضع الطريق حالياً.
جـــاء ذلـــك رداً عـــى الــشــكــوى الــتــي 
نــــــشــــــرت أمـــــــــس يف زاويـــــــــــــة »عـــــــــى مـــكـــتـــب 
ــــاة ســـــــكـــــــان يف  ــ ــــانـ ــ ــــعـ ــ املـــــــــــســـــــــــؤول« بـــــــشـــــــأن مـ
منطقة وادي الصفا يف دبــي انخفاض 
الـــســـرعـــة املــــحــــددة لــــشــــارع الـــشـــيـــخ زايــــد 

ــــيـــــان، ومـــطـــالـــبـــتـــهـــم  ــــهـ بــــــن حــــــمــــــدان آل نـ
بالنظر يف زيادة سرعته من 100 كم يف 
الساعة إىل 120 كــم، ألنــه مــن الطرق 
الـــســـريـــعـــة يف اإلمــــــــــارة، ويــــحــــوي أربـــعـــة 

مسارات.

رد »طرق دبي«
شــكــا مـــرتـــادون لــطــريــق )الــبــدايــر - املـــــدام( تعطل 
بــــعــــض أعــــــمــــــدة اإلنــــــــــــــارة يف أجــــــــــــزاء مــــتــــفــــرقــــة عـــى 
الطريق، ما يسبب ظالماً عى الطريق، وبالتايل 
ــــقــــــني لــــــــيــــــــالً، خــــــصــــــوصــــــاً أن  ــــائــ إربـــــــــــــــاك بــــــعــــــض الــــــســ
الطريق يعد شرياناً مهماً يف املنطقة، مشرين 
إىل وجــــــــــــود أعــــــــمــــــــدة إنـــــــــــــــارة كــــــثــــــرة عــــــــى الـــــطـــــريـــــق 

ــــا أحــــــد  ــــهــ ــيــ ــ ــــنــــــذ فـــــــــــــرتة، ولـــــــــــم يــــلــــتــــفــــت إلــ مــــعــــطــــلــــة مــ
إلصالحها، مطالبني املسؤولني يف هيئة الطرق 
واملـــــــواصـــــــالت يف الـــــشـــــارقـــــة بـــالـــعـــمـــل عـــــى ســـرعـــة 
إصـــــــــــــالح أعــــــــمــــــــدة اإلنــــــــــــــــــــارة، حــــــــرصــــــــاً عــــــــى ســــالمــــة 

السائقني ومرتادي الطريق. 
)أبومحمد(

»طرق الشارقة«

شـــــهـــــدت حــــمــــلــــة »أبـــــــطـــــــال رمـــــضـــــان« 
الــــــــــــتــــــــــــي أطــــــــلــــــــقــــــــتــــــــهــــــــا هــــــــيــــــــئــــــــة الـــــــثـــــــقـــــــافـــــــة 
ـــــون يف دبــــــــي )دبــــــــــي لــــلــــثــــقــــافــــة(  ـــــنـ ـــفـ والـــ
ضــــــــمــــــــن مــــــــــبــــــــــادراتــــــــــهــــــــــا املــــــجــــــتــــــمــــــعــــــيــــــة، 
تـــــــــفـــــــــاعـــــــــالً الفـــــــــــتـــــــــــاً مـــــــــــن قــــــــبــــــــل جـــــمـــــهـــــور 
املـــــــــواطـــــــــنـــــــــني واملــــــــقــــــــيــــــــمــــــــني، ونـــــجـــــحـــــت 
خــــــــــــــالل شــــــــهــــــــر رمـــــــــــضـــــــــــان املـــــــــــــبـــــــــــــارك يف 
تـــــــقـــــــديـــــــم نـــــــحـــــــو 51 ألـــــــــــــف وجــــــــبــــــــة إىل 
مــــوظــــفــــي الـــــخـــــدمـــــات األســـــاســـــيـــــة يف 
إمـــــــــــــارة دبـــــــــــي، تــــــعــــــبــــــراً عـــــــن الــــتــــقــــديــــر 
الـــكـــبـــر لـــهـــم عــــى الــــخــــدمــــات املـــهـــمـــة 

التي يقدمونها للمجتمع.
تمثلت حملة »أبطال رمضان« 
يف تـــوفـــر وجــــبــــات إفــــطــــار أو ســحــور 
وتـــوزيـــعـــهـــا عـــى مــجــمــعــات الــعــمــال 
السكنية التابعة لـ»تيكوم« ومراكز 
ســـكـــنـــيـــة أخـــــــــرى لــــعــــمــــال ومــــوظــــفــــني 
عـــــــرب جــــمــــعــــيــــة »دار الـــــــــــرب« يف إمـــــــــارة 
دبي، وقدمت خاللها نحو 51 ألف 

وجبة خالل الشهر الفضيل. 

وقـــــــــــــــــالـــــــــــــــــت مــــــــــــــديــــــــــــــر عــــــــــــــــــــــام »دبـــــــــــــــــي 
لـــلـــثـــقـــافـــة«، هـــالـــة بـــــدري، إن حــمــلــة 
»أبطال رمضان« نجحت يف تكريم 
عــدد كبر مــن أفــراد فئة مهمة من 
الــقــوة العاملة يف املجتمع، ورســم 
ــــاً  ــــانـ الــــبــــســــمــــة عــــــى وجــــــوهــــــهــــــم، عـــــرفـ

بجميل عطاءاتهم. 
ونــــــــــــــــــّفــــــــــــــــــذت »دبــــــــــــــــــــــــــي لــــــــلــــــــثــــــــقــــــــافــــــــة« 
الــــــــحــــــــمــــــــلــــــــة بــــــــــالــــــــــتــــــــــعــــــــــاون مــــــــــــع شـــــــركـــــــة 

»طــــــلــــــبــــــات اإلمــــــــــــــــــــارات« الــــــتــــــي عـــمـــلـــت 
عــــى إنــــشــــاء مـــطـــعـــم افـــــــرتايض يــتــيــح 
ألفــــراد املــجــتــمــع اإلســـهـــام يف تــقــديــم 
وجـــــبـــــات رمــــضــــانــــيــــة إىل الــــعــــمــــال يف 
مساكنهم بشكل آمن، إضافة إىل 
ــــيـــــة دار الـــــــــــرب« و»مـــــجـــــمـــــوعـــــة  »جـــــمـــــعـ
الــفــن مــن أجــل الــخــر«. كــمــا شــارك 
يف تـــنـــفـــيـــذ الــــحــــمــــلــــة كــــــل مــــــن مـــديـــنـــة 
دبــــــــــــــــــــــي لـــــــــــــإنـــــــــــــرتنـــــــــــــت ومـــــــــــــديـــــــــــــنـــــــــــــة دبــــــــــــي 

ــــتـــــني ملـــجـــمـــوعـــة  ــــتـــــابـــــعـ الـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة، الـ
تـــــــيـــــــكـــــــوم، حــــــيــــــث تــــــعــــــد مــــــديــــــنــــــة دبــــــي 
ــــمـــــــي  ــيـــ ــ ــ ـــلـ ـــ لـــــــــــإنـــــــــــرتنـــــــــــت أكـــــــــــــــــــرب مــــــــــــركــــــــــــز إقـ
لـــشـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا والــتــقــنــيــات 
الـــــــــذكـــــــــيـــــــــة بــــــــمــــــــا يف ذلــــــــــــــك تـــــطـــــبـــــيـــــقـــــات 
التوصيل، يف حني تحتضن مدينة 
دبـــــــــــــي الــــــصــــــنــــــاعــــــيــــــة أبـــــــــــــــرز الـــــــشـــــــركـــــــات 
الــــــلــــــوجــــــســــــتــــــيــــــة واملـــــــــصـــــــــانـــــــــع يف شــــتــــى 
ــــاكــــــن  املـــــــــــــــجـــــــــــــــاالت، ويــــــــقــــــــطــــــــن يف مــــــســ
الــعــامــلــني الــتــابــعــة لــهــا أكـــرث مـــن 42 

ألف شخص. 
وأتاحت هذه الشراكة توصيل 
الوجبات إىل العمال عرب أحدث ما 

توصلت إليه التكنولوجيا. 
ــــلـــــة إىل تــــرســــيــــخ  وتـــــــهـــــــدف الـــــحـــــمـ
مسرة العطاء اإلنــســاين املستمدة 
ــــــاء أجـــــــواء  ـــفـ ــ مــــــن نــــهــــج اآلبــــــــــــاء، وإضــ
مـــــن الـــــســـــعـــــادة عـــــى حــــيــــاة مـــوظـــفـــي 

الخدمات األساسية يف اإلمارة. 
دبي ■ اإلمارات اليوم 

صبيحة الكتبي ■ دبي

ص إصابة فاروق بمرض سرطان 
ّ
مستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبية شخ

الدم. À  أرشيفية

»أبطال رمضان« وفرت وجبات للعمال في مقاّر سكنهم.   
■ من المصدر

سرطان الدم يهدد حياة »فاروق«

»أبطال رمضان« وزعت 51 ألف وجبة على العمال

مثبطات وحبوب 
كيميائية

أفاد التقرير الطبي الصادر 
عن مستشفى مدينة 

الشيخ خليفة الطبية في 
أبوظبي، وحصلت 

»اإلمارات اليوم« على 
نسخة منه، بأن المريض 

فاروق يبلغ من العمر 29 
، دخل إلى 

ً
عاما

المستشفى يعاني 
مشكالت صحية عدة، 

وكشفت نتيجة الفحوص 
والتحاليل المتخصصة أنه 

مصاب بمرض سرطان 
الدم )اللوكيميا(.

وأضاف التقرير أن المريض 
 للعالج 

ً
يخضع حاليا

بمثبطات وحبوب كيميائية 
 لحمايته من 

ً
يتناولها يوميا

سرطان الدم، ومن المقرر 
أن يستمر على العالج 

لمدة سنة كاملة وتبلغ 
كلفته خالل العام 193 

.
ً
 و160 درهما

ً
ألفا

ب 
كت

 م
ى

عل
ول

سؤ
لم

ا

هالة بدري:

»أبطال رمضان« كّرمت 
 من أفراد فئة 

ً
 كبيرا

ً
عددا

مهمة من القوة العاملة 
في المجتمع.

ــــاد مـــديـــر إدارة املـــؤســـســـة الــعــقــابــيــة  أفــ
واإلصـــــــالحـــــــيـــــــة يف شــــــرطــــــة الــــــشــــــارقــــــة، 
الـــعـــمـــيـــد أحــــمــــد عــــبــــدالــــعــــزيــــز شـــهـــيـــل، 
بـــــــــــــأن الـــــــــتـــــــــعـــــــــاون الــــــــقــــــــائــــــــم بــــــــــني شـــــرطـــــة 
الــــــــــشــــــــــارقــــــــــة وشـــــــــركـــــــــائـــــــــهـــــــــا املـــــــمـــــــثـــــــلـــــــني يف 
جمعية الشارقة الخرية، وجمعية 
اإلمارات للرعاية الالحقة، وصندوق 
الزكاة، وصندوق الفرج، ومؤسسة 
ــــفـــــة بـــــــــن زايـــــــــــــــد لـــــأعـــــمـــــال  ــيـ ــ ــلـ ــ الــــــشــــــيــــــخ خـ
اإلنــــــــســــــــانــــــــيــــــــة، و»الـــــــــــــهـــــــــــــالل األحــــــــــمــــــــــر«، 
و»ميغامول«، أسفر عن توفر مبلغ 
مـــــــلـــــــيـــــــون و333 ألــــــــــفــــــــــاً و485 درهــــــــمــــــــاً 
لسداد مديونيات النزالء، إضافة إىل 
مــــبــــلــــغ  130 ألــــــــف درهـــــــــم لــــتــــوفــــر املــــر 
ـــــد لـــــأســـــر  ـــيــ ـــ ـــعـ الـــــــــرمـــــــــضـــــــــاين وكــــــــــســــــــــوة الــــ
املـــتـــعـــفـــفـــة. وأشــــــــار إىل اســــتــــفــــادة 100 

أســــــــــــــرة مـــــــــن حـــــمـــــلـــــة املـــــــــــر الـــــــرمـــــــضـــــــاين، 
وتــــــــقــــــــديــــــــم كـــــــــســـــــــوة الـــــــعـــــــيـــــــد لـــــــــعـــــــــدد 27 
أسرة، باإلضافة إىل تقديم املؤسسة 
20 ألــــــــــــف درهـــــــــــــــم ألربـــــــــعـــــــــة مـــــــــن نـــــــــزالء 
املـــؤســـســـة مـــن املــســلــمــني الـــجـــدد، من 
املــبــالــغ املــقــدمــة مــن الــشــركــاء وفــاعــي 
الـــــــخـــــــر، وأدخــــــــلــــــــت تـــــلـــــك املــــــســــــاعــــــدات 
اإلنـــــســـــانـــــيـــــة واالجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة الـــــســـــعـــــادة 
والفرح إىل نفوس النزالء وأسرهم.

وثــــــــــــــّمــــــــــــــن الـــــــــــجـــــــــــهـــــــــــود واملـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــادرات 
املـــــــــــــــقـــــــــــــــدمـــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن جــــــــــــــــانــــــــــــــــب عــــــــــــــــــــــــــدد مـــــــن 
الـــــجـــــمـــــعـــــيـــــات واملــــــــؤســــــــســــــــات الـــــخـــــريـــــة 
الـــــعـــــامـــــلـــــة بــــــــالــــــــدولــــــــة، يف دعــــــــــم نــــــــزالء 
املــــــؤســــــســــــة مـــــــن املـــــحـــــكـــــومـــــني وتــــســــويــــة 

أوضاعهم املالية. 
الشارقة■ اإلمارات اليوم

مبادرات خيرية تدعم نزالء 
بـ 1.3 مليون درهم
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أسعار الذهب

مؤشر سوق دبي

مؤشر سوق أبوظبي

1725.3

1999.71

4284.74

 
ً
دوالرا

لألونصة

نقطة

نقطة

دوالريورو = 1.1208

ين 108.744
ياباني دوالر  = 

فرنك 0.9631
سويسري دوالر  = 

دوالر1.2581 جنيه 
 =إسترليني 

أسعار العمالت

أظــــهــــرت بـــيـــانـــات لـــلـــمـــنـــظـــمـــة الـــدولـــيـــة 
للطريان املدين )إيكاو( أن مطار دبي 
الـــــــــــدويل، الــــــــذي يــــحــــتــــل املـــــركـــــز األول 
ــــالــــــم مـــــــن حـــيـــث  ــــعــ كــــــأكــــــر مــــــطــــــار يف الــ
أعــــــــــــــــــــداد الــــــــــــركــــــــــــاب الـــــــــــدولـــــــــــيـــــــــــن، عـــــــــــّزز 
مكاسبه خالل شهري يناير وفراير 
املــــــاضــــــيــــــن عـــــــى الـــــــــتـــــــــوايل، مـــــــن حـــيـــث 
إجـــــــــمـــــــــايل الـــــــحـــــــركـــــــة )عـــــــنـــــــد احـــــتـــــســـــاب 
حـــركـــة الـــركـــاب الـــدولـــيـــن واملــحــلــيــن 
بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لــــــــلــــــــمــــــــطــــــــارات الـــــــعـــــــاملـــــــيـــــــة(، 
مــــشــــرية إىل أنــــــه احــــتــــل املـــــركـــــز الــــثــــاين 
بـــــعـــــد مــــــطــــــار »هـــــارتـــــســـــفـــــيـــــلـــــد أتـــــالنـــــتـــــا« 

مــبــاشــرة.
ــــــات »إيـــــــــكـــــــــاو«،  ــــانـ ــ ــيـ ــ ــ وأوضـــــــــحـــــــــت بـ
التي حصلت »اإلمارات اليوم« عى 
نـــــســـــخـــــة مــــــنــــــهــــــا، أن شـــــــركـــــــة »طــــــــــريان 
اإلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات«، واصــــــــــــــــلــــــــــــــــت بــــــــــــــدورهــــــــــــــا 
تسجيل معدالت نمو بلغت %2.8 
يف الـــــطـــــاقـــــة املـــــقـــــعـــــديـــــة الـــــتـــــي تــــوفــــرهــــا 
عى رحالتها، لتحّل يف املركز الرابع 
كـــأكـــر نـــاقـــلـــة جـــويـــة يف الـــعـــالـــم، مــن 
ــــتــــــي تــــقــــاس  ــــة الـــــــركـــــــاب الــ ــــركــ ــــيـــــث حــ حـ
بالعائد عى الراكب لكل كيلومرت، 
وذلـــــــــــــــك خــــــــــــالل شـــــــهـــــــر يــــــــنــــــــايــــــــر، بــــيــــنــــمــــا 
حـــــــلـــــــت يف املــــــــــركــــــــــز األول عــــــــاملــــــــيــــــــاً مــــع 

اســتــثــنــاء الــســوق األمــريكــيــة.

وأشــــارت الــبــيــانــات إىل أن مــطــار 
دبــــي تـــعـــامـــل مـــع 29 ألـــفـــاً و116 طــنــاً 
مــــن الـــشـــحـــنـــات الـــجـــويـــة خــــالل يــنــايــر 
املـــايض، لــتــصــل 190 ألــفــاً و768 طــنــاً 
يف فـــــــــرايـــــــــر الــــــــــالحــــــــــق، الفــــــــتــــــــة إىل أن 
املــطــار يــحــتــل املــركــز الــرابــع يف الــعــالــم 

مــن حــيــث حــجــم الــشــحــن.
يـــــــــشـــــــــار إىل أن إجــــــــــمــــــــــايل أعـــــــــــــداد 
املـــســـافـــريـــن عــــر مـــطـــار دبـــــي الـــــدويل، 
خــــــــــــــــــالل الــــــــــــــربــــــــــــــع األول مــــــــــــــن الــــــــــعــــــــــام 
الــجــاري، بــلــغ 17 مــلــيــونــاً و820 ألــفــاً 
و26 مـــــــســـــــافـــــــراً، بـــــانـــــخـــــفـــــاض نـــســـبـــتـــه 
ــــفــــــرتة نـــفـــســـهـــا  ــــالــ ــــارنــــــة بــ ــــقــ 19.8%، مــ
مــــــــن الــــــــعــــــــام املــــــــــــــايض، وذلــــــــــــك نــــتــــيــــجــــة 
انـــخـــفـــاض الـــطـــلـــب وعـــــدد الـــرحـــالت، 
تـــنـــفـــيـــذاً لـــــقـــــرارات الـــســـلـــطـــات املـــعـــنـــيـــة 
يف اإلمــــــــــــــــــــارات وبــــــقــــــيــــــة دول الـــــعـــــالـــــم 
بـــــــإغـــــــالق األجـــــــــــــــواء بـــــعـــــد نـــــفـــــي وبـــــــاء 
»كــــورونــــا«، وفـــقـــاً ملــؤســســة مـــطـــارات 

دبــي.

يحتل المركز األول كأكبر مطار في العالم من حيث أعداد الركاب الدوليين

»إيكاو«: »دبي الدولي« عّزز مكاسبه خالل يناير وفبراير 2020

»طيران اإلمارات« واصلت تسجيل معدالت نمو بلغت 2.8% في 
الطاقة المقعدية التي توفرها.■ أرشيفية

مطار دبي تعامل مع 
190.7 ألف طن من 

الشحنات الجوية خالل 
فبراير.

أزاد عيشو ■ دبي

سجلت أسعار الفائدة عى القروض 
الشخصية استقراراً يدور بن 3 و%4 
ثابتة، حسب قيمة الراتب منذ بداية 
الــــــعــــــام وحـــــتـــــى اآلن، فــــيــــمــــا تــــراجــــعــــت 
أســــعــــار الـــتـــمـــويـــالت الـــعـــقـــاريـــة بــســبــب 
ضــــعــــف الــــطــــلــــب بــــدعــــم مـــــن تــــداعــــيــــات 
فريوس »كورونا«، بحسب مسؤويل 
مـــــــــبـــــــــيـــــــــعـــــــــات ومـــــــــــصـــــــــــرفـــــــــــيـــــــــــن، بـــــــجـــــــانـــــــب 
معلومات جمعتها »اإلمارات اليوم« 
مـــــــــــن مـــــــــــراكـــــــــــز خـــــــــدمـــــــــة املـــــــتـــــــعـــــــامـــــــلـــــــن يف 
خـــــمـــــســـــة بــــــــنــــــــوك هــــــــــــي: بــــــنــــــك أبـــــوظـــــبـــــي 
ــــنـــــي، دبــــي  اإلســــــالمــــــي، أبــــوظــــبــــي الـــــوطـ
اإلســـــالمـــــي، اإلمـــــــــارات دبـــــي الـــوطـــنـــي، 

ومصرف اإلمارات اإلسالمي.

أسعار الفائدة 
وتـــــفـــــصـــــيـــــالً، قـــــــــال مـــــــســـــــؤول الــــتــــمــــويــــل 
الــشــخــي يف أحـــد الــبــنــوك الــوطــنــيــة، 
ســــالــــك كـــــومـــــار، إن »أســـــعـــــار الـــفـــائـــدة 
عى القروض الشخصية تختلف من 
بــنــك إىل آخــــر، ويــتــم احــتــســابــهــا وفــقــا 
لقيمة راتـــب العميل، فمثال إذا كان 
الــراتــب بن 15 ألفاً و20 ألــف درهــم، 
تحسب فائدة بنسبة 4% تقريباً، أما 
إذا كـــــــــان الـــــــدخـــــــل بـــــــن 20 و30 ألـــــف 
درهــــم تــكــون حـــول 3.5%، وإذا كــان 
أعى تقل بحدود 25 نقطة إىل نصف 

يف املئة«.
وبـــــّن أن كــلــفــة األمـــــــوال نــــوعــــاً مــا 
تــراجــعــت بــســبــب تــخــفــيــضــات الــفــائــدة 
الـــــرئـــــيـــــســـــة، لــــكــــن الـــــبـــــنـــــوك لــــديــــهــــا حـــد 
أدىن ال يمكن النزول عنه يف احتساب 
الــــــــفــــــــائــــــــدة، وذلـــــــــــــك لــــتــــحــــقــــيــــق هــــامــــش 
مـــــعـــــقـــــول يــــغــــطــــي الــــتــــكــــالــــيــــف ويـــحـــقـــق 

أرباحاً.
يف الــســيــاق نــفــســه، قــالــت مــديــرة 
ــــويــــــل الــــــشــــــخــــــي يف أحــــــد  ــــمــ ــتــ ــ قــــــســــــم الــ
املـــصـــارف اإٍلســـالمـــيـــة، نـــورا ســـالم، إن 
ــــاً بــــــن 3  ــــيـ ــــالـ »ســـــعـــــر الــــتــــمــــويــــل يـــــــــدور حـ
يـــــشـــــهـــــد  تـــــــــغـــــــــيـــــــــري، حـــــــــيـــــــــث  و4% دون 
الــــطــــلــــب هــــــــــــدوءاً لــــلــــقــــروض الــــجــــديــــدة 
ــــفــــــي فـــــــــــــريوس )كــــــــــورونــــــــــا(،  ــــبـــــب تــ بـــــسـ
وتـــــخـــــي الــــكــــثــــري مــــــن الــــعــــمــــالء عــــــن أي 
خطط يف الوقت الحايل لالقرتاض«.

وبـــّيـــنـــت أنـــــه »مـــــن الـــصـــعـــب نــــزول 
ســـعـــر الــــفــــائــــدة عــــن 3.48%، يف ظــل 
عـــــــــــــــــدم وجـــــــــــــــــــــود طـــــــــلـــــــــب كـــــــــبـــــــــري يـــــــعـــــــوض 

الـــــتـــــخـــــفـــــيـــــض لـــــــلـــــــفـــــــائـــــــدة، لـــــــــــذا تـــــحـــــرص 
البنوك عى حد أدىن يحقق أرباحاً«.
وأضــــــــافــــــــت أن »الــــــبــــــنــــــوك تـــــحـــــاول 
الــــــــــــــتــــــــــــــنــــــــــــــافــــــــــــــس عــــــــــــــــــــى خــــــــــــــفــــــــــــــض رســــــــــــــــــــوم 
ــــنـــــح  املـــــــــــعـــــــــــامـــــــــــالت أو الـــــــــــتـــــــــــأمـــــــــــن، أو مـ
العميل فرتة شهرين إىل ثالثة أشهر 
قبل بدء السداد، لكن سعر التمويل 
مــــــــتــــــــقــــــــارب ومــــــســــــتــــــقــــــر خــــــــــــــالل األشـــــــهـــــــر 

الخمسة املاضية«.
بــــــــــــــــدوره، قـــــــــال الـــــخـــــبـــــري املــــــصــــــريف، 
صدام محمد، إن »هناك خصومات 
يف الفائدة تقدمها البنوك للمواطنن 
تدور بن 0.5% و0.75%، لكن هذه 
تــخــتــلــف حـــســـب قــيــمــة الــــراتــــب وأيـــضـــاً 
من بنك إىل آخــر«، الفتاً إىل أن عدد 

ـــنــــوات الــــتــــي أمــــضــــاهــــا الـــعـــمـــيـــل يف  الــــسـ
ــــهـــــة الــــعــــمــــل،  ــتـــــه، وطــــبــــيــــعــــة جـ ــ ــــفـ ــيـ ــ وظـ
ــــاصــــــة، يــشــكــل  ســـــــــواء حــــكــــومــــيــــة أو خــ
فارقاً أيضاً، لكن الوضع مستقر إىل 
حد كبري منذ بداية عام 2020 وحتى 

اآلن.

التمويل العقاري 
مـــن جـــهـــتـــه، قــــال الـــخـــبـــري يف الــتــمــويــل 
العقاري، أحمد عرفات، إن »الطلب 
عـــــى الــــتــــمــــويــــل الـــــعـــــقـــــاري تـــــراجـــــع مــنــذ 
بــــدايــــة أزمــــــة )كــــــورونــــــا(، لـــــذا انــخــفــض 
ســــــعــــــر الــــــــفــــــــائــــــــدة إىل 2.75%، فـــيـــمـــا 
قـــدمـــت بـــعـــض الـــبـــنـــوك عــــروضــــاً حــتــى 
مــــــــعــــــــيــــــــنــــــــة يف  ملــــــــــــــشــــــــــــــروعــــــــــــــات   %1.99

أبوظبي«.
وأضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف: »أيـــــــــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــــــاً هـــــــــــــنـــــــــــــاك 
تــــخــــفــــيــــضــــات عـــــــى رســــــــــــوم املـــــعـــــامـــــالت 
ــبـــــــنـــــــوك لـــحـــفـــز  الــــــعــــــقــــــاريــــــة مــــــــن قــــــبــــــل الـــــ

الطلب«.
من جانبه، قال الخبري املصريف، 
مــهــنــد عــــــوين، إن »الــــســــوق الـــعـــقـــاريـــة 
بــهــا فــــرص كـــثـــرية لــالســتــثــمــار، يف ظل 
تراجعات األسعار، بجانب انخفاض 
سعر التمويل البنيك«، مشرياً إىل أن 
أســـــــــــــــعـــــــــــــــار الـــــــــــــفـــــــــــــائـــــــــــــدة عـــــــــــــــى الــــــــــــقــــــــــــروض 

العقارية يف معظم البنوك تبدأ من
2.75%، وتـــتـــنـــافـــس يف الـــرســـوم 
والـــــــــتـــــــــأمـــــــــن وغــــــــــــريهــــــــــــا. ولـــــــــفـــــــــت إىل أن 
الـــبـــنـــوك تــــمــــول حـــتـــى 85% مــــن قــيــمــة 
الـــــعـــــقـــــار، بــــعــــد قــــــــرار املـــــصـــــرف املــــركــــزي 
األخـــــــــــــــــــري بـــــــخـــــــفـــــــض الـــــــــدفـــــــــعـــــــــة املـــــــقـــــــدمـــــــة 

للعميل، سواء للمواطن أو املقيم.
وأوضــح أن انتشار »كورونا« أثر 
ســـــــلـــــــبـــــــاً يف الــــــــطــــــــلــــــــب، وهـــــــــــــــــذا مـــــــــــا دفـــــــع 
عـــــــــــــــــــــــــــــروض  عـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــل  إىل  الـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــوك 
ــــريــــــك الـــــتـــــمـــــويـــــل  ــــحــ ــتــ ــ وتــــــخــــــفــــــيــــــضــــــات، لــ

وإعادة الزخم إىل السوق.

تراوح بين 3 و4% منذ بداية العام  

استقرار الفائدة على القروض 
الشخصية.. وتراجع »العقارية«

 ما بسبب تخفيضات الفائدة الرئيسة. ■ أرشيفية  
ً
كلفة األموال تراجعت نوعا

أمل المنشاوي ■ أبوظبي

أعلنت وزارة االقتصاد عن إطالق ثالث 
حــــــــمــــــــالت اســـــــــتـــــــــدعـــــــــاء إلصـــــــــــــــــالح عـــــيـــــوب 
ــــيـــــة يف ســــــــــــيــــــــــــارات ومـــــــحـــــــركـــــــات  ــيـــــعـ ــ ــنـ ــ تـــــصـ
بــــحــــريــــة، مـــوضـــحـــة أن الـــحـــمـــلـــة األوىل 
ــــيـــــارة »مــــرســــيــــدس بــنــز  تـــشـــمـــل 1707 سـ
G-Class« نموذج 463، فيما تشمل 
ــــارة »تـــــويـــــوتـــــا راف 4«،  ــيــ ــ الــــثــــانــــيــــة 95 ســ
بينما الحملة الثالثة تشمل 84 محركاً 

من محركات »ياماها« البحرية. 
وأوضـــــــــــــــحـــــــــــــــت الــــــــــــــــــــــــــــــــــوزارة يف تــــــقــــــريــــــر 
أصدرته، أمس، أن استدعاء سيارات 
»مــرســيــدس بنز G-Class« يرجع إىل 
أن شـــركـــة »دايـــمـــلـــر إيــــه جــــي« املــصــنــعــة 
لسيارات »مرسيدس بنز« أفادت بأنه 
ــــا يــــشــــري رمــــز  ــــمــ ــــارات ربــ ــ ــيـ ــ ــ ــــــسـ يف بــــعــــض الـ
الـــــقـــــفـــــل املــــــنــــــقــــــوش يف ذراع الـــتـــشـــغـــيـــل 
لــــــقــــــفــــــل ســـــــــالمـــــــــة الــــــــطــــــــفــــــــل يف األبـــــــــــــــــــواب 
الــخــلــفــيــة، إىل حــالــة الــقــفــل الــخــاطــئــة، 
مـــشـــرية إىل أن الــحــمــلــة تــــأيت بــالــتــعــاون 
مــــــــــع »مـــــــــشـــــــــاريـــــــــع قـــــــــــــرقـــــــــــــاش«، وشــــــركــــــة 

»اإلمارات للسيارات«. 
وذكــــــــــــــــــرت الــــــــــــــــــــــــوزارة أن »مــــــشــــــاريــــــع 
ــــيـــــارات«  ــــلـــــسـ قـــــــــرقـــــــــاش«، و»اإلمــــــــــــــــــــــارات لـ
ــــــالء املــــعــــنــــيــــن  ــــمـ ــ ــــعـ ــ ــــالـ ــ بــــــــــدأتــــــــــا االتـــــــــــصـــــــــــال بـ
إلبـــالغـــهـــم بـــبـــدء حــمــلــة فـــحـــص تشمل 
جـــــمـــــيـــــع الـــــــــســـــــــيـــــــــارات املـــــعـــــيـــــبـــــة الــــــــتــــــــي تـــم 
ــــــن الــــــطــــــراز  ــــا إىل اإلمـــــــــــــــــارات مـ ــ ــــــريادهـ ــتـ ــ ــ اسـ
املذكور، مشرية إىل أن عملية اإلصالح 

ستكون مجانية. 
أمــا بالنسبة للحملة التي تشمل 
ــــا راف 4« مـــــوديـــــل  ــ ــــوتـ ــ ــــويـ ــ 95 ســـــــيـــــــارة »تـ
2019، أفــــــــــــــــــادت الــــــــــــــــــــــــوزارة بــــــأنــــــهــــــا تــــــأيت 
بالتعاون مع شركة الفطيم للسيارات 
ــــارات  ــيــ ــ ــــيـــــــل املـــــــحـــــــي املــــــــســــــــتــــــــورد لــــــســ الـــــــوكـــ

»تويوتا«. 

وبـــــــــّيـــــــــنـــــــــت أن ســــــــبــــــــب االســـــــــتـــــــــدعـــــــــاء 
ــــبـــــات  يـــــــرجـــــــع، إىل أنـــــــــه تـــــــم تـــجـــهـــيـــز املـــــركـ
املــــشــــمــــولــــة يف الــــحــــمــــلــــة بــــــــــــأذرع أمـــامـــيـــة 
سفلية ضمن نظام التعليق، لكن قد 
تــــــــوجــــــــد تــــــشــــــقــــــقــــــات عــــــــــى ســـــــطـــــــح املـــــــــــــواد 
املــــســــتــــخــــدمــــة إلنــــــتــــــاج األذرع األمــــامــــيــــة 
ــــار  ــــتـــــشـ الـــــخـــــلـــــفـــــيـــــة، حــــــيــــــث قـــــــــد يــــــــــــــؤدي انـ
الـــــتـــــشـــــقـــــقـــــات يف األذرع مـــــــــع الــــــقــــــيــــــادة 
ــــكـــــررة واألحـــــــمـــــــال الـــثـــقـــيـــلـــة إىل عــــدم  ــتـ ــ املـ
صــالحــيــتــهــا لــلــعــمــل، وقـــــد يــــــؤدي ذلـــك 
إىل فــــــــقــــــــدان الـــــســـــيـــــطـــــرة عــــــــى املـــــركـــــبـــــة، 

ويزيد من خطر وقوع حوادث. 
وأفــــــــــــــــــــــادت الـــــــــــــــــــــــــوزارة بـــــــــــــأن الـــــشـــــركـــــة 
ســــتــــبــــادر بــــالتــــصــــال بـــالـــعـــمـــالء الحـــضـــار 
سياراتهم لإلصالح بمجرد توافر قطع 

الغيار املطلوبة. 
إىل ذلـــك، أعلنت وزارة االقتصاد 
عــن إطـــالق حملة خــدمــة ثــالــثــة تشمل 
84 مـــــحـــــركـــــاً مــــــن مـــــحـــــركـــــات »يـــــامـــــاهـــــا« 
)F{L}115B( البحرية الخارجية موديل
املصنعة يف عامي 2019-2020، وذلك 
بــــــــــالــــــــــتــــــــــعــــــــــاون مـــــــــــــع شـــــــــــركـــــــــــة »الـــــــــيـــــــــوســـــــــف 
مـــــــــوتـــــــــورز« الـــــوكـــــيـــــل املــــعــــتــــمــــد ملــــحــــركــــات 

»ياماها« البحرية يف الدولة. 
وأوضحت الـــوزارة أن االستدعاء 
يـــرجـــع إىل أن هــــذه املــــوديــــالت املــجــهــزة 
بــنــظــام الــتــحــكــم يف الــســرعــة الــخــامــلــة، 
تــــــــم اإلبــــــــــــــــالغ عــــــــن حـــــــــــــاالت يـــــــكـــــــون فـــيـــهـــا 
الـــتـــحـــول اىل الــــوضــــع املـــحـــايـــد ثــقــيــل يف 
ــــا تــــــكــــــون ســــرعــــة  ــــنـــــدمـ ــــاطـــــؤ عـ ــبـ ــ ــتـ ــ حــــــالــــــة الـ
املــــــــــــحــــــــــــرك أعــــــــــــــــى قــــــــلــــــــيــــــــالً مــــــــــــن الـــــــســـــــرعـــــــة 
الخاملة، الفتة إىل أن شركة »ياماها« 
راجــعــت بــرنــامــج وحـــدة الــتــحــكــم لحل 
هــــــــذه املــــشــــكــــلــــة، وســــيــــتــــم تـــحـــديـــثـــهـــا يف 
ــــيـــــع الــــــــــوحــــــــــدات املـــــــتـــــــاثـــــــرة أثــــــــنــــــــاء أي  جـــــمـ
ــــة مـــن دون فــــرض رســـوم  صــيــانــة دوريــ

عى العمالء.

استدعاء 1707 سيارات »مرسيدس« 
ضمن 3 حمالت أطلقتها »االقتصاد«

عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

أسعار الفائدة على القروض 
الشخصية تختلف من بنك إلى آخر، 

 لراتب العميل.
ً
ويتم احتسابها وفقا

»الوزارة« أوضحت أن الحمالت تشمل سيارات ومحركات بحرية. ■ أرشيفية 
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 ترويجية 
ً
فنادق دبي تطرح عروضا

لإلقامة وخدمات الطعام

طرحت فنادق عاملة يف دبي عروضاً 
تـــــــرويـــــــجـــــــيـــــــة خــــــــــــــال فـــــــصـــــــل الــــــصــــــيــــــف، 
تــشــمــل خـــدمـــات اإلقــــامــــة واملـــطـــاعـــم، 
فــــــــــــضــــــــــــاً عــــــــــــــن املـــــــــــــــــرافـــــــــــــــــق الــــــــرفــــــــيــــــــهــــــــيــــــــة، 
بـــخـــصـــومـــات تـــصـــل نـــســـبـــتـــهـــا إىل نــحــو 
40%، فــيــمــا تـــبـــدأ أســــعــــار اإلقــــامــــة يف 
فـــــــــنـــــــــادق املـــــــديـــــــنـــــــة مـــــــــن 130 درهـــــــــمـــــــــاً، 
لرتفع إىل نحو 500 درهم للفنادق 

الشاطئية.
وقـــــال مـــديـــرو ومـــســـؤولـــو فــنــادق 
إن »الــــعــــروض الــرويــجــيــة تــهــدف إىل 
تــــــــحــــــــفــــــــيــــــــز الـــــــــــطـــــــــــلـــــــــــب عــــــــــــــــى الــــــــســــــــيــــــــاحــــــــة 
الداخلية، التي تعّد املــصــدر الوحيد 
ــــيــــــة الــــــعــــــامــــــلــــــة يف  ــــنــــــدقــ ــــفــ لـــــلـــــمـــــنـــــشـــــآت الــ
الـــــــــــــــــســـــــــــــــــوق املــــــــــحــــــــــلــــــــــيــــــــــة خــــــــــــــــــــــال الـــــــــــفـــــــــــرة 
الـــحـــالـــيـــة«، الفـــتـــن إىل أن »الـــفـــنـــادق 
مــــــطــــــالــــــبــــــة أكـــــــــــــر مــــــــــن أي وقـــــــــــــت مــــى 
بالعمل عى تصميم عروض جذابة 
وبـــأســـعـــار تــشــجــيــعــيــة، لــلــحــفــاظ عى 
اســــتــــمــــراريــــة األعـــــمـــــال حـــتـــى تــســتــأنــف 
السياحة الدولية نشاطها تدريجياً«.
وذكــــــــــروا لـــــــــ»اإلمــــــــارات الـــــيـــــوم« أن 
»كلفة قضاء العطات الداخلية هي 
ــــايــــــة يف  ــــغــ ــلــ ــ ــــة لــ ــيــ ــ ــــدنــ ــتــ ــ يف مــــــســــــتــــــويــــــات مــ
املـــرحـــلـــة الـــحـــالـــيـــة، مــــع تــــوقــــف حــركــة 
ــــيـــــة«، مـــوضـــحـــن أن  الـــســـيـــاحـــة الـــــدولـ
»هــــــــنــــــــاك فـــــــــروقـــــــــات كــــــبــــــرة يف أســـــعـــــار 
اإلقـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــادق املــــــــــــديــــــــــــنــــــــــــة 
والـــــشـــــاطـــــئـــــيـــــة، نـــــــظـــــــراً إىل مــــســــتــــويــــات 
اإلقبال من ناحية، إىل جانب ارتفاع 
ــــة لــــــــفــــــــنــــــــادق  ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــغـ ــ ــــــشـ ــتـ ــ ــ الــــــــتــــــــكــــــــالــــــــيــــــــف الـ

الشاطئ«.

خيارات
وتــــــــفــــــــصــــــــيــــــــاً، أطـــــــــلـــــــــق فـــــــــنـــــــــدق »جـــــــمـــــــرا 
زعــــــــبــــــــيــــــــل ســــــــــــــــــــــراي« عــــــــــــرضــــــــــــاً تـــــــرويـــــــجـــــــيـــــــاً 
ــنـــــي دولــــــــــة اإلمـــــــــــــــارات واملـــقـــيـــمـــن  ــ ملـــــواطـ
فـــيـــهـــا، تـــبـــدأ أســـعـــارهـــا مــــن نـــحـــو 650 
درهماً، وتشمل اإلقامة ومجموعة 
مـــــــــــن املــــــــــــزايــــــــــــا واألنــــــــــشــــــــــطــــــــــة الـــــرفـــــيـــــهـــــيـــــة 
لجميع أفــراد العائلة، وذلــك ابتداًء 
مـــن أول يـــولـــيـــو املـــقـــبـــل، حـــيـــث يــمــكــن 
للنزالء االستفادة من مجموعة من 
الــــخــــيــــارات، مــنــهــا اإلقــــامــــة مــــع إفـــطـــار 
مـــــــجـــــــاين يـــــــومـــــــيـــــــاً، وخـــــــصـــــــم يــــــصــــــل إىل 
40% عى أفضل األسعار، فضاً عن 
تـــســـجـــيـــل الـــــــوصـــــــول املــــبــــكــــر واملـــــــغـــــــادرة 
املــتــأخــر لــتــحــقــيــق أقـــى اســتــفــادة من 
اإلقامة، إضافة إىل خصم 20% عى 
اإلنــــــــــــــفــــــــــــــاق اإلضـــــــــــــــــــــــايف عــــــــــــى املــــــــــــأكــــــــــــوالت 
واملشروبات، مع الوصول الحصري 

إىل الشاطئ الخاص.

عروض مخّصصة
ــــة  ــــمــــــوعــ مـــــــــــــن جــــــــهــــــــتــــــــهــــــــا، طـــــــــــرحـــــــــــت مــــــجــ
»روتــــــــانــــــــا« لــــإقــــامــــة الـــفـــنـــدقـــيـــة عــــرضــــاً 
يــســري حــالــيــاً، ويشمل حجز ليلتن 
يــــــتــــــبــــــع  مـــــــــنـــــــــتـــــــــجـــــــــع  أو  فــــــــــــــنــــــــــــــدق  أي  يف 
املجموعة، مع الحصول عى خصم 
عــــى الـــســـعـــر، فـــضـــاً عــــن خـــصـــومـــات 
تصل إىل 15% عى خدمات الطعام، 

وغرها من الخدمات واملرافق.

كــمــا أطـــلـــق فـــنـــدق »فـــــور ســيــزونــز 
دبي جمرا بيتش« عروضاً مخصصة 
لـــــلـــــمـــــقـــــيـــــمـــــن عـــــــــــى أســـــــــــعـــــــــــار الـــــــــغـــــــــرف، 
وخصومات بنسبة 20% عى جميع 
مــنــافــذ املــــأكــــوالت واملـــشـــروبـــات داخـــل 

الفندق. 
وأعــــــاد الـــفـــنـــدق افـــتـــتـــاح الــشــاطــئ 
مع اتباع ممارسات تباعد اجتماعي 
صارمة، إذ تم إبعاد أسّرة الشواطئ 
عـــــن بـــعـــضـــهـــا بـــعـــضـــاً مـــســـافـــة خــمــســة 
أمـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــار، إضــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــة إىل االلــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــزام 

بربوتوكوالت التعقيم.

رصيد إضافي
ـــــدق »رافــــــــلــــــــز دبـــــــي«  ـــنـ ــ بـــــــــــــــدوره، طـــــــــرح فـ
عرضاً للعطات الداخلية الصيفية، 
يـــــــســـــــتـــــــمـــــــر لـــــــــغـــــــــايـــــــــة ديـــــــــســـــــــمـــــــــرب املـــــــقـــــــبـــــــل. 
ويــشــمــل عــرض اإلقــامــة بــأســعــار تبدأ 
مـــــــــن 870 درهــــــــــــمــــــــــــاً، إفــــــــــــطــــــــــــاراً خــــــاصــــــاً 
حـــــســـــب الــــــطــــــلــــــب، ورصــــــــــيــــــــــداً إضـــــافـــــيـــــاً 
لــــتــــنــــاول الــــطــــعــــام بـــقـــيـــمـــة 200 درهــــم 
يمكن استخدامه لتناول العشاء يف 

مطاعم املنشأة الفندقية.
أمـــــــــــا فـــــــنـــــــدق »جــــــــــروفــــــــــر هـــــــــــاوس« 
أطلق عرضاً لسكان دولة اإلمارات، 
يسري حتى نهاية أغسطس املقبل، 
ــــيــــــه« إفــــــطــــــار وعــــشــــاء  ويــــتــــضــــمــــن »بــــــوفــ

مجاناً. 
وال يـــشـــمـــل الـــــعـــــرض الــــــــذي يـــبـــدأ 
مـــــــــــــــن نــــــــــحــــــــــو 500 درهـــــــــــــــــــــــــم الـــــــــــــرســـــــــــــوم 
املــــــــــطــــــــــبــــــــــقــــــــــة، إىل جــــــــــــانــــــــــــب حــــــــــــجــــــــــــوزات 
املجموعات، عى أن تخضع األسعار 

للتوافر يف وقت الحجز.

مطاعم مختارة
كما أن هــنــاك عــرض اإلقــامــة لسكان 
الدولة يف فندق »سوفتيل النخلة«، 
الــــذي يــشــمــل األجــنــحــة املــنــفــردة بـــدءاً 
مــــــن 750 درهـــــــمـــــــاً يف الــــلــــيــــلــــة، بــــمــــا يف 
ذلـــــــــــــــــك وجـــــــــــبـــــــــــة اإلفـــــــــــــــطـــــــــــــــار لـــــشـــــخـــــصـــــن 
بــــــــالــــــــغــــــــن، أو يــــــمــــــكــــــن اخــــــــتــــــــيــــــــار شــــقــــق 
الــعــطــات املــفــروشــة بــالــكــامــل املكونة 
مــن غــرفــة نــوم واحـــدة بـــدءاً مــن 450 
درهـــــمـــــاً يف الـــلـــيـــلـــة مــــع وجــــبــــة إفــــطــــار، 
والــــــــــــــرقــــــــــــــيــــــــــــــة إىل شـــــــــــقـــــــــــق الـــــــــعـــــــــطـــــــــات 
ــــة املـــــكـــــونـــــة مــــــن غــــرفــــتــــي نــــوم  املــــــخــــــدومــ
ابــتــداًء مــن 650 درهــمــاً يف الليلة مع 
وجبة إفطار، فضاً عن خصم %30 
يف مــطــاعــم مـــخـــتـــارة وتـــنـــاول الــطــعــام 
داخـــــل الـــغـــرفـــة طـــــوال فــــرة اإلقـــامـــة، 
لــــــــكــــــــن يــــــــجــــــــب تــــــــقــــــــديــــــــم بــــــــطــــــــاقــــــــة هــــــويــــــة 
إماراتية سارية املفعول عند تسجيل 
الــــــــــــــــــوصــــــــــــــــــول لــــــــــــاســــــــــــتــــــــــــفــــــــــــادة مـــــــــــــــن هــــــــــذا 

العرض.

أسعار تشجيعية
إىل ذلــــــــــك، قــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لـ»مجموعة تايم للفنادق«، محمد 
عوض الله، إن »السياحة الداخلية 
هي املحرك الوحيد يف السوق خال 
الـــــــــفـــــــــرة الــــــــحــــــــالــــــــيــــــــة«، مـــــــــشـــــــــراً إىل أن 
»الــفــنــادق مطالبة أكــر مــن أي وقــت 
مـــى بــالــعــمــل عـــى تــصــمــيــم عـــروض 
جـــــــــــــــذابـــــــــــــــة وبــــــــــــــأســــــــــــــعــــــــــــــار تــــــشــــــجــــــيــــــعــــــيــــــة، 

لـــلـــحـــفـــاظ عــــى اســـتـــمـــراريـــة األعــــمــــال، 
ــــأنـــــف الـــــســـــيـــــاحـــــة الـــــدولـــــيـــــة  ــــتـ حـــــتـــــى تـــــسـ
نشاطها تدريجياً«. وذكر عوض الله 
أن »بعض الفنادق حققت معدالت 
إشـــــغـــــال مـــعـــقـــولـــة خــــــال عـــطـــلـــة عــيــد 
الــــفــــطــــر أخــــــــــــــراً، فــــيــــمــــا تــــشــــهــــد فــــنــــادق 
أخرى زيادة يف الطلب بمعدل يراوح 
بـــــــن 15 و20% خـــــــــال عــــطــــلــــة نـــهـــايـــة 

األسبوع«، لكنه لفت إىل أن »أسعار 
بـــــــــعـــــــــض الــــــــــــفــــــــــــنــــــــــــادق تــــــــبــــــــقــــــــى مــــــرتــــــفــــــعــــــة 

نسبياً«.
وبّن أن »األسعار تعتمد عموماً 
عى تصنيف الفندق واملوقع، فضاً 
ــــنـــــزالء  ــلـ ــ ــــا لـ ــ ــــرهـ ــ ــــوفـ ــ عــــــــن املـــــــــرافـــــــــق الـــــــتـــــــي يـ
ومستوى الخدمات«، مشراً إىل أن 
»الــــســــمــــاح بـــأنـــشـــطـــة املـــســـابـــح ســرفــع 
الطلب أيضاً عى فنادق املدينة، إىل 
جــانــب بــعــض الـــعـــروض الــتــي تشمل 

اإلقامة واإلفطار املجاين«.

تراجع
مــن جــانــبــه، قــال املــديــر الــعــام لفندق 
ــــد الــــــــعــــــــوا، إن  ــيــ ــ »تـــــــمـــــــاين مـــــــاريـــــــنـــــــا«، ولــ
»الــــعــــدد الــكــبــر لــلــغــرف الــفــنــدقــيــة يف 
الــــــســــــوق املــــحــــلــــيــــة ســــيــــدفــــع بــــالــــفــــنــــادق 
لطرح املزيد من العروض املخصصة 
لـــــــــــإقـــــــــــامـــــــــــة أو الـــــــــــــطـــــــــــــعـــــــــــــام، أو حـــــتـــــى 
ــــيـــــة خـــــــــال الـــــفـــــرة  ــــئـ ــــة الـــــشـــــاطـ ــــطــ األنــــــشــ
املـــــــقـــــــبـــــــلـــــــة«، مـــــــــشـــــــــراً إىل أن »أســـــــعـــــــار 
الــــغــــرف يف الـــعـــمـــوم شـــهـــدت تـــراجـــعـــاً 
ــــادق عـــرب  ــ ـــنـ ــ ـــفــ ــ كــــــــبــــــــراً، فــــيــــمــــا تــــســــعــــى الــ
الــــــــــــعــــــــــــروض الــــــــرويــــــــجــــــــيــــــــة إىل تــــحــــفــــيــــز 
ــــة الــــــداخــــــلــــــيــــــة  ــ ــــاحـ ــ ــيـ ــ ــ ــــــسـ ــــــب عـــــــــى الـ ــلـ ــ ــ ــــطـ ــ الـ

خال فصل الصيف«.
وأوضــــــــــــــح الـــــــعـــــــوا أن »الـــــــعـــــــروض 
والــــــــبــــــــاقــــــــات الـــــشـــــامـــــلـــــة الــــــتــــــي تـــتـــضـــمـــن 
اإلقـــــــــــــامـــــــــــــة والــــــــــعــــــــــديــــــــــد مـــــــــــن األنـــــــشـــــــطـــــــة 
األخـــــــــــرى املــــخــــصــــصــــة لــــســــكــــان الـــــدولـــــة 
ــــلـــــف شــــــرائــــــح  ــتـ ــ تـــــســـــهـــــم يف جــــــــــــذب مـــــخـ
الـــــــــزوار«، الفـــتـــاً إىل أن »كــلــفــة قــضــاء 
العطات الداخلية هي يف مستويات 
مــتــدنــيــة لــلــغــايــة يف املــرحــلــة الــحــالــيــة، 
مع توقف حركة السياحة الدولية«.

وأفــــاد بـــأن »الـــفـــنـــادق ستتنافس 
يف مــــا بــيــنــهــا خـــــال مــــوســــم الـــصـــيـــف، 
عــــــــــــرب إتــــــــــــاحــــــــــــة املــــــــــــزيــــــــــــد مــــــــــــن الــــــــــعــــــــــروض 
الــرويــجــيــة عــى اإلقـــامـــة أو املــطــاعــم، 

وغرها من املرافق«.

المصدر الوحيد
يف الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، قـــــال املــــديــــر الـــعـــام 
ـــيـــــتـــــول دبــــــــــــي«، مـــدحـــت  لــــفــــنــــدق »كـــــابــ
ــــيـــــاحـــــة الــــداخــــلــــيــــة  بـــــــرســـــــوم، إن »الـــــسـ
ــــنـــــشـــــآت  ــــلـــــمـ تـــــــــعـــــــــّد املــــــــــصــــــــــدر الــــــــوحــــــــيــــــــد لـ
الفندقية العاملة يف السوق املحلية 
خال الفرة الحالية«، مشراً إىل أن 
»الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــائـــــــــــــــــدات تـــــــــــــركـــــــــــــز يف اإلقـــــــــــــامـــــــــــــة 
الفندقية وخدمات املطاعم بالدرجة 
األوىل، يف حن تسعى الفنادق عى 
ــــاتـــــهـــــا إىل طــــــــــرح عـــــــروض  ــــئـ مــــخــــتــــلــــف فـ
تـــســـهـــم يف رفـــــع الـــطـــلـــب املــــحــــي، ويف 
الــوقــت ذاتــــه الــحــفــاظ عــى الــتــكــالــيــف 
التشغيلية يف مستويات معقولة«. 
وأضاف برسوم أن »العروض تركز 
يف تــوفــر اإلقــامــة بــأســعــار مخفضة، 
إىل جـــانـــب خـــصـــومـــات عـــى خــدمــات 
الــــطــــعــــام واألنـــــشـــــطـــــة األخـــــــــــرى، فــيــمــا 
تــــســــتــــهــــدف بـــــعـــــض الــــــبــــــاقــــــات األخــــــــرى 
حــجــز أكـــر مــن لــيــلــة والــحــصــول عى 
ليلة مجانية«، الفتاً إىل أن »املنشآت 
الـــفـــنـــدقـــيـــة تـــســـعـــى إىل الــــحــــفــــاظ عــى 
ــــراريــــــة األعـــــــمـــــــال خــــــــال الـــــفـــــرة  ــــمــ ــــتــ اســ

الـــــــــــحـــــــــــالـــــــــــيـــــــــــة، ريــــــــــثــــــــــمــــــــــا تــــــــــــعــــــــــــود حـــــــركـــــــة 
الـــســـيـــاحـــة الـــــدولـــــيـــــة«. وأشــــــــار إىل أن 
»بـــــــــــــعـــــــــــــض عــــــــــــــــــــــــــروض اإلقـــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــة لـــــــــــدى 
املنشآت الفندقية الصغرة تبدأ من 
130 درهـــــــــــــمـــــــــــــاً«. وذكـــــــــــــــر بـــــــــرســـــــــوم أن 
ــــبــــــرة يف أســـــعـــــار  »هـــــــنـــــــاك فــــــــروقــــــــات كــ
اإلقــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــادق املــــــــــــديــــــــــــنــــــــــــة 

ــــيـــــة، نــــــظــــــراً إىل مـــســـتـــويـــات  ــــئـ والـــــشـــــاطـ
اإلقبال من ناحية، إىل جانب ارتفاع 
الــــــــتــــــــكــــــــالــــــــيــــــــف الــــــتــــــشــــــغــــــيــــــلــــــيــــــة لـــــــفـــــــنـــــــادق 
الـــــــشـــــــاطـــــــئ«، الفـــــــتـــــــاً إىل أن »أســــــعــــــار 
الــفــنــادق الــتــي تــوجــد عـــى الــشــواطــئ 
التــــــــــزال مـــتـــمـــاســـكـــة يف ظــــــل الـــــظـــــروف 

الحالية«.

بخصومات تصل نسبتها إلى %40

أزاد عيشو ■ دبي

أسعار اإلقامة في فنادق المدينة تبدأ    
 لترتفع إلى نحو 500 درهم 

ً
من 130 درهما

للفنادق الشاطئية.

الفنادق تتنافس في ما بينها خالل 
موسم الصيف عبر إتاحة المزيد من 

العروض. ■ أرشيفية

محمد عوض اهلل:

»السياحة الداخلية هي 
المحرك الوحيد في 
السوق، خالل الفترة 

الحالية«.

مدحت برسوم:

»العائدات تتركز في 
اإلقامة الفندقية، 
وخدمات المطاعم 
بالدرجة األولى«. 

وليد العوا:

»كلفة قضاء العطالت 
الداخلية ُتعّد في 

مستويات متدنية للغاية 
.»

ً
حاليا

  لحركة 
ً
دبي األكثر استعدادا

السياحة الدولية
قال الرئيس التنفيذي لـ»مجموعة تايم للفنادق«، محمد عوض 
 الستقبال حركة السياحة 

ً
اهلل، إن »دبي ستكون األكثر استعدادا

 
ً
 إلى التدابير التي اتخذتها، فضال

ً
الدولية في حال استئنافها، نظرا

 إلى أن 
ً
عن التشريعات التي باتت تنظم مختلف األنشطة«، الفتا

»الخبرات التي يتمتع بها القطاع السياحي في دبي، واإلجراءات 
التي اتخذتها الحكومة، ستزيدان من ثقة السياح«.
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اســتــأنــفــت مـــراكـــز تـــجـــاريـــة وشـــركـــات 
يف دبــــــــي، أمــــــــس، الــــــعــــــودة الـــكـــامـــلـــة 
للعمل بنسبة 100%، حسب قرار 
ــــا إلدارة األزمــــــــــــــــــات  ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــــعـ ــ ــــة الـ ــ ــنـ ــ ــ ــــجـ ــ ــلـ ــ ــ الـ

والكوارث يف دبي.
وأفــــــــــــــاد مــــــســــــؤولــــــون يف مـــــراكـــــز 
ــــاريــــــة وشـــــــــركـــــــــات، لـــــــــــ»اإلمــــــــــارات  ــــجــ تــ

الــــــــــــــيــــــــــــــوم«، بــــــــــــــأن الــــــــــــعــــــــــــودة لــــلــــعــــمــــل 
واكبتها خطط وإجراءات احرتازية 
ملــــواجــــهــــة انــــتــــشــــار فــــــــروس كــــورونــــا 
املـــــــســـــــتـــــــجـــــــد، فــــــيــــــمــــــا لـــــــــجـــــــــأت مـــــــراكـــــــز 
تــــــجــــــاريــــــة اىل زيـــــــــــــــادة عـــــــــــدد مــــشــــريف 
ومــوظــفــي األمـــن، للتحقق بشكل 
أكـــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــن إجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات الــــــــتــــــــبــــــــاعــــــــد 

االجتماعي وقياس درجة الحرارة 
والــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــزام املــــــــــتــــــــــســــــــــوقــــــــــن بـــــــــــــــارتـــــــــــــــداء 

الكمامات.
بـــــــــــــــدورهـــــــــــــــا، أفــــــــــــــــــــــادت شــــــــركــــــــات 
خاصة بــأن عــودة موظفي القطاع  
إىل مــــقــــار عـــمـــلـــهـــم ســـيـــعـــطـــي املـــزيـــد 
مــــــــن االطــــــمــــــئــــــنــــــان لــــلــــمــــســــتــــثــــمــــريــــن، 

مـــــــتـــــــوقـــــــعـــــــن حــــــــــركــــــــــة بــــــــيــــــــع وشــــــــــــــــراء 
نــــــــــشــــــــــطــــــــــة ســــــــــيــــــــــشــــــــــهــــــــــدهــــــــــا الــــــــــقــــــــــطــــــــــاع 
العقاري خالل النصف الثاين من 

العام الجاري.
إىل ذلك، تباينت ردود أفعال 
شركات تجارية عىل قرار السماح 
للشركات بالعمل بنسبة إشغال 

100%، وقـــــــــــال رجـــــــــــال أعـــــــمـــــــال إن 
الـــــــــــقـــــــــــرار يــــــعــــــطــــــي دفــــــــعــــــــة لــــــــأســــــــواق 
ــــــال، إال أن تـــنـــشـــيـــط حــجــم  ــــمـ ــ واألعـ
الـــــــطـــــــلـــــــب مـــــــرتـــــــبـــــــط بـــــــــــعـــــــــــودة حــــــركــــــة 
الــطــران بــصــورة طبيعية، وعــودة 

املقيمن يف الخارج.
بـــــــــدورهـــــــــمـــــــــا، قـــــــــــال خـــــــــبـــــــــران يف 

قــــــــــــــطــــــــــــــاع الــــــــــــســــــــــــيــــــــــــاحــــــــــــة، إن عــــــــــــــــودة 
املــــوظــــفــــن إىل الــــعــــمــــل مــــــن املـــكـــتـــب 
بــنــســبــة 100%، بـــــدأ وســـــط تـــدابـــر 
ــــيـــــق  مــــــــع االلــــــــــتــــــــــزام بــــالــــتــــطــــبــــيــــق الـــــدقـ
والــــــــكــــــــامــــــــل لــــــــــــإجــــــــــــراءات الـــــوقـــــائـــــيـــــة 
واالحـــــــرتازيـــــــة ملـــنـــع انــــتــــشــــار فـــــروس 

كورونا املستجد )كوفيد-19(.

خطط احترازية بمنافذ للتسّوق.. ومستثمرون يتوقعون 
حركة بيع وشراء نشطة خالل الفترة المقبلة

التدابير الوقائية تعّزز 
العودة إلى اإلشغال 

الكامل في دبي

زيادة موظفين بـ »موالت« للتحقق من إجراءات التباعد االجتماعي وقياس الحرارة

منافذ وشركات في دبي تطّبق تدابير احترازية لمواكبة 
عودتها للعمل بنسبة %100

اســتــأنــفــت مـــراكـــز تــجــاريــة وشـــركـــات يف 
دبــي، مظاهر العودة الكاملة للعمل 
بنسبة 100%، أمس، حسب قرارات 
الـــــــــلـــــــــجـــــــــنـــــــــة الـــــــــعـــــــــلـــــــــيـــــــــا إلدارة األزمــــــــــــــــــــــــات 
والــكــوارث يف دبــي، والــتــي أعلنت أول 
مـــــــــــــن أمـــــــــــــــــس فـــــــــتـــــــــح املـــــــــــــــراكـــــــــــــــز الــــــــتــــــــجــــــــاريــــــــة 
والـــــــــشـــــــــركـــــــــات واملـــــــــؤســـــــــســـــــــات الـــــخـــــاصـــــة 
بــنــســبــة 100% اعــــتــــبــــاراً مــــن تــــاريــــخ يـــوم 

أمس.
وأفاد مسؤولون يف مراكز تجارية 
ــــيــــــوم«، بـــأن  ــــركــــــات، لـــــــــ»اإلمــــــــارات الــ وشــ
مباشرة العودة للعمل واكبتها خطط 
وإجـــــــــــراءات احـــــرتازيـــــة ملـــواجـــهـــة انــتــشــار 
فروس كورونا املستجد، فيما لجأت 
ـــــدد  ـــــذ مــــــــراكــــــــز تـــــــجـــــــاريـــــــة لــــــــــزيــــــــــادة عـ ــــافـ ـــنــ ــ مـ
مـــــــــشـــــــــريف ومــــــــوظــــــــفــــــــي األمـــــــــــــــــن لــــلــــتــــحــــقــــق 
بـــــشـــــكـــــل أكـــــــــــر مــــــــن إجـــــــــــــــــــــراءات الــــتــــبــــاعــــد 
االجــتــمــاعــي، وقــيــاس درجـــة الــحــرارة، 
والتزام املتسوقن بارتداء الكمامات.

القرارات الحكومية
وتفصيالً، قال مدير العالقات العامة 
ــــنــــــرت« الـــــتـــــجـــــاري،  ــــز »أربـــــــــيـــــــــان ســ ــــركــ يف مــ
أحـــمـــد يــــوســــف، إن املــــركــــز بـــاشـــر أمــس 
عملية الفتح ألعماله بنسبة %100، 

وفــــــــق الــــــــقــــــــرارات الــــحــــكــــومــــيــــة، وهــــــــو مــا 
اقـــتـــى إعـــــادة فــتــح مـــواقـــف الــســيــارات 
بــــشــــكــــل كــــــامــــــل، بــــعــــدمــــا كـــــانـــــت تــعــمــل 
بـــــــشـــــــكـــــــل جـــــــــــــــــزيئ مـــــــــــــع إغـــــــــــــــــــــالق بـــــعـــــضـــــهـــــا 
لتطبيق العمل الــجــزيئ بــاملــركــز، الفتاً 
إىل أن »املــــــــــركــــــــــز شــــــهــــــد إقــــــــــبــــــــــاالً بـــشـــكـــل 
مــلــحــوظ أمـــس، ومـــن املــتــوقــع الــعــودة 

بــــــــــشــــــــــكــــــــــل تــــــــــــــدريــــــــــــــجــــــــــــــي لــــــــــنــــــــــمــــــــــو زيـــــــــــــــــــــــــــــارات 
املتسوقن«.

وأوضـــــــــــــــــــــح أن »عــــــمــــــلــــــيــــــة مــــــبــــــاشــــــرة 
الــعــمــل بشكل كــامــل اســتــدعــت تنفيذ 
خــــطــــط وتــــــدابــــــر احـــــــرتازيـــــــة مـــــشـــــددة يف 
مــــــــواجــــــــهــــــــة انــــــــتــــــــشــــــــار فـــــــــــــــــروس كـــــــــورونـــــــــا 
املــــــســــــتــــــجــــــد، وذلــــــــــــــك مـــــــــن خــــــــــــالل زيــــــــــــادة 

املــــشــــرفــــن ومــــوظــــفــــي األمـــــــــن بــمــخــتــلــف 
أنــحــاء املــركــز وعــنــد املــداخــل واملــخــارج، 
لتنفيذ عمليات قياس حرارة الزائرين 
وإجــــــــــــراءات الـــتـــبـــاعـــد االجــــتــــمــــاعــــي، مــع 
الــــــــتــــــــأكــــــــد مــــــــــن الــــــــــــتــــــــــــزام كــــــــــل املـــــتـــــســـــوقـــــن 
بــارتــداء الكمامات واستخدام سوائل 
تعقيم األيدي يف أنحاء املركز«، الفتاً 
إىل أن »مناطق ألعاب وترفيه األطفال 
ــــتـــــحـــــهـــــا، مـــع  بــــــاملــــــركــــــز لــــــــم تـــــتـــــم إعـــــــــــــــادة فـ
تــطــبــيــق إجـــــــــــراءات لـــلـــســـالمـــة والـــصـــحـــة 
العامة بمنع دخـــول األطــفــال للمركز 

خالل الفرتة الراهنة«.
ــــتـــــحـــــدث الـــرســـمـــي  بـــــــــــــدوره، قـــــــال املـ
ملــــراكــــز مـــجـــمـــوعـــة »أســـــــــــــواق«، الــتــابــعــة 
ملـــــــــــــؤســـــــــــــســـــــــــــة »دبــــــــــــــــــــــــــــــــي لــــــــــــالســــــــــــتــــــــــــثــــــــــــمــــــــــــارات 
الحكومية«، عبدالحميد الخشابي، 
إن »الــــعــــمــــل بـــنـــســـبـــة 100% يف مــــراكــــز 
الــــــتــــــســــــوق الـــــتـــــابـــــعـــــة لــــلــــمــــجــــمــــوعــــة، تـــم 
ــيــــــذه عـــــــــر إعــــــــــــــــــادة الــــــفــــــتــــــح الـــــكـــــامـــــل  ــ ــــفــ ــنــ ــ تــ
ملــواقــف الــســيــارات مــع مــبــاشــرة العمل 
بشكل طبيعي باملراكز، والذي تطلب 
تطبيق إجراءات احرتازية للسالمة يف 
مواجهة فروس كورونا، وزيادة عدد 
املـــشـــرفـــن واملــــوظــــفــــن ملـــتـــابـــعـــة الــتــبــاعــد 
ــــيـــــاس الـــــــحـــــــرارة، ومـــنـــع  االجــــتــــمــــاعــــي وقـ
اصــــــــطــــــــحــــــــاب األطــــــــــــفــــــــــــال وكـــــــــــبـــــــــــار الــــــســــــن 
ــــلـــــمـــــراكـــــز، وفــــــقــــــاً لـــتـــعـــلـــيـــمـــات الـــصـــحـــة  لـ

الــــــعــــــامــــــة«. وأضـــــــــــاف أن »إدارة املـــــراكـــــز 
وفــــــــــرت مــــعــــقــــمــــات لــــــأيــــــدي يف مـــنـــاطـــق 
مــخــتــلــفــة لـــدعـــم اســتــخــدامــهــا مـــن قبل 
املتسوقن، خصوصاً مع زيادة العدد 
ــــتـــــســـــوقـــــن خــــــــــــالل الــــــفــــــرتة  ــــلـــــمـ املـــــــتـــــــوقـــــــع لـ
املقبلة، والــتــي بـــدأت مؤشراتها أمس 
بشكل ملحوظ يف املــراكــز، ما سيكون 

له مردود إيجابي«.
مـــــــــــــــــن جـــــــــــهـــــــــــتـــــــــــه، أشــــــــــــــــــــــــــــار الــــــــــرئــــــــــيــــــــــس 
التنفيذي لشركة »األغذية املتحدة«، 
فتحي الخياري، إىل أن »الشركة، مع 
مــــبــــاشــــرة الـــعـــمـــل بـــاملـــصـــانـــع واملــــكــــاتــــب، 
عــمــلــت عـــىل تـــوفـــر إجــــــــراءات احـــرتازيـــة 
مــــــــــشــــــــــددة، ســــــــــــــواء مــــــــن حــــــيــــــث تـــطـــبـــيـــق 
عمليات التباعد بن املوظفن، والتي 
تـــم االســـتـــعـــداد لــهــا عـــىل نــطــاق مــوســع 
أخراً، أو من خالل عمليات التعقيم 
ــــتــــــاج،  لـــلـــمـــكـــاتـــب ومــــــرافــــــق خـــــطـــــوط اإلنــ
التي تتجاوز األربع مرات يومياً بنسب 
مــخــتــلــفــة، لــلــمــحــافــظــة عــــىل إجـــــــراءات 
الــســالمــة يف مــواجــهــة انــتــشــار فـــروس 

كورونا«.
وأضـــــــــــــــاف أن »الـــــــشـــــــركـــــــة عــــمــــلــــت، 
أخـــراً، عىل تطبيق إجـــراءات موسعة 
لـــلـــتـــدابـــر االحـــــــرتازيـــــــة، شـــمـــلـــت إضـــافـــة 
ثــــالثــــة مــــبــــاٍن جــــديــــدة لـــســـكـــن الـــعـــمـــال، 
بما يــدعــم آلــيــات فعالة للتباعد يف ما 

بينهم، حــيــث إن الــغــرف الــكــبــرة التي 
كانت تستوعب أربعة موظفن سابقاً 
أصـــــــبـــــــحـــــــت تـــــــضـــــــم حــــــــالــــــــيــــــــاً اثـــــــــنـــــــــن فــــقــــط 

لتوفر أسس للتباعد والسالمة«.
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال مــــديــــر خـــدمـــات 
التسويق يف الشركة »الوطنية للمواد 
الغذائية«، سانجاي بهاتيا، إن »فتح 
الـــــــــعـــــــــمـــــــــل بــــــــــالــــــــــشــــــــــركــــــــــات واملــــــــــؤســــــــــســــــــــات 
الــــــــخــــــــاصــــــــة بــــــــدبــــــــي بـــــنـــــســـــبـــــة 100% مــــن 
الـــقـــرارات اإليــجــابــيــة الــداعــمــة ألنشطة 
الــــشــــركــــات، والــــتــــي بــــــدأت يف تــطــبــيــقــهــا 
اعــــــــــتــــــــــبــــــــــاراً مــــــــــن أمـــــــــــــــــــس«، الفــــــــــتــــــــــاً إىل أن 
»مــــــبــــــاشــــــرة الــــــــعــــــــودة لــــلــــعــــمــــل واكــــبــــتــــهــــا 
الــــشــــركــــة بـــــــإجـــــــراءات تــعــقــيــمــيــة ملـــرافـــق 
املكاتب والشركة، مع إلــزام املوظفن 
بــــالــــتــــبــــاعــــد مــــــن خـــــــالل وضـــــــع مـــســـافـــات 
ــــنـــــهـــــم، مـــع  تـــــتـــــجـــــاوز املـــــــرتيـــــــن بـــــــن كـــــــل مـ
االلتزام بارتداء الكمامات واستخدام 

سوائل تعقيم األيدي«.
يــشــار إىل أن دبـــي تــضــم عــــدداً من 
أبــــــــــــــــرز املـــــــــــراكـــــــــــز الـــــــتـــــــجـــــــاريـــــــة واملــــــــــــــــــــــوالت يف 
الــعــالــم، ومـــن بينها دبـــي مـــول، الــذي 
يتضمن أبـــرز وأشــهــر املـــاركـــات العاملية 

يف مجال التجزئة. 

عبدالحميد الخشابي:

رت 
ّ

»إدارة )أسواق( وف
معقمات لأليدي، في 

مناطق مختلفة، 
الستخدامها من قبل 

المتسوقين«.

سانجاي بهاتيا:

»العودة للعمل بنسبة 
100% واكبتها الشركة 

بإجراءات احترازية، والتزام 
الموظفين بالتباعد 

الجسدي«.

سركيس: التطبيق الكامل لإلجراءات الوقائية مع عودة الشركات للعمل بكامل طاقتها

قال المدير العام لشركة »بالحصا 
للسياحة«، ناروز سركيس، إن 

»الشركة بدأت استئناف العمل 
 
ً
قبل فترة بشكل تدريجي تماشيا
مع القرارات الصادرة من اللجنة 
العليا إلدارة األزمات والكوارث 

 إلى أن »عودة 
ً
في دبي«، الفتا

الموظفين إلى العمل من 
المكتب بنسبة 100%، بدأ وسط 

تدابير مشددة، مع االلتزام 
بالتطبيق الدقيق والكامل 

لإلجراءات الوقائية واالحترازية 
لمنع انتشار فيروس كورونا 

المستجد )كوفيد-19(«.
وأضاف سركيس: »حرصنا على 

 الستئناف العمل 
ً
االستعداد مبكرا

من المكاتب، مع التركيز على 
توفير بيئة آمنة وصحية 

 
ً
للموظفين والمتعاملين معا

تضمن السالمة للجميع والعمل 
بكفاءة عالية«.

وذكر أن »حركة السياحة الداخلية 
 في مرحلة 

ً
ستلعب دورا

االنتعاش التدريجي لقطاع 
السياحة والسفر في الفترة 

الحالية، إال أن نشاط القطاع يرتبط 
بالدرجة األولى بافتتاح مطار دبي 

الدولي الذي يعد أكبر محور 
 
ً
للنقل الجوي في العالم«، مشيرا

إلى أن »العمل لدى وكاالت 
 في 

ً
السياحة والسفر، ينحصر حاليا

معامالت السفر بالنسبة 
للمقيمين والزوار الراغبين بالسفر 

إلى بلدانهم أو الذين يودون 

 عن 
ً
العودة إلى اإلمارات، فضال
حجوزات السياحة الداخلية«.

وأشار إلى أن »اإلجراءات التي 
بدأت المنشآت والمرافق 

السياحية في دبي باتخاذها، 
والتدابير الوقائية التي تتبعها 
 ألفضل المعايير الصحية 

ً
وفقا

لضمان سالمة الزوار، ستجعل 
 
ً
منها الوجهة األكثر استعدادا

الستقبال السياح مع فتح الحدود 
 أن »اإلمارة 

ً
الدولية«، موضحا

تمتلك مقومات جذب استثنائية 
 الماليين من 

ً
تستقطب سنويا

الزوار حول العالم، وهي مؤهلة 
للعودة والتنافس بقوة على 

الصعيد العالمي«. 

أحمد الشربيني- دبي

أزاد عيشو À دبي

مراكز تجارية باشرت أمس العمل بنسبة 100% من طاقتها االستيعابية. À تصوير: بارتيك كاستيلو

https://www.emaratalyoum.com/business/local/2020-06-04-1.1357837
https://www.emaratalyoum.com/business/local/2020-06-04-1.1357864
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قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة 
الــريــس للسفريات، محمد جاسم 
الــــــــــريــــــــــس، إن األعــــــــــمــــــــــال عــــــــــــــادت إىل 
نــــشــــاطــــهــــا بــــالــــنــــســــبــــة الـــــتـــــي تـــحـــتـــاجـــهـــا 
الـــشـــركـــات وبــحــســب الــطــلــب يف كل 

قــــطــــاع، مـــتـــوقـــعـــاً أن تـــعـــود األعـــمـــال 
بـــــصـــــورة الفــــتــــة مـــــع إعـــــــــادة الــــرحــــات 
املــــنــــتــــظــــمــــة وفـــــتـــــح املــــــــطــــــــارات يف دول 
الــــعــــالــــم ويف اإلمـــــــــــــارات. وأضـــــــــاف أن 
ـــبــــة %100  ـــنــــسـ »عــــــــــــــودة الــــتــــشــــغــــيــــل بـ
جــــــــــــــــــــــــــــاءت مــــــــــتــــــــــبــــــــــايــــــــــنــــــــــة بـــــــــــــــــن أنــــــــشــــــــطــــــــة 
اقـــتـــصـــاديـــة مــخــتــلــفــة، وعــــى حــســب 

الطلب«.
ــــيـــــع  وأضــــــــــــــــــــــــاف الــــــــــــريــــــــــــس أن جـــــمـ
الـــــــــــشـــــــــــركـــــــــــات اتـــــــــــــخـــــــــــــذت اإلجــــــــــــــــــــــــــــراءات 
ــــتـــــمـــــاعـــــي  االحـــــــــــــرازيـــــــــــــة مـــــــــن تــــــبــــــاعــــــد اجـ
وتعقيم والتزام بارتداء الكمامات، 
وأنه يف ما يتعلق باألنشطة املرتبطة 
ــــيـــــاحـــــة فـــــإنـــــهـــــا حــــــالــــــيــــــاً يف حــــالــــة  ــــالـــــسـ بـ

هــــــــــــدوء يف انــــــتــــــظــــــار عــــــــــــودة املــــــــطــــــــارات 
ــــلـــــعـــــمـــــل وبــــــــــــــدء عــــــــــــــودة الـــــســـــيـــــاحـــــة،  لـ
مشرياً إىل أن بدء عودة املقيمن هو 
أمــر إيجابي، ومــن املتوقع أن يكون 
لـــــــه تــــــأثــــــري عـــــــى حــــــركــــــة الـــــســـــيـــــاحـــــة يف 
تشجيع السياح عى السفر وعودة 
الحياة الطبيعية يف ظل اإلجراءات 

االحرازية.
وأشار إىل أن عودة السياح قد 
تــــــســــــتــــــغــــــرق بـــــــعـــــــض الــــــــــوقــــــــــت وربـــــــمـــــــا 
تـــــــــصـــــــــل إىل ثــــــــــــاثــــــــــــة شــــــــــــــهــــــــــــــور، لـــــكـــــن 
الــتــوقــعــات إيــجــابــيــة، وهــنــاك رغبة 
نـــحـــو الـــســـفـــر إىل الــــوجــــهــــات اآلمـــنـــة 
نــــســــبــــيــــاً، مـــــا يــــدعــــم عــــــــودة الـــنـــشـــاط 

تــــــدريــــــجــــــيــــــاً، الفـــــــتـــــــاً إىل تــــــأثــــــر نــــشــــاط 
تـــــأجـــــري الــــــســــــيــــــارات لــــلــــســــيــــاح بــــأزمــــة 
»كــــورونــــا«، بــيــد أن عــــودة الــنــشــاط 
تـــــؤثـــــر إيــــجــــابــــيــــاً عـــــى عـــــقـــــود الـــتـــأجـــري 
الـــــــــســـــــــنـــــــــويـــــــــة والــــــــــشــــــــــهــــــــــريــــــــــة لــــــلــــــســــــوق 
املحلية، وهو أمر يحمي الشركات 

يف ظل تراجع السياحة.

استعادة السياحة لنشاطها ستستغرق بعض الوقت

عودة الرحالت 
المنتظمة تدعم نمو 

الطلب باألسواق
سامح عوض اهلل ■  دبي

 
ً
عقاريون: العودة للعمل من المكاتب تعطي مزيدا

ين من االطمئنان للمستثمر

أفـــــــادت شــــركــــات عـــقـــاريـــة بـــــأن عــــودة 
موظفي القطاع الخاص يف دبي إىل 
مـــــقـــــار عـــمـــلـــهـــم ســـتـــعـــطـــي املــــــزيــــــد مـــن 
االطمئنان للمستثمرين، متوقعن 
حركة بيع وشراء نشطة سيشهدها 
الــــــقــــــطــــــاع الـــــــعـــــــقـــــــاري خــــــــــال الــــنــــصــــف 

الثاين من العام الجاري.
وتـــــــــــــفـــــــــــــصـــــــــــــيـــــــــــــاً، قـــــــــــــــــــــــال الــــــــــرئــــــــــيــــــــــس 
التنفيذي لشركة »دبــلــيــو كابيتال« 
لــــــــــــلــــــــــــوســــــــــــاطــــــــــــة الـــــــــــــــعـــــــــــــــقـــــــــــــــاريـــــــــــــــة، ولـــــــــيـــــــــد 
الــــــزرعــــــوين، إن بــــــدء عـــــــودة مــوظــفــي 
الــــشــــركــــة إىل الـــعـــمـــل مـــــن مــكــاتــبــهــم 
جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءت وســـــــــــــــــــــــــــــــــــط الـــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــزام تــــــــــــــــــام 
بـــــــــــالـــــــــــروتـــــــــــوكـــــــــــوالت الـــــــصـــــــحـــــــيـــــــة الــــــتــــــي 
وضعتها الجهات املختصة، مشرياً 
إىل أن عــــــــــــــــــــودة مــــــــوظــــــــفــــــــي الـــــــقـــــــطـــــــاع 
الـــخـــاص يف دبــــي الســتــئــنــاف عملهم 
مـــــن مــــقــــار شــــركــــاتــــهــــم، ال شـــــك أنـــهـــا 
ــــتـــــســـــهـــــم يف الــــــــــعــــــــــودة إىل الـــــحـــــيـــــاة  سـ

الطبيعية بسرعة أكر.
وأضــــــــــــــاف أن قــــــــــــرار الــــــــعــــــــودة إىل 
العمل من املكاتب سيسهم بشكل 
خاص بالنسبة للقطاع العقاري يف 
إعــــــــــــــــطــــــــــــــــاء مــــــــــــــزيــــــــــــــد مــــــــــــــــن االطــــــــــمــــــــــئــــــــــنــــــــــان 

لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن، مـــــا ســــيــــزيــــد الـــطـــلـــب 
ــــيـــــاً، مـــــع وجـــــود  عـــــى الــــعــــقــــار تـــــدريـــــجـ
رغــبــة لـــشـــراء أصــــول عــقــاريــة يف ظل 

أسعارها املغرية لاستثمار.
ولفت الــزرعــوين إىل أن القطاع 
الـــــعـــــقـــــاري يف دبـــــــي مـــقـــبـــل عــــــى فــــرة 

انتعاش بعد قــرار استئناف العمل 
يف األنشطة والقطاعات االقتصادية 
كــــافــــة، مـــتـــوقـــعـــاً حـــركـــة بـــيـــع وشـــــراء 
نـــــشـــــطـــــة خــــــــــال الـــــنـــــصـــــف الــــــــثــــــــاين مـــن 

العام الجاري.
مــن جــانــبــه، قـــال املــديــر اإلداري 

لــشــركــة »هـــاربـــور الــعــقــاريــة«، مهند 
الوادية، إن جميع موظفي الشركة 
عـــــــادوا إىل الـــعـــمـــل مــــن مــكــاتــبــهــم يف 
مقر الشركة، مؤكداً التزام الجميع 
بــــــــــارتــــــــــداء الــــــكــــــمــــــامــــــات والــــــــقــــــــفــــــــازات، 
فــــــــضــــــــاً عــــــــــن اســـــــــتـــــــــخـــــــــدام املـــــعـــــقـــــمـــــات 
وتــــرك مــســافــة آمــنــة بـــن املــوظــفــن، 
وقياس درجــة حرارتهم للتأكد من 

سامتهم قبل دخولهم الشركة.
وأضــــــــــــــــــــاف أن املــــــــوظــــــــفــــــــن بـــــــــــــدأوا 
تـــــقـــــديـــــم الــــــخــــــدمــــــات واالســـــــتـــــــشـــــــارات 
الـــعـــقـــاريـــة لـــلـــعـــمـــاء الــــذيــــن يـــــــزورون 

الشركة.
بــــــــــــــــــدوره، قـــــــــــال رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
إدارة شركة »الوليد االستثمارية«، 
محمد املــطــوع، إن قــرار الــعــودة إىل 
العمل له انعكاسات إيجابية قوية 
عـــــــى األســـــــــــــــواق بـــــعـــــد هـــــــــــدوء اســـتـــمـــر 
أكـــــــــر مـــــــن شـــــهـــــريـــــن، مـــــــشـــــــرياً إىل أن 
قـــــطـــــاع الــــــعــــــقــــــارات ســــيــــكــــون األســــــــرع 
تـــــعـــــافـــــيـــــاً خــــــــــال الـــــشـــــهـــــريـــــن املــــقــــبــــلــــن 

مقارنة بالقطاعات السياحية.
ويف السياق ذاته، قال الرئيس 
ــــيـــــذى ملــــجــــمــــوعــــة »كــــلــــيــــنــــدســــت  ــــنـــــفـ ــــتـ الـ
ــــنـــــدســـــت،  ــيـ ــ ــلـ ــ جـــــــــــــــــــــروب«، جـــــــــوزيـــــــــف كـ
املـــطـــور الـــعـــقـــاري ملـــشـــروع جــــزر قــلــب 

أوروبــــا: »كــنــا متفائلن بــانــتــهــاء هــذا 
الوضع سريعاً، وبالفعل جاء قرار 
ــــيـــــع الــــــشــــــركــــــات  إعــــــــــــــــادة الــــــفــــــتــــــح لـــــجـــــمـ
والدوام من املكاتب يف وقته بعد ما 
مـــى أكــــر مـــن شــهــريــن مـــن تــطــبــيــق 
نــظــام العمل عــن بــعــد«، مــؤكــداً أن 
الـــشـــركـــة طــبــقــت جــمــيــع اإلرشـــــــادات 
واإلجراءات االحرازية يف ما يتعلق 
بالعمل من مقر الشركة. كما أكد 
قــــــــدرة دولــــــــة اإلمـــــــــــــارات عـــــى احــــتــــواء 
األزمـــــــــــــة ســــــريــــــعــــــاً، مـــــــدلـــــــاً عـــــــى ذلـــــك 

بإعادة العمل من مقر الشركات.
مـــــــــــــــن جــــــــــهــــــــــتــــــــــه، قــــــــــــــــــــال الـــــــــرئـــــــــيـــــــــس 
التنفيذي لشركة »عزيزي للتطوير 
الــــعــــقــــاري«، فــــرهــــاد عـــــزيـــــزي: »نــــويل 
صــحــة وســـامـــة مــوظــفــيــنــا وعــمــائــنــا 
واملـــجـــتـــمـــع عــــمــــومــــاً أهـــمـــيـــة قـــصـــوى، 
كـــــمـــــا تــــتــــخــــذ )عــــــــــزيــــــــــزي( الــــــعــــــديــــــد مـــن 

الــــــخــــــطــــــوات لـــــإســـــهـــــام يف الـــــحـــــد مـــن 
تــــــــفــــــــي )كـــــــــــــــــــورونـــــــــــــــــــا(، تــــــــمــــــــاشــــــــيــــــــاً مــــع 
الــتــوجــيــهــات الــصــحــيــة الـــصـــادرة عن 
الـــــــــــــجـــــــــــــهـــــــــــــات الــــــــــحــــــــــكــــــــــومــــــــــيــــــــــة املـــــــحـــــــلـــــــيـــــــة 

واملنظمات الدولية«.
وأضــــــــــــــــــاف أن الـــــــشـــــــركـــــــة طــــبــــقــــت 
إجــــراءات صــارمــة مــع عـــودة العمل 
مــــــــــــــن املـــــــــــــكـــــــــــــاتـــــــــــــب، أهــــــــــمــــــــــهــــــــــا الــــــــتــــــــبــــــــاعــــــــد 
الــــجــــســــدي، فـــيـــمـــا اســـتـــخـــدمـــت ثــلــث 
طــاقــة الــحــافــات لــنــقــل الــعــمــال، يف 
ــــيـــــب مـــــســـــاكـــــن الــــعــــمــــال  حـــــــن تـــــــم تـــــرتـ
بــــــــــــــــــــواقــــــــــــــــــــع شـــــــــــخـــــــــــصـــــــــــن يف الـــــــــــغـــــــــــرفـــــــــــة 
الــواحــدة، مع توزيع أوقــات الراحة 
طــــــــــــــــــــــــوال الـــــــــــــــيـــــــــــــــوم لــــــــلــــــــحــــــــيــــــــلــــــــولــــــــة دون 

التجمعات الكبرية. 

جوزيف كليندست:

»إعادة العمل من مقر 
الشركات تدل على قدرة 

اإلمارات على احتواء 
األزمة«.

محمد المطوع: 

»قرار العودة 
إلى العمل له انعكاسات 

إيجابية قوية على 
األسواق«.

عطاطرة: هدوء الطلب يعزز سياسات الدوام المرن
قال رئيس مجلس إدارة شركة 

»الدار تريدنج«، ربيع عطاطرة، إن 
»قرار العودة للعمل بنسبة 

100% يسمح بمرونة العمل 
بالنسبة التي تمكن الشركات 
من ممارسة أعمالها بحرية، 

 
ً
لكن وضع األسواق حاليا

هادئ، ما يعزز قدرة الشركة 

على االستمرار في سياسات 
الدوام المرن والعمل عن بعد، 

كجزء من اإلجراءات االحترازية 
لمنع تفشي الوباء«. 

ودعا الجهات المسؤولة إلى 
اإلسراع بترتيب عملية عودة 

المقيمين في الخارج، حيث إن 
نسبة كبيرة منهم تود العودة 

للعمل وتحتاج إليهم شركاتهم، 
 إلى أن قرار العودة 

ً
مشيرا

بنسبة 100% هو قرار جوهري 
ومهم، وسيعزز األسواق 

، ما سيعمل على عودة 
ً
تدريجيا

الحياة إلى األنشطة التجارية 
بكثافة خالل الفترة المقبلة.

دبي ■ اإلمارات اليوم

توقعات بحركة بيع وشراء نشطة مدحت السويفي ■ دبي
لعقارات دبي خالل النصف الثاني 

من العام الجاري.

عودة موظفي الشركات للعمل من مكاتبهم مع االلتزام بالبروتوكوالت الصحية. ■ من المصدر
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أكدت دعم القطاع بعروض وتجارب استثنائية

»دبي للسياحة«: 
اإلمارة وجهة آمنة 

للسّياح والزوار 
الدوليين

تكثيف االتصاالت التسويقية والحمالت 
واألنشطة عبر األسواق الرئيسة.

ــــتـــــســـــويـــــق  ــلـ ــ أفــــــــــــــــــــــادت مــــــــؤســــــــســــــــة دبـــــــــــــــي لـ
ــــيـــــاحـــــي والـــــــتـــــــجـــــــاري، بـــــــــأن اإلمــــــــــارة  الـــــسـ
تــبــذل جـــهـــوداً كــبــرة لــطــمــأنــة الــســيــاح 
املحليني واملسافرين الدوليني، بأنها 
وجهة آمنة وملتزمة بصحة ورفاهية 
ســـــكـــــانـــــهـــــا وزوارهـــــــــــــــــــــــا، مــــــــشــــــــراً يف هــــــذا 
اإلطار إىل االلتزام الصارم باإلجراءات 

والتدابر الوقائية.
وذكر املدير التنفيذي للمؤسسة 
الــتــابــعــة لـــدائـــرة الــســيــاحــة والــتــســويــق 
الــــتــــجــــاري يف دبــــــي )دبـــــــي لـــلـــســـيـــاحـــة(، 
عـــــــصـــــــام كــــــــاظــــــــم، أن املــــــــــــبــــــــــــادرات الــــتــــي 
ســــتــــدعــــم قـــــطـــــاع الــــســــيــــاحــــة تـــتـــمـــثـــل يف 
تــــــوفــــــر عــــــــــروض وتـــــــجـــــــارب اســـتـــثـــنـــائـــيـــة 

للمتعاملني.

ابتكار وتكّيف
ــتــــنــــفــــيــــذي  وتــــــفــــــصــــــيــــــاً، قــــــــــال املــــــــديــــــــر الــ
ملـــؤســـســـة دبـــــي لــلــتــســويــق الــســيــاحــي 
والــــــــــــتــــــــــــجــــــــــــاري، عــــــــــصــــــــــام كـــــــــــاظـــــــــــم، إن 
اســــراتــــيــــجــــيــــة دبـــــــي يف الــــتــــعــــامــــل مــع 
فــــــــــــــروس »كـــــــــــــورونـــــــــــــا« ارتــــــــــكــــــــــزت عـــى 
مــــــــــــراحــــــــــــل أســــــــــاســــــــــيــــــــــة عــــــــــــــــدة يف إطــــــــــــار 
ــــيــــــة إىل مـــخـــتـــلـــف  ــــجــ ــتــــــدريــ ــ الـــــــــعـــــــــودة الــ
الــــــــــقــــــــــطــــــــــاعــــــــــات، بــــــــمــــــــا فـــــــيـــــــهـــــــا الـــــــقـــــــطـــــــاع 
الــــســــيــــاحــــي، مـــســـتـــفـــيـــدة مــــــن قــــدرتــــه 

عـــى االبـــتـــكـــار والــــقــــدرة عـــى الــتــكــيــف 
مـــــــــع الـــــطـــــبـــــيـــــعـــــة املـــــــــتـــــــــطـــــــــورة لــــصــــنــــاعــــة 
الــســفــر الــعــاملــيــة، مــشــراً إىل أن دبــي 
وجــهــة ســيــاحــيــة مــتــكــامــلــة ومــتــنــوعــة 
تـــقـــدم لــــلــــزوار الـــعـــديـــد مـــن الــتــجــارب 

املختلفة.
وأضاف كاظم خال مشاركته، 
أمــــس، يف جــلــســات الـــيـــوم الـــثـــاين من 
الـــــــــحـــــــــدث االفـــــــــــــــــــرايض لـــــــســـــــوق الــــســــفــــر 
العربي، أن اسراتيجية التعامل مع 
ــــا« تــمــثــلــت يف تــنــفــيــذ الـــتـــدابـــر  »كــــــورونــ

الـــــــــــــرئـــــــــــــيـــــــــــــســـــــــــــة وااللـــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــزام الـــــــــــــــــصـــــــــــــــــارم 
بالربوتوكوالت الصحية واإلجراءات 
ــــان صـــحـــة  ــــمــ ــــفـــــة لــــــضــ ــــلـ ــــتـ الــــــوقــــــائــــــيــــــة املـــــخـ
وسامة جميع املجتمعات يف جميع 
أنـــــــــحـــــــــاء دولـــــــــــــــة اإلمــــــــــــــــــــــــــارات، واعــــــتــــــمــــــاد 
بــــرامــــج ومــــــبــــــادرات لــــدعــــم الـــقـــطـــاعـــات 
االقـــــــــــــــــتـــــــــــــــــصـــــــــــــــــاديـــــــــــــــــة األكــــــــــــــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــرراً، 
ومــســاعــدتــهــا عـــى تـــجـــاوز األزمـــــة عى 
املـــــــــــــدى الـــــقـــــصـــــر لـــــضـــــمـــــان االســــــتــــــدامــــــة 

التشغيلية.
ولـــفـــت إىل أنــــــه، فـــضـــاً عــــن ذلـــك 

تــم الــبــدء بــرحــات الـــعـــودة بــالــتــعــاون 
مـــــــــــع شـــــــــــركـــــــــــات الـــــــــــــطـــــــــــــران واملـــــــــــــطـــــــــــــارات 

والسفارات والقنصليات.

جهود كبيرة
وبــــــنّي كـــاظـــم أن دبـــــي شــــهــــدت، يف مــا 
بعد، إعادة فتح تدريجي للقطاعات 
واألســـــــــــــــــــــــــــــــــــواق االقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــاديـــــــــــة وبــــــــــــــــــدأت 
تستعد للسفر، مشراً إىل أن اإلمارة 
تــبــذل جـــهـــوداً كــبــرة لــطــمــأنــة الــســيــاح 
ــــيـــــني مــن  املـــحـــلـــيـــني واملــــســــافــــريــــن الـــــدولـ

الــــــــخــــــــارج بـــــــــأن دبـــــــــي هـــــــي وجــــــهــــــة آمــــنــــة 
ــــتـــــزمـــــة بــــصــــحــــة ورفـــــــاهـــــــيـــــــة الــــســــكــــان  ــــلـ مـ

والضيوف.
وذكــــــــــــــــــــــــــــــــــر أن شـــــــــــــــــركـــــــــــــــــة »طـــــــــــــــــــــــــــران 
اإلمارات« استأنفت رحاتها اىل تسع 
ــــا تــــــمــــــت إعــــــــــــــــــادة فــــتــــح  ــــمــ ــــيــ وجـــــــــــهـــــــــــات، فــ
شــواطــئ الــفــنــادق واســتــئــنــاف أنشطة 
الــــريــــاضــــات املـــائـــيـــة يف اإلمـــــــــارة، عــــاوة 
عــــــــــى إعـــــــــــــــــــادة فـــــــتـــــــح املــــــــطــــــــاعــــــــم يف دبـــــــي 
تــدريــجــيــاً مــع ســاعــات عــمــل مخفضة 
وســعــة مـــحـــدودة جــنــبــاً إىل جــنــب مع 
ــــتـــــزام الــــصــــارم بـــــإرشـــــادات الــصــحــة  االلـ

والسامة.

إحياء الصناعة 
وأفــــــــــــــاد كـــــــاظـــــــم، بـــــــــأن املــــــرحــــــلــــــة املـــقـــبـــلـــة 
تتمثل يف إعــادة فتح قطاع السياحة 
تدريجياً وعودة الثقة بقطاع السفر، 
الفــــتــــاً إىل أن املـــــبـــــادرات الـــتـــي ســتــدعــم 
إحياء صناعة السياحة، ستتمثل يف 
تـــقـــديـــم عـــــــروض وتـــــجـــــارب اســتــثــنــائــيــة 
للمتعاملني، والتي سيتم تصميمها 
خصيصاً لتناسب »الوضع الطبيعي 

الجديد« للسياحة. 
وتـــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــع أنـــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــيـــــــــــتـــــــــــم تـــــــكـــــــثـــــــيـــــــف 
االتــــــــصــــــــاالت الــــتــــســــويــــقــــيــــة والــــحــــمــــات 
واألنـــــشـــــطـــــة عـــــرب األســـــــــــواق الـــرئـــيـــســـة، 
خـــــــــــــــصـــــــــــــــوصـــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــــــال مـــــــــنـــــــــصـــــــــات 

الــــتــــواصــــل االجــــتــــمــــاعــــي لـــلـــحـــفـــاظ عــى 
االعتبار العاملي.

وقــــــــال إن االســــتــــجــــابــــة الـــســـريـــعـــة 
والـــحـــاســـمـــة لـــلـــدولـــة يف الـــتـــعـــامـــل مــع 
جـــائـــحـــة »كـــــــورونـــــــا«، إضــــافــــة إىل قـــوة 
ومتانة البنية التحتية واالستثمار يف 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــرقــمــيــة والــتــقــنــيــات، 
كلها عوامل تعزز من ثقة املستثمرين 

واألعمال باالقتصاد املحيل.

أولوية قصوى
وأكد كاظم أن »دبي للسياحة« عى 
اتـــــصـــــال دائــــــــم مـــــع أصـــــحـــــاب املــصــلــحــة 
ــــمـــــان احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم، مـــــع الـــركـــيـــز  وضـ
عـــــــــــى تــــــــطــــــــويــــــــر حــــــــــزمــــــــــة الــــــتــــــحــــــفــــــيــــــز بــــمــــا 
يــتــنــاســب واحـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم، مــــشــــراً إىل 
أن الــــــــــحــــــــــفــــــــــاظ عـــــــــــــى شـــــــــــــــراكـــــــــــــــات دبـــــــــي 
السياحية االسراتيجية، لها أولوية 

قصوى. 
وأضــــــــــــــــــاف: »ســــنــــســــتــــثــــمــــر بـــشـــكـــل 
أكــــــــــــــرب يف الــــــتــــــكــــــنــــــولــــــوجــــــيــــــا واالبـــــــــتـــــــــكـــــــــار 
ومــجــاالت أخــــرى، الســيــمــا يف بــرامــج 
الــــــصــــــحــــــة والــــــــســــــــامــــــــة خــــــــــــال الــــــفــــــرة 
املــــقــــبــــلــــة«، مــــــشــــــراً إىل أنـــــــه تــــــم وضــــع 
إرشــــــــــادات إعــــــــادة فـــتـــح مــفــصــلــة لــكــل 
مـــــــــــــــــــــــن املـــــــــــــــــــــؤســـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــات الـــــــــــحـــــــــــكـــــــــــومـــــــــــيـــــــــــة 
والـــــــــــــخـــــــــــــاصـــــــــــــة، بـــــــــمـــــــــا يف ذلـــــــــــــــــك قـــــــطـــــــاع 

الفنادق والضيافة.

ين  »االتحاد الئتمان الصادرات« تدعم المصّدر
والشركات المحلية للتعافي من »كورونا«

أكـــــــــــــــــــــــدت شــــــــــــركــــــــــــة االتــــــــــــــــحــــــــــــــــاد الئــــــــتــــــــمــــــــان 
الصادرات، التزامها بدعم الشركات 
املحلية لاستمرار يف القيام باألعمال 
والـــتـــجـــارة، يف إطـــار ســعــيــهــا للتصدي 
لتداعيات فروس كورونا، التي نتج 
عـــــــنـــــــهـــــــا تــــــــــــخــــــــــــّوف املـــــــــــؤســـــــــــســـــــــــات املـــــــالـــــــيـــــــة 
وشركات التأمني الخاصة يف تقديم 
ــــا إىل عـــــــــدد مـــــــن الــــقــــطــــاعــــات  ــــهـ ــــاتـ خـــــدمـ
ــــلــــــب وضــــعــــف  ــــطــ ــــــاض الــ ــــفـ ــ ــــخـ ــ ــــبـــــب انـ بـــــسـ

ساسل التوريد.
وقـــــــــــــــــــــــــــــال الــــــــــــــرئــــــــــــــيــــــــــــــس الـــــــــتـــــــــنـــــــــفـــــــــيـــــــــذي 
لــــلــــشــــركــــة، مــــاســــيــــمــــو فــــالــــســــيــــوين، يف 
ــــيـــــان أمــــــــس: »تــــثــــمــــن شـــــركـــــة االتـــــحـــــاد  بـ
الئــتــمــان الـــصـــادرات الــجــهــود الفعالة 
التي بذلتها الــقــيــادة الحكيمة بدولة 
اإلمارات ملنع انتشار فروس كورونا، 
ويف ســـعـــيـــهـــا إلنـــــعـــــاش اقــــتــــصــــادهــــا يف 
ظل هذه األوقات العصيبة. وتماشياً 
مــــــــــــع هـــــــــــــــذه الـــــــــجـــــــــهـــــــــود والـــــــتـــــــوجـــــــيـــــــهـــــــات 
ليتعافى اقتصاد الدولة بأسرع وقت 
مـــــمـــــكـــــن، تــــســــتــــمــــر )االتـــــــــحـــــــــاد الئــــتــــمــــان 
الـــصـــادرات( بــدعــم الــشــركــات املحلية 
ملـــــــنـــــــحـــــــهـــــــا الـــــــــثـــــــــقـــــــــة لــــــــلــــــــقــــــــيــــــــام بــــــــالــــــــتــــــــجــــــــارة 

واألعمال«.
وتـــــــــــــــــدرك الــــــــشــــــــركــــــــات اإلمــــــــاراتــــــــيــــــــة 
العاملة يف السوق املحلية أو املصدرة 
إىل األســـــــواق الـــدولـــيـــة أهــمــيــة حــمــايــة 
مـــســـتـــحـــقـــاتـــهـــا الــــتــــجــــاريــــة. فـــمـــن خـــال 
أدوات الــحــد مـــن املــخــاطــر الــتــجــاريــة، 
ــــهــــــذه الــــــشــــــركــــــات أن تـــتـــجـــنـــب  يــــمــــكــــن لــ

الــــــــخــــــــســــــــائــــــــر يف األســــــــــــــــــــــــــواق املــــــحــــــفــــــوفــــــة 
باملخاطر نتيجة للتعامات التجارية 

بحسابات ائتمانية مفتوحة.
وشهدت األســـواق زيــادة الطلب 
عـــى أدوات الــحــد مـــن املــخــاطــر خــال 
فرة تفيش فروس كورونا املستجد. 
ــــتـــــأمـــــني  ومــــــــــع ذلـــــــــــــك، فــــــــــإن شــــــــركــــــــات الـ
الــخــاصــة تمتنع عــن تقديم خدماتها 
لــلــشــركــات املــحــلــيــة تـــفـــاديـــاً لــلــمــخــاطــر. 
لــــــــــــــذلــــــــــــــك، فــــــــــــــــــإن »االتــــــــــــــــــحــــــــــــــــــاد الئــــــــتــــــــمــــــــان 
الـــصـــادرات«، بصفتها شــركــة حماية 

االئتمان التابعة للحكومة االتحادية 
بــــــــــدولــــــــــة اإلمـــــــــــــــــــــــــــــارات، تــــــــقــــــــوم بـــــحـــــمـــــايـــــة 
الصادرات اإلماراتية، وتعزيز قدرتها 

التنافسية عاملياً.
وبـــــــــهـــــــــذا الــــــــــشــــــــــأن، قـــــــامـــــــت شـــــركـــــة 
االتـــحـــاد الئــتــمــان الــــصــــادرات، أخــــراً، 
بــــــــدعــــــــم شــــــــركــــــــة إمـــــــــاراتـــــــــيـــــــــة يف حــــمــــايــــة 
ــــة مـــــــن شــــركــــة  ــــاريــ ــــجــ ــتــ ــ مــــســــتــــحــــقــــاتــــهــــا الــ
أمــــــــركــــــــيــــــــة رائـــــــــــــــــــدة أعـــــــلـــــــنـــــــت إفـــــــاســـــــهـــــــا. 
وُيــــــذكــــــر أن الــــشــــركــــة اإلمــــــاراتــــــيــــــة الـــتـــي 
تعمل يف مجال صناعات الفايرب كان 

لــــــــــــديــــــــــــهــــــــــــا تــــــــــــــعــــــــــــــامــــــــــــــات مـــــــــــــــــع الــــــــــشــــــــــركــــــــــة 
األمركية التي كانت تطلب شحنات 
بشكل منتظم، قبل أن تعلم أنها قد 

أعلنت إفاسها.
وتــــــــــــمــــــــــــت حــــــــــمــــــــــايــــــــــة املـــــــســـــــتـــــــحـــــــقـــــــات 
التجارية لهذه الشركة اإلماراتية من 
قــــــــــبــــــــــل شـــــــــــــركـــــــــــــة »االتــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــاد الئـــــــــتـــــــــمـــــــــان 
الـــــصـــــادرات«، فـــلـــوال ذلـــــك، لـــكـــان من 
الـــــصـــــعـــــب لــــلــــغــــايــــة تـــحـــصـــيـــلـــهـــا بـــســـبـــب 
تعقيد إجــــراءات اإلفـــاس والــقــوانــني 
والـــلـــوائـــح املــحــلــيــة يف ســلــطــة قــضــائــيــة 

أجنبية.
ومـــن جــانــب آخـــر، أرادت شركة 
صــــغــــرة ومـــتـــوســـطـــة تـــتـــخـــذ مــــن دولــــة 
اإلمـــــــارات مـــقـــراً لـــهـــا، الــتــوســع ووضـــع 
بــــــصــــــمــــــتــــــهــــــا يف األســـــــــــــــــــــــــــــواق الــــــــعــــــــاملــــــــيــــــــة، 
وعلمت حينها أن املشرين الدوليني 
يـــــــفـــــــضـــــــلـــــــون الــــــــــتــــــــــجــــــــــارة بــــــــحــــــــد ائـــــــتـــــــمـــــــاين 
مفتوح، األمر الذي لم تكن الشركة 
واثقة من تقديمه. ولحل هذا األمر، 
ـــــذه الــــشــــركــــة عـــقـــد بــولــيــصــة  وقــــعــــت هـ
حماية االئتمان التجاري مع »االتحاد 
الئـــتـــمـــان الــــــصــــــادرات« لــلــمــســاهــمــة يف 
ل املـــســـتـــحـــقـــات الـــتـــجـــاريـــة  تــجــنــب تــــحــــوُّ
ــــئـــــة الحـــــــــقـــــــــاً. ثــــــــم بــــــــدأت  ــيـ ــ إىل ديـــــــــــــون سـ
الــــشــــركــــة يف تـــمـــديـــد شـــــــروط االئـــتـــمـــان 
لــــتــــكــــون أكــــــــر قـــــــــدرة عــــــى املــــنــــافــــســــة يف 
السوق، ولتتمكن من دخول أسواق 

جديدة.
أبوظبي À اإلمارات اليوم

الشركات اإلماراتية العاملة في السوق المحلية أو المصدرة إلى األسواق 
الدولية تدرك أهمية حماية مستحقاتها. À من المصدر 

حبط 
ُ
»تنظيم االتصاالت« ت
208.7 آالف هجمة 

إلكترونية خالل 5 أشهر

أفــــــــــادت الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لــتــنــظــيــم 
االتـــصـــاالت، بــأنــهــا أحــبــطــت 208 
آالف و773 هجمة إلكرونية عى 
مــــــــــواقــــــــــع إلــــــــكــــــــرونــــــــيــــــــة يف الــــــــدولــــــــة 
خــــــــال األشــــــهــــــر الــــخــــمــــســــة األوىل 
مـــن الـــعـــام الــــجــــاري، وذلـــــك بــعــد 
ــــمــــــات مــــــــن جــــانــــب  ــــهــــــجــ ــــد الــ ــــاعــ تــــــصــ
مــــــــــــــجــــــــــــــرمــــــــــــــي اإلنــــــــــــــــــــــــرنــــــــــــــــــــــــت الــــــــــــــذيــــــــــــــن 
ــــيــــــات  يـــــــحـــــــاولـــــــون اســــــتــــــغــــــال تــــــداعــ
أزمــــــــة فــــــــروس كــــــورونــــــا املـــســـتـــجـــد 

)كوفيد-19(.
وأوضحت الهيئة، يف تقرير 
أصــــدرتــــه أمـــــس، بـــعـــنـــوان »حــالــة 
األمـــــــــــن الــــــســــــيــــــرباين يف الــــحــــكــــومــــة 
االتحادية لدولة اإلمارات«، أنها 
تمكنت من منع وإحباط 77 ألفاً 
ــــيـــــة خــــال  و919 هــــجــــمــــة إلـــــكـــــرونـ
شــــهــــر مـــــايـــــو املـــــــــايض وحـــــــــــده، وأن 
الهجمات تنّوعت بني برمجيات 
خبيثة وثــغــرات أمنية وتصيد أو 

نصب واحتيال إلكروين.
وكشفت الهيئة أن هجمات 
الــــــــربمــــــــجــــــــيــــــــات الــــــخــــــبــــــيــــــثــــــة شــــكــــلــــت 
إجــــــــــــــــمــــــــــــــــايل  مـــــــــــــــــــــــن   %70 نـــــــــــــســـــــــــــبـــــــــــــة 
الــهــجــمــات الــتــي أحــبــطــتــهــا، وهــي 
عـــــبـــــارة عـــــن بـــــرامـــــج يــــتــــم إنــــشــــاؤهــــا 
بغرض تدمر األنظمة والربامج 

أو الــتــأثــر فــيــهــا أو الــحــصــول عى 
صــــــــــاحــــــــــيــــــــــات فـــــــيـــــــهـــــــا بـــــــشـــــــكـــــــل غـــــر 
ــــيــــــات  قــــــــــانــــــــــوين. وتــــــشــــــمــــــل الــــــربمــــــجــ
الــــخــــبــــيــــثــــة: الــــــفــــــروســــــات وبـــــرامـــــج 
الــــــــــــــفــــــــــــــديــــــــــــــة الــــــــــخــــــــــبــــــــــيــــــــــثــــــــــة وبـــــــــــــــرامـــــــــــــــج 
الـــتـــجـــســـس وعـــمـــلـــيـــات بـــحـــث عــن 
الــــثــــغــــرات األمــــنــــيــــة بـــنـــســـبـــة %22، 
وهي أخطاء برمجية يف األنظمة 
يــــــــمــــــــكــــــــن اســـــــــتـــــــــغـــــــــالـــــــــهـــــــــا مــــــــــــــن قـــــبـــــل 
ــــبـــــث بــــاألنــــظــــمــــة  ــــرمــــــني يف الـــــعـ املــــــجــ
والـــــتـــــأثـــــر فــــيــــهــــا، إضــــــافــــــة إىل %8 
هـــــجـــــمـــــات الــــتــــصــــيــــد اإللــــــــكــــــــروين، 
وهــــي عـــبـــارة عـــن عــمــلــيــة يتقمص 
فــــيــــهــــا املـــــــجـــــــرم صـــــفـــــة شـــــــركـــــــات أو 
جهات موثوقة لخداع املستخدم 
لتسليم بياناته الــخــاصــة ككلمة 
املــــرور والــبــطــاقــة الــبــنــكــيــة، وذلـــك 
عـــــــــــــــــــــرب الــــــــــــــــــرســــــــــــــــــائــــــــــــــــــل أو املـــــــــــــــــواقـــــــــــــــــع 

اإللكرونية املزيفة.
وأوضـــــــــــــــــحـــــــــــــــــت الـــــــــهـــــــــيـــــــــئـــــــــة أنــــــــهــــــــا 
ــــتـــــشـــــاف 23 ثـــغـــرة  تـــمـــكـــنـــت مــــــن اكـ
عـــرب اخـــتـــبـــارات االخـــــــراق وتــقــيــيــم 

الثغرات والكشف االستباقي
وكانت »تنظيم االتصاالت« 
قــد أعــلــنــت، الــشــهــر املــــايض، أنــهــا 
أحــبــطــت 130 ألـــفـــاً و854 هجمة 
إلكرونية عى مواقع إلكرونية 
يف الــدولــة خــال األشهر األربعة 

األوىل من العام الجاري.

أزاد عيشو À دبي

عبير عبدالحليم À أبوظبي

معدالت نمو قوية
قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي 

والتجاري، عصام كاظم، إن اإلمارة استقبلت العام الماضي 
أكثر من 16.73 مليون زائر، بزيادة نسبتها 5.1% مقارنة مع عام 
2018، حيث تجاوزت توقعات نمو السياحة العالمية، كما احتلت 

دبي المركز الرابع في العالم من حيث عدد الزيارات للسنة 
الخامسة على التوالي، حسب مؤشر »ماستركارد العالمي« 

لوجهات المدن لعام 2019. 
وأشار كاظم إلى أنه قبل فرض القيود العالمية على السفر 
بسبب وباء »كورونا«، بدأت صناعة السياحة في دبي عام 

2020 بتسجيل معدالت نمو قوية، إذ استقبلت 3.27 ماليين 
زائر دولي خالل شهري يناير وفبراير الماضيين، بنمو نسبته %4.2 

مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

عصام كاظم:

»الحفاظ على شراكات 
دبي السياحية 

االستراتيجية، لها أولوية 
قصوى«.

دبي وجهة سياحية متكاملة 
ومتنوعة تقدم للزوار العديد من 

التجارب المختلفة. À أرشيفية
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تقنية

ــــفــــــت شــــــــركــــــــة »إنـــــــــــتـــــــــــل« عــــــــــن تـــــــزويـــــــد  كــــــشــ
حـــاســـبـــات مـــحـــمـــولـــة بـــفـــئـــة جــــديــــدة مــن 
املــــعــــالــــجــــات يـــطـــلـــق عـــلـــيـــهـــا »املــــعــــالــــجــــات 
الــــهــــجــــيــــنــــة«، كــــونــــهــــا مـــبـــنـــيـــة بــهــيــكــلــيــتــن 
مـــعـــمـــاريـــتـــن مـــخـــتـــلـــفـــتـــن، األوىل تــنــفــذ 
املـــهـــام ذات األداء الــــعــــايل، وتــســتــهــلــك 
قدراً أكرب من الطاقة يف العمل، بينما 
املــــــــــــــهــــــــــــــام ذات األداء  تــــــــنــــــــفــــــــذ  الـــــــــثـــــــــانـــــــــيـــــــــة 
املــنــخــفــض، وتستهلك قــــدراً أقـــل بكثري 
مـــن الـــطـــاقـــة، مــوضــحــة أن الــجــمــع بن 
الــــهــــيــــكــــلــــيــــتــــن يـــــعـــــمـــــل عــــــــى زيـــــــــــــــادة عـــمـــر 
تشغيل البطارية، والوصول به إىل 16 

ساعة من العمل املتواصل يف اليوم.
ووفــــــــــــقــــــــــــاً ملـــــــــوقـــــــــع »بــــــــــــــي يس ورلــــــــــــــد« 
املــــــتــــــخــــــصــــــص يف مــــــتــــــابــــــعــــــة الــــــحــــــاســــــبــــــات 
الـــشـــخـــصـــيـــة املـــحـــمـــولـــة واملـــكـــتـــبـــيـــة، فـــإن 
حـــــاســـــب »ســــامــــســــونــــغ غـــــاالكـــــي بــــوك 
إس« الــــجــــديــــد، الـــــــذي ظـــهـــر رســـمـــيـــاً يف 
األســواق العاملية يوم 29 مايو املايض، 
يعّد أول حاسب محمول يعمل بتلك 
الـــنـــوعـــيـــة مـــــن شـــــرائـــــح املــــعــــالــــجــــات الـــتـــي 
تــــــــــنــــــــــتــــــــــجــــــــــهــــــــــا »إنـــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــل«، أكـــــــــــــــــــــــــــرب صــــــــــانــــــــــع 
للمعالجات يف العالم، وتضم كالً من 
الــهــيــكــلــيــة املـــعـــمـــاريـــة »كــــــور« الـــتـــي تــنــفــذ 
ــــيــــــة  ــــلــ ــــكــ ــــيــ ــــهــ مــــــــــهــــــــــام األداء الـــــــــــــعـــــــــــــايل، والــ
ــــنـــــفـــــذ مــــهــــام  املــــــعــــــمــــــاريــــــة »أتـــــــــــــــــوم« الــــــتــــــي تـ

األداء املنخفض.
وتــحــمــل الــشــريــحــة الــعــامــلــة بــهــذه 
املــــــــــــــعــــــــــــــالــــــــــــــجــــــــــــــات اســــــــــــــــــــــــم »إنــــــــــــــــــتــــــــــــــــــل هـــــــــايـــــــــف 
لــــــيــــــكــــــفــــــلــــــيــــــد«، وأهـــــــــــــــــم مـــــــنـــــــافـــــــس لـــــــهـــــــا يف 
األسواق هي شركة »سناب دراغون 8 
ــــا شــــــركــــــة  ــــهــ ــــتــــــجــ ــــنــ يس إكـــــــــــــــــــــس«، الـــــــــتـــــــــي تــ
»كـــــوالـــــكـــــوم«، وكــــالهــــمــــا يـــتـــنـــافـــس عــى 
فرتة عمر البطارية، كخاصية أساسية 

للمفاضلة بن اإلثنن.

خواص »ليكفيلد«
وقال نائب الرئيس يف مجموعة حلول 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة واملـــنـــصـــات يف »إنـــتـــل«، 
ســانــجــيــف خـــوشـــو، إن »لــيــكــفــيــلــد« هي 
واحــــــــدة مـــــن شـــــرائـــــح املــــعــــالــــجــــات األكـــــر 
إثــــــــــارة لــــالهــــتــــمــــام مـــــن الــــنــــاحــــيــــة الــتــقــنــيــة 
التي تمتلكها »إنتل« يف خريطة طريق 
املعالجات املستقبلية، وهي تقوم عى 
فكرة انقسام وحدة املعالجة املركزية، 
لـــيـــكـــون بـــهـــا قـــلـــب شـــريـــحـــة مـــــأخـــــوذ مــن 
شـــــريـــــحـــــة »آيــــــــــــس لــــــيــــــك« املـــــــعـــــــروفـــــــة مـــن 
»إنتل«، والعديد من املحاور الداخلية 

»الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــوى« املــــــنــــــتــــــجــــــة 
بهيكلية 

»تـــــريـــــمـــــنـــــوت أتــــــــــــــوم«. وبــــــــــّن خــــــوشــــــو أن 
»ليكفيلد« تستخدم محاور داخلية أو 
»نــــــــــــــــوى« مــــــــن نــــــوعــــــيــــــة »صـــــــنـــــــي كـــــــــــوف«، 
ومـــــــــحـــــــــاور داخــــــلــــــيــــــة أخــــــــــــرى مــــــــن نــــوعــــيــــة 
»أتـــــــــــــوم«، ويــــعــــمــــل الـــجـــمـــيـــع كـــعـــازفـــن 
متنّوعن يف حفلة موسيقية واحــدة، 
حيث تتوىل محاور »صني كوف« املهام 
األمـــــامـــــيـــــة ذات األولـــــــويـــــــة الــــعــــالــــيــــة، يف 
حـــــــــــن تـــــــــتـــــــــوىل مـــــــــــحـــــــــــاور »أتـــــــــــــــــــــــــوم« مــــــهــــــام 
الــخــلــفــيــة منخفضة الــطــاقــة، الفــتــاً إىل 
أن هــــــــــذا املــــــــزيــــــــج يـــــحـــــّســـــن كــــــــــالً مــــــــن قـــــوة 
وكفاءة املعالج، وكذلك قوة وكفاءة 

التعامل مع الرسوميات.

»7 نانو متر«
وأضـــــاف خـــوشـــو أن هــــذا الــتــصــمــيــم هو 
بـــــــــــــــــــــــاكـــــــــــــــــــــــورة ســــــــــلــــــــــســــــــــلــــــــــة مـــــــــــتـــــــــــتـــــــــــالـــــــــــيـــــــــــة مـــــــن 
الــتــصــمــيــمــات املــقــبــلــة، حــيــث تستهدف 
»إنتل« االنتقال بهذه التصميمات إىل 
تـــقـــنـــيـــة الـــتـــصـــنـــيـــع »ســــبــــعــــة نـــــانـــــو مــــــرت«، 
و»خمسة نانو مرت«، أي جعل املسافة 
بـــــــــــن كـــــــــــل »تـــــــــــرانـــــــــــزســـــــــــتـــــــــــور« وآخـــــــــــــــــــر عــــى 
شــريــحــة املــعــالــج تــنــخــفــض إىل »ســبــعــة 
نـــانـــو مـــــرت« و»خـــمـــســـة نـــانـــو مــــــرت«، بــــدالً 
من »10 و12 نانو مرت« أو أكر حالياً، 
مـــــــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــعــــــــــــــــــنــــــــــــــــــي وضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــن 
»الـــــــــــــرتانـــــــــــــزســـــــــــــتـــــــــــــورات« داخـــــــــــــــــل شـــــريـــــحـــــة 

املعالج ورفع كفاءته.
لـــكـــن لـــيـــس مــــن الــــــواضــــــح، عــى 

حــــــــــد قـــــــــــــول خــــــــــوشــــــــــو، مــــــــــا إذا 
كـــــــــــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــــــــــــت تــــــــــــــقــــــــــــــنــــــــــــــيــــــــــــــة 

»ليكفيلد« 

لــــتــــقــــســــيــــم وحــــــــــــــدة املــــــعــــــالــــــجــــــة املــــــركــــــزيــــــة 
وقــوالــب الــقــاعــدة سيتم تطبيقها عى 

منتجات ومعالجات أخرى أم ال.

عمر البطارية
وبحسب املراجعات الفنية التي جرت 
عــــى حــــاســــب »غـــــاالكـــــي بــــــوك إس«، 
خــــــــــــــــــالل األيـــــــــــــــــــــــــــام الـــــــــتـــــــــالـــــــــيـــــــــة لـــــــــطـــــــــرحـــــــــه يف 
األســـــــــواق، فـــإنـــه يـــعـــّد الـــحـــاســـب األكــــر 
إثارة لالهتمام يف الوقت الحايل، يف ما 
يتعلق بــعــمــر الــبــطــاريــة، حــيــث يستمر 
يف العمل بال انقطاع ملدة 16 ساعة يف 
الــــــيــــــوم، مـــــن دون الــــحــــاجــــة إىل إعـــــــادة 
شــــحــــن الــــبــــطــــاريــــة، بـــيـــنـــمـــا يـــبـــلـــغ ســـعـــره 

 1000

دوالر )3670 درهــــمــــاً(. وأهــــم مــمــيــزات 
»غـــــــــاالكـــــــــي بــــــــــوك إس« أنــــــــــه ال يــــعــــاين 
قيود االستخدام الشائعة الظهور مع 
املـــعـــالـــجـــات األقــــــل اســـتـــهـــالكـــا لــلــطــاقــة، 
مــنــهــا األداء األبــطــأ عــنــدمــا يــتــعــن عليه 
مـــحـــاكـــاة الـــــربامـــــج، وعــــــدم الــــقــــدرة عــى 
تشغيل تعليمات »64 بــت« يف النظم 
ــــة عــــــــــى الــــبــــنــــيــــة  ــ ــلـ ــ ــ ــــامـ ــ ــــعـ ــ والــــــــربمــــــــجــــــــيــــــــات الـ
املعمارية »إكس 86«، وذلك نظراً إىل 
وجـــــــود الـــقـــســـم الــــخــــاص بـــاملـــهـــام عــالــيــة 
األداء يف شريحة املعالج، التي تعمل 
من األصل عى معمارية »إكس 86«، 
وبــــــرمــــــجــــــيــــــات »64 بـــــــــــــت«. وإىل جــــانــــب 
ذلك، يتميز هذا الحاسب الجديد بأنه 
أخــف وزنـــاً مــن الــحــاســبــات املنافسة له 
يف مـــــــــــيـــــــــــزة عـــــــــمـــــــــر الــــــــــبــــــــــطــــــــــاريــــــــــة الـــــــعـــــــامـــــــلـــــــة 
ــــالــــــجــــــات »ســـــــــنـــــــــاب دراغـــــــــــــــــــــــون« مـــن  ــــعــ ــــمــ بــ
شــركــة »كــوالــكــوم«، إذ يــصــل وزنـــه اىل 
0.94 كيلوغرام، يف حن يزن حاسب 
»ســــنــــاب دراغــــــــــون« 0.98 كـــيـــلـــوغـــرام، 
كـــمـــا يـــبـــدو »غــــاالكــــي بــــوك إس« أكـــر 
نــحــافــة، حــيــث يــصــل ســمــكــه إىل 11.8 

ملليمرتاً يف أنحف نقطة فيه.
القاهرة ■ اإلمارات اليوم

تصل إلى 16 ساعة عمل متواصلة

»إنتل« تكشف عن »معالجات هجينة« 
تزيد فترة تشغيل بطارية الحاسبات

يطبق تطبيق »سناب شات« مبدأ الزوال السريع للمحتوى، 
 إذا حاول أحد متابعيهم 

ً
وبموجب ذلك ينبه مستخدميه تلقائيا

االحتفاظ بصورهم أو القصص الخاصة بهم. 
 
ً
وعندما يحاول البعض ذلك رغبة في توثيق المحتوى مثال

 يوقعه ذلك التنبيه في حرج بالغ. 
ً
ألهميته أو للتأكد منه الحقا

لذا يمكن في الحاالت الضرورية أن يلجأ المستخدم إلى تفعيل 
وضع الطائرة، الذي يمنع التطبيق من االتصال باإلنترنت والتقاط 

صورة للشاشة في هذا الوضع. 
فإذا كنت من مستخدمي هواتف »آي فون« واضطررت إلى 
التقاط صورة لمحتوى شاشة التطبيق، اتبع الخطوات اآلتية: 
افتح تطبيق Snapchat الذي تبدو األيقونة الخاصة به في 

شكل قناع أبيض فوق خلفية صفراء اللون، ومرر فوق الصفحة 
التي تحتوي على اللقطات والقصص وانتظر لنحو ثانيتين حتى 

يتم التحميل، ثم مرر في اتجاه األعلى ليظهر أمامك »مركز 
التحكم« Control Centre، ومن ثم انقر فوق زر »وضع 

الطائرة« Airplane Mode الذي تبدو األيقونة الخاصة به في 
شكل طائرة، وبعدها عد إلى التطبيق ثم التقط صورة للشاشة 

التي تضم اللقطة المرغوبة، وبموجب عدم تشغيل الشبكة 
الالسلكية أو باقة بيانات الهاتف لن يستطيع التطبيق تنبيه 

الطرف اآلخر إلى الخطوة التي قمت بها.

 بضرورة حذف بعض المنشورات 
ً
قد يشعر المستخدمون أحيانا

 إلى 
ً
التي نشروها عبر الشبكات االجتماعية المختلفة، نظرا

تسببها في المشكالت أو لرغبتهم في البدء من نقطة بداية 
 تلك الحسابات التي تتعلق باألعمال والعالمات 

ً
مختلفة، خصوصا

التجارية. والواقع أن بعض الشبكات ال تقبل إال الحذف الفردي 
للمنشورات، وال تسمح بحذف كل المنشورات دفعة واحدة. 

ومن الشبكات التي تنتهج هذا النهج شبكة »تويتر«، لذا ظهرت 
منصات تعالج تلك المشكلة وتسمح للمستخدم بالحذف 
الجماعي للتغريدات دون أن يفقد أعداد المتابعين أو من 

يتابعهم. 
ومن ذلك األداة المعروفة باسم TwitWipe، وهي أداة 
مجانية تسمح للمستخدم بالتخلص من التغريدات بسهولة. 

فإذا كنت من أصحاب الحسابات على »تويتر« ورغبت في حذف 
تغريداتك السابقة دفعة واحدة، اتبع الخطوات التالية: توجه 

إلى موقع األداة على الـ»ويب« عبر هذا الرابط: 
)twitwipe.com / /:https(، وسجل الدخول إلى حسابك عبر 

»تويتر« من خالل نافذة األداة، ثم انقر فوق زر »الحساب« 
Account في أعلى يمين الشاشة، وعندها ستظهر نافذة 

ين، إلى جانب تسجيل الخروج، الخيار األول هو  صغيرة تضم خيار
»مسح التغريدات« Wipe Tweets، والثاني »مسح التغريدات 
المفضلة وعالمات اإلعجاب« Likes /Wipe Favorites، وهنا 

انقر فوق ما تريده منهما، وبعد ذلك ستظهر أمامك نافذة 
جديدة تضم عدد التغريدات التي نشرتها، وعدد التغريدات 

 TwitWipe المفضلة، وعدد عالمات اإلعجاب، لذا انقر فوق خيار
إذا كنت قد اتخذت قرارك النهائي بالحذف. 

ولو شعرت بالتردد، انقر فوق خيار »اإليقاف« Pause أو 
.Cancel »اإللغاء«

تفعيل وضع الطائرة 
اللتقاط صور الشاشة

حذف تغريدات »تويتر« دفعة واحدة

أعلنت شركة »موتوروال« عن إطالق 
ساعة ذكية جديدة بسعر يبلغ 300 

دوالر )1100 درهم(.
وأوضحت الشركة األمريكية أن 
ساعتها الجديدة )Moto360( تمتاز 
بــتــصــمــيــم مــســتــديــر ومــجــهــزة بــشــاشــة 
قــــــيــــــاس 1.2 بــــــوصــــــة وبـــــــدقـــــــة وضـــــــوح 
)390 × 390 بـــيـــكـــســـل(، كـــمـــا تـــدعـــم 
ــــاً  ــــونــ ــلــ ــ لــــــــوحــــــــة AMOLED عــــــــــرضــــــــــاً مــ
بشكل كامل، فضالً عن أنها محمية 
 Corning Gorilla بواسطة زجــاج
مـــــــــن الــــــجــــــيــــــل الــــــــثــــــــالــــــــث. وأضــــــــــافــــــــــت أن 
سمك الساعة الجديدة يبلغ 13.28 
مــلــلــيــمــرتاً، بــيــنــمــا يــصــل وزنـــهـــا إىل 52 
غـــــــــــــــرامـــــــــــــــاً، عـــــــلـــــــمـــــــا بـــــــــــــــأن الــــــــجــــــــســــــــم يــــــــأيت 

ـــــا مـــــــــــن الــــــــــــــفــــــــــــــوالذ. وأشــــــــــــــــــارت  مـــــــصـــــــنـــــــوعــ
»مــــــوتــــــوروال« إىل أن الـــســـاعـــة تــعــتــمــد 
 Snapdragon Wear( عى منصة
3100( مـــــع ذاكــــــــــرة وصــــــــول عــــشــــوايئ 
)RAM( ســـــــعـــــــة واحــــــــــــــــد غـــــيـــــغـــــابـــــايـــــت 
ــــــة  ــيـ ــ ــ ــــانـ ــ ــــمـ ــ وذاكـــــــــــــــــــــــــــــــــرة داخــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــة ســــــــــعــــــــــة ثـ
غــــيــــغــــابــــايــــت. وبـــــّيـــــنـــــت أنــــــــه إضــــــافــــــة إىل 
مـــــــســـــــتـــــــشـــــــعـــــــر تــــــــــــــــســــــــــــــــارع، تــــــــــــــم تـــــجـــــهـــــيـــــز 
الـــســـاعـــة بـــــ»جــــريوســــكــــوب« ومــقــيــاس 
ضـــــــغـــــــط وجــــــــــهــــــــــاز اســـــــتـــــــشـــــــعـــــــار مـــــعـــــدل 
ضربات القلب، مشرية إىل أنه فضالً 
عـــــــن تــــقــــنــــيــــة WiFi، تــــــدعــــــم الــــســــاعــــة 
أيضاً تقنيات NFC وBluetooth و

.GLONASSو GPS
شيكاغو ■ د.ب.أ 

»موتورال« تطلق ساعة 
ذكية بتصميم مستدير

كشفت شركة »شــاومــي« الصينية 
 Redmi Display( عـــن شــاشــتــهــا
1A( الجديدة، التي تمتاز بتصميم 

جذاب يناسب بيئات العمل.
وأفـــــادت الــشــركــة الــصــيــنــيــة بــأن 
الـــــــشـــــــاشـــــــة الــــــــجــــــــديــــــــدة تــــــــــــأيت مـــــــــــــــزّودة 

بــــلــــوحــــة IPS قـــــيـــــاس 23.8 بـــوصـــة 
وبدقة وضوح تبلغ )1920 × 1080 
بيكسل(، وبسرعة تبلغ 60 هرتز، 
بــيــنــمــا تــبــلــغ درجــــة ســطــوع الــشــاشــة 
250 نــــــــــــــيــــــــــــــت، مــــــــــــــــع نـــــــــســـــــــبـــــــــة تــــــــبــــــــايــــــــن 
1:1000. وأشـــــــــارت إىل أنـــــه بــفــضــل 

لوحة IPS فإن الشاشة تقدم رؤيا 
ممتازة عند زاويــة 178 درجــة، كما 
ــــيـــــز بــــتــــصــــمــــيــــم أنـــــــيـــــــق مـــــــــن خــــــالل  ــــتـــــمـ تـ
الــــــــــــحــــــــــــواف الــــــنــــــحــــــيــــــفــــــة بــــــســــــمــــــك 7.3 

ملليمرتات.
بكين ■ د.ب.أ

»شاومي« تطرح شاشة جديدة تناسب بيئات العمل

نصائح

»غاالكسي بوك إس« أول 
حاسب محمول يعمل 

بالمعالجات الجديدة.                 
■ من المصدر

ميزات
يوفر حاسب »غاالكسي بوك إس« الجديد أداء أفضل عند 

العمل في الهواء الطلق، أو ضوء الشمس، حيث يصل سطوع 
الشاشة إلى المستوى الذي يسمح بالعمل في هذه األجواء 

بال مشكالت. وعند تشغيل هذه الخاصية، يقل عمر تشغيل 
.
ً
البطارية قليال

ويعمل الجهاز بالجيل السادس من تقنية »واي فاي« ذات 
السرعة األعلى، وشريحة لالتصال الدائم بشبكات االتصاالت 

المحمولة من الجيل الرابع، لكن الكاميرا تعمل بدقة واحد 
 مع أعمال العمل عن ُبعد 

ً
ميغابيكسل، التي ال تتناسب كثيرا

، وربما يعود ذلك إلى كون التصميم الخاص 
ً
السائدة حاليا

بالحاسب قد وضع قبل انتشار وباء »كورونا«.

قياس شاشة الساعة الجديدة يبلغ 1.2 بوصة. ■ د.ب.أ
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»المركزي« يشترط
على البنوك عدم إنهاء 

خدمات المواطنين 
أو خفض رواتبهم

أمل المنشاوي À أبوظبي

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

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

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

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

خدماتهم«.

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

وام À أبوظبي

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

لــــــحــــــمــــــايــــــة صـــــــحـــــــة وســــــــــامــــــــــة الـــــعـــــمـــــالـــــة 
املقيمة ومحاربة الفروس.

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

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

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

والحماية لجميع أطياف املجتمع.

عيادات في منطقة مصفح إلجراء فحوص 
 للعمالة المقيمة

ً
»كورونا« مجانا

»التربية« تعتمد 
»القياس 

الذكي« للتقييم 
وتقصره على 
»الفصل الثالث«

درجة الطالب من 
محصلة أوزان الفصول 

الدراسية الثالثة

وام À أبوظبي

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

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

مـــــــــقـــــــــارنـــــــــة بـــــــــــــــــــــــ١6٤ مــــــلــــــيــــــار 
درهـــــــــــــــــــــم خـــــــــــــــــال فـــــــــرايـــــــــر 

الــذي ســبــق.

مليار درهم سيولة 
ضخها »المركزي« 
في السوق خالل 

مارس

19.4

فتح باب التطوع لدعم 
الجهود الوطنية ضد 

»كوفيد ١9«

حملة »اإلمارات تتطوع« تستهدف 
األطباء والمسعفين والممرضين 

والمتقاعدين وطلبة الطب

حمدان بن محمد: القادم أفضل

س اجتماع اللجنة العليا إلدارة األزمات والطوارئ 
ّ
ترأ

في دبي واطلع على سير العمل

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

 أمل وفرص.
ً
هناك دائما

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

مطر أفضل العب في 
تاريخ اإلمارات.. 
والطلياني أول 

المهنئين

من خالل موقع

www.emaratalyoum.com
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اشـــــــــرى مـــغـــنـــي الــــــــــراب األمــــــــــريك جــــاي 
ــــــدد مــــن املـــحـــامـــن والـــنـــشـــطـــاء  زي، وعـ
ــــنـــــف الــــــشــــــرطــــــة، صـــفـــحـــات  وضـــــحـــــايـــــا عـ
إعــــــــــــانــــــــــــات يف عـــــــــــــدد مــــــــــن الـــــــصـــــــحـــــــف يف 
الـــواليـــات املــتــحــدة األمــركــيــة مــن أجــل 
جـــورج فــلــويــد، الـــذي تــويف أثــنــاء إلقاء 

القبض عليه.
وجرى نشر اإلعان، عىل صفحة 
مـــــــــــــشـــــــــــــروع روك نـــــــــــاشـــــــــــن عـــــــــــــىل مـــــــوقـــــــع 
»إنستغرام« ملشاركة الصور، التابعة 
لـــجـــاي زي، وُكـــتـــب أســفــلــه »مــــن أجــل 
جــــــــــــــــــــورج فـــــــــــلـــــــــــويـــــــــــد«. وشـــــــــــمـــــــــــل اإلعــــــــــــــــان 
مـــــــقـــــــتـــــــطـــــــفـــــــات مـــــــــــــن خـــــــــــطـــــــــــاب لــــــلــــــنــــــاشــــــط 

ــــام  ــ ــــنــــــغ عـ ــيــ ــ ــــــي مــــــــــارتــــــــــن لــــــــوثــــــــر كــ ــــوقـ ــ ــــقـ ــ ــــحـ ــ الـ
.1965

ونشر اإلعــان يف نسخة أول من 
أمـــــــــس مـــــــن صــــــحــــــف: نــــــيــــــويــــــورك تـــايـــمـــز 
ودنــــــــــفــــــــــر بــــــــوســــــــت وشـــــــيـــــــكـــــــاغـــــــو تــــــريــــــبــــــون 
ولـــــــــــــــــــوس أنـــــــــجـــــــــلـــــــــوس تــــــــايــــــــمــــــــز وصــــــحــــــف 
أخــــرى، بــحــســب مــا ذكــرتــه شــبــكــة يس 

إن إن اإلخــــــبــــــاريــــــة األمــــــركــــــيــــــة. وقــــالــــت 
»يس إن إن« إنه من املقرر نشر اإلعان 

يف مزيد من الصحف. 
وشــــــــــهــــــــــدت أمــــــــــركــــــــــا احــــــتــــــجــــــاجــــــات 
ــــلــــــب يف  واســــــــعــــــــة الــــــنــــــطــــــاق وأعـــــــــمـــــــــال ســ
أنحاء الباد، بعد وفاة فلويد نتيجة 
الخنق يف 26 مايو املايض، بعدما جثم 

رجــل شرطة بركبته عىل رقبته. يشار 
ــــــن بــــالــــجــــمــــلــــة  ــيـ ــ ــ ــــــركـ ــــاً أمـ ــ ــــــومـ ــــــجـ إىل أن نـ
رفعوا أصواتهم للتنديد بظروف وفاة 
جــــــــــــــورج فـــــــلـــــــويـــــــد. وكــــــتــــــبــــــت ريــــــــهــــــــانــــــــا، يف 
ــــا عــــىل  ــــهــ ــــابــ ــــا عـــــــــر حــــــســ ــــهــ ــــرتــ رســـــــــالـــــــــة نــــــشــ
»إنـــســـتـــغـــرام« مـــرفـــقـــة بــــصــــورة لـــجـــورج 
فلويد »يف األيام األخرة شعرت بأنني 
لم أعد قادرة عىل تحمل كمية اليأس 
والغضب والحزن التي شعرت بها«. 
وأضافت »ديريك شوفن يسكنني!«، 
ــــارة إىل الـــشـــرطـــي املــتــهــم بــالــقــتــل  يف إشــ

غر العمد يف القضية.
سان فرانسيسكو ■ وكاالت

»من أجل جورج فلويد«.. جاي زي يشتري إعالنات في صحف شهيرة

أطلقت محافظةبورسعيد الساحلية املصرية 
اســــــــــــم الـــــــفـــــــنـــــــان مــــــحــــــمــــــود يــــــــاســــــــن عـــــــــىل الـــــقـــــاعـــــة 
الـــكـــرى بـــاملـــركـــز الـــثـــقـــايف )أوبـــــــرا بــورســعــيــد(، 
تقديراً لدور فنان من أبناء املدينة يف الفن 

والثقافة باملنطقة العربية.
وحـــــــــســـــــــب مـــــــــوقـــــــــع الـــــــــشـــــــــروق 

املــصــريــة، أمـــس، أرســلــت املــحــافــظــة رســالــة إىل 
ــــنـــــان الـــــقـــــديـــــر ابـــــــن بــــورســــعــــيــــد، قـــالـــت  أســـــــــرة الـــــفـ
فــــيــــهــــا: »نــــتــــشــــرف بـــــــأن نـــــــزف إلــــيــــكــــم بــــكــــل الـــفـــخـــر 
ــــلـــــواء عــــــادل الـــغـــضـــبـــان،  والــــســــعــــادة نـــبـــأ قــــــرار الـ
مــحــافــظ بــورســعــيــد، بـــإطـــاق اســــم نــجــم مصر 
والوطن العربي الفنان القدير محمود ياسن 

عــــــىل الـــــقـــــاعـــــة الــــــكــــــرى بـــــمـــــســـــرح املــــــركــــــز الــــثــــقــــايف 
)أوبــرا بورسعيد(؛ تكريماً عىل مشوار عطائه 
الفني، وتتويجاً لدوره يف إثراء الحركة الفنية 
بــــــــأعــــــــمــــــــالــــــــه الــــــــــخــــــــــالــــــــــدة يف الــــــســــــيــــــنــــــمــــــا واملــــــــــســــــــــرح 

والتلفزيون«.
القاهرة ■ اإلمارات اليوم

بورسعيد تحتفي بابنها محمود ياسين

أثبتت تمّيزها في أداء مختلف األدوار

مواهب الدراما 
عيد ترتيب 

ُ
ًالرمضانية ت

»النجومية« عربيا
كاملة أبوذكري راهنت على وجوه جديدة هذا 
العام، في تجربة البطولة المشتركة عبر             

»بـ 100 وش«. 
الجمهور تعرف إلى جانب جديد في شخصية 

شريف الدسوقي، هذا العام، من خالل شخصية 
»سباعي«.

مغني الراب األميركي ينضم إلى نجوم غاضبين

جاي زي وبيونسيه.■ أ.ب

اإلعالن ضم مقتطفات 
من خطاب لمارتن لوثر 

كينغ عام 1965.

نجوم أميركيون رفعوا 
أصواتهم للتنديد بظروف 

وفاة جورج فلويد.

هنا داوود.

تيام مصطفى قمر.

إسالم إبراهيم.

ليلى زاهر.

ريم سامي.

شريف الدسوقي.

حياة الحرزي ■ دبي 

نجحت األعمال الدرامية التي عرضت 
خــــــــــــال املـــــــــوســـــــــم الـــــــــرمـــــــــضـــــــــاين، يف طــــــرح 
كــوكــبــة مـــن الــتــجــارب الــفــنــيــة الــتــي تبدو 
مــــــبــــــّشــــــرة بــــمــــســــتــــقــــبــــل واعــــــــــــــــد، ســـــــــــــواء يف 
الـــدرامـــا أو الــكــومــيــديــا، وذلــــك ملـــا أثبتته 
هذه املواهب الجديدة من قدرة حقيقية 
عىل اجتذاب اهتمام الجمهور والنقاد، 
وإثـــبـــات نفسها يف مــغــامــرة الــظــهــور إمــا 
للمرة األوىل عىل الشاشة، أو يف إطالة 

جديدة »فارقة« هذه املرة. 
يف الـــــــــوقـــــــــت الـــــــــــــــذي ضــــــاعــــــفــــــت فــــــرة 
الـــــعـــــزل املـــــنـــــزيل مـــــن نــــســــب اإلقــــــبــــــال عــىل 
مــخــتــلــف األعــــمــــال املـــعـــروضـــة، ومــــن ثم 
الركيز عىل متابعة إطاالت الكثر من 
هــذه التجارب، التي ُوفقت مثلها مثل 
نـــجـــوم الــصــفــن األول والــــثــــاين أحـــيـــانـــاً، 
سواء يف الدراما العربية أو الخليجية، 
يف تشكيل حالة من الرقب والتشويق 
ــــر الــــفــــضــــيــــل،  ــــهــ ــــــدة عــــــــىل أيــــــــــــــام الــــــشــ ــتـ ــ ــ ــــمـ ــ املـ
وطـــــرح اســتــفــهــامــات املــســتــقــبــل، وقــــدرة 
صّناع الدراما الحقاً عىل االستفادة من 
تجاربهم الناجحة، لتقديمها يف أدوار 

تصنع طريقهم وتؤهلهم للنجومية.

طاقات كامنة
ـــخـــــرجـــــة املـــــصـــــريـــــة كـــامـــلـــة  ُتـــــعـــــد تــــجــــربــــة املــ
أبـــــوذكـــــري مــــن أبـــــــرز الــــتــــجــــارب الــنــاجــحــة 
ــــنــــــت مـــــــــــن املــــــــــغــــــــــامــــــــــرة يف هـــــــذا  ــــكــ ــــمــ الـــــــــتـــــــــي تــ
االتــــــــجــــــــاه، واملــــــراهــــــنــــــة عــــــىل وجــــــــــوه شـــابـــة 
ــــريــــــس  ــــكــ جــــــــــــديــــــــــــدة هــــــــــــــــذا الــــــــــــــعــــــــــــــام، عــــــــــــر تــ
الــبــطــولــة املــشــركــة يف مــســلــســل »بـــــ100 

وش«، بــطــريــقــة مــبــتــكــرة، كــشــفــت عن 
الــكــثــر مـــن الـــجـــوانـــب الــفــنــيــة الحقيقية 
ألصـــــــحـــــــابـــــــهـــــــا والـــــــتـــــــفـــــــاصـــــــيـــــــل الــــــخــــــفــــــيــــــة يف 
ــــهــــــم أمــــــــام الـــــكـــــامـــــرا، ولــــعــــل تــجــربــة  أدائــ
املمثل الشاب إسام إبراهيم الذي سبق 
ــــيـــــه الــــجــــمــــهــــور يف مـــشـــاركـــاتـــه  وتـــــعـــــرف الـ
الـــدائـــمـــة يف فـــريـــق الـــرنـــامـــج الــكــومــيــدي 
»SNL بــالــعــربــي«، مــن أنــجــح الــتــجــارب 
ــــتـــــي طــــرحــــهــــا »بـــــــــــــ100 وش«  الـــــجـــــديـــــدة الـ
والـــــــــــتـــــــــــي جـــــــســـــــد فــــــيــــــهــــــا املـــــــمـــــــثـــــــل بـــــطـــــريـــــقـــــة 

كــــومــــيــــديــــة خـــفـــيـــفـــة ونــــاجــــحــــة شــخــصــيــة 
»حمادة«، املاهر يف مجال التكنولوجيا 

والقرصنة.
كما شّكلت تجربة املمثلة الشابة 
دنيا ماهر، مفاجأة املسلسل الكوميدي 
دون مــنــازع، بعد أن شكلت شخصية 
»نــــــــــجــــــــــاء« املـــــــمـــــــرضـــــــة االنـــــــهـــــــزامـــــــيـــــــة الــــتــــي 
يــــســــيــــطــــر عــــلــــيــــهــــا االكـــــــتـــــــئـــــــاب والـــــشـــــكـــــوى 
الدائمة من ظلم الحياة لها، أحد أبرز 
»الـــــــــــكـــــــــــاركـــــــــــرات« الــــــشــــــهــــــرة يف الـــــــشـــــــارع 

املـــصـــري، فــيــمــا كـــانـــت جــمــلــتــهــا املــعــتــادة 
ــــا يــتــيــمــة ال لــيــا قـــريـــب وال حــبــيــب وال  »أنــ
نسيب وال حتى غريب« أهم »قفشات« 
الــكــومــيــديــا الشعبية هـــذا الـــعـــام، ومــن 
أكـــــــــــر الــــــــعــــــــبــــــــارات تـــــــــــــــــــردداً عــــــــىل مــــنــــصــــات 
الـــــــــتـــــــــواصـــــــــل االجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي يف مـــــــــصـــــــــر. يف 
املــقــابــل، وعـــىل الــرغــم مــن مشاركته يف 
الــــــــــــعــــــــــــديــــــــــــد مـــــــــــــــن األعــــــــــــــــــمــــــــــــــــــال املــــــــســــــــرحــــــــيــــــــة 
والــســيــنــمــائــيــة، وفـــــــوزه بـــجـــائـــزة أحــســن 
ممثل يف مــهــرجــان الــقــاهــرة السينمايئ 

عن دوره يف فيلم »ليل خارجي«، إال أن 
الجمهور تــعــرف اىل جــانــب جــديــد كلياً 
يف شــــخــــصــــيــــة شــــــريــــــف الـــــــدســـــــوقـــــــي هـــــذا 
العام، الذي جّسد شخصية »سباعي« 
الــســكــر الــــذي يــشــارك يف أعــمــال نصب 
الــعــصــابــة الــطــريــفــة، إىل جــانــب املوهبة 
ـــابـــــــة زيـــــــنـــــــب غــــــــريــــــــب، الـــــــتـــــــي قــــدمــــت  ـــ ــــــشـ الـ
شــــــخــــــصــــــيــــــة »رضـــــــــــــــــــــــــــــــوى«، »الـــــــــنـــــــــّصـــــــــابـــــــــة« 
خـــفـــيـــفـــة الــــــــــدم والــــشــــخــــصــــيــــة الـــشـــعـــبـــيـــة 

املعروفة بتلقائيتها املفرطة.

إطالالت متميزة
بــــعــــيــــداً عـــــن األدوار الــــكــــومــــيــــديــــة، نــجــح 
نـــــــجـــــــل الــــــــفــــــــنــــــــان مـــــصـــــطـــــفـــــى قـــــــــمـــــــــر، تـــــيـــــام 
مــصــطــفــى قـــمـــر، يف وقـــوفـــه الـــثـــاين أمـــام 
يسرا يف مسلسل »خيانة عهد« رمضان 
هذا العام، بعد مسلسل »لدينا أقوال 
أخـــــــــــــــــرى« )رمــــــــــضــــــــــان 2018( يف تــــقــــديــــم 
شـــــخـــــصـــــيـــــة »عــــــــــــــــــــي«، املــــــــــــراهــــــــــــق صـــــاحـــــب 
الــشــخــصــيــة االنـــطـــوائـــيـــة، وجـــــذب انــتــبــاه 
الجمهور بأدائه املتقن وصدق انفعاالته 
عـــىل الـــشـــاشـــة.  كــمــا اســتــطــاعــت املمثلة 
الـــــــــشـــــــــابـــــــــة هـــــــنـــــــا داوود إنـــــــــــجـــــــــــاح تـــــجـــــربـــــة 
شــــــخــــــصــــــيــــــة »تــــــــــــــــمــــــــــــــــارا« ابــــــــــنــــــــــة زوج ديــــــنــــــا 
الـــــــــــشـــــــــــربـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــي يف مـــــــــســـــــــلـــــــــســـــــــل »لــــــــعــــــــبــــــــة 
الـــــــــنـــــــــســـــــــيـــــــــان«، بـــــــــــــــــــــأداء الفــــــــــــــت ومـــــــحـــــــرف 
مقارنة بتجربتها الدرامية األوىل، التي 
ــــــد كــــبــــر يف تــقــمــص  وفـــــقـــــت فــــيــــهــــا إىل حـ
ــــيـــــة املـــــــــراهـــــــــقـــــــــة. أمــــــــــــا تــــــجــــــربــــــة ريــــــم  شـــــخـــــصـ
سامي، شقيقة املخرج محمد سامي، 
فـــنـــجـــحـــت هــــــي األخــــــــــــرى يف تــــقــــديــــم دور 
مميز يف مسلسل »الرنس« من خال 
شـــخـــصـــيـــة »نـــــــــــــورا«. فـــيـــمـــا جــــــــاءت عـــــودة 
املــمــثــلــة الــشــابــة لــيــىل زاهــــــر، ابـــنـــة الــنــجــم 
أحــمــد زاهـــر بــعــد غــيــاب لــســت ســنــوات، 
مــــــــــوســــــــــومــــــــــة بــــــــالــــــــرحــــــــيــــــــب الـــــــجـــــــمـــــــاهـــــــري 
ــــتـــــاة الـــطـــيـــبـــة  ــــفـ واإلعــــــــجــــــــاب بـــشـــخـــصـــيـــة الـ
»نور«. عىل وترة النجاح نفسها، أثبت 
املـــمـــثـــل واملـــغـــنـــي مــحــمــد ديــــــــاب، قــــــدرات 
جـــديـــدة عـــىل الـــشـــاشـــة، عـــر نــجــاحــه يف 
تـــقـــديـــم أربـــــــع شـــخـــصـــيـــات مــخــتــلــفــة هـــذا 
الــعــام، بالقدر نفسه مــن اإلقــنــاع الــذي 

جذب إليه املتابعات واإلشادات. 

وجوه خليجية
على صعيد األعمال الخليجية، تبرز تجربة الممثلة والمغنية الكويتية 

آالء الهندي التي تفوقت هذا العام في تقديم دور مختلف في 
مسلسل »أم هارون«، بعد تألقها في شخصية »زنوبة« »خبلة 
 على الدراما 

ً
 كليا

ً
الفريج«، الذي قدمت بواسطته »كاركتر« جديدا

الخليجية، وشكلت حالة لربما أفصحت عن والدة نجمة خليجية 
جديدة. فيما قدمت اإلعالمية السعودية هبة حسين، أول 

أدوارها الكوميدية الناجحة من خالل مشاركتها في مسلسل 
إذ برعت في تقديم شخصية »مخرج 7«، 
زوجة شقيق دوخي.»سامية« 

مواهب إماراتية
في الدراما المحلية، برزت وجوه فنية واعدة هذا العام، بعد أن 
 
ً
 إيجابيا

ً
نجحت أعمال محلية في استقطاب أسماء خلفت انطباعا

في إطالالتها الكوميدية المميزة على الشاشة، كان أغلبها في 
مسلسل »بنت صوغان« الذي تميزت فيه أسماء: خلف األحبابي، 

عيسى كايد، محمد الكعبي، عبداهلل بوهاجوس، خليفة 
السعدي، عادل خميس، علي مانع، طارق الغفري، عبدالرحمن 

الزيدي، والطفل خليفة. كما نجحت وجوه عدة في أدوار البطولة 
النسائية أمثال هيفاء العلي، فاطمة البنداري، مواري عبداهلل، 

رحاب العطار، زينب القنيدلي، ورشا العبيدي.
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اســـــتـــــضـــــاف مـــــعـــــرض أبـــــوظـــــبـــــي الــــــــدويل 
لـــــــــلـــــــــكـــــــــتـــــــــاب املــــــــــــخــــــــــــرجــــــــــــة الـــــــســـــــيـــــــنـــــــمـــــــائـــــــيـــــــة 
الـــســـعـــوديـــة، شـــهـــد أمــــــن، يف جــلــســة 
افرتاضية ُبثت عىل اإلنرتنت، أول من 
أمـــس، وتــحــدثــت حــول أعــمــالــهــا التي 
تـــــــنـــــــتـــــــمـــــــي إىل مــــــــــــــدرســــــــــــــة »الــــــــــواقــــــــــعــــــــــيــــــــــة 
السحرية«، ومصادر إلهامها، عالوة 
عىل آمالها الكبرية ملستقبل السينما 

العربية.
تــعــد الجلسة جـــزءاً مــن سلسلة 
الـــجـــلـــســـات االفــــرتاضــــيــــة الـــتـــي تــنــظــمــهــا 
دائــــرة الــثــقــافــة والــســيــاحــة - أبــوظــبــي، 
بعد تأجيل الـــدورة الـــ30 مــن معرض 
أبـــــوظـــــبـــــي الــــــــــــدويل لــــلــــكــــتــــاب إىل الــــعــــام 
املقبل، بسبب وباء »كوفيد-19«، إذ 
اســـتـــضـــافـــت الــســلــســلــة ضـــيـــوفـــاً كــانــت 
مـــــــــــقـــــــــــررة مـــــــشـــــــاركـــــــتـــــــهـــــــم يف املــــــــــعــــــــــرض، 
لــيــتــواصــلــوا مــع املــشــاهــديــن بــأمــان من 

منازلهم.
اســـــتـــــهـــــّلـــــت شـــــهـــــد أمـــــــــن الـــجـــلـــســـة 
ــــنـــــاقـــــشـــــة أحـــــــــــــدث أفــــــالمــــــهــــــا »ســـــيـــــدة  بـــــمـ
ــــاز جــــائــــزة »فــــريونــــا«  الـــبـــحـــر«، الــــــذي حـ
ــــة الــــــفــــــيــــــلــــــم األكـــــــــــــــر إبــــــــــــداعــــــــــــاً يف  ــ ــئـ ــ ــ عـــــــــن فـ
مــــــهــــــرجــــــان فــــيــــنــــيــــســــيــــا الــــــــــــــــدويل، الـــــعـــــام 
املــايض، ويعّد أول فيلم روايئ طويل 

لشهد أمن.
تــــطــــّرقــــت الــــجــــلــــســــة إىل الـــعـــنـــاصـــر 
ــــطــــــوريــــــة يف الــــفــــيــــلــــم، املــــســــتــــوحــــاة  األســ
بـــــــشـــــــكـــــــل كــــــــبــــــــري مــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــرتاث الـــــــعـــــــربـــــــي 

القديم.
وأوضـــــــحـــــــت املـــــخـــــرجـــــة أن هـــدفـــهـــا 
مــــن تــجــســيــد املـــيـــثـــولـــوجـــيـــا الـــعـــربـــيـــة يف 
فــــيــــلــــمــــهــــا، كــــــــــان لــــــطــــــرح األســــــئــــــلــــــة عـــىل 
املــشــاهــديــن، وتــحــفــيــزهــم عـــىل الــتــفــّكــر 

يف هــــــذه الــــــرمــــــوز، ومــــــا تــــعــــّر عــــنــــه مــن 
قــــــــــضــــــــــايــــــــــا، عـــــــــــــوضـــــــــــــاً عـــــــــــــن عـــــــــــــــــرض هـــــــــذه 
ــــابـــــات مــنــّســقــة  الـــقـــضـــايـــا مــــن خـــــالل إجـ
وتـــــــــصـــــــــاريـــــــــح أحــــــــــــاديــــــــــــة الـــــــــجـــــــــانـــــــــب. كــــمــــا 
اّتـــــــــــخـــــــــــذت أمـــــــــــــن قــــــــــــــــرار إنــــــــــتــــــــــاج الــــفــــيــــلــــم 
ـــيـــــض واألســـــــــــــود لـــتـــمـــثـــيـــل صــــرامــــة  ــــاألبــ بـ
الشخصيات وقساوة ظروف القصة.
وتـــطـــرقـــت شـــهـــد أمــــن إىل آمــالــهــا 
الكبرية ملستقبل السينما العربية، ملا 
رأتـــــــــه مــــــن نـــــصـــــوص ســـيـــنـــمـــائـــيـــة عـــربـــيـــة 
مميزة، تعّر عن الواقع العربي براء 
ثـــــــقـــــــافـــــــتـــــــه وتــــــــــــنــــــــــــوع تــــــــقــــــــالــــــــيــــــــده وغــــــــــــــــــــزارة 
ــــامــــــل يف  أســــــــاطــــــــريه، ورأت أن أهــــــــم عــ

إنجاز نص سينمايئ محكم، يكمن يف 
ثــقــة كــاتــب الــنــص بــفــكــرتــه وأصــالــتــهــا، 
عـــــوضـــــاً عـــــن مــــــحــــــاوالت تـــقـــلـــيـــد أعــــمــــال 
سينمائية سابقة من ثقافات أخرى. 
وتنشغل شهد أمن حالياً يف العمل 
عـــىل نـــصـــوص ســيــنــمــائــيــة جـــديـــدة عىل 
أمـــــــــــــل أن تـــــــجـــــــد مـــــــشـــــــروعـــــــهـــــــا الــــــجــــــديــــــد 
قــريــبــاً، مــن خــالل البحث عــن اإللــهــام 
يف قــراءات مكّثفة يف علم األساطري، 
ــــثـــــوي لــهــذه  خـــصـــوصـــاً مــــن املـــنـــظـــور األنـ
ـــــة مـــن  ــيــ ــ ــــــرتاثـــ الـــــقـــــصـــــص والــــــحــــــكــــــايــــــات الـ

مختلف الثقافات. 
يـــــشـــــار إىل أن الــــكــــاتــــبــــة واملــــخــــرجــــة 

شهد أمن ولدت وترعرعت يف مدينة 
جــّدة الــســعــوديــة، وهــي حاصلة عىل 
درجــة البكالوريوس يف اإلنــتــاج املــريئ 

والــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــات الــــــســــــيــــــنــــــمــــــائــــــيــــــة مــــن 
جامعة غرب لندن، كما تحمل 

تــــــــــــــــــــألــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــف  يف  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 
السيناريوهات. ومن أفالمها 

الـــــــــــــقـــــــــــــصـــــــــــــرية »مــــــــــوســــــــــيــــــــــقــــــــــانــــــــــا« 
و»نــــــــــافــــــــــذة لــــــــيــــــــىل«، وُعــــــــــرض 
فــــــــيــــــــلــــــــمــــــــهــــــــا الـــــــــــقـــــــــــصـــــــــــري »عـــــــــــن 

وحـــوريـــة« )2013( لــلــمــرة األوىل 
يف مــــــــهــــــــرجــــــــان دبـــــــــــــي الـــــســـــيـــــنـــــمـــــايئ 
ــــيـــــدة الـــبـــحـــر«  الــــــــــدويل، ويــــعــــد »سـ
مـــــن  طـــــــــــويـــــــــــل  روايئ  فــــــــيــــــــلــــــــم  أول 

إخراجها.
الــــــــجــــــــلــــــــســــــــات  أن  إىل  يـــــــــــــشـــــــــــــار 
االفــــــــــــرتاضــــــــــــيــــــــــــة الــــــــســــــــابــــــــقــــــــة ملــــــعــــــرض 
أبـــــــــــــــوظـــــــــــــــبـــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدويل لــــــــــلــــــــــكــــــــــتــــــــــاب، 
اســــــــــــتــــــــــــضــــــــــــافــــــــــــت خــــــــــــبــــــــــــري الــــــــــســــــــــلــــــــــوك 
الــســويــدي، تــومــاس إريكسون، 
وخبري التدريب للبقاء عىل قيد 
الـــــــــــــحـــــــــــــيـــــــــــــاة، جـــــــــــــــــــون هــــــــــــــادســــــــــــــون، 
والـــــشـــــاعـــــر الـــــريـــــطـــــاين مــــــن أصــــل 
إثيوبي، ليم سيساي، واملؤلفة 
املعروفة يف مجال كتب الطبخ 
لــــــــأطــــــــفــــــــال، آنـــــــابـــــــيـــــــل كــــــــارمــــــــل، 

وآخرين. 
وتـــــــــــعـــــــــــقـــــــــــد الــــــــــــــــيــــــــــــــــوم جــــــلــــــســــــة 

افـــــــرتاضـــــــيـــــــة بــــــعــــــنــــــوان »الــــتــــصــــمــــيــــم 
الـــهـــنـــديس اإلســــالمــــي«، يف الــســاعــة 
الخامسة مساء، وسيتم بثها عر 
قــــــــنــــــــاة مــــــــعــــــــرض أبـــــــوظـــــــبـــــــي الــــــــــــدويل 

للكتاب عىل موقع »يوتيوب«.
أبوظبي ■ اإلمارات اليوم

ت ضيفة على جلسة افتراضية لـ »أبوظبي للكتاب«
ّ
حل

المخرجة السعودية شهد أمين: آمالي كبيرة

كــشــف مـــهـــرجـــان الـــشـــارقـــة الــســيــنــمــايئ 
الــــــــــدويل لــــأطــــفــــال والـــــشـــــبـــــاب، الـــتـــابـــع 
ملــؤســســة »فـــن« املــعــنــيــة بــتــعــزيــز ودعــم 
الــــفــــن اإلعـــــالمـــــي لـــأطـــفـــال والـــنـــاشـــئـــة، 
ــــتـــــه »يف بـــيـــتـــنـــا  ــــنـــــصـ عـــــــــن إتـــــــاحـــــــتـــــــه عـــــــــر مـ
الــــــتــــــي   ،www.siff.ae ســـــــيـــــــنـــــــمـــــــا« 
أطلقها أخرياً، تسعة أفالم سينمائية 
جــــــــــديــــــــــدة مــــــــــن ثــــــــمــــــــاين دول، ُتـــــــعـــــــرض 

مجاناً حتى يوليو املقبل.
ــــديــــــد  ــــمــ وأعــــــــــــلــــــــــــن املـــــــــــهـــــــــــرجـــــــــــان عــــــــــــن تــ
عروض األفالم عر املنصة حتى نهاية 
الشهر املــقــبــل، بعد أن كــان مــن املقرر 
عــــــرضــــــهــــــا حــــــتــــــى نــــــهــــــايــــــة مــــــــايــــــــو املــــــــــــايض، 
ليتيح أمام محبي الفّن السابع فرصة 
االستمتاع باألعمال السينمائية، كما 
ســـــيـــــســـــتـــــمـــــر يف تـــــــقـــــــديـــــــم األعــــــــــــمــــــــــــال بــــمــــا 
تقتضيه الــظــروف ليبقى عــىل مسافة 
قريبة من الجمهور، يف ظّل إجراءات 
الــــــتــــــبــــــاعــــــد االجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي الــــــــتــــــــي فـــــرضـــــهـــــا 

انتشار فريوس كورونا املستجد.

ين والسعودية من البحر
تــعــرض املــنــصــة مـــن الــبــحــريــن عــمــلــن، 
ــــمـــــد  األول »زيـــــــــــــــنـــــــــــــــب« لــــــــلــــــــمــــــــخــــــــرج مـــــحـ
ــــمــــــد، الـــــــــــــذي يـــــــــــــروي عـــىل  إبـــــــراهـــــــيـــــــم مــــــحــ
امــتــداد 16 دقيقة قصة كــفــاح الطفل 
»عـــــــــــــــــــي«، وســـــــعـــــــيـــــــه مــــــــــن أجـــــــــــــل إعـــــــــــــادة 
الــــبــــصــــر لــــصــــديــــقــــتــــه »زيـــــــنـــــــب« يف قــــالــــب 

درامي متمّيز.
إىل جـــــــــانـــــــــب الـــــــعـــــــمـــــــل »ســــــــــوريــــــــــج« 
ملخرجه، هاشم شرف، الذي يحيك، 
خالل ست دقائق، عن الظروف التي 
أدت بــــطــــفــــل هـــــنـــــدي يــــعــــيــــش يف دولــــــة 
ــــفـــــة  ــيـ ــ خـــــلـــــيـــــجـــــيـــــة إىل الــــــــتــــــــعــــــــرف إىل وظـ

والده.
ومـــــن الـــســـعـــوديـــة تـــعـــرض املــنــصــة 
فيلم املــخــرجــة، لــولــوة العبدالواحد، 
»فـــــــــــــــــويـــــــــــــــــس نــــــــــــــــــــــــــــــــــوت«، الــــــــــــــــــــــــــــذي يــــــــــــعــــــــــــّرف 

املــــــــــــشــــــــــــاهــــــــــــديــــــــــــن، خــــــــــــــــــالل 16 دقــــــــيــــــــقــــــــة، 
بــــــــالــــــــعــــــــالقــــــــة الــــــــــتــــــــــي تـــــــنـــــــشـــــــأ بـــــــــــن حــــســــن 
املــــــــــــــراهــــــــــــــق، املـــــــــــريـــــــــــض املــــــــقــــــــيــــــــم يف غــــــرفــــــة 
مـــــســـــتـــــشـــــفـــــى نــــــتــــــيــــــجــــــة مــــــــــــــرض مــــــــزمــــــــن، 
وجـــهـــاز تــســجــيــل الــجــيــب الـــخـــاص بــه، 

الذي يعتمد عليه لتسجيل أفكاره.
ويف جــــــــولــــــــة نــــــحــــــو آفـــــــــــــــاق الـــــــــدرامـــــــــا 
اإلنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة تــــــــعــــــــرض املـــــــنـــــــصـــــــة الــــفــــيــــلــــم 
الــــرويــــجــــي »شـــعـــر املـــــامـــــا«، ملــخــرجــتــه، 
مايا أرنيكليف، التي تــروي من خالل 
الـــعـــمـــل الـــصـــامـــت رحـــلـــة تـــعـــايف إحــــدى 
األمــهــات وتماثلها للشفاء مــن مرض 
ــــمـــــل صـــــــــوراً  الـــــــســـــــرطـــــــان، إذ يــــــقــــــدم الـــــعـ
جـــمـــيـــلـــة تــــعــــر عـــــن املــــشــــاعــــر اإلنـــســـانـــيـــة 

املختلطة.

صداقة
ســـيـــكـــون رواد املـــنـــصـــة عــــىل مــــوعــــد مــع 
الفيلم األسرتايل »شريبرت روزنكرانتز 

- أنت جميلة«، للمخرجة ناتايل فان 
دن دونـــــــــغـــــــــن، الـــــــــــــذي يــــــــــــــــروي، يف 10 
دقــــــائــــــق، عـــــالقـــــة صـــــداقـــــة بـــــن »مــــيــــي« 
وحــــيــــوانــــهــــا األلـــــيـــــف الــــــــذي تــــقــــي مــعــه 
الــــكــــثــــري مــــــن الـــــــوقـــــــت، عــــــىل الــــــرغــــــم مــن 
وجـــــود األصــــدقــــاء مـــن الــبــشــر حــولــهــا، 
يف تـــــــولـــــــيـــــــفـــــــة تــــــــــعــــــــــزز عــــــــــالقــــــــــة األطــــــــــفــــــــــال 
بــــــالــــــحــــــيــــــوانــــــات األلـــــــيـــــــفـــــــة. كــــــمــــــا تـــــعـــــرض 
املـــنـــصـــة الـــفـــيـــلـــم الــــرتــــغــــايل »انــــتــــمــــاء«، 
لــــلــــمــــخــــرجــــة لــــــــــــورا ســـــيـــــكـــــســـــاس، الـــــــذي 

يسلط الضوء يف 17 دقيقة عىل عالقة 
ــــابــــــة  الـــــــــصـــــــــداقـــــــــة الــــــــتــــــــي تــــــــربــــــــط بــــــــــن الــــــشــ
»ايــــمــــلــــيــــا« الـــســـاعـــيـــة وراء الـــبـــحـــث عــن 
والـــديـــهـــا بـــعـــد انـــتـــهـــاء الــــحــــرب الــعــاملــيــة 
الـــــثـــــانـــــيـــــة، والــــــــشــــــــاب تـــــــومـــــــاس الـــــالجـــــئ 
النمساوي، يف حبكة مبنية عىل قصة 

حقيقية لجدة املخرجة.
يف رحلة تطوف باملشاهدين نحو 
أبــــــــــرز الــــتــــقــــالــــيــــد حــــــــول الــــــعــــــالــــــم، يــــأخــــذ 
الـــــــــفـــــــــيـــــــــلـــــــــم اإلســــــــــــــــــبــــــــــــــــــاين »قــــــــــــمــــــــــــصــــــــــــان إىل 
ـــــريي  ـــــه جــــــــــــــــوردي فـ ــــرجـ الــــــــســــــــمــــــــاء«، ملــــــخــ
باتايا، متابعيه للتعرف إىل واحد من 
أبرز تقاليد بلدة صغرية، وهي األبراج 
البشرية املعروفة باسم »انكسانيتا«، 
يف خــــلــــطــــة ســــيــــنــــمــــائــــيــــة مــــبــــتــــكــــرة تـــــــروي 
قـــــصـــــة الـــــطـــــفـــــل »كــــــيــــــم« وقـــــلـــــق والـــــدتـــــه 
عــنــدمــا يـــذهـــب لــصــعــود تــلــك األبــــــراج، 

والكثري من األحداث املشوقة.
الشارقة ■ اإلمارات اليوم

أفالم جديدة 
على منصة 

»في بيتنا سينما«

شهد أمين:

م، 
َ
»أهم عامل في إنجاز نص سينمائي ُمحك

يكمن في ثقة كاتب النص بفكرته وأصالتها«.
»اتخذت قرار إنتاج )سيدة البحر( باألبيض واألسود، 

لتمثيل صرامة الشخصيات وقساوة الظروف«.

تغّير دور المرأة
تدور قصة فيلم »سيدة البحر« حول تغير دور المرأة في 

المجتمع، من خالل سرد أحداث خيالية للفتاة »حياة«، التي 
أفلتت من عادات وتقاليد قديمة لقريتها، حيث يضّحون بالفتيات 
الصغيرات لمجتمع من الحوريات في البحر، وتتمحور القّصة حول 
الصراع الداخلي الذي تعيشه الفتاة، وهل انتماؤها إلى القرية 

أم البحر.

9
 حتى نهاية يوليو

ً
اكتشافتعرضها مجانا

تعرض المنصة الفيلم 
الروائي الطويل من 

سويسرا، لمخرجه ستيفان 
جاقر، »سومر الكبير« )98 

دقيقة(، ويروي كيف 
يكتشف »سومر« الحياة 

بعد سفره والتغلب على 
وحدته.

وتقدم المنصة فيلم 
الرسوم المتحركة 
البريطاني »العالج 

بالصدمة«، للمخرجين ماتيو 
الندور، وبالي أنجل، الذي 
يتحدث، خالل ست دقائق، 

عن الخوف الذي يسكن 
»جيم« عندما يرى أبسط 

األمور وأعظمها، لكنه 
 
ً
سرعان ما اتخذ قرارا
بالتغلب على هذه 

المواقف جميعها، ليبدأ 
 من حياته.

ً
 جديدا

ً
فصال

»شعر الماما« يروي 
رحلة تعافي إحدى 
األمهات من مرض 

السرطان. ■من المصدر

مهرجان الشارقة 
السينمائي الدولي 

لألطفال والشباب، يتيح 
لمحبي الفّن السابع فرصة 
االستمتاع بأعمال مميزة.

ُعرض فيلمها القصير »عين 
وحورية« في »دبي 
السينمائي«.

2013
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ــــة عـــى  ـــيـ ــــســ ــّنــــــف كـــــــثـــــــرون الـــــرجـ ــ ُيــــــصــ
أنـــــــــــــــهـــــــــــــــا األنــــــــــــــــانــــــــــــــــيــــــــــــــــة وحـــــــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــــــذات 
والغرور، وأن الشخص الرجيس 
عـــــــــــــادة مـــــــــا يـــــــتـــــــوق لـــــلـــــتـــــقـــــديـــــر وإثـــــــــــــارة 
االنــــــــتــــــــبــــــــاه واإلعـــــــــــــجـــــــــــــاب. وعـــــــــــــــــادة مــــا 
يكون الشخص الرجيس طموحاً 
جداً وواثقاً بنفسه جداً. وإىل هذا 
الــــــــــحــــــــــد، فـــــــــــــإن هـــــــــــــذه الــــــســــــلــــــوكــــــيــــــات 
ــــة لـــــــيـــــــســـــــت بـــــــــالـــــــــضـــــــــرورة  ــ ــيـ ــ ــ ــــــصـ ــــــخـ ــــــشـ الـ
مـــرضـــيـــة.. فـــمـــتـــى تـــصـــر الــرجــســيــة 

مرضاً؟
لــــــإجــــــابــــــة عـــــــن هــــــــــذا الـــــــســـــــؤال، 
قــال الــروفــيــســور كــاس هــيــريــش 
المرس: »إن الرجسية تعّد - إىل 
حـــــــــــــد مـــــــــــــا - مـــــــــــــعـــــــــــــّرة عـــــــــــــن الــــــســــــعــــــي 
ــــا  ــــهــ الــــــصــــــحــــــي لـــــتـــــقـــــديـــــر الـــــــــــــــــذات، وإنــ
تتحول إىل اضطراب، إذا أدت إىل 
معاناة املرء واألشخاص املحيطني 

به«.

ـــــالـــــــج  وأوضــــــــــــــــــح الــــــطــــــبــــــيــــــب واملـــــــعــ
الــــــــــنــــــــــفــــــــــيس األملــــــــــــــــــــــــــــاين أن »املــــــــــــصــــــــــــاب 
بـــاضـــطـــراب الــشــخــصــيــة الــرجــســيــة 
يعاين التقدير الزائد وغر املستقر 
لــلــذات، مــع محاولة الــوصــول إىل 
ــــــور مــــــــن خــــــال  ــــعـ ــ ــــــشـ إشــــــــبــــــــاع هــــــــــذا الـ
املـــــــــــبـــــــــــالـــــــــــغـــــــــــة يف تـــــــــــقـــــــــــديـــــــــــر كـــــــــــفـــــــــــاءاتـــــــــــه 
وإنـــجـــازاتـــه والــتــقــلــيــل مــن إنــجــازات 

اآلخرين وقدراتهم وقيمتهم«.

المشكلة الكبرى
مــــن جـــانـــبـــهـــا، قـــالـــت مــــديــــرة عـــيـــادة 
الطب النفيس العام يف مستشفى 
هـــــــــــــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــــــــــــدلـــــــــــــــــــــــــــــــرغ الـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــي، 
الـــروفـــيـــســـورة زابـــيـــنـــه هـــربـــرتـــس، 
إن »مـــــــــثـــــــــل هـــــــــــــذا الــــــــســــــــلــــــــوك يــــــــــؤدي 
ــــاً إىل الــــــــــصــــــــــراع، فــــالــــشــــخــــص  ــــمــ ــتــ ــ حــ
الـــــــــــــــرجـــــــــــــــيس يُــــــــــظــــــــــهــــــــــر الـــــــــقـــــــــلـــــــــيـــــــــل مــــــن 

التعاطف واالهتمام باآلخرين«.

وإذا لـــم تــتــحــقــق رغـــبـــتـــه، فــإنــه 
يـــلـــجـــأ إىل االنـــتـــقـــاد أو حـــتـــى تــتــطــور 
حــــــالــــــتــــــه لـــــســـــلـــــوكـــــيـــــات الــــــغــــــضــــــب أو 
ــــيـــــة أو الــــتــــحــــقــــر مـــــن شــــأن  الـــــعـــــدوانـ
اآلخـــــريـــــن. واملـــشـــكـــلـــة هـــنـــا تـــكـــمـــن يف 
الــــــــــــــــفــــــــــــــــجــــــــــــــــوة الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــي تــــــــــــتــــــــــــســــــــــــع بـــــــيـــــــنـــــــه 
ــــلــــــق شــــــــعــــــــوراً  ومــــــجــــــتــــــمــــــعــــــه، مـــــــــا يــــــخــ
بــــاملــــعــــانــــاة بـــســـبـــب الــــتــــوتــــر والــــصــــراع 
مـــع اآلخــــريــــن. كـــمـــا تــتــســع الــفــجــوة 
ــــئـــــاً بـــــــني الـــــواقـــــعـــــيـــــة مـــن  ــــيـ شـــــيـــــئـــــاً فـــــشـ
نـــــــــاحـــــــــيـــــــــة، واملـــــــــطـــــــــالـــــــــبـــــــــات وتــــــــقــــــــديــــــــره 

الزائد لنفسه من ناحية أخرى.
وأضــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــت هــــــــــــــربــــــــــــــرتــــــــــــــس أن 
»املــشــكــلــة الــكــرى هــنــا تــكــمــن يف أن 
املرىض غالباً ما يكون لديهم وعي 
ــــيــــــل جــــــــــــــداً بــــــــــاملــــــــــرض. وغــــــــالــــــــبــــــــاً مــــا  ــــلــ قــ
يذهب أي شخص يعاين اضطراب 
الــشــخــصــيــة الــرجــســيــة إىل املــعــالــج 
الـــنـــفـــيس فـــقـــط لــــعــــاج مـــضـــاعـــفـــات 

مــــــــثــــــــل االكــــــــــتــــــــــئــــــــــاب أو اضـــــــــطـــــــــرابـــــــــات 
األكل أو اإلدمان«.

استراتيجيات سلوكية
ــــثــــــل الــــــــــعــــــــــاج يف الــــــــعــــــــديــــــــد مــــن  ــــمــ ــــتــ يــ
اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات، مــــــــنــــــــهــــــــا أن املـــــــــــــرىض 
يــتــعــلــمــون الــتــعــاطــف مــع اآلخــريــن. 
ويــــــــجــــــــب أن يــــــحــــــصــــــلــــــوا أيـــــــــضـــــــــاً عــــى 
اســـــراتـــــيـــــجـــــيـــــات ســــلــــوكــــيــــة جـــــديـــــدة 
ملــســاعــدتــهــم عــى الــتــعــايــش بشكل 

أفضل مع اآلخرين.
وأشــــار المــــرس إىل أن الــعــاج 
بــشــكــل عــــام يـــركـــز عــــى مــــا يــفــتــقــده 
املـــريـــض بــالــفــعــل. وغـــالـــبـــاً مـــا يــكــون 
الــــــتــــــقــــــديــــــر الــــــــــــــــذايت الــــــــــزائــــــــــد وتــــقــــلــــيــــل 
قــــــيــــــمــــــة اآلخـــــــــــريـــــــــــن »مــــــــــجــــــــــرد إشـــــــبـــــــاع 
ــــبـــــات«. ويف األســــــــاس،  ــــلـــــرغـ بـــــديـــــل لـ
يــحــتــاج كـــثـــرون فــقــط إىل االنــتــمــاء 

والشعور باألمان.
برلين ■ د.ب.أ

أطباء نفسيون: 
المصاب بالنرجسية 

يعاني التقدير 
غير المستقر للذات

المشكلة تكمن في الفجوة التي تتسع 
بين صاحب هذا االضطراب ومجتمعه، ما 

 بالمعاناة بسبب التوتر.
ً
المختصون يرون أن التقدير الذاتي الزائد »مجرد إشباع بديل للرغبات«.■ د.ب.أيخلق شعورا

ين وقدراتهم يبالغ في تقدير كفاءاته ويقلل من إنجازات اآلخر

تدابير بسيطة لمواجهة 
الغثيان

النسيان المتكرر ليس 
العالمة الوحيدة الدالة 

على الخرف

لدغات الحشرات.. متى 
تستلزم استشارة الطبيب

ــــيــــــة  ــــتــــــوعــ ــــلــ أفـــــــــــــــــــــاد املـــــــــــــركـــــــــــــز االتـــــــــــــــــحـــــــــــــــــادي لــ
الــصــحــيــة يف أملــانــيــا بـــأن الــغــثــيــان ليس 
مــــــــرضــــــــاً قــــــائــــــمــــــاً بـــــــــذاتـــــــــه، وإنــــــــمــــــــا عـــــرض 

مصاحب ملرض ما.
وأوضـــــــــــــــــــــــــــــــح املــــــــــــــــركــــــــــــــــز األملـــــــــــــــــــــــــــــــاين أن 
الــغــثــيــان لــه أســبــاب عـــدة، إذ إنـــه قد 
ــــــد األمــــــــــــراض: الـــتـــســـمـــم  يــــشــــر إىل أحـ
وعـــــــــدوى الــــجــــهــــاز الـــهـــضـــمـــي، وعـــــدم 
تــحــمــل الـــطـــعـــام، والـــتـــهـــاب الــغــشــاء 
املـــــــــــــخـــــــــــــاطـــــــــــــي لــــــــــلــــــــــمــــــــــعــــــــــدة والـــــــــــــقـــــــــــــولـــــــــــــون 
ــــفــــــي،  ــــنــــــصــ الـــــــعـــــــصـــــــبـــــــي، والــــــــــــــصــــــــــــــداع الــ
إضافة إىل ضربة الشمس وارتجاج 

املخ.
ويــــــــــمــــــــــكــــــــــن مـــــــــــواجـــــــــــهـــــــــــة الـــــــغـــــــثـــــــيـــــــان 
ــيـــــطـــــة، مـــثـــل  ــ ــبـــــسـ ــ ــــبـــــعـــــض الـــــــتـــــــدابـــــــر الـ بـ
االســـــــــــرخـــــــــــاء يف بـــــيـــــئـــــة هـــــــــادئـــــــــة وشــــــم 

الــهــواء املــتــجــدد، والــتــهــويــة املنتظمة 
للغرفة، وشرب السوائل عى نحو 
كــــاف، خــصــوصــاً شـــاي الــزنــجــبــيــل أو 
الـــبـــابـــونـــغ، وتــــنــــاول وجــــبــــات صــغــرة 
وخفيفة عى مدار اليوم، مثل األرز 

وخضراوات مطهية عى البخار.
إضافة إىل ذلك ينبغي االبتعاد 
عـــــــــــن األشـــــــــــــيـــــــــــــاء الـــــــــتـــــــــي تــــــهــــــيــــــج املــــــــعــــــــدة 
كــــــــالــــــــقــــــــهــــــــوة والــــــــــســــــــــجــــــــــائــــــــــر، وكــــــــذلــــــــك 
االبتعاد عن الروائح النفاذة، ألنها 

تحفز الغثيان.
وعى أية حال ينبغي استشارة 
الــطــبــيــب لــتــحــديــد الــســبــب الــحــقــيــقــي 
الـــــكـــــامـــــن وراء الــــغــــثــــيــــان وعــــــاجــــــه يف 

الوقت املناسب. 
برلين ■ د.ب.أ

»ســــــــــنــــــــــيــــــــــوريــــــــــن  مــــــــــجــــــــــلــــــــــة  أوردت 
راتــــــــجــــــــيــــــــر« أن  الــــــنــــــســــــيــــــان املـــــتـــــكـــــرر 
لــــــــيــــــــس هـــــــــــو الـــــــــعـــــــــامـــــــــة الــــــــوحــــــــيــــــــدة 
ــــدالــــــة عـــــى الــــــخــــــرف، بـــــل هــــنــــاك   الــ
عــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى جـــــــــــســـــــــــديـــــــــــة 

ونفسية.  
ــــلــــــة املــــعــــنــــيــــة    وأوضـــــــــحـــــــــت املــــــجــ
بصحة كبار السن أن العامات 
الـــــجـــــســـــديـــــة الــــــــدالــــــــة عـــــــى  الـــــخـــــرف 
ــــثــــــل يف اضـــــــــــطـــــــــــرابـــــــــــات الـــــنـــــظـــــر  ــــمــ ــتــ ــ تــ
واضــــــــطــــــــرابــــــــات الــــــــكــــــــام، يف حـــني 
تــــتــــمــــثــــل الــــــعــــــامــــــات  الــــنــــفــــســــيــــة يف 
الـــــتـــــقـــــلـــــبـــــات املـــــــزاجـــــــيـــــــة واالنـــــــــعـــــــــزال 
وفــــــــــــقــــــــــــدان الـــــــــــــدوافـــــــــــــع والـــــــشـــــــغـــــــف  

واالهتمام باألشياء. 
  ومـــــــــــــــن الــــــــــعــــــــــامــــــــــات األخـــــــــــــــرى 
ــــهــــــة  الـــــــــــدالـــــــــــة عــــــــــى الــــــــــخــــــــــرف مــــــواجــ
صــــعــــوبــــات كــــبــــرة يف أداء  املــــهــــام 

الحياتية البسيطة، مثل ارتــداء 
املـــــــــــــــــابـــــــــــــــــس والـــــــــــــــــتـــــــــــــــــســـــــــــــــــّوق وطـــــــــهـــــــــي 
الــــــــطــــــــعــــــــام  واســــــــــتــــــــــخــــــــــدام وســـــــائـــــــل 

املواصات.    
 لـــــــــــــــــــــذا يـــــــــتـــــــــعـــــــــني عــــــــــــــــى أقـــــــــــــــــــــارب 
املسنني اصطحابهم إىل الطبيب 
فـــــــــــــور مـــــــاحـــــــظـــــــة هـــــــــــــذه  األعـــــــــــــــــراض 
لــــــلــــــخــــــضــــــوع لـــــــلـــــــعـــــــاج يف الـــــــوقـــــــت 
املناسب، من أجل تخفيف حدة 
هــــذه املـــتـــاعـــب ، ومــــن ثـــم تحسني 

جودة حياة املرىض. 
 بايربرون ■ د.ب.أ

أكــــــــــــــــد طـــــــبـــــــيـــــــب األمـــــــــــــــــــــــــــراض الــــــجــــــلــــــديــــــة 
األملــــــــــــــــــــــــــــــــــاين، الـــــــــــــدكـــــــــــــتـــــــــــــور كــــــــريــــــــســــــــتــــــــوف 
لـــيـــبـــيـــش، أن لـــــدغـــــات الـــــحـــــشـــــرات ال 
تــــــــعــــــــّد مــــــــــن األمـــــــــــــــــــور املـــــــــزعـــــــــجـــــــــة، الـــــتـــــي 
تفسد متعة الصيف، فحسب، بل 
قد تشكل أيضاً - يف بعض الحاالت 

- خطراً عى الحياة.
وأوضـــــح أنــــه »مــــن الــطــبــيــعــي أن 
يــــــــــحــــــــــدث تـــــــــــــــــــورم شــــــــــديــــــــــد يف مــــــوضــــــع 
الـــلـــدغـــة مــــع الـــشـــعـــور بــــألــــم، غــــر أن 
هذه املتاعب ينبغي أن تتحسن بعد 
مـــــــــــــــــــرور يــــــــــومــــــــــني مــــــــــــع تــــــــــريــــــــــد مــــــوضــــــع 

اللدغة وتجنب حكها«.
ــــال عــــــدم تــــــايش املـــتـــاعـــب  ويف حــ
بعد مرور هذه املدة، ينبغي حينئذ 

استشارة الطبيب.

وأضــــــــــــــاف لــــيــــبــــيــــش أن »لــــــدغــــــات 
الــــــحــــــشــــــرات قـــــــد تــــشــــكــــل خـــــــطـــــــراً عـــى 
ــــيـــــاة األشـــــــخـــــــاص، الـــــذيـــــن يـــعـــانـــون  حـ
حــــســــاســــيــــة تـــــجـــــاه ســــــم الـــــحـــــشـــــرات، 
بــصــفــة خــــاصــــة، إذ يــمــكــن أن تــــؤدي 
إىل اإلصــــابــــة بـــمـــا ُيــــعــــرف بــــ)الـــصـــدمـــة 
الــتــحــســســيــة املـــمـــيـــتـــة(، الــــتــــي تــتــمــثــل 
أعـــراضـــهـــا يف خــفــقــان الــقــلــب وضــيــق 
التنفس ومشكات الدورة الدموية 
واإلغـــــــــمـــــــــاء. لــــــــذا يــــتــــعــــني عــــــى املــــــرىض 
اصـــطـــحـــاب أدويـــــــة الـــــطـــــوارئ مــعــهــم 
عــنــد الــســفــر والـــتـــنـــزه، مـــع اســتــشــارة 
الـــــــطـــــــبـــــــيـــــــب أيــــــــــــضــــــــــــاً بــــــــعــــــــد اســــــــتــــــــخــــــــدام 
ــئــــنــــان عــــــى حـــالـــتـــهـــم  األدويــــــــــــــة لــــاطــــمــ

الصحية«. 
برلين■ د.ب.أ

 بذاته وإنما عرض مصاحب لمرض ما. ■ د.ب.أ
ً
 قائما

ً
من الطبيعي أن يتورم موضع اللدغة مع شعور بألم.■ د.ب.أالغثيان ليس مرضا

عالمات جسدية ونفسية عدة تنذر بالخرف. ■ د.ب.أ 

كالس هينريش المرس:زابينه هيربيرتس: 

 إلى 
ً
»سلوك يؤدي حتما

الصراع، فالنرجسي ُيظهر 
القليل من التعاطف مع 

ين«. اآلخر

»النرجسية تتحول إلى 
اضطراب، إذا أدت إلى 

معاناة المرء واألشخاص 
المحيطين به«.

قابلية الشفاء
هل هذا االضطراب قابل للشفاء؟ يجيب الطبيب والمعالج النفسي 

األلماني، كالس هينريش المرس، عن هذا السؤال: »إنه ال يمكن 
تغيير شخص بشكل أساسي«. 

 من ذلك، يمكن العالج بإلقاء الضوء على السلوكيات وطرق 
ً
وبدال

التفكير المتطّرفة وتعديلها، إذ يسهم هذا في تحسين جودة حياة 
المريض من ناحية، ويقلل معاناة بيئته المحيطة من ناحية أخرى.

يتعين اصطحاب المسن 
إلى الطبيب فور مالحظة 

األعراض.

صحة
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قـــــــــــــــال تــــــــقــــــــريــــــــر حــــــــكــــــــومــــــــي بــــــــريــــــــطــــــــاين، 
أمــس، إن احــتــمــال وفــاة األشــخــاص 
الذين ينتمون إىل أقليات عرقية يف 
بريطانيا، يف حال إصابتهم بعدوى 
فــروس كورونا املستجد، يصل إىل 
الــضــعــف، مــقــارنــة بــأعــضــاء األغــلــبــيــة 

البيضاء.
وأفــــــــادت هـــيـــئـــة الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة 
يف إنـــــــــــــجـــــــــــــلـــــــــــــرا بــــــــــــــأنــــــــــــــه مــــــــــــــــع الــــــــــســــــــــمــــــــــاح 
ــــــة، يف  ــيـ ــ ــ ــــرافـ ــ ــــــوغـ ــــمـ ــ ــــديـ ــ بـــــــاالخـــــــتـــــــافـــــــات الـ
العمر والطبقة والــدخــل واملنطقة، 
»عــــــــــــــــــاىن األشـــــــــــــخـــــــــــــاص مــــــــــــن الــــــعــــــرقــــــيــــــة 

البنغاديشية من نحو ضعف خطر 
املوت«.

وقالت الهيئة إن معدل الوفاة 
كـــان أعـــى بــنــســبــة 50% بــالــنــســبــة إىل 
»األشـــــــخـــــــاص الــــــذيــــــن يـــــنـــــحـــــدرون مـــن 
عرقيات صينية وهندية وباكستانية 

ــــبـــــي  ــــاريـ ــــكـ وآســـــــيـــــــويـــــــة، ومـــــــــن الـــــبـــــحـــــر الـ
واألشــــــــــــــــخــــــــــــــــاص الــــــــــــــــســــــــــــــــود«، مـــــــقـــــــارنـــــــة 
ــــــت  ــــالـ ــ بـــــــاملـــــــواطـــــــنـــــــن الـــــــريـــــــطـــــــانـــــــيـــــــن. وقـ
الــــرابــــطــــة الـــطـــبـــيـــة الــــريــــطــــانــــيــــة، وهـــي 
نقابة لألطباء، إن التقرير لم يقدم 
ــــتـــــي  تـــــــوصـــــــيـــــــات بـــــــشـــــــأن اإلجـــــــــــــــــــــــراءات الـ

يــــمــــكــــن اتـــــخـــــاذهـــــا لــــحــــمــــايــــة األقــــلــــيــــات 
ــيــــــة و»أضـــــــــــــــــاع فـــــــرصـــــــة تــــحــــديــــد  ــ ـــرقــ ــ ــــعـ الــ
الـــــــعـــــــوامـــــــل املــــــهــــــنــــــيــــــة«، وأضـــــــــافـــــــــت أن 
الــــبــــاحــــثــــن الــــصــــحــــيــــن »لــــــــم يـــتـــمـــكـــنـــوا 
من إدراج تأثر املهنة« يف تحليلهم. 

لندن ■د.ب.أ

العرقية البنغالديشية 
عانت ِضعف خطر

 الموت.

دراسة بريطانية: األقليات العرقية أكثر عرضة للموت بـ »كورونا«

بريطانيا تتيح نتائج أكبر تجربة ألدوية 
»كورونا« في يوليو المقبل

علماء يفحصون مياه الصرف 
الصحي لتتبع انتشار »كورونا«

قـــــــال أحـــــــد الــــعــــلــــمــــاء الـــــذيـــــن يـــــقـــــودون 
دراسة تجرى يف بريطانيا، أمس، إن 
النتائج األولية ألكر تجربة عشوائية 
يف الــــــــعــــــــالــــــــم ألدويـــــــــــــــــــة لــــــــعــــــــاج مـــــــرىض 
»كــــــــوفــــــــيــــــــد-19«، ســــتــــكــــون مــــتــــاحــــة يف 

أوائل يوليو املقبل.
وأضــــــــــــــــــاف أســـــــــتـــــــــاذ الــــــــطــــــــب وعـــــلـــــم 
ــــلـــــصـــــحـــــة  األوبـــــــــــــــئـــــــــــــــة بـــــــقـــــــســـــــم نــــــــافــــــــيــــــــلــــــــد لـ
الــســكــانــيــة يف جــامــعــة »أكـــســـفـــورد«، 
مــارتــن النــــدراي، أن الــبــيــانــات األولــيــة 
مــن الـــدراســـة، الــتــي تختر مجموعة 
مــخــتــارة مـــن أدويــــة مــتــاحــة بــالــفــعــل، 
ســــــــتــــــــأيت عـــــــــى األرجــــــــــــــــــح مـــــــــن نــــــــــــوع مــــن 
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدات يـــــــــــــــــــــــــــدعـــــــــــــــــــــــــــى 
»ديــكــســامــيــثــازون« مخفف الجرعة، 
ويـــمـــســـتـــخـــدم لــتــخــفــيــف االلـــتـــهـــابـــات، 
وذكــــــــــــــــــر النــــــــــــــــــــــــدراي لــــــلــــــصــــــحــــــافــــــيــــــن، يف 
إفادة، أن التجربة شملت حتى اآلن 
11 ألف مريض، تراوح أعمارهم بن 
سنة و109 سنوات، بـ175 مستشفى 
يف بــــريــــطــــانــــيــــا، مــــنــــذ بــــدئــــهــــا يف مـــــارس 

املايض.

واألدويـــــــــــة األخـــــــــرى الــــتــــي تــخــضــع 
ــــارب املـــــــشـــــــروع، هــي  ــــجــ ــتــــبــــار يف تــ لــــاخــ
الــــــدواء املـــضـــاد لــلــمــاريــا هــيــدروكــي 
كــــــــــلــــــــــوروكــــــــــن، والــــــــــــــــــــــــدواء املـــــســـــتـــــخـــــدم 
لــــــــــــعــــــــــــاج نــــــــــقــــــــــص املـــــــــــنـــــــــــاعـــــــــــة املــــــكــــــتــــــســــــبــــــة 
ــــــر - ريـــــــــتـــــــــونـــــــــافـــــــــر، ومـــــــضـــــــاد  ــــافـ ــ ــنـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــوبـ ــ لـ

حـــــــــــيـــــــــــوي يــــــــســــــــمــــــــى أزيـــــــــــرومـــــــــــايـــــــــــســـــــــــن، 
إضـــــــــــــــافـــــــــــــــة إىل الـــــــــــــبـــــــــــــازمـــــــــــــا الــــــــــــتــــــــــــي يـــــتـــــم 
الــــحــــصــــول عـــلـــيـــهـــا مــــــن مــــتــــعــــافــــن مــن 
املــــــــــــــــــــــــــــرض، وتـــــــــــحـــــــــــتـــــــــــوي عــــــــــــــى أجــــــــــســــــــــام 

مضادة له. 
لندن ■ رويترز

يجري العلماء فحوصاً ملياه الصرف 
الصحي للبحث عــن فــروس كورونا 
املــســتــجــد )كـــوفـــيـــد-19( وتــتــبــع انــتــشــار 
الــــــــــفــــــــــروس، مـــــــا يــــعــــطــــي الـــــحـــــكـــــومـــــات 
واإلدارات الصحية - وفــقــاً لصحيفة 
»شــيــكــاغــو تـــريـــبـــيـــون«، تـــحـــذيـــراً مــبــكــراً 
مــــن تـــفـــي املــــــــرض، لــلــتــحــضــر ملـــوجـــة 
جـــــديـــــدة مـــــن انــــتــــشــــار الــــــفــــــروس دون 
إرهاق النظام الصحي، وُتجرى هذه 
االختبارات يف شيكاغو، وأمسردام 

وأوترخت يف هولندا، وباريس.
ونـــــــــــقـــــــــــل »مـــــــــــــرصـــــــــــــد املـــــــســـــــتـــــــقـــــــبـــــــل«، 
التابع ملؤسسة دبي للمستقبل، عن 
رئــــيــــس مـــؤســـســـة أبـــــحـــــاث املـــــيـــــاه، بــيــر 
جــــريــــفــــات: »إن فـــحـــص مــــيــــاه الـــصـــرف 
الــــصــــحــــي املــــنــــتــــظــــم، يـــتـــيـــح لـــلـــســـلـــطـــات 
مـــعـــرفـــة وقــــــت تــــعــــايف مـــواطـــنـــيـــهـــا بــعــد 
تــفــي املـــرض، فنحن لــن نتمكن من 
ــــــاالت املـــــــوجـــــــودة يف  ــــحـ ــ تــــحــــديــــد عـــــــدد الـ
املـــجـــتـــمـــع بـــــدقـــــة، لـــكـــنـــنـــا قـــــــــــادرون عــى 
ــــيــــــة  ــــمــ تــــــــمــــــــيــــــــيــــــــز تـــــــــــــــزايـــــــــــــــد أو تــــــــــنــــــــــاقــــــــــص كــ
الفروس يف مياه الصرف الصحي«.

يــــأمــــل الــــعــــلــــمــــاء أن يـــتـــمـــكـــنـــوا مــن 
الحصول عى تفاصيل أكر دقة عن 
املــــــــــجــــــــــتــــــــــمــــــــــع بــــــــــــــــنــــــــــــــــاًء عــــــــــــــــى مــــــــســــــــتــــــــويــــــــات 
الـــفـــروس يف مــيــاه الــصــرف الــصــحــي، 
ــــاء لــــتــــحــــلــــيــــل تـــفـــي  ــــمــ ــلــ ــ ــــعــ ويــــــخــــــطــــــط الــ
الــــــــــفــــــــــروس يف األحــــــــــيــــــــــاء الــــــــفــــــــرديــــــــة أو 
املـــــــــــــبـــــــــــــاين، عــــــــــــن طــــــــــريــــــــــق تــــــحــــــلــــــيــــــل مــــــيــــــاه 

الــــــــصــــــــرف الــــــصــــــحــــــي الـــــــــــصـــــــــــادرة مــــنــــهــــا، 
وقال عالم األحياء الدقيقة يف معهد 
ــــابــــــع لـــــشـــــركـــــة »كــــيــــه  ــــتــ أبـــــــحـــــــاث املـــــــيـــــــاه الــ
دبــــلــــيــــو آر«، غــــرتــــجــــان مــــيــــديــــمــــا: »إن 
فـــحـــص مـــيـــاه الــــصــــرف الـــصـــحـــي يــشــبــه 
النظر يف مرآة تعكس وجه املجتمع«. 

دبي ■ اإلمارات اليوم

التجربة شملت حتى اآلن 11 ألف مريض بـ175 مستشفى في 
بريطانيا منذ بدئها في مارس الماضي. ■ رويترز

كــــشــــفــــت مــــنــــصــــة »زوم« عـــــــن نـــتـــائـــج 
مــــالــــيــــة تـــعـــكـــس اإلقــــــبــــــال الــــكــــبــــر عــى 
بـــرمـــجـــيـــة مـــــؤتـــــمـــــرات الــــفــــيــــديــــو خــــال 
مــــــــــــــرحــــــــــــــلــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــزل لــــــــــــلــــــــــــجــــــــــــم وبـــــــــــــــــــــاء 
»كــــوفــــيــــد-19«، وأشــــــارت املــنــصــة إىل 
أنــــــــــهــــــــــا مــــــــــــن أكــــــــــــــــر املـــــــســـــــتـــــــفـــــــيـــــــديـــــــن مـــــن 
ــــاعــــــد االجــــــتــــــمــــــاعــــــي رغـــــــــــم أنـــــــهـــــــا ال  ــبــ ــ ــتــ ــ الــ
تـــــحـــــبـــــذه إال يف مـــــثـــــل هــــــــــذه الــــــظــــــروف 

الراهنة.
فمن يناير إىل مارس املاضين، 
حــــــــقــــــــقــــــــت الـــــــــــــشـــــــــــــركـــــــــــــة، ومــــــــــــقــــــــــــرهــــــــــــا يف 
كـــــالـــــيـــــفـــــورنـــــيـــــا، زيــــــــــــــادة يف اإليــــــــــــــــرادات 
 328 ــــــل إىل  ــــــصـ ــتـ ــ ــ لـ  %169 ــــا  ــــهــ ــتــ ــ ــبــ ــ نــــــســ
ــــــت أربـــــــــاحـــــــــاً  ــــقـ ــ ــــقـ ــ ــــــون دوالر، وحـ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ مـ

قدرها 27 مليوناً.
ــــاعــــــد  ــــبــ ــــتــ وفــــــــــرضــــــــــت إجـــــــــــــــــــــــــــراءات الــ
االجتماعي املتخذة يف إطار مكافحة 
جائحة »كوفيد-19«، تحوالً جذرياً 
يف الـــتـــواصـــل بــــن األشــــخــــاص الـــذيـــن 

لجأوا بشكل كثيف إىل تقنيات عقد 
املؤتمرات عر الفيديو.

»زوم«  مـــــــــــــــــــــــؤســـــــــــــــــــــــس  وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
ورئيسها، إريك يوان، يف بيان حول 
نــــتــــائــــج الـــــشـــــركـــــة، إن أزمـــــــــة فــــــروس 
كــــــــورونــــــــا املــــســــتــــجــــد »أدت إىل طـــلـــب 
أكر عى التواصل والتعاون بشكل 
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــريئ، بـــــــــــــــمـــــــــــــــشـــــــــــــــاركـــــــــــــــة أشـــــــــــــــخـــــــــــــــاص 
عديدين«. وأضاف: »االستخدامات 
ــــريــــــع مـــع  املــــخــــتــــلــــفــــة زادت بــــشــــكــــل ســ
األفـــــــــــــــــــــــراد  عـــــــــمـــــــــل  يف  )زوم(  إدراج 

وتعليمهم وحياتهم الشخصية«.
وســـــــــــمـــــــــــح الـــــــتـــــــطـــــــبـــــــيـــــــق بـــــــــلـــــــــقـــــــــاءات 
ــــة عـــــــــر اإلنــــــــــــرنــــــــــــت، وحـــــصـــــص  ــيــ ــ ــلــ ــ ــــائــ عــ
دراســــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــة وجـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــات يــــــــــــــــوغــــــــــــــــا، 

واجتماعات مهنية أيضاً.
وبــــــــــــات ظــــــهــــــور صــــــــــور املـــــشـــــاركـــــن 
عــــــــــــــــى شـــــــــــكـــــــــــل »فـــــــــــســـــــــــيـــــــــــفـــــــــــســـــــــــاء« عــــــى 
الـــشـــاشـــة رمـــــــزاً لـــلـــعـــزل املــــنــــزيل، وقـــد 

استنسخته شركات تواصل عماقة 
أخرى مثل »فيس بوك« و»غوغل« 

و»مايكروسوفت«.
ويف نـــــــهـــــــايـــــــة الـــــــــــربـــــــــــع األول مــــن 
الـــــــســـــــنـــــــة، بــــــلــــــغ عــــــــــــدد زبـــــــــائـــــــــن »زوم« 
مــــقــــابــــل اشـــــــــــراك مــــــدفــــــوع 265 ألــــفــــاً 
و400، من بينهم شركات تضم ما 
ال يــقــل عـــن 10 مــوظــفــن، أي زيـــادة 
بنسبة 354% مقارنة بالعام املايض، 
ــــقـــــرهـــــا  عــــــــى مــــــــا أفـــــــــــــــادت الــــــشــــــركــــــة ومـ

بسان خوسيه يف سيليكون فايل.

إال أن الـــــطـــــريـــــق لــــــم يــــكــــن ســـهـــاً 
عــى الــــدوام بالنسبة لـــــ»زوم«، فقد 
أدى اإلقــــــــــــبــــــــــــال الــــــكــــــثــــــيــــــف واملـــــــفـــــــاجـــــــئ 
للمستخدمن الجدد إىل مشكات 
تـــتـــعـــلـــق بــــأمــــن املــــعــــلــــومــــات، وكـــشـــف 

عيوباً يف إدارة البيانات السرية.
وأعـــــــــــلـــــــــــنـــــــــــت واليــــــــــــــــــــــة نـــــــــــيـــــــــــويـــــــــــورك، 
الـــشـــهـــر املـــــــــايض، تـــوصـــلـــهـــا إىل اتـــفـــاق 
ــتــــــحــــــســــــن حـــــمـــــايـــــة  ــ مـــــــــــع املـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة لــ
مــــنــــصــــتــــهــــا مــــــــن هـــــجـــــمـــــات مـــحـــتـــمـــلـــة، 
ووضع االتفاق حداً لتحقيق باشرته 
املــدعــيــة الــعــامــة، ليتيسيا جيمس، 
يف مارس املايض، حول ثغرات هذه 
ــيــــــة. وأطــــــلــــــقــــــت »زوم« قـــبـــل  ــ ــــجــ الــــــرمــ
فرة مؤسسة خرية، بدأت تقديم 
تــــــــــــــرعــــــــــــــات إىل جـــــــــمـــــــــعـــــــــيـــــــــات مـــــحـــــلـــــيـــــة 
ــــيـــــة مــــن بــيــنــهــا مــنــظــمــة الــصــحــة  ودولـ

العاملية. 
سان فرانسيسكو ■ أ.ف.ب

169% زيادة في اإليرادات

منصة »زوم« أكبر المستفيدين 
من التباعد االجتماعي

مؤسس »زوم« إريك يوان: االستخدامات المختلفة زادت بشكل سريع مع إدراج »زوم« في عمل األفراد وتعليمهم وحياتهم الشخصية.       
■ أرشيفية

»بويمو«.. أول 
»سكوتر« قابل للنفخ

تــــــمــــــكــــــن بـــــــــاحـــــــــثـــــــــون يــــــــابــــــــانــــــــيــــــــون مــــن 
تــــــطــــــويــــــر »ســــــــكــــــــوتــــــــر« فــــــــريــــــــد يــــمــــتــــاز 
بـــقـــابـــلـــيـــتـــه لــــلــــنــــفــــخ، و يـــمـــكـــن طــيــه 
وحـــــــــفـــــــــظـــــــــه يف حـــــــقـــــــيـــــــبـــــــة الــــــــظــــــــهــــــــر، 
بــــــــحــــــــســــــــب »مـــــــــــــرصـــــــــــــد املــــــســــــتــــــقــــــبــــــل« 

التابع ملؤسسة دبي للمستقبل.
ــــــة »ديـــــــــــــي  ــــفـ ــ ــيـ ــ ــ ــــحـ ــ ــــــصـ ووفـــــــــــــــقـــــــــــــــاً لـ
ميل« الريطانية، فإن فريقاً من 
جامعة طوكيو طــور الـ»سكوتر« 
واســــمــــه »بــــويــــمــــو«، بـــهـــدف تــوفــر 
طـــــــرق أكـــــــر كـــــفـــــاءة لـــلـــتـــعـــامـــل مــع 
الـــــنـــــقـــــل عــــــــر املـــــــســـــــافـــــــات الـــــقـــــصـــــرة 

واملتوسطة.
وأضـــــــافـــــــت أن فـــــريـــــق الـــبـــحـــث 
ــــيـــــز عــــــى تـــصـــمـــيـــم قـــابـــل  قــــــــرر الـــــركـ
ــــيــــــف الــــــــــــــــــوزن، يـــمـــكـــن  ــــفــ ــــلـــــطـــــي وخــ لـ
لـــلـــنـــاس حــمــلــه مــعــهــم يف وســـائـــل 
الــــــــنــــــــقــــــــل الــــــــــــــعــــــــــــــام، واســــــــتــــــــخــــــــدامــــــــه 
ــــــرة تـــبـــلـــغ  ــــــصـ ــتــــنــــقــــل ملــــــســــــافــــــات قـ ــلــ لــ

مياً واحداً أو أقل.
ويــــتــــكــــون »بــــويــــمــــو« مـــــن إطـــــار 
قـــمـــايش مــســتــطــيــل قـــابـــل لــلــنــفــخ، 
ومــــــصــــــنــــــوع مــــــــن قـــــــمـــــــاش »الـــــــبـــــــويل 

 ،)TPU( »يــــــــوريــــــــثــــــــن الــــــــــــــــحــــــــــــــــراري
ومــــــــــضــــــــــخــــــــــة كـــــــــهـــــــــربـــــــــائـــــــــيـــــــــة صــــــــغــــــــرة 
يـــمـــكـــنـــهـــا نـــفـــخ اإلطـــــــــار بـــالـــكـــامـــل يف 
نــــحــــو دقــــيــــقــــة، لـــتـــصـــل إىل ضــغــط 
ستة إىل سبعة أرطال لكل بوصة 
ــــــع عــــجــــات  ــــأربـ ــ مـــــربـــــعـــــة. ويــــتــــمــــيــــز بـ
مـــــــطـــــــاطـــــــيـــــــة صــــــــــغــــــــــرة ُتــــــــعــــــــلــــــــق عــــى 
الجزء السفي من اإلطــار القابل 
لــــــــــلــــــــــنــــــــــفــــــــــخ، إىل جــــــــــــــانــــــــــــــب مـــــــــحـــــــــرك 
كــــهــــربــــايئ صــــغــــر، وجـــــهـــــاز تــحــكــم 
الســـــــــــــــــلـــــــــــــــــي يــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــق عــــــــــــــــــــى مــــــــــقــــــــــود 
الدراجة، فيما يبلغ إجمايل وزن 
الدراجة قرابة 5.5 كيلوغرامات، 
مــــــــــع تـــــــأكـــــــيـــــــد الــــــــفــــــــريــــــــق عــــــــــى جــــعــــل 
الــــــــــــــــ»ســـــــــــــــكـــــــــــــــوتـــــــــــــــر« أخـــــــــــــــــــــف وزنـــــــــــــــــــــــــــــــاً يف 

املستقبل.
دبي ■ اإلمارات اليوم

مليون دوالر من يناير إلى 
مارس الماضيين.
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يتميز الـ»سكوتر« بـ 4 عجالت مطاطية ومحرك كهربائي صغير.                    
À من المصدر

إطار مستطيل له عجالت 
من قماش »البولي 

يوريثين«.

 من انتشار الفيروس دون إرهاق النظام 
ً
 مبكرا

ً
الفحوص تعطي تحذيرا

الصحي. ■ أرشيفية
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ــــــاين هــايــكــو  ــــر الـــخـــارجـــيـــة األملـ أعـــلـــن وزيــ
مـــــــــــــــاس، أن حــــــكــــــومــــــة بـــــــــــــــاده تـــســـعـــى 
لــــفــــتــــح الــــــــحــــــــدود مـــــــع أكـــــــــر مـــــــن 30 
دولة والسماح ملواطنيها 
ــــهـــــا، وذلــــــك  ــيـ ــ بــــالــــســــفــــر إلـ

مـــــــــــــع حـــــــــــلـــــــــــول فـــــــــصـــــــــل الـــــــــصـــــــــيـــــــــف وبـــــــــــــدء 
موسم اإلجازات.

يــأيت ذلــك بعد أسابيع من حظر 
الحكومة األملانية السفر إىل أكر من 
ــــــة يف الــــعــــالــــم، بـــعـــد انـــتـــشـــار  200 دولـ

وبــــــــــــــــاء فــــــــــــــــروس كـــــــــــــورونـــــــــــــا، إذ قـــــامـــــت 
بـــــــــإغـــــــــاق حــــــــــدودهــــــــــا وعــــــــــــــدم الـــــســـــمـــــاح 
لــــلــــمــــواطــــنــــن بــــــمــــــغــــــادرة الـــــــبـــــــاد إال يف 

حاالت الضرورة.
برلين À وام

ألمانيا تسعى لفتح الحدود مع أكثر 
من 30 دولة

أرســــــــــلــــــــــت دولــــــــــــــــة اإلمـــــــــــــــــــــــــــــارات، أمــــــــــس، 
طائرة مساعدات تحتوي عىل تسعة 
ــــيـــــة إىل  ــــبـ أطــــــــنــــــــان مــــــــن اإلمــــــــــــــــــــــدادات الـــــطـ
داغستان الروسية، لدعمها يف الحد 
مــن انــتــشــار فـــروس كــورونــا املستجد 
)كــــــــــــوفــــــــــــيــــــــــــد-19(، وســـــيـــــســـــتـــــفـــــيـــــد مــــنــــهــــا 
مـــــــجـــــــال  الـــــــــعـــــــــامـــــــــلـــــــــن يف  مـــــــــــــن   9000
الــرعــايــة الــصــحــيــة، لتعزيز جهودهم 

يف احتواء انتشار الفروس.
وقـــــــــــــــــــــــال ســــــــــفــــــــــر اإلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات لــــــــــدى 
روسيا، معضد حارب جابر الخيييل: 
»لطاملا كانت روســيــا وستظل شريكاً 
رئــــــــــــــيــــــــــــــســــــــــــــاً لـــــــــــــــــــــــإمـــــــــــــــــــــــارات يف املـــــــــــــــجـــــــــــــــاالت 
الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة. 
وعندما تنشأ ظــروف صعبة، تصبح 

هـــــذه الــــشــــراكــــات أكـــــر أهـــمـــيـــة مــــن أي 
وقـــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــى يف تــــــــــــــعــــــــــــــزيــــــــــــــز أواصـــــــــــــــــــــــــــر 
التضامن، وتقديم املساعدة املنقذة 

للحياة يف جميع أنحاء العالم«.
وتــــابــــع: »مــــع إيـــصـــال املـــســـاعـــدات 
)أمس( إىل داغستان، تؤكد اإلمارات 
الــتــزامــهــا بــالــعــمــل جــنــبــاً إىل جــنــب مع 
الــــعــــامــــلــــن يف الــــخــــطــــوط األمـــــامـــــيـــــة يف 
ــــايــــــة الــــصــــحــــيــــة يف روســــيــــا  ــــرعــ مـــــجـــــال الــ

للتغلب عىل هذا الوباء«.
كـــــــمـــــــا أرســـــــــــلـــــــــــت اإلمـــــــــــــــــــــــــــارات أمـــــــس 
طائرة مساعدات تحتوي عىل تسعة 
ــــيـــــة إىل  ــــبـ أطــــــــنــــــــان مــــــــن اإلمــــــــــــــــــــــدادات الـــــطـ
مــــــدغــــــشــــــقــــــر، لـــــدعـــــمـــــهـــــا يف الـــــــحـــــــد مـــن 
انـــــتـــــشـــــار فــــــــــروس كـــــــورونـــــــا املـــســـتـــجـــد، 

مــــــن   9000 مــــــــــنــــــــــهــــــــــا  وســـــــــيـــــــــســـــــــتـــــــــفـــــــــيـــــــــد 
العاملن يف مجال الرعاية الصحية، 
لــتــعــزيــز جــهــودهــم يف احـــتـــواء انــتــشــار 

الفروس.
وقـــال سفر اإلمــــارات لــدى كينيا 
والــســفــر غــر املــقــيــم لـــدى مدغشقر، 
ــــالــــــد خــــلــــيــــفــــة املــــــعــــــا: »إن اإلمــــــــــــارات  خــ
مـــــــصـــــــمـــــــمـــــــة عــــــــــــــىل مـــــــــــســـــــــــاعـــــــــــدة الـــــــــــــــــــدول 
املــــحــــتــــاجــــة يف تــــعــــزيــــز الــــكــــفــــاح الـــعـــاملـــي 

ضد فروس )كوفيد-19(«.
وقدمت اإلمارات حتى اآلن أكر 
من 701 طن من املساعدات ألكر من 
61 دولة، استفاد منها نحو 701 ألف 

من املهنين الطبين.
أبوظبي À وام

9 أطنان من اإلمدادات الطبية إلى مدغشقر

طائرة مساعدات إماراتية إلى داغستان لدعمها في مكافحة »كورونا«

جانب من المساعدات الطبية اإلماراتية لمدغشقر. À وام

المساعدات سيستفيد منها 9000 من العاملين 
بمجال الرعاية الصحية في داغستان.

ــــرر الــــرئــــيــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــحـــمـــود  ــ قـ
عباس، أمس تمديد حالة الطوارئ 
ــــر تـــفـــي  ــــهـــــر رابـــــــــــــع ملــــــواجــــــهــــــة خــــــطــ لـــــشـ
فـــــروس كـــورونـــا املــســتــجــد، فــيــمــا تم 
إعـــــــادة فـــتـــح املـــســـاجـــد يف غـــــزة بــشــكــل 
كامل، بينما أجلت مملكة البحرين 
إقـــــامـــــة صــــــاة الـــجـــمـــعـــة لــــوقــــت الحـــق 
بـــــــســـــــبـــــــب ارتـــــــــــــــفـــــــــــــــاع حـــــــــــــــــــــاالت اإلصـــــــــــابـــــــــــة 

بالفروس.
وتــفــصــيــاً، ذكـــرت وكــالــة األنــبــاء 
الفلسطينية الــرســمــيــة، أن الرئيس 
عـــــــبـــــــاس »أصــــــــــــــــدر مـــــــرســـــــومـــــــاً بــــتــــمــــديــــد 
حالة الطوارئ لثاثن يوماً تبدأ من 

الرابع من يونيو الجاري«.
وأضافت أن عباس »أصدر قراراً 
بـــــــــــــقـــــــــــــانـــــــــــــون صـــــــــــــــــــــــــــادق فـــــــــــيـــــــــــه عــــــــــــــــىل هـــــــــــذا 
املـــــــرســـــــوم، وذلـــــــــك يف إطـــــــــار مـــكـــافـــحـــة 

وباء كورونا املستجد«.
مــــــــــــن جــــــــهــــــــتــــــــهــــــــا، أعــــــــلــــــــنــــــــت وزيــــــــــــــــرة 
الــصــحــة الفلسطينية مــي كــيــلــة، أنــه 
لــــــــــــم تـــــــســـــــجـــــــل أي إصــــــــــــابــــــــــــة بــــــــفــــــــروس 
كورونا يف األرايض الفلسطينية أول 

من أمس وحتى عصر أمس.
وقــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــت كــــــــــــــــيــــــــــــــــلــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــــــإذاعـــــــــــــــــــــــة 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة الــــــرســــــمــــــيــــــة، إن عـــــدد 
الـــــــــحـــــــــاالت املــــــصــــــابــــــة حــــــالــــــيــــــاً بـــــفـــــروس 
كـــورونـــا يف األرايض الفلسطينية هو 

94، وذلك بعد تعايف 527 مريضاً.

ــتــــــحــــــت  ــ يـــــــــــــــــــــأيت ذلـــــــــــــــــــــك يف وقـــــــــــــــــــــت فــ
مساجد قــطــاع غــزة أبــوابــهــا، أمــس، 
ــــامــــــل أمــــــــــام املـــــصـــــلـــــن، بـــعـــد  بــــشــــكــــل كــ
إغــــــاق احـــــــرازي مـــؤقـــت اســـتـــمـــر نــحــو 
70 يوماً للوقاية من فروس كورونا 

املستجد.
وأدت أعـــداد كــبــرة مــن املصلن 
صــــــــــــــــاة الــــــــفــــــــجــــــــر آخــــــــــــذيــــــــــــن بـــــــاالعـــــــتـــــــبـــــــار 
اإلجـــــــــــــراءات الــــوقــــائــــيــــة الــــتــــي حـــددتـــهـــا 
وزارتــــا األوقــــاف والــصــحــة يف حكومة 
حماس التي تسيطر عىل قطاع غزة.
وطــــــــلــــــــبــــــــت وزارة األوقــــــــــــــــــــــــــاف مــــن 
املـــــــصـــــــلـــــــن إحــــــــــضــــــــــار ســــــــــجــــــــــادة خـــــاصـــــة 
لــــــــــلــــــــــصــــــــــاة ووضــــــــــــــــــــــــع كــــــــــمــــــــــامــــــــــة واقــــــــــيــــــــــة 
والـــــــــحـــــــــفـــــــــاظ عــــــــــىل الـــــــتـــــــبـــــــاعـــــــد وتـــــجـــــنـــــب 
املصافحة وعدم اصطحاب األطفال 
واملــرىض إىل املسجد، داعية املصلن 

إىل االلتزام باإلجراءات الوقائية.
ــــانـــــت الــــــــــــوزارة ذكــــــــرت يف بـــيـــان  وكـ
ــــابــــــق أنـــــــــه »ســـــيـــــقـــــوم الـــــعـــــامـــــلـــــون يف  ســ
املـــســـاجـــد بــتــعــقــيــمــهــا بــشــكــل مــســتــمــر 
وفــتــحــهــا قــبــل األذان بــعــشــر دقـــائـــق، 

وتقليص مدة االنتظار ما بن األذان 
وإقامة الصاة«.

وعــر املــواطــن خضر مــوىس )40 
عــــــــامــــــــاً( مـــــــن ســــــكــــــان مـــــديـــــنـــــة غـــــــــزة عـــن 
ســــــــــــعــــــــــــادتــــــــــــه بـــــــــــــالـــــــــــــعـــــــــــــودة لــــــــــلــــــــــصــــــــــاة يف 
ــــرانـــــــس  ــ املـــــــســـــــاجـــــــد. وقــــــــــــال لــــــوكــــــالــــــة »فـ
برس«: »أديت الصاة، وكيل شوق 
لـــــــــلـــــــــمـــــــــســـــــــجـــــــــد والــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــاة فــــــــــــيــــــــــــه بــــــعــــــد 

انقطاع«.
وأبــــــــدى املـــــواطـــــن الــــغــــزي تــخــوفــه 
مـــــــــــن انـــــــــتـــــــــشـــــــــار وبــــــــــــــــــاء كـــــــــــوفـــــــــــيـــــــــــد-19 يف 
الــقــطــاع، مــتــمــنــيــاً »عـــىل الـــنـــاس اتــبــاع 
ــــائـــــل الــــســــامــــة وعــــــــدم االســـتـــهـــتـــار  وسـ

باإلجراءات الوقائية«.
وأحـــــــــى قـــــطـــــاع غـــــــزة 61 إصــــابــــة 
بـــــــفـــــــروس كــــــــورونــــــــا املــــســــتــــجــــد ووفـــــــــاة 

واحدة، و18 حالة تعاٍف.
ويــــــــــــــتــــــــــــــواجــــــــــــــد جـــــــــمـــــــــيـــــــــع املـــــــــصـــــــــابـــــــــن 
بالفروس الذين كانوا قد عادوا من 
ــــز لـــلـــحـــجـــر الـــصـــحـــي  الـــــســـــفـــــر، يف مـــــركـ
بالقرب من معر رفح الحدودي مع 

مصر.

مـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، أعــــلــــنــــت وزارة 
الــــــداخــــــلــــــيــــــة يف الـــــــقـــــــطـــــــاع إعــــــــــــــــادة فـــتـــح 
قــــاعــــات األفـــــــــراح بــــــــدءاً مــــن الـــخـــامـــس 
ــــبـــــاع  مـــــن يــــونــــيــــو الـــــــجـــــــاري، بـــــشـــــرط »اتـ

اإلجراءات الوقائية«.
ويف املنامة، أعلنت وزارة العدل 
والــــــشــــــؤون اإلســــامــــيــــة واألوقـــــــــــاف يف 
الـــبـــحـــريـــن، أمـــــس، الــــريــــث يف إقـــامـــة 
صـــــــــــــــاة الـــــــجـــــــمـــــــعـــــــة يف هـــــــــــــــذه املـــــــرحـــــــلـــــــة 

وتأجيل إقامتها إىل موعد الحق.
ونقلت وكالة األنباء البحرينية 
)بــــــــــــنــــــــــــا(، أمـــــــــــــــــس، عـــــــــــن وزيـــــــــــــــــر الـــــــعـــــــدل 
والـــــــــــــشـــــــــــــؤون اإلســـــــــامـــــــــيـــــــــة واألوقــــــــــــــــــــاف 
قــــــــــــولــــــــــــه، إن الـــــــــــــقـــــــــــــرار جـــــــــــــــاء يف ضــــــــوء 
االجـــتـــمـــاع الــــــذي عـــقـــده أمـــــس رئــيــس 
ــيـــــــس  ــ ــ ــــة رئـ ــ ــــحـ ــ ــــــصـ ــلـ ــ ــ املــــــــجــــــــلــــــــس األعــــــــــــــــــــىل لـ
الــــــفــــــريــــــق الــــــوطــــــنــــــي الـــــطـــــبـــــي لـــلـــتـــصـــدي 
لـــــــــفـــــــــروس كـــــــــــورونـــــــــــا الـــــــفـــــــريـــــــق طــــبــــيــــب 
الــــــــشــــــــيــــــــخ مـــــــحـــــــمـــــــد بــــــــــــن عــــــــبــــــــدالــــــــلــــــــه آل 
خليفة، مع رئيس مجلس األوقاف 
الــــســــنــــيــــة الــــشــــيــــخ الـــــدكـــــتـــــور راشـــــــــد بــن 
مــحــمــد الـــهـــاجـــري، ورئـــيـــس مــجــلــس 
األوقاف الجعفرية يوسف بن صالح 
ــــتـــــعـــــراض مـــســـتـــجـــدات  ــــالـــــح، السـ الـــــصـ
الجهود الوطنية للتصدي للفروس 
واملــــــــــــســــــــــــتــــــــــــجــــــــــــدات والــــــــــــتــــــــــــقــــــــــــاريــــــــــــر حــــــــــول 
املــعــطــيــات الــحــالــيــة الــتــي تــبــن ارتــفــاع 
حـــــــــــاالت اإلصــــــــابــــــــة بـــــــفـــــــروس كــــــورونــــــا 

نتيجة التجمعات خــال إجـــازة عيد 
الفطر املــبــارك،وأضــاف »بــنــاء عليه، 
ويف ضــــــــــــــوء مـــــــــــا صــــــــــــــدر عـــــــــــن املـــــجـــــلـــــس 
األعـــىل لــلــشــؤون اإلســامــيــة مــن آراء 
شرعية بشأن أداء العبادات يف زمن 
ــــة كـــــــــــورونـــــــــــا، ومـــــــــــا تـــم  ــــائــــــحــ ــــار جــ ــ ــــــشـ ــتـ ــ ــ انـ
الــتــوافــق عليه بــاالجــتــمــاع املــشــار إليه 
بـــــن رئــــيــــس الــــفــــريــــق الــــوطــــنــــي الـــطـــبـــي 
ورئـــــــــيـــــــــي األوقـــــــــــــافـــــــــــــن؛ فــــــقــــــد ارتــــــــــــأت 
وزارة الــــعــــدل والـــــشـــــؤون اإلســـامـــيـــة 
واألوقــــــــــــــــــاف الـــــــريـــــــث يف إقـــــــامـــــــة صـــــاة 
ــــلـــــة، وقـــــــررت  الـــجـــمـــعـــة يف هـــــــذه املـــــرحـ
تأجيل قــرار إقامتها إىل موعد الحق 
بــعــد مــراجــعــة املــســتــجــدات والــتــقــاريــر 

حول املعطيات يف حينه«.
ولـــفـــتـــت إىل أنــــه ســتــتــم مــراجــعــة 
الـــــــقـــــــرارات ذات الــــصــــلــــة بــــهــــذا الــــشــــأن 
وفــــــــــــق الــــــــضــــــــوابــــــــط الــــــشــــــرعــــــيــــــة بـــشـــكـــل 
مستمر للحفاظ عىل صحة وسامة 

الجميع.
وكــــــــانــــــــت الـــــــــــــــــــــوزارة قــــــــــــــررت إقــــــامــــــة 
صــاة الجمعة فقط يف هــذه املرحلة 
ابــــــــــــتــــــــــــداء مــــــــــن الــــــــخــــــــامــــــــس مــــــــــن يـــــونـــــيـــــو 
الـــجـــاري. وســجــلــت الــبــحــريــن إجــمــاالً 
أكر من 12 ألف إصابة بكورونا و19 
حــالــة وفــــاة، وتـــجـــاوز عـــدد املــتــعــافــن 

.7000
عواصم À وكاالت

أدت أعداد كبيرة من 
المصلين في غزة صالة 

الفجر آخذين باالعتبار 
اإلجراءات الوقائية.

ين تؤجل إقامة صالة الجمعة إعادة فتح المساجد في غزة بشكل كامل.. والبحر

مصلون في مدينة غزة يغادرون أحد المساجد بعد أدائهم صالة الظهر. À رويترز

الرئيس الفلسطيني يمدد 
الطوارئ لشهر رابع 

لمكافحة تفشي »كورونا«

 وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، تعلن أنه لم تسجل 
أي إصابة بفيروس كورونا في األراضي الفلسطينية أول 

من أمس وحتى عصر أمس.

تــــــــــــتــــــــــــزايــــــــــــد ســــــــــــرعــــــــــــة تــــــــــفــــــــــي وبـــــــــــــــاء 
كـــوفـــيـــد-19 يف إيـــــــران، حــيــث تــم 
ــــابـــــة  ــــيـــــد أكـــــــــر مـــــــن 3000 إصـ تـــــأكـ
جــــــــــــديــــــــــــدة لــــــــلــــــــيــــــــوم الـــــــــثـــــــــالـــــــــث عــــىل 
الـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــوايل، حـــــــــــــســـــــــــــب األرقــــــــــــــــــــــــــــــــام 

الرسمية الصادرة أمس.
ــــــم  ــــاسـ ــ وأعــــــــــــلــــــــــــن املــــــــــتــــــــــحــــــــــدث بـ
الـــــــــــــــــــــــــــــــوزارة كـــــــــيـــــــــانـــــــــوش جــــــهــــــانــــــبــــــور 
لــلــتــلــفــزيــون الـــحـــكـــومـــي تــســجــيــل 
3134 إصــــابــــة جــــديــــدة بــــن ظــهــر 
ــــثـــــاثـــــاء ومـــنـــتـــصـــف نــــهــــار أمــــس  الـ
ــــيــــــوم  )بـــــــــــزيـــــــــــادة 17 حـــــــالـــــــة عــــــــىل الــ
السابق(، ما يرفع إىل 160 ألفاً 
بـــــــــــــــــــــــــــات  اإلصـــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد   696 و

بالفروس يف إيران.
وأضاف جهانبور يف مقابلة 
أجــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــهـــــــــــــــــاتـــــــــــــــــف أن 
الـــــــــــفـــــــــــروس أدى إىل وفــــــــــــــــاة 70 
شــــــــــخــــــــــصــــــــــاً إضــــــــــــافــــــــــــيــــــــــــا خـــــــــــــــــــال 24 
ســــــــاعــــــــة، وأن »8012 شــــخــــصــــاً 
تـــــــــــوفـــــــــــوا )مــــــــــــــن الــــــــــــــفــــــــــــــروس( مــــنــــذ 
ظهوره« عىل أرايض الجمهورية 

اإلسامية.
وإذا كـــــــان الـــــعـــــدد الـــرســـمـــي 
لـــلـــوفـــيـــات الـــيـــومـــيـــة لـــم يــتــخــط يف 
العموم عتبة الـ100 وفاة طوال 
األســابــيــع الــقــلــيــلــة املــاضــيــة، فــإن 
عــــــدد اإلصــــــابــــــات الـــــجـــــديـــــدة الـــتـــي 
أعلنت عنها السلطات بدأ يتخذ 

اتجاهاً تصاعدياً منذ 2 مايو.
ومـــــــــــــــع اقـــــــــــــــــــــــراب اإلصــــــــــــابــــــــــــات 
الـــــجـــــديـــــدة مــــــن الــــــرقــــــم الــــقــــيــــايس 
للحاالت املسجلة يف يوم واحد 
يف إيـــــران، وهـــو 3186 إصــابــة يف 
30 مــارس، أعرب وزير الصحة 
اإليراين سعيد نمقي عن أسفه 
الــثــاثــاء ألن »الـــنـــاس يتصرفون 

بتهور تام حيال املرض«.
ونــــــــــقــــــــــلــــــــــت وكـــــــــــــــالـــــــــــــــة األنـــــــــــــبـــــــــــــاء 
اإليرانية »إسنا« عنه قوله »إما 
أنـــهـــم يــثــقــون بــنــا تـــمـــامـــاً أو أنــهــم 
يـــــــعـــــــتـــــــقـــــــدون أن الـــــــــــــفـــــــــــــروس قــــد 
انتهى، وهــذه املعلومة األخــرة 

زائفة تماماً«.
ويـــــــــــــــــــــــــــــــرى بـــــــــــــعـــــــــــــض الــــــــــــــــخــــــــــــــــراء 
األجـــــــانـــــــب وكــــــذلــــــك الـــــعـــــديـــــد مـــن 
املسؤولن اإليرانين أن األرقــام 

الحكومية أقل من الواقع.
وبـــــــــــــــــــــــدأت إيـــــــــــــــــــــــران بــــتــــخــــفــــيــــف 
الــقــيــود والــتــدابــر لــوقــف انــتــشــار 
الــــــــــــــوبــــــــــــــاء يف مــــــنــــــتــــــصــــــف أبــــــــــريــــــــــل، 
واســـتـــأنـــفـــت مــعــظــم مــحــافــظــات 

الباد الـ31 معظم أنشطتها.
طهران À أ.ف.ب

إيران تؤكد التفشي 
السريع للفيروس 

في البالد
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ــــر مــــــــن بـــــــــــدء إجـــــــــــــــــــــراءات رفــــــع  ــــهــ ــــعــــــد شــ بــ
الـــــــــــــــعـــــــــــــــزل بـــــــــــــــحـــــــــــــــذر، فــــــــتــــــــحــــــــت إيــــــــطــــــــالــــــــيــــــــا 
حـــــدودهـــــا أمــــــام الـــســـيـــاح األوروبـــــيـــــن، 
أمـــس، يف خــطــوة جــديــدة نــحــو إعـــادة 
الـــوضـــع إىل طــبــيــعــتــه وإطــــــاق املــوســم 
الــســيــاحــي مـــع اقـــــراب الــصــيــف، فيما 
تـــــــتـــــــســـــــارع وتـــــــــــــــرة الــــــتــــــفــــــي يف أمــــــركــــــا 
الاتينية، بينما تخطى عدد املتعافن 
ــــز الــــثــــاثــــة  ــــاجــ ــــــن فــــــــــروس كــــــــورونــــــــا حــ مـ
مـــايـــن شــخــص حــــول الـــعـــالـــم، وفــقــاً 
إلحصاء أعده موقع »وورلد ميرز«، 
ــــار  ــتــــــشــ ــ املــــــتــــــتــــــبــــــع لــــــلــــــحــــــالــــــة الــــــــوبــــــــائــــــــيــــــــة النــ

الفروس.
وتــــــفــــــصــــــيــــــاً، قــــــــــال وزيــــــــــــر الــــــشــــــؤون 
اإلقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة اإليـــــــــــطـــــــــــايل، فــــرانــــشــــيــــســــكــــو 
بـــوتـــشـــيـــا: »الــــبــــاد تـــعـــود إىل الـــحـــيـــاة«، 
فيما اســتــؤنــفــت الــرحــات الــدولــيــة إىل 
البندقية وفلورنسا ونابويل، وتتسارع 

إىل روما وميانو.
ووصـــلـــت، أمــــس، نــحــو 30 رحــلــة 
ــــنـــــو يف  ــيـ ــ ــــتـــــشـ ــيـ ــ ــــيـــــومـ دولــــــــــيــــــــــة إىل مـــــــــطـــــــــار فـ
الــــــعــــــاصــــــمــــــة رومــــــــــــــــــا، وبـــــــــــــــدأ مــــــســــــافــــــرون 
يخرجون بانتظام من قاعة الوصول. 
واملـــشـــهـــد نــفــســه يف مـــحـــطـــات اإلقــــــاع، 
كــــــمــــــا أفــــــــــــــاد مـــــــــراســـــــــل وكـــــــــالـــــــــة »فـــــــرانـــــــس 

برس«.
وأعـــــــــــلـــــــــــنـــــــــــت شـــــــــــركـــــــــــة »ألــــــــيــــــــطــــــــالــــــــيــــــــا« 
اســــتــــئــــنــــاف رحــــاتــــهــــا مـــــع إســــبــــانــــيــــا، مــع 
أول رحـــــــــلـــــــــة بــــــــــن رومـــــــــــــــــا وبـــــــرشـــــــلـــــــونـــــــة، 

نظمت صباح أمس.
وصـــادف، أمـــس، أيــضــاً استئناف 
حرية التنقل بن مناطق إيطاليا الـ20 
مــــن الـــشـــمـــال إىل الـــجـــنـــوب، يف إجـــــراء 
كان ينتظره اإليطاليون بفارغ الصرب، 

ــــــوان:  ــنـ ــ ــ ــــتـــــه الـــــصـــــحـــــافـــــة تـــــحـــــت عـ ولـــــخـــــصـ
»إيطاليا تتحرر من اإلغاق«.

وبحسب وكالة األنــبــاء اإليطالية 
)إنــــــــــــــســــــــــــــا(، فــــــــــــــإن الـــــــــســـــــــمـــــــــاح بـــــالـــــتـــــنـــــقـــــل، 
مــجــدداً، بــن املناطق أدى إىل ازدحـــام 
عـــى مـــن الــــعــــبــــارات، الـــتـــي تــنــطــلــق إىل 

صقلية أو تغادرها.
ويف محطة ميانو املــركــزيــة، كان 
ــــافــــــرون يــــهــــرعــــون إىل الـــــقـــــطـــــارات،  املــــــســ
ويجري أخذ حرارتهم قبل أن يستقلوا 

القطار.
وقـــــالـــــت وزيــــــــــرة الــــنــــقــــل، بــــــــاوال دي 
مــــــــــيــــــــــشــــــــــيــــــــــي، الـــــــــــــــتـــــــــــــــي جـــــــــــــــــــــــــــــاءت تــــــتــــــفــــــقــــــد 
اإلجــــــــــــــراءات الـــصـــحـــيـــة املــــعــــتــــمــــدة، عــنــد 
مغادرة القطارات السريعة يف محطة 
ترميني يف روما، إن »حركة القطارات 

عادية«.
واليــزال حظر التجمعات الكربى 
وفرض وضع الكمامات بشكل إلزامي 
يف األماكن املغلقة، ويف وسائل النقل 

العام، سارياً.
وبدأت إيطاليا، التي سجلت أكرث 
من 33 ألفاً و530 وفاة بـ»كوفيد-19«، 
خال ثاثة أشهر، العودة إىل الحياة 
ــــتـــــهـــــا  ــــلـ الـــــــطـــــــبـــــــيـــــــعـــــــيـــــــة، واســــــــــتــــــــــئــــــــــنــــــــــاف عـــــجـ
االقــتــصــاديــة يف مــطــلــع مـــايـــو، مـــع رفــع 

الحجر تدريجياً.
وأعــادت املتاجر واملقاهي، وحتى 
معظم الــصــروح واملــواقــع السياحية، 
فتح أبوابها: منها كاتدرائية القديس 
بــــــــطــــــــرس، والـــــــكـــــــولـــــــوســـــــيـــــــوم يف رومـــــــــــا، 
وبـــــومـــــبـــــيـــــي وبـــــــــــــرج بــــــــيــــــــزا، وكـــــاتـــــدرائـــــيـــــتـــــا 
ميانو وفلورنسا ومتاحف الفاتيكان.

وكان الرئيس اإليطايل، سرجيو 

مــــــــاتــــــــاريــــــــا، حــــــــــذر أول مــــــــن أمــــــــــــس، يف 
مــنــاســبــة الـــيـــوم الــوطــنــي مـــن أن األزمـــة 
ــــــم تــــنــــتــــِه بــــعــــد« يف الــــبــــاد،  الـــصـــحـــيـــة »لـ
مـــشـــيـــداً بــــــ»وحـــــدة« الــــبــــاد يف مــواجــهــة 

»عدو غر منظور«.
وفرضت إيطاليا إغاقاً اقتصادياً 
يف مــطــلــع مــــــــارس، ومـــنـــذ ذلـــــك الــحــن 

بدأ عدد الحاالت يراجع بانتظام.
وقــال خبر الفروسات الشهر، 

ماسيمو غايل، يف حديث صحايف، إن 
الوباء بات تحت السيطرة، كما يبدو 
»لــــــــــكــــــــــن )كـــــــــــــــوفـــــــــــــــيـــــــــــــــد-19( يـــــــكـــــــمـــــــن تــــحــــت 
الـــــــــــــــــرمـــــــــــــــــاد، وحــــــــيــــــــنــــــــمــــــــا يـــــــــجـــــــــد الـــــــــــظـــــــــــروف 

املواتية، ينفجر«.
وقــلــقــاً منهما إزاء احــتــمــال تجدد 
ــــوبــــــاء يف لــــومــــبــــارديــــا، الــــتــــي كــــانــــت يف  الــ
أحــــد األوقـــــــات بـــــؤرة املـــــرض يف أوروبــــــا، 
أبــــقــــت ســــويــــســــرا والـــنـــمـــســـا حـــدودهـــمـــا 

ــــا أثــــــــار اســـتـــيـــاء  مـــغـــلـــقـــة مـــــع إيــــطــــالــــيــــا، مـ
روما.

وأفــــــــــادت صــحــيــفــة كـــــوريـــــري ديـــا 
ســــــرا، أول مــــن أمــــــس، أن 40 فــنــدقــاً 
فــــــــــقــــــــــط، مـــــــــــن أصـــــــــــــــل 1200 فــــــــــنــــــــــدق يف 

العاصمة، أعادت فتح أبوابها.
يــــــــأيت ذلــــــــك يف وقــــــــت ســـجـــلـــت فــيــه 
ــــــن أمـــــــــــس، حــصــيــلــة  الــــــــــربازيــــــــــل، أول مـ
وفــــــيــــــات يــــومــــيــــة بــــلــــغــــت 1262، يف 24 

ساعة، وفق وزارة الصحة.
وتــــــــــــــــــــرى األوســــــــــــــــــــــــــــاط الـــــــعـــــــلـــــــمـــــــيـــــــة أن 
الحصيلة اإلجمالية للوفيات البالغة 
ــــابـــــات الـــبـــالـــغـــة  31 ألـــــفـــــاً و199، ولـــــإصـ

555 ألفاً و383، ال تعكس الواقع.
وأبرز بؤر الوباء يف الربازيل، هي: 
واليــة ســاو باولو، املحرك االقتصادي 
والـــــــــثـــــــــقـــــــــايف لــــــــلــــــــبــــــــاد، وواليـــــــــــــــــــة ريـــــــــــــو دي 
جـــــــــانـــــــــرو الـــــســـــيـــــاحـــــيـــــة بـــــــامـــــــتـــــــيـــــــاز. ورغـــــــــم 
ذلك، باشرت الواليتان رفعاً لإغاق 

يثر قلق بعض العلماء.
وإضــــــــافــــــــة إىل الــــــــــربازيــــــــــل، يـــــواصـــــل 
الــــــفــــــروس تـــفـــشـــيـــه بـــــوتـــــرة ســــريــــعــــة يف 
أمـــــــركـــــــا الـــــاتـــــيـــــنـــــيـــــة. ويف هــــــــــذا اإلطــــــــــــار، 
تـــــجـــــاوزت كـــولـــومـــبـــيـــا 1000 وفـــــــاة بــعــد 
أقــل مــن ثاثة أشهر مــن تسجيل أول 
إصابة. وأحصت املكسيك أكرث من 10 
آالف وفاة، يف موازاة البدء باستئناف 

النشاط االقتصادي.
وسجلت برو، من جانبها، وفاة 
أكـــــرث مــــن 4600 شـــخـــص بـــالـــفـــروس، 
بينهم 20 صحافياً، بحسب الجمعية 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــصــحــافــة. وأصــــيــــب مــعــظــم 
هـــؤالء الصحافين، خــال تغطيتهم 
ما يحصل يف أبرز بؤر الوباء عى غرار 

األسواق واملستشفيات.
والتزال املدارس مغلقة يف كوبا، 
والنقل العام معلقاً مع إلزامية وضع 
الــــكــــمــــامــــات يف الـــــــشـــــــوارع، لـــكـــن الـــبـــاد 
تــــــعــــــتــــــزم إعـــــــــــــــــادة فــــــتــــــح حــــــــــدودهــــــــــا أمـــــــــام 
الـــــــــــســـــــــــيـــــــــــاح، بــــــــــهــــــــــدف إحــــــــــــيــــــــــــاء الـــــــحـــــــركـــــــة 
ــــاديـــــة. وبـــــاتـــــت شـــــركـــــات طـــــران  ــــتـــــصـ االقـ

تقرح حجوزات يف يوليو.
عواصم ■ أ.ف.ب

إيطاليا تفتح 
 
ً
حدودها مجددا

أمام السياح 
األوروبيين

سويسرا والنمسا أبقتا 
حدودهما مغلقة مع إيطاليا 

ما أثار استياء روما.

موظف في محطة نابولي المركزية 
يستخدم مكبر الصوت لتوجيه الركاب بعد 

إعادة فتح الحدود اإلقليمية وسط تخفيف 
القيود. ■ إي.بي.إيه

تسارع وتيرة تفشي »الوباء« بأميركا الالتينية.. وعدد المتعافين في العالم يتخطى حاجز الـ 3 ماليين

بريطانيا تدرس »الجسور الجوية« 
وسط معارضة الحجر الصحي

من المتوقع أن يضغط نواب البرلمان البريطانيون من أجل 
ين من بعض البلدان  »الجسور الجوية«، التي ستعفي المسافر

 عند الوصول إلى 
ً
من الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما

البالد. وقالت وزيرة الداخلية، بريتي باتل، التي من المقرر أن 
 من 8 يونيو، 

ً
تكشف عن الخطط، إن ترتيبات الحجر الصحي، اعتبارا

تعتمد على »أساس علمي، ودعم من الجمهور، وهي 
ضرورية لحماية الصحة العامة«.

وكتبت باتل، ووزير النقل غرانت شابس، في صحيفة ديلي 
تليغراف: »العزل الذاتي للوافدين يهدف لمنع دخول حاالت 

)إصابة( جديدة من الخارج، ومنع موجة ثانية من )الوباء(«.
وقاال إن الحكومة »تعمل مع قطاع النقل، لمعرفة كيف يمكننا 

 للقيام 
ً
إدخال اتفاقيات مع دول أخرى، عندما يكون ذلك آمنا

بذلك، حتى نتمكن من السفر إلى الخارج، ويمكن للسائحين 
القدوم إلى هنا«.

وقال وزير الخارجية البرتغالي، أوغستو سانتوس سيلفا، لهيئة 
اإلذاعة البريطانية )بي.بي.سي(، إن بالده تناقش ترتيبات »جسر 

جوي« محتمل، للسفر دون الحاجة للحجر الصحي للسائحين 
البريطانيين. لندن ■ د.ب.أ

الصين: إصابة 
واحدة بـ »كورونا« 

وال وفيات
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة 
في الصين عن تسجيل إصابة 

واحدة مؤكدة جديدة 
بفيروس »كورونا« 

المستجد، في الثاني من 
يونيو، وأربع حاالت لم تظهر 
عليها أعراض. ولفتت اللجنة 

إلى أن حالة اإلصابة 
المؤكدة وافدة من الخارج، 
ليصل بذلك العدد اإلجمالي 

إلصابات »كورونا« في البر 
الرئيس إلى 83021، ويظل 

عدد الوفيات دون تغيير عند 
4634. يشار إلى أن الصين ال 

تحسب المرضى الذين ال 
تظهر عليهم أعراض المرض 

كحاالت مؤكدة.
بكين ■ وام

بالتزامن مع استمرار الجهود اإلنسانية في مواجهة »كورونا«

مصر واإلمارات ترحبان بإعالن األمم المتحدة 
قبول األطراف الليبية استئناف المفاوضات

يف إطــــــــار الــــتــــشــــاور والـــتـــنـــســـيـــق املــســتــمــر 
بــــن وزيـــــــــَرْي خـــارجـــيـــة جـــمـــهـــوريـــة مــصــر 
الــــعــــربــــيــــة ســـــامـــــح شــــــكــــــري، واإلمـــــــــــــارات 
العربية املتحدة سمو الشيخ عبدالله 
ــــيـــــان، وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة  بــــــن زايـــــــــد آل نـــــهـ
والــــتــــعــــاون الـــــــــدويل، أعــــــرب الـــــوزيـــــران، 
خـــــــال اتـــــصـــــال هــــاتــــفــــي جـــــــرى بـــيـــنـــهـــمـــا، 
أمــــــــس، عـــــن تـــرحـــيـــب بـــلـــديـــهـــمـــا بـــإعـــان 
األمـــــم املــتــحــدة قـــبـــول كــــلٍّ مـــن الــجــيــش 
الـــــــوطـــــــنـــــــي الــــــلــــــيــــــبــــــي وحـــــــكـــــــومـــــــة الــــــــوفــــــــاق 
استئناف مباحثات وقف إطاق النار، 
وأكـــــــــــــــــــــدا مــــــــــــجــــــــــــدداً تـــــمـــــســـــكـــــهـــــمـــــا بـــــالـــــحـــــل 
الــســيــايس الــذي يــدعــم الــســام واألمــن 

واالستقرار يف جميع أنحاء ليبيا.
الــــــــــــخــــــــــــارجــــــــــــيــــــــــــة يف  ودعـــــــــــــــــــــــــت وزارة 
ــــة، ووزارة  ـــيـــ جــــــمــــــهــــــوريــــــة مــــــصــــــر الـــــــعـــــــربــــ
الــخــارجــيــة والـــتـــعـــاون الـــــدويل يف دولـــة 
اإلمــــــــــــارات، يف بــــيــــان مـــــشـــــرك، أمـــــس، 
إىل االلتزام بالعملية السياسية تحت 
إشـــــــــــراف األمــــــــــم املـــــتـــــحـــــدة، وعــــــــرب مـــســـار 
مــؤتــمــر بـــرلـــن، مــؤكــدتــن أن الــعــمــلــيــة 

السياسية هي الحل الوحيد لتحقيق 
السام يف ليبيا، والحفاظ عى وحدة 
وســـــــامـــــــة أراضـــــــيـــــــهـــــــا. وجـــــــــــاء يف الــــبــــيــــان 
املـــــشـــــرك أن دولــــــــة اإلمـــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 

املـــتـــحـــدة، وجــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة، 
تـــــقـــــفـــــان إىل جــــــانــــــب الـــــشـــــعـــــب الــــلــــيــــبــــي، 
واألطراف كافة، التي تطالب بالتهدئة 
حـــــــــقـــــــــنـــــــــاً لـــــــــــــدمـــــــــــــاء املــــــــــدنــــــــــيــــــــــن األبـــــــــــــــريـــــــــــــــاء، 

وتحقيق االستقرار يف ليبيا، خصوصاً 
ــــهــــــود اإلنـــــســـــانـــــيـــــة يف  مـــــــع اســــــتــــــمــــــرار الــــــجــ

مواجهة فروس كورونا املستجد.
أبوظبي ■ وام

عبداهلل بن زايد وشكري خالل لقاء سابق.■أرشيفية

إخضاع وزير تونسي للحجر 
فور عودته إلى بالده 

 من فرنسا
ً
قادما

تــــــونــــــس  الــــــــــطــــــــــاقــــــــــة يف  أعــــــــلــــــــنــــــــت وزارة 
إخــــــــــــضــــــــــــاع الـــــــــــــوزيـــــــــــــر املــــــــنــــــــجــــــــي مـــــــــــــــــــرزوق، 
ــــر الـــــــصـــــــحـــــــي اإلجــــــــــــــــبــــــــــــــــاري، فـــــــور  ـــحــــــجــ ــ ـــلـ ــ لـ
عــــودتــــه، أول مـــن أمـــــس، مـــن فــرنــســا 
حــــــيــــــث ظـــــــــل عـــــــالـــــــقـــــــاً مــــــنــــــذ عـــــطـــــلـــــة عــــيــــد 

الفطر.
وأفــــــــــــــــــــــادت الـــــــــــــــــــــــــوزارة بـــــــــــــأن مـــــــــــــرزوق 
ســيــواصــل عمله عــن بــعــد، مــن مكان 
الحجر الصحي حتى نهايته، وفق ما 

تقتضيه اإلجراءات.
واضــــطــــر مــــــــرزوق إىل الـــعـــمـــل عــن 
بعد من العاصمة الفرنسية باريس، 
بعد أن تــعــذرت عليه الــعــودة بسبب 
ــــة طـــــــــــــران. وقـــــــالـــــــت إذاعـــــــــة  ــلــ ــ إلـــــــغـــــــاء رحــ
»موزاييك« الخاصة إن الوزير، الذي 
يـــحـــمـــل الـــجـــنـــســـيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، وصـــل 
تونس يف رحلة إجاء تتبع الخطوط 

الفرنسية.
وكــــــــــــــــــــــــان وزيــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــطــــــــــــاقــــــــــــة عــــــــرضــــــــة 
النـــــــــــــتـــــــــــــقـــــــــــــادات واســـــــــــــعـــــــــــــة عـــــــــــــى مـــــــــواقـــــــــع 

الـــــــــتـــــــــواصـــــــــل االجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي يف تـــــــونـــــــس، 
بسبب سفره رغم إغاق الحدود، يف 
وقت منعت فيه السلطات املواطنن 
مــــــــــن الــــــتــــــنــــــقــــــل بــــــــــن الـــــــــــــواليـــــــــــــات بــــســــبــــب 

إجراءات الغلق.
تونس ■ د.ب.أ

المنجي مرزوق. À  أرشيفية
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تــواصــلــت االحــتــجــاجــات والــتــظــاهــرات 
ــــنـــــف الـــــشـــــرطـــــة يف  ضــــــد الــــعــــنــــصــــريــــة وعـ
الــــــواليــــــات املــــتــــحــــدة، رغــــــم املــــواجــــهــــات 
مــــــع الـــــشـــــرطـــــة وتــــــهــــــديــــــدات الــــرئــــيــــس، 
دونــــالــــد تــــرامــــب، املـــصـــمـــم عــــى إعـــــادة 
ــــاً بــــاســــتــــخــــدام  ــــلـــــوحـ فــــــــرض الـــــنـــــظـــــام، مـ

الجيش.
وبـــــــعـــــــد تـــــســـــعـــــة أيـــــــــــــام عــــــــى مـــقـــتـــل 
ــــلـــــويـــــد اخـــــتـــــنـــــاقـــــاً تـــــحـــــت ركــــبــــة  جـــــــــــورج فـ
ــــــل  ــــــواصـ ــتـ ــ ــ شـــــــــرطـــــــــي أبـــــــــيـــــــــض أوقـــــــــــــفـــــــــــــه، تـ
مــــوجــــة االحــــتــــجــــاجــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة مــن 
غـــر أن تــــراجــــع، وواجــــــه املــتــظــاهــرون 
الــــــــشــــــــرطــــــــة، خـــــــصـــــــوصـــــــاً يف نــــــيــــــويــــــورك 
ولــوس أنجلوس، حتى وقت متأخر 
مــن لــيــلــة أول مــن أمـــس، عــى الــرغــم 
من حظر التجول، مع تسجيل عدد 

أقل من أعمال النهب والتخريب.
وتـــظـــاهـــر مــــا ال يـــقـــل عــــن 60 ألـــف 
شــــــــخــــــــص بـــــــشـــــــكـــــــل ســــــــلــــــــمــــــــي، تــــــكــــــريــــــمــــــاً 
لــــذكــــرى جـــــــورج فـــلـــويـــد يف هـــيـــوســـن، 
املـــــــــــديـــــــــــنـــــــــــة الــــــــــــتــــــــــــي نـــــــــشـــــــــأ بـــــــــهـــــــــا يف واليــــــــــــــة 
تــــــكــــــســــــاس، وحـــــــيـــــــث ســـــــــيـــــــــوارى الــــــــرى 

األسبوع املقبل.
وقــــــــــــــــــــــال رئـــــــــــيـــــــــــس بـــــــــلـــــــــديـــــــــة املــــــــديــــــــنــــــــة 
سيلفسر ترنر: »نريد أن يعرفوا أن 

جورج لم يمت سدى«.
ويف نــــيــــويــــورك، تــــعــــرض الـــعـــديـــد 
مـــــــــن املـــــــتـــــــاجـــــــر الــــــــفــــــــاخــــــــرة عـــــــــى الـــــــجـــــــادة 
الــــخــــامــــســــة الـــــشـــــهـــــرة، لــــلــــنــــهــــب، وتــــم 
تــــقــــديــــم ســـــاعـــــة بــــــدايــــــة حــــظــــر الــــتــــجــــول 
الــلــيــي إىل الــســاعــة 20:00 وتــمــديــده 
حـــتـــى األحــــــد املـــقـــبـــل، غــــر أن ذلـــــك لــم 
يـــمـــنـــع مــــئــــات املـــتـــظـــاهـــريـــن مــــن الـــســـود 
والبيض عى السواء، من االحتجاج 
ســـلـــمـــيـــاً، والــــهــــتــــاف بــــعــــبــــارات »جـــــورج 
فـــــــــلـــــــــويـــــــــد.. جــــــــــــــــورج فــــــــلــــــــويــــــــد« و»حــــــــيــــــــاة 
الـــــــســـــــود تــــــهــــــم« )بــــــــــــاك اليــــــفــــــز مــــــاتــــــر(، 

وهـــــــــــــي الـــــــــعـــــــــبـــــــــارة الــــــــتــــــــي بــــــــاتــــــــت شــــــــعــــــــاراً 
لــاحــتــجــاج عـــى عــنــف الــشــرطــة تــجــاه 

األمركيني األفارقة.
ويف لوس أنجلوس، ركع رئيس 
بــلــديــة املـــديـــنـــة، إريـــــك غـــارســـيـــتـــي، مــع 
شــــــــرطــــــــيــــــــني عــــــــــــى ركــــــــــبــــــــــة واحـــــــــــــــــــــــــــدة، يف 
الوضعية التي ترمز، منذ 2016، إىل 
التنديد بعنف الشرطة ضد السود، 
وتـــــذّكـــــر بـــالـــشـــرطـــي الـــــــذي قـــتـــل فــلــويــد 
ضاغطاً بركبته عى عنقه لنحو تسع 
دقـــــائـــــق، وتـــجـــمـــع املــــتــــظــــاهــــرون خـــــارج 
مـــقـــر إقـــامـــتـــه، حـــيـــث تــــم تـــوقـــيـــف نــحــو 
200 شــــــخــــــص بــــــعــــــد رفــــــضــــــهــــــم أوامـــــــــــر 
ــــالــــــة  الــــــتــــــفــــــريــــــق، بـــــحـــــســـــب مــــــــراســــــــل وكــ

»فرانس برس«.
ويف واشــــنــــطــــن، تـــظـــاهـــر اآلالف، 
ــــاتـــــورة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة  ــــنـ ــــيـ وبــــيــــنــــهــــم الـــــسـ
إلــــــــيــــــــزابــــــــيــــــــث وارن، مـــــــتـــــــحـــــــّديـــــــن حــــظــــر 
الــتــجــول الــــذي أعــلــنــتــه الــبــلــديــة، فيما 
أقــيــمــت ســـواتـــر مــعــدنــيــة حــــول الــبــيــت 
األبيض ملنع أي مواجهة مباشرة مع 

قوات األمن يف محيطه.
وبعد منتصف الليل بقليل، بث 
الــــــتــــــلــــــفــــــزيــــــون صــــــــــــــــــوراً أظـــــــــهـــــــــرت إطـــــــــاق 
الشرطة الغاز املسيل للدموع، ومن 
أمام البيت األبيض، قالت املتظاهرة 
جـــادا واالس )18 عــامــاً(: »تعبت من 
الشعور بالخوف من الشرطة وعدم 

نيل العدالة«.
ويف مــيــنــيــابــولــيــس، مــركــز حــركــة 
الــــــغــــــضــــــب حــــــيــــــث قــــــتــــــل فـــــــلـــــــويـــــــد، كــــــان 
ــــاً، وقــــــــالــــــــت روكــــــــي  ــــمــ ــيــ ــ ــــخــ الـــــــــهـــــــــدوء مــ
واشنطن، والدة ابنة جورج فلويد، 
بــاكــيــة: »أريــــد الــعــدالــة مــن أجــلــه ألنــه 
كــــــان طــــيــــبــــاً، مـــهـــمـــا ظــــن الـــــنـــــاس، كـــان 

شخصاً طيباً«.
وأعــــلــــنــــت واليــــــــة مـــيـــنـــيـــســـوتـــا أوىل 
الـــــــــــــخـــــــــــــطـــــــــــــوات الــــــــعــــــــمــــــــلــــــــيــــــــة اســـــــــتـــــــــجـــــــــابـــــــــًة 
لــــــطــــــلــــــبــــــات، مـــــــــع فــــــتــــــح تـــــحـــــقـــــيـــــق حــــــول 
شــــــــــرطــــــــــة مـــــــيـــــــنـــــــيـــــــابـــــــولـــــــيـــــــس، وســـــيـــــنـــــظـــــر 
الـــــــــتـــــــــحـــــــــقـــــــــيـــــــــق يف احـــــــــــــتـــــــــــــمـــــــــــــال حـــــــــصـــــــــول 
»مـــمـــارســـات تــمــيــيــزيــة مــنــتــظــمــة« عــى 

مـــــدى الــــســــنــــوات الــــــــ10 املــــاضــــيــــة، وفـــق 
تغريدة كتبها الحاكم، تيم والتز.

وانـــــــــتـــــــــشـــــــــرت االضـــــــــــطـــــــــــرابـــــــــــات مــــنــــذ 
أســـبـــوع، إىل أن عــمــت أكــــر مـــن 100 
مـــديـــنـــة أمــــركــــيــــة، مـــرافـــقـــة مــــع آالف 

التوقيفات وعدد من القتى.
وكان ترامب أعلن، قبل يومني، 
أنه أمر بنشر آالف الجنود املدججني 
بـــالـــســـاح والـــشـــرطـــيـــني يف واشـــنـــطـــن، 
لــــــــوقــــــــف أعـــــــــمـــــــــال الــــــشــــــغــــــب والــــــنــــــهــــــب، 
تــــــزامــــــنــــــاً مـــــــع اســــــتــــــخــــــدام قـــــــــــوات األمـــــــن 
ــــلــــــدمــــــوع لـــتـــفـــريـــق  الـــــــــغـــــــــازات املــــســــيــــلــــة لــ
املـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن قــــــــــرب الـــــبـــــيـــــت األبــــــيــــــض، 
حـــتـــى يـــتـــمـــكـــن مـــــن الــــتــــوجــــه مـــشـــيـــاً إىل 
ــــيـــــت  ــــبـ كـــــنـــــيـــــســـــة عـــــــريـــــــقـــــــة قـــــــريـــــــبـــــــة مــــــــــن الـ
األبــيــض تــعــرضــت ألعــمــال تــخــريــب يف 
الــــــــــيــــــــــوم الـــــــــســـــــــابـــــــــق، والـــــــــتـــــــــقـــــــــاط صــــــــــورة 
أمـــــــامـــــــهـــــــا رافــــــــــعــــــــــاً كـــــــتـــــــابـــــــاً مــــــــقــــــــدســــــــاً، يف 
خـــــطـــــوة نــــــــدد بــــهــــا قـــــــــادة روحـــــــيـــــــون مــن 
الربوتستانت والكاثوليك، باعتبارها 

عملية إعانية غر مقبولة أخاقياً.

واحـــــــــــــــــتـــــــــــــــــجـــــــــــــــــت رئــــــــــــــيــــــــــــــســــــــــــــة بــــــــــلــــــــــديــــــــــة 
واشنطن، موريل باوزر، عى إرسال 
عــــســــكــــريــــني إىل الــــــــشــــــــوارع األمــــركــــيــــة 
ضــــد األمــــركــــيــــني، عــــى غــــــرار الـــعـــديـــد 

من الحكام الديمقراطيني.
وتــــتــــخــــذ األزمــــــــــة مـــنـــحـــى ســـيـــاســـيـــاً 
بــــــشــــــكــــــل مـــــــــــتـــــــــــزايـــــــــــد.، واتـــــــــــهـــــــــــم املـــــــرشـــــــح 
الديمقراطي لانتخابات الرئاسية، 
الــتــي ســتــجــرى يف الــثــالــث مــن نوفمرب 
املـــــــقـــــــبـــــــل، جـــــــــو بـــــــــــايـــــــــــدن، تـــــــــرامـــــــــب بـــــأنـــــه 

حـــــــــــــــة »حــــــــــــــّول هــــــــــذا الــــبــــلــــد  ســـــــــــــــا ىل  إ
معركة، 

تــــمــــلــــؤهــــا أحــــقــــاد 
قديمة 

ومخاوف 
جديدة«.

مـــــــــــواجـــــــــــهـــــــــــة  ويف 
االحـــــتـــــجـــــاجـــــات الــــجــــاريــــة 

يف ظــــــــــــــــــــــــل تــــــــــــــــفــــــــــــــــي وبــــــــــــــــــــــــاء 
»كـــوفـــيـــد-19« الـــذي زاد من 

حـــــــــــــــــدة الـــــــــتـــــــــبـــــــــايـــــــــن االجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي 
والـــعـــرقـــي، بــقــي تـــرامـــب حــتــى اآلن 

صــامــتــاً حـــيـــال املــشــكــات الـــتـــي يشكو 
مــنــهــا املـــتـــظـــاهـــرون، ولــــم يـــذكـــر ســـوى 
بـــشـــكـــل عــــابــــر »الــــــثــــــورة« عـــــى ظـــــروف 

مقتل فلويد.
وقــــــــتــــــــل الـــــــــرجـــــــــل الـــــــبـــــــالـــــــغ مــــن 
الــعــمــر 46 عـــامـــاً اخــتــنــاقــاً، يف 25 

مـــــــــــايـــــــــــو املــــــــــــــــــــــــايض، وهـــــــــــــــــو يـــــــــــــــــــــردد »ال 
يـــــــمـــــــكـــــــنـــــــنـــــــي الــــــــــتــــــــــنــــــــــفــــــــــس« ويــــــــــــنــــــــــــادي 
والـــــدتـــــه، مـــطـــروحـــاً أرضـــــــاً مــكــّبــل 

اليدين، 

وشرطي يركع عى 
عــــــــــــنــــــــــــقــــــــــــه لـــــــتـــــــثـــــــبـــــــيـــــــتـــــــه 
بــــــــــــــركــــــــــــــبــــــــــــــتــــــــــــــه، فـــــــيـــــــمـــــــا 
زمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاؤه الــــــــــثــــــــــاثــــــــــة 
اآلخــــــــــــــرون يــــراقــــبــــون 
املشهد من دون أن 
يـــتـــدخـــلـــوا، وأكـــــدت 
عـــمـــلـــيـــتـــا تــــشــــريــــح أن 
ــتــــجــــت عـــن  الــــــــوفــــــــاة نــ
الـــــــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــط عــــــــــــــى 

العنق.
 À واشنطن

أ.ف.ب

سواتر معدنية حول البيت األبيض 
لمنع أي مواجهة مباشرة مع 

قوات األمن في محيطه.

مواجهات بين الشرطة والمحتجين في 
نيويورك ولوس أنجلوس

ِهّم«.À أ.ف.ب
َ
 عليها »حياة السود ت

ً
المتظاهرون في أميركا حملوا الفتات مكتوبا

تواصل التظاهرات 
في الواليات 
المتحدة رغم 

تهديدات ترامب

حـــــــــــــــــــــــــــّررت قــــــــــــــــــــــوات الـــــــــجـــــــــيـــــــــش الـــــــيـــــــمـــــــنـــــــي، 
مـــــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــودة بــــــــــالــــــــــقــــــــــبــــــــــائــــــــــل ومـــــــــــقـــــــــــاتـــــــــــات 
الــــتــــحــــالــــف، فــــجــــر أمـــــــــس، مــــوقــــعــــني يف 
املناطق الواقعة بني محافظَتي الجوف 
ــيـــــة  ــ ومــــــــــــــــــــــأرب، ودمـــــــــــــــــــرت قــــــــــــــــوات الـــــشـــــرعـ
تــعــزيــزات تابعة مليليشيات الــحــويث يف 
نــــهــــم بـــمـــحـــيـــط الــــعــــاصــــمــــة صــــنــــعــــاء، يف 
ــــة  ــيــ ــ ــــوثــ ــــحــ حـــــــــــني اســـــــــتـــــــــمـــــــــرت الـــــــــــــخـــــــــــــروق الــ

للهدنة األممية يف الساحل الغربي.
وتفصياً، حررت قوات الجيش 
الــــــــــــيــــــــــــمــــــــــــنــــــــــــي، مــــــــــــــســــــــــــــنــــــــــــــودة بـــــــــالـــــــــقـــــــــبـــــــــائـــــــــل 
ومـــــــــــقـــــــــــاتـــــــــــات الــــــــــتــــــــــحــــــــــالــــــــــف، مــــــوقــــــعــــــني 
جــــــديــــــديــــــن يف املــــــنــــــاطــــــق الـــــــواقـــــــعـــــــة بـــني 
الجوف ومأرب، بعد تنفيذها عملية 
عـــــســـــكـــــريـــــة نــــــوعــــــيــــــة أدت إىل مـــــصـــــرع 
وإصــــــابــــــة عـــــــدد مـــــن عــــنــــاصــــر الـــــحـــــويث، 
وتـــــــــــــدمـــــــــــــر آلـــــــــــــيـــــــــــــات عــــــــســــــــكــــــــريــــــــة تــــــابــــــعــــــة 

للميليشيات.
وذكـــــــــــــــــــــرت مـــــــــــصـــــــــــادر مــــــــيــــــــدانــــــــيــــــــة يف 
الــــــــــــجــــــــــــوف أن الــــــــجــــــــيــــــــش والــــــــقــــــــبــــــــائــــــــل، 
بــــــــــــــإســــــــــــــنــــــــــــــاد مــــــــــــبــــــــــــاشــــــــــــر مــــــــــــــــــن مــــــــــقــــــــــاتــــــــــات 
الــتــحــالــف، تمكنا مــن تحرير موقَعي 
الـــدحـــيـــضـــة، والــــنــــضــــود، وتـــمـــكـــنـــا مــن 

أسر عدد من عناصر الحويث.
ويف جـــــــبـــــــهـــــــة الـــــــــــــجـــــــــــــدافـــــــــــــر، شـــــــــرق 
ــــمـــــة املــــحــــافــــظــــة،  ــــنـــــة الـــــــحـــــــزم عـــــاصـ مـــــديـ

دارت، أمــس، مواجهات عنيفة بني 
قــــوات الــجــيــش الــيــمــنــي والــقــبــائــل من 
جهة، وميليشيات الحويث من جهة 
أخرى، وخّلفت 20 قتياً يف صفوف 

الحوثيني، وإصابة آخرين.
واســتــهــدفــت مـــقـــاتـــات الــتــحــالــف 
تعزيزات حوثية كانت يف طريقها إىل 
منطقة املواجهات يف جبهة الجدافر، 
ما أدى إىل تدمرها ومصرع وإصابة 

من كانوا عى متنها من الحوثيني.
ويف صـــــــــــنـــــــــــعـــــــــــاء، دمــــــــــــــــــــــرت قـــــــــــــوات 
الــجــيــش الــيــمــنــي، مــســنــودة بالقبائل 
ومــــــــــقــــــــــاتــــــــــات الـــــــــتـــــــــحـــــــــالـــــــــف، تــــــــعــــــــزيــــــــزات 
ملـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــــحـــــويث يف مــــديــــريــــة نــهــم 
شمال شرق العاصمة صنعاء، بعد 
يوم واحد من تدمر تعزيزات مماثلة 
للحوثيني من قبل مقاتات التحالف 

يف مديرية خوالن بريف العاصمة.
وذكـــــــــــــــــــرت مــــــــــصــــــــــادر مـــــــيـــــــدانـــــــيـــــــة أن 
مدفعية الجيش ومقاتات التحالف 
ــــيـــــة كــــــانــــــت ضـــمـــن  ــــتـــــالـ دمــــــــــــرت آلـــــــيـــــــات قـ
تــــــــعــــــــزيــــــــزات تــــــابــــــعــــــة لــــلــــمــــيــــلــــيــــشــــيــــات يف 
طـــريـــقـــهـــا إىل جــــبــــهــــات نــــهــــم صـــنـــعـــاء، 

وصرواح مأرب.
وأشارت املصادر إىل أن العملية 
جـــــــــــــــــــــــاءت بـــــــــــالـــــــــــتـــــــــــزامـــــــــــن مــــــــــــــع اســــــــــتــــــــــمــــــــــرار 

املــــــواجــــــهــــــات يف جــــبــــهــــات نــــجــــد الـــعـــتـــق 
وجبال بحرة وسلسلة جبال صلب، 
جنوب غــرب مديرية نهم، الفتة إىل 
أنه تم تدمر خمس عربات عسكرية 
وشاحنة تموين تابعة للميليشيات.

وتـــــواصـــــلـــــت املـــــــعـــــــارك يف جـــبـــهـــات 
صـــــرواح غــــرب مـــــأرب، بــعــد اســتــقــدام 
املـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات لـــــــتـــــــعـــــــزيـــــــزات مـــــــــن حــــجــــة 

وعمران.
ــــــف  ــــالـ ــ ــــحـ ــ ــتـ ــ ــ وكــــــــثــــــــفــــــــت مــــــــــقــــــــــاتــــــــــات الـ
غـــــــــــاراتـــــــــــهـــــــــــا عــــــــــــى مــــــــــــواقــــــــــــع وتـــــــــعـــــــــزيـــــــــزات 
الـــــحـــــوثـــــيـــــني يف صـــــــعـــــــدة، مـــــــا أدى إىل 
تـــدمـــر آلـــيـــات عــســكــريــة لــلــمــيــلــيــشــيــات 

يف مديرية رازح الحدودية.
ــــديــــــدة تـــمـــكـــنـــت الـــــقـــــوات  ويف الــــــحــ
الـــيـــمـــنـــيـــة املــــشــــركــــة مـــــن كــــســــر هـــجـــوم 
لـــــــلـــــــمـــــــيـــــــلـــــــيـــــــشـــــــيـــــــات بــــــــــــاتــــــــــــجــــــــــــاه مـــــــــديـــــــــريـــــــــة 
الــــــــــــدريــــــــــــهــــــــــــمــــــــــــي جـــــــــــــنـــــــــــــوب املــــــــــحــــــــــافــــــــــظــــــــــة، 
وحققت إصابات مباشرة يف صفوف 

عناصر الحويث.
ــــــات الـــــــــحـــــــــويث  ــيـ ــ ــ ــــــشـ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــيـ ــ ــ وكــــــــــــانــــــــــــت مـ
قصفت بمختلف أسلحتها املتوسطة 
األحياء السكنية يف مديرية التحيتا، 
ــــــة عـــى  ــــــركـ ــــــشـ ــــا ردت الـــــــــقـــــــــوات املـ ــــمـ ــيـ ــ فـ

مصادر النران وأخمدتها. 
صنعاء À اإلمارات اليوم

تدمير تعزيزات حوثية في جبهة نهم

جنود يمنيون في جبهة نهم. À أرشيفية

الجيش اليمني يحّرر موقعين 
بين الجوف ومأرب

البابا فرنسيس: »العنصرية« غير مقبولة
اعتبر بابا الفاتيكان، البابا 

فرنسيس، أن أي شكل من 
أشكال العنصرية »غير 

مقبول«، وذلك في تعليقه 
على مقتل جورج فلويد، 

األميركي األسود الذي قضى 
 لدى توقيفه من قبل 

ً
اختناقا

الشرطة في مينيابوليس، 
 في الوقت نفسه 

ً
منددا

بأعمال العنف خالل التظاهرات.
وقال البابا: »ال يمكننا أن نقبل 

وال أن نغض النظر عن أي شكل 
من أشكال العنصرية أو 

اإلقصاء، واالدعاء بأننا ندافع 
عن قدسية أي حياة بشرية«، 
 العنصرية بـ»الخطيئة«، 

ً
واصفا

لكنه أضاف: »في الوقت 
نفسه علينا اإلقرار بأّن العنف 
الذي شهدته الليالي األخيرة 

هو تدمير ذاتي«.
وتابع البابا في رسالة 

لألميركيين باللغة اإلنجليزية: »ال 

مكسب من العنف، في حين 
أّن أشياء كثيرة أخرى تضيع، 
أتابع بقلق بالغ االضطرابات 
االجتماعية الشديدة التي 
وقعت ببلدكم في هذه 

األيام، إثر الوفاة المأساوية 
ي 

ّ
للسيد جورج فلويد، وأصل

لراحة نفس جورج فلويد ولكل 
الذين قضوا بسبب خطيئة 

العنصرية«.
الفاتيكان À أ.ف.ب

محتجة تعتلي عمود 
إنارة في واشنطن 

العاصمة. À رويترز
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ــتــــبــــاعــــد االجــــتــــمــــاعــــي  ــــدابــــــر الــ أغــــلــــقــــت تــ
الـــــــــطـــــــــريـــــــــق أمــــــــــــــــــام األشـــــــــــــخـــــــــــــاص الـــــــذيـــــــن 
يقضون اإلغــاق وهــم محاصرون يف 
املنزل مع أشخاص عنيفني، والذين 
يــــحــــذر الـــــخـــــراء مــــن أن ســـلـــوكـــهـــم قــد 
يتفاقم بسبب الفوىض وعدم اليقني 
الــــــــذي تـــســـبـــبـــت فــــيــــه األزمــــــــــة الـــصـــحـــيـــة 

الحالية. 
وارتفع العنف املنزيل، بالفعل، 
يف اململكة املتحدة، خــال الــوبــاء مع 
تقرير نــشــره نـــواب بــرملــانــيــون، أخـــراً، 
يــكــشــف عـــن عــمــلــيــات قــتــل تــضــاعــفــت 
عــــــــــى مـــــــــــــدى 21 يـــــــــــومـــــــــــاً، خـــــــــــــال أزمــــــــــة 
»كــوفــيــد-19«، وحــذر التقرير من أن 

الــــــــــوبــــــــــاء ســــــتــــــكــــــون لـــه 
»عــــــواقــــــب مــــدمــــرة 

لجيل كــامــل«، إذا فشلت الحكومة 
يف مــــــــعــــــــالــــــــجــــــــة الــــــــقــــــــضــــــــيــــــــة عـــــــــــــى وجـــــــــه 
الـــســـرعـــة. وارتـــفـــع عــــدد مـــكـــاملـــات خط 
املـــســـاعـــدة الـــوطـــنـــي ملــكــافــحــة اإلســـــاءة 
املــنــزلــيــة، يف بريطانيا، بنسبة %66، 
وزادت الـــــــــزيـــــــــارات إىل مــــوقــــعــــهــــا عــى 
الــــــــويــــــــب، بــــنــــســــبــــة 950%، مـــــنـــــذ بـــــدء 

اإلغاق بسبب الفروس التاجي.

استعداد لألسوأ
وقال مقدمو الخدمات يف الخطوط 
األمــــــامــــــيــــــة إنــــــهــــــم يـــــســـــتـــــعـــــدون لــــــزيــــــادة 
عــــــــــــــــــدد الـــــــــضـــــــــحـــــــــايـــــــــا الــــــــــــــذيــــــــــــــن يــــــطــــــلــــــبــــــون 
املساعدة، مع بدء اململكة املتحدة يف 

تخفيف القيود.
وقــالــت الــرئــيــســة التنفيذية 
ـــــوج«، الـــتـــي  ــيـ ــ ــــفــ ملــــؤســــســــة »ريــ
تـــــــــــــــــديـــــــــــــــــر خــــــــــــــــــــط املــــــــــــــســــــــــــــاعــــــــــــــدة 
الــوطــنــي ملكافحة العنف 
املنزيل، ساندرا هوريل، 
ــــزيـــــادة الـــكـــبـــرة يف  إن الـ
الـــطـــلـــب أثــــنــــاء اإلغـــــاق 
أظـــــــــــــــــهـــــــــــــــــرت »الــــــــــحــــــــــجــــــــــم 
ــــانــــــاة،  ــــمــــــعــ ــــلــ الــــــــهــــــــائــــــــل لــ
وعــدد النساء اللوايت 
دعــــــــــــــم  إىل  يــــــــــحــــــــــتــــــــــجــــــــــن 

متخصص«.
وأضافت 

هــــــــــــــــــــــــــــــــوريل، الــــــــتــــــــي 
تــــعــــد مــنــظــمــتــهــا 
أكــــــــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــزود 

ملاجئ 

ــــنـــــف املــــــــنــــــــزيل، يف املـــمـــلـــكـــة  ــــايـــــا الـــــعـ ضـــــحـ
املـــــتـــــحـــــدة: »مـــــــع بـــــــدء تـــخـــفـــيـــف عــمــلــيــة 
اإلغــــــــــــــاق، يــــمــــكــــن أن تــــتــــســــع الــــنــــافــــذة 
ـــلـــــوايت ُعـــزلـــن  الــــتــــي يـــمـــكـــن لـــلـــنـــســـاء، الــ
مع شركاء مسيئني، طلب املساعدة 

من خالها«.

رسالة واضحة
ومع حدوث ذلك، تتوقع »ريفيوج« 
زيــــــــــــــــــــــــــــــــــادة أخـــــــــــــــــــــــــــــرى يف االتــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــال مــــــن 
الـــــنـــــاجـــــيـــــات، وكــــــذلــــــك مــــــن األصــــــدقــــــاء 
املــعــنــيــني وأفـــــــراد األســـــــرة. و»الـــرســـالـــة 
الـــتـــي نــوجــهــهــا لـــكـــل امـــــــرأة تـــحـــتـــاج إىل 
ــــا تـــبـــقـــى  ــنــ ــ ــــاتــ دعـــــمـــــنـــــا واضــــــــحــــــــة، وخــــــدمــ
ــــتـــــاحـــــة؛ ونـــــحـــــن هــــنــــا مــن  مـــفـــتـــوحـــة ومـ
أجـــلـــك، وأنـــــت لـــســـت وحــــــدك« يــقــول 
بيان املؤسسة عى املوقع اإللكرتوين.
ومـــــع ذلــــــك، مــــن املـــهـــم أن نــتــذكــر 
أنــــه بــالــنــســبــة لــلــنــســاء الـــلـــوايت يعشن 
مـــع شـــركـــاء مــســيــئــني، فـــإن تــجــاربــهــن 
يف العزلة ال تبدأ وتنتهي مع اإلغاق. 
وبالنسبة للكثرين، يعد العزل عن 
األصـــــــــــــــــــــــدقـــــــــــــــــــــــاء والـــــــــــــعـــــــــــــائـــــــــــــلـــــــــــــة أســــــــــــلــــــــــــوبــــــــــــاً 
يـــــــــســـــــــتـــــــــخـــــــــدمـــــــــه، بــــــــــالــــــــــفــــــــــعــــــــــل، الــــــــــجــــــــــاين 
لـــلـــســـيـــطـــرة وإســـــــــــاءة املــــعــــامــــلــــة، وعــــى 
الـــــــــــرغـــــــــــم مـــــــــــن أن قـــــــــيـــــــــود اإلغــــــــــــــــــــــاق قــــد 
تخفف، إال أنــه بالنسبة للعديد من 

النساء، فإن املشكلة لم تنتِه بعد.
لــــــــهــــــــذا الــــــســــــبــــــب تــــــــدعــــــــو مــــؤســــســــة 
ــــتـــــزام طــــويــــل األمـــــد،  »ريــــفــــيــــوج« إىل الـ
من قبل الحكومة، لضمان الحماية 

لــلــنــاجــيــات مـــن الــعــنــف املـــنـــزيل، اآلن، 
ويف املــــــــــســــــــــتــــــــــقــــــــــبــــــــــل. وقــــــــــــــــالــــــــــــــــت مـــــــــــديـــــــــــرة 
ــــيــــــاســــــات يف »ويــــمــــنــــز  الـــــحـــــمـــــات والــــــســ
أيـــــــــــــد«، لـــــــــويس هـــــــــــــاديل، إن املــــؤســــســــة 
الخرية املعنية بالعنف املنزيل »قلقة 
لـــلـــغـــايـــة«، بــــشــــأن اآلثــــــــار طـــويـــلـــة املــــدى 

لفروس »كورونا«.
وأوضـــحـــت »أخـــرنـــا الــنــاجــون أن 
سوء املعاملة قد تزايد أثناء اإلغاق، 
ــــــب مــــــــغــــــــادرة  ــــعـ ــ ــــــصـ ولــــــــكــــــــن كــــــــــــان مــــــــــن الـ

ــنـــــزل. ولـــــذلـــــك، يـــتـــوقـــع الـــعـــديـــد مــن  ــ املـ
ــــيـــــة  ــــنـــــزلـ خـــــــــدمـــــــــات إســـــــــــــــــاءة املــــــعــــــامــــــلــــــة املـ
املــــــــتــــــــخــــــــصــــــــصــــــــة زيـــــــــــــــــــــــــــــادة الــــــــــطــــــــــلــــــــــب عـــــى 
املـــســـاعـــدة مـــع بــــدء تــخــفــيــف الــقــيــود«. 
ويــعــّر مــــزودو الــخــدمــات عــن قلقهم 
بـــــشـــــأن ارتــــــفــــــاع الــــطــــلــــب عـــــى خــــدمــــات 

الدعم يف املستقبل.

ترجمة: مكي معمري
À عن »اإلندبندنت«

أحداث وصور

 أحيا ذكرى رجل 
ً
شرطة فرنسا تفّرق حشدا

تل عام 2016
ُ
أسود ق

اســتــخــدمــت الـــشـــرطـــة الــفــرنــســيــة 
الــــــــغــــــــاز املــــــســــــيــــــل لـــــــلـــــــدمـــــــوع، يف ســــاعــــة 
ــــكــــــرة مــــــــن صـــــــبـــــــاح أمـــــــــــــس، لــــتــــفــــريــــق  ــــبــ مــ
مــــحــــتــــجــــني أحـــــــيـــــــوا ذكـــــــــــرى وفـــــــــــاة رجـــــل 
ــــلـــــشـــــرطـــــة شــــّبــــهــــهــــا  أســــــــــــود يف عــــمــــلــــيــــة لـ
البعض بوفاة األمريك جورج فلويد.
وشــــــــاهــــــــد مـــــــراســـــــلـــــــون لـــــــــــ»رويــــــــــرتز« 
الـــــشـــــرطـــــة وهــــــــي تــــطــــلــــق الــــــغــــــاز املـــســـيـــل 
لـــــــــــلـــــــــــدمـــــــــــوع، بـــــــــعـــــــــدمـــــــــا أشــــــــــعــــــــــل بـــــعـــــض 
املــــحــــتــــجــــني حـــــــرائـــــــق وأقـــــــــامـــــــــوا حـــــواجـــــز 

حول شارع كلييش بشمال باريس.
وكــــــــــــــــان اآلالف قــــــــــد تــــــجــــــمــــــعــــــوا يف 
وقـــــــــــت ســـــــابـــــــق إحــــــــــيــــــــــاًء لـــــــــذكـــــــــرى أدامـــــــــــا 
تـــــــــــــــــــــــــــــراوري، وهـــــــــــــــو فـــــــــرنـــــــــي مـــــــــــن أصــــــــل 
ــــاً،  إفــــريــــقــــي يـــبـــلـــغ مـــــن الــــعــــمــــر 24 عـــــامـ
وتويف يف عملية للشرطة عام 2016.

وتـــــــــــــحـــــــــــــدى املـــــــــــتـــــــــــظـــــــــــاهـــــــــــرون حـــــــــظـــــــــراً 
فــــــرضــــــتــــــه الـــــــشـــــــرطـــــــة خـــــشـــــيـــــة اإلخــــــــــــال 
بــــالــــنــــظــــام، وانــــتــــشــــار فـــــــروس كــــورونــــا 

املستجد.
وجــــــــذبــــــــت الــــــتــــــظــــــاهــــــرة انــــــتــــــبــــــاه مـــن 
يدعمون حركة »باك اليفز ماتر« أو 
»حـــــيـــــاة الـــــســـــود مــــهــــمــــة« عـــــى وســــائــــل 
الــــتــــواصــــل االجــــتــــمــــاعــــي، وكـــــذلـــــك مــن 
يساندون االحتجاجات التي ُتنظم يف 

 للتجوال
ً
تحّدوا حظرا

اآلالف تجّمعوا إحياًء 
لذكرى أداما تراوري، وهو 
فرنسي من أصل إفريقي 
 ،

ً
يبلغ من العمر 24 عاما
وتوفي في عملية 
للشرطة عام 2016.

زيادة الطلب

حكايات سياسية مع تخفيف اإلغالق وعودة الحياة التدريجية

المؤسسات الخيرية في 
بريطانيا تتوقع »تسونامي« 

من ضحايا العنف المنزلي

موظفون مرهقون
خصصت الحكومة البريطانية 27 مليون جنيه إسترليني، لتمويل 

الطوارئ لخدمات العنف المنزلي، لكن مديرة الحمالت والسياسات 
في »ويمنز أيد«، لوسي هادلي، قالت إن الوصول إلى هذه 

، وتعّين إنفاقها بحلول 
ً
 وبيروقراطيا

ً
 وُمجهدا

ً
األموال كان فوضويا

أكتوبر. وحذرت من أن »التمويل اآلمن يضمن مرونة قطاعنا«. 
وأضافت العاملة في الخطوط األمامية، في خدمة ضحايا اإلساءة 
، من أنه عندما ينتهي اإلغالق سيكون لدينا 

ً
المنزلية: »أنا قلقة، حقا

تسونامي من الحاالت، في الوقت الذي يتم فيه إرهاق موظفينا 
من استمرار تقديم الخدمات في هذا الوقت العصيب، وسيحتاج 

الموظفون إلى إجازة ودعم عالي الجودة، ولكن سيكون من 
المستحيل إدارة طلبات ما بعد اإلغالق«.

ووجدت دراسة نشرتها مؤسسة »ويمنز أيد«، الشهر الماضي، أن 
، سوء المعاملة، قالوا إنها 

ً
أكثر من ثلثي الضحايا الذين يعانون، حاليا

تتصاعد تحت اإلغالق. وبينما قال أكثر من ثلث ضحايا العنف المنزلي إن 
 تجاه أطفالهم في أعقاب تفشي 

ً
المعتدين كانوا أكثر تعسفا

المرض.
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نسبة ارتفاع عدد 
مكالمات خط المساعدة 
لضحايا اإلساءة المنزلية.

نسبة زيادة الزيارات إلى 
موقع الدعم ضد اإلساءة 
المنزلية منذ بدء اإلغالق 
بسبب الفيروس التاجي.

. À أرشيفية
ً
إغالق »كورونا« فاقم مشكلة العنف المنزلي كثيرا

المحتجون يقفزون على بوابات حديقة مارتن 
 من قنابل الغاز المسيل 

ً
لوثر كينغ بباريس هربا

للدموع.À  أ.ف.ب

المتظاهرون يقفون أمام مقر محكمة باريس 
 على عنف الشرطة. À أ.ف.ب

ً
احتجاجا

الــواليــات املــتــحــدة، بعد أن جثم 
شــرطــي أبــيــض بــركــبــتــه عــى رقــبــة 
ــــلـــــويـــــد لــــنــــحــــو تـــــســـــع دقــــــــائــــــــق، مـــا  فـ

أدى إىل وفاته.
وألقت أسرة تراوري باللوم 
عـــــــى اســــــتــــــخــــــدام الـــــــقـــــــوة املــــفــــرطــــة 
أثـــنـــاء اعــتــقــالــه، حــيــث أمــســك به 
ــــة مــــــــن أفـــــــــــــــراد قــــــــــــوات األمــــــــــن.  ــ ــــــاثـ ثـ
وتوصلت تقارير طبية الحقة إىل 
نــــــتــــــائــــــج مــــــتــــــضــــــاربــــــة حــــــــــــول مـــــــــا إذا 
كانت وفاة تراوري بعد الواقعة 
بساعتني ناجمة عن االختناق أم 
ــــا  ــــهـ ــنـ ــ ــيـ ــ لــــــــــعــــــــــوامــــــــــل أخــــــــــــــــــــــــــرى، مـــــــــــــن بـ

معاناته من أمراض سابقة. 
باريسÀ رويترز

 مع جورج فلويد. 
ً
المئات شاركوا في التظاهرة إحياًء لذكرى أداما تراوري وتضامنا

À رويترز

ساندرا هورلي 
تدير أهم 

مؤسسة تدعم 
النساء المعّنفات 

 À.في بريطانيا
أرشيفية

تقول الرئيس التنفيذي 
لمنظمة »سيف اليفز« 
الخيرية المعنية بالعنف 

المنزلي، سوزان جاكوب: 
»نتوقع زيادة في الطلب 
في نهاية )كورونا(، بالنظر 

إلى أن المزيد من 
األشخاص يتقدمون خالل 

هذه الفترة«. وكانت 
هناك ردود فعل على تأثير 
الحكومة في إدارة حملة 

فعالة للتوعية بالعنف 
المنزلي، ما دفع ضحايا 

تعرضوا للعنف، للتواصل 
مع الجهات المعنية، 
والذين ربما لم يتصلوا 

بالخدمة من قبل.
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كـــــشـــــف عـــــضـــــو مــــجــــلــــس إدارة شــــركــــة 
ــــــرف  ــــــشـ الـــــــــــشـــــــــــارقـــــــــــة لـــــــــــكـــــــــــرة الــــــــــــــقــــــــــــــدم، مـ
مــــــــدرســــــــة كـــــــــــرة الــــــــقــــــــدم واألكــــــاديــــــمــــــيــــــة 
الـــــــــــــــخـــــــــــــــاصـــــــــــــــة يف الـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــادي، جــــــــــاســــــــــم 

الــــــــدوخــــــــي، عــــــن وضــــــــع هـــيـــكـــل 
ملــــــــــدرســــــــــة  جــــــــــــديــــــــــــد  إلداري 

الــــــكــــــرة بــــــالــــــنــــــادي، مــــشــــراً 
إىل أن هــــــــــــذه الــــــخــــــطــــــوة 
تأيت من حرصهم عىل 

إحــــــــداث نـــقـــلـــة نــوعــيــة 
جـــــــديـــــــدة يف هـــــذا 

القطاع املهم، 
مــــــــــــــعــــــــــــــتــــــــــــــراً أن 

الـــــفـــــئـــــات الــــعــــمــــريــــة الـــــتـــــي تـــســـتـــقـــطـــبـــهـــا 
مدرسة الكرة ستكون من عمر ست 
إىل 10 ســــنــــوات، مــــؤكــــداً أن هــدفــهــم 

رفد النادي باملواهب املميزة.
وقـــــــــــــــال الــــــــــــدوخــــــــــــي، لــــــــــــــ»اإلمـــــــــــــارات 
الـــــــيـــــــوم«: »الــــهــــيــــكــــل اإلداري الـــجـــديـــد 
ملــدرســة كــرة الــقــدم جــاهــز، وسنقوم 
ملـــــــجـــــــلـــــــس اإلدارة يف  ــــه  ــ ــــمـ ــ ــــديـ ــ ــــقـ ــ ــتـ ــ ــ بـ
شــــــركــــــة كــــــــــرة الـــــــقـــــــدم بـــــالـــــنـــــادي 
العــــــــتــــــــمــــــــاده، ولـــــــديـــــــنـــــــا الــــكــــثــــر 
بــالــتــأكــيــد مــن الــعــمــل الــذي 
ســــــــــنــــــــــقــــــــــوم بـــــــــــــــه مـــــــــــــــن أجــــــــــل 
تــــطــــويــــر مــــــدرســــــة الــــكــــرة 

واألكاديمية 
الخاصة يف النادي، 

بما يليق بناٍد كبر وعريق مثل نادي 
الشارقة، ورفــده بالعناصر املوهوبة 

من الالعبني يف املستقبل«.
وأشــــار جــاســم الــدوخــي إىل أنهم 
يقومون، حالياً، بتجهيز ملف لعمل 
أكاديمية خــاصــة، مــن أجــل اكتشاف 

املواهب، والعمل عىل صقلها.
وتــــابــــع: »لـــديـــنـــا طـــمـــوحـــات كــبــرة 
يف الــفــرة املقبلة، وكــالعــب كــرة قدم 
أســـــعـــــى إىل بـــــنـــــاء جــــيــــل مــــــوهــــــوب مــن 
الـــــــــــــالعـــــــــــــبـــــــــــــني، يــــــــســــــــتــــــــمــــــــر مـــــــــــــــع الـــــــــــــنـــــــــــــادي 
لسنوات طويلة، خصوصاً يف وجود 
مــدرب صاحب خرة وتجربة كبرة، 
مـــــــثـــــــل جــــــمــــــعــــــة ربــــــــــيــــــــــع، املــــــــــديــــــــــر الـــــفـــــنـــــي 

لألكاديمية«.

عــــلــــمــــت »اإلمــــــــــــــــارات الـــــــيـــــــوم« أن نــــــادي 
الـــــــــــشـــــــــــارقـــــــــــة اقـــــــــــــــــــرب مــــــــــــن إيــــــــــــجــــــــــــاد حــــل 
وتــــســــويــــة وديــــــــة ملـــشـــكـــلـــة عــــقــــد املـــــــدرب 
األرجنتيني رودلفو أروابارينا، حيث 
ــــقــــــة بــــالــــتــــعــــاقــــد  ــــابــ قـــــــامـــــــت اإلدارة الــــــســ
مــــــبــــــدئــــــيــــــاً مـــــــعـــــــه، يف حــــــــني أن اإلدارة 
الــــــــــجــــــــــديــــــــــدة لـــــــــلـــــــــنـــــــــادي جـــــــــــــــــددت ثــــقــــتــــهــــا 
بـــــاملـــــدرب الــــحــــايل لـــلـــفـــريـــق عـــبـــدالـــعـــزيـــز 

العنري.
ورجــــــــــــــــــــح مــــــــــــصــــــــــــدر، لـــــــــــــــــــ»اإلمــــــــــــــــــارات 
اليوم«، أن يتم اإلبقاء عىل العنري 

لــــقــــيــــادة الــــفــــريــــق يف الــــفــــرة الــــقــــادمــــة، 
لـــكـــنـــه لـــــم يـــكـــشـــف تـــفـــاصـــيـــل الـــتـــســـويـــة 
بــني الــشــارقــة وأروابـــاريـــنـــا، مــشــراً إىل 
أنها سراعي يف املقام األول مصلحة 
ــنــــــادي، وضـــــــــرورة االســــتــــقــــرار الــفــنــي  ــ الــ

واإلداري لفريق لكرة القدم. 
وشهد النادي تغيرات كبرة يف 
الــــــــفــــــــرة املـــــــاضـــــــيـــــــة، مــــــــن خــــــــــالل تـــعـــيـــني 
مــــجــــلــــس إدارة جــــــديــــــد بــــــرئــــــاســــــة عـــي 
ســـــالـــــم املـــــــدفـــــــع، مــــــع تــــعــــيــــني عـــبـــدالـــلـــه 
الــعــجــلــة رئـــيـــســـاً لــشــركــة كــــرة الـــقـــدم، 
خـــــــلـــــــفـــــــاً لــــــرئــــــيــــــســــــهــــــا الــــــــســــــــابــــــــق مــــحــــســــن 

مصبح.

الدوخي: هيكل إداري جديد لمدرسة 
الكرة في الشارقة

شارك األمني العام التحاد كرة القدم، 
مـــــــــحـــــــــمـــــــــد بــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــــــــــــــزام، يف االجـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــاع 
التنسيقي الذي عقده االتحاد اآلسيوي 
لـــكـــرة الـــــقـــــدم، أمـــــــس، بـــنـــظـــام االتـــصـــال 

املريئ )عن ُبعد(.
وقــــال بــن هـــــزام، يف بــيــان صــحــايف: 

»االجتماع شهد وضع ثالثة مقرحات 
بــــشــــأن مــــوعــــد اســـتـــكـــمـــال دوري أبـــطـــال 
ــــيــــــا 2020، وهـــــــــي يف: ســــبــــتــــمــــر، أو  آســ
أكتوبر، أو نوفمر«. وأضـــاف بــن هــزام 
أن االتــــــــحــــــــاد اآلســــــــيــــــــوي قـــــــــرر اســـتـــكـــمـــال 
التصفيات املشركة، املؤهلة لنهائيات 

كـــأس الــعــالــم 2022، ونــهــائــيــات كــأس 
آسيا 2023، يف شهَرْي أكتوبر ونوفمر 
املـــــقـــــبـــــلـــــني. كـــــمـــــا تــــــــقــــــــررت إقــــــــامــــــــة بــــطــــولــــة 
ــــكــــــرة الــــــــصــــــــاالت يف  األنــــــــديــــــــة اآلســــــيــــــويــــــة لــ

دبي، من 2 إىل 13 ديسمر 2020.
دبي À اإلمارات اليوم

استكمال تصفيات مونديال 2022 وكأس آسيا 2023 في أكتوبر ونوفمبر

أكدوا أن إلغاء المسابقة دون »تتويج« 
قرار ال فائدة منه

رياضيون: تطبيق 
النموذج 

األوروبي بإعالن 
»البطل« قابل 

للتكرار في دورينا

منصور السندي À الشارقة

الشارقة يقترب من حل 
مشكلة عقد أروابارينا.. 

والعنبري باٍق

رودلفو أروابارينا.   
À من المصدر

منصور السندي À الشارقة

دوري الخليج العربي 
توقف بعد الجولة 

الـ19.. وتبقت 7 
مباريات. À اإلمارات 

اليوم

جاسم الدوخي. À من المصدر

دعا رياضيون إلى تطبيق نموذج 
الدوريات األوروبية، التي اتجهت 

إلى إلغاء المسابقة مع إعالن 
هوية البطل، مؤكدين لـ»اإلمارات 
اليوم«، أن ما أقدم عليه العديد 
من الدول األوروبية واإلفريقية، 

عندما ألغت الدوري مع تتويج 

المتصدر، تعد نماذج قابلة للتكرار 
في دوري الخليج العربي، 

وقالوا إن التفكير في إلغاء 
مسابقة دوري الخليج العربي، 
 
ً
دون اإلعالن عن بطل، يعد أمرا

غير منطقي.
واقترح بعضهم اللجوء للجمعية 

العمومية لرابطة المحترفين، 
للفصل في أحقية منح شباب 

األهلي لقب الدوري بقرار 

إداري، في حالة إذا لم ُتستكمل 
المسابقة.

وأشاروا إلى أنه: »في حالة 
إلغاء الموسم دون تتويج 

البطل، لن يتم منح متصدر الترتيب 

فرصة المشاركة في دوري 
أبطال آسيا بصفته األول، إذ إن 
تأهله للبطولة القارية مباشرة 

 من 
ً
، بدال

ً
 جيدا

ً
يعد تعويضا

خسارته كل شيء«.

سيد مصطفى
وأحمد طارق À دبي

موسى عباس: شطب النتائج
أمر غير منطقي

خالد عبيد: المتصدر ليس المتضرر 
الوحيد من إلغاء المسابقة

أكــــــد مــــديــــر أكــــاديــــمــــيــــة الـــــكـــــرة يف نـــــادي 
شــبــاب األهــــي، د.مــــوىس عــبــاس، أن 
الـــــتـــــفـــــكـــــر يف إلــــــــغــــــــاء مـــــســـــابـــــقـــــة دوري 
الــخــلــيــج الــعــربــي، وشــطــب نــتــائــجــهــا، 
دون اإلعالن عن بطل، يعد أمراً غر 
منطقي، الفتاً إىل أنه ال يوجد أفضل 
مـــــــــــــــن تــــــــطــــــــبــــــــيــــــــق نـــــــــــــــمـــــــــــــــوذج الـــــــــــــــــدوريـــــــــــــــــات 
األوروبــــــــيــــــــة، الــــتــــي اتـــجـــهـــت إىل إلـــغـــاء 

املسابقة مع إعالن هوية البطل.
ــــا أقـــــــدم عــلــيــه  وقـــــــال عــــبــــاس إن مـ
الــــــــــــعــــــــــــديــــــــــــد مـــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــدول األوروبـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة 
واإلفــــريــــقــــيــــة، عـــنـــدمـــا ألــــغــــت الـــــــدوري 
مع تتويج املتصدر، تعد نماذج قابلة 
لـــلـــتـــكـــرار يف دوري الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي، 
مــثــلــمــا حـــــدث يف بــلــجــيــكــا واســـكـــتـــلـــنـــدا 
وفــرنــســا وويــلــز والـــكـــامـــرون وأوغــنــدا 
وموريشيوس وغينيا وكينيا وإثيوبيا 

وبوركينا فاسو والكونغو، وغرها.
وأضــــــــــاف: »األمـــــــــر ال يـــقـــتـــصـــر عــىل 
كــــــــــرة الـــــــــقـــــــــدم، إذ أقــــــــدمــــــــت اتــــــــحــــــــادات 

وطـــنـــيـــة لـــلـــســـلـــة والــــيــــد يف أوروبـــــــــا عــىل 
اتباع السيناريو نفسه، يف حني ينوي 
االتـــحـــادان األوروبـــــي واآلســـيـــوي لــكــرة 
القدم استكمال بطوالتهما القارية«.
وأكـــد: »فــكــرة استكمال الــدوري 
ــــــداً، مـــثـــلـــمـــا حـــــــدث يف  ــيـ ــ ــ ــــاراً جـ ــ ــيـ ــ ــ تــــعــــد خـ

الـــــــدوري األملـــــــاين، كــمــا تــســر دوريـــــات 
ــــيـــــزي واإلســــــبــــــاين  ــــلـ كــــــــــرى، مــــثــــل اإلنـــــجـ
واإليــطــايل باالتجاه نفسه، علماً بأن 
إسبانيا وإيطاليا شهدتا أكــر حــاالت 
لإلصابة بفروس كورونا يف أوروبا«.
وتساءل عباس، »كيف ال نتوج 
بــــــــطــــــــالً، وال نـــــــعـــــــرف بــــــالــــــرتــــــيــــــب، ويف 
ــــبـــــاب األهــــــي  ــــوقــــــت نـــفـــســـه نــــخــــتــــار شـ الــ
ــــتـــــصـــــدر الــــــحــــــايل لـــلـــتـــمـــثـــيـــل اآلســـــيـــــوي  املـ
بصفته أول املسابقة، والعني ثانياً، 
كما أن الرابطة ستكون أمام مشكلة 
أخــــــــــرى هــــــي عــــنــــدمــــا ســــــتــــــوزع األمــــــــــوال 
املـــســـتـــحـــقـــة عـــلـــيـــهـــا لــــألنــــديــــة ســـتـــوزعـــهـــا 
حـــســـب الـــرتـــيـــب الــــحــــايل، لـــذلـــك أرى 
أننا أمام خياران: األول هو اإللغاء، 
ويعني إلغاء جميع نتائج املباريات، 
وعــــــــــدم االعــــــــــــــراف بــــمــــا تـــــرتـــــب عـــلـــيـــهـــا، 
والـــــــــــثـــــــــــاين هـــــــــو إيـــــــــقـــــــــاف املــــــســــــابــــــقــــــة عــــنــــد 
مــــرحــــلــــة مــــعــــيــــنــــة، مــــــع االعــــــــــــراف بــكــل 

النتائج والرتيب«.

قـــال مــديــر فــريــق الـــكـــرة بـــنـــادي الــنــصــر 
الـــســـابـــق، خـــالـــد عـــبـــيـــد، إنـــــه ال يــوجــد 
خــــــــيــــــــار أفــــــــضــــــــل مـــــــــن إلـــــــــغـــــــــاء مــــســــابــــقــــة 
دوري الـــــخـــــلـــــيـــــج الـــــــعـــــــربـــــــي لــــلــــمــــوســــم 
الــــــــــحــــــــــايل، مــــــــــؤكــــــــــداً أن كــــــــل الـــــــظـــــــروف 
الــــــــــحــــــــــالــــــــــيــــــــــة ال تــــــــســــــــمــــــــح بـــــــاســـــــتـــــــكـــــــمـــــــال 
الـــــجـــــوالت الـــســـبـــع املـــتـــبـــقـــيـــة يف الـــفـــرة 
املـــقـــبـــلـــة، بــيــنــمــا أشــــــار إىل أنـــــه يـــــرى أن 
اعتماد الرتيب الحايل لألندية دون 
اإلعــــــــالن عــــن هــــويــــة الـــبـــطـــل يـــعـــد أمـــــراً 
مــنــطــقــيــاً، مـــع مـــنـــح مـــتـــصـــدر الــرتــيــب 
فرصة املشاركة يف دوري أبطال آسيا 
بــــصــــفــــتــــه األول، مــــــــن دون تــــتــــويــــجــــه 
ــــبـــــطـــــولـــــة  ــــلـ بـــــــالـــــــلـــــــقـــــــب، إذ إن تـــــــأهـــــــلـــــــه لـ
القارية مباشرة يعد تعويضاً جيداً، 

بدالً من خسارته كل يشء.
ــــاء  ــــغــ ــــيـــــد أن قـــــــــــــرار إلــ ــبـ ــ وأوضـــــــــــــــح عـ
الــــــــــــــــــــدوري ال يـــــعـــــنـــــي أن املـــــــتـــــــصـــــــدر هـــو 
الــفــريــق الــوحــيــد املــتــضــرر، إذ أرى أنــه 
رغم اتجاه بعض الدوريات األوروبية 

ــــديــــــد  إىل إلــــــــــــغــــــــــــاء املــــــــســــــــابــــــــقــــــــة مــــــــــــع تــــــحــ
الــــبــــطــــل، فــــإنــــه قـــــد حــــدثــــت مـــشـــكـــالت 
أيـــــضـــــاً بــــــاعــــــراض بــــعــــض األنــــــديــــــة عــىل 
هذا القرار، خصوصاً أن قرار  اإللغاء 
بـــــالـــــفـــــعـــــل ال يــــلــــحــــق الـــــــضـــــــرر بــــالــــفــــريــــق 

الذي يتصدر الئحة الرتيب.

ــــكـــــون  ـــيـ وأضـــــــــــــــــــــــاف: »الـــــــجـــــــمـــــــيـــــــع ســ
خـــــــــاســـــــــراً مــــــــن قـــــــــــــرار اإللــــــــــغــــــــــاء، ســــــــواء 
اتــــــــحــــــــاد الــــــــكــــــــرة أو األنــــــــــديــــــــــة، لـــــكـــــن يف 
الـــــنـــــهـــــايـــــة يـــــجـــــب أن نــــــؤكــــــد أن صـــحـــة 
ــــنـــــاك  املـــــجـــــتـــــمـــــع أهــــــــــــــم، وأال تـــــــكـــــــون هـ
مـــجـــازفـــة بــصــحــة الـــالعـــبـــني، وجــمــيــع 
املشاركني يف تنظيم وإقامة مسابقة 

الدوري«.
وأكــــــد أن مـــســـابـــقـــة كـــــأس رئــيــس 
الـــــدولـــــة لــــن تــــكــــون بـــهـــا مـــشـــكـــلـــة، مــن 
خـــــــــــــــالل إقـــــــــــامـــــــــــة الـــــــــنـــــــــهـــــــــايئ يف افـــــــتـــــــتـــــــاح 
املوسم املقبل، بينما يتم إلغاء كأس 
الــســوبــر، والشـــك يف أن أنــديــة دوري 
ــــــدت  ــــهـ ــ ــتـ ــ ــ الـــــــــــــدرجـــــــــــــة األوىل، الــــــــــتــــــــــي اجـ
ــــبـــــة مـــــــن الـــــتـــــأهـــــل لـــــــــدوري  ــــريـ وكـــــــانـــــــت قـ
ــــكــــــون أمــــامــــهــــا  ــــــن يــ الــــخــــلــــيــــج الـــــعـــــربـــــي لـ
سوى االجتهاد مرة أخرى يف املوسم 
املــــقــــبــــل، خــــصــــوصــــاً أنــــنــــا أمـــــــام ظـــــروف 
ــــيــــــة تــــــــفــــــــرض عـــــلـــــيـــــنـــــا الــــــوضــــــع  ــــائــ ــــنــ ــــثــ ــــتــ اســ

الحايل.

خالد عبيد. À من المصدرموسى عباس. À من المصدر

محمد بن هزام.  
À اإلمارات اليوم
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توصية
تجاوبت إدارة أحد أندية دوري الخليج العربي لكرة القدم 

مع التوصية التي تقدم بها مدرب الفريق، لبدء مفاوضات 
جادة مع مهاجم اجنبي بالمواصفات التي حددها الجهاز 
 
ً
الفني، لدعم صفوف الفريق في الموسم المقبل، علما

بأن الكلفة المالية لالعب المعني تعد عالية.

فالينتي
قال العب حتا، البرتغالي ريكاردو فالينتي، إنه يرغب في 

االستمرار مع »اإلعصار«، رغم مشاركته في أربع مباريات 
فقط مع الفريق، حسب ما ذكر لصحيفة »أبوال« 

 إلى أنه لم يتم الحديث حول مستقبله 
ً
البرتغالية، مشيرا

مع الفريق.

مهارة 
اظهر حارس مرمي فريق الظفرة، خالد السناني، مهارة 

كبيرة في التحكم بالكرة من خالل استعراض بعض 
المهارات، على حسابه الشخصي على موقع التواصل 

االجتماعي »إنستغرام«.

ب
سة مالع

رم

قــــــــال العــــــــب فـــــريـــــق بــــنــــي يــــــــــاس، ســـالـــم 
عـــــــــــــــــــــــي، الـــــــــــــــــــــــــــــذي يـــــــــنـــــــــتـــــــــهـــــــــي عـــــــــــــــقـــــــــــــــده مــــــع 
»السماوي«، الشهر املقبل، إنه تلقى 
عــــروضــــاً مــــن أنــــديــــة يف دوري الــخــلــيــج 
ــــكـــــرة الــــــقــــــدم، لـــكـــنـــه ال يـــريـــد  الـــــعـــــربـــــي لـ
التعجل يف اتخاذ القرار النهايئ الذي 
ــــايـــــة املــــــــوســــــــم، كـــــاشـــــفـــــاً يف  ــــهـ ــــكـــــون نـ ــــيـ سـ
الـــوقـــت نــفــســه عـــن تــلــقــيــه لـــعـــرض من 
نــــاديــــه لـــتـــجـــديـــد الـــعـــقـــد، لـــكـــنـــه يــفــضــل 
حالياً الرتكيز فقط عىل الحفاظ عىل 
ــيــــــة، خــــــصــــــوصــــــاً يف ظـــل  ــ ــــدنــ ــبــ ــ ــــتـــــه الــ ــــيـــــاقـ لـ

إمكانية استكمال املوسم.

وأكــــــد ســـالـــم لــــــــ»اإلمـــــــارات الـــيـــوم« 
أن الــــعــــروض الـــتـــي وصــلــتــه حــتــى اآلن 
لم يحسم مصريها، وقال: »بالنسبة 
يل أنا العب كرة قدم محرتف دخلت 
فرتة األشهر الستة األخرية من عقدي 
يف يــنــايــر املـــــايض، كـــل مـــا أفــكــر فــيــه هو 
كيفية الحفاظ عىل لياقايت البدنية يف 
مستوى متقدم، وبالنسبة للحديث 
عـــــن تـــجـــديـــد عــــــريض أو االنــــتــــقــــال لـــنـــاٍد 

آخر فهو مؤجل حالياً«.
وانــتــقــل ســالــم عــي لــصــفــوف بني 
يــاس عــام 2018 قــادمــاً مــن الجزيرة، 
يف صفقة انتقال حر، وظهر بقميص 
الــســمــاوي يف 30 مـــبـــاراة، مـــوزعـــة بني 

دوري الخليج العربي وكأس الخليج 
ــــربـــــي، وظـــــــل أحـــــــد أبــــــــرز الــــخــــيــــارات  الـــــعـ
لــدى املـــدرب األملـــاين، ونــفــريــد شايفر، 
خــــصــــوصــــاً أنــــــه يـــجـــيـــد يف خـــــط الـــوســـط 
املدافع، بجانب قوته يف التسديدات 

من خارج منطقة الجزاء. 
وأشــــــــــــــار الـــــــاعـــــــب إىل أن أصــــعــــب 
املـــــــــــواقـــــــــــف الــــــــتــــــــي مـــــــــــــرت بــــــــــه يف املـــــــوســـــــم 
الــــــحــــــايل كـــــانـــــت خــــــســــــارة الــــــــــــدور نـــصـــف 
ــــام  ــــة أمــ ــ ــــــدولـ ــــيـــــس الـ ــــكـــــأس رئـ ــــنـــــهـــــايئ لـ الـ
فـــــــريـــــــق الــــــــظــــــــفــــــــرة، وقـــــــــــــــــال: »لـــــــقـــــــد كــــــان 
الــــــــــفــــــــــريــــــــــق قــــــــــريــــــــــبــــــــــاً مــــــــــــن الــــــــــــــوصــــــــــــــول إىل 
الــــــــنــــــــهــــــــايئ، وتــــــحــــــقــــــيــــــق أحــــــــــــد األهـــــــــــــــداف 
ــــبـــــل اإلدارة، كــــانــــت  املــــــوضــــــوعــــــة مــــــن قـ

ــــنـــــا جــــردنــــا  األنــــــظــــــار مـــتـــجـــهـــة صــــوبــــنــــا ألنـ
شــــــــــبــــــــــاب األهــــــــــــــــــــي مــــــــــــن الــــــــــلــــــــــقــــــــــب، لـــــكـــــن 
الظفرة استطاع أن ينال البطاقة بعد 

فوزه علينا«.
ــــــول خــطــطــه املــســتــقــبــلــيــة قــــال:  وحـ
»تدرجت يف منتخبات املراحل السنية، 
ووصــــلــــت حـــتـــى األوملــــــبــــــي، لـــكـــن بــســبــب 
اإلصابة التي تعرضت لها قبل انطاقة 
دور األلـــــــــــــــعـــــــــــــــاب األوملـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــة يف كـــــــــوريـــــــــا 
الجنوبية فقدت مكاين يف املنتخبات، 
مــــــــــــــــا أود قـــــــــــــولـــــــــــــه هــــــــــــــــو أنـــــــــــــنـــــــــــــي ســـــــــــأعـــــــــــود 
لــــــلــــــمــــــنــــــتــــــخــــــبــــــات، وســــــــيــــــــكــــــــون ذلــــــــــــــك عــــر 
التشكيلة األساسية للمنتخب األول«.

وتعليقاً عىل هوايته التي كشف 

ــــر  ــــهــ عـــــــــنـــــــــهـــــــــا خـــــــــــــــــــــال فـــــــــــــــــــــرتة شــ
رمضان، الخاصة باصطياد 
األســـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــاك مــــــــــــــــــــــــع والـــــــــــــــــــــــــــــــده 

وشـــــقـــــيـــــقـــــه الـــــــــاعـــــــــب الـــــســـــابـــــق 
لفريق الشارقة، طالب عي، 

قال: »دائماً ما نقيض األوقات 
ــــقـــــوم  يف اصـــــطـــــيـــــاد األســــــــمــــــــاك ونـ
بــــــتــــــوزيــــــعــــــهــــــا الحـــــــــقـــــــــاً عـــــــــىل األهـــــــــل 
واألصـــــــــــدقـــــــــــاء، يف إحـــــــــــدى املـــــــــرات 
قـــــــمـــــــت بــــــبــــــيــــــع األســــــــــــــمــــــــــــــاك، وقـــــــد 
حصلنا عــىل مــقــابــل مـــادي جيد 
ألن الـــــــــكـــــــــمـــــــــيـــــــــة كـــــــــــــانـــــــــــــت كــــــــــبــــــــــرية، 

بــــــــمــــــــقــــــــابــــــــلــــــــهــــــــا أدوات  واشـــــــــــــرتيـــــــــــــنـــــــــــــا 
للقارب«.

سالم علي: بني ياس فاوضني للتجديد 
لكن ال أريد االستعجال

اقرتح عضو مجلس إدارة نادي بني 
يـــــــــــــــاس الــــــــــســــــــــابــــــــــق، املــــــــحــــــــلــــــــل الـــــــــكـــــــــروي 
ــــتـــــور أحــــمــــد الــــــعــــــويض، الـــلـــجـــوء  الـــــدكـ
لـــــــلـــــــجـــــــمـــــــعـــــــيـــــــة الـــــــــعـــــــــمـــــــــومـــــــــيـــــــــة لـــــــــرابـــــــــطـــــــــة 
املـــحـــرتفـــني، لــلــفــصــل يف أحـــقـــيـــة مــنــح 
شـــــبـــــاب األهـــــــــي لــــقــــب الــــــــــــدوري بــــقــــرار 
ُتــــــــســــــــتــــــــكــــــــمــــــــل  لـــــــــــــــــم  حـــــــــــــــــــــــال  يف  إداري 

املسابقة.
وقال العويض: »يمكن العودة 
لـــــــلـــــــجـــــــمـــــــعـــــــيـــــــة الــــــــــعــــــــــمــــــــــومــــــــــيــــــــــة لـــــــــرابـــــــــطـــــــــة 
املحرتفني، للحصول عىل موافقتها 
بـــشـــأن تـــتـــويـــج املـــتـــصـــدر شـــبـــاب األهـــي 
بـــالـــلـــقـــب، ويف تـــلـــك الـــحـــالـــة ســيــخــرج 
الـــــقـــــرار بــــاتــــفــــاق األغــــلــــبــــيــــة، وال يــمــكــن 

ألحد أن يعرتض بعد ذلك«.
وأضـــــاف: »لــقــد أصــبــحــت هــنــاك 
حـــــاجـــــة إىل إعـــــــــــادة صــــيــــاغــــة الــــلــــوائــــح 
مـــن جـــديـــد، وإقــــــرار لـــوائـــح مــعــتــمــدة 
مـــــــــن الـــــجـــــمـــــعـــــيـــــة الــــــعــــــمــــــومــــــيــــــة بـــــشـــــأن 
تــــحــــديــــد مـــســـتـــقـــبـــل املــــســــابــــقــــة، يف مــا 
يتعلق بتتويج البطل وتحديد آلية 
الهبوط والصعود، يف حال ألغيت 
بــطــولــة الــــدوري ألي ســبــب، ملــنــع أي 

لـــغـــط مـــســـتـــقـــبـــي مـــثـــل الـــــــذي يـــحـــدث 
حالياً«.

وأوضـــــــــــــــــــــــــح: »أثـــــــــــبـــــــــــت الــــــــكــــــــثــــــــري مـــــن 
املـــــواقـــــف أن الــــلــــوائــــح الــــتــــي ُتـــــديـــــر كـــرة 
القدم اإلماراتية بحاجة إىل التنقيح 

والـــتـــعـــديـــل، يف ظــــل الــــتــــطــــورات الــتــي 
ـــاً،  ــيـ ــنــ تــــشــــهــــدهــــا الــــلــــعــــبــــة تــــســــويــــقــــيــــاً وفــ
وأيضاً عىل صعيد التعاقدات، لهذا 
ــــمـــــل فـــنـــيـــة  البـــــــــد مـــــــن تــــنــــظــــيــــم ورش عـ
وإداريـــــــة وقـــانـــونـــيـــة، قــبــل انـــعـــقـــاد أي 
جــمــعــيــة عــمــومــيــة بــــ10 أيـــام عــىل أقــل 
تـــــــــــــقـــــــــــــديـــــــــــــر، وتــــــــــــــتــــــــــــــم دعـــــــــــــــــــــــــــوة الــــــــــــــخــــــــــــــراء 
املـــــــــــتـــــــــــخـــــــــــصـــــــــــصـــــــــــني يف كـــــــــــــــــــل املــــــــــــــــجــــــــــــــــاالت 
لــــــــلــــــــمــــــــشــــــــاركــــــــة بـــــــــــآرائـــــــــــهـــــــــــم يف صــــــيــــــاغــــــة 
اللوائح الجديدة، لسد كل الثغرات 

املوجودة يف لوائحنا الحالية«.
وشدد العويض عىل أن من حق 
ــــبـــــاب األهــــــــي أن ُيــــطــــالــــب بـــتـــتـــويـــجـــه  شـ
بـــطـــاً لـــلـــمـــســـابـــقـــة، بـــاعـــتـــبـــاره املـــتـــصـــدر 
حـــــــــــــالـــــــــــــيـــــــــــــاً بـــــــــــــــــفـــــــــــــــــارق ســـــــــــــــــت نــــــــــــــقــــــــــــــاط عــــــن 
ــــاداً إىل أن هـــنـــاك  ــنــ ــ ــتــ ــ ــــيـــــف، واســ الـــــوصـ
الــــــــعــــــــديــــــــد مــــــــــن الـــــــــــــــدوريـــــــــــــــات األوربــــــــــيــــــــــة 
واإلفريقية توجت املتصدر باللقب، 
ــــكـــــن أيـــــــضـــــــاً ال يـــــجـــــب أن نــــغــــفــــل حـــق  لـ
األندية األخرى املنافسة يف االعرتاض 
عـــىل قــــرار مــثــل هــــذا، اســـتـــنـــاداً إىل أن 
هـــــــــــنـــــــــــاك ســـــــــبـــــــــع جــــــــــــــــــــوالت مــــــتــــــبــــــقــــــيــــــة يف 
املــســابــقــة، وفـــارق الــنــقــاط الــســت من 
املـــمـــكـــن تـــعـــويـــضـــه، وهــــــذا مــــا يــدفــعــنــا 
ــــلــــــجــــــوء لــــلــــجــــمــــعــــيــــة الــــعــــمــــومــــيــــة  إىل الــ

للرابطة للفصل يف هذا األمر«.

أكد أن هناك حاجة إلى إعادة صياغة اللوائح من جديد

العوضي: من حق الفريق 
المتصّدر المطالبة باللقب
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دوريات تم 
إلغاؤها دون 
تحديد البطل:

�
�

سيد مصطفى 
وأحمد طارق À دبي

سالم علي. À أرشيفية

معاذ كمبال À أبوظبي

أحمد العوضي:

»هناك العديد من 
الدوريات األوروبية 

واإلفريقية التي تّوجت 
المتصدر باللقب«.

شباب األهلي يتصّدر دوري الخليج العربي. À من المصدر
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 لإلجراءات االحترازية ضد فيروس كورونا
ً
وضع 24 بندا

عودة نشاط 
البلياردو والسنوكر 
في أندية وصاالت 
دبي السبت المقبل

أعــــــــــلــــــــــن اتــــــــــــحــــــــــــاد الــــــــســــــــبــــــــاحــــــــة عــــن 
تتويج الفائزين يف بطولة كأس 
ــــيـــــة عـــن  ــــبـــــدنـ اإلمـــــــــــــــــارات لــــلــــيــــاقــــة الـ
ــــويــــــج  ــــتــ ــــتــ ــــيــــــم الــ ــــنــــــظــ بـــــــــعـــــــــد، وتــــــــــــــم تــ
الــــجــــمــــعــــة والـــــســـــبـــــت املــــاضــــيــــن، 
بمشاركة تخطت 230 متسابقاً 
مــن الــجــنــســن، وجــــاءت ضمن 
خـــــــطـــــــة االتــــــــــــحــــــــــــاد لـــــتـــــقـــــيـــــيـــــم فـــــــرة 
الــتــدريــب املــاضــيــة والــتــي أقيمت 

عن بعد. 
وقــــــــــــالــــــــــــت رئــــــــيــــــــســــــــة الـــــلـــــجـــــنـــــة 
املـــنـــظـــمـــة، عـــضـــو مـــجـــلـــس إدارة 
االتــــــــــــحــــــــــــاد، مــــــــريــــــــم الــــــشــــــامــــــي، 
لـ»اإلمارات اليوم«، إن املشاركة 
كــــانــــت مــــمــــيــــزة، وإنـــــهـــــا أنـــجـــحـــت 
هـــدف االتــحــاد مــنــهــا. وقــالــت إن 
االتحاد خصص 30 ألف درهم 
جـــــــــــــــــوائـــــــــــــــــز، تــــــــــــــم تــــــــــوزيــــــــــعــــــــــهــــــــــا عـــــى 

الخمسة األوائل.
يذكر أنه بالنسبة للرجال، 
وعى مستوى »املاسرز« ألكرث 
من 41 عاماً، فاز الحبيب رزوق 
بـــاملـــركـــز األول، بــيــنــمــا عــــاد لــقــب 
20-40 عـــــــامـــــــاً ملــــحــــمــــد خــــلــــفــــان. 
وعـــــــى مــــســــتــــوى فــــئــــة الــــشــــبــــاب، 
فــــقــــد تـــــــوج بــــاملــــركــــز األول مـــعـــاذ 
وائـــــل، ويف الــنــاشــئــن فــــاز حمد 
الــكــويــتــي ســبــاح املنتخب باملركز 

األول. 
أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــســـــــــــــــــتـــــــــــــــــوى 
الـــســـيـــدات، فــقــد حــســمــت لقب 
فئة 20-40 سنة مروة عباس، 
بينما توجت يف اآلنسات بينيتا 
إلـــــــــيـــــــــزابـــــــــيـــــــــث. وســـــــيـــــــطـــــــر مــــنــــتــــخــــب 
الــــنــــاشــــئــــات عــــى املـــــراكـــــز األوىل، 
حيث فازت الشقيقات الثالث، 
ــــرا الـــــشـــــحـــــي بـــــاملـــــركـــــز األول،  ــــهــ مــ
ومها ثانية، ومريا رابعة، بينما 
ــــاتـــــم  حــــــلــــــت املـــــــصـــــــريـــــــة كــــــريــــــمــــــة حـ

ثالثة.

اتحاد السباحة 
ين في  يتوج الفائز

كأس اللياقة 
البدنية

محمد أبوإسماعيل À دبي

أكــــــد مــــصــــدر يف نـــــــادي الـــعـــن 
لـ»اإلمارات اليوم« أن شركة 
كـــــــــــــــــــــــرة الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــدم يف الـــــــــــــــنـــــــــــــــادي 
ــــلـــــت إىل اتــــــفــــــاق رســــمــــي  تـــــوصـ
مـــع مـــهـــاجـــم الـــفـــريـــق األول، 
جــــــمــــــال مـــــــــعـــــــــروف، لــــتــــجــــديــــد 
عقده ملدة ثالثة مواسم، يف 
خـــــــطـــــــوة ســــــعــــــى مـــــــــن خــــاللــــهــــا 
الـــنـــادي إىل غــلــق الــبــاب أمــام 
الـــــــــــعـــــــــــروض الــــــــتــــــــي كــــــــانــــــــت قــــد 
وصلت إىل الالعب يف الفرة 
املـــاضـــيـــة، خـــصـــوصـــاً أن عــقــد 
جـــــــــــــمـــــــــــــال مـــــــــــــــعـــــــــــــــروف الــــــــــحــــــــــايل 

سينتهي الشهر املقبل. 
وكـــــــشـــــــف املــــــــصــــــــدر نـــــفـــــســـــه أن 
الـــــــــــعـــــــــــقـــــــــــد الـــــــــــــجـــــــــــــديـــــــــــــد لــــــــثــــــــالثــــــــة 
مـــواســـم، ولــيــس ملــوســمــن، 
كـــــمـــــا ســـــبـــــق وأشـــــــيـــــــع يف فـــــرة 
ســــــــــابــــــــــقــــــــــة. ويـــــــــســـــــــعـــــــــى الـــــــعـــــــن 
لــــرتــــيــــب أوراقـــــــــــــه، والــــحــــفــــاظ 
عى أبرز العبيه، وانتظار ما 

ســــــــــــــــتــــــــــــــــؤول إلـــــــــــــيـــــــــــــه األمـــــــــــــــــــــور 
ــــنــــــاف  ــــئــ ــــتــ بـــــــخـــــــصـــــــوص اســ

نشاط دوري الخليج 
العربي، 
املتوقف 

منذ 
مارس 
املايض.

جمال معروف 
يجدد عقده مع 

العين لـ 3 مواسم

»الهيئة« تؤكد أنه ال تغيير في 
مواعيد انتخابات االتحادات

أكـــــــــد مــــجــــلــــس إدارة الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
للرياضة، أمــس، خــالل اجتماع عن 
ُبْعد، برئاسة عبدالرحمن بن محمد 
ــــــة ووقــــــــايــــــــة  ــــحـ ــ ــــــصـ الــــــــعــــــــويــــــــس، وزيـــــــــــــــر الـ
املـــجـــتـــمـــع رئــــيــــس املــــجــــلــــس، وبـــحـــضـــور 
جــمــيــع األعـــــضـــــاء، إىل جـــانـــب األمـــانـــة 
العامة، أنه لن يكون هناك تغيري يف 
مــــــــــــــــواعــــــــــــــــيــــــــــــــــد انـــــــــــــــتـــــــــــــــخـــــــــــــــابـــــــــــــــات مـــــــــجـــــــــالـــــــــس 
ــــادات الـــريـــاضـــيـــة املــخــتــلــفــة الــتــي  ــــحــ االتــ
ســـتـــجـــرى خــــالل الـــفـــرة املـــقـــبـــلـــة، دون 

اإلشارة إىل مواعيدها بالضبط.
ولـــــم تـــشـــر الـــهـــيـــئـــة، خـــــالل بــيــانــهــا 
الــــصــــحــــايف، إىل مــــواعــــيــــد االنـــتـــخـــابـــات 
التي مر وقتها يف الفرة األخرية دون 
إجـــــــــــرائـــــــــــهـــــــــــا، وتـــــــــأجـــــــــلـــــــــت لـــــــــوقـــــــــت الحـــــــق 
بسبب فريوس كورونا، بجانب التي 

ستجرى قريباً.
يف جانب آخر وبخصوص عودة 
ــــبـــــت الـــهـــيـــئـــة  ــــالـ ــــنــــــشــــــاط الـــــــــريـــــــــايض، طـ الــ
االتـــحـــادات بتحديد اآللــيــات الخاصة 
بـــهـــا لـــهـــذا األمــــــر، مـــع مــــراعــــاة االلـــتـــزام 
بــاالشــراطــات واإلجـــراءات االحــرازيــة 
املــحــددة مــن قبل الــجــهــات املختصة، 
وذلــــــــــــك لــــــإســــــهــــــام يف الـــــــوقـــــــايـــــــة ومــــنــــع 

انتشار فريوس كورونا.
ووجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــس، خــــــــــــــــالل 
االجــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــاع، بــــــــبــــــــنــــــــاء اســـــــراتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــات 
تــــنــــســــجــــم مـــــــع الــــــــظــــــــروف والــــــتــــــطــــــورات 
الـــعـــاملـــيـــة، ووضـــــع ســـيـــاســـات واضــحــة 
وبناءة، لتحقيق استمرارية األنشطة 
الرياضية، بما يتماىش مع اإلجراءات 

املــــتــــخــــذة عــــاملــــيــــاً عـــــى صـــعـــيـــد مـــواجـــهـــة 
فريوس كورونا )كوفيد-19(.

وشــــــــدد املــــجــــلــــس عـــــى أهــــمــــيــــة أن 
تـــعـــمـــل االتــــــحــــــادات الـــريـــاضـــيـــة بــشــكــل 
مـــبـــتـــكـــر، وبـــطـــريـــقـــة أشــــمــــل تــســتــوعــب 

متطلبات املرحلة وتحدياتها، مؤكداً 
أن الــــقــــطــــاع الــــــريــــــايض بــــحــــاجــــة لــعــمــل 
أكــــــــــــــــــــر، مــــــــــــن خــــــــــــــــالل بــــــــــــرامــــــــــــج جــــــــديــــــــدة 
ــــالـــــج  ومــــــــــشــــــــــروعــــــــــات اســــــتــــــثــــــنــــــائــــــيــــــة، تـــــعـ
الـــــــتـــــــحـــــــديـــــــات الــــــــتــــــــي شــــــهــــــدهــــــا الـــــقـــــطـــــاع 

الريايض، خالل أزمة كورونا. 
ــــاغــــــة  ــيــ ــ ودعـــــــــــــــــــــــا، كــــــــــــذلــــــــــــك، إىل صــ
ســـــــــــيـــــــــــاســـــــــــات اســــــــــتــــــــــشــــــــــرافــــــــــيــــــــــة تـــــضـــــمـــــن 
ــــا بــــلــــغــــت  ــــمــ ــــهــ ــــــل مــ ــــمـ ــ ــــعـ ــ اســــــــتــــــــمــــــــراريــــــــة الـ
الـــتـــحـــديـــات، وتــخــطــيــط وبـــنـــاء آلـــيـــات 
عـــمـــل مـــبـــتـــكـــرة غـــــري تـــقـــلـــيـــديـــة، تــمــكــن 
املـــجـــتـــمـــع الـــــريـــــايض مــــن الـــتـــعـــامـــل مــع 
املــــســــتــــجــــدات، وتـــحـــويـــلـــهـــا إىل فــــرص 

ونموذج يضرب به املثل.

 في مواعيد االنتخابات. À من المصدر
ً
»الهيئة« أكدت أنه ال تغيير طارئا

معاذ كمبال À العين منصور السندي À دبي

»الهيئة« طالبت 
االتحادات بتحديد آليات 

عودة النشاط، وااللتزام 
باإلجراءات االحترازية 
للجهات المختصة.

عدم إشغال الصاالت 
بأكثر من 50% من 

طاقتها.

إلزامية ارتداء الكمامة، 
ين مسافة تباعد  ومتر

اجتماعي. 

الحفاظ على مسافة 4 
أمتار، بين طاوالت البلياردو 

السنوكر. 

يفضل القيام بحجز 
مسبق لممارسة 

الرياضة. 

العبان لكل طاولة، 
و60 دقيقة لممارسة 

النشاط.

أبرز اإلجراءات الخاصة بعودة نشاط البلياردو والسنوكر

ــــلـــــن الــــشــــيــــخ جـــمـــعـــة بـــــن مــــكــــتــــوم بــن  أعـ
جـــــمـــــعـــــة آل مـــــــكـــــــتـــــــوم، رئــــــــيــــــــس اتــــــحــــــاد 
الــــــــبــــــــلــــــــيــــــــاردو والــــــــســــــــنــــــــوكــــــــر، عـــــــــن عـــــــــودة 
الــــنــــشــــاط الـــــريـــــايض لـــكـــلـــتـــا الـــلـــعـــبـــتـــن يف 
أنــــــــــديــــــــــة وصــــــــــــــــــاالت دبـــــــــــــــي، ابـــــــــــــتـــــــــــــداًء مــــن 
الــســبــت املــقــبــل، وذلــــك بــالــتــنــســيــق مع 
مـــجـــلـــس دبــــــي الــــــريــــــايض، عـــــى أن يــتــم 
ذلـــك وفـــقـــاً لــضــوابــط وشـــــروط، ضمن 
24 بنداً من اإلجراءات االحرازية التي 
تــــــــم تــــــوزيــــــعــــــهــــــا، أمـــــــــــــس، عــــــــى األنـــــــديـــــــة 
والصاالت، والهادفة لضمان سالمة 
الجميع، موظفن والعبن وإدارين، 
وعـــــــــــــــــــدم تــــــــــعــــــــــرض أي مـــــــنـــــــهـــــــم إلصــــــــابــــــــة 

محتملة بفريوس كورونا.
وقـــــال الـــشـــيـــخ جــمــعــة بــــن مــكــتــوم 
ــتـــــوم، لــــــــــ»اإلمـــــــــارات  ــ ــــكـ بــــــن جــــمــــعــــة آل مـ
الــيــوم«: »بــذلــت جــهــوداً كــبــرية، خالل 
األيـــــــــــــــــــــــام املـــــــــــاضـــــــــــيـــــــــــة، وبـــــــالـــــــتـــــــنـــــــســـــــيـــــــق مــــع 
مجلس دبي الريايض، من أجل عودة 
ــــريــــــايض يف أنـــــديـــــة وصــــــاالت  الــــنــــشــــاط الــ

الـــبـــلـــيـــاردو والـــســـنـــوكـــر بــــدبــــي، تــمــاشــيــاً 
ــــقـــــرارات الــحــكــومــيــة الــــصــــادرة يف  مـــع الـ
اإلمــــــــارة، الـــتـــي تــســمــح بــــعــــودة مـــزاولـــة 
الــــــنــــــشــــــاط الــــــــــريــــــــــايض، والـــــــتـــــــي أثــــــمــــــرت، 
أخــــــــــــرياً، إصــــــــــدار الئـــــحـــــة مـــــن الــــضــــوابــــط 

واملعايري التي تتضمن 24 بنداً«.
وأضــاف: »قــام االتحاد بمخاطبة 
مالك ومشغيل الصاالت الرياضية يف 
دبـــــــــــــــي، والـــــــــتـــــــــي يـــــــــمـــــــــارس فـــــيـــــهـــــا نـــــشـــــاط 
لــعــبــتــي الــــبــــلــــيــــاردو والــــســــنــــوكــــر، بــشــأن 
ــــنــــــشــــــاط الــــــريــــــايض  ــــمــــــارســــــة الــ الــــــــعــــــــودة ملــ
بـــــدايـــــًة مــــن يــــــوم الــــســــبــــت، مــــع وجــــوب 
االلتزام باالشراطات الصحية، والتي 
تتضمن اتباع معايري الصحة الخاصة 
بالسالمة املعتمدة مــن بلدية دبــي يف 
أمـــــــــاكـــــــــن املـــــــوظـــــــفـــــــن ومــــــــــرافــــــــــق الـــــنـــــقـــــل، 
وتــعــقــيــم املــنــشــأة بــالــكــامــل مــع شــهــادة 
مـــــن شـــــركـــــات الـــتـــعـــقـــيـــم املــــعــــتــــمــــدة مــن 
بــــلــــديــــة دبــــــــي، وصــــــــــوالً لــــتــــوزيــــع أدوات 
املـــــــطـــــــهـــــــرات الـــــــتـــــــي تـــــعـــــمـــــل بـــــالـــــلـــــمـــــس يف 
جـــمـــيـــع أنــــحــــاء املــــنــــشــــأة، وتــــوفــــري مــــواد 
ــــبـــــل وبــــعــــد  ــــهـــــري املــــــــعــــــــدات قـ املــــــســــــح وتـــــطـ

االســـــــــــــــــتـــــــــــــــــخـــــــــــــــــدام بـــــــــــــــــصـــــــــــــــــورة إلــــــــــــــزامــــــــــــــيــــــــــــــة، 
والــتــعــقــيــم املــكــثــف لــكــامــل املــنــشــأة بعد 
ســـــاعـــــات الــــعــــمــــل، وإلـــــزامـــــيـــــة تـــعـــريـــض 
ــــبـــــارات درجــــــات  ــــتـ جـــمـــيـــع املــــوظــــفــــن الخـ

الحرارة وبشكل مكثف«.
ــــيـــــات الـــــدخـــــول والـــــخـــــروج  وعــــــن آلـ
مــن املــنــشــآت واإلجــــراءات الــتــي تتعلق 
بـــــالـــــالعـــــبـــــن، قــــــــال الــــشــــيــــخ جــــمــــعــــة بـــن 
مـــــــــكـــــــــتـــــــــوم: »عــــــــــــــــى الــــــــجــــــــمــــــــيــــــــع، العــــــبــــــن 
ومـــــوظـــــفـــــن، الـــــحـــــفـــــاظ عــــــى مـــســـافـــات 
الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي، كــحــد أدىن يبلغ 
مــــريــــن، وارتــــــــداء الــجــمــيــع لــلــكــمــامــات 
الـــواقـــيـــة لــلــوجــه، وأن يـــكـــون الــحــضــور 
ــــلـــــغ 50% مـــن  ــــبـ بــــــاملــــــكــــــان بــــــــحــــــــٍدّ أقــــــــــى يـ
ــــيـــــة، مـــــــع تـــفـــضـــيـــل  ــــابـ ــــيـــــعـ ــــتـ الـــــطـــــاقـــــة االسـ
الحجز املسبق، وتوفري مسافة أربعة 
ــيـــــاردو  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ أمـــــــتـــــــار بـــــــن طـــــــــــــاوالت لـــــعـــــب الـ
والسنوكر، وتحديد حــٍدّ أقــى قــدره 
60 دقـــيـــقـــة ملـــمـــارســـة الـــنـــشـــاط عــــى أن 
يــقــتــصــر عـــى وجـــــود العـــبـــن فــقــط عــى 

الطاولة الواحدة«.
واســـتـــطـــرد قــــائــــالً: »وجــــــه االتـــحـــاد 

بــــــــتــــــــشــــــــكــــــــيــــــــل لـــــــــجـــــــــنـــــــــة يــــــــــــرأســــــــــــهــــــــــــا املـــــــــــديـــــــــــر 
ــــيـــــيل،  ــــيـــــذي لــــــالتــــــحــــــاد خــــــالــــــد الـــــخـ ــــفـ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ
هــــدفــــهــــا خــــــــالل األيـــــــــــام املــــقــــبــــلــــة مــــراقــــبــــة 
تــــطــــبــــيــــق األنـــــــــديـــــــــة والـــــــــــصـــــــــــاالت يف دبــــــي 
لــإجــراءات االحــرازيــة، وذلــك للتأكد 
مـــــــن مــــــــــدى االلـــــــــــتـــــــــــزام، وتـــــــــوافـــــــــر جـــمـــيـــع 
االشـــــراطـــــات يف تـــلـــك الــــصــــاالت، الــتــي 
ــــمــــــاريس  تــــضــــمــــن ســــــالمــــــة الـــــالعـــــبـــــن ومــ
اللعبة، وحتى موظفي وإداريــي تلك 

الصاالت«.
واختتم: »عمد اتحاد اللعبة، يف 
مارس املايض، وتماشياً مع اإلجراءات 
ــــيـــــة املـــــتـــــبـــــعـــــة، إليـــــــقـــــــاف كــــامــــل  الـــــحـــــكـــــومـ
النشاط الريايض، ونتطلع ألن تشكل 
هـــــذه الـــخـــطـــوة دفــــعــــًة إضـــافـــيـــة بــاتــجــاه 
الــــعــــودة الـــكـــامـــلـــة لـــلـــريـــاضـــة اإلمــــاراتــــيــــة 
بـــشـــكـــل عــــــــام، والــــبــــلــــيــــاردو والـــســـنـــوكـــر 
عــــــــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــحـــــــــــــــــديـــــــــــــــــد، يف ظــــــــل 
اســــــتــــــحــــــقــــــاقــــــات مـــــهـــــمـــــة تـــــنـــــتـــــظـــــر العـــــبـــــي 
املـــنـــتـــخـــبـــات الـــوطـــنـــيـــة، نـــســـعـــى خــاللــهــا 
إىل مواصلة اإلنجازات، وحصد مزيد 

من األلقاب والبطوالت فيها«.

جمعة بن مكتوم:

»وجه االتحاد بتشكيل 
لجنة، هدفها مراقبة 

تطبيق األندية والصاالت 
في دبي لإلجراءات 

االحترازية«.

جوني جبور À دبي

سيد مصطفى ■ دبي

تنطلق، مساء اليوم، بطولة العرب 
الــــــــــــــفــــــــــــــرديــــــــــــــة املـــــــــــفـــــــــــتـــــــــــوحـــــــــــة لـــــــلـــــــشـــــــطـــــــرنـــــــج 
االفـــــــــــرايض، بـــمـــشـــاركـــة 1300 العـــب 
والعـــــبـــــة، يـــمـــثـــلـــون 20 دولـــــــة عـــربـــيـــة، 
ـــهـــــم نــــــــجــــــــوم شــــــطــــــرنــــــج اإلمــــــــــــــــــــارات.  ــنــ ــ ــيـ ــ بـ
وتـــــقـــــام الـــبـــطـــولـــة عـــــى ثــــــالث مــــراحــــل: 

تمهيدية ووسطى ونهائية. 
وتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــد آلـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــات 
املــــــنــــــافــــــســــــات، بــــحــــيــــث يـــــتـــــأهـــــل مـــن 
الــتــمــهــيــدي لــلــوســطــى، الــالعــبــون 
الثالثون األوائل، بجانب أفضل 
العب عن الفئات العمرية، 
بـــــــــجـــــــــانـــــــــب املــــــــصــــــــنــــــــفــــــــن بـــــن 
نــــقــــطــــة،  2000 و2400 
ــــنــــــشــــــرة االتـــــــحـــــــاد  ــــاً لــ ــــقــ ــبــ ــ طــ

الدويل 

لشهر مايو املايض. 
أمـــــــا املــــرحــــلــــة الــــنــــهــــائــــيــــة، فـــخـــاصـــة 
ــــبـــــن الـــــــعـــــــرب الـــــــذيـــــــن يـــحـــمـــلـــون  ــــالـــــالعـ بـ
ــــأكــــــرث،  ــــيـــــفـــــاً دولـــــــــيـــــــــاً مــــــــن 2400 فــ ــــنـ تـــــصـ
بـــــاإلضـــــافـــــة لــــلــــعــــشــــريــــن العــــــبــــــاً األوائــــــــــل 
ــــقــــــدم  ــتــ ــ املـــــــتـــــــأهـــــــلـــــــن مــــــــــن الـــــــــوســـــــــطـــــــــى. ويــ
املــــــشــــــاركــــــن نـــــجـــــم مــــنــــتــــخــــب اإلمــــــــــــــارات 
ــــاذ الـــــــــدويل الـــكـــبـــري  ــتــ ــ لـــلـــشـــطـــرنـــج، األســ
ســــــــالــــــــم عـــــــبـــــــدالـــــــرحـــــــمـــــــن. وأكــــــــــــــد اتــــــحــــــاد 
الشطرنج، يف بيان صحايف، أن لجنة 
الـــتـــحـــكـــيـــم يــــرأســــهــــا الـــــــــدويل اإلمـــــــــارايت 
فيصل الحمادي، كما ستتم مراقبة 
املباريات بواسطة لجنة تضم األستاذ 
الدويل عمر نعمان آل عيل، وسعود 
مـــــحـــــمـــــد أحـــــــــمـــــــــد، واألســــــــــــتــــــــــــاذ الــــــــــــدويل 
الـــكـــبـــري ســــــراتــــــوس غــــريــــفــــاس. ورصـــــد 
االتــــــــــــــــحــــــــــــــــاد الـــــــــــعـــــــــــربـــــــــــي جــــــــــــــوائــــــــــــــز نــــــقــــــديــــــة 

للفائزين تصل إىل 6000 دوالر.

سالم عبدالرحمن من أبرز المشاركين في البطولة. À من المصدر
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إنفانتينو: االحتجاج على العنصرية يستحق التصفيق ال العقوبة

غـــــــّر االتــــــحــــــاد الــــــــــدويل لــــكــــرة الـــــقـــــدم مــن 
لهجته الــشــديــدة، عــــادة، حــن يتعلق 
ــــالـــــشـــــعـــــارات االحــــتــــجــــاجــــيــــة الـــتـــي  األمـــــــــر بـ
يرفعها بعض العبي كرة القدم خالل 
املــــــــــــبــــــــــــاريــــــــــــات، أو يـــــــــقـــــــــومـــــــــون بــــــــهــــــــا خــــــــالل 
ــــــه. ويف  ــــابـ ــ االحــــــتــــــفــــــال بـــــــــاألهـــــــــداف ومـــــــــا شـ
خـــــــضـــــــم الـــــــــتـــــــــحـــــــــاق العـــــــــبـــــــــي كـــــــــــــــرة الـــــــقـــــــدم 
بـــاالحـــتـــجـــاجـــات، املـــتـــواصـــلـــة مـــنـــذ أيـــــام، 
عـــى عــنــصــريــة الــشــرطــة األمــركــيــة بعد 
مقتل مواطن أمريك أسود، هو جورج 
فــلــويــد، عـــى يـــد شــرطــي أبـــيـــض، خــالل 
ــــتــــــى املـــــــــــــوت بــــوضــــع  ــــقــــــه حــ ــــنــ ــــفـــــه وخــ ــيـ ــ تـــــوقـ
ركبته عى عنق فلويد، أظهر عدد من 
الــــــالعــــــبــــــن، ســـــــــــواء خـــــــــالل املـــــــبـــــــاريـــــــات أو 
الــــــــتــــــــدريــــــــبــــــــات، تـــــضـــــامـــــنـــــهـــــم مـــــــــع جـــــــــورج 
فلويد، ونـــددوا بالعنصرية، وأظهروا 
شـــعـــار »حــــيــــاة الــــســــود مـــهـــمـــة« مــكــتــوبــة 
عــــى قــمــصــانــهــم الـــداخـــلـــيـــة، كـــمـــا فعل 
العبا فريق دورتموند األملـــاين، املغربي 
ــــانـــــدو  ــــيــــــزي جـ ــلــ ــ ــــجــ أشـــــــــــرف حــــكــــيــــمــــي واإلنــ
ــــو. وقــــــــالــــــــت صــــحــــيــــفــــة »مــــــــــــــرور«  ــ ــــــشـ ــــانـ ــ سـ
الـــــــريـــــــطـــــــانـــــــيـــــــة إن »فـــــــــيـــــــــفـــــــــا« يــــــلــــــتــــــف عــــى 
قـــوانـــيـــنـــه، حـــيـــث بـــــدا أكـــــر تـــســـاهـــالً، بل 
ومـــــشـــــجـــــعـــــاً لـــــالعـــــبـــــن املـــــتـــــعـــــاطـــــفـــــن مـــع 
ــــيـــــس  مـــــقـــــتـــــل جـــــــــــــــورج فـــــــلـــــــويـــــــد. وقـــــــــــــــال رئـ
االتــــــحــــــاد الـــــــــــدويل لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم، جـــيـــاين 
أنفانتينو: »إلزالة أي شك حول انخراط 
)فــــــــــــيــــــــــــفــــــــــــا( بـــــــــــــقـــــــــــــوة يف أي مـــــــــشـــــــــهـــــــــد ضـــــد 
الــــــــــعــــــــــنــــــــــصــــــــــريــــــــــة، فــــــــتــــــــعــــــــاطــــــــف الــــــــالعــــــــبــــــــن 
واحــــــتــــــجــــــاجــــــاتــــــهــــــم األخـــــــــــــــــرة يــــســــتــــحــــقــــان 

التصفيق وليس العقوبة«.

وتنسجم واقعة جورج فلويد مع 
ــــا املـــــهـــــمـــــة الــــــتــــــي يـــنـــاضـــل  ــــايـ إحـــــــــــدى الـــــقـــــضـ
ضدها »فيفا«، ويدعو إىل استئصالها، 
وهي »عنصرية املالعب«، لذلك كانت 
لـــغـــتـــه لـــيـــنـــة، بـــــل ومـــشـــجـــعـــة الحـــتـــجـــاج 
الالعبن ضد العنصرية بكل أشكالها، 

خصوصاً املمارسة ضد السود.
وقــــــــــــــــــــال »فــــــــــيــــــــــفــــــــــا« يف بــــــــيــــــــانــــــــه حــــــــول 
احــــتــــجــــاجــــات الــــالعــــبــــن، إنــــــه يــــــرك أمـــر 
التعامل معها لكل اتــحــاد عــى حــدة، 
لكنه أبــدى تفهمه لتعاطف الالعبن، 
ــــالـــــف الـــــــقـــــــوانـــــــن، بــل  ويـــــــــــرى أنــــــهــــــا ال تـــــخـ
ــــهــــــا، وشـــــــــــــــــدد عــــــــــى أن الــــهــــيــــئــــة  ــــعــ يــــــشــــــجــ

املختصة بقوانن كرة القدم وضوابطها 
)إيفاب(، لديها تشريعات خاصة بهذا 
األمــــــــر، لــكــنــه ال يـــريـــد أن تــنــســحــب عــى 

هذه الواقعة بالذات.
ودعـــا االتـــحـــادات املحلية إىل عدم 
الـــتـــعـــامـــل بــشــكــل حـــــريف مــــع الـــقـــوانـــن 
املــــعــــاقــــبــــة لــــكــــل شــــكــــل احــــتــــجــــاجــــي مــن 
الالعبن، وأن تحاول التوفيق بن ما 
يــــــقــــــوم بــــــــه الــــــــالعــــــــبــــــــون، وبــــــــــن الـــــوضـــــع 
العام، والتعاطف العاملي مع ضحايا 

العنصرية.
وختم البيان بتصريح ألنفانتينو 
شــــــــــــدد فــــــيــــــه عـــــــــى ضــــــــــــــــــرورة أن يـــتـــحـــد 

الجميع 
ضد العنصرية 

بــــكــــل أشـــــكـــــالـــــهـــــا، مـــــــــــردداً 
ــــيـــــفـــــا« »ال  ـــــ»فـ الـــــشـــــعـــــار الــــشــــهــــر لـ

للعنف، ال للعنصرية«.
يذكر أن »فيفا« أرســل بياناً، قبل 
أيام، شدد فيه عى ضرورة الفصل بن 
السياسة وكـــرة الــقــدم، وعـــدم الخلط 
بــيــنــهــمــا، إال أن لـــواقـــعـــة جــــــورج فــلــويــد 
خصوصية جعلت »فيفا« يصدر بياناً 
ثانياً يبدي فيه التعاطف مع املحتجن 
من الالعبن، خصوصاً يف ظل انخراط 
الـــغـــالـــبـــيـــة الـــســـاحـــقـــة مـــنـــهـــم، ســــــــواء يف 
املالعب، أو من خالل مواقع التواصل 
االجــتــمــاعــي، حــيــث أبـــــدوا غضبهم من 
ــــة املــــــــمــــــــارســــــــة ضـــــــــد الــــــــســــــــود،  ـــــريــ ـــــصـ ـــنـ ـــــعـــ الـ
ودعوا إىل وضع حد لها. وكان االتحاد 
ــــفـــــهـــــمـــــه ملـــــــــا قــــــــــــام بـــه  األملــــــــــــــــــاين قـــــــــد أبـــــــــــــــدى تـ
الـــــــــالعـــــــــبـــــــــون يف »الـــــــبـــــــونـــــــدســـــــلـــــــيـــــــغـــــــا«، يف 
الجولة املاضية، وقال يف بيان صحايف 
إنــــه فـــخـــور بـــدفـــاع الـــالعـــبـــن عـــن املـــبـــادئ 
اإلنــــــــــســــــــــانــــــــــيــــــــــة املــــــــــــعــــــــــــاديــــــــــــة لـــــــــكـــــــــل أشـــــــــكـــــــــال 
الــــــــعــــــــنــــــــصــــــــريــــــــة، إال أنــــــــــــــــه ســــــــــيــــــــــرك أمــــــــر 

العقوبة للجنة املختصة بذلك.

أعلن طبيب نادي نيوكاسل، باول 
كـــــــاتـــــــرســـــــون، أول مـــــــن أمــــــــــس، أنـــــه 
ــــزيــــــد مـــــن اإلصـــــــابـــــــات« يف  يــــخــــى »املــ
صــفــوف الــالعــبــن، عــقــب اســتــئــنــاف 
مـــــــنـــــــافـــــــســـــــات الــــــــــــــــــــــدوري اإلنــــــجــــــلــــــيــــــزي 
املــــــــــــــــمــــــــــــــــتــــــــــــــــاز لـــــــــــــــــكـــــــــــــــــرة الـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــدم، بـــــــعـــــــد 
أســـبـــوعـــن، بــســبــب اإليــــقــــاع املــكــثــف 
لــــلــــمــــبــــاريــــات بــــعــــد فـــــــرة طــــويــــلــــة مـــن 
الــــتــــوقــــف، بـــســـبـــب فــــــروس كــــورونــــا 

املستجد.
وقـــــــــــــال كــــــــاتــــــــرســــــــون يف تــــصــــريــــح 
إلذاعـــــــــــة »بــــــــي بــــــي يس 5«: »نــــتــــوقــــع 
املــــــــــــــــزيــــــــــــــــد مــــــــــــــــن اإلصـــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــات يف هـــــــــــذا 
الوقت«، مضيفاً »ركض الالعبون 
عــــــــــى أجــــــــــهــــــــــزة الــــــــــجــــــــــري املــــــتــــــحــــــركــــــة، 
وقـــــــــــــامـــــــــــــوا بــــــــتــــــــمــــــــاريــــــــن داخـــــــــلـــــــــيـــــــــة ملــــــــدة 
ثــــــمــــــانــــــيــــــة أســـــــــابـــــــــيـــــــــع، لـــــــــــــذا فـــــــــــــإن هـــــــذا 
االنـــــــــتـــــــــقـــــــــال )إىل املــــــــنــــــــافــــــــســــــــة( يــــمــــثــــل 

تحدياً مختلفاً للجسم«.
وتــــــــــــــطــــــــــــــرق كــــــــــــاتــــــــــــرســــــــــــون ملـــــــوســـــــم 
2011 من دوي كرة القدم األمريك 
لــلــمــحــرفــن، الـــــذي اقـــتـــصـــرت فـــرة 
اإلعــــــــداد لــــه عــــى 17 يــــومــــاً بــــــدالً مــن 
الــــــــــــــــــ14 أســــــــبــــــــوعــــــــاً املـــــــــعـــــــــتـــــــــادة، وذلـــــــــك 
بــســبــب اإلضــــراب مــن أجـــل مــطــالــب 
األجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور، حــــــــــــيــــــــــــث شــــــــــــهــــــــــــد ضـــــــعـــــــف 

اإلصابات يف أوتار أخيل.
وتـــــــابـــــــع الــــطــــبــــيــــب »نـــــتـــــوقـــــع هـــــذا 
الـــــــــــنـــــــــــوع مـــــــــــن األشـــــــــــــــــيـــــــــــــــــاء«. واليــــــــــــــــــزال 
نــيــوكــاســل يــنــافــس عــى لــقــب كــأس 
االتحاد اإلنجليزي، حيث بلغ ربع 
النهايئ، وسيكون مضطراً لخوض 

مـــا بـــن 10 و12 مــــبــــاراة خــــالل ســتــة 
أسابيع إلكمال املوسم.

وحــــــــــــــــــــــــــــــــددت رابــــــــــــــــطــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــــدوري 
اإلنــجــلــيــزي تـــاريـــخ 17 يــونــيــو مــوعــداً 
مبدئياً الستكمال منافساته، بعد 
توقف منذ منتصف مارس املايض، 

بسبب فروس كورونا املستجد.
لندن À أ.ف.ب

قـــــــــــــال الـــــــنـــــــجـــــــم الــــــــســــــــابــــــــق لـــلـــمـــنـــتـــخـــب 
الــــــفــــــرنــــــي وفــــــــريــــــــق بــــــــايــــــــرن مــــيــــونــــيــــخ 
األملاين لكرة القدم، وييل سانيول، 
إنـــــــــــــه يـــــــــــــرى أن قــــــــــــــــرار إلــــــــــغــــــــــاء مـــــوســـــم 
الدوري الفرني، بسبب أزمة وباء 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروس كـــــــــــــــــــــــــــــورونـــــــــــــــــــــــــــــا املـــــــــــســـــــــــتـــــــــــجـــــــــــد 
)كــــــــــــوفــــــــــــيــــــــــــد-19( كـــــــــــــان خـــــــطـــــــأ كــــــــبــــــــراً، 
ــــاً بـــــعـــــد أن نــــجــــحــــت عـــــــودة  خــــــصــــــوصــ
مــــــــــــــنــــــــــــــافــــــــــــــســــــــــــــات الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوري األملــــــــــــــــــــــــــــاين 

)بوندسليغا(.
وأضاف سانيول يف تصريحات 
ــــــة:  ــيـ ــ ــ ــــانـ ــ ــــلــــــد« األملـ ــيــ ــ ــــلـــــة »شــــــــــبــــــــــورت بــ ملـــــجـ
»ارتكبنا خطأ كبراً بإلغاء الدوري، 
املشكلة تكمن يف أن القرار اتخذ يف 
ــــايـــــة، واآلن تـــنـــظـــر  ــــلـــــغـ وقـــــــــت مــــبــــكــــر لـ
ــــيـــــة إىل أملـــــانـــــيـــــا،  الـــــجـــــمـــــاهـــــر الـــــفـــــرنـــــسـ
والشـــــــك يف أن الـــكـــثـــريـــن يـــشـــعـــرون 

بالغرة«.
وكانت رابطة الدوري الفرني 

ــــنـــــت، يف أواخــــــــــــر أبــــــريــــــل املــــــــايض،  ــلـ ــ أعـ
إلــغــاء املــوســم وتــتــويــج بــاريــس سان 
جرمان، متصدر الدوري، باللقب. 
وقال سانيول إن أحد أسباب اتخاذ 
الــــــــقــــــــرار يــــكــــمــــن يف حــــقــــيــــقــــة حــــصــــول 
الـــــعـــــديـــــد مــــــن األنـــــــديـــــــة بـــالـــفـــعـــل عــى 

عائدات البث التلفزيوين.
وتجدر اإلشارة إىل أن سانيول، 
الـــــذي عــمــل مــــدربــــاً مـــســـاعـــداً لــكــارلــو 
أنــشــيــلــويت يف بــايــرن مــيــونــيــخ، يأمل 
العودة إىل التدريب، ويرغب يف أن 
تـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــون مـــــــــــــحـــــــــــــطـــــــــــــتـــــــــــــه املـــــــــــــــقـــــــــــــــبـــــــــــــــلـــــــــــــــة يف 

»البوندسليغا«.
وذكــــر ســانــيــول: »أرغـــــب بشدة 
يف العمل بأملانيا مجدداً، فقد بدأت 
ــــاً  ــــامـ مــــــــشــــــــواري فــــيــــهــــا وعـــــــمـــــــري 22 عـ
ونضجت فيها، أشعر بارتباط قوي 

بأملانيا«. 
باريس ■ د.ب.أ

ذكــر تقرير إخــبــاري، أمــس، أن إدارة 
الـــــــــنـــــــــادي األهـــــــــــــيل الـــــــســـــــعـــــــودي قــــدمــــت 
العرض املايل األعى بالئحة االحراف 
يف االتـــحـــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
لـــــتـــــجـــــديـــــد عــــــقــــــد العـــــــــــب خـــــــــط الــــــوســــــط 
الـــــــــدويل املـــــحـــــرف يف صــــفــــوف الـــفـــريـــق 
األول بالنادي، عبدالفتاح عسري.

ويــرغــب األهــيل يف املحافظة عى 
عـــــســـــري لـــــســـــنـــــوات، بــــعــــد أن أوشـــــك 

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب عــــــــــــــى 
دخــــــــــول الــــفــــرة 
الــــــــحــــــــرة، الــــتــــي 
يــــــمــــــكــــــنــــــه فــــيــــهــــا 
االنــــــــــتــــــــــقــــــــــال إىل 
مـــــــن  نــــــــــــــــــــــــــــــــاٍد  أي 

دون 

الرجوع إىل ناديه الحايل.
وذكــــــــــــــــــــــــــــــــرت صــــــــحــــــــيــــــــفــــــــة »الــــــــــــــشــــــــــــــرق 
األوســــــــــــــــــــط« الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة أن مــــــصــــــادر 
خاصة كشفت لها أن املدير التنفيذي 
لــــــــــــكــــــــــــرة الـــــــــــــــقـــــــــــــــدم بـــــــــــــــالـــــــــــــــنـــــــــــــــادي، مـــــحـــــمـــــد 
الــــــــــــــــحــــــــــــــــاريث، يـــــــــتـــــــــفـــــــــاوض مــــــــــــع الــــــــالعــــــــب 

بشكل مباشر.
وأوضــــــــــحــــــــــت املــــــــــصــــــــــادر أن عــــــرض 
األهــــــيل املــــقــــدم لـــتـــجـــديـــد عـــقـــد الـــالعـــب 
يصل إىل أربعة مالين ريال سعودي 
يف املـــــــــوســـــــــم الـــــــــــواحـــــــــــد، مـــــــــع املــــــمــــــيــــــزات 
ــــبــــــل املــــــشــــــرف  ــــة مــــــــن قــ ــ ــــــدمـ ــــقـ ــ األخــــــــــــــــرى املـ
الــــــــعــــــــام عــــــــى كـــــــــــرة الـــــــــقـــــــــدم، بـــــإجـــــمـــــايل 
ــــيـــــون ريــــــــــال يف ثـــــالث  ــــلـ يـــــصـــــل إىل 12 مـ
ــــنـــــوات، وأن الــــالعــــب لــــم يـــــرد حــتــى  سـ
اآلن عـــــــــــى الـــــــــــعـــــــــــرض املـــــــــــقـــــــــــدم لــــه 
ســـــواء بـــاملـــوافـــقـــة أو الـــرفـــض، 
وأن هــــــــــــــــذا املــــــــــــوقــــــــــــف أثــــــــــــار 
تـــــــــــــــعـــــــــــــــجـــــــــــــــب أصــــــــــــــــــحــــــــــــــــــاب 
الــــقــــرار يف الـــنـــادي، 
لـــــتـــــمـــــيـــــز الــــــعــــــرض 
املايل املقدم يف 
ظـــــل الــــظــــروف 
الــحــالــيــة، التي 
ألــــــــــــقــــــــــــت بــــــظــــــاللــــــهــــــا 
عـــى جــمــيــع األنــديــة 

وعائداتها املالية. 
الرياض À أ.ف.ب

نجم فرنسي سابق:
أخطــأنـا بإلغاء الدوري..

ونشعر بالغيرة مـن ألمانيا

األهلي السعودي يغري 
عسيري بالحد المالي 

األعلى للبقاء

الدوري اإلنجليزي يستعد 
الستئناف النشاط. À إي.بي.إيه

رابطة الدوري اإلنجليزي 
 
ً
حددت 17 الجاري موعدا

 الستكمال 
ً
مبدئيا

المنافسات.

حميد نعمان À دبي

»فيفا« دعا االتحادات 
المحلية إلى تفهم 
خصوصية قضية جورج 
فلويد، وأال يستخدموا 
القوانين بصرامة ضد 
الالعبين.

عبدالفتاح عسيري. 
À من المصدر 

شارك العديد من الالعبين في 
أندية إنجلترا بطرق مختلفة في 
االحتجاج على مقتل المواطن 

األميركي من أصل إفريقي جورج 
فلويد.

وقام الالعبون قبل بدء التدريبات 
 الستئناف 

ً
اليومية استعدادا

 ،
ً
نشاط الدوري الممتاز قريبا

 
ً
بالجلوس على ركبهم، تضامنا

مع قضية فلويد، وللتعبير عن 
غضبهم من العنصرية الممارسة 
من قبل بعض رجال الشرطة في 
أميركا ضد المواطنين من ذوي 

البشرة السمراء. 
يذكر أن حركة االحتجاج من خالل 

الجلوس 
على الركبة، 
 خالل 

ً
انتشرت كثيرا

هذه األيام، وقام بها نجوم 
الرياضات المختلفة، بينهم 

مشاهير كرة السلة األميركية.

تعاطف إنجليزي

طبيب يحذر من إصابات 
كثيرة بعد استئناف

الدوري اإلنجليزي

لغي 
ُ
الدوري الفرنسي أ

في أبريل الماضي وتم 
تتويج سان جيرمان باللقب. 

À من المصدر

»فيفا« يغير لهجته 
ويدعو إلى عدم معاقبة 

المحتجين على مقتل
جورج فلويد

المغربي أشرف حكيمي أبدى 
 مع جورج فلويد خالل 

ً
تعاطفا

لقاء دورتموند األخير. À أ.ف.ب
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عروض
لفت مستهلكون إىل ممارسات غري سليمة 
لبعض البقاالت، بينها تفكيك عبوات سلع 

غذائية تعرضها الشركات املزودة بأسعار 
منخفضة، وبيع كل منتج فيها بشكل منفرد 

بأسعار أعىل.

تواصل
استغرب متعاملون مع بنك إسالمي صعوبة 

التواصل الهاتفي مع خدمة املتعاملني بالبنك، 
وذلك مع طول وتعقيد الخطوات وانشغال 

املوظفني عن الرد لفرتات طويلة، مطالبني 
بتوفري موظفني إضافيني وتسهيل الخطوات، 
السيما مع صعوبة إجراء بعض التعامالت يف 
ظل الظروف الراهنة مع اتباع إجراءات التباعد 

واالضطرار لالنتظار خارج الفروع.

تخفيضات
تنافست شركات لتجارة األثاث بالدولة أخرياً يف 

طرح عروض تخفيضات موسعة لتنشيط 
املبيعات واستقطاب املستهلكني، عرب تنزيالت 

تتجاوز 70%، إضافة إىل طرح بعضها 
التسهيالت كالتوصيل والرتكيب املجاين عىل 

منتجات مختلفة من دون اشرتاط قيمة محددة 
للمشرتيات.

حبر
أرسل بنك يف دبي تحذيرات ملتعامليه من 

محاوالت االحتيال باستخدام حرب سري من 
خالل ادعاء أشخاص بأنهم موظفون بالبنك، 

للحصول عىل توقيع املتعاملني عىل طلبات 
وشيكات يتم ملؤها باستخدام حرب سري، 

يمكن تعديله الحقاً ببيانات أخرى، مطالبني 
بضرورة التواصل الهاتفي السريع مع البنك عند 

الشك يف أي معاملة.

بطاقات
اشتىك مستهلكون رفض بعض منافذ السوبر 

ماركت والبقاالت دفع أثمان املشرتيات 
بالبطاقات االئتمانية، وقصرها عىل الفواتري ذات 
القيمة املرتفعة، وذلك عىل الرغم من تحذيرات 

استخدام النقود والتقليل من التعامل بها مع 
احتمالية نقلها لفريوس »كورونا«.

في زمن كورونا.. 
ببغاوات وغزالن 
ونمور يهجرها 

أصحابها

وصلت »كـــرا« وهــي أنثى نمر تبلغ من 
العمر عامني ونصف العام إىل حديقة 
حـــيـــوانـــات يف شـــمـــال شــــرق املــكــســيــك يف 
أبــــريــــل املـــــــايض، بـــعـــدمـــا لــــم يـــعـــد بــإمــكــان 
مـــــــالـــــــكـــــــهـــــــا إطــــــــعــــــــامــــــــهــــــــا بــــــســــــبــــــب االنــــــــهــــــــيــــــــار 
االقتصادي الناجم عن فروس كورونا. 
وخـــــــــّدرت الـــنـــمـــرة الـــتـــي يــبــلــغ وزنـــهـــا 
ــــلــــــت يف قـــفـــص  ــــقــ ــــاً، ونــ ــ ــــرامـ ــ ــــــوغـ ــلـ ــ ــ ــيـ ــ ــ 130 كـ
بواسطة شاحنة إىل منزلها الجديد يف 
حـــديـــقـــة حــــيــــوانــــات كــــولــــيــــاكــــان يف واليـــــة 

سينالوا. 
واســـتـــجـــاب مــالــكــهــا لــحــمــلــة قــامــت 
ــــة املـــــكـــــســـــيـــــكـــــيـــــة لــــــحــــــدائــــــق  ــــيــ ــــعــ ــــمــ بـــــــهـــــــا الــــــجــ
الــحــيــوانــات وأحــــــواض الــســمــك لتجنب 
ــــنـــــاء  ــــوانــــــات الـــــــريـــــــة أثـ ــيــ ــ ــــحــ ــــتـــــخـــــي عـــــــن الــ الـ
مرحلة اإلغالق ملحاربة فروس كورونا. 
وقــــــــــــال رئــــــيــــــس الــــجــــمــــعــــيــــة إرنــــســــتــــو 
زازويـــــــــتـــــــــا »يـــــهـــــجـــــر املــــــالــــــكــــــون حــــيــــوانــــاتــــهــــم 
عندما ال يعود بإمكانهم التعامل معها 
وتـــلـــبـــيـــة حــــاجــــاتــــهــــا، وخـــــــالل تـــفـــي هـــذا 
الــوبــاء الـــذي يــواجــهــون خــاللــه نــقــصــاً يف 
املــوارد االقتصادية، يفضلون التخلص 

منها«. 

وإىل جــــــانــــــب الــــــنــــــمــــــرة، اســـتـــقـــبـــلـــت 
حـــديـــقـــة حــــيــــوانــــات كــــولــــيــــاكــــان أيـــــضـــــاً يف 
هــذه الــفــرة ثعباناً وبــقــرة بحر و14 من 
الببغاوات الخضراء، باإلضافة إىل 49 
غـــــــزاالً. ووصـــلـــت الــــغــــزالن إىل الــحــديــقــة 
وهــــــــــي تــــــعــــــاين ســــــــــوء تــــــغــــــذيــــــة، أمــــــــــا اآلن 
فرعى يف حظرة كبرة إىل جانب نعام 

وزرافات وظباء. 
وتــــــــــــنــــــــــــقــــــــــــذ حـــــــــــــــــدائـــــــــــــــــق الــــــــــــحــــــــــــيــــــــــــوانــــــــــــات 
املــــكــــســــيــــكــــيــــة األنــــــــــــــــــواع الــــــــريــــــــة الـــــــتـــــــي يـــتـــم 
االتــــــــجــــــــار بـــــهـــــا بــــشــــكــــل غـــــــر قـــــــانـــــــوين مـــنـــذ 
ســـــنـــــوات، وأخـــــــــرى كــــانــــت تـــســـتـــخـــدم يف 
الـــــــــســـــــــرك مــــــنــــــذ حــــــظــــــر الــــــــــعــــــــــروض الــــتــــي 

تشرك حيوانات فيها عام 2015. 
ويف هذه املحميات يحاول الخراء 
تــأهــيــل الـــحـــيـــوانـــات مـــــجـــــدداً، وإعـــادتـــهـــا 

إىل بيئتها الطبيعية. 
ومع ذلك، يضطر بعضها للعيش 
ــــيـــــوانـــــات  بــــقــــيــــة حــــيــــاتــــهــــا يف حـــــــدائـــــــق الـــــحـ
بــســبــب األضــــــــرار الـــجـــســـديـــة الـــتـــي عــانــت 
منها، أو ألنــهــا فــقــدت غــرائــزهــا الــريــة، 
إال أن حـــدائـــق الـــحـــيـــوانـــات املــكــســيــكــيــة، 
ــــركــــــات، تـــكـــافـــح  مــــثــــل الــــعــــديــــد مــــــن الــــــشــ
ــــفـــــروضـــــة  بــــســــبــــب إجــــــــــــــــــراءات اإلغــــــــــــــالق املـ
ــبــــــح انــــــــتــــــــشــــــــار جـــــــائـــــــحـــــــة كـــــــــوفـــــــــيـــــــــد-19.  ــ ــــكــ لــ
وتطلب الجمعية من الحكومة الدعم 
مــــــــــــــن خـــــــــــــــــــالل الـــــــــــــتـــــــــــــرعـــــــــــــات الــــــــــغــــــــــذائــــــــــيــــــــــة، 
والــــــــــــــســــــــــــــمــــــــــــــاح بـــــــــــــــــــإعـــــــــــــــــــادة فـــــــــــتـــــــــــح حـــــــــــدائـــــــــــق 
الـــــــــحـــــــــيـــــــــوانـــــــــات يف املـــــــــرحـــــــــلـــــــــة األوىل مــــن 
»الـــــــــعـــــــــودة إىل الـــــحـــــيـــــاة الــــطــــبــــيــــعــــيــــة« يف 
البالد التي بدأت أول من أمس. وتعد 
املكسيك واحــدة من أكــر الــدول تنوعاً 
عــــى الــصــعــيــد الـــحـــيـــوي الـــعـــاملـــي، وفـــقـــاً 
ملركز رصد الحفظ العاملي التابع لألمم 

املتحدة. 
كولياكان )المكسيك( ■ أ.ف.ب

خبراء يؤهلون 
 
ً
الحيوانات مجددا

إلعادتها إلى بيئتها 
الطبيعية. 

تخطى مقطع فيديو نشر عى حساب 
املــمــثــل األمــــــريك لـــيـــونـــاردو دي كــابــريــو 
عـــــى مــــوقــــع »إنـــــســـــتـــــغـــــرام«، يــــدعــــو إىل 
وضع نهاية للتلوث يف خليج فيتنامي 
مشهور عاملياً، حاجز املليون مشاهدة 

أمس.
ويــظــهــر الــفــيــديــو ومـــدتـــه 58 ثــانــيــة 
ــــاهـــــد مــــلــــتــــقــــطــــة مـــــــن الــــــجــــــو لـــلـــقـــريـــة  مـــــشـ
العائمة، كــاي بيو يف خليج »الن ها« 
الـــواقـــع عــى بــعــد نــحــو 10 كــيــلــومــرات 
جنوب غرب خليج »ها لونغ« املشهور 
عــــــاملــــــيــــــاً.  وقــــــــــال دي كـــــابـــــريـــــو يف وصـــفـــه 
أسفل الفيديو »قرية الصيد التقليدية 
تلك يف خليج الن ها يف فيتنام تطفو 
فوق املياه الزمردية بني تشكيالت 
الــــــــــحــــــــــجــــــــــر الــــــــــــــجــــــــــــــري الـــــــخـــــــصـــــــبـــــــة. 
يــعــتــمــد الـــقـــرويـــون عـــى الــبــحــر 
لــــــــلــــــــبــــــــقــــــــاء عــــــــــــــى قـــــــــيـــــــــد الــــــــحــــــــيــــــــاة 
ويـــــــعـــــــتـــــــمـــــــدون يف رزقـــــــــهـــــــــم عــــى 
ــــمـــــاك وتـــربـــيـــة األحــــيــــاء  صـــيـــد األسـ

املائية والسباحة«.  وأضاف »إنها تبدو 
كـــــأنـــــهـــــا جــــــنــــــة، لـــــكـــــن أســـــــلـــــــوب حـــيـــاتـــهـــم 
الـــفـــريـــد مـــهـــدد بـــمـــيـــاه الــــصــــرف الــصــحــي 
والـــــتـــــلـــــوث واألنـــــشـــــطـــــة الــــســــيــــاحــــيــــة غــر 
املستدامة وتغر املناخ. إذا أريد لخليج 
الن هـــا أن يــظــل مــكــانــاً جــمــيــالً للعيش 
فـــــــيـــــــه وزيـــــــــــــــارتـــــــــــــــه، يـــــــجـــــــب عــــــــــى الــــــســــــيــــــاح 

االهــــــتــــــمــــــام بــــتــــقــــلــــيــــص تــــــأثــــــرهــــــم الـــبـــيـــئـــي 
أثناء زيارته«. 

ولم يتضح ما إذا كان دي كابريو 
قــــــد زار الــــخــــلــــيــــج، عــــــى الــــــرغــــــم مــــــن أن 
الرسالة تعكس اهتمام املمثل بقضايا 

بيئية.
هانوي ■ د.ب.أ

اعتذرت ملكة جمال ماليزية، عقب 
نـــشـــرهـــا تـــعـــلـــيـــقـــات عــــى »إنـــســـتـــغـــرام« 
ــــيـــــني مـــــن أصـــــول  تـــنـــصـــح فـــيـــهـــا األمـــــركـ
إفـــريـــقـــيـــة »بـــالـــتـــهـــدئـــة مــــن روعــــهــــم« يف 
إطار االحتجاجات بالواليات املتحدة 
ضد عنصرية الشرطة، بعدما أثارت 

ضجة عى اإلنرنت.
وبــــــــــــــــــــــــــــــدأت األســــــــــــــــــبــــــــــــــــــوع املـــــــــــــــــــــــــايض يف 
الواليات املتحدة تظاهرات إثر مقتل 
جورج فلويد عى يد شرطي يف والية 

مينيسوتا. 
لكن سامانثا كايتي جيمس التي 
ــــا يف مــــــســــــابــــــقــــــة مــــلــــكــــة  ــ ــــزيـ ــ ــيـ ــ ــ ــــالـ ــ ــــلــــــت مـ ــثــ ــ مــ
جــمــال الـــكـــون لــعــام 2017 بــالــواليــات 
املــــتــــحــــدة، كـــتـــبـــت عـــــى »إنــــســــتــــغــــرام«: 
»إىل الــــــــــــــســــــــــــــود أقــــــــــــــــــــــــــول: هــــــــــــــدئــــــــــــــوا مـــــن 
روعكم، اعتروا األمر تحدياً لتكونوا 
أقـــــوى، اخـــرتـــم أن تـــولـــدوا )مــلــونــني( 
يف أمـــركـــا لــســبــب مـــا. لــتــتــلــقــنــوا درســـاً 

معيناً«. 

واســـتـــفـــز املـــنـــشـــور مــســتــخــدمــني 
لــــــوســــــائــــــل الـــــــتـــــــواصـــــــل االجـــــتـــــمـــــاعـــــي، 
ووقــــــــــع أكــــــــر مــــــن 80 ألــــــــف شـــخـــص 
عــــريــــضــــة تــــطــــالــــب بـــتـــجـــريـــد ســـامـــانـــثـــا 
)25 عاماً( من لقبها الذي فازت به 

يف 2017.
كـــــــــــــــذلـــــــــــــــك انــــــــــــتــــــــــــقــــــــــــد مــــــنــــــظــــــمــــــو 

مسابقة ملكة جمال ماليزيا 
التعليقات ووصفوها بأنها 

»غر الئقة ومؤذية«. 
ونـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــرت ســــــــــامــــــــــانــــــــــثــــــــــا 

اعـــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــذاراً جــــــــــــــــــــــــاء فــــــيــــــه 
»تــلــقــيــت الـــرســـالـــة وأنـــا 
ــــكــــــم  آســـــــــــفـــــــــــة، أعـــــــــلـــــــــم أنــ

تشعرون باأللم، لست 
مكانكم لفهم األمر 

بشكل تام«.
كوااللمبور 

■ أ.ف.ب

الممثل األميركي نشره على حسابه بـ »إنستغرام« أثارت ضجة على اإلنترنت وحملة لتجريدها من اللقب

فيديو ليوناردو دي كابريو عن »الجنة 
العائمة« يحظى بتفاعل مليوني

ملكة جمال ماليزية بعد تعليقات 
»مؤذية«: أنا آسفة

المقطع يدعو إلى وضع نهاية للتلوث في الخليج الفيتنامي.           
■ أرشيفية

سامانثا كايتي جيمس فازت 
بلقبها في 2017.■ أرشيفية

سكيك
sekeek@emaratalyoum.com

يمكن إرسال سكيك على »واتس أب« رقم 

 0٥022٩٩٥٥1
 بصورة حال توافرها.

ً
مرفقا

نعتذر عن عدم نشر مالحظات القراء
غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

حديقة مكسيكية تنقذ 
14 حيوانات معّرضة للخطر

من الببغاوات الخضراء 
وثعبان وبقرة بحر 
استقبلتها حديقة 
كولياكان.

»كيرا« في الحديقة 
بعدما لم يعد بإمكان 

مالكها إطعامها.   
■ أ.ف.ب
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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

BMW X6
موديل : 2010 - خليجي

السعر : ٥0000 درهم
رجاء اإلتصال على ...

)6-6(     97١50933٤٤93

GXR تويوتا برادو
موديل : V6 - 2019 - رقم 1

املوتر بحالة الوكالة - نظيف جدا
بدون صبغ أو حوادث 
قطعت : 100000 كم 

السعر : 1٣0000 درهم 
)5-١8(     0505٤٤٤026

 LX570 مطلوب لكزس
موديل : 2014 & 201٥

)5-١2(    050١222٤83

GXR مطلوب الندكروزر
 V6 & V8 - 2020  : موديل

زيرو - للتصدير
)5-١2(     0506590722

تويوتا كامري
موديل : 2007 - خليجي - يف عجمان 

السعر : 12000 درهم »قابل للتفاوض«
)5-6(    0503022050

خدمات سيارات
تبديل زيت احملرك ، البطارية ، السفايف

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

لكزس ٥٧٠ 
موديل : ٢٠١٧ - تشيكات الوكالة 

اللون : أبيض - للجادين فقط 
قطعت : ٢٤٠٠٠ كم 

السعر : ٣٠٠٠٠٠ درهم »نهائي«
)6-3(    97١50٤9999١3

تويوتا سيينا
موديل : 201٥ - 7 ركاب 

اللون : أسود - للجادين فقط
قطعت : 11٣000 كم 

السعر : 40000 درهم »قابل للتفاوض«
)١-٤(    052١502٤2٤

صبيح
لتأجري جميع أنواع السيارات 

بعجمان ، الكورنيش
)5-30(    055١٤١٤٤٤١-067٤77756

سوبر كار 
لتأجري السيارات ...

)5-22(    055١325550

أرقام مميزة دبي
للبيع ...

E/٣x٥ = 167000 درهم 
I/6٣61 = 10900 درهم
E/9064 = ٥700 درهم
R/86٥٣ = 4700 درهم
Dubai9990 : إنستجرام

)٤-3(     0553١39990
أرقام مميزة دبي

للبيع ...
J19٣٣ = 14000 درهم
S8816 = 1٣000 درهم
L1097 = 8٥00 درهم

N46460 = 4800 درهم
)٤-30(    0508577778

أرقام مميزة عجمان 
للبيع ...

B/48٣9 & B/49٥49 & I/٣9990
السعر : 4000 درهم

)5-١١(     97١5٤٤032777

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

)5-١2(    0505022250

رقمني مميزين
للبيع ...

9064 كود E = ٥900 درهم
86٥٣ كود R = 4600 درهم

Dubai9990 : إنستجرام
)5-8(     0553١39990

أرقام مميزة دبي
S للبيع ... كود

4٥٣٣ = 12000 درهم
18218 = ٣000 درهم

٥9696 = ٣٥00 درهم
2٣٥00 = ٣٥00 درهم
82900 = ٣000 درهم

)5-8(    97١5027٤7000

أرقام مميزة دبي
للبيع ...

K٥1٣٥ = 8800 درهم
I٥1٣٥ = 8800 درهم

O7197 = 9000 درهم
M٣٣9٥ = 11000 درهم
S4٥٣4 = 12000 درهم
P6770 = 16000 درهم
P٣02٣ = 12000 درهم
N6181 = 12000 درهم

)5-8(     97١5027٤7000

أرقام مميزة دبي
للبيع ...

R7811 = 14٥00 درهم
M4694 = 1٣800 درهم
N٥08٥ = 9٣00 درهم

)٤-30(   0508577778

رقمني مميزين إتصاالت
للبيع ...

 0٥82101010 & 0٥0٣211111
)6-٤(     056550١50١

أرقام مميزة
نشرتي أرقام هواتف مميزة جدا والدفع نقدا 

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

رقم مميز
للبيع ... 0٥08٥99996 ... رباعي

السعر : 9٥00 درهم   
)5-١7(    0505022250

رقم مميز إتصاالت
للبيع ... 0٥0٥0٥01٣٥

السعر : 40000 درهم
)٤-20(    97١505050١35

رقم مميز إتصاالت
للبيع ... 0٥07191000

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

للمبادلة منزل 
يف احمليصنة ٣ ، مساحة األرض : 1٥000 قدم  

مؤجر ، للمبادلة بأرض زراعية أو سكنية يف العوير 
أو اخلوانيج ، ملزيد من اإلستفسارات التواصل علي

)6-6(     97١5062١5528

للبيع مستودع 
يف القوز ، املساحة : 7٥000 قدم2 

املساحة املبنية : 62481 قدم2 
اإليجار : 28٣7٣6 درهم

السعر : 12 مليون درهم
)5-2١(     05277777١٤



لإليجار أرض 
صناعية ، باملنطقة الصناعية ٣ ، بالشارقة 
تضم معارض ، عدد 2 + خمزن 1٥0 قدم 

+ مكتب إدارة ٣ غرف وصالة + سكن للعمال
٣ غرف وحمامني ومطبخ ،  

السعر : ٣00000 درهم »سنوي«
)6-6(     056٤6٤١٤١١

للبيع مستودع
بالصجعة ، الشارقة ، شارع رئيسي 

املساحة : ٢٠٠٠٠ قدم٢ ، عدد : ٩ مستودعات 
مع طابق ميزانني ، عدد : ٢ حمالت 

 السعر : ٩ مليون درهم »فقط«
)6-٤(    05277777١٤

لإليجار فيال
٣ غرف ، بأبوهيل ، مقابل سوق السمك 

السعر : 68000 درهم 
تصريح : ٣77٥4

)6-5(    97١5028١0١20

للبيع فلل
جممع 4 فلل ، مبردف ، دورين ، 10000 قدم

مسبح مشرتك ، تصريح : ٣77٥4
)6-5(    97١5028١0١20

للبيع أرض
املوقع : الصناعية ، أم القيوين
املساحة من : 4٣000 قدم2 

السعر : ٣0 درهم للقدم2 »فقط« 
)6-3(     05277777١٤

للبيع فيال
6 غرف ، باملزهر 2 ، 20000 قدم
دورين ، ملحق ، تصريح : ٣77٥4

)6-5(    97١5028١0١20

للبيع بيوت 
عربية ، بهورالعنز ، الراشدية ، أبوهيل ، السطوة 

تصريح : ٣77٥4
)6-5(    97١5028١0١20

للبيع فلل
سوبر ديلوكس ، تشطيب راقي ، يف عجمان 

)6-٤(     97١503627667

للبيع بنايات 
جتارية ، بنايف ، هورالعنز ، البدع ، املرقبات 

تصريح : ٣77٥4
)6-5(    97١5028١0١20

للبيع أراضي 
بالورقاء ، املزهر ، نداحلمر ، اخلوانيج ، احمليصنة 

تصريح : ٣77٥4
)6-5(    97١5028١0١20

للبيع بيت
قدمي ، يف الراشدية ، بدبي ، ٣600 قدم

6 غرف ، ٥ حمامات ، علي شارع وسكة
السعر : 1.2٥0 مليون درهم »قابل للتفاوض«

)5-29(     97١5030١0566

للبيع سكن 
عمال ، عدد : 2٥2 غرفة ، املوقع : دي اي بي 
املساحة : ٣٣2٣9 قدم2 ، أرضي + 4 + سطح 

السعر : ٣0 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 فلل 
سوبر ديلوكس ، يف عجمان ، من املالك مباشرة 
بدون عمولة ، مكتب تشطيب عايل جدا ، متلك 
جلميع اجلنسيات ١٠٠% ، ممكن للمشرتي أن 

ميول على البنك نحن نقوم بإجراءات التخليص 
واملوافقة ، للتواصل على ...

)6-30(    0506٤3006٤

للبيع مغسلة
وتلميع سيارات ، يف عجمان ، اجلرف 

لعدم التفرغ ...
)5-29(     97١50١6١68٤5

للبيع شقة 
يف عجمان 1 ، غرفة وصالة ، 1049 قدم

من املالك مباشرة
السعر : ٣00000 درهم

)5-2١(     0507509092

للبيع شقة 
غرفتني وصالة ، بعجمان ، الهورايزون تاور 

بدون وسيط ، الرجاء اإلتصال على ...
)5-١8(    0507509092

للبيع بيت
شعبي ، بالبدع ، عدد : 4 غرف ، ٣٣00 قدم

تصريح ٣ فلل متالصقه ، التخطيط جاهز
قريب من شارع السطوة
مؤجر : 1٣٥000 درهم 

السعر : 2.7 مليون درهم »نهائي« 
التواصل بالواتس آب علي ...

)6-٤(     97١528233387

للبيع مستودع
بدبي ، دي اي بي ١ 

املساحة : ١٦٥٠٠٠ قدم٢ 
السعر : ٧٠ مليون درهم 
)6-٤(    05277777١٤

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

للبيع أرض
سكني ، جتاري  ، أرضي + ٥ طوابق 

منطقة السلمة ، املساحة : 10000 قدم2 
السعر : 700000 درهم 

)6-3(     05277777١٤

مطلوب فيال 
جديدة ، يف الشارقة ، احلوشي أو السيوح 

أو الرحمانيه ، بنظام التقسيط الشهري
أو السنوي حتى السداد الكامل ...

)6-2(    0506883١97

مطلوب فيال
أو بيت عربي ، بدبي ، بسعر مناسب 
ميتنع الوسطاء ، من املالك مباشرة 

تصريح : ٣4916
)5-١5(   97١5030١0566

لإليجار شقق 
جديدة ، يف عجمان ، من املالك مباشرة

غرفة وصالة ، للجادين فقط
السعر : 21000 درهم

)5-١8(    0507509092

للبيع بناية
جديدة ، يف دبي ، مؤجرة 

الدخل : 8.٥٪ ، إيجارات حديثة
السعر : 2٣ مليون درهم

)5-١8(     97١562002009

للمبادلة أرض 
يف الربشاء 2 ، مساحة : 1٥000 قدم 

للمبادلة بأرض يف القوز 1 أو 2
)6-6(     97١56١769١76

لإليجار فيال
٥ غرف نوم ، كل غرفة مع حمام . الطابق األرضي: 

صالة ، غرفة نوم واحدة ، غرفة دراسة ، غرفة 
خادمة ومطبخ ، الطابق األول : 4 غرف نوم مبا يف 

ذلك غرفة نوم رئيسية ، حديقة خاصة ، ال يوجد 
حمام سباحة ، ملزيد من املعلومات على ...

السعر : 1٣0000 درهم 
)6-6(     055323٤306

لإليجار معرض 
للسيارات ، يف رأس اخلور ، للجادين ، من املالك 

)6-١(    0527707١١١

نشرتي عقارات
بيوت شعبية وأراضي سكنية وجتارية

من املالك فقط ، يف أنحاء دبي
)5-22(     97١50300١997

للبيع أرض
بالقوز ، املساحة : ١١٥٠٠٠ قدم٢ 

السعر : ١٠ مليون درهم 
)6-٤(    05277777١٤

للبيع فيال 
بالرفاعة اجلديدة ، برأس اخليمة ، من املالك 

)6-5(    0507١6٤666

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 ٥ غرف 

األسعار تبدأ من : 2.٣٥0 مليون درهم 
)5-29(     97١528702833

للبيع أو لإلستثمار 
مطعم ومقهى راقي ، يف دبي

)5-22( 0507090300-0507060200

للبيع أرض 
مركز تسويق ، بجبل علي ، منطقة الصناعية 1 

املساحة : 6406٣ قدم2 
السعر : 4٥ مليون درهم

)6-١(     05277777١٤

للبيع أرض 
بند الشبا ٤ ، مبوقع مميزجدا ، ١٥٠٠٠ قدم 

السعر : ٤.٥ مليون درهم
)6-8(    97١5030١0566

للبيع أو للمبادلة 
عقارات ، ملك حر ، لها دخل و تناسب املستثمرين 

السعر : ٥ حتى 1٥0 مليون درهم
)6-3(    97١509١7٤٤88

للبيع بيت 
يف هور العنز ، جتاري 

مؤجر : 4٥000 درهم »شيك واحد«
السعر : مليون درهم

)5-27(     97١5٤٤398١25

مطلوب فيال 
أو بيت عربي ، يف الشارقة ، بسعرمناسب 

)5-23(    97١502080038

للبيع فيال 
باملمزر ، دبي ، دورين ، ٥ غرف وصالة

وملحق خارجي ، مبوقع مميز
)5-22(     97١55٤557890

للبيع شقتني 
يف املارينا ، غرفتني وصالة ، جمددة بالكامل

املساحة : 1400 قدم
السعر : 2.4 مليون درهم

)5-22(    97١528702833

لإليجار فيال 
مفروشة ، ٣ غرف ، يف جبل علي 

السعر : 7٥000 درهم
)5-١8(     97١562002009

مطلوب فيال 
أو بيت عربي قدمي ، يف منطقة القوز 1 ، بدبي

بسعر مناسب ، ميتنع الوسطاء ، من املالك مباشرة 
)5-2٤(     050755٤٤٤8

للمبادلة فيال 
يف اخلوانيج 2 ، بفيال يف الورقاء ، للجادين فقط 

)5-١9(     052٤938883
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سكن مشرتك
للفتيات ، يف دبي ، عند مرتو القيادة ، شامل

)١-٤7(    0502500023

مقاوالت
تصميم وبناء ، بأسعار ممتازة

جلميع املشاريع ...
)6-5(    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

)6-5(    97١5559١59١١

ديكور
تصميم داخلي للغرف واجملالس واملطابخ 
بسعر : 7٥0 درهم ، للفراغ فقط ، تشمل 

صور ثالثية األبعاد واختيار املفروشات واملواد
)١-٤0(     97١5292900٤8

قرد 
أنثى ، النوع : بابون ، عمره : ٥ أشهر 
ودود ويحب اللعب مع األطفال ، للبيع
السعر : 4٥00 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 : ٣٥000 درهم »فقط«
)5-١0(    050390٤65١

مطلوب ماكينة
٣٥0*400 حصان ، النش بحري ، بسعر معقول 

)٤-8(    97١56٤١85500

إنرتنت
متلك موقعك بتصميم من إختيارك ، بأسعار تبدأ 

من : 1٥00 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 1٥ 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 2٥ سنة داخل الدولة
)6-6(     97١55762776١

طلب عمل
سورية ، خربة بالطباعة وإستقبال بآمر 
جتيد اللغة اإلجنليزية واحلاسوب ، بدبي

)6-5(    0553١33589

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 10 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 12 سنة ، يطلب عمل
)٤-8(    97١558٤80088

طلب عمل
مسؤول عالقات عامة ، خربة 10 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 ٥ 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
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 10 سنوات بالدولة ، متوفر للعمل ، بدوام كامل 
أو جزئي ...

)3-8(    97١55550888١

طلب عمل
سائق باكستاين ، خفيف ، خربة 10 سنوات 

يف اإلمارات ، لغة عربية ، إجنليزية
)5-١2(    97١567060١79

طلب عمل 
عربي ، دكتور ، سياحة وإدارة فنادق ، خربة 

2٥ سنة بالدولة ، العمر : ٥8 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

1- أال يتضمن اإلعالن آيات قرآنية أو أحاديث نبوية و أال    
ينطوي على إساءة لألديان وللقيم والتقاليد االجتماعية.

2- أال يخالف القوانني السارية يف الدولة.
٣- أال يحتوي على مضامني تشجع على االنحالل أو 

اجلرمية.
4- أال تكون املواد املعلن عنها مؤثرات عقلية ، أو أدوية، 

أو سجائر.
٥- 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 ٧٠ حرفا
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