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 من حيث البنية التشريعية واإلجراءات
ً
 عالميا

ً
أكدوا أن دبي قدمت نموذجا

عقاريون: االستثمار العقاري أثبت نجاحه 
في أوقات األزمات

مدحت السويفي À دبي

قال عقاريون، لـ»اإلمارات اليوم«، إن 
الـــعـــقـــار ُيــــعــــّد واحــــــــداً مــــن أهـــــم األصـــــول 
االســـــــــــــتـــــــــــــثـــــــــــــمـــــــــــــاريـــــــــــــة الـــــــــــــــتـــــــــــــــي يــــــــــفــــــــــكــــــــــر فــــــيــــــهــــــا 
املستثمرون يف األوقـــات التي تمر فيها 

االقـــــتـــــصـــــادات الـــعـــاملـــيـــة واملـــحـــلـــيـــة بـــفـــرة 
صعبة، مثل جائحة

»كوفيد-١9«، الفتني إىل أن االستثمار 
يف القطاع العقاري طويل املدى.

وأكـــدوا أن القطاع الــعــقــاري املــاذ 
األكـــر أمـــانـــاً لــاحــتــفــاظ بـــاألمـــوال، كما 

ــــار يف الــــــــعــــــــقــــــــارات، ســـــــواء  ــــمــ ــثــ ــ ــتــ ــ أن االســ
كــــــانــــــت جـــــــاهـــــــزة أو تـــــحـــــت اإلنـــــــــشـــــــــاء، أو 
ــــتـــــه يف  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــاعـ ــــــت نـــــجـــــاحـــــه وفـ ــبـ ــ ــ أرايض، أثـ
حـــــفـــــظ األمـــــــــــــــــوال واســـــــــــــردادهـــــــــــــا بـــشـــكـــل 

ربحي وعائدات مجزية.
ولفتوا إىل أن دبي نموذج عاملي يف 

املجال العقاري من حيث جودة البنية 
الــتــشــريــعــيــة والـــقـــانـــونـــيـــة، واإلجــــــــراءات 

املتعلقة بنقل حقوق امللكية.

626ً إصابة جديدة وارتفاع عدد 
المتعافين إلى 21 ألفا

 2.5
مليون فحص 

»كورونا« أجرتها 
الجهات الصحية 

في الدولة

هيفاء المنصور: 
االنفتاح السعودي 

ينعكس على 
الصناعة السينمائية

4 خطوات يحتاجها 
المنتخب 

لالستعداد األمثل 
لخوض تصفيات 

المونديال

1.73 مليار درهم 
أقساط »إعادة 

التأمين« في »دبي 
المالي العالمي« 

خالل 3 أشهر

أبرزها في مجاالت التجارة اإللكترونية والزراعة والقطاع الصحي

»كورونا« يوِجد 
 واعدة لرّواد 

ً
فرصا

األعمال المواطنين
عبير عبدالحليم À أبوظبي
سامح عوض اهلل À دبي

ــــأن  ــ أفـــــــــــــــاد رّواد أعـــــــــمـــــــــال مـــــــــواطـــــــــنـــــــــون بـ
فريوس »كورونا« أوجد فرصاً واعدة 
لـــــــــــــرّواد األعــــــــمــــــــال، الســــيــــمــــا يف مـــجـــال 
إنـــــشـــــاء املــــنــــّصــــات الــــذكــــيــــة وتـــطـــبـــيـــقـــات 
الــتــجــارة اإللـــكـــرونـــيـــة، لــتــلــبــيــة الــطــلــب 
املـــــــــــــــتـــــــــــــــزايـــــــــــــــد عـــــــــــــــــى كــــــــــــثــــــــــــري مـــــــــــــــــن الــــــــســــــــلــــــــع 

والــخــدمــات، يف ظــل الــبــقــاء بــاملــنــازل، 
تنفيذاً لإلجراءات الواقية ملنع انتشار 

الفريوس.
وأكــــــــــــــــــد مــــــــــســــــــــؤولــــــــــون وخـــــــــــــــــــــراء يف 
مــــــــــــــجــــــــــــــال املـــــــــــــــــشـــــــــــــــــروعـــــــــــــــــات الــــــــــنــــــــــاشــــــــــئــــــــــة، 
لــــــــــــــ»اإلمـــــــــــــارات الــــــــــيــــــــــوم«، أن تـــــداعـــــيـــــات 
جـــــائـــــحـــــة »كـــــــــــورونـــــــــــا« أوجــــــــــــــدت فـــــرصـــــاً 
لرّواد األعمال اإلماراتيني يف عدد من 
املــــجــــاالت، أبـــرزهـــا الــــزراعــــة، وتــصــنــيــع 

وتوريد املواد الغذائية،
فــــضــــاً عـــــن فـــــــرص لـــاســـتـــثـــمـــار يف 
الـــقـــطـــاعـــات املـــرتـــبـــطـــة بـــالـــصـــحـــة، مــثــل 
األجـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــزة واملــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــدات الــــــــــطــــــــــبــــــــــيــــــــــة، 
والــــــــكــــــــمــــــــامــــــــات والــــــــــــقــــــــــــفــــــــــــازات، ومـــــــــــــواد 

التعقيم.

»كورونا« فتح آفاق استثمار جديدة في مجاالت كالزراعة وتصنيع المواد الغذائية.À  غيتي

وظائف حكومية في أبوظبي 
براتب 9٠ ألف درهم

أشرف جمال À أبوظبي

أعـــلـــنـــت هــيــئــة املــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة إلمـــــارة 
أبـــــــــوظـــــــــبـــــــــي إمـــــــــــكـــــــــــان تـــــــــــقـــــــــــّدم املــــــــواطــــــــنــــــــني 
الباحثني عن فرص وظيفية بطلبات 
الــــــــــــتــــــــــــوظــــــــــــيــــــــــــف عــــــــــــــــــر مــــــــــــنــــــــــــّصــــــــــــة »تـــــــــــــــــــــــم«، 
لــــــــاســــــــتــــــــفــــــــادة مـــــــــــن خـــــــــــدمـــــــــــات الـــــهـــــيـــــئـــــة 
الخاصة بالبحث عــن عمل ومتابعة 
طـــلـــبـــات الـــتـــوظـــيـــف، الفـــتـــة إىل وجــــود 

شـــواغـــر وظــيــفــيــة يــصــل راتــبــهــا إىل 9٠ 
ألف درهم.

وُتـــــــــعـــــــــّد املــــــنــــــّصــــــة بــــــــوابــــــــة حــــكــــومــــيــــة 
مــــوّحــــدة تــتــيــح لــلــمــتــعــامــلــني يف إمـــــارة 
أبوظبي إنجاز سلسلة من الخدمات 
الحكومية عر نقطة اتصال واحدة.

وام À أبوظبي

حّذرت شرطة أبوظبي من مخالفة 
ــــقـــــاء الــــكــــمــــامــــات والـــــقـــــفـــــازات عــى  إلـ
الــــــــــطــــــــــرق واملـــــــــــــرافـــــــــــــق الـــــــــعـــــــــامـــــــــة، بــــعــــد 
استخدامها، ملا تشكله من مخاطر 

صحية وبيئية عى املجتمع.
ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــأيت الـــــــــــــــتـــــــــــــــحـــــــــــــــذيـــــــــــــــر يف ظــــــــل 

اإلجــــــــراءات الــوقــائــيــة الـــتـــي تــتــخــذهــا 
الـــــــــــجـــــــــــهـــــــــــات الــــــــصــــــــحــــــــيــــــــة يف الـــــــــــدولـــــــــــة 
ملــــــــــكــــــــــافــــــــــحــــــــــة فــــــــــــــــــــــــــــريوس »كــــــــــــــــــــورونــــــــــــــــــــا« 

املستجد )كوفيد-١9(.
ــــــي أن  ــبـ ــ ــ ــــــوظـ وأكــــــــــــــــدت شـــــــرطـــــــة أبـ
غرامة إلقاء املخلفات من املركبات 
عـــــــى الــــــطــــــريــــــق تــــبــــلــــغ ١٠٠٠ درهـــــــم 

وست نقاط مرورية.

درهم غرامة
إلقاء الكمامة والقفاز 

على الطرق

عمرو بيومي À أبوظبي

ــــيـــــوم«،  أبــــلــــغ ذوو طـــلـــبـــة، »اإلمـــــــــــــارات الـ
بــأنــهــم تــلــقــوا عــروضــاً لتسجيل أبنائهم 
يف مـــــــــــــــــدارس دولـــــــــيـــــــــة مــــــــــوجــــــــــودة خـــــــــارج 
اإلمــــــــــــــــــــــارات، مـــــقـــــابـــــل رســــــــــــوم ال تــــتــــعــــدى 
٥٠٠٠ درهـــــم ســـنـــويـــاً، مــشــرييــن إىل أن 
نـــظـــام الــــدراســــة عـــن ُبـــعـــد، الـــــذي تتبعه 
حــــــالــــــيــــــاً مـــــعـــــظـــــم دول الـــــــعـــــــالـــــــم، يـــلـــغـــي 

الحدود بني البلدان. 
وقال بعضهم إنهم تواصلوا مع 
مــــــــــــــــدارس مــــــــــوجــــــــــودة يف دول عــــربــــيــــة 
وآســــــــيــــــــويــــــــة وأوروبــــــــــــــيــــــــــــــة، تـــــــوفـــــــر نـــــظـــــام 
ــــيــــــل  ــــتــــــســــــجــ الــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــــة عــــــــــــــــن ُبــــــــــــــــعــــــــــــــــد، لــ
ــــاركــــــوا يف  أطــــفــــالــــهــــم فــــيــــهــــا، بــــعــــدمــــا شــ

حــصــص تــجــريــبــيــة نــظــمــت لــهــم ضمن 
صــــــفــــــوف افـــــــراضـــــــيـــــــة، الفــــــتــــــني إىل أن 
الــتــجــربــة كـــانـــت مــشــجــعــة، خــصــوصــاً 
أن »لـــــــــــــــــدى هــــــــــــــذه املــــــــــــــــــــــــدارس خــــــــــــــرة يف 

التعليم عن ُبعد«.
من جانبها، أكدت دائرة التعليم 
واملعرفة يف أبوظبي أن قبول الشهادات 
الــــــــدراســــــــيــــــــة الـــــــــــصـــــــــــادرة مــــــــن مـــــؤســـــســـــات 
ـــــروط  ـــــشــ ــــيـــــة خـــــــــــــــارج الـــــــــــــدولـــــــــــــة، مــ ــــيـــــمـ ــــلـ تـــــعـ
بــــإثــــبــــات قـــيـــد الـــطـــلـــبـــة فـــيـــهـــا فـــعـــلـــيـــاً، مــن 
خــال أنــظــمــة التسجيل املــعــتــمــدة لــدى 

الجهات التعليمية يف تلك الدولة.

مدارس خارج الدولة تستقطب 
الطلبة برسوم متدنية تصوير: أسامة أبوغانم1000

https://www.emaratalyoum.com/business/local/2020-06-07-1.1358973
https://www.emaratalyoum.com/life/cinema/2020-06-07-1.1358982
https://www.emaratalyoum.com/sports/local/2020-06-07-1.1359013
https://www.emaratalyoum.com/business/local/2020-06-07-1.1358967
https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2020-06-07-1.1359030
https://www.emaratalyoum.com/local-section/education/2020-06-07-1.1359044
https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2020-06-07-1.1359050
https://www.emaratalyoum.com/local-section/health/2020-06-07-1.1359057
https://www.emaratalyoum.com/business/local/2020-06-07-1.1358963
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في مقار إقامتهم

ــــتـــــحـــــدثـــــت مــــحــــكــــمــــة أبـــــوظـــــبـــــي الــــعــــمــــالــــيــــة آلــــيــــة  اسـ
جديدة لتسليم املستحقات املالية لـ 733 عامالً 
يف مقار إقامتهم، تماشياً مع استدامة جميع 
األعــــمــــال عـــن ُبـــعـــد بــــدائــــرة الـــقـــضـــاء يف أبــوظــبــي، 
ضمن الجهود املبذولة ملواجهة انتشار فريوس 
كورونا املستجد، والحفاظ عىل صحة وسالمة 

أفراد املجتمع.
وتــــــــــهــــــــــدف اآللــــــــــيــــــــــة إىل الـــــتـــــســـــهـــــيـــــل عــــــــــىل فــــئــــة 

العمال ممن ال تتوافر لديهم حسابات بنكية، 
بــــمــــا يـــضـــمـــن تــــســــريــــع إجـــــــــــــراءات حـــصـــولـــهـــم عــىل 
مستحقاتهم وفــق األحــكــام القضائية الصادرة 
لــــــهــــــم، ومـــــــــن دون الــــــحــــــاجــــــة إىل مــــــراجــــــعــــــة مـــقـــر 
ــــيـــــة  ــــلـــــك اآللـ املـــــحـــــكـــــمـــــة. وأكـــــــــــــدت أن اســــــتــــــحــــــداث تـ
يتماىش مــع املنظومة املتكاملة إلتــمــام مختلف 

العمليات القضائية عن ُبعد. 
أبوظبي ■ اإلمارات اليوم

عمرو بيومي ■ أبوظبي

ــــبـــــة »اإلمــــــــــــــــــــــارات الـــــــيـــــــوم«  ــــلـ أبـــــــلـــــــغ ذوو طـ
تــلــقــيــهــم عـــروضـــاً لــتــســجــيــل أبــنــائــهــم يف 
مـــــــــــــــــــــدارس دولـــــــــــيـــــــــــة خــــــــــــــــــارج اإلمـــــــــــــــــــــــــارات، 
ومــــــــتــــــــابــــــــعــــــــة الــــــــــــــــدراســــــــــــــــة عــــــــــــن ُبــــــــــعــــــــــد عــــر 
ــــيـــــة،  ــــلـ ــــفـــــاعـ ــــتـ مـــــنـــــصـــــاتـــــهـــــم الــــتــــعــــلــــيــــمــــيــــة الـ
مقابل رسوم دراسية ال تتعدى 5000 
درهـــــــم، فــيــمــا كـــشـــف ذوو طــلــبــة أنــهــم 
بـــــــادروا بـــالـــتـــواصـــل مـــع مــــــدارس دولــيــة 
خارجية توفر نظاماً للدراسة عن ُبعد 
لــتــســجــيــل أوالدهـــــــــم بــــهــــا، فـــيـــمـــا أكــــدت 
دائــرة التعليم واملعرفة يف أبوظبي أن 
قـــبـــول الـــشـــهـــادات الـــدراســـيـــة الـــصـــادرة 
مـــــــــــــــن مــــــــــــؤســــــــــــســــــــــــات تـــــــعـــــــلـــــــيـــــــمـــــــيـــــــة خـــــــــــــــارج 
الدولة، مشروط بإثبات تقييد الطلبة 
فـــعـــلـــيـــاً يف املـــــــــــدارس مـــــن خـــــــالل أنـــظـــمـــة 
ــــهـــــات  ــــمــــــدة لـــــــــــدى الـــــجـ ــتــ ــ ــــعــ ــــيـــــل املــ ــــتـــــســـــجـ الـ

التعليمية يف تلك الدول.
وتفصيالً، أكد ذوو طلبة تلقيهم 
رســـــائـــــل، عــــر الــــريــــد اإللــــــكــــــروين، مــن 
مــــــــــــــــــــــــــــــدارس خـــــــــــــاصـــــــــــــة يف دول عـــــــربـــــــيـــــــة 
وآســـــــيـــــــويـــــــة وأوروبــــــــــــيــــــــــــة، تــــــدعــــــوهــــــم إىل 
تــــــســــــجــــــيــــــل أبــــــــنــــــــائــــــــهــــــــم فـــــــيـــــــهـــــــا ومــــــتــــــابــــــعــــــة 
دراســــــــتــــــــهــــــــم عـــــــــن ُبـــــــــعـــــــــد، وتـــــــأكـــــــيـــــــد هــــــذه 
املــدارس عىل أن لديها اعتماداً رسمياً 
ملناهجها، وأنــهــا تطبق نــظــام الــدراســة 
التقليدية، وأقـــرت نظام التعليم عن 
ُبــــعــــد عـــقـــب انـــتـــشـــار جـــائـــحـــة »كـــــورونـــــا« 

عاملياً.
ــبــــــة: وائـــــــــــــل صــــــالح  ــ ــلــ ــ وقـــــــــــــال ذوو طــ
الدين، وأحمد منتصر، وسارة وايف، 

ومــجــدي زاهــــر: »تــواصــلــنــا مــع مـــدارس 
راسلتنا، وراوحت رسومها بني 1000 
و1200 دوالر، كما شــارك أطفالنا يف 
حـــصـــص تــجــريــبــيــة تــــم تــنــظــيــمــهــا لــهــم، 
وكـــــــانـــــــت الـــــصـــــفـــــوف االفـــــــراضـــــــيـــــــة تـــضـــم 
طــلــبــة مـــن دول عــــــدة«، الفـــتـــني إىل أن 
التجربة كانت مشجعة، خصوصاً أن 
لــــــدى هــــــذه املـــــــــدارس خــــــرة يف الــتــعــلــيــم 
عـــــن ُبـــــعـــــد، ولــــديــــهــــا مـــنـــصـــات تــعــلــيــمــيــة 

مميزة.
فـــيـــمـــا أوضـــــــح ذوو طـــلـــبـــة: رضـــــوى 
نـــــــــــــــــــــــــــــــادي، وشــــــــــــــــريــــــــــــــــف ســـــــــــــمـــــــــــــري، وهـــــــــــنـــــــــــاء 
مــــــــســــــــعــــــــود، وريـــــــــــــــم خــــــــلــــــــف، أن بــــعــــض 
املــــــــــكــــــــــاتــــــــــب الــــــتــــــعــــــلــــــيــــــمــــــيــــــة الـــــــــــتـــــــــــي تـــــــــســـــــــّوق 
للتعليم الجامعي عر اإلنرنت بدأت 
تـــــســـــويـــــق الــــتــــعــــلــــيــــم املــــــــــــــدريس عـــــــن ُبــــعــــد 
أيضاً، مشريين إىل أنهم تلقوا عروضاً 
مــــــن هــــــــذه املـــــكـــــاتـــــب، تـــتـــضـــمـــن الـــــرويـــــج 
ألكـــــر مــــن مــــدرســــة يف دول مــخــتــلــفــة، 
كما تلقوا دعوة للمشاركة يف معرض 
الــتــعــلــيــم عــن ُبــعــد، وتـــم إخــبــارهــم بــأن 
مــــــــدارس وجــــامــــعــــات مــــن أكـــــر مــــن 50 
دولـــــــــــــة ســــــتــــــشــــــارك فـــــــيـــــــه، وتــــســــتــــعــــرض 

برامجها التعليمية.
وأضــــــــــافــــــــــوا: »الـــــــــعـــــــــروض تـــضـــمـــنـــت 
تـــســـديـــد الــــرســــوم عــــىل قــســطــني بـــواقـــع 
درايس،  فـــــــــــصـــــــــــل  كـــــــــــــــــل  دوالر   500
وتسليمهم رسالة معتمدة من وزارة 
الـــتـــعـــلـــيـــم يف الــــــدولــــــة األم لـــلـــمـــدرســـة، 
وسفارة الدولة يف اإلمارات تؤكد أنها 
ــــا مـــــقـــــر تـــعـــلـــيـــم  ــــهــ مــــــــــــدارس مــــعــــتــــمــــدة ولــ
نـــــــظـــــــامـــــــي، ولـــــــديـــــــهـــــــا اعـــــــــــــــــراف بــــنــــظــــامــــهــــا 

التعليمي عن ُبعد، الفتني إىل أن هذه 
املــــكــــاتــــب تــــــــروج ملــــــــــدارس تـــطـــبـــق املـــنـــهـــاج 
الــــــــــــــريــــــــــــــطــــــــــــــاين، واملـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــاج األمــــــــــــــــــــــــرييك، 

والكندي، والهندي«.
وأشـــــــــــــــــار ذوو طـــــلـــــبـــــة إىل تـــلـــقـــيـــهـــم 
عـــروضـــاً لتسجيل أبــنــائــهــم يف مـــدارس 
خــــــــاصــــــــة خـــــــــــــــارج الــــــــــــدولــــــــــــة، عـــــــــن طـــــريـــــق 
ــــــل  ــــــواصـ ــتـ ــ ــ حــــــســــــابــــــاتــــــهــــــم عـــــــــىل مـــــــــواقـــــــــع الـ
االجتماعي، حيث تقوم هذه املدارس 
بـــمـــتـــابـــعـــة قـــــــروبـــــــات املـــــــــــــدارس الــــخــــاصــــة 
اإلمــــــاراتــــــيــــــة، وقـــــــروبـــــــات أولــــــيــــــاء األمـــــــور 
عـــــىل مـــنـــصـــات الــــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي، 
وتـــــــــــتـــــــــــواصـــــــــــل مــــــــــــع أي ويل أمــــــــــــــــر يــــــقــــــوم 

بــــالــــتــــعــــلــــيــــق عــــــــىل هــــــــــذه الــــــــقــــــــروبــــــــات، أو 
الــــــشــــــكــــــوى مــــــــن أي يشء ال يـــســـتـــطـــيـــع 
الـــتـــعـــامـــل مـــعـــه يف نــــظــــام الـــتـــعـــلـــيـــم عــن 
بـــعـــد بـــمـــدرســـتـــه، يف مـــحـــاولـــة إلقــنــاعــه 
بــالــتــســجــيــل لـــديـــهـــا وتــــزيــــن األمــــــر لــهــم، 
مع الركيز عىل الفرق يف الكلفة املالية 

للدراسة.
وأكــــــــــــد ذوو طــــلــــبــــة أنــــــهــــــم ســــجــــلــــوا 
أبــنــاءهــم بــمــدارس خــاصــة يف بلدانهم 
األم تــطــبــق املـــنـــاهـــج الــــدولــــيــــة، لــضــمــان 
أنــهــا مـــدارس معتمدة، مقابل رســوم 
تـــســـجـــيـــل ال تــــتــــعــــدى 100 دوالر، ويف 
ــــال إقــــــــرار الــــــدراســــــة عــــن ُبــــعــــد بــشــكــل  حــ

كـــــــــــــامـــــــــــــل، الـــــــــــــعـــــــــــــام الــــــــــــــــــــــــــــــدرايس املــــــــقــــــــبــــــــل، 
ســـــــــــيـــــــــــقـــــــــــومـــــــــــون بــــــــتــــــــفــــــــعــــــــيــــــــل الـــــــتـــــــســـــــجـــــــيـــــــل 
ومباشرة الدراسة بها، وأرجعوا ذلك 
إىل أســـــــــبـــــــــاب عــــــــــــــدة، أبــــــــــرزهــــــــــا الـــــــرســـــــوم 
املــــنــــخــــفــــضــــة مـــــقـــــارنـــــة بـــــــرســـــــوم املـــــــــــدارس 
الخاصة املسجل بها أطفالهم حالياً، 
وتــوفــريهــا نــظــام تــعــلــيــم تــفــاعــي متميز 
وســـــــــــــــــــهـــــــــــــــــــل االســـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــدام لـــــــــــــتـــــــــــــفـــــــــــــادي 
الــــــــــصــــــــــعــــــــــوبــــــــــات الـــــــــــتـــــــــــي واجـــــــــهـــــــــتـــــــــهـــــــــم مـــــع 
ــــتــــــي  مــــــنــــــظــــــومــــــة الــــــتــــــعــــــلــــــيــــــم عـــــــــــن ُبـــــــــعـــــــــد الــ

وفرتها مدارسهم. 
فيما كشف ذوو طلبة لـ»اإلمارات 
الـــــــيـــــــوم« أنـــــهـــــم بــــــــــــــادروا بـــــالـــــتـــــواصـــــل مـــع 
مـــــــــــــــــــــــــــدارس دولــــــــــــــيــــــــــــــة خـــــــــــــــــــــــارج اإلمـــــــــــــــــــــــــــارات 
لــــتــــســــجــــيــــل أبــــــنــــــائــــــهــــــم بــــــهــــــا واســـــتـــــكـــــمـــــال 
دراســـتـــهـــم عــــن ُبــــعــــد، مـــشـــرييـــن إىل أن 
هــذه املـــدارس تطبق منظومة املــدارس 
االفـــــــــراضـــــــــيـــــــــة مــــــنــــــذ ســــــــــنــــــــــوات، ولـــــديـــــهـــــا 
ــــا مـــــــن الــــجــــامــــعــــات  اعـــــــــــــراف بـــــشـــــهـــــاداتـــــهـ
الــرســمــيــة، بــاإلضــافــة إىل أن مناهجها 
مــــتــــمــــيــــزة وتـــــــؤهـــــــل الــــطــــلــــبــــة لــــلــــقــــبــــول يف 
جــــامــــعــــات مــــرمــــوقــــة، كـــمـــا أن تــكــالــيــف 
الـــــــــــــــــــدراســـــــــــــــــــة بــــــــــهــــــــــا أقـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــن الــــــــــــرســــــــــــوم 
الــدراســيــة الــتــي يسددونها يف مــدارس 
محلية تقدم تعليماً متواضعاً، طبقاً 
لـــلـــتـــقـــيـــيـــمـــات الـــــتـــــي تــــحــــصــــل عـــلـــيـــهـــا مــن 
الجهات التعليمية ذات االختصاص.

وحـــول اعـــراف الــدائــرة بشهادات 
الــــــتــــــعــــــلــــــيــــــم عــــــــــن ُبــــــــــعــــــــــد، الـــــــــــــصـــــــــــــادرة مــــن 
مــــــــــــــــدارس خـــــــــــــارج الـــــــــــدولـــــــــــة، وإمـــــكـــــانـــــيـــــة 
السماح بإعادة تسجيل هؤالء الطلبة 
يف مـــدارس داخـــل اإلمــــارة، بعد عــودة 

الـــنـــظـــام الــتــعــلــيــمــي الـــتـــقـــلـــيـــدي، أكــــدت 
دائــــرة الــتــعــلــيــم واملــعــرفــة بــأبــوظــبــي، يف 
ردهــــــــــــــــا عــــــــــىل »اإلمــــــــــــــــــــــــــــارات الـــــــــــــيـــــــــــــوم«، أن 
الــتــعــلــيــم عــــن ُبـــعـــد مـــنـــظـــومـــة تــعــلــيــمــيــة 
مـــعـــتـــمـــدة داخــــــــل دولــــــــة اإلمــــــــــــــارات، تــم 
تــطــبــيــقــهــا بـــــدءاً مـــن 22 مـــــارس 2020، 
ضـــــمـــــن اإلجـــــــــــــــــــــراءات الــــــوقــــــائــــــيــــــة املــــتــــبــــعــــة 
لــــــــــــــــلــــــــــــــــحــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــــن انــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــار فـــــــــــــــــــــــــــــريوس 
»كــــــوفــــــيــــــد-19«، ولــــضــــمــــان اســـتـــمـــراريـــة 
ــــيــــــم لـــــــكـــــــل الــــــطــــــلــــــبــــــة يف املــــــــــــــــدارس  ــــلــ ــــتــــــعــ الــ
الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــيـــــــة والـــــــــــخـــــــــــاصـــــــــــة الــــــــــتــــــــــي تــــتــــبــــع 
التعليم النظامي يف الدولة. وأضافت 
أن عملية التعليم عن ُبعد ترتكز عىل 
تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات الــتــعــلــيــمــيــة لــلــطــلــبــة 
بأساليب ووسائل تكنولوجية حديثة 
ــــيـــــة  تــــتــــنــــاســــب مــــــع كــــــل الــــخــــطــــط الـــــدراسـ
واملناهج التعليمية املتعددة واملتنوعة 
يف إمــــــارة أبـــوظـــبـــي، املـــعـــتـــمـــدة مـــن قــبــل 

دائرة التعليم واملعرفة.
وأكـــــــــــدت أنــــــــه يــــتــــعــــني عــــــىل الـــطـــلـــبـــة 
الذين أكملوا دراستهم يف مؤسسات 
تـــعـــلـــيـــمـــيـــة نــــظــــامــــيــــة، إثــــــبــــــات تـــقـــيـــيـــدهـــم 
فــعــلــيــاً يف املـــــــدارس، مـــن خــــالل أنــظــمــة 
ــــهـــــات  ــــمــــــدة لـــــــــــدى الـــــجـ ــتــ ــ ــــعــ ــــيـــــل املــ ــــتـــــســـــجـ الـ
ــــلـــــك الـــــــــــــــدول، وتـــــوفـــــري  الــــتــــعــــلــــيــــمــــيــــة يف تـ
الـــــــشـــــــهـــــــادات )بـــــــطـــــــاقـــــــات تــــقــــيــــيــــم الـــــعـــــام 
الدرايس( الصادرة من هذه املدارس يف 
نــهــايــة عــامــهــا الـــــدرايس، حــيــث ستقبل 
الــــدائــــرة هــــذه الـــشـــهـــادات أســــوة بطلبة 
ــــــرى يف اإلمـــــــــارات، الـــذيـــن  املـــــــدارس األخـ
انــــــهــــــوا الــــــــدراســــــــة عــــــن طـــــريـــــق املـــنـــظـــومـــة 

نفسها.

»التعليم والمعرفة« تشترط إثبات قيدهم في تلك المدارس لالعتراف بشهاداتهم

مدارس خاصة خارج 
الدولة تستقطب طلبة 

عن ُبعد برسوم تصل إلى 
5000 درهم

ذوو طلبة تواصلوا مع مدارس 
 للدراسة 

ً
دولية خارجية توفر نظاما

عن ُبعد. ■أرشيفية

وجيه السباعي ■ دبي

تــــنــــفــــذ هــــيــــئــــة الــــصــــحــــة يف دبــــــــي دراســــــــة 
بحثية للوقوف عىل تداعيات جائحة 
»كــوفــيــد-19« عــىل الــكــادر الــطــبــي من 
ــــــع  ــــة الــــــنــــــفــــــســــــيــــــة، بــــــــهــــــــدف وضـ ــ ــيـ ــ ــ ــــاحـ ــ ــنـ ــ ــ الـ
ــــبـــــة لــــعــــالج  ــــنـــــاسـ الـــــخـــــطـــــط والـــــــــرامـــــــــج املـ
هـــذه اآلثـــــار وتــعــزيــز الــصــحــة النفسية 
لــــــــــــديــــــــــــه، وتــــــــــــوفــــــــــــري مـــــــرجـــــــعـــــــيـــــــة عــــلــــمــــيــــة 
مــــدروســــة لــحــالــة األزمـــــــات والــــكــــوارث 

يف املستقبل.
وأوضـــــحـــــت اســــتــــشــــاريــــة ورئـــيـــســـة 
قـــــــــــســـــــــــم الــــــــــــــطــــــــــــــب الـــــــــــنـــــــــــفـــــــــــي بـــــــــــاإلنـــــــــــابـــــــــــة 
بــــمــــســــتــــشــــفــــى راشــــــــــــــد يف دبـــــــــــي رئــــيــــســــة 

جمعية اإلمـــارات للصحة النفسية، 
الدكتورة سامية الخوري، أن القسم 
ســـيـــبـــدأ يف إجـــــــــراء وتـــنـــفـــيـــذ الـــــدراســـــة، 
بـــهـــدف مـــعـــرفـــة مـــــدى انـــتـــشـــار أعـــــراض 
مـــثـــل االكــــتــــئــــاب، والـــقـــلـــق، والــضــغــط 
الــــــنــــــفــــــي، واإلجــــــــــهــــــــــاد بــــــــني األطــــــــبــــــــاء، 
والـــحـــصـــول عـــىل بـــيـــانـــات ومــعــلــومــات 
دقــيــقــة يف هـــذا الــشــأن، تــمــّكــن الهيئة 
من التخطيط املناسب إلعــداد برامج 
الــدعــم الــنــفــي لــهــم، بــصــورة علمية 
مــــــــبــــــــنــــــــيــــــــة عـــــــــــــــىل األرقــــــــــــــــــــــــــــــــــام والـــــــــــــــــدراســـــــــــــــــة 

املستوفية.
وتابعت: »تهدف الدراسة أيضاً 
إىل مــعــرفــة الــعــوامــل املــؤثــرة يف زيــادة 

حدة التأثر النفي«، مشرية إىل أنه 
تــم حــســاب العينة املــســتــهــدفــة، التي 
تـــــــشـــــــمـــــــل 300 مــــــــــــن الــــــــــــــكــــــــــــــادر الــــــطــــــبــــــي 

الـــعـــامـــل يف الـــهـــيـــئـــة، مــــؤكــــدة أنـــــه يــتــم 
اخــتــيــارهــا عــشــوائــيــاً، وذكـــرت أن املــدة 
املـــــقـــــررة لــــلــــدراســــة تـــبـــلـــغ ثــــالثــــة أشـــهـــر، 

ــــبـــــعـــــهـــــا دراســــــــــــة  ــــتـ وســـــــتـــــــكـــــــون أولـــــــــــيـــــــــــة، تـ
أخرى تتضمن مسحاً شامالً للمرىض 
املـــصـــابـــني بــــــ»كـــــورونـــــا« واألثــــــــر الــنــفــي 
ــــهـــــم. وقـــــــالـــــــت الــــــــخــــــــوري إن الـــهـــيـــئـــة  ــــيـ فـ
ــــاً بــــصــــدد عـــمـــل مـــســـح مــجــتــمــعــي  أيـــــضـ
ــــفـــــال واملـــعـــلـــمـــني وأولــــيــــاء  يـــشـــمـــل األطـ
األمــــــــــــور وكــــــبــــــار الــــــســــــن، ملــــعــــرفــــة مــــدى 
تــأثــري الــجــائــحــة يف املــجــتــمــع، ومـــن ثم 
تــقــديــم الـــدعـــم الــنــفــي لـــهـــم، بــهــدف 
التدخل املبكر قبل تفاقم هذه اآلثار، 

وعالجها.
ولــــفــــتــــت إىل وجـــــــــود الــــعــــديــــد مــن 
الــــــدراســــــات األخـــــــــرى، الــــتــــي تــــقــــوم بــهــا 
الـــــــهـــــــيـــــــئـــــــة لـــــــــعـــــــــالج تــــــــــداعــــــــــيــــــــــات جـــــائـــــحـــــة 

»كــــورونــــا«، جــمــيــعــهــا يــحــكــمــهــا هــدف 
أســـــــمـــــــى، هـــــــو أن تــــــكــــــون لـــــــــدى الـــهـــيـــئـــة 
مـــرجـــعـــيـــة عـــلـــمـــيـــة مـــــدروســـــة يف حـــالـــة 

األزمات والكوارث يف املستقبل.
وقــــــــــالــــــــــت إن الــــــهــــــيــــــئــــــة تــــــــــداركــــــــــت، 
خــــالل الـــفـــرة األخــــــرية، مـــا قـــد يــمــر به 
الــــطــــاقــــم الــــطــــبــــي عـــــىل كـــــل مـــســـتـــويـــاتـــه 
وتـــخـــصـــصـــاتـــه، خـــصـــوصـــاً أطــــبــــاء خــط 
الـــدفـــاع األول، مـــن ضــغــوط وظـــروف 
نــفــســيــة خـــاصـــة، قـــد تــصــيــب بعضهم 
بــــــاالكــــــتــــــئــــــاب والــــــــتــــــــوتــــــــر، حــــــيــــــث ســــــــارع 
ــــبـــــاء الـــصـــحـــة الـــنـــفـــســـيـــة إىل تــقــديــم  أطـ
الـــــدعـــــم الــــنــــفــــي الــــــفــــــوري لــــهــــم، عــىل 

مدار الـ24 ساعة.

بهدف توفير مرجعية علمية لألزمات والكوارث ووضع خطط عالجية

»صحة دبي« تدرس آثار »كورونا« النفسية في الكادر الطبي
الدكتورة سامية الخوري:

»ستكون هناك دراسة 
 
ً
 شامال

ً
أخرى تتضمن مسحا

للمرضى المصابين 
بـ)كورونا(ـ واألثر النفسي 

فيهم«.

»التعليم والمعرفة«: نقبل الشهادات المدرسية 
الخارجية، أسوة بطلبة المدارس األخرى في اإلمارات.

ذوو طلبة سجلوا أبناءهم بمدارس خاصة في 
بلدانهم األم تطّبق المناهج الدولية. 

حذر مسؤولون في مدارس خاصة من خطورة نقل الطلبة من 
مدارسهم، وتسجيلهم في مدارس وهمية خارج الدولة، مؤكدين أن 

العروض التي تصل لذوي الطلبة يقف خلفها ما يسمى شبكة 
»دكاكين« التعليم على اإلنترنت، التي تروج لبرامج تعليمية غير معتمدة 

وغير معترف بشهاداتها، والطلبة المسجلون بها ال يستطيعون 
التسجيل في أي جامعة رسمية. وأشاروا إلى أن أي طالب ينتقل إلى 

هذه المدارس ويفكر في العودة مرة أخرى لمدرسة نظامية، سيضطر 
إلى إعادة سنوات الدراسة التي أمضاها في هذه المدارس، وبذلك 
 للموارد 

ً
تكون الخسارة مضاعفة، تشمل سنوات تعليم إضافية وهدرا

المالية، وأكدوا أن الشكل التعليمي للسنة الدراسية المقبلة لم يحدد 
 يشمل التعليم المدعوم بالتطور 

ً
 هجينا

ً
 ما سيكون نظاما

ً
بعد، وغالبا

التكنولوجي من خالل إضافة فصول افتراضية.

مدارس خاصة: مواقع ترّوج لبرامج 
تعليمية غير معتمدة
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ــــيــــــة يف إمــــــــــــارة  ــــكــــــومــ طــــــــرحــــــــت جــــــــهــــــــات حــ
أبــوظــبــي وظــائــف »إشـــرافـــيـــة« شــاغــرة، 
ملــــــــــواطــــــــــنــــــــــي الــــــــــــــــدولــــــــــــــــة، بــــــــــــــرواتــــــــــــــب يــــصــــل 
بـــــعـــــضـــــهـــــا إىل 90 ألـــــــــــــف درهـــــــــــــــــــم، عــــى 
النافذة املخصصة للعمل والتوظيف 
يف منصة »تم« للخدمات الحكومية، 
التي تضم مئات الوظائف يف قطاعات 
ودوائر حكومية وخاصة عى مستوى 

الدولة.
وأكـــــــــدت هـــيـــئـــة املـــــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة، 
إلمـــــــارة أبــــوظــــبــــي، أن الـــتـــقـــدم بــطــلــبــات 
الــبــحــث عــن وظــائــف عــى منصة »تــم« 
يـــحـــتـــاج إىل اتــــبــــاع ثـــــاث خــــطــــوات، وال 

يستغرق أكرث من ست دقائق. 
وتــفــصــيــاً، أعــلــنــت الــهــيــئــة إمــكــان 
تــقــّدم املــواطــنــن، الــبــاحــثــن عــن فــرص 
وظـــــــيـــــــفـــــــيـــــــة، بــــــطــــــلــــــبــــــات الـــــــتـــــــوظـــــــيـــــــف عــــر 
مــنــصــة »تـــــم«، الــتــي تــجــمــع الــخــدمــات 
الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــيـــــــة تـــــــحـــــــت مــــــظــــــلــــــة واحـــــــــــــــــدة، 
ــــئــــــة  ــــيــ ــــهــ لـــــــــاســـــــــتـــــــــفـــــــــادة مــــــــــــن خــــــــــــدمــــــــــــات الــ
الخاصة بالبحث عن عمل، ومتابعة 

طلبات التوظيف. 
وتــــــــعــــــــد املـــــــنـــــــصـــــــة بــــــــــوابــــــــــة حــــكــــومــــيــــة 
مـــوحـــدة، تــتــيــح لــلــمــتــعــامــلــن يف إمــــارة 
أبوظبي إنــجــاز سلسلة مــن الخدمات 
الحكومية عــر نقطة اتــصــال واحــدة، 
دون الحاجة إىل التنقل بن الجهات 
الـــــــــــــحـــــــــــــكـــــــــــــومـــــــــــــيـــــــــــــة املــــــــــــخــــــــــــتــــــــــــلــــــــــــفــــــــــــة إلنـــــــــــــــجـــــــــــــــاز 

معاماتهم. 
وخــــــصــــــصــــــت املــــــنــــــصــــــة، الـــــــتـــــــي تـــعـــد 
إحـــــــــــــــــــدى مـــــــــــــــبـــــــــــــــادرات »هــــــــيــــــــئــــــــة أبـــــــوظـــــــبـــــــي 
الــــــــــرقــــــــــمــــــــــيــــــــــة«، نــــــــــــافــــــــــــذة عــــــــــــى مـــــوقـــــعـــــهـــــا 
اإللــــــــــكــــــــــروين الـــــــرســـــــمـــــــي، تـــــحـــــمـــــل اســـــم 
»الــعــمــل والـــتـــوظـــيـــف«، تـــقـــّدم تــعــريــفــاً 
لــحــقــوق وواجـــبـــات املــوظــفــن، وســــرداً 
لـــــلـــــشـــــهـــــادات والــــــــرخــــــــص األمـــــنـــــيـــــة الــــتــــي 
ــــيـــــف،  ــتـــــوظـ ــ ــــتـــــاجـــــهـــــا الــــــــراغــــــــبــــــــون يف الـ يـــــحـ
إضـــــــــافـــــــــة إىل عــــــرضــــــهــــــا مـــــــئـــــــات الــــــفــــــرص 
ــــة املــــــــطــــــــروحــــــــة مـــــــــن عــــــشــــــرات  ــيــ ــ ــــفــ ــيــ ــ الــــــوظــ
الـــــــــــــجـــــــــــــهـــــــــــــات والــــــــــــــــــــــــدوائــــــــــــــــــــــــر الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــيــــــــة 
والــخــاصــة يف أبــوظــبــي، وبــقــيــة إمـــارات 

الدولة. 
وأتـــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــــــــــــــت نـــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــذة »الــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــل 
والتوظيف« عى منصة »تم« لجهات 
العمل اإلعان عّما لديها من شواغر 
جـــديـــدة، بــالــربــط والـــتـــعـــاون مـــع هيئة 
املـــــــوارد الـــبـــشـــريـــة إلمــــــارة أبـــوظـــبـــي. كــمــا 
ــــا صـــــــاحـــــــيـــــــة إدارة الـــــــشـــــــواغـــــــر  ــــهـ ــتـ ــ ــنـــــحـ ــ مـ
املعروضة، املتعلقة ببيانات الوظائف 

الشاغرة. 
ـــنــــصــــة »تـــــــــــــم«، يـــمـــكـــن  وبـــــحـــــســـــب مـ

لــــــــلــــــــمــــــــواطــــــــنــــــــن الــــــــبــــــــاحــــــــثــــــــن عــــــــــــن فــــــــرص 
وظيفية التقديم عى وظيفة شاغرة، 
من خال هذه الخدمة، تتناسب مع 
مؤهاتهم ومهاراتهم عر اتباع ثاث 
خـــــــــطـــــــــوات، تــــــبــــــدأ بــــتــــســــجــــيــــل الــــــدخــــــول 
باسم املستخدم، ووضع كلمة مرور 
عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع اإللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروين 
https:/  /  jobseeker.hra.gov.ae

/  spapp/  ar/  candidate/  defau
ــــيـــــفـــــة شـــــاغـــــرة  ــــبـــــحـــــث عـــــــن وظـ ــــــم الـ lt، ثـ
ــــــة  ــــفـ ــ ــيـ ــ ــ ــــــوظـ مـــــــــنـــــــــاســـــــــبـــــــــة. وأخــــــــــــــــــــــــــــراً فـــــــــتـــــــــح الـ
املــــرغــــوبــــة، والـــضـــغـــط عــــى »تـــقـــديـــم«، 
مؤكدة أن تلك الخطوات ال تستغرق 

سوى ست دقائق. 
وأجرت »اإلمارات اليوم« مسحاً 
ألبـــــــــــرز فـــــــــرص الـــــعـــــمـــــل املــــــعــــــروضــــــة عـــى 
نافذة »العمل والتوظيف« يف منصة 
»تــم«، التي تنوعت بن وظائف فنية 
واســـــــتـــــــشـــــــاريـــــــة ومـــــهـــــنـــــيـــــة وإداريــــــــــــــــــــــــة، يف 
ـــــدد مــن  جـــهـــات ودوائــــــــر حـــكـــومـــيـــة، وعـ
الشركات العاملة بقطاعات البرول 
والــــطــــران واإلنـــــشـــــاءات واملــعــلــومــات، 
حيث راوحـــت مــعــدالت الــرواتــب فيها 
بــــــن 6000 درهـــــــــم كــــحــــد أدىن، و90 

ألف درهم كحد أقىص. 
وتــــــــــضــــــــــّمــــــــــنــــــــــت قــــــــــائــــــــــمــــــــــة الــــــــــوظــــــــــائــــــــــف 

الشاغرة إعاناً عن وظيفة مدير إدارة 
جـــــــــودة الـــــرعـــــايـــــة االجــــتــــمــــاعــــيــــة بــــإحــــدى 
الدوائر الحكومية يف أبوظبي، براتب 
يراوح بن 80 و90 ألف درهم، كحد 
أقىص، عى أن يكون املتقدم للوظيفة 
حــــــامــــــاً درجــــــــــة دكــــــــتــــــــوراه يف الـــفـــلـــســـفـــة 
والــــعــــلــــوم اإلنــــســــانــــيــــة، ومــــعــــه خـــــرة ال 

تقل عن ثماين سنوات. 
ــــفـــــة  ــيـ ــ كـــــــمـــــــا شــــــمــــــلــــــت الـــــــقـــــــائـــــــمـــــــة وظـ
»مــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــر اتـــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــاالت« يف إحــــــــــــــــــــــدى 
ــــبـــــي،  ــــأبـــــوظـ الــــــجــــــامــــــعــــــات الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة بـ
براتب يراوح بن 50 و65 ألف درهم، 
ـــــكــــــون املـــــتـــــقـــــدم حـــــــاصـــــــاً عـــى  عـــــــى أن يـ
درجــــــــــــــة الـــــــبـــــــكـــــــالـــــــوريـــــــوس يف االتــــــــصــــــــال 
واإلعـــــــــــــــام، مــــــع خــــــــرة مــــــا بــــــن 8 و12 

سنة.
ومــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــن الــــــــــــــوظــــــــــــــائــــــــــــــف الـــــــفـــــــنـــــــيـــــــة 
املـــطـــروحـــة، أيـــضـــاً، وظــيــفــة مـــديـــر أول 
لـــلـــهـــنـــدســـة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة واملـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة، 
بــــــــإحــــــــدى شــــــــركــــــــات إدارة األصــــــــــــــــول يف 
ــــاً،  ــــبـــــدأ مــــــن 50 ألـــــفـ ــــراتــــــب يـ أبـــــوظـــــبـــــي، بــ
ويـــــصـــــل إىل 60 ألـــــــف درهــــــــــم، عـــــى أن 
يــــــــكــــــــون املــــــــتــــــــقــــــــدم حــــــــــاصــــــــــاً عــــــــــى درجــــــــــة 
املـــــــاجـــــــســـــــتـــــــر يف هـــــــنـــــــدســـــــة املـــــيـــــكـــــانـــــيـــــكـــــا، 

ويحمل خرة من 5 إىل 10 سنوات. 

أشرف جمال À أبوظبي 

الرواتب تصل إلى 90 ألف درهم

جهات حكومية في أبوظبي 
تطرح شواغر للمواطنين

نافذة »العمل والتوظيف« تتيح لجهات العمل اإلعالن عّما لديها من شواغر. À اإلمارات اليوم

سالح اإلمارات الحقيقي 
ضد »كوفيد-١٩«!

كـل يــوم

سامي الريامي

اإلمــارات حــّلــت يف املــرتــبــة األوىل عــربــيــًا، والــعــاشــرة عــاملــيــًا، مــن 
حــيــث فــاعــلــيــة عــاج مــصــابــي فــروس »كــورونــا« وكــفــاءتــه، 

لــتــســبــق دوالً كــرى، مــثــل: آيــســلــنــدا، ونــيــوزيــلــنــدا، وكــنــدا، 
لــيــســت جــهــاتــنــا املــحــلــيــة هــي مــن تــقــول ذلــك، بــل تــقــاريــر 

الــتــنــافــســيــة الــعــاملــيــة الــصــادرة، واملــرتــبــطــة بــجــائــحــة »كــورونــا«. 
واســتــنــاداً إىل هــذه الــتــقــاريــر، فــإن اإلمــارات هــي األكــر كــفــاءة 
يف إدارة األزمــات، مــقــارنــة بــبــقــيــة الــدول الــعــربــيــة، كــمــا تــعــد 

واحــدة مــن الــدول الــرائــدة عــى مــســتــوى الــعــالــم يف الــتــعــامــل 
مــع أزمــة تــفــي فــروس كــورونــا املــســتــجــد.

 بــالــتــأكــيــد يشء يــدعــو إىل الــفــخــر واالعــتــزاز، واألهــم أن 
هــذه الــنــتــيــجــة، الــتــي صــنــفــت اإلمــارات يف هــذا املــركــز املــتــقــدم، 
جــاءت جــراء نــتــاج جــهــد ضــخــم وعــمــل مــشــرك، أســهــم فــيــه 

الــجــمــيــع مــن دون اســتــثــنــاء، قــادتــه بــفــاعــلــيــة قــيــادة دولــة 
اإلمــارات، الــتــي بــذلــت الــجــهــد واملــال، ولــم تــتــأخــر أبــداً يف 

اســتــعــدادات، وتــجــهــيــزات، وقــرارات ومــتــابــعــة وتــوجــيــهــات، 
لــحــظــيــة ويــومــيــة، ونــفــذتــه بــحــرفــيــة جــهــات حــكــومــيــة اتــحــاديــة 

ومــحــلــيــة، وتــفــانــت يف مــتــابــعــتــه لــجــان وفــرق عــمــل، 
ومــســؤولــون ومــوظــفــون، وتــصــدى لــلــفــروس فــريــق مــحــرف 

مــن خــط الــدفــاع األول، لــم يــعــرف طــعــم الــراحــة لــثــاثــة أشــهــر 
كــامــلــة، واليــزال يــقــدم خــدمــاتــه، ويــرعــى املــرىض إىل يــومــنــا 

هــذا، فــاملــرض اليــزال مــوجــوداً، وهــو يــتــعــامــل مــعــه لــيــل نــهــار 
بــصــر وإخــاص.

أفــراد املــجــتــمــع أيــضــًا شــركــاء، وهــم مــحــور مــهــم مــن 
مــحــاور الــنــجــاح، والــتــزامــهــم بــالــقــرارات واإلجــراءات 

االحــرازيــة، أســهــم بــشــكــل كــبــر يف ســرعــة عــودة الــحــيــاة إىل 
طــبــيــعــتــهــا الــجــديــدة، بــاإلجــراءات واملــتــطــلــبــات الــجــديــدة، ولــو 

لــم تــكــن نــســبــة االلــتــزام عــالــيــة، لــســارت األمــور يف مــســارات 
صــعــبــة ومــعــقــدة وســيــئــة، لــكــنــهــا الــثــقــة املــتــبــادلــة.. ثــقــة 

الــحــكــومــة بــوعــي الــشــعــب، وثــقــة الــشــعــب بــإجــراءات وقــرارات 
الــحــكــومــة. وهــذا مــا يــؤكــده تــقــريــر دويل آخــر، حــيــث كــشــفــت 
الــهــيــئــة االتــحــاديــة لــلــتــنــافــســيــة واإلحــصــاء أن دولــة اإلمــارات 

حــلــت يف املــركــز الــثــالــث عــاملــيــًا يف رضــا الــشــعــب عــن اإلجــراءات 
والــتــدابــر الــتــي اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة يف مــا يــتــعــلــق بــمــكــافــحــة 

»كــوفــيــد-19«، ســابــقــة بــذلــك دوالً كــرى مــثــل: الــواليــات 
املــتــحــدة، وأســرالــيــا، ونــيــوزيــلــنــدا، وســنــغــافــورة.

 وهــذا الــتــقــريــر، الــذي أصــدرتــه »مــؤســســة تــولــونــا 
الــدولــيــة«، تــضــمــن أربــعــة مــؤشــرات رئــيــســة، لــتــقــيــيــم تــدابــر 
الــحــكــومــة ملــكــافــحــة الــوبــاء، هــي: الــقــيــادة الــســيــاســيــة، ودور 

الــشــركــات، وأداء املــجــتــمــع املــحــي يف الــتــصــدي لــلــوبــاء، 
وتــحــّمــل وســائــل اإلعــام مــســؤولــيــاتــهــا يف ظــل األزمــة.

لــم يــنــتــصــر الــعــالــم عــى فــروس »كــورونــا« حــتــى اآلن، 
لــكــن اإلمــارات، حــالــيــًا، يف مــواجــهــة مــبــاشــرة مــع الــفــروس، 
مــتــســلــحــة بــنــشــر الــوعــي لــدى أفــراد املــجــتــمــع، ومــشــاركــتــهــم 

مــعــهــا يف مــســؤولــيــة كــبــح جــمــاح انــتــشــاره، ومــا نــشــاهــده حــالــيــًا 
مــن تــشــديــد ذايت يف تــطــبــيــق اإلجــراءات االحــرازيــة عــى 

مــســتــوى األفــراد واملــؤســســات والــفــنــادق واملــطــاعــم، يــعــكــس 
فــة يف تــحــمــل الــجــمــيــع لــلــمــســؤولــيــة،  فــعــاً تــلــك الــصــورة املــشــّرّ

بــحــرص وجــديــة وإتــقــان، وهــذا هــو الــســاح الــحــقــيــقــي الــذي 
تــمــلــكــه اإلمــارات يف مــواجــهــة »كــوفــيــد-19«.
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أعــلــن مــركــز أبــوظــبــي لــلــخــايــا الــجــذعــيــة 
ــــتـــــطـــــور، مــن  عــــــن تــــركــــيــــب جـــــهـــــاز طــــبــــي مـ
شــــأنــــه أن يـــســـاعـــد الـــعـــلـــمـــاء عــــى تــعــزيــز 
القدرات واإلمكانات والبحث وتحقيق 
أفضل النتائج، لعاج املرىض املصابن 

بفروس »كوفيد-19«.
وأدخــــــــل املــــركــــز جــــهــــاز »هـــيـــلـــيـــوس« 
لـــقـــيـــاس الـــتـــدفـــق الــــخــــلــــوي، وهـــــو جــهــاز 
ــيــــنــــة  قـــــــــــــــــادر عـــــــــــى إحـــــــــــصـــــــــــاء خـــــــــايـــــــــا أي عــ
وتصنيفها. ويتلقى املوظفون يف املركز 
ــــيـــــل الـــــجـــــهـــــاز  حـــــــالـــــــيـــــــاً تــــــــدريــــــــبــــــــاً عــــــــى تـــــشـــــغـ
الــــــــجــــــــديــــــــد، الــــــــــــــذي أطـــــــلـــــــقـــــــوا عـــــلـــــيـــــه اســــــم 

»المبورغيني«.
وتــــبــــلــــغ كــــلــــفــــة الـــــجـــــهـــــاز الـــــفـــــريـــــد مــن 
نـــوعـــه يف الــــشــــرق األوســـــــط 3.6 مــايــن 
درهم، وهو استثمار كبر من املركز يف 
ــــر كــــــــفــــــــاءتــــــــه وتـــــــــجـــــــــاربـــــــــه الـــــــــــرائـــــــــــدة،  ــ ــــويـ ــ ــــطـ ــ تـ

للتغلب عى الفروس.
وســــــيــــــتــــــمــــــكــــــن الــــــــعــــــــلــــــــمــــــــاء يف املــــــــركــــــــز 
بـــفـــضـــل الــــجــــهــــاز، مـــــن الــــتــــعــــرف بــســرعــة 

ودقة إىل الخايا البشرية الفردية، ما 
ســــيــــســــمــــح بــــــــــدراســــــــــة ورصـــــــــــــد اســــتــــجــــابــــة 
املــــريــــض املـــنـــاعـــيـــة لـــلـــفـــروس، والــكــشــف 
عن آفاق جديدة حول الوباء بناء عى 

القدرة الدفاعية للمريض. 
ــــــم املــــــــركــــــــز إن  ــــاسـ ــ وقــــــــــــال مـــــتـــــحـــــدث بـ
الجهاز يتيح دراسة النتائج السريرية، 
والتغرات عند حدوث االلتهابات، أو 
أي تــغــر يف وظــائــف املــنــاعــة، مــن خــال 
ــــنـــــات دم مـــــــــرىض )كـــــــــوفـــــــــيـــــــــد-19(، مـــا  ــيـ ــ عـ
يسمح بمعالجة بعض األسئلة امللحة 
ــــابـــــة يف مـــــا يــتــعــلــق  الــــتــــي التـــــــــزال دون إجـ

بالوباء.

ويـــــبـــــحـــــث الـــــعـــــلـــــمـــــاء عــــــــن الـــــســـــمـــــات 
ــــيـــــات الــجــزيــئــيــة الـــتـــي تــزيــد  املـــنـــاعـــيـــة واآللـ
حــــدة اإلصـــابـــة بــــ»كـــوفـــيـــد-19«، ومــــا إذا 
كـــــــــــان مــــــــن املــــــمــــــكــــــن تــــــحــــــديــــــد األشـــــــخـــــــاص 
ــــابـــــات الــــخــــطــــرة يف  األكــــــــرث عــــرضــــة لـــــإصـ
وقت مبكر، كما التزال أسئلة كثرة با 
إجابات لديهم، مثل طبيعة التدخات 
التي يمكن أن تساعد يف الحد من شدة 
املــــــــــــرض، ونـــــوعـــــيـــــة الـــــلـــــقـــــاحـــــات الـــــتـــــي قـــد 

تثبت فاعليتها. 
ــــركــــــز، أخـــــــــــراً، عـــــن عــــاج  وأعـــــلـــــن املــ
مبتكر ملرىض »كوفيد-19«، الذي يبدو 
أنـــــــــــــه يـــــــســـــــاعـــــــد الـــــــجـــــــســـــــم عــــــــــى مـــــكـــــافـــــحـــــة 

الــــــــــــــفــــــــــــــروس ويــــــــــخــــــــــفــــــــــف، تـــــــــــالـــــــــــيـــــــــــاً، حــــــــدة 
اإلصـــــابـــــة. ويـــتـــضـــمـــن الــــعــــاج اســـتـــخـــراج 
الـــــــــخـــــــــايـــــــــا الــــــــجــــــــذعــــــــيــــــــة مـــــــــــن دم املــــــــريــــــــض 
نــفــســه، وإعــــــادة إدخـــالـــهـــا إىل الــرئــتــن، 
بـــــــــواســـــــــطـــــــــة رذاذ نـــــــــــاعـــــــــــم، بــــــــعــــــــد إعــــــــــــــادة 

تنشيطها. وحقق العاج معدل نجاح 
بنسبة %100. 

كــمــا أعــلــن املـــركـــز أمــــس، أنــــه ســيــبــدأ 
تــــقــــديــــم اخــــــتــــــبــــــارات شــــــديــــــدة الـــحـــســـاســـيـــة 
لقياس »الحد األدىن املتبقي من املرض«، 

الـــخـــاص بــمــرىض الـــســـرطـــان، وهـــو ُيــجــرى 
ألول مـــرة يف اإلمـــــارات. ويــســمــح االخــتــبــار 
ــــيـــــة  ــــبـــــقـ ــــتـ لــــــــأطــــــــبــــــــاء بـــــــاكـــــــتـــــــشـــــــاف الــــــــخــــــــايــــــــا املـ
ـــــن أن تــــــــــــــــؤدي إىل  ــــكـ ـــمــ ــ املــــــــــقــــــــــاومــــــــــة، الــــــــتــــــــي يـ
انــتــكــاســة جـــديـــدة لــــدى املـــــرىض. ولــــم يكن 
االختبار متوافراً يف اإلمــارات، حيث كان 
يــــــضــــــطــــــر مـــــــــــــرىض الـــــــــســـــــــرطـــــــــان لـــــلـــــســـــفـــــر إىل 
الـــــــخـــــــارج إلجــــــــرائــــــــه، الســــيــــمــــا أنــــــــه يـــتـــطـــلـــب 
اســــتــــخــــدام عـــيـــنـــة دم حـــديـــثـــة، لــلــحــصــول 
عى نتائج دقيقة. ويمثل توافر االختبار 
يف اإلمــــــــارات خـــطـــوة مــهــمــة إىل األمــــــام يف 
عـــــــــــــــاج الــــــــــــســــــــــــرطــــــــــــان، الســــــــيــــــــمــــــــا بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة 
ــــغــــــن واألطـــــــــــــفـــــــــــــال الــــــــــذيــــــــــن يــــــعــــــانــــــون  ــــالــ ــبــ ــ ــلــ ــ لــ
ــــلـــــومـــــا« أو الــــــــــورم الــــنــــخــــاعــــي املـــتـــعـــدد  ــــايـ »املـ
وســــرطــــان الــــــدم. يـــذكـــر أن مـــركـــز أبــوظــبــي 
للخايا الجذعية هو مركز رعاية صحية 
متخصص، يركز عى الطب التجديدي، 
وإجــــــــــــراء بـــــحـــــوث عــــــى الـــــخـــــايـــــا الـــجـــذعـــيـــة 

واستخدامها يف العاج.
أبوظبي À وام

جهاز طبي متطور لعالج المصابين بـ »الفيروس«

»أبوظبي للخاليا الجذعية« يدخل »المبورغيني« في مكافحة »كوفيد-19«
»المركز« أعلن عن تقديم اختبار 

»شديد الحساسية«، خاص 
بمرضى السرطان.

6
دقائق للتقدم 
بطلبات التوظيف، عبر 
منصة »تم«.

وظائف مكتبية
 من الفرص الوظيفية 

ً
تضمنت قائمة الوظائف الشاغرة عددا

المكتبية، برواتب تراوح بين 6000 و24 ألف درهم، أبرزها وظيفة 
»مدير مبيعات« في إحدى شركات التأمين بدبي، براتب من ١8 

 على 
ً
 إلى 24 ألف درهم، على أن يكون المتقدم حاصال

ً
ألفا

دكتوراه في جراحة األسنان، أو العلوم الطبية، وأقلها وظيفة 
»مستشار سعادة متعاملين«، بأحد مراكز المعلومات في 
إمارة عجمان، براتب يبدأ من 6000 درهم، بخالف العموالت.

العلماء يبحثون عن السمات المناعية التي تزيد حدة اإلصابة 
بالفيروس. ■ أرشيفية
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عـــــقـــــدت حــــكــــومــــة اإلمـــــــــــــــارات، أمـــــس، 
اإلحـــــــــــــاطـــــــــــــة اإلعــــــــــامــــــــــيــــــــــة الـــــــــــــــدوريـــــــــــــــة يف 
أبــــــــــــــــوظــــــــــــــــبــــــــــــــــي، لــــــــــــــلــــــــــــــوقــــــــــــــوف عــــــــــــــــــى آخــــــــــــر 
املــــــــســــــــتــــــــجــــــــدات والـــــــــــــحـــــــــــــاالت املـــــرتـــــبـــــطـــــة 
بــــــــــــــــفــــــــــــــــروس كــــــــــــــــــورونــــــــــــــــــا املــــــــــســــــــــتــــــــــجــــــــــد يف 
الـــدولـــة، وتــحــدثــت خــالــهــا املــتــحــدث 
الـــــــرســـــــمـــــــي عـــــــــن حــــــكــــــومــــــة اإلمـــــــــــــــــــارات، 
الدكتورة آمنة الضحاك الشاميس، 
ــــقــــــطــــــاع  واملـــــــــتـــــــــحـــــــــدث الــــــــرســــــــمــــــــي عـــــــــن الــ
الصحي يف الدولة، الدكتورة فريدة 

الحوسني.
وأكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت الـــــــــــــــــــــدكـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــورة آمـــــــــــنـــــــــــة 
الــــــــشــــــــامــــــــيس أن عـــــــــــــدد الــــــــفــــــــحــــــــوص يف 
الدولة يعد من األعى عى مستوى 
العالم، إذ نفذت الجهات الصحية 
مــا يــتــجــاوز 2.5 مــلــيــون فــحــص ملــرض 
كــــوفــــيــــد 19 يف كـــــل إمـــــــــــارات الـــــدولـــــة، 
بـــــعـــــد إجــــــــــــراء 52 ألــــــفــــــاً و996 فـــحـــصـــاً 
ــــهـــــم يف الــــكــــشــــف عــن  ــــا أسـ جـــــــديـــــــداً، مــ
626 إصــــابــــة جــــديــــدة بــــمــــرض كــوفــيــد 
19، وبـــذلـــك يــصــبــح الـــعـــدد اإلجــمــايل 
للحاالت املسجلة يف الدولة 38 ألفاً 
املـــــــتـــــــلـــــــقـــــــن  تـــــــــشـــــــــمـــــــــل  و268 حـــــــــــــــالـــــــــــــــة، 
لــــــــــلــــــــــعــــــــــاج، واملـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــافـــــــــــن، وحـــــــــــــــــاالت 

الوفاة.
وأكـــــــــــــــدت أن حـــــكـــــومـــــة اإلمـــــــــــــــارات 
مــــســــتــــمــــرة يف بـــــــذل الـــــجـــــهـــــود لـــحـــمـــايـــة 
املــــواطــــنــــن واملـــقـــيـــمـــن والــــحــــفــــاظ عــى 
ــــهــــــم، واعــــــــتــــــــمــــــــاد ســـــلـــــســـــلـــــة مــــن  ــتــ ــ صــــــحــ
الـــــقـــــرارات لــتــخــفــيــف تـــداعـــيـــات األزمـــــة 
عى القطاعات املحورية، األمر الذي 
انـــعـــكـــس مــــن خــــــال تـــكـــاتـــف الـــجـــهـــود 

ــــيـــــوم األول عـــــى كــل  الـــوطـــنـــيـــة مـــنـــذ الـ
املـــســـتـــويـــات الحــــتــــوائــــهــــا، واتـــــبـــــاع نــهــج 
اســـــــــــتـــــــــــبـــــــــــاقـــــــــــي لـــــــــلـــــــــتـــــــــصـــــــــدي لـــــــــلـــــــــفـــــــــروس 
وتـــــــــــوســـــــــــيـــــــــــع نـــــــــــطـــــــــــاق الـــــــــــفـــــــــــحـــــــــــوص عـــــى 

مستوى الدولة.
وأعـــــــــلـــــــــنـــــــــت عـــــــــــن ارتـــــــــــــفـــــــــــــاع حـــــــــــاالت 
الـــشـــفـــاء يف الــــدولــــة إىل 21 ألــــفــــاً و61 
حالة بعد شفاء 724 حالة جديدة، 
خرجوا جميعهم من املستشفيات، 

وعادوا ألسرهم وأحبائهم.
ــــنـــــت وفـــــــــــاة شـــــخـــــص مـــن  ــلـ ــ ــــا أعـ ــــمـ كـ
املـــصـــابـــن بـــمـــرض كـــوفـــيـــد 19، لــيــبــلــغ 
عدد الوفيات املسجلة يف الدولة 275 

حالة.
أمــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــدد حــــــــــــــــــــــــــــــاالت اإلصـــــــــــــــابـــــــــــــــة 
بـــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــروس كـــــــــــــــــــــــــــــورونـــــــــــــــــــــــــــــا املـــــــــــســـــــــــتـــــــــــجـــــــــــد 
)كوفيد-19( يف الدولة، التي مازالت 
تتلقى الــعــاج، فيبلغ 16 ألــفــاً و932 

حالة.
وتــــــــــــــــــطــــــــــــــــــرقــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــشــــــــــــــــــامــــــــــــــــــيس إىل 
الــــــــشــــــــائــــــــعــــــــات واألخـــــــــــــبـــــــــــــار املــــــغــــــلــــــوطــــــة، 
ــــلـــــق نـــــــــوع مـــــــن الـــــخـــــوف  ودورهـــــــــــــــا يف خـ
والـــقـــلـــق املـــبـــالـــغ فـــيـــه لــــدى الــجــمــهــور، 
وهـــو أمـــر يــهــدد ســامــة واســتــقــرار أي 

مجتمع يف العالم.

وأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارت إىل رصـــــــــــــــــــــــد أخــــــــــــبــــــــــــار 
ــــة يـــــــتـــــــداولـــــــهـــــــا كـــــــــثـــــــــرون عـــى  ــــلــــــوطــ ــــغــ مــ
وســــــــــــائــــــــــــل الــــــــــتــــــــــواصــــــــــل االجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي، 
ــــافـــــة إىل مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو تــتــضــمــن  إضـ
إرشــــــــــــــــــــــادات ونـــــــصـــــــائـــــــح مـــــــــن غـــــــــر أهــــــل 
االخــتــصــاص، وتــنــبــؤاتــهــم بخصوص 
املرض وانحساره يف الدولة، مهيبة 
ــــادر  ــــكــــــون املــــــصــ بــــــــأفــــــــراد املــــجــــتــــمــــع أن تــ
ــــيــــــة واألخـــــــــــبـــــــــــار الـــــــــــصـــــــــــادرة عـــن  ــــمــ الــــــرســ
املـــــؤســـــســـــات الـــحـــكـــومـــيـــة املـــعـــنـــيـــة هــي 
املــــرجــــع الـــوحـــيـــد ملــتــابــعــة مــســتــجــدات 
مـــــــــــــــــــرض كــــــــــوفــــــــــيــــــــــد 19 يف الـــــــــــــــدولـــــــــــــــة، 
والــتــحــقــق دائــمــاً مــن مــصــادر األخــبــار 

قبل تداولها.

مـــن جــانــبــهــا، تــحــدثــت الــدكــتــورة 
فريدة الحوسني خال اإلحاطة عن 
العودة التدريجية للحياة الطبيعية 
ومــــمــــارســــة األعــــــمــــــال، الــــتــــي لـــــن تـــؤيت 
ثمارها دون تعاون ووعي مجتمعي، 
وتبني أسلوب حياة جديد قائم عى 
االســــــــــــــــتــــــــــــــــمــــــــــــــــرار بـــــــــــــاتـــــــــــــبـــــــــــــاع اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات 
االحـــــرازيـــــة يف املــــرافــــق الـــعـــامـــة ومــقــار 
الـــــــــعـــــــــمـــــــــل وغــــــــــــــــرهــــــــــــــــا. وقــــــــــــــــالــــــــــــــــت: »مـــــــــع 
تخفيف القيود عى بعض القطاعات 
واألنـــشـــطـــة، يــبــقــى كـــل فــــرد مـــســـؤوالً 
عن نفسه ومن حوله«، مضيفة أن 
»االستمرار يف الحذر والحيطة يبقى 
عـــــــــــامـــــــــــاً أســــــــــاســــــــــيــــــــــاً يف ظـــــــــــل الـــــــــظـــــــــروف 

االستثنائية التي نعيشها«.
وأجــابــت عــن أســئــلــة مــن وســائــل 
اإلعـــام ومــن خــال مــواقــع التواصل 
االجــتــمــاعــي، كـــان أحـــدهـــا بــخــصــوص 
إمــكــانــيــة مــســاهــمــة خـــدمـــة الــتــمــريــض 
املنزيل وانتقال املمرضة بن أكرث من 
مــــــــــريــــــــــض يف نــــــــقــــــــل فـــــــــــــــــــروس كــــــــــورونــــــــــا 
املستجد. وقالت إن الفئات العاملة 
ــــتـــــمـــــريـــــض املـــــــنـــــــزيل تـــعـــد  يف خـــــــدمـــــــات الـ
أولـــــــــويـــــــــة، خــــــاصــــــة أنــــــهــــــا تــــتــــعــــامــــل مـــع 
فــئــات عــزيــزة علينا، مــثــل كــبــار السن 

أو أصحاب الهمم، مؤكدة التعميم 
عــــى املــــراكــــز الـــصـــحـــيـــة إلجـــــــراء فــحــص 
دوري للعاملن يف التمريض املنزيل، 
والــتــأكــد مــن عـــدم وجــــود أي أعـــراض 

عليهم قبل بدء الزيارات.
كـــــمـــــا أشــــــــــــــارت إىل ضــــــــــــــرورة قــــيــــام 
األســـــــــــــــــــــــر املـــــــــســـــــــتـــــــــفـــــــــيـــــــــدة مــــــــــــــن خــــــــــدمــــــــــات 
الــــــــــتــــــــــمــــــــــريــــــــــض املــــــــــــــنــــــــــــــزيل بــــــــــــعــــــــــــدم تـــــغـــــيـــــر 
املـــــمـــــرضـــــن بــــــصــــــورة دوريـــــــــــــة، وإجـــــــــراء 
فــــــــحــــــــوص كـــــــوفـــــــيـــــــد 19 لـــــــكـــــــبـــــــار الـــــســـــن 
ــــمــــــم، خــــــاصــــــة أنـــــــــه تـــم  ــــهــ وأصــــــــحــــــــاب الــ

توفر خدمات إلجرائها يف املنازل. 
ويف إجــــابــــتــــهــــا عــــــن ســــــــــؤال آخــــــر، 
أكــــــــــدت أنــــــــه ال يــــتــــم خــــــــــروج أي حــــالــــة 
مـــــــــصـــــــــابـــــــــة بــــــــــــمــــــــــــرض كـــــــــوفـــــــــيـــــــــد 19 مـــــن 
املستشفى إال بعد تعافيها وخلوها 

من األعراض.
وتـــابـــعـــت أن بـــعـــض املـــســـتـــجـــدات 
يف الــــــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــــــــــات الــــــــــعــــــــــلــــــــــمــــــــــيــــــــــة بـــــــــهـــــــــذا 
الخصوص تشر إىل أن فرة العدوى 
لــلــمــرض تـــبـــدأ قــبــل يـــومـــن مـــن ظــهــور 
األعــــــراض عـــى املـــريـــض، وتــمــتــد حتى 
ثـــمـــانـــيـــة أيـــــــام حـــــــداً أقــــــى بـــعـــد ظـــهـــور 
األعراض، وبذلك ال يكون الشخص 

معدياً بعد هذه الفرة.
ــــالـــــت إنــــــه لـــــم يـــثـــبـــت عـــلـــمـــيـــاً أن  وقـ
هـــنـــاك أي أضـــــــرار أو آثــــــار جــانــبــيــة مــن 
ارتــــداء الــكــمــامــات، أو أنــهــا قــد تــؤدي 

إىل االختناق أو نقص األكسجن.
وتـــــحـــــدثـــــت عــــــن عــــــــدد مــــــن األمــــــــور 
الـــــــــــــــواجـــــــــــــــب مــــــــــراعــــــــــاتــــــــــهــــــــــا عـــــــــنـــــــــد ارتـــــــــــــــــــــداء 
الكمامات، مثل اســتــخــدام الكمامة 

مـــــرة واحـــــــــدة، مــــا لــــم تـــكـــن مــخــصــصــة 
لـــاســـتـــخـــدام أكــــرث مـــن مـــــرة، والــتــأكــد 
مـــــن نـــظـــافـــة وغــــســــل الــــكــــمــــامــــات ذات 
االســـتـــخـــدام املـــتـــكـــرر، واســـتـــبـــدالـــهـــا يف 
حــــــــــــــــال ارتــــــــــــدائــــــــــــهــــــــــــا لــــــــــــفــــــــــــرات طـــــــويـــــــلـــــــة، 
والــــتــــأكــــد مــــن أن الـــكـــمـــامـــات مــنــاســبــة 
ومــريــحــة وال تستدعي ملسها بصورة 

متكررة.
وتـــــــــــطـــــــــــرقـــــــــــت إىل عــــــــــــــــــدم ضــــــــــــــــــرورة 
دخـــول الــحــاالت الــتــي تــصــاب بمرض 
كوفيد 19، وال تظهر عليها أعراض، 
ــــفــــــى أو وضـــــــعـــــــهـــــــا تــــحــــت  ــــتــــــشــ إىل املــــــســ
املــــاحــــظــــة الـــطـــبـــيـــة، حـــيـــث يـــتـــم عــــــادًة 
تحويلها ملنشآت العزل الصحي، أو 

توجيهها للعزل املنزيل.
وأكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرورة تــــــــــــــوجــــــــــــــه 
األشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن يــــعــــانــــون أعـــــراضـــــاً 
تنفسية إىل املستشفى أو أقرب مركز 
طــــبــــي، خــــاصــــة ضـــيـــق الـــتـــنـــفـــس الـــــذي 
يتطلب تدخاً فورياً والتعامل معه 

عى وجه السرعة.
كـــمـــا نـــصـــحـــت األشـــــخـــــاص األكــــرث 
عرضة لإلصابة بمضاعفات املرض، 
مـــــــثـــــــل كــــــــبــــــــار الــــــــســــــــن أو مــــــــــن يــــــعــــــانــــــون 
أمــــراضــــاً مـــزمـــنـــة كـــالـــســـكـــري وأمـــــراض 
الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــلـــــــــــــــــب وغـــــــــــــــــــــــــــــرهـــــــــــــــــــــــــــــا، بـــــــــــــالـــــــــــــتـــــــــــــوجـــــــــــــه 
لــــــلــــــمــــــســــــتــــــشــــــفــــــى يف حــــــــــــــــــال االشـــــــــتـــــــــبـــــــــاه 
بــــــإصــــــابــــــتــــــهــــــم أو ظــــــــهــــــــور أيــــــــــــة أعــــــــــــراض 
عـــلـــيـــهـــم حــــتــــى لـــــو كــــانــــت بـــســـيـــطـــة، إذ 
تــــــتــــــطــــــلــــــب حـــــــــاالتـــــــــهـــــــــم تــــــــــــدخــــــــــــاً مـــــــبـــــــكـــــــراً 

لتجنب أي مضاعفات. 
أبوظبي ■ وام

ً
ارتفاع عدد المتعافين إلى 21 ألفا

52
ألف فحص »كورونا«

جديد تكشف
عن 626 إصابة

الدكتورة فريدة الحوسني:الدكتورة آمنة الضحاك:

 مستمرة لحماية المجتمع.. 
ً
الحكومة تبذل جهودا

وسلسلة قرارات للتخفيف عن القطاعات المحورية.
مع تخفيف القيود على بعض القطاعات واألنشطة 

 عن نفسه ومن حوله.
ً
يبقى كل فرد مسؤوال

 للتصدي لفيروس كورونا، 
ً
 استباقيا

ً
اتبعنا نهجا

وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة. 
 وجود أضرار أو آثار جانبية للكمامات، 

ً
لم يثبت علميا

أو أنها قد تؤدي إلى نقص األكسجين.

2.5
مليون فحص »كورونا« 
أجرتها الجهات الصحية 
في الدولة، مسجلة 
إحدى النسب األعلى 
.
ً
عالميا

أكـــــــــــــــــــــــــــدت هـــــــــيـــــــــئـــــــــة أبـــــــــــــوظـــــــــــــبـــــــــــــي لـــــــــــلـــــــــــزراعـــــــــــة 
والسامة الغذائية، أن طهو الطعام 
كـــــاف لــقــتــل فــــــروس كــــورونــــا املــســتــجــد 
)كـــوفـــيـــد 19(. ودعــــــت عـــمـــال املـــنـــشـــآت 
الــــــــغــــــــذائــــــــيــــــــة إىل غـــــــســـــــل الـــــــــيـــــــــديـــــــــن قــــبــــل 
اســـتـــعـــمـــال الــــقــــفــــازات وبــــعــــد خــلــعــهــا، 
ــــــت إىل تـــغـــيـــرهـــا بــــعــــد فــــتــــح أو  كــــمــــا دعـ

غلق األبواب وتفريغ الصناديق.
وشـــــــــــــــــــــــــــددت الــــــــهــــــــيــــــــئــــــــة - يف دلـــــــيـــــــل 
إرشــــادي أصـــدرتـــه أمـــس عــن التعامل 
اآلمن مع املواد الغذائية - عى ضرورة 
تـــــــقـــــــديـــــــم الــــــــــــغــــــــــــذاء لـــــــلـــــــزبـــــــائـــــــن ســـــــاخـــــــنـــــــاً، 
موصية بأن تكون أقى مدة لتوصيل 
الطلبات الغذائية أقل من 30 دقيقة.

وتضمن الدليل خمسة أقسام، 
قـــــــدمـــــــت شــــــــرحــــــــاً تــــفــــصــــيــــلــــيــــاً لــــلــــضــــوابــــط 
املــــــــتــــــــعــــــــلــــــــقــــــــة بــــــــــالــــــــــســــــــــامــــــــــة الــــــــــغــــــــــذائــــــــــيــــــــــة، 
والــتــدابــر االحـــرازيـــة الــتــي ينبغي عى 
مــتــاجــر بــيــع املــــــواد الـــغـــذائـــيـــة ومــقــدمــي 
خـــدمـــات تــوصــيــل الـــوجـــبـــات، االلـــتـــزام 
ــــعــــــزز املـــــمـــــارســـــات  ــــا تــ ــــهــ ــــــدة أنــ ــــــؤكـ ــــا، مـ ــــهــ بــ
الصحية الــتــي تحد مــن خطر اإلصــابــة 

بالفروسات.
وألــــــزم الــقــســم األول مـــن الــدلــيــل 
الــقــائــمــن عـــى إدارة املــنــشــأة الــغــذائــيــة 
بـــــــــعـــــــــدد مــــــــــن اإلجـــــــــــــــــــــــــــــراءات عـــــــنـــــــد ظـــــهـــــور 
أعــراض عى عاملن لديهم )حمى أو 
ســــعــــال أو ألــــــم يف الـــحـــلـــق أو ضـــيـــق أو 
صـــعـــوبـــة يف الـــتـــنـــفـــس أو صــــــداع أو أي 

أعـــــــــــــــــــــــــــــــــراض قـــــــــــــــــد تــــــــــشــــــــــكــــــــــل خـــــــــــــــــطـــــــــــــــــراً عــــــى 
ــــبـــــعـــــاد الــــعــــامــــل  ــــتـ ــــا اسـ ـــــهـــ الــــــصــــــحــــــة(، أولــ
املــشــتــبــه يف إصـــابـــتـــه مــــن مـــكـــان الــعــمــل 
مـــع طــلــب املـــشـــورة الــطــبــيــة، ثـــم إجـــراء 
ــــيـــــه،  ــــالـــــطـ فــــــــحــــــــوص )كــــــــــــوفــــــــــــيــــــــــــد-19( ملـــــخـ
ــــيـــــم إضــــــــــــــايف لــــلــــمــــنــــشــــأة،  ــــقـ وإجـــــــــــــــــــراء تـــــعـ
واتــــخــــاذ احـــتـــيـــاطـــات الـــســـامـــة لــتــجــنــب 
اآلثــــــــــــــار الـــــــــضـــــــــارة، بـــــمـــــا يف ذلـــــــــك ضــــمــــان 
التهوية الجيدة، واستخدام معدات 
الــــوقــــايــــة الـــشـــخـــصـــيـــة )الـــــقـــــفـــــازات ذات 
االســــــــــــــتــــــــــــــخــــــــــــــدام الــــــــــــــــــواحــــــــــــــــــد، وواقــــــــــــــيــــــــــــــات 

األعن(.
وأجاب القسم الثاين من الدليل 
عــــــــــن ســــــــــــــــــــؤال: هــــــــــل يــــــمــــــكــــــن أن يــــنــــتــــقــــل 
فروس كورونا املستجد )كوفيد-19( 

مـــن خــــال الــــغــــذاء؟ مــــؤكــــداً أن األدلــــة 
العلمية الحالية ال ترجح انتقاله من 
خال الطعام، مشدداً عى أن نظافة 
اليدين والتباعد االجتماعي أهم طرق 

الوقاية من العدوى.
وتــــــابــــــع أن عـــمـــلـــيـــة الــــطــــهــــو كـــافـــيـــة 
لقتل الفروس، مشدداً عى ضرورة 
غــســل الــيــديــن عــنــد تغير الــقــفــازات أو 
إزالتها، إضافة إىل تغيرها بعد فتح 
أو غـــــــــلـــــــــق األبـــــــــــــــــــــــــــــــواب بـــــــــالـــــــــيـــــــــد وتــــــــفــــــــريــــــــغ 

الصناديق. 
وحّذر القسم الثالث من خطورة 
اســــــــــــــــتــــــــــــــــخــــــــــــــــدام األطــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــاق واألكـــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 
الزجاجية واملاعق املعدنية للزبائن، 
مشدداً عى أهمية استبدالها باألنواع 

املصممة لاستخدام مرة واحدة.
وأكــــــــــــــــــد أهــــــــمــــــــيــــــــة تــــــــقــــــــديــــــــم الـــــــــغـــــــــذاء 
لـــلـــمـــتـــعـــامـــلـــن )الــــــزبــــــائــــــن( ســــاخــــنــــاً عــى 
درجــــــــــة حــــــــــــرارة ال تــــقــــل عــــــن 63 درجــــــة 
مـــئـــويـــة أو أعـــــــى، بـــيـــنـــمـــا يـــجـــب تــقــديــم 
الــــطــــعــــام الــــــبــــــارد عـــــى درجــــــــة حــــــــــرارة ال 
ـــئــــــويــــــة،  تـــــــقـــــــل عــــــــــن خـــــــمـــــــس درجـــــــــــــــــــات مـــ
مــوصــيــاً بــأن تــكــون مــدة التوصيل أقل 

من 30 دقيقة.
وشدد القسم الرابع عى حتمية 
تسهيل وتشجيع عمليات الدفع غر 
الـــــــــــــنـــــــــــــقـــــــــــــديـــــــــــــة، وتــــــــــخــــــــــصــــــــــيــــــــــص مــــــنــــــطــــــقــــــة 
منخفضة الخطورة بعيدة عن أماكن 
تــــــجــــــهــــــيــــــز األغـــــــــــــذيـــــــــــــة ألغــــــــــــــــــــــراض تــــســــلــــيــــم 
الــــــطــــــلــــــبــــــيــــــات، مـــــــــع ضـــــــــــــــــرورة تـــعـــقـــيـــمـــهـــا 

باستمرار.
وحــــــــدد الــــقــــســــم األخــــــــر إجـــــــــراءات 
احرازية يجب عى املستهلك اتخاذها 
عـــــــنـــــــد الـــــــتـــــــعـــــــامـــــــل مــــــــــع عـــــــــامـــــــــل تـــــوصـــــيـــــل 
ــــنـــــب االتــــــصــــــال  الــــــطــــــلــــــبــــــات، تـــــشـــــمـــــل تـــــجـ
املــــبــــاشــــر بــــــه، ومـــطـــالـــبـــتـــه بــــــرك الــطــلــب 
عــى عتبة الــبــاب أو داخــل بهو املبنى، 
وعـــــــنـــــــد اســــــــتــــــــام الــــــطــــــلــــــب يــــــجــــــب وضــــــع 
كــــيــــس الــــتــــوصــــيــــل يف حـــــــوض املـــغـــســـلـــة 

مــــبــــاشــــرة، والـــتـــخـــلـــص مـــــن الـــكـــيـــس يف 
ســلــة املــهــمــات بــعــد إفـــراغ محتوياته، 
وتــــــــــعــــــــــقــــــــــيــــــــــم حـــــــــــــــــــــــوض املــــــــــغــــــــــســــــــــلــــــــــة بــــــعــــــد 
االنتهاء، ونقل الغذاء إىل وعــاء آخر 
نظيف، وتجنب ملس الــغــذاء مباشرة 
أو األواين الـــتـــي تــــم تــوصــيــلــهــا، وعــــدم 
حفظ صحون التوصيل يف الخزانة أو 
ــــــل الــــــيــــــديــــــن مــــــــــدة 20  ــــــسـ الـــــــثـــــــاجـــــــة، وغـ

ثانية عى األقل قبل تناول الوجبة.

أشرف جمال ■ أبوظبي 

الهيئة دعت إلى تغيير القفازات بعد فتح أو غلق األبواب

»السالمة الغذائية«: طهو الطعام كاٍف لـ»قتل« كورونا

الهيئة شددت على ضرورة غسل اليدين عند تغيير القفازات.  ■ أرشيفية

■ إجمايل الحاالت املسجلة 38 ألفاً و268 حالة.
■ وفاة شخص من املصابني بكوفيد 19، ليصل عدد الوفيات املسجلة يف الدولة إىل 275 شخصاً.
■ عدد حاالت اإلصابة بمرض كوفيد 19 التي مازالت تتلقى العالج يف الدولة 16 ألفاً و932 حالة.

مستجدات الحاالت

30
دقيقة أقصى مدة آمنة 
لتوصيل األطعمة.
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ــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي ملـــؤســـســـة  أكـــــــد الـــــرئـ
ـــفـــــان جـــمـــعـــة  دبـــــــــي لـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل خـــــلــ
 »M061« بـــــــلـــــــهـــــــول، أن مـــــــــشـــــــــروع
الـــــــــــــــذي أطــــــلــــــقــــــتــــــه املـــــــؤســـــــســـــــة بـــــهـــــدف 
تــــــــطــــــــويــــــــر نـــــــــــمـــــــــــوذج إمـــــــــــــــــــــــــارايت مــــبــــتــــكــــر 
ألجــــهــــزة الــتــنــفــس االصـــطـــنـــاعـــي مــن 
ــــريـــــق عـــلـــمـــي مـــتـــخـــصـــص مــن  قــــبــــل فـ
الــــــــكــــــــفــــــــاءات الــــــوطــــــنــــــيــــــة والــــــعــــــاملــــــيــــــة، 
يـــــمـــــثـــــل أحـــــــــــد مـــــــخـــــــرجـــــــات مــــــــبــــــــادرات 
املؤسسة لدعم خــط الــدفــاع األول 
يف دولــة اإلمـــارات، وتعزيز قدراته 
لـــــتـــــقـــــديـــــم خــــــــدمــــــــات صـــــحـــــيـــــة بـــــأعـــــى 

املعايري.
وقـــــــــال بــــلــــهــــول إن »تــــوجــــيــــهــــات 
سمو الشيخ حمدان بن محمد بن 
راشــــــــد آل مــــكــــتــــوم، ويل عــــهــــد دبــــي 
ــــيـــــس املــــجــــلــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي رئـــيـــس  رئـ
مــــــــجــــــــلــــــــس أمــــــــــــــنــــــــــــــاء مـــــــــؤســـــــــســـــــــة دبـــــــــي 
للمستقبل، ودعمه، شكال حافزاً 
ــــريـــــق الــــــــــذي تــــمــــكــــن مــن  ــــفـ لــــجــــهــــود الـ
تــنــفــيــذ املـــشـــروع خـــالل فـــرة قــصــرية 
لــــدعــــم جــــهــــود الــــقــــطــــاع الـــصـــحـــي يف 
دولة اإلمارات يف مواجهة تحديات 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريوس كـــــــــــــــــــــــــــورونـــــــــــــــــــــــــــا املــــــــــســــــــــتــــــــــجــــــــــد 
)كوفيد-19(، والحفاظ عى صحة 

وسالمة أفراد املجتمع«.
وأكـــد أن املــشــروع يــوفــر منصة 
مفتوحة املصدر تتضمن معلومات 
ــــنـــــفـــــس  ــــتـ ــــيـــــة عــــــــــن أجــــــــــهــــــــــزة الـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــفـــــصـ تـ
االصــطــنــاعــي يــمــكــن الـــوصـــول إلــيــهــا 
بـــســـهـــولـــة عــــر شـــبـــكـــة اإلنـــــرنـــــت مــن 
أي مـــكـــان يف الـــعـــالـــم، بـــمـــا يــعــكــس 
ــــارات بــرفــد جــهــود  الـــتـــزام دولــــة اإلمــ
الــــــقــــــطــــــاعــــــات الـــــصـــــحـــــيـــــة والــــعــــلــــمــــيــــة 
والـــــــتـــــــكـــــــنـــــــولـــــــوجـــــــيـــــــة والـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــاون مــــع 
مـــــــخـــــــتـــــــلـــــــف الـــــــــــــــــــــــــدول والـــــــــحـــــــــكـــــــــومـــــــــات 
واملـــؤســـســـات والـــشـــركـــات الــخــاصــة 

يف مواجهة »كوفيد-19«.
 »M061« وعمل فريق مشروع
عـــــى مـــــــدار ثـــمـــانـــيـــة أســــابــــيــــع لــتــطــويــر 

جهاز تنفس اصطناعي يعتمد عى 
مــــــــــكــــــــــونــــــــــات مــــــــــــتــــــــــــوافــــــــــــرة يف ســـــــالســـــــل 
اإلمــــداد املــتــوافــرة، يمكن تجميعها 
بسهولة وتطويرها وفقاً للحاجة، 
ودرس الـــفـــريـــق تــصــمــيــمــات أجـــهـــزة 
التنفس املوجودة، مع الركيز عى 

عاميل الفاعلية واملتانة.
وركـــزت مرحلة التصميم عى 
تطوير أجهزة متينة قابلة للتطوير 
نـــظـــراً لــــدورهــــا الـــحـــيـــوي يف الــحــفــاظ 
عــــــــــــــى اســــــــــــتــــــــــــقــــــــــــرار حــــــــــــالــــــــــــة املــــــــصــــــــابــــــــن 
بــــــــــالــــــــــفــــــــــريوس، ومــــــــنــــــــح أجـــــســـــامـــــهـــــم 
الــــوقــــت الــــكــــايف ملـــواجـــهـــتـــه والـــتـــعـــايف 
من اإلصابة، خاصة عندما يصبح 
املـــــــــريـــــــــض غـــــــــري قــــــــــــــادر عـــــــــى الــــتــــنــــفــــس 

بصورة تلقائية. 

ويــــــنــــــفــــــذ الـــــــجـــــــهـــــــاز هــــــــــــذه املــــــهــــــمــــــة مـــن 
خـــــــــــــــالل دفـــــــــــــــع الـــــــــــــهـــــــــــــواء نــــــــحــــــــو رئــــــتــــــي 
املــــريــــض يك يـــحـــصـــل عــــى إمـــــــدادات 
كــافــيــة مـــن األكــســجــن، ويــســاعــده 
يف الــــــــتــــــــخــــــــلــــــــص مـــــــــــــن ثـــــــــــــــــاين أكــــــســــــيــــــد 

الكربون يف الوقت ذاته.

 »M061« ويـــــــتـــــــضـــــــمـــــــن جــــــــــهــــــــــاز
أنظمة فرعية عديدة مدمجة معاً 
بتناسق يك تؤدي وظيفتها الطبية 
بــــــفــــــاعــــــلــــــيــــــة كـــــــــــبـــــــــــرية، حـــــــيـــــــث تــــضــــمــــن 
الـــــــــــــــــــــدورة الـــــتـــــنـــــفـــــســـــيـــــة الـــــــــــقـــــــــــدرة عــــى 
تـــــــــنـــــــــفـــــــــس املــــــــــــــــريــــــــــــــــض والـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــكـــــــــــم يف 
الشهيق والزفري، فخالل الشهيق 
يخلط الجهاز الــهــواء واألكسجن 
املـــــــــــــــضـــــــــــــــغـــــــــــــــوط يك يـــــــــــحـــــــــــقـــــــــــق تـــــــــركـــــــــيـــــــــز 
األكــــســــجــــن املــــطــــلــــوب الـــــــذي يــــــراوح 
مــن 21% إىل 100%، ويــدفــعــه إىل 
رئتي املريض وفق الضبط املناسب. 
 »M061« جـــــــــــــــــهـــــــــــــــــاز  ويــــــــــــــلــــــــــــــبــــــــــــــي 
احـــتـــيـــاجـــات كـــل مـــريـــض ألنــــه يــقــدم 
أنــــــــــــــــــــــــــــواعــــــــــــــــــــــــــــاً عــــــــــــــــــــــــــــدة مـــــــــــــــــــــن الـــــــــتـــــــــنـــــــــفـــــــــس 
االصـــــــــــــطـــــــــــــنـــــــــــــاعـــــــــــــي، مـــــــــــثـــــــــــل الـــــــتـــــــنـــــــفـــــــس 
بـــــــالـــــــضـــــــغـــــــط والــــــــتــــــــنــــــــفــــــــس بـــــالـــــحـــــجـــــم 
والـــــــــتـــــــــنـــــــــفـــــــــس الــــــــــتــــــــــلــــــــــقــــــــــايئ، ويــــــــخــــــــتــــــــار 
الـــطـــبـــيـــب الــــنــــوع املـــنـــاســـب لــلــمــريــض 
وفــقــاً لحالته الصحية، كما يقدم 
ــــفــــــس الـــــــبـــــــاضـــــــع وغــــــري  ــنــ ــ ــتــ ــ الـــــــجـــــــهـــــــاز الــ
ــــبـــــاضـــــع لــــــفــــــرات مــــــن ســــــاعــــــات إىل  الـ

أسابيع.
وُصـــــــــــــــمـــــــــــــــم الــــــــــــجــــــــــــهــــــــــــاز ملـــــــــواجـــــــــهـــــــــة 
الـــــــــنـــــــــقـــــــــص الـــــــــــــــــــــــذي أحــــــــــــــدثــــــــــــــه الــــــــــــوبــــــــــــاء 
ــــــف الـــــــضـــــــغـــــــط عـــــــــــن أنـــــظـــــمـــــة  ــيـ ــ ــ ــــفـ ــ ــــخـ ــ وتـ
الــرعــايــة الــصــحــيــة عـــر دعـــم أجــهــزة 
الــتــنــفــس االصــطــنــاعــي املـــوجـــودة يف 

املستشفيات، وليس استبدالها.
وصــمــم فــريــق »M061« دائـــرة 
إلكرونية متعددة الطبقات تضم 
حــــاســــوبــــاً وواجـــــهـــــات رقـــمـــيـــة لــدعــم 
تــطــويــر جــهــاز التنفس االصطناعي 
املـــــــــــــزود بـــــشـــــاشـــــة ملـــــــس يـــســـتـــخـــدمـــهـــا 
األطباء لتشغيل الجهاز والتحكم 
فــيــه، واتــبــع فــريــق الــعــمــل أساليب 
هــــنــــدســــيــــة احـــــرافـــــيـــــة خـــــــالل تـــطـــويـــر 
الـــــجـــــهـــــاز لـــــضـــــمـــــان مــــطــــابــــقــــتــــه ألعـــــى 
معايري الجودة استعداداً لعملية 
االعـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــاد، واضــــــــــــعــــــــــــاً يف اعـــــــتـــــــبـــــــاره 

ــبــــــات أخـــــــصـــــــائـــــــيـــــــي األمــــــــــــــــراض  ــ ــلــ ــ ــــطــ ــتــ ــ مــ
التنفسية الــذيــن يــعــالــجــون مــرىض 
»كــــــــــــوفــــــــــــيــــــــــــد-19« ولــــــــديــــــــهــــــــم خــــــــــرات 
كـــــبـــــرية يف مـــــجـــــال أجــــــهــــــزة الـــتـــنـــفـــس 

االصطناعي.
دبيÀ اإلمارات اليوم

منصة تتضمن معلومات تفصيلية عن 
أجهزة التنفس االصطناعي يمكن 

الوصول إليها بسهولة.  

مشروع تقوده »دبي للمستقبل« لدعم جهود القطاع الصحي بالدولة

تطوير نموذج إماراتي مبتكر ألجهزة 
التنفس االصطناعي بمعايير عالمية

الجهاز ُصمم لدعم أجهزة 
التنفس االصطناعي 

بالمستشفيات. Àمن المصدر

كفاءات إماراتية 
وعالمية اختبارات ميدانية

ضم الفريق العلمي 
المسؤول عن تطوير 

المشروع نخبة من 
الكفاءات اإلماراتية 

والعالمية، هم كل من: 
خليفة القامة، وصقر بن 
غالب، ومريم بوحميد، 

وطارق طه، وراشد 
السويدي، ومحمد 

الزحمي، وماجد الخطيب، 
وحمد محمد، وليث 
مهدي، وألكسندر 

سبايس، وجوليان فيرلينج.
وتم تنفيذ المشروع 

بالشراكة بين مؤسسة 
دبي للمستقبل، ومكتب 

الذكاء االصطناعي في 
حكومة دولة اإلمارات، 

ومركز التحكم والسيطرة 
لمكافحة فيروس كورونا 
في دبي، ووزارة الصحة 

ووقاية المجتمع، ودائرة 
الصحة بدبي، وجامعة 
محمد بن راشد للطب 

والعلوم الصحية، 
والعديد من الجهات 

الحكومية والمراكز البحثية 
والمؤسسات العالمية 

والشركات الناشئة األخرى.

 »M061« يخطط فريق
إلجراء اختبارات وتجارب 
ميدانية بالتعاون مع 

أخصائيي الجهاز التنفسي 
واألطباء في 

مستشفيات دبي، 
وإجراء اختبارات على 

المرضى بعد نجاح 
االختبارات التي سيخضع 

لها الجهاز لضمان سالمة 
المرضى.
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الوضع الحالي للمش�وع حتى �ونيو 2020

دورة تصنيع جهاز التنفس

 «M061» استغ�ق الف��ق ثمانية أسا�يع لتطو�ر جهاز
للتنفس الصناعي.

تم تصنيع الجهاز من القطع المتوفرة في سالسل
االمداد الحالية.

قابل للتجميع بسهولة وللتطو�ر وفقًا للحاجة.

تم تصميم جهاز التنفس الصناعي «M061» استجابة 
للظ�وف التي تمر بها مختلف الدول بسبب وباء 

كوفيد-19 ولتخفيف الضغط على أنظمة الرعاية الصحية 
خالل األزمة.

يلبي الجهاز «M061» معا�ير أجهزة التنفس الصناعي 
المصنعة س��عًا والتي وضعتها وكالة �نظيم األدوية 

ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة.  

الممي�ات
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التحقق واالختبار الهندسي
 تصميم وبناء نسخة نموذج من المنتج الذي يلبي

المتطلبات الوظيفية الواردة في وثائق متطلبات المنتج  

التحقق واالختبار الهندسي - النموذج المعّدل 1.3

وثائق متطلبات الجهـاز المعّدلة

شهادة
التوافق

الطبــــي
والصناعي

التحقق واالختبار الهندسي 2

تصنيع الجهاز بكميات ضخمة

التجارب الميدانية

نموذج اإل�تاج النهائي

أمين الجمال  À دبي

اعـــتـــمـــد مـــجـــلـــس إدارة مــــركــــز دبـــي 
لــلــتــوحــد إجـــــراءات جــديــدة لقبول 
وتــــأهــــيــــل الـــطـــلـــبـــة لـــلـــعـــام الــــــــدرايس 
املــــــــــــقــــــــــــبــــــــــــل، مـــــــــنـــــــــهـــــــــا تـــــــــــــوفـــــــــــــري فــــــــرتــــــــن 
للدراسة، نهارية وليلية، وزيادة 
ســــن الــــقــــبــــول بــــاملــــركــــز لـــلـــفـــئـــات مــن 

ثالث سنوات إىل 21 سنة.
جــــــــــــــــــــــاء ذلــــــــــــــــــــــك خــــــــــــــــــــــالل جــــــلــــــســــــة 
املــــــجــــــلــــــس الـــــــــــدوريـــــــــــة الـــــــتـــــــي عـــــقـــــدت 
أخـــــــــــــــــــــــــــرياً، بـــــــــرئـــــــــاســـــــــة نــــــــــائــــــــــب رئــــــيــــــس 
مــجــلــس اإلدارة هـــاشـــم الــقــاســم، 
وحضور أعضاء املجلس الشيخة 
الــــــــــــدكــــــــــــتــــــــــــورة عــــــــلــــــــيــــــــاء الـــــــقـــــــاســـــــمـــــــي، 
وســامــي الــريــامــي، وخــالــد املــالــك، 
ومــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــــــــام املــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــز مـــــــحـــــــمـــــــد 
الــــــــــــــعــــــــــــــمــــــــــــــادي، ورئــــــــــــــيــــــــــــــس بــــــــرنــــــــامــــــــج 
الـــــــــــتـــــــــــوحـــــــــــد يف املــــــــــــــركــــــــــــــز نــــــــيــــــــكــــــــوالس 

أورالند.
وتـــــــــنـــــــــاول االجـــــــتـــــــمـــــــاع مــــنــــاقــــشــــة 

خطة العمل خــالل الــفــرة املقبلة 
للمركز، ومتابعتها، واقراحات 

تنمية املركز بخدمات جديدة.
وتــــــــــضــــــــــمــــــــــنــــــــــت خـــــــــــطـــــــــــة الــــــــعــــــــمــــــــل 
التأهيلية للعام الــدرايس الجديد 
مــــحــــاور اســـراتـــيـــجـــيـــة عـــــدة تــمــثــلــت 
بــتــوســيــع خــدمــاتــه املتخصصة من 
خــــــالل تــــوفــــري فــــرتــــن دراســــيــــتــــن، 
فـــــــــــــــــــإىل جــــــــــــانــــــــــــب نــــــــــــظــــــــــــام الــــــــــرنــــــــــامــــــــــج 
الــتــأهــيــيل الـــنـــهـــاري، ســيــتــم تطبيق 
برنامج الفرة املسائية للجلسات 
الــــفــــرديــــة املـــســـائـــيـــة الــــتــــي ســتــســمــح 
لــــــــــــلــــــــــــعــــــــــــديــــــــــــد مــــــــــــــــــــن األطـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــال غـــــــري 
امللتحقن بــاملــركــز بــاالســتــفــادة من 
خــــدمــــاتــــه الــــعــــيــــاديــــة الــــتــــي يــقــدمــهــا 
فــريــق مــتــعــدد الــتــخــصــصــات تحت 
إشـــراف رئــيــس بــرنــامــج الــتــوحــد يف 
املــركــز، أخــصــايئ تحليل الــســلــوك 
املـــــــعـــــــتـــــــمـــــــد مــــــــــــن الـــــــــــــبـــــــــــــورد األمـــــــــــــــرييك 

نيكوالس أورالند.
وتــتــضــمــن الـــخـــطـــة الــتــأهــيــلــيــة 

زيـــــــــــــــــــــــــــــــادة ســــــــــــــــن الــــــــــــقــــــــــــبــــــــــــول لـــــــلـــــــعـــــــام 
الـــــــــدرايس املـــقـــبـــل لــتــشــمــل جــمــيــع 
الــــــــفــــــــئــــــــات الـــــــعـــــــمـــــــريـــــــة مـــــــــــن ســـــــــــن 3 
سنوات إىل 21 سنة، إضافة إىل 
توفري طرق عالجية فريدة ضمن 
خطط تــربــويــة وتأهيلية مناسبة 
لـــــــــكـــــــــل حــــــــــــــالــــــــــــــة، وذلــــــــــــــــــــــك بـــــــــرســـــــــوم 
ســــــــــنــــــــــويــــــــــة ال تــــــــــتــــــــــعــــــــــدى 60 ألــــــــــف 
درهــــــم، ويـــمـــثـــل هـــــذا املـــبـــلـــغ %50 
من الكلفة الحقيقية للطالب يف 
ــنـــــة، والــــــتــــــي تــــبــــلــــغ 120 ألــــف  ــ الـــــسـ

درهم. 
وكــــــــــــــــشــــــــــــــــف رئــــــــــــــــيــــــــــــــــس بـــــــــــرنـــــــــــامـــــــــــج 
التوحد يف املــركــز أخــصــايئ تحليل 
الــــســــلــــوك املـــعـــتـــمـــد مـــــن الــــــبــــــورد يف 
الـــــــــــــواليـــــــــــــات املــــــــتــــــــحــــــــدة األمــــــــريكــــــــيــــــــة، 
ــــنـــــهـــــج  نــــــــيــــــــكــــــــوالس أورالنــــــــــــــــــــــــد، أن املـ
األســــــايس لــلــمــركــز ســيــتــم تــحــويــلــه 

إىل منهج PEAK املعتمد عاملياً.
وأوضـــــــــــــــح أن املـــــنـــــهـــــج الـــــجـــــديـــــد 
قــائــم عــى بــرامــج تحليل السلوك 

التطبيقي )ABA( وهو من أنجح 
ــــا يف  ــــهــ ــــتــــــخــــــدامــ املــــــنــــــاهــــــج الـــــــــرائـــــــــج اســ

الواليات املتحدة األمريكية. 
وأضــــــــــــــــــاف أورالنـــــــــــــــــــــد أن هـــــنـــــاك 
مجموعة من الرامج الحديثة تم 
اعــتــمــادهــا يف هــــذا املــنــهــج، تشمل 
عالج النطق والتواصل، والعالج 
ــــيـــــل  ــلـ ــ ــــتـــــحـ الــــــــوظــــــــيــــــــفــــــــي، وبـــــــــــــرامـــــــــــــج الـ
 VB-MAPP الـــســـلـــويك كـــرنـــامـــج
 Essentials for وبـــــــــــرنـــــــــــامـــــــــــج 
بـــــــــــرنـــــــــــامـــــــــــج  وكــــــــــــــــــــذلــــــــــــــــــــك   Living

 .ABLLS-R
وأوضــــح أنـــه تــم تــطــويــر بــرامــج 
تــنــمــيــة املـــهـــارات املــعــيــشــيــة الــيــومــيــة 
املـــقـــدمـــة لـــأطـــفـــال بـــربـــطـــهـــا بــخــطــة 
ــــلــــــويك الــــعــــالجــــيــــة،  الــــتــــحــــلــــيــــل الــــــســ
ــــيـــــل وتـــــــــدريـــــــــب األطـــــــــفـــــــــال عـــى  ــــأهـ ــتـ ــ لـ
تطبيق تلك املــهــارات ضمن بيئات 
مــخــتــلــفــة تـــحـــايك الـــــواقـــــع، إضـــافـــة 
ــــال عــى  ــ ــــفـ ــ إىل تـــحـــســـن قـــــــــدرة األطـ
التكيف مع املواقف االجتماعية.  

زيادة سن القبول ليشمل الفئات العمرية من 3 سنوات إلى 21.. والدراسة نهارية وليلية

»دبي للتوحد«: إجراءات جديدة لقبول 
الطلبة للعام الدراسي المقبل

»دبي للتوحد« طور برامج تنمية المهارات المعيشية اليومية المقدمة 
لألطفال. À  من المصدر  

برامج تعليمية وتأهيلية
يعتمد مركز دبي للتوحد برامج تعليمية وتأهيلية عدة للعام 

الدراسي 2020 - 2021، هي: تحليل السلوك التطبيقي، برنامج 
المهارات االجتماعية، عالج النطق والتواصل، العالج الوظيفي، 

العالج الطبيعي، التدريب على الكمبيوتر، التربية الفنية، التربية 
الموسيقية، جلسات الروبوتات التعليمية، أنشطة الحياة 

اليومية، غرف العالج الحسي، وغيرها من البرامج.

https://www.emaratalyoum.com/
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سمية الحمادي ■ كلباء

كــــــــشــــــــفــــــــت هــــــــيــــــــئــــــــة الـــــــــبـــــــــيـــــــــئـــــــــة واملـــــــــحـــــــــمـــــــــيـــــــــات 
الطبيعية يف الــشــارقــة عــن إعـــادة تأهيل 
الـــــجـــــســـــر الــــــقــــــديــــــم الــــــوحــــــيــــــد الــــــــــــذي يــــربــــط 
املحمية بمدينة كلباء بامتداد 100 مرت.

وأكـــــــــــــــــــــــــــــــدت الـــــــــهـــــــــيـــــــــئـــــــــة أن املـــــــــــشـــــــــــاريـــــــــــع 
ــــتـــــطـــــويـــــريـــــة لـــلـــمـــحـــمـــيـــة ســــتــــجــــعــــل مـــنـــهـــا  الـ
ــــامــــــرات  وجـــــهـــــة لــــعــــشــــاق الــــطــــبــــيــــعــــة واملــــــغــ
ومـــــــقـــــــصـــــــداً ســـــيـــــاحـــــيـــــاً وبـــــيـــــئـــــيـــــاً وتــــعــــلــــيــــمــــيــــاً 
مهماً، إذ يجري العمل عىل إنجاز أول 
مــركــز تــعــلــيــمــي فــيــهــا ســيــكــون مــن املــراكــز 
الــنــوعــيــة املتخصصة يف الــبــحــث العلمي 

والبيئي.
وأوضـــــــــــــــحـــــــــــــــت أنـــــــــــــــــه ســـــــــيـــــــــكـــــــــون هـــــــنـــــــاك 

تـــــعـــــاون وثــــيــــق بـــــن الــــجــــهــــات الــتــعــلــيــمــيــة 
كمركز األبــحــاث يف جامعة الشارقة يف 
ــــاثـــــر  ــــكـ ــــيـــــة وتـ ــــلـــــمـ مــــــــا يــــــخــــــص األبـــــــــحـــــــــاث الـــــعـ

األسماك املهددة باالنقراض. 
كـــــــــمـــــــــا ســـــــيـــــــتـــــــيـــــــح املـــــــــــــركـــــــــــــز الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــمـــــي 
الفرصة للطلبة والجامعين والباحثن 
للتعرف إىل مكونات املحمية الطبيعية 
ــــبـــــر عـــــــىل جـــانـــبـــي  بـــــاســـــتـــــحـــــداث مـــــمـــــى كـ
األحــــــــــــــــــــــــــــــواض املـــــــــــائـــــــــــيـــــــــــة الـــــــــــتـــــــــــي تـــــــــضـــــــــم أهـــــــــم 

الكائنات البحرية املوجودة.
وتــــــــــنــــــــــفــــــــــذ الـــــــــهـــــــــيـــــــــئـــــــــة مـــــــــجـــــــــمـــــــــوعـــــــــة مـــــن 
املشاريع الرتفيهية والعلمية تهدف إىل 
ــيــــة الـــبـــيـــئـــة  ــتــــمــــع بــــأهــــمــ ــــيـــــة فـــــئـــــات املــــجــ تـــــوعـ
الــطــبــيــعــيــة واحـــتـــضـــان كـــل أنـــــواع الــطــيــور 
املــــــــهــــــــددة بــــــــاالنــــــــقــــــــراض، فــــــضــــــاً عـــــــن بــــنــــاء 

ــــمــــــة لــــلــــســــاحــــف الــــخــــضــــراء  أعــــــشــــــاش دائــ
وصـــــــــاحـــــــــبـــــــــة مــــــــنــــــــقــــــــار الــــــــصــــــــقــــــــر املــــــــهــــــــددتــــــــن 

باالنقراض. 
وبـــــذلـــــت الـــهـــيـــئـــة جـــــهـــــوداً بـــالـــتـــعـــاون 
مــــــع الـــــعـــــديـــــد مــــــن الـــــجـــــهـــــات الــــحــــكــــومــــيــــة 
لحماية منطقة خور كلباء من التدهور 
الـــــبـــــيـــــئـــــي، بــــــــإزالــــــــة املـــــخـــــلـــــفـــــات الــــصــــنــــاعــــيــــة 
الـــعـــالـــقـــة بــــن الـــصـــخـــور وجــــــذور أشـــجـــار 
الـــــــقـــــــرم، فـــــضـــــاً عــــــن الــــتــــنــــظــــيــــف املـــســـتـــمـــر 
لــــلــــرمــــال وإزالــــــــــة املـــــــــواد الــــتــــي مـــــن شـــأنـــهـــا 
التأثر عىل حياة والتنوع البيولوجي، 
مـــــا أســــهــــم يف عــــــــودة الـــــقـــــواقـــــع الـــبـــحـــريـــة 
واألصـــــــــــــــــــــداف والــــــــســــــــرطــــــــانــــــــات الـــــصـــــغـــــرة 
ــــة تــــــــزيــــــــد عــــىل  ــ ــــاحـ ــ ــــــسـ وانــــــــتــــــــشــــــــارهــــــــا عـــــــــىل مـ

كيلومرتين. التنظيف المستمر للرمال أسهم في عودة القواقع البحرية واألصداف. ■ من المصدر 

العمل على إنجاز أول مركز تعليمي متخصص بالهيئة

»بيئة الشارقة« تعيد تأهيل الجسر الرابط بين محمية القرم وكلباء

افــــتــــتــــحــــت هــــيــــئــــة الــــــطــــــرق واملـــــــواصـــــــات 
الــجــيــل الــجــديــد مــن مــظــات حــافــات 
املـــــــواصـــــــات الــــعــــامــــة يف أربـــــــــع مـــنـــاطـــق 
حيوية يف دبي، ضمن املرحلة األوىل 
مــن خــطــة تــشــمــل تنفيذ 1550 مظلة 
لـــــــركـــــــاب الــــــحــــــافــــــات خـــــــــال ثــــــاثــــــة إىل 
أربـــعـــة أعــــــوام مــقــبــلــة، بـــالـــشـــراكـــة مــع 

القطاع الخاص.
وقال املدير العام رئيس مجلس 
املــديــريــن يف هيئة الــطــرق واملــواصــات 
مـــطـــر مـــحـــمـــد الــــطــــايــــر: »ســـيـــتـــم تــنــفــيــذ 
املــــــــــــــشــــــــــــــروع بـــــــــالـــــــــشـــــــــراكـــــــــة مــــــــــــع الـــــــقـــــــطـــــــاع 
الخاص بأسلوب الـBOT، إذ سيقوم 
املـــســـتـــثـــمـــر بـــتـــمـــويـــل وتـــنـــفـــيـــذ وتــشــغــيــل 
املظات ومشاركة الهيئة يف إيــرادات 
اإلعانات طوال مدة التعاقد املقدرة 

بنحو 12 سنة«.
ــــيــــــح مــــن  ــتــ ــ وأضـــــــــــــــــــاف أن الــــــهــــــيــــــئــــــة تــ

ــــافـــــة  ــــة إضـ خـــــــــال هـــــــــذا املــــــــشــــــــروع فــــــرصــ
خــــــــدمــــــــات ابــــــتــــــكــــــاريــــــة وذكــــــــيــــــــة لــــخــــدمــــة 
املـــــــــســـــــــتـــــــــخـــــــــدمـــــــــن، وتـــــــــــنـــــــــــويـــــــــــع مـــــــــصـــــــــادر 

اإليــــــــــــــــــــــــــــــــــرادات، بـــــــمـــــــا يــــــحــــــقــــــق األهـــــــــــــــــداف 
الــــــــرئــــــــيــــــــســــــــة ملـــــــــشـــــــــاريـــــــــع الـــــــــــشـــــــــــراكـــــــــــة بــــن 

القطاعن العام والخاص.

وأوضــــــــــــح أنــــــــه روعــــــــــي يف تــصــمــيــم 
املــــظــــات الــــجــــديــــدة تــلــبــيــتــهــا ملــتــطــلــبــات 
املــــــــــنــــــــــاطــــــــــق الـــــــــحـــــــــيـــــــــويـــــــــة ذات الـــــــكـــــــثـــــــافـــــــة 
ــــيـــــاجـــــات  ــــتـ ــــيـــــة، واالحـ ــــالـ الــــســــكــــانــــيــــة الـــــعـ
الــــتــــشــــغــــيــــلــــيــــة الـــــحـــــالـــــيـــــة واملــــســــتــــقــــبــــلــــيــــة 
لـــــــــــــخـــــــــــــدمـــــــــــــات حـــــــــــــــــافـــــــــــــــــات املـــــــــــــــــواصـــــــــــــــــات 
الـــــــــــــعـــــــــــــامـــــــــــــة، كــــــــــمــــــــــا تــــــــتــــــــســــــــم بــــــطــــــابــــــعــــــهــــــا 
الـــــــــــــعـــــــــــــصـــــــــــــري الـــــــــــــــــــــــــــذي يــــــــــــــدمــــــــــــــج مــــــــــــــــا بــــــن 
التصميم الداخيل العميل والتميز يف 
املظهر الخارجي، وتوظيف العناصر 
اإلنــــــــــــــشــــــــــــــائــــــــــــــيــــــــــــــة لــــــــــــتــــــــــــخــــــــــــدم الــــــــتــــــــصــــــــمــــــــيــــــــم 
املعماري، لتكون جزءاً ال يتجزأ منه. 
وأضــــــــــــــــــــــاف: »جــــــــــــــــاء تـــــصـــــمـــــيـــــم املـــــــظـــــــات 
ــــاً مـــــــــع كــــــــــــود دبــــــي  ــــقــ ــــابــ ــــتــــــطــ الــــــــجــــــــديــــــــدة مــ
ــــيـــــث تــــــم تــــوفــــر  ألصــــــحــــــاب الـــــهـــــمـــــم، حـ
أمــاكــن مــخــصــصــة لــلــكــرايس املــتــحــركــة 

ومسارات للمكفوفن«.
دبي ■ اإلمارات اليوم

تصميم مبتكر ومستدام للمحطات الجديدة. ■ من المصدر

4 نماذج
تضمنت المرحلة األولى من المشروع افتتاح أربع مظالت ركاب 

للحافالت: األولى بموقف رئيس بالقرب من دوار السطوة 
 ،

ً
 يوميا

ً
)شارع الثاني من ديسمبر( بمعدل استخدام 750 راكبا

والثانية في موقف ثانوي بمنطقة بوليفارد برج خليفة )بالقرب 
من برج ممشى البوليفارد( بمعدل استخدام يراوح بين 250 
، والثالثة في موقف أساسي فـي شارع 

ً
 يوميا

ً
و750 راكبا

المستقبل )بالقرب من أبراج بارك تاورز( بمعدل استخدام يراوح 
، والرابعة في موقف تنزيل وتحميل 

ً
 يوميا

ً
بين 100 و250 راكبا

فـي شارع المستقبل خلف أبراج االمارات بمعدل استخدام 100 
.
ً
راكب يوميا

ضمن خطة تشمل تنفيذ 1550 مظلة

»طرق دبي« تفتتح الجيل الجديد 
من مظالت الحافالت بـ 4 مناطق

مطر الطاير:

سيتم تنفيذ المشروع 
بالشراكة مع القطاع 

الخاص بأسلوب
.BOTالـ

حــــــــــــــــــذر الـــــــــــبـــــــــــاحـــــــــــث يف عــــــــــــلــــــــــــوم الـــــــفـــــــلـــــــك 
واألرصـــــــــــــــــــــاد الـــــــجـــــــويـــــــة عــــــضــــــو االتـــــــحـــــــاد 
الـــــــعـــــــربـــــــي لــــــعــــــلــــــوم الـــــــفـــــــضـــــــاء والـــــفـــــلـــــك 
إبـــــراهـــــيـــــم الــــــــجــــــــروان، مــــــن أن ارتـــــفـــــاع 
درجـــــــــــــــة الـــــــــــــحـــــــــــــرارة الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة خـــــــال 
فصل الصيف يزيد من ارتفاع درجة 
الحرارة داخل املركبة إىل 60 درجة، 
نــــتــــيــــجــــة االحــــــتــــــبــــــاس الــــــــحــــــــراري داخــــــل 
الـــــــــســـــــــيـــــــــارة، مـــــــــا قـــــــــد يـــــســـــبـــــب اإلنـــــــهـــــــاك 
الـــــــــحـــــــــراري والـــــــصـــــــدمـــــــة الـــــــحـــــــراريـــــــة ملـــن 
داخل املركبة، وتحدث بسبب ذلك 
وفيات يف املناطق الحارة، خصوصاً 

يف فـــــــــــئـــــــــــة األطــــــــــــــــــفــــــــــــــــــال وكـــــــــــــــبـــــــــــــــار الــــــــســــــــن 
واملرىض.

ونــــبــــه إىل أن حـــــــــرارة الـــقـــيـــظ تـــؤثـــر 
عـــىل نــشــاط وصــحــة اإلنـــســـان الــعــادي 
ــــلـــــشـــــمـــــس املـــــــبـــــــاشـــــــرة،  عــــــنــــــد تــــــعــــــرضــــــه لـ
خــــــــــــصــــــــــــوصــــــــــــاً خـــــــــــــــــــال الـــــــــــــســـــــــــــاعـــــــــــــات بـــــن 
الــعــاشــرة صــبــاحــاً والــخــامــســة عــصــراً، 
وتــســبــب عــــــدداً مـــن األضـــــــرار الــصــحــيــة 
املرتبطة باألجواء الحارة  مثل اإلعياء 
واإلنــــهــــاك والـــطـــفـــح الــــحــــراري وضــربــة 
الـــــــشـــــــمـــــــس والـــــــتـــــــشـــــــنـــــــجـــــــات الــــعــــضــــلــــيــــة 

وغرها.
وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذر مـــــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــورة تـــــــــــــــرك 
األشـــــــــــخـــــــــــاص خـــــــصـــــــوصـــــــاً األطـــــــــــفـــــــــــال يف 

املركبات املعرضة للشمس املباشرة، 
إذ إنـــــــــــه خـــــــــــال ســـــــاعـــــــة تــــــرتــــــفــــــع درجـــــــــة 
ــــقـــــة  ــــلـ الــــــــــــــحــــــــــــــرارة داخـــــــــــــــــل الـــــــــســـــــــيـــــــــارة املـــــغـ
املـــــعـــــرضـــــة لــــشــــمــــس الـــــظـــــهـــــرة مـــــــن 35 
درجـــــــــــــة )درجــــــــــــــــة الـــــــــــحـــــــــــرارة الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
لـــــلـــــطـــــقـــــس( إىل 60 داخــــــــــــــل الــــــســــــيــــــارة 
نــــتــــيــــجــــة االحــــــتــــــبــــــاس الـــــــــحـــــــــراري داخـــــــل 
الــــســــيــــارة، مــــا قــــد يــتــســبــب يف أعـــــراض 
صــــــحــــــيــــــة ملـــــــــــن يف داخــــــــلــــــــهــــــــا تـــــــــــــــــؤدي إىل 
الوفاة، خصوصاً فئة األطفال وكبار 

السن واملرىض.
ونـــــــبـــــــه إىل أن درجــــــــــــــــات الــــــــحــــــــرارة 
الـــــــعـــــــالـــــــيـــــــة داخــــــــــــــــل املـــــــــركـــــــــبـــــــــات املــــغــــلــــقــــة 
تتسبب يف اشتعال املواد التي تحتوي 

عــىل الكحول كاملعقمات والعطور، 
ــــيـــــة  كــــــمــــــا أن درجــــــــــــــــات الـــــــــــحـــــــــــرارة الـــــعـــــالـ
خـــــارج املـــركـــبـــة قـــد تــتــســبــب يف انــفــجــار 
اإلطـــــــــــــــارات الــــقــــديــــمــــة أو الــــــرديــــــئــــــة، مــا 

يعرض حياة الناس للخطر. 
إىل ذلـــك، دعـــت شــرطــة أبــوظــبــي 
الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــور إىل تــــــــوخــــــــي الــــــــــحــــــــــذر عــــنــــد 
اســـتـــخـــدام مــعــقــمــات الـــيـــديـــن، وعـــدم 
تــركــهــا فــــرتة طــويــلــة داخـــــل املـــركـــبـــات، 
خصوصاً مع ارتفاع درجــات الحرارة 

خال فصل الصيف.
وأشارت إىل أن معظم املعقمات 
تــــــحــــــتــــــوي عـــــــــىل مـــــــــــــــادة الـــــــكـــــــحـــــــول الـــــتـــــي 
تـــــســـــاعـــــد عــــــــىل تــــقــــلــــيــــل خـــــطـــــر اإلصــــــابــــــة 

بـــــــعـــــــدوى »كـــــــــوفـــــــــيـــــــــد-19«، وعــــــــــــــادة مـــا 
تحتوي املعقمات عىل تركيز مختلف 

من الكحول من معقم آلخر.
ــــنــــــاق  ــــتــ وقـــــــــالـــــــــت إن »حـــــــــــــــــــــوادث اخــ
األطـــــــــــــــــفـــــــــــــــــال داخـــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــســـــــــــــيـــــــــــــارة وهــــــــــم 
بمفردهم تــعــود إىل إهــمــال األســـر يف 
املـــــــــقـــــــــام األول، ألن الــــــطــــــفــــــل ال يـــعـــي 
ــــه نـــتـــيـــجـــة قــلــة  ــتـــــي تـــحـــيـــط بــ ــ املـــــخـــــاطـــــر الـ
إدراكه لألمور، وهنا يأيت دور أولياء 
األمــــــــور يف حـــمـــايـــة الـــطـــفـــل مــــن نــفــســه 
ومــــــــــــن اآلخــــــــــــريــــــــــــن، حــــــيــــــث يـــــعـــــتـــــر دور 
األسرة حيوياً يف هذا اإلطار، متمنية 
عــدم وقــوع مثل هــذه الــحــوادث التي 

يذهب ضحيتها األبرياء«.

درجات الحرارة العالية داخل المركبات 
المغلقة تتسبب في اشتعال المواد 

التي تحتوي على الكحول.

تحذيرات من ترك 
األطفال أو 

المعقمات داخل 
المركبات المغلقة

أحمد عابد ■ أبوظبي

ترك األطفال في المركبات قد يتسبب في وفاتهم أو تعريضهم لالختناق. ■ من المصدر

جريمة يعاقب 
عليها القانون

ناشدت شرطة أبوظبي 
السائقين عدم ترك 

األطفال داخل المركبات 
بمفردهم أثناء التسوق، 

أو ألي سبب آخر، 
وتعريض حياتهم للخطر، 

إذ ُيعد ذلك جريمة 
ُيعاقب عليها القانون، 

وسيتم إحالة كل من 
يثبت إهماله في مثل 

هذه الحاالت إلى 
الجهات القضائية التخاذ 

اإلجراءات القانونية 
بحقهم.

وأوضحت أن ترك األطفال 
في المركبات قد يتسبب 

في وفاتهم أو 
تعريضهم لالختناق، نتيجة 

عبث األطفال بمفتاح 
السيارة وإغالقها، ما 

يؤدي إلى نقص 
األكسجين وارتفاع درجات 

الحرارة داخل المركبة أو 
تحريكها جراء العبث بناقل 
الحركة ووقوع حادث، أو 
استغالل ضعاف النفوس 

وسرقة السيارة.

الصيف يرفع حرارتها إلى 60 درجة نتيجة االحتباس الحراري

https://www.emaratalyoum.com/
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رســــــائــل
طلبات توظيف

أنــا مــواطــنــة )26 عــامــاً( مــن الــشــارقــة، 
حاصلة عىل شهادة الثانوية العامة، 
وشـــــــــهـــــــــادة يف أعــــــــمــــــــال الـــــســـــكـــــرتـــــاريـــــة، 
ولــــــدي خـــــرة عــمــلــيــة يف الـــعـــمـــل بــأحــد 
ــــيـــــفـــــة مـــنـــذ  ــــــن وظـ ــــــث عـ ــــــحـ الــــــبــــــنــــــوك، وأبـ
ســنــة ونــصــف الــســنــة، وطــرقــت أبــوابــاً 
عدة يف مؤسسات حكومية وخاصة 
يف الــــــــــــشــــــــــــارقــــــــــــة ودبـــــــــــــــــــــي ولـــــــــــــــــم أوفـــــــــــــــــق، 
ــــكـــــون مـــــــن أربـــــــعـــــــة أفـــــــــــراد،  ــــتـ وأســـــــــــــريت تـ
وتـــمـــّر بـــظـــروف مــعــيــشــيــة صــعــبــة، لــذا 
أناشد املسؤولني مساعديت يف إيجاد 
ــــيـــــفـــــة تـــــســـــاعـــــدين عـــــــىل مـــــصـــــروفـــــات  وظـ

الحياة ومتطلباتها.

)حصة(

أنـــا مـــواطـــن )24 عـــامـــاً( مـــن الــشــارقــة، 
ــــثـــــاين  حــــــاصــــــل عـــــــىل شـــــــهـــــــادة الــــــصــــــف الـ
اإلعــــــــــــــــــــدادي، ولـــــــــــدي خـــــــــرة عــــمــــلــــيــــة يف 
إحـــــدى الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة والــعــمــل 
ــــيـــــفـــــة مـــنـــذ  مـــــــنـــــــدوبـــــــاً، وأبـــــــحـــــــث عـــــــن وظـ
ســـــــــنـــــــــتـــــــــني، إذ طـــــــــــرقـــــــــــت أبــــــــــــــــــوابــــــــــــــــــاً عـــــــــدة 
بــــــمــــــؤســــــســــــات حـــــكـــــومـــــيـــــة وخـــــــــاصـــــــــة يف 
الـــشـــارقـــة ودبـــــي ولــــم أوفـــــق، وأســــريت 
تــــمــــّر بـــــظـــــروف مـــعـــيـــشـــيـــة صــــعــــبــــة، لــــذا 
أناشد املسؤولني مساعديت يف إيجاد 
ــــفـــــة تـــــســـــاعـــــدين عـــــــىل مـــــصـــــروفـــــات  ــــيـ وظـ

الحياة.

)حمدان(

ــــاً( حـــاصـــلـــة عــىل  ــــامـ أنـــــا مـــواطـــنـــة )24 عـ
ــــانـــــويـــــة الـــــعـــــامـــــة، وأدرس  ــــثـ شــــــهــــــادة الـ
بـــــجـــــامـــــعـــــة زايــــــــــــــد يف الــــــســــــنــــــة الـــــثـــــالـــــثـــــة، 
وحاولت البحث عن عمل يك أساند 
والديت املطلقة عىل متطلبات الحياة 
ومـــصـــروفـــاتـــهـــا يف ظــــل غــــــاء املــعــيــشــة 
وارتـــــفـــــاع األســـــعـــــار، إذ طـــرقـــت أبـــــواب 
جهات حكومية وخاصة ولم أوفق.

لــــــــــذا أنــــــــاشــــــــد املـــــــســـــــؤولـــــــني يف الـــــجـــــهـــــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة والـــــخـــــاصـــــة مــــســــاعــــديت يف 
العثور عىل عمل أستطيع من خاله 
مـــــــــســـــــــاعـــــــــدة أســـــــــــــــــــريت عــــــــــــىل مـــــتـــــطـــــلـــــبـــــات 

الحياة.

)خديجة(

أنــــــــــــا مـــــــــواطـــــــــن )28 عــــــــــــامــــــــــــاً(، أقــــــــيــــــــم يف 
الـــــــــــــفـــــــــــــجـــــــــــــرة، حــــــــــــاصــــــــــــل عــــــــــــــىل شــــــــــهــــــــــادة 
ــــامـــــة، أبـــــحـــــث عـــــن عــمــل  الــــثــــانــــويــــة الـــــعـ
منذ خمس سنوات، وطرقت أبواب 
الــــــــــوظــــــــــيــــــــــفــــــــــة بــــــــــجــــــــــهــــــــــات ومــــــــــؤســــــــــســــــــــات 
حــكــومــيــة وخـــاصـــة يف الـــفـــجـــرة ودبـــي 
والــــــشــــــارقــــــة ولــــــــم أوفـــــــــــق، ولـــــــــدي حــب 
ــــنـــــاء  اإلنــــــــــتــــــــــاج والــــــــعــــــــطــــــــاء وأرغــــــــــــــــب يف بـ

مستقبيل.
لــــــــــــذا أتــــــمــــــنــــــى الـــــــعـــــــثـــــــور عـــــــــىل عـــمـــل 
أســتــطــيــع مـــن خـــالـــه أن أعـــيـــل نــفــي 
وأسريت عىل متطلبات الحياة يف ظل 

غاء املعيشة وارتفاع األسعار.

)سعيد(

يعاني سرطان الرئة

تــكــفــل مـــتـــرع بـــســـداد 47 ألـــفـــاً و604 
دراهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم كــــــــــــلــــــــــــفــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــــــــاج املـــــــــــــــريـــــــــــــــض 
ــــاً(،  ــــامــ ــــلـــــه - يـــمـــنـــي - 64 عــ ــــبـــــدالـ )أبـــــوعـ
الـــــــــــــــــذي يـــــــــعـــــــــاين ســــــــــرطــــــــــان الــــــــــرئــــــــــة مــــنــــذ 
عـــامـــني ونـــصـــف الــــعــــام، ويـــحـــتـــاج إىل 
عـــــــــــاج بــــمــــســــتــــشــــفــــى مــــــديــــــنــــــة الــــشــــيــــخ 
شخبوط الطبية يف أبــوظــبــي. ونسق 
»الخط الساخن« بني املترع ودائرة 
الشؤون اإلسامية والعمل الخري 
ــــتـــــرع إىل  يف دبـــــــي، لـــتـــحـــويـــل مـــبـــلـــغ الـ
حساب املريض يف مستشفى مدينة 

الشيخ شخبوط الطبية.
وكــــــــــــــانــــــــــــــت »اإلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات الــــــــــــيــــــــــــوم« 
ــــثـــــالـــــث مــــــن يـــونـــيـــو  ــــتـــــاريـــــخ الـ نــــــشــــــرت، بـ
الجاري، قصة معاناة )أبوعبدالله - 
يمني - 64 عاماً( مع سرطان الرئة، 
وتـــبـــلـــغ كـــلـــفـــة عــــاجــــه 47 ألــــفــــاً و604 
دراهــم ملدة عام، وليس لديه تأمني 
صحي، وظروفه املالية ال تسمح له 
بـــــتـــــغـــــطـــــيـــــة ولــــــــــــــو جـــــــــــــــــــــزءاً بــــــســــــيــــــطــــــاً مــــن 

تكاليف عاجه.
املــــــــــــــــريــــــــــــــــض  روى  أن  وســــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــق 
ــــيـــــوم« قـــصـــة اكــتــشــافــه  لــــــــ»اإلمـــــــارات الـ
املـــــرض، قـــائـــاً: »مــنــذ عــامــني ونــصــف 
الـــــــــــــعـــــــــــــام، شــــــــــعــــــــــرت بــــــــــارتــــــــــفــــــــــاع درجــــــــــــة 
حراريت وكرثة التعرق، وكنت أشعر 
بـــــــــــــــآالم حـــــــــــــــادة يف الـــــــــصـــــــــدر والــــــظــــــهــــــر، 
وكحة شديدة وجافة، تجعلني غر 
قــادر عىل التنفس بصورة طبيعية، 
فـــــــــــقـــــــــــررت الـــــــــــــذهـــــــــــــاب إىل مــــســــتــــشــــفــــى 
خــــــــــــــــــــــــــــــــاص ألطــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــــىل حـــــــــــالـــــــــــتـــــــــــي 

الصحية«.
ــــيــــــب  ــــبــ وأضــــــــــــــــــــــــــــاف: »أخــــــــــــــــــــــــرين الــــــطــ
ــيـــــة  ــ ــبـ ــ بـــــــــأنـــــــــنـــــــــي أحـــــــــــــتـــــــــــــاج إىل أدويــــــــــــــــــــــــــة طـ
ومــــــــــــــــــضــــــــــــــــــادات حـــــــــيـــــــــويـــــــــة ملــــــــــــــــــدة شـــــــهـــــــر، 

وستتحسن حالتي الصحية«.
وتــــابــــع: »لــــم أشـــعـــر بــــأي تــحــســن 

والـــــــــــــــــــوضـــــــــــــــــــع أصـــــــــــــبـــــــــــــح أكـــــــــــــــــــــرث ســــــــــــــــــــــــــوءاً، 
فــتــوجــهــت إىل املــســتــشــفــى، وأخــــرت 
ــــيـــــب بــــــــــأن اآلالم تــــــــــــــــزداد، وبـــــــات  ــــبـ الـــــطـ
جسدي مرهقاً، وليس باستطاعتي 
الــــقــــيــــام بـــــــأي عــــمــــل أو جــــهــــد بـــســـيـــط، 
فــــــــنــــــــصــــــــحــــــــنــــــــي بـــــــــــمـــــــــــراجـــــــــــعـــــــــــة أخـــــــــــصـــــــــــايئ 

سرطان يف املستشفى نفسه«.
وأضــــــــــــــــــــــاف: »تــــــــوجــــــــهــــــــت فـــــــــــــــــــوراً إىل 
الــــــطــــــبــــــيــــــب املــــــــخــــــــتــــــــص، وتـــــــــمـــــــــت إعـــــــــــــادة 
جميع الفحوص واألشعة املقطعية، 
وأظـــهـــرت الــنــتــائــج وجــــود بــقــع بــيــضــاء 
عىل املجرى التنفي والرئة اليمنى، 
ووجـــــــــــــــــود الـــــــتـــــــهـــــــاب حــــــــــــاد يف الـــــــصـــــــدر، 
وأخــــــــــــــــــــــرين بـــــــــــــضـــــــــــــرورة إجــــــــــــــــــــــراء مـــــنـــــظـــــار 

لــلــتــأكــد بــشــكــل أكــــرث دقـــــة، لــكــنــنــي لــم 
أســـتـــطـــع إجـــــــــراء عـــمـــلـــيـــة بـــاملـــنـــظـــار ألنـــه 

ليس لدّي مبلغ للعاج«.
وقـــــــال: »حـــــاولـــــت ابـــنـــتـــي إقـــنـــاعـــي 
ــــنـــــي  ــــنـ بـــــــــــــــــأن أجـــــــــــــــــــــري ذلـــــــــــــــــك املــــــــــنــــــــــظــــــــــار لـــــكـ
رفضت، ألن وضعنا املادي ضعيف، 
وبــعــدهــا نصحني الــطــبــيــب بــالــذهــاب 
إىل مــــــســــــتــــــشــــــفــــــى حــــــــكــــــــومــــــــي ملــــــعــــــرفــــــة 
حـــالـــتـــي الـــصـــحـــيـــة بـــشـــكـــل أكـــــرث دقــــة، 
ــــتـــــوجـــــهـــــت إىل مــــســــتــــشــــفــــى تــــــــــــوام يف  فـ
مـــــديـــــنـــــة الــــــــعــــــــني، وأخـــــــــــــــرين الــــطــــبــــيــــب 
بضرورة أخذ عينة من الرئة اليمنى 
وفـــــــــــحـــــــــــصـــــــــــهـــــــــــا لـــــــــــلـــــــــــتـــــــــــأكـــــــــــد مــــــــــــــــــن الــــــــبــــــــقــــــــع 
ــــبـــــوعـــــني  الــــــبــــــيــــــضــــــاء، وبـــــــعـــــــد مـــــــــــــرور أسـ

ــــــت اتــــــــــــــصــــــــــــــاالً مــــــــــــن الــــــــطــــــــبــــــــيــــــــب يف  ــيـ ــ ــ ــــقـ ــ ــلـ ــ ــ تـ
مــــــســــــتــــــشــــــفــــــى تـــــــــــــــــــــوام يـــــــــــخـــــــــــرين بــــــأنــــــنــــــي 

مصاب بسرطان الرئة«.
وتـــــــــــابـــــــــــع: »أخــــــــــــــــــرين الــــــطــــــبــــــيــــــب يف 
املستشفى بضرورة تناول كبسوالت 
كــيــمــاويــة وأدويـــــة، وتــنــاولــت الــعــاج 
يف مستشفى تــوام بالعني ملــدة سنة 
ــــنــــــة، واعــــــتــــــمــــــدت خـــــال  ونــــــصــــــف الــــــســ
فــــــــرة عـــــاجـــــي عــــــىل مـــــســـــاعـــــدات أحــــد 
املترعني، وحالياً أعالج بمستشفى 
مـــديـــنـــة الـــشـــيـــخ شـــخـــبـــوط الـــطـــبـــيـــة يف 
أبــــوظــــبــــي، وتـــبـــلـــغ كـــلـــفـــة عـــاجـــي ملـــدة 

عام، 47 ألفاً و604 دراهم«.
وأضـــــــاف أنـــــه عـــاطـــل عــــن الــعــمــل 
ــنــــــه، وابـــــنـــــتـــــه الـــــــكـــــــرى تـــعـــمـــل  ــ لـــــكـــــر ســ
ــــراتــــــب  بــــــــإحــــــــدى الــــــجــــــهــــــات الــــــخــــــاصــــــة بــ
5000 درهــــــــم، وأســـــرتـــــه تـــتـــكـــون مــن 
10 أفـــــراد، وراتــــب ابــنــتــه بــالــكــاد يلبي 

متطلبات حياتهم واإليجار.

صبيحة الكتبي À أبوظبي

 و604 
ً
متبّرع يسدد 47 ألفا

دراهم كلفة عالج »أبوعبداهلل«

رئيس القانون والنظام

لم يبَق سوى خمسة أشهر لنعلم من الرئيس الجديد، 
هل سيعاد انتخاب الرئيس األمرييك، دونالد ترامب، 

ألربعة أعوام أخرى، أم يأيت الديمقراطي جو بايدن عىل 
أكتاف أزمات ترامب الصحية واملالية واالجتماعية.

كانت حملة ترامب االنتخابية يف بداية العام تقوم عىل 
إنجازاته االقتصادية، لكن الوضع انقلب رأسًا عىل عقب، 

فقد تبخرت اإلنجازات يف مهب رياح فريوس »كوفيد-19«، 
وارتفع معدل البطالة بشكل قيايس إىل 14.7% يف أبريل، 

وانخفض أمس إىل %13.3.
ضرب الفريوس الحملتني االنتخابيتني معًا، وحبس 

املرشح الديمقراطي جو بايدن يف منزله، بينما يستغل 
ترامب صورة منافسه املحبوس ليظهر علنًا وبال كمامة، 

ورسالته أن الوضع سيعود إىل طبيعته.
لكن الوضع ليس بتلك البساطة، إذ سرعان ما انفجرت 

أزمة اجتماعية وأمنية إثر قتل الشرطي األبيض ديريك 
شوفني، املواطن األمرييك األسود جورج فلويد، أثناء 

اعتقاله، عندما وضع ركبته عىل رقبة فلويد الذي مات خنقًا. 
انفجرت األوضاع وخرجت تظاهرات تحولت إىل أحداث 

شغب عىل مستوى الواليات املتحدة، ومن الساحل إىل 
الساحل. الم ترامب حكام الواليات ووصفهم بالضعفاء، 

وأمرهم بقمع املظاهرات غري السلمية.
اتهم ترامب اليسار املتطرف، بقيادة بايدن، بإطالق 

سراح املخربني من السجن، لكنه قال إن »جو النعسان« ال 
يعلم شيئًا، إنما فريقه يتصرف من دون علمه، وإن هؤالء 

املخربني سيتولون السلطة لو انتخب بايدن، كما حدد 
الرئيس أن 13 شخصًا من فريق بايدن وراء هذه الخطة، 

ثم غرد »يف الثالث من نوفمرب«، أي إنه يقول ملؤيديه اذهبوا 
وأعيدوا انتخابي.

بايدن من جهته نشر صورة له يركع أمام أب أسود، 
وكتب كالمًا أقرب إىل مواعظ لتهدئة األوضاع وتحكيم 

العقل. ترامب لم يعد أمامه سوى استغالل أحداث 
الشغب ليفرض القانون كما صرح بعبارة: »أنا رئيس 

القانون والنظام«.
يتقدم بايدن يف استطالعات الرأي، حيث كان متقدمًا 

بست نقاط منذ أسبوعني، واليوم بعشرة. لكن ترامب لديه 
ورقة قوية قد تساعده، وهي أنه يستطيع إشعال حماس 

قاعدته االنتخابية التي أثبتت أنها ملتزمة أكرث يف 
التصويت. أما حل بايدن يف مواجهة ذلك فهو سرعة اختيار 
نائب له، وينصحه مستشاروه بأن يختار املرشحة التقدمية 

السابقة، إليزابيث وورين.
بالعربي: بعد إعالن الرئيس األمرييك الراحل، ليندون 

جونسون، يف مارس عام 1968 عدم ترشحه للرئاسة، 
كانت الواليات املتحدة تنحدر يف خراب بشكل لم يحدث 

منذ انتهاء الحرب األهلية قبل ذلك بقرن. يف أبريل 1968 
اغتيل مارتن لوثر كينغ، وأثار اغتياله غضبًا شعبيًا 
وشغبًا، زيادة عىل مظاهرات وشغب حرب فيتنام 

املشتعلة آنذاك.
بعد ذلك بشهرين اغتيل املرشح الديمقراطي روبرت 
كينيدي، ويف أغسطس من ذلك العام كافحت الشرطة 

مظاهرات مناهضة للحرب يف املؤتمر الوطني الديمقراطي 
بشيكاغو. ويف نوفمرب فاز املرشح الجمهوري، ريتشارد 

نيكسون، بالرئاسة، ووصل عىل أكتاف من سّماهم 
األمريكيني املنسيني وقد أطلق عىل نفسه اسم »رئيس 

القانون والنظام«.
يف تلك األثناء، قال جونسون: »شعرت بأين أعيش 

كابوسًا ال ينتهي«، وهذا بالضبط وضع ترامب اليوم.. 
التاريخ يعيد نفسه لكن الحقائق مختلفة.

Abdulla.AlQamzi@emaratalyoum.com

٥ دقائق

عبداهلل القمزي

المريض عاطل عن العمل لكبر سنه، 
وأسرته تتكون من 10 أفراد.
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لقطة
أفاٍع 

نــعــاين نــحــن ســكــان الــفــوعــة يف الــعــن 
ــــفـــــوعـــــة، مــا  انــــتــــشــــار أفــــــــــاٍع يف مـــــقـــــرة الـ
يـــســـبـــب الــــــخــــــوف والـــــــذعـــــــر، خـــصـــوصـــاً 
ــــتـــــشـــــر بـــــشـــــكـــــل كــــــبــــــر يف فـــصـــل  ــــنـ أنـــــــهـــــــا تـ
الــــصــــيــــف، إذ نــــــرى يف الـــــصـــــورة وجــــود 
ثعبان عىل مدخل طريق املقرة، لذا 
ــــلـــــديـــــة الــــعــــن  ــــنـــــاشـــــد املــــــســــــؤولــــــن يف بـ نـ

النظر يف هذا األمر.

القارئ: )علي الكعبي(

بـــــــــــــــــــدأت مـــــــــعـــــــــانـــــــــاة املـــــــــــريـــــــــــض املـــــــــوريـــــــــتـــــــــاين 
ــــمــــــد« الـــــبـــــالـــــغ مـــــــن الـــــعـــــمـــــر 52  ــــحــ »أبــــــومــ
عاماً مع املرض منذ 20 عاماً، حينما 
كــان يعاين تليفاً يف الكبد، ثم رحلته 
إىل العاصمة الريطانية لندن لزراعة 
الـــكـــبـــد وبـــعـــدهـــا مـــعـــانـــاتـــه عـــــدم قـــدرتـــه 
عــــىل تـــدبـــر قــيــمــة أدويـــــــة يـــحـــتـــاج إلــيــهــا 
مـــدى الــحــيــاة، وصــفــهــا لــه أطــبــاء بعد 
الـــعـــمـــلـــيـــة، حـــيـــث يـــحـــتـــاج إىل 53 ألـــفـــاً 
و487 درهــــــــمــــــــاً قــــيــــمــــة تـــــلـــــك األدويـــــــــــــة، 
واملـــــــــــــبـــــــــــــلـــــــــــــغ فــــــــــــــــــــــوق إمـــــــــــــكـــــــــــــانـــــــــــــاتـــــــــــــه املــــــــــالــــــــــيــــــــــة 
املتواضعة، ويناشد من يساعده عىل 

تسديد تكاليفها.
ــتـــــه  ــ ويــــــــــــــــــــــــــروي »أبـــــــــــومـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد« قـــــصـ
لـــــــــــــ»اإلمــــــــــــارات الـــــــــيـــــــــوم«، قــــــــائــــــــاً: »كــــنــــت 
ــبـــــد  ــ ــــكـ أعــــــــــــــــاين مـــــــشـــــــكـــــــات صــــــحــــــيــــــة يف الـ
وتــــــــــطــــــــــّورت مــــــــع مــــــــــــرور الــــــــوقــــــــت وكــــنــــت 
أتردد عىل مستشفى املفرق للعاج، 
إذ تــم إجــــراء فــحــوص طــبــيــة وتــحــالــيــل 

بـــيـــنـــت أين أعـــــــاين تـــلـــيـــفـــاً يف الـــكـــبـــد، 
ــــلـــــعـــــاج،  وتــــــــــم وصــــــــــف أدويـــــــــــــــة لـ
ولكن بعد ذلك ساءت حالتي 
الــــصــــحــــيــــة بــــشــــكــــل أكـــــــــــر، فـــقـــد 

أكــــــــد األطـــــــبـــــــاء يل أنــــــــه ال يــــوجــــد 
عاج لحالتي الصحية سوى زراعة 

كبد«.
وأشــــــــــــار إىل أن »عــــمــــلــــيــــة الــــــزراعــــــة 
مـــكـــلـــفـــة جـــــــداً وكــــانــــت غــــر مــــتــــوافــــرة يف 
ــــــت، إذ خـــاطـــب  ــــوقـ ــ ــــــة يف ذلـــــــك الـ ــــــدولـ الـ
أحـــــــــد األطــــــــبــــــــاء أحـــــــــد املــــســــتــــشــــفــــيــــات يف 
لــنــدن إلجـــراء العملية هــنــاك، فقمت 
بــالــســفــر عـــــام 2005 إىل لـــنـــدن إلجـــــراء 
ــــنـــــاك، عـــلـــمـــاً بـــأن  ــــتـــــوافـــــرة هـ الـــعـــمـــلـــيـــة املـ
أحــــــــــــــــد املـــــــحـــــــســـــــنـــــــن تـــــــكـــــــفـــــــل بــــــالــــــنــــــفــــــقــــــات 
العاجية كافة يف لندن، ولله الحمد 
تكللت العملية بالنجاح، وطلب مني 
األطــــــبــــــاء يف املـــســـتـــشـــفـــى تـــــنـــــاول أدويـــــــة 
مخصصة لحالتي بعد إجراء العملية 

الجراحية«. 
وتابع 

»أبومحمد«: 
»بعد 

عــــــــــــــــــــــوديت إىل الـــــــــــــــدولـــــــــــــــة تـــــــــوجـــــــــهـــــــــت إىل 
ــــتـــــشـــــفـــــى املـــــــــــفـــــــــــرق، وأكـــــــــــــــد األطــــــــبــــــــاء  مـــــسـ
هــــنــــاك حـــاجـــتـــي لـــتـــلـــك األدويـــــــــــة، وهـــي 
ـــــداً، وكـــــان الـــتـــأمـــن الــصــحــي  مــكــلــفــة جـ
وبـــــــــرنـــــــــامـــــــــج اإلعــــــــــــفــــــــــــاء يــــــغــــــطــــــيــــــان كــــلــــفــــة 
األدويــــــــــــــــة الــــــتــــــي أحـــــــتـــــــاج إلــــــيــــــهــــــا، ولــــكــــن 

خال الفرتة الحالية 
تـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــّولـــــــــــــــــــــت إىل 

مدينة الشيخ شخبوط الطبية لصرف 
األدوية ولكن لألسف التأمن الصحي 
ال يغطي نفقات هذه األدوية املكلفة، 
الـــــــــتـــــــــي تــــــبــــــلــــــغ كـــــلـــــفـــــتـــــهـــــا شـــــــــهـــــــــريـــــــــاً 4457 
درهــمــاً، أي يف الــعــام تبلغ كلفتها 53 
ألفاً و487 درهماً، واملشكلة أن املبلغ 

فوق إمكانايت املالية املتواضعة«.
وتــــــابــــــع »لـــــــــدي أســـــــــرة مــــكــــونــــة مــن 
خمسة أفراد، وأعتر املعيل الوحيد 
لهم، وأعمل إمام مسجد، وأتقاىض 
راتـــــــبـــــــاً يـــــقـــــدر بـــــــــــــــ7275 درهـــــــمـــــــاً شــــهــــريــــاً، 
ــــاً  ــــريــ ــــهــ يــــــــذهــــــــب مـــــــنـــــــه 3500 درهــــــــــــــــم شــ
ملـــــــــــســـــــــــتـــــــــــلـــــــــــزمـــــــــــات بـــــــــــنـــــــــــكـــــــــــيـــــــــــة، والـــــــــبـــــــــقـــــــــيـــــــــة 
ملـــصـــروفـــات الــحــيــاة ومــتــطــلــبــاتــهــا، وال 
أعرف ما العمل يف ظل الظروف التي 
أمــــــــــر بــــــهــــــا، إذ ســـــبـــــق يل الــــــتــــــقــــــدم عـــىل 
مــســاعــدة مــن جــمــعــيــات ومــؤســســات 
خــريــة وإىل اآلن لــم أجـــد أي رّد، لــذا 
أنـــــــــــاشـــــــــــد أهـــــــــــــــل الــــــــــخــــــــــر مـــــــــســـــــــاعـــــــــديت يف 

تكاليف األدوية التي أحتاج إليها«.
ويشر التقرير الطبي الصادر من 
مدينة الشيخ شخبوط الطبية إىل أن 
ــــريــــــض كـــــــان يـــــعـــــاين تـــلـــيـــفـــاً يف الـــكـــبـــد،  املــ
وقام بإجراء زراعة كبد خارج الدولة 
وعـــلـــيـــه االســــتــــمــــرار يف تــــنــــاول األدويــــــة، 
وتـــبـــلـــغ كــلــفــتــهــا ســــنــــويــــاً 53 ألــــفــــاً و487 

درهماً.

للعالج من تبعات عملية زراعة كبد مدى الحياة

نــطــالــب املــســؤولــن يف بــلــديــة مــديــنــة أبــوظــبــي 
بالنظر يف أمــر تقسيم الفلل مــن قبل ماك 
ومــــســــتــــثــــمــــريــــن إىل مــــــاحــــــق عــــــــــدة يف مـــديـــنـــة 
الــــشــــيــــخ مــــحــــمــــد بــــــن زايــــــــــد يف أبـــــوظـــــبـــــي ألجــــل 
تأجرها للعزاب، ما يؤدي إىل تكدسهم يف 
هذه الفلل والتسبب يف مضايقات للعائات 

املجاورة، وعىل الرغم من تسجييل شكاوى 
عدة بهذا الشأن يف الجهات املعنية، فإنه لم 
يـــتـــم حــــل املـــشـــكـــلـــة، إذ إن هـــــذا الـــتـــكـــدس قــد 
يــــؤدي إىل انــتــشــار جــائــحــة »كــــورونــــا«، فضاً 

عن انزعاج األهايل يف املنطقة.
القارئ: )أبوأحمد(

بلدية أبوظبي
نــعــاين نــحــن املــواطــنــن واملــقــيــمــن تــفــاوت 
أســـعـــار الــكــمــامــات يف مــنــافــذ الــبــيــع ومــن 
إمــــــــــارة ألخــــــــــرى، إذ يــخــتــلــف ســـعـــرهـــا بن 
الـــــجـــــمـــــعـــــيـــــات واملــــــــــحــــــــــال الــــــتــــــجــــــاريــــــة وبــــــن 
ــــيـــــات، إذ إن الــــبــــعــــض يـــطـــرحـــهـــا  ــــيـــــدلـ الـــــصـ
للبيع بسعر 100 درهــم والبعض اآلخر 

بـــــــــــــــ50 درهـــــــــــمـــــــــــاً، وهــــــــــــــذا يــــعــــتــــر اســـــتـــــغـــــاالً 
للمستهلكن يف بيع هذا املنتج الضروري 
يف ظـــــل جــــائــــحــــة »كـــــــــورونـــــــــا«، لـــــــذا أنــــاشــــد 
املــســؤولــن يف إدارة حماية املستهلك يف 

وزارة االقتصاد بالنظر يف هذا األمر.
القارئ: )أبومحمد(

وزارة االقتصاد

أرسلت دولة اإلمارات أمس، طائرة 
مــســاعــدات تحتوي عــىل 18 طــنــاً من 
ــــيـــــة إىل  اإلمــــــــــــــــدادات الــــطــــبــــيــــة والـــــغـــــذائـ
مـــــوريـــــتـــــانـــــيـــــا، لــــدعــــمــــهــــا يف الــــــحــــــد مـــن 
ــــار فـــــــــــروس كــــــــورونــــــــا املـــســـتـــجـــد  ــــتــــــشــ انــ
)كــوفــيــد-19(، سيستفيد منها أكرث 
مــن 14 ألــفــاً مــن الــعــامــلــن يف مجال 
الــرعــايــة الــصــحــيــة لــتــعــزيــز جــهــودهــم 

يف احتواء انتشار الفروس. 
وقـــــــــــــــــــــــــــال ســـــــــــفـــــــــــر الـــــــــــــــــــدولـــــــــــــــــــة لـــــــــــدى 
الـــجـــمـــهـــوريـــة اإلســــامــــيــــة املـــوريـــتـــانـــيـــة 
حمد غانم املهري: »تقّدم اإلمارات 
املساعدات ملوريتانيا لدعم جهودها 
الدؤوبة يف مكافحة )كوفيد-19( يف 
ــــتـــــضـــــامـــــن الــــعــــاملــــي  إطـــــــــار الـــــتـــــعـــــاون والـ
لــلــحــد مـــن انـــتـــشـــار الــــوبــــاء، والــعــمــل 

مــــــعــــــاً لــــلــــتــــغــــلــــب عــــــــىل هــــــــــذه الــــــظــــــروف 
الصعبة، من أجل تحقيق مستقبل 
أفـــــضـــــل تـــــكـــــون فــــيــــه الــــصــــحــــة الـــعـــامـــة 

أولوية للمجتمع الدويل«.
وكـــــانـــــت الــــــدولــــــة أرســـــلـــــت يف 19 
أبــــريــــل 2020 طــــائــــرة تــحــمــل 18 طــنــاً 
مــــن املــــســــاعــــدات الـــطـــبـــيـــة والـــغـــذائـــيـــة 
إىل موريتانيا، استفاد منها 10 آالف 
مـــــــــن الــــــعــــــامــــــلــــــن يف مـــــــجـــــــال الــــــرعــــــايــــــة 

الصحية. 
ُيذكر أن دولة اإلمــارات أرسلت 
ــــيـــــوم أكــــــرث مـــــن 730 طــــنــــاً مــن  حـــتـــى الـ
املـــســـاعـــدات إىل أكــــرث مـــن 64 دولــــة، 
ــــنـــــهـــــا نـــــحـــــو 730 ألــــــــفــــــــاً مـــن  اســــــتــــــفــــــاد مـ

العاملن يف املجال الصحي.
أبوظبي À وام

اإلمارات ترسل مساعدات إلى موريتانيا 
لمكافحة »كورونا«

أحمد المزاحمي À أبوظبي

ً
»أبومحمد« يحتاج إلى أدوية بـ 53 ألف درهم سنويا

ب 
كت

 م
ى

عل
ول

سؤ
لم

ا

زراعة كبد
زراعة الكبد هي عملية جراحية لنقل جزء من كبد إنسان سليم 

، حيث أجريت أول 
ً
 كبديا

ً
أو حديث الوفاة لمريض يعاني فشال

عملية زراعة كبد في العالم عام 1983. في البداية، كانت 
 من المرضى نجوا في 

ً
 قليال

ً
، حيث إن عددا

ً
النتائج سيئة جدا

السنة األولى من العملية. ومع ذلك، فإن التقدم العلمي 
في الطب والجراحة، والعناية الطبية وإنتاج أدوية جديدة 
في مكافحة العدوى وعالج رفض الجسم للزراعة جعل 

 من السابق، بحيث عاد الكثير من 
ً
 أفضل كثيرا

ً
النتائج حاليا

المرضى إلى حياتهم الطبيعية. وُتعد عملية زراعة الكبد 
عملية معقدة ولها مضاعفات كبيرة على المريض، 
وعادة ما تكون الحياة بعد الزرع جيدة ولكنها غير 

طبيعية، وبالتالي، فإنه يجب النظر إلى أن زراعة 
، فإن المريض يحتاج الى 

ً
 شافيا

ً
الكبد ليست عالجا

أدوية تدعم صحته. وهناك العديد من الحاالت التي 
يمكن أن تؤثر في الكبد وتتسبب في فشله في 

تحمل الحياة الطبيعية، ما يؤدي إلى الوفاة، 
وعادة يتم تقسيم فشل الكبد إلى نوعين: حاد 

ومزمن.

 في الكبد 
ً
»أبومحمد« عانى تليفا

.
ً
منذ 20 عاما

أطـــــــــــلـــــــــــقـــــــــــت مـــــــــــؤســـــــــــســـــــــــة زايــــــــــــــــــــــــــد الـــــــعـــــــلـــــــيـــــــا 
ألصــــحــــاب الـــهـــمـــم، مــــشــــروع الـــرامـــج 
التدريبية والرتفيهية املباشرة ألولياء 
األمـــــــــــــــــــور واألســـــــــــــــــــر وأفــــــــــــــــــــــراد املـــــجـــــتـــــمـــــع، 
برنامج »إثراء« هو عبارة عن سلسلة 
بــــــرامــــــج تـــثـــقـــيـــفـــيـــة تـــــوعـــــويـــــة وتـــرفـــيـــهـــيـــة 
وورش عـــــمـــــل يـــــصـــــل عـــــــددهـــــــا إىل 43 
ــــــري تــــنــــفــــيــــذهــــا مــــــــن كــــــــــوادر  ــــجـ ــ ورشــــــــــــة يـ
ــــخــــــصــــــصــــــة  ــتــ ــ املـــــــــؤســـــــــســـــــــة الــــــــــرتبــــــــــويــــــــــة والــ
بمراكز الرعاية والتأهيل التابعة لها 
عــــــــــىل مـــــــســـــــتـــــــوى إمــــــــــــــــــــارة أبــــــــوظــــــــبــــــــي عــــر 
 Microsoft Teams بــــــــــرنــــــــــامــــــــــج 
لــــــــاتــــــــصــــــــال املــــــــــــــــــــريئ، وعــــــــــــــر حــــــســــــابــــــات 
املـــــــؤســـــــســـــــة عـــــــــىل مــــــنــــــصــــــات الــــــتــــــواصــــــل 
االجــــتــــمــــاعــــي، تـــشـــمـــل ورشــــــــاً تـــدريـــبـــيـــة 
إلـــكـــرتونـــيـــة إلثــــــراء الــحــصــيــلــة املــعــرفــيــة 
لـــــــــلـــــــــفـــــــــئـــــــــات املـــــــــســـــــــتـــــــــهـــــــــدفـــــــــة والـــــــــتـــــــــوعـــــــــيـــــــــة 

والتثقيف عن أصحاب الهمم. 
تــــــــــــــــأيت تــــــــلــــــــك الــــــــــخــــــــــطــــــــــوة مــــــــــــن قــــبــــل 
مؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم 

يف ســــــــــــيــــــــــــاق االلــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــزام بــــــــاملــــــــســــــــؤولــــــــيــــــــة 
املــــجــــتــــمــــعــــيــــة والـــــتـــــنـــــمـــــويـــــة لـــلـــمـــؤســـســـة 
لـــلـــتـــوعـــيـــة والــــتــــثــــقــــيــــف حـــــــول أصــــحــــاب 
الهمم، وتوسيع املعرفة بن شرائح 
وأفــــــــــــــراد املــــجــــتــــمــــع بــــأهــــمــــيــــة تـــمـــكـــيـــنـــهـــم 
لــانــخــراط يف مختلف الــقــطــاعــات بما 
يــــــــوائــــــــم قــــــــدراتــــــــهــــــــم، فـــــــضـــــــاً عــــــــن خـــلـــق 
حــلــقــات مــعــرفــيــة لــتــبــادل الــخــرات يف 
مـــــــــــا بـــــــــــن األســـــــــــــــــر وأولــــــــــــــيــــــــــــــاء األمـــــــــــــــــــــور يف 
جـــلـــســـات الــــــــورش، األمــــــر الــــــذي يـــعـــّزز 
الـــــــثـــــــقـــــــة والــــــــــــدعــــــــــــم والـــــــتـــــــمـــــــكـــــــن ألفـــــــــــــراد 
ــــــرة يف فـــهـــم ورعــــايــــة أبـــنـــائـــهـــم مــن  األسـ

أصحاب الهمم. 
وقـــــــال األمـــــــن الــــعــــام لــلــمــؤســســة 
عـــبـــدالـــلـــه عـــبـــدالـــعـــايل الـــحـــمـــيـــدان، إن 
دور مؤسسة زايد العليا ليس مجرد 

ــــيــــــل  ــــأهــ ــتــ ــ تــــــقــــــديــــــم بـــــــــرامـــــــــج الــــــــرعــــــــايــــــــة والــ
ملـــنـــتـــســـبـــيـــهـــا مـــــــن أصـــــــحـــــــاب الـــــهـــــمـــــم بـــل 
يــــتــــخــــطــــى ذلــــــــــك إىل تـــــقـــــديـــــم خـــــدمـــــات 
متنوعة، وإطاق مبادرات مجتمعية 
نــــــوعــــــيــــــة، ومـــــنـــــهـــــا مــــــــا يــــتــــعــــلــــق بــــتــــعــــزيــــز 
الـــــــجـــــــهـــــــود الـــــــتـــــــوعـــــــويـــــــة بــــــــهــــــــدف تـــمـــكـــن 
أصـــــحـــــاب الــــهــــمــــم، وتــــوعــــيــــة املـــجـــتـــمـــع 
بــاملــفــاهــيــم الــصــحــيــحــة املــتــعــلــقــة بــهــم، 
ــــنــــــوات  ــــقــ الفــــــــــتــــــــــاً إىل الــــــــــــــــــدور الــــــــفــــــــاعــــــــل لــ
ومنصات االتصال والتواصل يف نقل 
ــــة لــــلــــمــــجــــتــــمــــع،  ــــحــ ــيــ ــ ــــحــ الـــــــــرســـــــــالـــــــــة الــــــصــ
وتـــــوعـــــيـــــتـــــه بـــــاحـــــتـــــيـــــاجـــــات ومــــتــــطــــلــــبــــات 

أصحاب الهمم.
وأكــــــد أن املـــؤســـســـة تــســعــى وفـــق 
ــــهــــــات وإشــــــــــــــــــراف ســـــــمـــــــّو الــــشــــيــــخ  ــيــ ــ تــــــوجــ
خــــــــالــــــــد بـــــــــن زايـــــــــــــــد آل نـــــــهـــــــيـــــــان، رئـــــيـــــس 

مــجــلــس اإلدارة، إىل تــحــقــيــق هــدفــهــا 
املنشود يف العمل عىل تمكن ودمج 
الـــــــــفـــــــــئـــــــــات املــــــــشــــــــمــــــــولــــــــة بـــــــرعـــــــايـــــــتـــــــهـــــــا مــــن 
أصحاب الهمم التي تسمح حاالتهم 
ــــتـــــمـــــع، ولــــتــــحــــقــــيــــق هـــــذا  بــــــذلــــــك يف املـــــجـ
الــهــدف تــحــرص املؤسسة عــىل إطــاق 
املـــــــــــــبـــــــــــــادرات واملــــــــــشــــــــــروعــــــــــات الــــــجــــــديــــــدة 
وتـــطـــبـــيـــق أفــــضــــل املــــمــــارســــات الـــعـــاملـــيـــة 
وفـــــــــــــــــــــــــــق اإلطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار الــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــام لـــــــخـــــــطـــــــتـــــــهـــــــا 

االسرتاتيجية.
ــنــــا نـــحـــتـــاج إىل وعـــي  وأضـــــــــاف: »إنــ
وثـــــــقـــــــافـــــــة يف الــــــتــــــعــــــامــــــل مــــــــع أصــــــحــــــاب 
الــــهــــمــــم، لــــكــــن قــــبــــل ذلـــــــك نــــحــــتــــاج إىل 
إحــــــــــســــــــــاس بـــــــاملـــــــســـــــؤولـــــــيـــــــة تــــــــجــــــــاه هـــــــذه 
الشريحة التي تمثل طاقة إيجابية يف 
املـــجـــتـــمـــع بـــــهـــــدف تـــمـــكـــيـــنـــهـــم وتـــحـــقـــيـــق 
املــشــاركــة الــفــاعــلــة والـــفـــرص املتكافئة 
يف مــــــجــــــتــــــمــــــع دامــــــــــــــــــــــــج، يـــــــضـــــــمـــــــن لـــــهـــــم 

وألسرهم الحياة الكريمة«.
دبي ■ اإلمارات اليوم

»زايد العليا« تطلق برنامج »إثراء« لتوعية أصحاب الهمم
المؤسسة تسعى إلى تحقيق هدفها المنشود في 
العمل على تمكين ودمج الفئات المشمولة برعايتها.
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أسعار العمالت

قـــال عــقــاريــون لـــــ»اإلمــــارات الـــيـــوم« إن 
العقار يعترب واحداً من أهم األصول 
ــــا  ــــهــ ــــيــ االســـــــــــتـــــــــــثـــــــــــمـــــــــــاريـــــــــــة الـــــــــــــتـــــــــــــي يـــــــــفـــــــــكـــــــــر فــ
املستثمرون يف األوقات التي تمر فيها 
االقـــتـــصـــادات الــعــاملــيــة واملــحــلــيــة بــفــرة 
صــعــبــة مـــثـــل جـــائـــحـــة »كـــوفـــيـــدـ ـــــ 19«، 
الفـــتـــن إىل أن االســـتـــثـــمـــار يف الـــقـــطـــاع 

العقاري طويل املدى.
وأكدوا أن القطاع العقاري يعترب 
املــالذ األكــر أماناً لالحتفاظ باألموال، 
كما أن االستثمار يف العقارات، سواء 
كــــــانــــــت جـــــــاهـــــــزة أو تـــــحـــــت اإلنـــــــــشـــــــــاء، أو 
ــتـــــه يف  ــ ـــلـــــيـ ـــاعــ ــــــت نـــــجـــــاحـــــه وفــ ــبـ ــ ــ أرايض، أثـ
حـــــفـــــظ األمــــــــــــــــــوال واســـــــــــــردادهـــــــــــــا بـــشـــكـــل 

ربحي وعائدات مجزية. 
وأشاروا إىل أن دبي نموذج عاملي 
يف املـــجـــال الـــعـــقـــاري مـــن حــيــث جـــودة 
الــــــــبــــــــنــــــــيــــــــة الـــــــتـــــــشـــــــريـــــــعـــــــيـــــــة والــــــــقــــــــانــــــــونــــــــيــــــــة 
واإلجـــــــــــــــــراءات املـــتـــعـــلـــقـــة بـــنـــقـــل حـــقـــوق 
املــــــــلــــــــكــــــــيــــــــة، يف وقــــــــــــــــت أثــــــــــبــــــــــت الـــــــقـــــــطـــــــاع 
الـــــعـــــقـــــاري يف اإلمـــــــــــــارة حــــيــــويــــتــــه خــــالل 

أزمة مثل »كورونا«.
 

استثمار طويل المدى
وتـــــــفـــــــصـــــــيـــــــالً، أكـــــــــــــد الـــــــخـــــــبـــــــر الـــــــعـــــــقـــــــاري 
الــــدكــــتــــور رعــــــد رمـــــضـــــان، عــــــدم وجــــود 
اســتــثــمــار عــقــاري فــاشــل، مــوضــحــاً أن 
االســتــثــمــار يف الــقــطــاع الــعــقــاري يمتاز 
بـــأنـــه طـــويـــل املـــــــدى، ذلـــــك أن الــحــاجــة 
إىل مسكن أو مكتب أو محل تجاري 

ــنــــيــــة  ال تــــنــــتــــهــــي أو تــــنــــحــــصــــر بـــــــفـــــــرة زمــ
مــــــحــــــددة، األمـــــــــر الـــــــــذي يـــجـــعـــل شــــــراء 
الــعــقــار مــضــمــون الــعــائــد االســتــثــمــاري 
يف كـــــــل األوقــــــــــــــــــات. وأضــــــــــــــاف أن األمـــــــر 
ــــفــــــســــــه،  يــــــــرتــــــــبــــــــط بــــــــــنــــــــــوع االســـــــــتـــــــــثـــــــــمـــــــــار نــ
فــاملــســكــن حــاجــة ال يــمــكــن االســتــغــنــاء 
عـــــــــنـــــــــهـــــــــا، وهــــــــــــــــــو مــــــــــــــا يــــــــعــــــــطــــــــي الــــــــقــــــــطــــــــاع 
الــــــــعــــــــقــــــــاري مـــــــيـــــــزة إضـــــــافـــــــيـــــــة عـــــــــن بـــقـــيـــة 
األدوات االســتــثــمــاريــة األخــــــرى، مثل 
الـــذهـــب مــثــالً الــــذي يــمــكــن االســتــغــنــاء 

عنه.
ــــتـــــوجـــــه نــحــو  ــــان أن الـ وأكـــــــــد رمــــــضــ
االستثمار يف العقار الجاهز أو »تحت 
اإلنـــــــــــشـــــــــــاء« مــــــفــــــيــــــد، نـــــــــظـــــــــراً ألن قـــيـــمـــة 
االســــتــــثــــمــــار تـــــــــزداد مـــــع مــــــــرور الــــزمــــن، 
الفــــتــــاً إىل أن هـــنـــاك الـــكـــثـــر مــــن املـــبـــاين 
كـــانـــت أســـعـــارهـــا مــنــخــفــضــة جـــــداً عند 
اإلنـــــــشـــــــاء، وبــــــمــــــرور الـــــوقـــــت أصـــبـــحـــت 
تــعــرض بــأضــعــاف ثــمــنــهــا، وهــــو غــالــبــاً 
ما ينطبق عىل عقارات دبي جميعها.
وشدد رمضان عىل أن االستثمار 
يف العقار من أكر أنواع االستثمارات 
تحقيقاً لألرباح، ومن أكر األنشطة 

االقتصادية شيوعاً بن الناس.
وقـــال إن دبـــي نــمــوذج عــاملــي يف 
املـــــجـــــال الــــعــــقــــاري مـــــن حـــيـــث جـــــودة 
ــــيــــــة والــــــقــــــانــــــونــــــيــــــة  ــــعــ ــــريــ ــــتــــــشــ الــــــبــــــنــــــيــــــة الــ
واإلجــــــراءات املــتــعــلــقــة بــنــقــل حــقــوق 
املـــــــــلـــــــــكـــــــــيـــــــــة، واملــــــــتــــــــعــــــــلــــــــقــــــــة بـــــــــالـــــــــرســـــــــوم 
الــخــاصــة بــالــوحــدة السكنية، الفــتــاً 
إىل أن القطاع العقاري أصبح أكر 

قوة.

صناديق استثمارية
يف الــــــــــســــــــــيــــــــــاق نـــــــــفـــــــــســـــــــه، قــــــــــــــــال الـــــــرئـــــــيـــــــس 
التنفيذي لـ»شركة هاربور العقارية«، 
مـــــــــهـــــــــنـــــــــد الـــــــــــــــــــــــواديـــــــــــــــــــــــة، إن الــــــــــــعــــــــــــقــــــــــــار مــــــن 
الــــــــــــــــعــــــــــــــــائــــــــــــــــدات  االســــــــــــــــــتــــــــــــــــــثــــــــــــــــــمــــــــــــــــــارات ذات 
االســـــــتـــــــثـــــــمـــــــاريـــــــة املـــــــســـــــتـــــــدامـــــــة عـــــــــىل املـــــــــدى 

الطويل.
وأضـــــــاف أن الــــعــــقــــار يـــعـــتـــرب واحــــــداً 
ــــثـــــمـــــاريـــــة الـــتـــي  ــــتـ مــــــن أهـــــــم األصــــــــــول االسـ
يــفــكــر فــيــهــا املــســتــثــمــرون يف هـــذا الــوقــت 
الــــــــذي تــــمــــر فــــيــــه االقــــــتــــــصــــــادات الـــعـــاملـــيـــة 
واملــــــــحــــــــلــــــــيــــــــة بـــــــــفـــــــــرة صــــــــعــــــــبــــــــة، فـــــبـــــجـــــانـــــب 
الـــذهـــب واألدوات املــالــيــة األخـــــرى مــثــل 
الــســنــدات، مــن املــمــكــن أن يـــأيت الــعــقــار 
يف ترتيب مبكر يف جدول املستثمرين، 
مـــــــــــــع قـــــــــــــدرتـــــــــــــه عـــــــــــــىل تـــــــحـــــــقـــــــيـــــــق عـــــــــــائـــــــــــدات 

إيـــجـــاريـــة جــــاريــــة، وعــــائــــدات رأســمــالــيــة 
مـــتـــنـــامـــيـــة عــــىل املــــــدى الــــطــــويــــل، ولـــذلـــك 
يعترب واحداً من افضل األصول املدرة 
لــلــدخــل الــتــي تسهم يف تنمية الــروات 

وتحقيق االستقالل املادي.
وتــــــــــــــابــــــــــــــع الــــــــــــــــــــواديــــــــــــــــــــة: »االســـــــــتـــــــــثـــــــــمـــــــــار 
الـــــــعـــــــقـــــــاري لـــــيـــــس مـــــرتـــــبـــــطـــــاً بــــاالســــتــــثــــمــــار 
املــبــاشــر عــرب الـــشـــراء فــقــط، فــاالســتــثــمــار 
يف صــــنــــاديــــق االســــتــــثــــمــــار الــــعــــقــــاريــــة مــن 
األدوات االســـتـــثـــمـــاريـــة املــــالــــيــــة املـــرتـــبـــطـــة 
بالعقار، ويعترب من أهم االستثمارات 
حالياً، إذ تعمل األصول العقارية التي 
ــــلـــــكـــــهـــــا الــــــــصــــــــنــــــــدوق يف املـــــــشـــــــروعـــــــات  ــــتـ يـــــمـ
الــعــقــاريــة عــىل توليد الــدخــل مــن خالل 
تــــــــــأجــــــــــر وبــــــــــيــــــــــع وتـــــــــمـــــــــويـــــــــل املـــــــمـــــــتـــــــلـــــــكـــــــات، 
وتــــــــــوزيــــــــــعــــــــــهــــــــــا مــــــــــبــــــــــاشــــــــــرة عـــــــــــــىل أصـــــــــحـــــــــاب 

األســــــــــــــهــــــــــــــم املـــــــــــشـــــــــــركـــــــــــن يف الـــــــــصـــــــــنـــــــــدوق 
العقاري«.

وأكــــد الــــواديــــة أن دبــــي واحـــــدة من 
أهم مدن العالم لالستثمار يف القطاع 
الـــعـــقـــاري، وذلـــــك لــطــبــيــعــيــة هــــذا الــنــوع 
مــــــــــن االســـــــتـــــــثـــــــمـــــــار املــــــــرتــــــــبــــــــط بـــــــاالســـــــتـــــــقـــــــرار 
األمـــنـــي واالقــــتــــصــــادي. وأضـــــــاف: »أثــبــت 
الــــقــــطــــاع الــــعــــقــــاري يف دبــــــي خــــــالل أزمـــــة 
مـــثـــل )كــــــورونــــــا(، أنـــــه قـــطـــاع حــــيــــوي، إذ 
التـــــزال الــتــصــرفــات الــعــقــاريــة يف اإلمــــارة 
تــعــطــيــنــا أرقــــامــــاً حــــول مــبــيــعــات الــقــطــاع 
بـــــــصـــــــورة تــــعــــكــــس أن وتــــــــــــرة الـــــعـــــمـــــل يف 

القطاع مستمرة وبخر«.

مالذ آمن
يف الــســيــاق نــفــســه، قــــال املـــديـــر الــعــام 

لــــــ»شـــــركـــــة تـــــــالل الـــــعـــــقـــــاريـــــة«، خــلــيــفــة 
الــشــيــبــاين: »قـــد يــفــكــر عـــديـــدون يف أن 
الـــــــــــــــــــــوقـــــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــايل غـــــــــــــــــــــر مــــــــــنــــــــــاســــــــــب 
لــالســتــثــمــار، بسبب األوضــــاع الــراهــنــة 
والـــحـــســـاســـة الـــتـــي فــرضــتــهــا تــداعــيــات 
جـــــــائـــــــحـــــــة )كـــــــــــــوفـــــــــــــيـــــــــــــد-19( الـــــــــتـــــــــي رمـــــــت 
ــــنـــــواحـــــي االقــــتــــصــــاديــــة  بـــظـــاللـــهـــا عـــــىل الـ
الحيوية يف جميع أنحاء العالم، إال 
أن هـــــــــذا الــــتــــفــــكــــر يـــــجـــــب أن يـــســـتـــثـــنـــي 
االســتــثــمــار يف الــقــطــاع الــعــقــاري، ألنــه 
املــــــــــــــــــــــــــــالذ األكــــــــــــــــــــــــــــر أمــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــاً لـــــــــالحـــــــــتـــــــــفـــــــــاظ 

باألموال«.
وأشـــــــــــــــــــار إىل أن االســـــــتـــــــثـــــــمـــــــار يف 
الــــعــــقــــارات، ســـــواء كـــانـــت جـــاهـــزة أو 
تـــــحـــــت اإلنـــــــــشـــــــــاء، أو أرايض، أثــــبــــت 
نــجــاحــه وفاعليته يف حــفــظ األمـــوال 
واسردادها بشكل ربحي وعائدات 
مـــــــــجـــــــــزيـــــــــة، إذ إن هـــــــــــــــذا الـــــــــــنـــــــــــوع مــــن 
االســــــــتــــــــثــــــــمــــــــارات أكـــــــــــر أمـــــــــــانـــــــــــاً، وأقــــــــل 
مــخــاطــرة، فـــإن لــم يــكــن هــنــاك عــائــد 
مــايل بعد فــرة مــن هــذا االستثمار، 
ــــيـــــات يــحــتــفــظ  فــــهــــو يف أســـــــــوأ الـــــفـــــرضـ
بقيمته األصلية، بصرف النظر عن 
ــــتـــــي مـــــــرت عـــلـــيـــه،  ــــنـــــوات الـ مـــــــدى الـــــسـ
وذلــــــــــــــــك عــــــــــىل عـــــــكـــــــس مــــــــــا يــــــــحــــــــدث يف 
ســــــــوق األســـــــهـــــــم، أو الــــــعــــــمــــــالت، أو 

النفط.
ولــــفــــت إىل أن داخـــــــل االســـتـــثـــمـــار 
الـــــــــعـــــــــقـــــــــاري نــــــفــــــســــــه قــــــــطــــــــاعــــــــات عـــــــــــدة، 
كــاالســتــثــمــار يف الـــعـــقـــارات الـــجـــاهـــزة، 
واالســتــثــمــار يف األرايض، الـــذي يعترب 

األفضل.

القطاع العقاري في دبي أثبت 
حيويته خالل أزمة مثل 
»كورونا«. ■ أرشيفية

الزرعوني: الوقت الحالي من بين األفضل لشراء العقارات
قال الرئيس التنفيذي لـ»شركة 

دبليو كابيتال للوساطة 
العقارية«، وليد الزرعوني، إن 
العقار مخزن آمن للقيمة ضد 

التقلبات المالية واالقتصادية، 
ووسيلة مثالية لحفظ وتنمية 

رأس المال على المدى الطويل، 

 للحفاظ 
ً
وأفضل استثمار حاليا

 عن أنه 
ً
على المدخرات، فضال

يمثل فرصة إليجاد دخل إضافي، 
إلى جانب الدخل األصلي لشريحة 

كبيرة من المجتمع، كما يعتبر 
من أنواع االستثمار المضمون 

والثابت، ألنه مرتبط بأصول ثابتة 

في األغلب، يصعب تبديدها.
وأضاف: »يعد شراء العقارات 

من أكثر أنواع االستثمارات التي 
تدر األرباح، فيما تعتبر دبي من 

أهم مناطق االستثمار 
العقاري، إذ تصدرت وجهات 

االستثمار العقاري في الشرق 

األوسط، الرتفاع العائدات، 
والتشريعات العقارية المرنة«.

ونبه الزرعوني إلى أن اختيار 
الوقت المناسب لشراء العقار 
من األمور المهمة التي تتيح 

للمشتري الحصول على صفقة 
مثالية بسعر ممتاز في مكاٍن 

 
ً
أفضل ومساحة مناسبة، الفتا

إلى أن الوقت الحالي من أفضل 
 
ً
األوقات لشراء العقار، نظرا

لحزمة التسهيالت المرتبطة 
بشراء العقار، سواء أكانت من 

جانب الحكومة أو من جانب 
المطور العقاري.

 في المجال العقاري 
ً
 عالميا

ً
أكدوا أن دبي قدمت نموذجا

من حيث البنية التشريعية واإلجراءات

عقاريون: العقار من 
أهم األصول االستثمارية 

في أوقات األزمات
القطاع العقاري المالذ األكثر 

 لالحتفاظ باألموال، 
ً
أمانا

واالستثمار فيه طويل المدى.

خليفة الشيباني: رعد رمضان:مهند الوادية:

»االستثمار في العقارات 
الجاهزة أو تحت اإلنشاء 

.»
ً
أكثر أمانا

»العقار من االستثمارات 
ذات العائدات المستدامة 

على المدى الطويل«. 

»االستثمار في العقار من 
أكثر أنواع االستثمارات 

 لألرباح«.
ً
تحقيقا

مدحت السويفي ■ دبي
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»كورونا« يوجد 
 واعدة لرّواد 

ً
فـرصا

األعمال المواطنين

عبير عبدالحليم ■ أبوظبي
سامح عوض اهلل ■ دبي

أفــــــــــــاد رّواد أعـــــــمـــــــال مـــــــواطـــــــنـــــــون، بـــــأن 
فـــــــــــــروس »كـــــــــــــورونـــــــــــــا«، أوجـــــــــــــد فــــــرصــــــاً 
واعـــــــــــدة لــــــــــــرّواد األعـــــــمـــــــال، الســــيــــمــــا يف 
مـــــــــــجـــــــــــال إنـــــــــــــشـــــــــــــاء املـــــــــــنـــــــــــصـــــــــــات الــــــــذكــــــــيــــــــة 
وتــــــطــــــبــــــيــــــقــــــات الـــــــــتـــــــــجـــــــــارة اإللـــــــكـــــــرونـــــــيـــــــة 
لتلبية الطلب املتزايد عىل الكثر من 
الـــــســـــلـــــع والـــــــخـــــــدمـــــــات يف ظـــــــل الــــبــــقــــاء 
بــــاملــــنــــازل تـــنـــفـــيـــذاً لــــــإجــــــراءات الـــواقـــيـــة 

ملنع انتشار الفروس. 
وأوضـــــحـــــوا لـــــــ»اإلمــــــارات الــــيــــوم«، 
أن مجال اإلعـــام الرقمي ُيعد مهماً 
أيضاً خال الفرة الحالية مع شغف 
املــــــــــجــــــــــتــــــــــمــــــــــعــــــــــات بـــــــــمـــــــــتـــــــــابـــــــــعـــــــــة مـــــــنـــــــصـــــــات 
ــــتــــــواصــــــل ووســـــــائـــــــل اإلعــــــــــــام ملـــعـــرفـــة  الــ

تطّورات األوضاع.
مـــــــن جــــهــــتــــهــــم، أكـــــــــد مـــــســـــؤولـــــون 
وخــــــــــــــــــــــــــــــــراء يف مــــــــــــــجــــــــــــــال املـــــــــــــشـــــــــــــروعـــــــــــــات 
الـــــــــنـــــــــاشـــــــــئـــــــــة، أن تـــــــــــداعـــــــــــيـــــــــــات جــــــائــــــحــــــة 
»كــــــــــــــورونــــــــــــــا« أوجـــــــــــــــــــدت فــــــــــرصــــــــــاً لــــــــــــــــرّواد 
األعـــــــــــمـــــــــــال اإلمـــــــــــاراتـــــــــــيـــــــــــن يف عـــــــــــــدد مــــن 
املــــجــــاالت، أبـــرزهـــا الــــزراعــــة، وتــصــنــيــع 
وتـــــوريـــــد املـــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة، فــــضــــاً عــن 
الــــــــفــــــــرص لـــــاســـــتـــــثـــــمـــــار يف الـــــقـــــطـــــاعـــــات 
ــــة مـــــــثـــــــل األجـــــــــهـــــــــزة  ــ ــــحـ ــ ــــــصـ ــــالـ ــ املـــــــرتـــــــبـــــــطـــــــة بـ
واملـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــدات الـــــــــطـــــــــبـــــــــيـــــــــة والــــــــــكــــــــــمــــــــــامــــــــــات 
والقفازات ومواد التعقيم، مشرين 
إىل ضــــــرورة تــكــّيــف رواد األعــــمــــال مــع 

التغيرات الناجمة عن الجائحة.

منصات ذكية 
وتفصياً، قــال رائــد األعــمــال، جاسم 
الـــــــــبـــــــــســـــــــتـــــــــي، إن تــــــــــــداعــــــــــــيــــــــــــات فـــــــــــــروس 
»كورونا« أوجدت فرصاً واعدة لرواد 
األعـــمـــال اإلمـــاراتـــيـــن مـــن خـــال إنــشــاء 
ــــيـــــة  ــيــــــة وإلـــــكـــــرونـ ــ ــــنـــــصـــــات ذكــ وتـــــطـــــويـــــر مـ
افــراضــيــة تــربــط بــن الــعــرض والــطــلــب 
يف الــــكــــثــــر مــــــن املـــــــجـــــــاالت مــــنــــهــــا الـــســـلـــع 

والخدمات.
وأوضح البستي أن هذه املنصات 
ــــتـــــزايـــــد عـــــىل الــــكــــثــــر مــن  تـــلـــبـــي الــــطــــلــــب املـ
السلع، أبــرزهــا املــواد الغذائية وإنتاج 
ــلــــيــــة والـــــصـــــنـــــاعـــــات الـــطـــبـــيـــة  املــــــــــــــزارع املــــحــ
واملـــــــســـــــتـــــــلـــــــزمـــــــات الــــــصــــــحــــــيــــــة مــــــــــن خـــــــال 
الـــــــــربـــــــــط بـــــــــن املـــــســـــتـــــهـــــلـــــكـــــن مـــــــــن جـــــانـــــب 
واملصنعن واملنتجن لهذه السلع من 

جانب آخر.
وأضــــــــاف أن االســــتــــثــــمــــار يف مـــجـــال 
املنصات الذكية مناسب للغاية حالياً 
يف ظـــــــــــــــل الــــــــــــبــــــــــــقــــــــــــاء بــــــــــــــاملــــــــــــــنــــــــــــــازل تــــــــنــــــــفــــــــيــــــــذاً 
لــــــــــــــــــإجــــــــــــــــــراءات الـــــــــــواقـــــــــــيـــــــــــة ملــــــــنــــــــع انـــــــتـــــــشـــــــار 
الـــــــــفـــــــــروس، الســـــيـــــمـــــا وأن االســــتــــثــــمــــار 
فــــــــيــــــــهــــــــا غـــــــــــــر مــــــــكــــــــلــــــــف وســـــــــــــريـــــــــــــع يف ظـــــل 
تخوفات رّواد األعمال من الدخول يف 
استثمارات مكلفة، الفتاً إىل أن كلفة 
إنشاء أفضل املنصات لن تتعدى أكرث 

من 37 ألف درهم. 

مشروعات األغذية
وبـــــــــــــــــن الـــــــــبـــــــــســـــــــتـــــــــي، أن مـــــــــــــن الـــــــــفـــــــــرص 
الـــــــــــــــواعـــــــــــــــدة حــــــــــالــــــــــيــــــــــاً، إنـــــــــــشـــــــــــاء مـــــنـــــصـــــات 
إلكرونية أو شركات إلدارة الحسابات 
ــــــؤون  الـــــخـــــاصـــــة بـــــالـــــشـــــركـــــات وإدارة شـ
املــوظــفــن لتوفر الــخــدمــات املحاسبية 
وخــــدمــــات املـــــــوارد الـــبـــشـــريـــة لــلــشــركــات 

الــــــــــــــتــــــــــــــي ال تــــــــســــــــتــــــــطــــــــيــــــــع تــــــــــحــــــــــمــــــــــل عـــــــــــبء 
الـــــتـــــوظـــــيـــــف يف هــــــــــذه املــــــرحــــــلــــــة يف ضـــــوء 
اســـــــــتـــــــــغـــــــــنـــــــــاء شـــــــــــــركـــــــــــــات عـــــــــــــن عــــــــــــــــــدد مـــــن 
املــــــوظــــــفــــــن وتــــــــوجــــــــه شــــــــركــــــــات لـــخـــفـــض 

كلفة األعمال.
وذكــــــــر أن املـــــشـــــروعـــــات الـــصـــغـــرة 
ــــتـــــوســـــطـــــة الـــــتـــــي تــــــواجــــــه صــــعــــوبــــات  واملـ
حــالــيــاً، يــنــبــغــي أن تــعــمــل عــىل تطوير 
نفسها بالعمل عر املنصات الذكية، 
خــــــــــــصــــــــــــوصــــــــــــاً مــــــــــــــشــــــــــــــروعــــــــــــــات األغـــــــــــــذيـــــــــــــة 
وإضــــــــافــــــــة مــــنــــتــــجــــات جـــــــديـــــــدة تـــنـــاســـب 

السوق.

اإلعالم الرقمي
مـــــــــــــن جــــــــــانــــــــــبــــــــــه، قـــــــــــــــــال رائـــــــــــــــــــــد األعـــــــــــمـــــــــــال 
اإلمـــــــــــــــــــــــــــارايت، ســــــــعــــــــود بـــــــــالـــــــــشـــــــــات، إن 
ــــا« أثـــــر بــــصــــورة بــالــغــة  انـــتـــشـــار »كــــــورونــ
ــــال بـــــصـــــورة عــــامــــة الســـيـــمـــا  ــــمــ عـــــىل األعــ
املــــــشــــــروعــــــات الـــــصـــــغـــــرة واملــــتــــوســــطــــة، 
ــــبــــــرة عـــىل  ــــيـــــث فــــــرضــــــت تـــــحـــــديـــــات كــ حـ

رواد األعمال.
وأضــــــــــاف بــــالــــشــــات الـــــــــذي يــمــلــك 
شركة يف مجال اإلعــام الرقمي، أن 
األشهر املاضية كانت استثنائية عىل 
اقــــتــــصــــاد الــــعــــالــــم كــــلــــه، وهــــــو مـــــا دفـــع 
بـــعـــض الــــشــــركــــات إىل إنــــهــــاء أعــمــالــهــا 
وتسريح موظفيها، لكنه أكــد أنــه يف 
وســــــــط كــــــل ذلــــــــك بــــــــــرزت فــــــــرص الفــــتــــة 
أمام قطاعات اقتصادية مختلفة من 
بينها الشركات التي تعمل يف مجال 
اإلعـــــام الـــرقـــمـــي، مـــعـــتـــراً أن اإلعــــام 

كــــان مــنــتــجــاً رائــــجــــاً خــــال الـــفـــرة الــتــي 
تـــلـــت انــــتــــشــــار فــــــــروس »كـــــــورونـــــــا« مــع 
شـــغـــف املـــجـــتـــمـــعـــات بـــمـــتـــابـــعـــة جــمــيــع 
مـــنـــصـــات الــــتــــواصــــل ووســــائــــل اإلعـــــام 

ملعرفة تطورات األوضاع.
وأفاد بأنه كانت هناك قطاعات 
رابحة أخــرى، منها تصنيع املنتجات 
ــــيـــــة واألدويــــــــــــــــــة والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا  الـــــصـــــحـ
والـــــــبـــــــيـــــــع اإللــــــــــــكــــــــــــروين والـــــــــتـــــــــجـــــــــارة عـــر 
مــــنــــصــــات الـــــتـــــواصـــــل والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، 
الفــتــاً اىل أن جائحة »كـــورونـــا« مثلت 
تــحــديــاً أمـــام االقــتــصــاد، لكنها فرصة 
أيـــضـــاً ملـــن يــســتــطــيــع الــتــأقــلــم والــبــحــث 
عن جانب إيجابي ألزمة لها سلبيات 

كبرة.

طرق بديلة
أمـــــــا رائـــــــــد األعـــــــمـــــــال اإلمــــــــــــــــارايت، عــــــادل 
كلداري، فقال إنه كان يخطط خال 
ـــتــــشــــار جـــائـــحـــة  الـــــفـــــرة الــــتــــي ســـبـــقـــت انـ
ــــه  ــ ــــالـ ــ ــــمـ ــ »كــــــــــــــــــورونــــــــــــــــــا«، لـــــــلـــــــتـــــــوســـــــع يف أعـ
ــــر بـــــــعـــــــد ســــــــــنــــــــــوات مــــن  ــتــــــجــ ــ وافـــــــــتـــــــــتـــــــــاح مــ
الـــــعـــــمـــــل وبــــــيــــــع املـــــنـــــتـــــجـــــات عـــــــر شـــبـــكـــة 
ــــاتــــــه عـــىل  ــــنــــــصــ اإلنــــــــــرنــــــــــت مـــــــــن خــــــــــــال مــ
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي، لــكــنــه 
ذكـــــــــر أن »تــــــلــــــك الـــــخـــــطـــــط تــــــغــــــرت مـــع 
)كـــورونـــا( وقــــررت االســتــمــرار بالعمل 
عـــــــــــــــن ُبـــــــــــــعـــــــــــــد مـــــــــــــــن خــــــــــــــــــــال اإلنـــــــــــــــرنـــــــــــــــت، 
والــــــتــــــفــــــكــــــر يف طــــــــــــرق بــــــديــــــلــــــة لــــتــــطــــويــــر 
عملية التسليم والنقل للمشريات 
وكيفية التواصل مع املوردين يف ظل 

اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات االحــــــــــــــــــــرازيــــــــــــــــــــة املــــــــتــــــــخــــــــذة 
ملواجهة تفيش املرض«. 

وأضـــــــــــــــــــــاف كــــــــــــلــــــــــــداري أن جـــــائـــــحـــــة 
»كـــورونـــا« لــفــتــت األنـــظـــار اىل الــتــجــارة 
اإللــــــــــكــــــــــرونــــــــــيــــــــــة، وعـــــــــــــــــــــــــّززت مـــــــــــن رغــــــبــــــة 
املـــســـتـــهـــلـــكـــن يف الــــســــر بــــهــــذا االتــــجــــاه 
الذي يوفر بيئة أكرث أماناً مع انتشار 
الـــفـــروس، مـــشـــراً إىل أن ذلـــك دعــم 

أعماله كبائع عىل اإلنرنت.
وأشــــــــــــاد كـــــــلـــــــداري بـــــالـــــدعـــــم الــــــذي 
قــــدمــــتــــه حــــكــــومــــة دبـــــــي لـــلـــمـــشـــروعـــات 
الـــــــــــــــــصـــــــــــــــــغـــــــــــــــــرة خــــــــــــــــــــــــــــال تــــــــــــــلــــــــــــــك الــــــــــــــفــــــــــــــرة 
واإلجـــــــــــراءات الـــتـــي قـــامـــت بـــهـــا يف هـــذا 

االتجاه.

تحديات
ويف السياق ذاتــه، قــال رائــد األعمال 
اإلمــــــــــــــــــــــارايت، مـــــحـــــمـــــد الــــــصــــــيــــــعــــــري، إن 
ــــا« فـــرضـــت تـــحـــديـــات  جـــائـــحـــة »كــــــورونــ
ــــغــــــرة  كــــــــبــــــــرة عــــــــــىل املــــــــــشــــــــــروعــــــــــات الــــــصــ
واملتوسطة، الفــتــاً إىل أنــه رغــم عمله 
يف مـــــــــــجـــــــــــال الــــــــــــتــــــــــــجــــــــــــارة اإللـــــــــكـــــــــرونـــــــــيـــــــــة 
لسنوات طويلة قبل الجائحة، إال أن 
الـــــــتـــــــغـــــــرات الــــــتــــــي شـــــهـــــدتـــــهـــــا األســــــــــــواق 
بعدها انعكست عىل أعماله بسبب 
ارتــبــاطــه بــقــطــاعــات عـــدة مــتــأثــرة فعاً 
براجع الطلب خال فرة الجائحة. 
وأضـــــــــــــــــــــاف أن تـــــــــحـــــــــديـــــــــات األزمــــــــــــــة 
ــــال الـــتـــطـــور  ــ ــــمـ ــ فـــــرضـــــت عــــــىل رواد األعـ
واتــخــاذ الــتــدابــر الــازمــة للمواجهة، 
خصوصاً مع إغاق النشاط التجاري 

بسبب االعتبارات املالية، لكنه أشار 
إىل أنـــــــــــه اتـــــــجـــــــه اىل قـــــــطـــــــاع جـــــــديـــــــد يف 
مــــــــجــــــــال الــــــــعــــــــاقــــــــات الــــــــعــــــــامــــــــة، حـــيـــث 
يــمــكــن فــيــه اســـتـــخـــدام خــرتــه الــكــبــرة 
يف هذا املجال من خال إعادة هيكلة 
ــــيـــــاســـــات  ــــيــــــر بــــــعــــــض سـ ــــغــ األعـــــــــمـــــــــال وتــ
البيع والتسويق للتوافق مع طبيعة 

املرحلة الجديدة. 

الصناعات الزراعية
ــــيــــــذي  ــــفــ ــــنــ ــــتــ إىل ذلــــــــــــــــــك، قــــــــــــــال املـــــــــــديـــــــــــر الــ
ــلـــــخـــــدمـــــات  ــ ــــمــــــوعــــــة »الـــــــــشـــــــــمـــــــــوخ« لـ ملــــــجــ
ــــيـــــة والــــــطــــــاقــــــة، الـــــدكـــــتـــــور عــي  ــــبـــــرولـ الـ
الــــــــــعــــــــــامــــــــــري، إن تـــــــــداعـــــــــيـــــــــات فــــــــــروس 
»كــــــــــــورونــــــــــــا« أوجــــــــــــــــدت فــــــــرصــــــــاً واعـــــــــــدة 
لرواد األعمال اإلماراتين يف عدد من 
ــــنـــــاعـــــات  املــــــــــجــــــــــاالت، عـــــــىل رأســـــــهـــــــا الـــــصـ
الــــزراعــــيــــة وإقـــــامـــــة مـــــــزارع الـــحـــيـــوانـــات 
وزراعــــــــــــــــــــة املــــــحــــــاصــــــيــــــل الــــــرئــــــيــــــســــــة مـــثـــل 
الــــــــــخــــــــــضــــــــــراوات والـــــــــفـــــــــواكـــــــــه بــــتــــقــــنــــيــــات 

حديثة. 
وأضــــــــاف الــــعــــامــــري أن الـــجـــائـــحـــة 
ــــهـــــرت أهـــمـــيـــة وجــــــــود إنـــــتـــــاج مــحــي  أظـ
وتحقيق االكتفاء الذايت من العديد 
مــــــــــن الـــــــســـــــلـــــــع وعــــــــــــــــدم االعـــــــــتـــــــــمـــــــــاد عــــىل 

االستراد.
ـــائـــــحـــــة أظـــــهـــــرت  وأوضـــــــــــــح أن الـــــجــ
أهــمــيــة الــعــمــل يف مـــجـــاالت جـــديـــدة، 
مــــــــــثــــــــــل رقــــــــــمــــــــــنــــــــــة خــــــــــــــدمــــــــــــــات الــــــــصــــــــيــــــــانــــــــة 
واإلصـــــــــــــــــــــاح لــــــــأجــــــــهــــــــزة واملـــــــــــــعـــــــــــــدات يف 
مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات مـــثـــل الـــخـــدمـــات 

ــــيـــــات  ــــلـ الــــــــبــــــــرولــــــــيــــــــة بــــــحــــــيــــــث تــــــــكــــــــون عـــــمـ
اإلصــــــــــاح مـــــن دون ملـــــس واســــتــــخــــدام 
عــــــــــمــــــــــلــــــــــيــــــــــات الـــــــــــــــــــذكـــــــــــــــــــاء االصــــــــــطــــــــــنــــــــــاعــــــــــي 
و»الروبوتات« يف عمليات اإلصاح، 
مشراً إىل فرص واعدة لاستثمار يف 
ــــاعـــــات املــــرتــــبــــطــــة بــــالــــصــــحــــة مــثــل  ــــقـــــطـ الـ
األجهزة واملعدات الطبية والكمامات 

والقفازات.
ولفت العامري إىل أن تداعيات 
»كــــــــــــورونــــــــــــا« أظــــــــهــــــــرت الــــــحــــــاجــــــة لـــضـــخ 
اســــــــــــــتــــــــــــــثــــــــــــــمــــــــــــــارات ضــــــــــخــــــــــمــــــــــة يف بــــــعــــــض 
ــــثـــــل الــــــــــزراعــــــــــة، وهـــــــــو مـــا  الـــــقـــــطـــــاعـــــات مـ
ــــار  ــ ــــمـ ــ ــثـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــلــــــب الـــــــــتـــــــــوجـــــــــه نـــــــحـــــــو االسـ ــــطــ ــتــ ــ يــ
الـــــــجـــــــمـــــــاعـــــــي وقـــــــــــيـــــــــــام عــــــــــــــدد مـــــــــــن رّواد 
األعـــــمـــــال بــــإنــــشــــاء شـــــراكـــــات جــمــاعــيــة 
وتــــــكــــــتــــــات لــــــبــــــدء حــــقــــبــــة جــــــــديــــــــدة مـــن 
املـــــــــــــشـــــــــــــروعـــــــــــــات الـــــــــعـــــــــمـــــــــاقـــــــــة بــــــالــــــعــــــمــــــل 
املشرك بن عدد من رجال األعمال.

طلب كبير
من جهته، قال نائب رئيس جمعية 
رواد األعمال اإلماراتين، إبراهيم بن 
شـــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــن، إنـــــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــىل الـــــــــــــــــــرغـــــــــــــــــــم مـــــــن 
الـــــــــــــتـــــــــــــداعـــــــــــــيـــــــــــــات الـــــــــســـــــــلـــــــــبـــــــــيـــــــــة لـــــــجـــــــائـــــــحـــــــة 
»كــــــــــــــــــورونــــــــــــــــــا« عــــــــــــىل الــــــــكــــــــثــــــــر مــــــــــــن رواد 
األعــــمــــال إال أنـــهـــا أوجـــــــدت يف الـــوقـــت 
ــــار  ــــمــ ــثــ ــ ــتــ ــ ــــفـــــســـــه فــــــــرصــــــــاً لــــلــــعــــمــــل واالســ نـ
لـــــرواد األعـــمـــال يف قــطــاعــات صــنــاعــيــة 
لــم تــكــن تــحــظــى بــاهــتــمــام كــبــر ســابــقــاً 
مـــــثـــــل أدوات الــــتــــنــــظــــيــــف واملــــــطــــــهــــــرات 
واملــنــظــفــات والـــكـــمـــامـــات والـــقـــفـــازات، 
مشراً إىل أن هناك طلباً كبراً عليها 
حــــتــــى إن بــــعــــض مــــنــــافــــذ الــــبــــيــــع تـــدفـــع 
ــــكــــــل فــــــــــوري  املــــــســــــتــــــحــــــقــــــات املــــــــالــــــــيــــــــة بــــــشــ
ــــاد  ــــتــ ــــعــ لـــــلـــــمـــــنـــــتـــــجـــــن، رغــــــــــــم أنــــــــــــه مـــــــــن املــ
ســــــــدادهــــــــا خــــــــــال فــــــــــرة تـــــصـــــل إىل 90 

يوماً.
وأضـــاف بــن شــاهــن أن الجائحة 
أوجدت طلباً كبراً أيضاً عىل تصنيع 
وتــــــــــوريــــــــــد املــــــــــــــــواد الـــــــغـــــــذائـــــــيـــــــة، الســــيــــمــــا 
الطازجة وقطاع خدمات التوصيل، 
ما يوفر فرصاً كبرة لرواد األعمال. 

نمو
بــــــــــــــــــــــــدوره، قــــــــــــــال عـــــــضـــــــو غـــــــــرفـــــــــة تـــــــجـــــــارة 
وصـــنـــاعـــة أبــــوظــــبــــي، حـــمـــد الــــعــــويض، 
إن الــــجــــائــــحــــة أوجـــــــــــدت بــــعــــض فــــرص 
االســتــثــمــار والــنــمــو لـــــرواد األعـــمـــال يف 
قــــطــــاعــــات، مـــثـــل قـــطـــاع املــســتــشــفــيــات 
الــــــــــخــــــــــاصــــــــــة واملــــــــــســــــــــتــــــــــلــــــــــزمــــــــــات الــــــطــــــبــــــيــــــة 
وصـــــــــــنـــــــــــاعـــــــــــة بــــــــــعــــــــــض املــــــــــنــــــــــتــــــــــجــــــــــات مـــــثـــــل 
الــــــــــــكــــــــــــمــــــــــــامــــــــــــات والـــــــــــــــــقـــــــــــــــــفـــــــــــــــــازات ومــــــــــــــــــــواد 
الــــتــــعــــقــــيــــم، عـــــــىل الـــــــرغـــــــم مـــــــن تــــأثــــرهــــا 

السلبي يف اقتصادات دول العالم.
وأوضح أن الجائحة توفر فرصاً 
غر مسبوقة لنمو تطبيقات التجارة 
اإللــــــــكــــــــرونــــــــيــــــــة وخـــــــــــدمـــــــــــات الـــــتـــــوصـــــيـــــل 
بــــــصــــــفــــــة عـــــــــــامـــــــــــة، خـــــــــصـــــــــوصـــــــــاً لــــــلــــــمــــــواد 

الغذائية.
وأكــــــــــــد الــــــــعــــــــويض ضــــــــــــــرورة تــــكــــّيــــف 
رواد األعــمــال مــع الــتــغــرات الناجمة 
عـــن الــجــائــحــة وتـــغـــر مــفــهــوم الــعــمــل 
عـــــر اســــتــــخــــدام الــــتــــجــــارة اإللـــكـــرونـــيـــة 
وضمان ساسل التوريد، مشراً اىل 
أن هـــذه األمــــور لــم تــصــبــح رفــاهــيــة بل 
أصبحت إلزامية لتخطي أية صعاب 

مستقبلية. 

أبرزها في مجاالت التجارة اإللكترونية واإلعالم 
الرقمي والزراعة وتصنيع المواد الغذائية و»الصحية«

رّواد أعمال أكدوا أهمية االستثمار في التجارة اإللكترونية لتلبية الطلب المتزايد على الكثير من السلع والخدمات. ■ أرشيفية

عادل كلداري:سعود بالشالت:جاسم البستكي:حمد العوضي:

»على رّواد 
األعمال التكّيف مع 
التغيرات الناجمة عن 

)كورونا(«.

»االستثمار في مجال 
المنصات الذكية غير 

مكلف، ومناسب للغاية 
.»

ً
حاليا

»كورونا( فرصة 
لمن يستطيع التأقلم 

والبحث عن جانب إيجابي 
لألزمة«.

»الجائحة لفتت األنظار 
إلى التجارة اإللكترونية، 
وعّززت السير في هذا 

االتجاه«.

»الجائحة« أظهرت أهمية وجود إنتاج 
محلي وتحقيق االكتفاء الذاتي من السلع.

كلفة إنشاء أفضل المنصات الذكية 
واإللكترونية ال تتعدى 37 ألف درهم.

قطاع التكنولوجيا
قال خبير اإلعالم الرقمي 
والمحاضر في كلية الدار 
الجامعية بدبي، محمد 

الفقي، إن قطاع التكنولوجيا 
 واعدة لرّواد 

ً
ر فرصا

ّ
يوف

األعمال، السيما إنشاء 
المواقع الخاصة بتقديم 

خدمات العمل عن ُبعد مثل 
تصميم وتنفيذ الدعايات 

واإلعالنات والمجالت 
وخدمات »الغرافيكيس« 

والدفع اإللكتروني. وأضاف 

الفقي أن هذه المواقع 
استفادت من خدمات 

موظفين استغنت عنهم 
شركاتهم، حيث استطاع 

هؤالء الموظفون تقديم 
 
ً
خدماتهم واالستفادة ماديا

من هذه المواقع، كما 
استفاد العديد من الشركات 

من خدمات تلك المواقع، 
 التي تحتاج هذه 

ً
خصوصا

 إال أنها ال 
ً
الخدمات حاليا

تستطيع التوظيف الدائم 

في ظل الظروف الراهنة.
واتفق المدير التنفيذي 
لمجموعة »الشموخ« 

للخدمات البترولية والطاقة، 
الدكتور علي العامري، مع 

الفقي في أن قطاع 
 
ً
التكنولوجيا يوفر فرصا

مهمة لرواد األعمال في 
القطاعات المرتبطة بإنشاء 

المواقع اإللكترونية 
الخاصة بالتجارة 

وخدمات التوصيل.
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أعـــــلـــــن مـــــركـــــز دبــــــــي املــــــــــايل الـــــعـــــاملـــــي عـــن 
وصـــــــــــــــــول إجـــــــــــمـــــــــــايل أقـــــــــــســـــــــــاط الــــــتــــــأمــــــن 
املكتتبة يف قطاع إعادة التأمن ضمن 
املـــــركـــــز، إىل 472 مـــلـــيـــون دوالر )أكــــر 
مـــــــــن 1.732 مــــــلــــــيــــــار درهــــــــــــــــــــم(، خــــــال 

الربع األول من العام الجاري.
وأفـــــــــــــاد املـــــــركـــــــز يف بــــــيــــــان بـــــــــأن هـــــذه 
الــــــــــنــــــــــتــــــــــائــــــــــج تـــــــــــــــــــأيت يف أعـــــــــــــــقـــــــــــــــاب الـــــــنـــــــمـــــــو 
االســـــــتـــــــثـــــــنـــــــايئ املــــــســــــجــــــل خــــــــــــال الــــــعــــــام 
املـــــــــايض، الــــــــذي شـــهـــد ارتـــــفـــــاع إجـــمـــايل 
أقساط التأمن املكتتبة لقطاع إعادة 
ـــاملــــي« إىل  الــــتــــأمــــن يف »دبـــــــي املـــــــايل الــــعـ
نـــحـــو مــــلــــيــــاري دوالر )7.34 مـــلـــيـــارات 
درهـــــــــــــــــــــــــــم(، بـــــــنـــــــمـــــــو نــــــســــــبــــــتــــــه %17.4، 
مـــقـــارنـــة بــــعــــام 2018، مــــشــــراً إىل أن 
ــــذا يــــعــــّد أكــــــر حـــجـــم أقــــســــاط تـــأمـــن  هــ
مكتتبة يف تــاريــخ املــركــز عــى مستوى 
الــقــطــاع، لــيــعــزز بــذلــك مــكــانــتــه مــركــزاً 

إقليمياً يف قطاع إعادة التأمن.

أقساط التأمين
وأوضح املركز أن أقساط التأمن تشمل 
مجاالت عدة، بما فيها قطاعات النقل 
الـــــبـــــحـــــري والـــــــــــــري والـــــــــجـــــــــوي، والـــــرعـــــايـــــة 
الــــصــــحــــيــــة، وتـــــلـــــف املــــــبــــــاين واملــــمــــتــــلــــكــــات، 
الفتاً إىل أن هذا النمو الكبر جاء نتيجة 

إىل تـــــفـــــضـــــيـــــل حـــــمـــــلـــــة وثـــــــــائـــــــــق الــــــتــــــأمــــــن، 
ووســــــــــــطــــــــــــاء إعــــــــــــــــــــادة الــــــــتــــــــأمــــــــن ووكـــــــــــــــــاالت 
ــــأمـــــن، ملـــــركـــــز دبـــــــي املــــــــايل الــــعــــاملــــي عــن  ــــتـ الـ
غره من املراكز العاملية، ملا يتمتع به من 
بــــيــــئــــة ديــــنــــامــــيــــكــــيــــة لـــــلـــــوصـــــول إىل جـــمـــيـــع 
أنحاء منطقة الشرق األوسط وإفريقيا 

وجنوب آسيا.
وبــــــّن أن رّواد قـــطـــاع تــكــنــولــوجــيــا 
الــتــأمــن يــمــثــلــون مـــا مــجــمــوعــه 10 من 
الــشــركــات الــعــامــلــة يف مــجــال الــتــأمــن 
املسّجلة يف املركز املايل، مشراً إىل أن 
تكنولوجيا التأمن تعمل عــى تعزيز 
الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي لــلــقــطــاع، مـــن خــال 
تـــطـــويـــر مـــــجـــــاالت الـــرقـــمـــنـــة واالبــــتــــكــــار، 
وتــــــعــــــزيــــــز أواصــــــــــــــر الـــــــتـــــــعـــــــاون مـــــــع كـــــرى 

ـــأمـــــن،  ــــتــ ــــأمــــــن وإعـــــــــــــــادة الـ ــــتــ شـــــــركـــــــات الــ
ــــلـــــول تــلــبــي  وذلــــــــك مـــــن خـــــــال تـــــوفـــــر حـ
االحــتــيــاجــات املـــتـــزايـــدة لــقــطــاع الــتــأمــن 
املــســتــقــبــلــيــة، بــمــا فــيــهــا شــركــة »إيــــه أي 
ـــــج«،  جــــــــــــــــــي«، شـــــــــركـــــــــة »أكـــــــــــســـــــــــا الـــــــخـــــــلـــــــيــ
شــــــــــركــــــــــة »ســـــــيـــــــجـــــــنـــــــا لـــــــلـــــــتـــــــأمـــــــن الــــــــشــــــــرق 
األوســــــــــــــــــط«، »دار الـــــــتـــــــأمـــــــن«، شــــركــــة 
»مــــــتــــــايــــــف«، شـــــركـــــة »نــــــــــور لـــلـــتـــكـــافـــل« 
)لـــتـــكـــافـــل األســــــــرة(، وشــــركــــة »زيــــوريــــخ 

املحدودة للتأمن«.

نجاح
قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز 
دبــي املــايل الــعــاملــي، عــارف أمـــري، إن 
»نجاحنا يف الــوصــول إىل أعــى نسبة 

نـــــــــمـــــــــو يف الـــــــــــــربـــــــــــــع األول مـــــــــــــن الـــــــــعـــــــــام 
ــــام 2019 يف  ــــاري، وعــــــى مــــــدى عــ الــــــجــ
قــطــاع إعــــادة الــتــأمــن، يــؤكــد الــتــزامــنــا 
ــــاع،  ــ ــــطـ ــ ــــقـ ــ طــــــــويــــــــل األمـــــــــــــــد تــــــــجــــــــاه هــــــــــــذا الـ
ووضعنا لألطر القانونية والتنظيمية 
الــخــاصــة بــاملــنــطــقــة، حــيــث عملنا عى 
تـــــوفـــــر فــــــــرص تــــــعــــــاون بــــــن الــــشــــركــــات 
الناشئة يف قطاع تكنولوجيا التأمن 
مـــع كــــرى شـــركـــات إعـــــادة الــتــأمــن يف 
مــــــــركــــــــز دبــــــــــــي املــــــــــــــايل الــــــــعــــــــاملــــــــي، لـــتـــلـــبـــيـــة 

متطلبات املستقبل«. 
وأضـــاف: »تماشياً مــع توجهاتنا 
لــقــيــادة مــســتــقــبــل الــقــطــاع املــــايل، فــإن 
املـــــركـــــز املــــــــايل يـــتـــبـــنـــى الــــرقــــمــــنــــة وتـــعـــزيـــز 
أصــر الــتــعــاون، وبــنــاء الــكــفــاءات التي 
يمكن أن تــقــدم تــغــيــرات أســاســيــة يف 
الـــــقـــــطـــــاع، وتــــســــهــــم يف تـــهـــيـــئـــة الـــجـــيـــل 
الــــــــــقــــــــــمــــــــــقــــــــــبــــــــــل مــــــــــــــــــن املــــــــــتــــــــــخــــــــــصــــــــــصــــــــــن يف 
الــخــدمــات املــالــيــة، كــمــا يستمر قطاع 
التأمن يف التطور، ما يتطلب منا أن 
ــــكــــــون جـــــاهـــــزيـــــن لـــــلـــــمـــــواءمـــــة مـــــــع كـــل  نــ
الــتــغــيــرات، مــا يــؤكــد الــتــزامــنــا بــريــادة 
املشهد يف نمو قطاع إعادة التأمن«.

شراكة
وأشار أمري إىل أن مركز دبي املايل 

ــــــاب  ــــطـ ــ ــــقـ ــ ــتـ ــ ــ الــــــــــعــــــــــاملــــــــــي يـــــــســـــــعـــــــى إىل اسـ
شـــــركـــــات إعـــــــــادة الــــتــــأمــــن األوروبــــــيــــــة 
واآلســـــــيـــــــويـــــــة، لـــــإســـــهـــــام يف تـــوســـيـــع 
نــــــشــــــاط أعـــــمـــــالـــــهـــــم، إذ يــــــوفــــــر املـــــركـــــز 
مـــــــــــنـــــــــــّصـــــــــــة عـــــــــــاملـــــــــــيـــــــــــة تــــــــســــــــتــــــــفــــــــيــــــــد مــــــنــــــهــــــا 
الــــشــــركــــات اإلقـــلـــيـــمـــيـــة لـــلـــوصـــول إىل 

أهــــداف الــنــمــو الــعــاملــيــة لــديــهــا، الفــتــاً 
إىل أنه تم توقيع اتفاقية شراكة مع 
شــــــــركــــــــة الـــــــتـــــــأمـــــــن وإعـــــــــــــــــــــادة الـــــتـــــأمـــــن 
الـــــــــــرائـــــــــــدة عـــــــاملـــــــيـــــــاً »لـــــــــــويـــــــــــدز« ومــــعــــهــــد 

»تشارترد للتأمن«.
دبي À اإلمارات اليوم 

نمو أقساط العام الماضي ُيعّد األكبر 
في تاريخ »المركز« على مستوى قطاع 

إعادة التأمين.

 في 2019 إلى 7.34 مليارات درهم
ً
17.4% نموا

 1.73
مليار درهم أقساط 

»إعادة التأمين« في 
»دبي المالي العالمي« 

خالل 3 أشهر

»المركز« أكد أنه يسعى إلى استقطاب شركات إعادة التأمين األوروبية واآلسيوية. À من المصدر

كشفت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي 
عـــن مــــبــــادرة جـــديـــدة بـــعـــنـــوان »حــديــث 
الـــــــغـــــــرفـــــــة«، وهـــــــــي عـــــــبـــــــارة عـــــــن بــــرنــــامــــج 
ـــــدعــــــم أعــــضــــائــــهــــا  تـــــطـــــرحـــــه »الـــــــغـــــــرفـــــــة« لـ
واملــنــتــســبــن إلـــيـــهـــا، وملــجــتــمــع األعـــمـــال 
يف إمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة أبــــــــــــــــــوظــــــــــــــــــبــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــــى وجـــــــــــــــه 
الـــخـــصـــوص، ودولــــــة اإلمــــــــارات بــشــكــل 
عــــــام، عــــر جـــلـــســـات نــقــاشــيــة تــفــاعــلــيــة 
عــــــن ُبــــــعــــــد، بــــمــــشــــاركــــة مــــتــــحــــدثــــن مــن 

كرى بيوت الخرة العاملية. 
وأفـــــــــــــــــــــــادت »الــــــــــغــــــــــرفــــــــــة« يف بـــــــيـــــــان، 
أمــــس، أن الـــرنـــامـــج الــــذي ســتــطــلــقــه، 
الـــــــــــــيـــــــــــــوم، يــــــــــهــــــــــدف إىل نــــــــشــــــــر الــــــــــوعــــــــــي، 
وتــــقــــديــــم املــــــشــــــورة حـــــــول أفــــضــــل ســبــل 
الـــتـــعـــاطـــي مـــع آثـــــار فـــــروس »كــــورونــــا« 
املــــــــســــــــتــــــــجــــــــد، يف عـــــــــــــــدد مـــــــــــن الــــــــجــــــــوانــــــــب 
االقتصادية، ما يسهم بشكل كبر يف 
تــخــطــي الـــتـــداعـــيـــات الــســلــبــيــة لـــألزمـــة، 
والــعــمــل عـــى االســـتـــفـــادة مـــن الــفــرص 

التي نتجت عنها.
وقال مدير عام »غرفة أبوظبي«، 
مـــــحـــــمـــــد هــــــــــــال املــــــــــهــــــــــري، إن املـــــــــبـــــــــادرة 
ــــهـــــد  الـــــــــــجـــــــــــديـــــــــــدة تـــــــــــــم طـــــــــرحـــــــــهـــــــــا بـــــــــعـــــــــد جـ

دؤوب، وتــنــســيــق مــســتــمــر مـــع ممثيل 
كــرى بيوت الــخــرة العاملية يف املجال 
االقــــــــــتــــــــــصــــــــــادي وقــــــــــطــــــــــاع األعـــــــــــمـــــــــــال عــــى 
مـــــــســـــــتـــــــوى الـــــــــعـــــــــالـــــــــم، مـــــــثـــــــل شـــــــــركـــــــــات: 
»ديــــــــلــــــــويــــــــت« و»بــــــــــرايــــــــــس ووتـــــــــرهـــــــــاوس 
كــوبــرز« و»إرنــســت ويــونــغ« و»كــيــه بي 
إم جــــــــــــــــــــــــي« و»غـــــــــــــــــــــــــــارتـــــــــــــــــــــــــــر« و»ســـــــــــــــلـــــــــــــــوم 

وشركاه«.
وأضـــــــــــــــــــــــــــاف املــــــــــــــهــــــــــــــري أن بــــــــرنــــــــامــــــــج 
»حديث الغرفة« غر مسبوق ويعتر 
فريداً من نوعه لجهة إطاقه كمنصة 
شـــــــامـــــــلـــــــة تـــــــفـــــــاعـــــــلـــــــيـــــــة، تــــــغــــــطــــــي مــــجــــمــــل 

املوضوعات املهمة التي ُتعنى بالقطاع 
الــــخــــاص، وتـــســـهـــم يف مـــســـاعـــدتـــه عــى 
املــــــــــــاحــــــــــــة اآلمـــــــــــــنـــــــــــــة، يف ظــــــــــــل الــــــــــظــــــــــروف 
الصعبة الــتــي يخترها الــعــالــم أجمع 
نــــــــتــــــــيــــــــجــــــــة انـــــــــــتـــــــــــشـــــــــــار وبــــــــــــــــــــــــاء »كـــــــــــــــــورونـــــــــــــــــا« 
ــــتـــــصـــــاد  ــــه الــــســــلــــبــــيــــة عـــــــى االقـ ــــاتــ ــيــ ــ وتــــــداعــ
الــــــــــعــــــــــاملــــــــــي، ومـــــــــــــــا خـــــــلـــــــفـــــــه مــــــــــــن خـــــســـــائـــــر 
تكبدها القطاع الخاص يف كل مكان. 
وأوضــــــــــــــح أن الـــــــرنـــــــامـــــــج ســــيــــطــــرح 
الـــــــــــعـــــــــــديـــــــــــد مـــــــــــــن املـــــــــــــوضـــــــــــــوعـــــــــــــات املــــــهــــــمــــــة 
املـــــــــطـــــــــلـــــــــوب الـــــــــحـــــــــديـــــــــث عــــــــنــــــــهــــــــا، بــــشــــكــــل 
يساعد مجتمع األعــمــال يف الحد من 

آثــــار الــتــداعــيــات االقــتــصــاديــة الــراهــنــة، 
كــــــــــــــــمــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــم االتــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــاق مــــــــــــــــــــــــع خــــــــــــــــــــــــراء 
ومــــســــتــــشــــاريــــن مـــــن املـــعـــنـــيـــن يف كــــرى 
الــشــركــات. وذكـــر املــهــري أن الــرنــامــج 
سيقدم فرصة قيمة للغرفة، لاطاع 
عــــــــى هــــــــواجــــــــس وتـــــــــــســـــــــــاؤالت مـــجـــتـــمـــع 
األعـــــــمـــــــال يف الـــــعـــــديـــــد مــــــن الـــــجـــــوانـــــب، 
أهــمــهــا جــمــع وتــحــلــيــل ســجــل األســئــلــة 

املــــــطــــــروحــــــة، مــــــع األخــــــــــذ يف الـــحـــســـبـــان 
ضـــــــــــرورة اإلجـــــــابـــــــة الحــــــقــــــاً عــــــن األســــئــــلــــة 
الـــــــتـــــــي لـــــــــم يــــــتــــــم الـــــــتـــــــطـــــــرق إلــــــيــــــهــــــا خــــــال 
الــجــلــســة لــضــيــق الـــوقـــت، ومــشــاركــتــهــا 
مـــع الـــحـــضـــور بــعــد الـــجـــلـــســـات، وثــانــيــاً 
مــــــن خــــــــال اســــتــــبــــيــــان إلـــــــكـــــــروين قــصــر 

للحضور يف نهاية الجلسة. 
أبوظبي À اإلمارات اليوم

عبر جلسات نقاشية عن ُبعد بمشاركة متحدثين من كبرى بيوت الخبرة العالمية

»غرفة أبوظبي« تطلق »حديث الغرفة« 
لدعم مجتمع األعمال نــظــم مــكــتــب جـــائـــزة الــشــارقــة 

لــــــــــلــــــــــتــــــــــمــــــــــّيــــــــــز بــــــــــــغــــــــــــرفــــــــــــة تــــــــــــجــــــــــــارة 
وصـــــــنـــــــاعـــــــة الــــــــشــــــــارقــــــــة ورشـــــــــة 
عــمــل إلـــكـــرونـــيـــة، مـــن خــال 
تقنية االتصال املريئ بعنوان 
»مــــبــــادئ الــتــقــيــيــم الـــعـــاملـــي«، 
وذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ضـــــــــــــــمـــــــــــــــن الــــــــــــــــــرامــــــــــــــــــج 
الــــــــتــــــــدريــــــــبــــــــيــــــــة املــــــــعــــــــتــــــــمــــــــدة مــــن 
املـــــؤســـــســـــة األوروبـــــــــيـــــــــة إلدارة 
الجودة، التي تنظمها أمانة 
إطـــــــــــــــــــــــــــــــــار  الـــــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــــــــــــزة، يف 
االســـــــــــــــــتـــــــــــــــــعـــــــــــــــــدادات الــــــــخــــــــاصــــــــة 
بــــــــــدورتــــــــــهــــــــــا الــــــــــجــــــــــديــــــــــدة لــــــعــــــام 
2020. وتـــــــــنـــــــــاولـــــــــت مـــــــحـــــــاور 
الـــــورشـــــة تـــعـــريـــف الـــشـــركـــات 
املــــــــــشــــــــــاركــــــــــة بـــــكـــــيـــــفـــــيـــــة إجــــــــــــــراء 
عـــــــــمـــــــــلـــــــــيـــــــــات الـــــــــتـــــــــقـــــــــيـــــــــيـــــــــم، مـــــع 
الــــتــــأكــــيــــد عـــــى أهــــمــــيــــة إيــــجــــاد 
بــــنــــد خــــــــاص يــــتــــم مــــــن خـــالـــه 
ــــــم مـــــــــنـــــــــشـــــــــآت الـــــــقـــــــطـــــــاع  ــيـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــقـ ــ تـ
الــــــــــــخــــــــــــاص مــــــــــــن حــــــــيــــــــث مــــــــدى 
الــــــــــــــتــــــــــــــزامــــــــــــــهــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــاإلجــــــــــــــــــــــــراءات 

االحرازية. 
الشارقة À وام

»غرفة الشارقة« 
تعّرف الشركات 

بمبادئ التقييم 
العالمي

محمد المهيري:

»البرنامج يقدم 
فرصة قيمة لـ)الغرفة(، 
لالطالع على هواجس 

وتساؤالت مجتمع 
األعمال«.

أولى الجلسات
تنطلق أولى الجلسات االفتراضية لبرنامج »حديث الغرفة«، 

اليوم، بجلسة تحت عنوان »التفكير االستراتيجي ما بعد )كورونا( 
- التمحور والتكيف مع الوضع الطبيعي الجديد، وكيف ستتغير 

بيئة العمل وكيف تخطط وفق ذلك«. وستعقد الجلسة عبر 
منصة webex التي سيتم تعميم سبل المشاركة بها لجميع 

القطاعات المستهدفة في إمارة أبوظبي، وهي: )تجارة 
التجزئة، التعليم، الخدمات المالية، الصناعات التحويلية، النفط 

والغاز، اإلنشاءات والتجارة والخدمات، الرعاية الصحية، الضيافة 
والطعام والشراب(، من خالل قنوات االتصال الخاصة بـ»الغرفة« 

ووسائل التواصل االجتماعي.

شركة
 على تأسيسه، 

ً
ن مركز دبي المالي العالمي، خالل 16 عاما

ّ
تمك

 إلعادة التأمين في المنطقة، حيث 
ً
 رائدا

ً
من ترسيخ مكانته مركزا

، بما فيها شركات 
ً
 أكثر من 100 شركة مسجلة عالميا

ً
يضم حاليا

التأمين، وشركات إعادة التأمين، وشركات التأمين القابضة، إضافة 
إلى الهيئات المرتبطة بقطاع التأمين التي توفر خدماتها للسوق، 

 من أكبر خمس شركات على مستوى العالم. 
ً
والتي تضم ثالثا

 
ً
وتضم قائمة الشركات العالمية، التي تتخذ من المركز المالي مقرا
لعملياتها: شركة »ميونيخ ري«، شركة »لويدز«، شركة »بيركشاير 

هاثاواي«، شركة »آر جي إيه«، »الشركة الكورية إلعادة التأمين«، 
شركة »إيه أي جي«، شركة »زيوريخ للتأمين«، شركة »مارش 

لوساطة التأمين«، وشركة »إيه أو إن«.

100 عارف أميري:

»نجاحنا في الوصول إلى 
أعلى نسبة نمو في 
)إعادة التأمين(، يؤكد 

التزامنا طويل األمد تجاه 
هذا القطاع«.

https://www.emaratalyoum.com/
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جـــــاء اإلصــــــــدار الـــجـــديـــد مــــن مــتــصــفــح 
»مــــــايــــــكــــــروســــــوفــــــت إيــــــــــــــــدج«، لـــيـــعـــالـــج 
األخـــــــــــــطـــــــــــــاء والـــــــــــــــعـــــــــــــــرات الـــــــرمـــــــجـــــــيـــــــة، 
ــــتــــــي  وحـــــــــــــــــــــاالت عــــــــــــــدم االســــــــــــتــــــــــــقــــــــــــرار، الــ
شـــــهـــــدتـــــهـــــا الـــــنـــــســـــخ االخــــــتــــــبــــــاريــــــة الــــتــــي 
ــــــال يـــنـــايـــر  صــــــــدرت مـــــن املــــتــــصــــفــــح، خـ
ــــكــــــن اإلصـــــــــــــدار  ومـــــــــــــــارس املـــــــاضـــــــيـــــــن، لــ
ــــقـــــدم إضــــــافــــــات نـــوعـــيـــة  الـــــجـــــديـــــد لــــــم يـ
مـــخـــتـــلـــفـــة عــــــن الـــــــخـــــــواص الــــســــابــــقــــة، 
وإنما أبرز ما حدث مع هذا اإلصدار 
هو أنه بات يأيت تلقائياً مع تحديثات 
نــظــام الــتــشــغــيــل »ويـــنـــدوز 10«، من 
دون الــــــــحــــــــاجــــــــة إىل تـــــثـــــبـــــيـــــتـــــه يـــــــــدويـــــــــاً 
بــــــــــــصــــــــــــورة مـــــــنـــــــفـــــــصـــــــلـــــــة، كــــــــمــــــــا كــــــــــــــــان يف 

السابق.
كـــــانـــــت هــــــــذه خـــــاصـــــة مــــــا انـــتـــهـــت 
إليه املراجعات التقنية، التي أجراها 
عدد من املحللن، من بينهم محللو 
شـــبـــكـــة »زد دي نـــــت« املـــتـــخـــصـــصـــة يف 
الــتــقــنــيــة، إلصــــــدار »إيــــــدج« الــجــديــد، 
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي طـــــــــــــــــــــــــــــــرحـــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــــة 
»مــايــكــروســوفــت«، ضــمــن التحديث 
الــعــام لــنــظــام تشغيل »ويـــنـــدوز 10« 

األربعاء املايض.

تنقية العثرات
من أبرز الخواص التي جرى الرتكيز 
عــــــــى تــــنــــقــــيــــتــــهــــا مــــــــن الـــــــــعـــــــــرات وعــــــــدم 
االستقرار يف إصدار »إيدج« الجديد، 
خاصية مــراقــبــة كلمات املـــرور، التي 
تبلغ املستخدمن إذا تم الكشف عن 
بـــيـــانـــات االعــــتــــمــــاد الــــتــــي حـــفـــظـــوهـــا يف 
املـــلء الــتــلــقــايئ عــى مــواقــع الـــ»ويــب« 
املظلمة، حيث يراجع »إيدج« قوائم 
بــيــانــات االعــتــمــاد املــنــشــورة عـــى هــذه 
املواقع، ويف حال اكتشف تطابق أياً 
منها مــع اســم املــســتــخــدم املــحــفــوظ، 
إضـــافـــة إىل كــلــمــة املـــــرور، يــصــدر عى 
الـــفـــور إشــــعــــاراً داخــــل املــتــصــفــح يشري 
إىل اتـــخـــاذ إجـــــــراء، وعـــنـــدهـــا ســيــكــون 
املستخدمون قادرين عى استخدام 
لــــــــوحــــــــة الــــــتــــــحــــــكــــــم الــــــــخــــــــاصــــــــة بـــــــهـــــــم يف 
اإلعـــدادات لرؤية قائمة بكل بيانات 
االعـــــــــــــــتـــــــــــــــمـــــــــــــــاد املـــــــــــــــســـــــــــــــربـــــــــــــــة، لـــــــــيـــــــــقـــــــــومـــــــــوا 

بتغيريها.

»النسخ واللصق الذكي«
كما تــم الرتكيز عــى خاصية النسخ 
والـــــلـــــصـــــق الــــــــــــذيك، وهــــــــي مـــــيـــــزة تـــتـــيـــح 
تــــــــحــــــــديــــــــد ونــــــــــســــــــــخ ولــــــــــصــــــــــق املـــــــحـــــــتـــــــوى 
الـــدقـــيـــق الـــــذي يــــريــــده املـــســـتـــخـــدم مــن 
أي موقع »ويــب«، مع الحفاظ عى 
تــنــســيــق »ويــــــــب«. وســيــحــتــفــظ الــنــص 
الذي تم لصقه بتنسيقه األصيل بما 

يف ذلك الصور أو الروابط. 

وتـــــــــــــــســـــــــــــــمـــــــــــــــح هـــــــــــــــــــــــــــــذه الـــــــــــخـــــــــــاصـــــــــــيـــــــــــة 
للمستخدمن بجمع املعلومات من 
مــــــــــــواقــــــــــــع »ويــــــــــــــــــــــــب« وتــــــــــصــــــــــديــــــــــرهــــــــــا إىل 
ملفات أو التقاطها الحقاً، من دون 
الحاجة إىل فتح تطبيقات إضافية. 

ومـــــــــن الــــــــخــــــــواص املـــــهـــــمـــــة أيــــــضــــــاً، 
خـــاصـــيـــة الـــــعـــــرض الـــــــــرأيس لـــعـــامـــات 
الــــــــتــــــــبــــــــويــــــــب، الــــــــتــــــــي تــــــجــــــعــــــل عـــــــامـــــــات 
الــــتــــبــــويــــب تــــظــــهــــر يف صــــــــــورة عــــمــــوديــــة 
ــــة، ولــــــيــــــس عـــى  ــــحـ ـــفـ عـــــــى يــــــســــــار الـــــصــ
طــــول الـــجـــزء الـــعـــلـــوي فـــقـــط، بــحــيــث 
يـــــــــمـــــــــكـــــــــن لــــــــلــــــــمــــــــســــــــتــــــــخــــــــدم أن يـــــــخـــــــتـــــــار 
التصميم أو التخطيط الذي يناسبه 
لــعــرض صفحة عــامــة الــتــبــويــب، ما 
يجعل تجربة التجوال عى اإلنرتنت 
ــــيـــــزة، كــــمــــا تــــتــــيــــح هــــــــذه الـــخـــاصـــيـــة  ــــمـ مـ
إمـــــــــكـــــــــانـــــــــيـــــــــة تـــــــــحـــــــــديـــــــــد أنــــــــــــــــــــــــواع مـــــــــصـــــــــادر 
األخـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــار، واملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد الــــــــــــــتــــــــــــــي يــــــــرغــــــــب 
املـــــــــــســـــــــــتـــــــــــخـــــــــــدم يف الـــــــــــــــــــوصـــــــــــــــــــول إلــــــــيــــــــهــــــــا 

باستمرار.

توافق مع اإلضافات
قـــــــــــــــامـــــــــــــــت  ذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك،  إىل  إضــــــــــــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــــــــــــة 
»مـــــايـــــكـــــروســـــوفـــــت« بــــعــــمــــل مــــراجــــعــــة 
ودعم إضايف، يجعل »إيدج« يحقق 
توافقاً أفضل مع اإلضافات ومواقع 
الـــ»ويــب«، فضاً عن أنــه يوفر دعماً 
كـــــبـــــرياً ألحــــــــدث اإلمـــــكـــــانـــــات يف مـــجـــال 
عــــــــــــــرض املــــــــــحــــــــــتــــــــــوى، والــــــــتــــــــعــــــــامــــــــل مــــع 
تطبيقات الـ»ويب« وأدوات املطّورين 
الحديثة املستخدمة يف بناء املواقع، 
وتــــــقــــــديــــــم الـــــــخـــــــدمـــــــات اإللــــــكــــــرتونــــــيــــــة، 
والــــــــــــــتــــــــــــــوافــــــــــــــق مــــــــــــــع جــــــــمــــــــيــــــــع شـــــــــاشـــــــــات 
الــــــــــــــــعــــــــــــــــرض، مــــــــــــــن حــــــــــيــــــــــث املــــــــــقــــــــــاســــــــــات 

واختاف األجهزة.
القاهرة ■ اإلمارات اليوم

لم يقدم إضافات نوعية مختلفة عن الخواص السابقة

»إيدج« الجديد يعالج األخطاء البرمجية 
وعدم االستقرار بالنسخ السابقة

 
ً
تلعب قائمة القراءة دورا

 في مساعدة 
ً
مهما

متصفحي الـ»ويب« على 
االحتفاظ بالمقاالت المهمة 
 لقراءتها، 

ً
التي ال يجدون وقتا

واالطالع عليها في وقت 
 من العودة إلى 

ً
الحق، بدال

البحث عنها عبر الـ»ويب« مرة 
أخرى. 

ومن المتصفحات التي تعطي 
لهذا األمر أهمية خاصة 

متصفح »سفاري« الخاص 
بأجهزة »ماك«، بل إنه يمنح 

 
ً
مستخدمه الفرصة أيضا

لتنظيم وإدارة المقاالت 
الواردة بهذه القائمة، ليصل 

إلى المقاالت التي يريدها 
بسهولة، حيث تتراكم 

المقاالت مع الوقت بشكل 
يصعب على المستخدم 

العثور على بغيته. فإذا كنت 
من مستخدمي »سفاري« 
عبر األجهزة العاملة بنظام 

التشغيل »ماك«، اتبع ما يلي 
لتنظيم قائمة القراءة عبر 

المتصفح: افتح المتصفح الذي 
تبدو األيقونة الخاصة به في 

شكل بوصلة صغيرة، وانقر 
فوق قائمة »المعاينة« 

View ضمن شريط القوائم، 
ثم فوق خيار »إظهار الشريط 

الجانبي الخاص بقائمة 
 Show Reading »القراءة

List Sidebar داخل النافذة 
المنسدلة، لتظهر قائمة 

المقاالت السابق حفظها في 
القائمة، عندها انقر فوق أي 

منها لقراءتها ضمن عالمة 
التبويب الحالية.

ولو أردت قراءة المقالة في 
عالمة تبويب أو نافذة جديدة، 

انقر فوقها بزر الفأرة األيمن 
ثم فوق الخيار الذي تريده من 

القائمة المنسدلة. ويمكنك 
أيضا قراءة المقاالت التي 

قمت بحفظها من قبل في 
وضع القراءة بال اتصال 

بـ»الويب« إذا كنت قد حفظها 
على هذا النحو، من خالل النقر 
بزر الفأرة األيمن فوق المقالة، 

ثم فوق خيار »الحفظ دون 
 Save »اتصال باإلنترنت

Offline.  وإلزالة المقال من 
قائمة القراءة دون اتصال 
بـ»الويب«، انقر فوقها بزر 

الفأرة األيمن، ثم فوق خيار 
 Don’t Save »عدم الحفظ«

من القائمة المنسدلة.

يسمح ملمح أرشفة 
المحادثات في تطبيق 

»واتس أب« للتراسل 
الفوري، بإخفاء المحادثة 

من شاشة المحادثات. 
وهو أمر قد يلجأ إليه 
المستخدم مع بعض 

المجموعات أو بعض جهات 
االتصال لتنظيم محادثاته، 

 أنه ال يتم إلغاء 
ً
خصوصا

هذه المحادثات التي تمت 
أرشفتها. 

 قد تفرض الظروف 
ً
لكن أحيانا

على المستخدم التراجع عن 
هذا اإلجراء مع بعض 

المحادثات في التطبيق، غير 
أنه ربما ال يعرف كيفية 
القيام بهذه المهمة. 

فإذا كنت من مستخدمي 
تطبيق »واتس أب« عبر 
األجهزة العاملة بنظام 

التشغيل »أندرويد«، اتبع 
الخطوات التالية للتراجع عن 

أرشفة المحادثات عبر 
التطبيق:

افتح تطبيق »واتس أب« 
الذي تبدو األيقونة الخاصة 

به في شكل سماعة 
الهاتف، ثم انقر فوق 

تبويب المحادثات في أعلى 
يسار الشاشة، ومرر لألسفل 

حتى تصل إلى تبويب 
»المحادثات المؤرشفة« 

.Archived Chats
وبعد ذلك انقر فوق 

التبويب السابق، ثم انقر مع 
التثبيت فوق المحادثة التي 
ترغب في إلغاء أرشفتها، 
ومن ثم انتقل إلى أعلى 

الشاشة وانقر فوق أيقونة 
 Un »إلغاء األرشفة«

.archive Icon
وبموجب ذلك سيتم إلغاء 

أرشفة الرسالة وتستطيع 
مشاهدتها ضمن نافذة 

.
ً
المحادثات مجددا

إدارة قائمة القراءة 
في »سفاري« عبر »ماك«

التراجع عن أرشفة المحادثات
في »واتس أب«

كــــــــــشــــــــــفــــــــــت شـــــــــــــــركـــــــــــــــة »كــــــــــــــاســــــــــــــرســــــــــــــي« 
املتخصصة يف األمن اإللكرتوين، عن 
تـــفـــاصـــيـــل جــــديــــدة لــســلــســلــة هــجــمــات 
اســـتـــهـــدفـــت الــــشــــركــــات الـــصـــنـــاعـــيـــة يف 
دول عــــــدة، وذلــــــك بـــعـــد أن أبـــلـــغ عــن 
تـــلـــك الـــهـــجـــمـــات، الــــتــــي تــــركــــزت وفـــقـــاً 
ألحــــــــــدث الــــنــــتــــائــــج الـــــتـــــي تـــــوصـــــل إلـــيـــهـــا 
فــــــــــــــــــريــــــــــــــــــق االســــــــــــــــتــــــــــــــــجــــــــــــــــابــــــــــــــــة لـــــــــــــــلـــــــــــــــطـــــــــــــــوارئ 
اإللــكــرتونــيــة لنظم الــرقــابــة الصناعية 
لـــــــــــدى »كـــــــــاســـــــــرســـــــــي«، عــــــــى أنــــظــــمــــة 

صــنــاعــيــة يف الـــيـــابـــان وإيـــطـــالـــيـــا وأملـــانـــيـــا 
وبريطانيا. 

وأوضــــــــــــحــــــــــــت »كـــــــــــاســـــــــــرســـــــــــي« يف 
ــــمــــــة األهــــــــــــــــــداف تـــضـــمـــنـــت  ــــائــ بـــــــيـــــــان أن قــ
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّردي مـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــدات وبـــــــــــرمـــــــــــجـــــــــــيـــــــــــات 
لــــلــــشــــركــــات الــــصــــنــــاعــــيــــة، حــــيــــث أظـــهـــر 
الــــــــبــــــــحــــــــث الـــــــــــــــــــذي أجــــــــــــــــــــــراه الـــــــــفـــــــــريـــــــــق أن 
املـــــهـــــاجـــــمـــــن اســــــتــــــخــــــدمــــــوا مــــســــتــــنــــدات 
مــــــلــــــّغــــــمــــــة،   Microsoft Office
ونـــصـــوص PowerShell بــرمــجــيــة، 

وتـــقـــنـــيـــات مـــتـــنـــّوعـــة تـــصـــعـــب اكـــتـــشـــاف 
ــــلـــــهـــــا،  ــــيـ ــــلـ الـــــــرمـــــــجـــــــيـــــــات الـــــخـــــبـــــيـــــثـــــة وتـــــحـ
كإدراج الرسائل واملعلومات السرية 

ضمن امللفات.
وأضـــــــافـــــــت أن الـــتـــحـــلـــيـــل الــــدقــــيــــق 
أظــهــر أن املــهــاجــمــن اســتــخــدمــوا أداة 
Mimikatz لسرقة بيانات املصادقة 
 Windows الـــــــخـــــــاصـــــــة بــــــحــــــســــــابــــــات

املخزنة عى النظام املخرتق.
دبي ■ اإلمارات اليوم

»كاسبرسكي« تكشف عن تفاصيل جديدة 
لهجمات استهدفت شركات صناعية

أطــــلــــقــــت شـــــركـــــة »شـــــــــــــارك« خــــــوذة 
جديدة لقائدي الدّراجات النارية، 
مــــشــــرية إىل أن الـــــخـــــوذة الـــجـــديـــدة 
تــــــتــــــوافــــــر بـــــــطـــــــرازيـــــــن، أحــــــدهــــــمــــــا مـــن 

الكربون مع 26 تصميماً مختلفاً.

وأفـــــــــــــادت الـــــشـــــركـــــة بــــأنــــهــــا زّودت 
ــــــي تـــــــــــريـــــــــــد لــــــلــــــجــــــزء  ــتـ ــ ــ ــــحـ ــ ــتـ ــ ــ ــــفـ ــ الـــــــــــــــخـــــــــــــــوذة بـ
الـــــداخـــــيل مــــن الـــــخـــــوذة، مـــوضـــحـــة أن 
الــــخــــوذة الـــجـــديـــدة تــعــتــمــد عـــى نــظــام 
الـــقـــفـــل D-Ring املـــــــــــزدوج، مــــا يــتــيــح 

إزالــــــــــــــــــة األجــــــــــــــــــــزاء الـــــــداخـــــــلـــــــيـــــــة لـــــلـــــخـــــوذة 
بسرعة وأمان يف حال وقوع حادث، 
بـــــــجـــــــانـــــــب إزالــــــــــــــــــــة الـــــــبـــــــطـــــــانـــــــة الــــــداخــــــلــــــيــــــة 

بسهولة، ما يتيح غسلها.
باريس ■ د.ب.أ

»شارك« تطلق خوذة جديدة 
ين أحدهما من الكربون بطراز

نصائح

اإلصدار الجديد من »إيدج« يدعم العمل مع أنظمة »ويندوز« و»ماك« و»ماك آي أو إس« و»أندرويد«. 
■ من المصدر

المهاجمون استخدموا تقنيات 
متنّوعة تصعب اكتشاف 

البرمجيات الخبيثة.                         
■ غيتي ■ أرشيفية 

مالحظات لإلصدار الجديد
قال أحد مسؤولي شركة »مايكروسوفت« الكبار، مارتن 

برينكمان، في تدوينة نشرها على صفحة الدعم الرسمية 
الخاصة بالشركة، إن المتصفح الجديد يدعم العمل مع جميع 
إصدارات »ويندوز 10« و»ويندوز 7«، كما يدعم العمل مع 

أنظمة »ماك« للحاسبات المكتبية والمحمولة، وأنظمة »ماك 
 عن 

ً
آي أو إس« للهواتف الذكية والحاسبات اللوحية، فضال

 10 مالحظات تتعلق 
ً
أنظمة »أندرويد« للهواتف الذكية، محددا

باإلصدار الجديد تتمثل في اآلتي:
■ ترحيل العالمات والمربعات واالختصارات الخاصة بقائمة البدء 

لإلصدار الحالي من »إيدج« إلى »إيدج« الجديد. 
■ سيتم ترحيل العالمات واختصارات شريط المهام لإلصدار 

الحالي إلى اإلصدار الجديد. 
 .

ً
■ سيتم تثبيت »إيدج« الجديد في شريط المهام تلقائيا
 إلى سطح 

ً
■ سيضيف اإلصدار الجديد من »إيدج« اختصارا

المكتب. 
 ترحيل معظم البروتوكوالت التي يتعامل معها 

ً
■ سيتم تلقائيا

»إيدج« الحالي إلى »إيدج الجديد«. 
■ سيتم إخفاء إصدار »إيدج« الحالي من واجهات ولوحات 

التحكم واإلعداد واالستخدام في نظام التشغيل. 
■ ستتم إعادة توجيه محاوالت بدء اإلصدار الحالي إلى اإلصدار 

الجديد. 
 في المرة 

ً
■ سيتم تشغيل تجربة التشغيل األولى تلقائيا

األولى، التي تتم فيها إعادة تشغيل الجهاز بعد تثبيت »إيدج« 
الجديد. 

■ ستكون البيانات من اإلصدارات السابقة من »إيدج«، مثل 
كلمات المرور وعالمات التبويب المفتوحة، متاحة في »إيدج« 

الجديد. 
■ ال يدعم »إيدج« الجديد إلغاء تثبيت هذا التحديث.
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استثنى حاالت اإلخالل بالمهام الوظيفية التي تستدعي 
إنهاء الخدمة حسب القانون واألنظمة السارية

»المركزي« يشترط
على البنوك عدم إنهاء 

خدمات المواطنين 
أو خفض رواتبهم

أمل المنشاوي À أبوظبي

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

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

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

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

خدماتهم«.

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

وام À أبوظبي

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

لــــــحــــــمــــــايــــــة صـــــــحـــــــة وســــــــــامــــــــــة الـــــعـــــمـــــالـــــة 
املقيمة ومحاربة الفروس.

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

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

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

والحماية لجميع أطياف املجتمع.

عيادات في منطقة مصفح إلجراء فحوص 
 للعمالة المقيمة

ً
»كورونا« مجانا

»التربية« تعتمد 
»القياس 

الذكي« للتقييم 
وتقصره على 
»الفصل الثالث«

درجة الطالب من 
محصلة أوزان الفصول 

الدراسية الثالثة

وام À أبوظبي

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

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

مـــــــــقـــــــــارنـــــــــة بـــــــــــــــــــــــ١6٤ مــــــلــــــيــــــار 
درهـــــــــــــــــــــم خـــــــــــــــــال فـــــــــرايـــــــــر 

الــذي ســبــق.

مليار درهم سيولة 
ضخها »المركزي« 
في السوق خالل 

مارس

19.4

فتح باب التطوع لدعم 
الجهود الوطنية ضد 

»كوفيد ١9«

حملة »اإلمارات تتطوع« تستهدف 
األطباء والمسعفين والممرضين 

والمتقاعدين وطلبة الطب

حمدان بن محمد: القادم أفضل

س اجتماع اللجنة العليا إلدارة األزمات والطوارئ 
ّ
ترأ

في دبي واطلع على سير العمل

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

 أمل وفرص.
ً
هناك دائما

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

مطر أفضل العب في 
تاريخ اإلمارات.. 
والطلياني أول 

المهنئين

من خالل موقع

www.emaratalyoum.com

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

٠٥٦٢١٩٣٠٠٩
لالشــــتراكاضغــــــط

قم بتسجيل  الرقم وأرسل كلمة 
»اشتراك« إلى 

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

إلى اإليميل لتحصل على النسخة اإللكترونية

ابحث عن 
»صحيفة اإلمارات اليوم« 

واعمل إضافة لتصلك الصحيفة

لالشــــتراكاضغــــــط
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قــــال مـــســـؤولـــون بـــواليـــة كــالــيــفــورنــيــا 
األمــــــــركــــــــيــــــــة، إنـــــــــــه ســـــيـــــتـــــم اســــتــــئــــنــــاف 
االنـــــــــتـــــــــاج الـــــســـــيـــــنـــــمـــــايئ والـــــتـــــلـــــفـــــزيـــــوين 
بــالــواليــة يف 12 يونيو الــجــاري، بعد 
املــوافــقــة عــى إرشــــادات جــديــدة ملنع 

نشر فروس »كورونا« املستجد.
وأشــــــــار بــــيــــان مــــن إدارة الــصــحــة 
بـــكـــالـــيـــفـــورنـــيـــا إىل إنــــــه ســـيـــتـــعـــن عــى 
ــــقـــــة  ــــــول عــــــــى مـــــوافـ ــــــصـ ــــــحـ املـــــنـــــتـــــجـــــن الـ
مـــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــؤويل الـــــــــــــــصـــــــــــــــحـــــــــــــــة املــــــــــحــــــــــلــــــــــيــــــــــن 

الستئناف تصوير األفالم.
ــــوقــــــف تــــصــــويــــر األفـــــــــــالم حــــول  وتــ
الــعــالــم يف مــنــتــصــف مــــارس املـــايض، 
للمساعدة يف كبح جائحة فروس 

»كورونا«.
وكــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــــــــــــــــــوة عــــــــــــــــــمــــــــــــــــــل مـــــــــن 
ــــــوود ونـــــقـــــابـــــات  ــيـ ــ ــ ــــولـ ــ اســــــتــــــديــــــوهــــــات هـ
الـــــــعـــــــمـــــــال قـــــــــد اقـــــــــــرحـــــــــــت، األســــــــبــــــــوع 
املــــــــــــــايض، إجــــــــــــــراء اخـــــــتـــــــبـــــــارات مـــكـــثـــفـــة 
لـــلـــكـــشـــف عــــــن فــــــــــروس »كــــــــورونــــــــا«، 

وإجــــراء مــراجــعــة يومية لــأعــراض، 
وضمانات أخرى للسماح للممثلن 
وأطقم العمل باستئناف نشاطهم.

وذكـــرت إدارة الــصــحــة بــالــواليــة 

ـــــن أجـــــــــل الــــــــعــــــــودة إىل الـــعـــمـــل  أنـــــــــه مــ
يــــــــــــجــــــــــــب عـــــــــــــــــى املــــــــــنــــــــــتــــــــــجــــــــــن االلـــــــــــــــــتـــــــــــــــــزام 
بإرشادات قوة العمل، والحصول 
أيـــــــضـــــــاً عـــــــى مــــــوافــــــقــــــة مـــــــن مـــــســـــؤويل 

الصحة باملقاطعات.
وأضــــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــــت أنــــــــــــــــــــــــــه يـــــــــــــجـــــــــــــب عـــــــى 
سلطات املناطق أن تبحث معدالت 
اإلصــــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــــــــة املــــــــــــــحــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــة بــــــــــــــــفــــــــــــــــروس 
»كورونا«، واالستعدادات لحدوث 
زيــادة يف الحاالت، وإمكانية إجراء 
اخــتــبــارات وبــيــانــات أخـــرى قــبــل منح 

املوافقة.
لــــــــــكــــــــــن ال يشء يـــــــــــــــــــدل عـــــــــــــــى أن 
ــــيـــــوود الـــرئـــيـــســـة  ــــتـــــوديـــــوهـــــات هـــــولـ اسـ
ســــتــــكــــون قـــــــــــادرة عــــــى إعـــــــــــادة إطــــــالق 
إنــــــتــــــاجــــــاتــــــهــــــا، ألن لـــــــــــوس أنـــــجـــــلـــــوس 
واملـــنـــطـــقـــة املــحــيــطــة تـــعـــّد واحــــــدة مــن 
املراكز الرئيسة لتفيش »كوفيد-19« 
يف الـــواليـــة مـــع تــســجــيــل نــحــو نصف 

اإلصابات والوفيات. 
وحتى اآلن، سّجلت كاليفورنيا 
أكــــر مـــن 125 ألــــف إصـــابـــة بــفــروس 

»كورونا«، و4500 وفاة.
لوس أنجلوس ■ وكاالت

بعد الحصول على موافقة الصحة

كاليفورنيا: يمكن 
استئناف تصوير 

األفالم والمسلسالت
يجب على المنتجين االلتزام 

بإرشادات قوة العمل.

تصوير األفالم حول العالم 
توقف منتصف مارس الماضي.

جــــمــــعــــت أبــــــــــرز أوركــــــــســــــــرا يف الـــنـــمـــســـا 
إثــنــن مــن أكـــر األســمــاء يف املوسيقى 
الكالسيكية، مساء أول مــن أمــس، 
يف فــــيــــيــــنــــا، إذ عــــــــــادا إىل املــــــســــــرح بــعــد 
ــــهـــــور مــــــن الــــصــــمــــت بـــســـبـــب جـــائـــحـــة  شـ

»كوفيد-19«.

وحـــضـــر ســيــاســيــون وشــخــصــيــات 
ثـــقـــافـــيـــة، بـــيـــنـــمـــا انــــضــــم عـــــــازف الـــبـــيـــانـــو 
املــــــــــــخــــــــــــضــــــــــــرم واملـــــــــــــــــايـــــــــــــــــســـــــــــــــــرو، دانـــــــــيـــــــــيـــــــــل 
بــــــــاريــــــــنــــــــبــــــــويــــــــم، إىل أوركـــــــــــــســـــــــــــرا فــــيــــيــــنــــا 
الـــفـــيـــلـــهـــارمـــونـــيـــة لـــحـــفـــل عـــــــزف خـــاللـــه 
عــــــــــى الـــــــبـــــــيـــــــانـــــــو مــــــوســــــيــــــقــــــى مـــــــــــــــــــوزارت، 

والسيمفونية الخامسة لبيتهوفن.
وأنــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــت أوركـــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــرا فــــــــيــــــــيــــــــنــــــــا 
ــــا مـــع  ــــهـ ــــفـ ــــفـــــوين املـــــنـــــافـــــســـــة تـــــوقـ ــــمـ ــيـ ــ الـــــسـ
املــــوســــيــــقــــار إيــــجــــور لـــيـــفـــيـــت، بـــعـــد أقـــل 
مــن أســبــوع مــن أداء الــعــازف الــشــاب 
16 ساعة، الذي كان يهدف إىل لفت 

االنــــــتــــــبــــــاه إىل مــــحــــنــــة الـــــفـــــنـــــانـــــن خـــــالل 
ــــبـــــب »كـــــــــــــورونـــــــــــــا«. وقــــــــدم  اإلغــــــــــــــــالق بـــــسـ
عـــــــازفـــــــا الـــــبـــــيـــــانـــــو مــــوســــيــــقــــى مـــــــــــــوزارت، 
وكـــان الــحــفــالن بــحــضــور مــحــدود، إذ 

اقتصر الجمهور عى 100 شخص.
فيينا ■ د.ب.أ

بارينبويم وليفيت يعيدان موسيقى فيينا إلى الحياة

ديانا أيوب ■ دبي 

ــــامــــــرا، تـــتـــبـــع املـــخـــرجـــة  ــــكــ مــــــن خـــــــالل الــ
الــــســــعــــوديــــة، هـــيـــفـــاء املــــنــــصــــور، كـــثـــراً 
من قضايا املرأة واملجتمع، مقدمة يف 
مــســرتــهــا مــجــمــوعــة مــن األفــــالم التي 
تــــعــــالــــج الــــهــــمــــوم الــــنــــســــائــــيــــة، واألمــــــــور 
الحياتية التي تطال بيئتها، رغم أنها 
تـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــش يف الــــــــــــــــــــــــــواليــــــــــــــــــــــــــات املـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــدة 

األمركية. 
ــــا بــــــــن األفــــــــــالم  ــــهـ تــــــنــــــّوعــــــت مـــــســـــرتـ
القصرة والروائية الطويلة، وتعمل 
اليوم عى فيلم سُيعرض عى منصة 
»نـــــتـــــفـــــلـــــيـــــكـــــس« بـــــــعـــــــنـــــــوان »االخــــــــتــــــــيــــــــار« 
وينتمي إىل عالم الخيال، وهو عالم 
ــــه لـــــلـــــمـــــرة األوىل كــــتــــجــــربــــة  ــ ــــابـ ــ ــــــرق بـ ــــطـ ــ تـ
إخراجية.  وأكدت هيفاء املنصور، يف 
ــــا مـــــع »اإلمــــــــــــــارات الــــــيــــــوم«، أن  حــــــوارهــ
االنـــــــــــفـــــــــــتـــــــــــاح الـــــــــــســـــــــــعـــــــــــودي ســــيــــنــــعــــكــــس 
إيــــجــــابــــاً عـــــى الـــصـــنـــاعـــة الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة، 
بعد وجــود دور عــرض كــانــت غائبة، 
مطالبة بــضــرورة صناعة أفــالم تمّثل 
الــــــــــــنــــــــــــاس واملـــــــــجـــــــــتـــــــــمـــــــــع، ولــــــــــيــــــــــس فــــقــــط 

األعمال الكوميدية البسيطة.

ميزانية ضخمة
حــــــــــــــــول فــــــيــــــلــــــمــــــهــــــا »االخـــــــــــــتـــــــــــــيـــــــــــــار« الــــــــــــذي 
ســــــــــــــُيــــــــــــــعــــــــــــــرض عـــــــــــــــــى »نـــــــــتـــــــــفـــــــــلـــــــــيـــــــــكـــــــــس«، 
أوضـــــــحـــــــت املــــــخــــــرجــــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة أنـــــه 
يتميز بكونه أكــر من عملها السابق 
الـــذي قــدمــتــه عــى املــنــّصــة نــفــســهــا، إذ 
يتميز بــاملــؤثــرات واملــيــزانــيــة الضخمة، 
الفتة إىل أنها حن تبدأ بالعمل عى 
ــــاهــــــى مـــع  ــــمــ ــــتــ ــــا تــ ــــهـ ــــفـــــسـ ــــلــــــم تــــــجــــــد نـ ــيــ ــ ــــفــ الــ
الــــشــــخــــصــــيــــات، إذ قــــدمــــت مــجــمــوعــة 
مـــــن األعــــــمــــــال املــــتــــنــــّوعــــة بـــــن الــــروائــــيــــة 
والــقــصــرة وغــرهــمــا، ويــبــقــى الــحــافــز 
األســــــــــــــــــــــــــــايس بــــــــالــــــــنــــــــســــــــبــــــــة لــــــــــهــــــــــا هـــــــامـــــــش 
الــشــخــصــيــات ودواخــلــهــا ودوافــعــهــا، 
فـــهـــي املـــــحـــــرك يك تــــقــــدم لـــهـــا الـــقـــولـــبـــة 

الدرامية. 
ورأت مخرجة فيلم »وجدة« أن 
العمل لشبكات كـ»نتفليكس« مهم 
جــــداً، ولــكــن مـــن الـــضـــروري أال تــكــون 
هـــــي الــــنــــافــــذة الــــوحــــيــــدة املـــــتـــــوافـــــرة، إذ 

إنــــهــــا مــــنــــّصــــات رقــــمــــيــــة مـــهـــمـــة لـــعـــرض 
ــــيــــــة مـــن  ــــقــ ــــائــ ــــوثــ األفــــــــــــــــــالم، خــــــصــــــوصــــــاً الــ
ثــــــــقــــــــافــــــــات مـــــــــتـــــــــعـــــــــددة، إذ كـــــــــــــان الـــــفـــــن 
محصوراً باألفالم األمركية واملصرية 
بالنسبة للعرب، ولكن اليوم أصبح 
هــــنــــاك كـــثـــر مــــن األعـــــمـــــال يف مـــتـــنـــاول 
الـــــــــيـــــــــد، مــــــــشــــــــرة إىل أن وجـــــــــــــــود هــــــذه 
املنّصات سينعكس عى الذائقة التي 
مــن الـــضـــروري أن تــتــغــر مــع الــوقــت، 

ومع كل ما تقدمه من تنّوع. 

صناعة جماعية
وصفت هيفاء املنصور صناعة الفيلم 
بــــ»الـــصـــنـــاعـــة الـــجـــمـــاعـــيـــة«، الــــتــــي تــبــدأ 
من املخرج واملصور ومصمم الديكور 

واألزيـــاء وكــل العناصر التي تتداخل 
يف العمل، ولذا حن تخطط للفيلم 
تنطلق مــن فهم الشخصيات والجو 
الــعــام، ثــم تــقــدم تصورها للمشروع 
ككل، وكيف يمكن أن تخرج بيشء 
يـــــــــخـــــــــدم الــــــــقــــــــصــــــــة، وبــــــــــــنــــــــــــاًء عــــــــــى ذلـــــــك 
ـــيــــل. وتـــوجـــهـــت  ـــتــــفــــاصـ ـــكــــل الـ تـــخـــطـــط لـ
بـــــــنـــــــصـــــــيـــــــحـــــــة لــــــــلــــــــمــــــــخــــــــرجــــــــن الـــــــــشـــــــــبـــــــــاب 
بضرورة االستثمار يف مرحلة ما قبل 
الــــــتــــــصــــــويــــــر املـــــــهـــــــمـــــــة، ألنــــــــــــه مـــــــــع غـــــيـــــاب 
التخطيط الجيد يواجه املخرج كثراً 
ــــــودة  ــــؤثــــــر يف جـ ــــتــــــي تــ ــــــن املـــــشـــــكـــــالت الــ مـ
الــــعــــمــــل.  واعـــــتـــــرت أن تـــــوافـــــر الـــدعـــم 
ــــتــــــاجــــــي يـــــعـــــّد مــــــن أبــــــــــرز الــــتــــحــــديــــات  اإلنــ
التي تواجه املخرج العربي، معرفة 

بـــأنـــهـــا حـــــن بــــــــدأت بـــتـــقـــديـــم أفــــــــالم لــم 
يكن لديها مــصــدر تمويل وميزانية، 
بسبب غياب دعم األفالم يف العالم 
الـــــــعـــــــربـــــــي، ومـــــــــصـــــــــادر الـــــتـــــمـــــويـــــل الــــتــــي 
مـــــــــــــــازالـــــــــــــــت مـــــــــــــــــحـــــــــــــــــدودة، مـــــــــعـــــــــربـــــــــة عـــــن 
أمــنــيــتــهــا يف أن يـــكـــون هـــنـــاك صـــنـــدوق 

خاص يدعم صناعة األفالم. 
وشـــــــــــــددت عـــــــى ضـــــــــــــرورة صـــنـــاعـــة 
أفـــــــالم حــقــيــقــيــة تـــشـــبـــه الــــشــــبــــاب، إىل 
جـــانـــب االســتــثــمــار يف الــكــتــابــة وإيـــجـــاد 
ورش عمل جدية تنعكس عى إثراء 

مستوى الكتابة. 
وأكــــــــــــــــــــــــــــدت أنــــــــــــهــــــــــــا حــــــــــافــــــــــظــــــــــت عـــــى 
املــنــظــومــة الــقــيــمــيــة املــجــتــمــعــيــة، الــتــي 
تراعي ثقافة البيئة التي تنتمي إليها 

يف أفــــــالمــــــهــــــا، إذ تــــســــعــــى إىل تـــقـــديـــم 
قـــــــــــصـــــــــــة تـــــــــشـــــــــبـــــــــه الـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــاس، مـــــــطـــــــالـــــــبـــــــة 
املـــــــــــخـــــــــــرجـــــــــــن الـــــــــــشـــــــــــبـــــــــــاب بـــــــــتـــــــــقـــــــــديـــــــــم مـــــا 
يــــؤمــــنــــون بـــــــه، ويف الـــــوقـــــت نـــفـــســـه أن 
ــــة تـــــــهـــــــّم الــــــــنــــــــاس لـــتـــصـــل  ــــقــــــصــ تـــــــكـــــــون الــ
إلــــيــــهــــم، فــــإيــــجــــاد قــــصــــة حـــقـــيـــقـــيـــة هــو 

محك للجودة قبل أي يشء آخر.
 

البد من البدء
عن األجــواء العامة املالئمة 

للسينما، خصوصاً يف 
ظـــــــــــــــــــــــــــــل االنـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــاح 

بالسعودية، 
أضــــافــــت هــيــفــاء 

املنصور، 

ــــمــــــة يف أمــــــــــركــــــــــا، أن »املــــــــــنــــــــــاخ يف  ــــيــ ــــقــ املــ
املــمــلــكــة الـــيـــوم أكــــر مـــالءمـــة لــصــنــاعــة 
الــســيــنــمــا، إذ بــاتــت هــنــاك دور عــرض 
بـــــعـــــد أن كــــــانــــــت غــــــائــــــبــــــة، عــــــــــــالوة عـــى 
قــــــبــــــول لـــــفـــــكـــــرة وجـــــــــــود فــــيــــلــــم مــــحــــي، 
وبــــــــالــــــــتــــــــايل البـــــــــــد مــــــــن الــــــــبــــــــدء بــــصــــنــــاعــــة 
أفـــــــالم تـــشـــبـــه املـــجـــتـــمـــع، ولــــيــــس فــقــط 
الــــــــكــــــــومــــــــيــــــــديــــــــة الـــــــبـــــــســـــــيـــــــطـــــــة، ويـــــنـــــبـــــغـــــي 
التوجه إىل أفالم تمثل الناس وتدفع 

املجتمع لأمام«. 
ورأت أن الــــــــــــوضــــــــــــع الــــــــــــحــــــــــــايل يف 
الـــســـعـــوديـــة ســيــنــعــكــس عــــى صــنــاعــة 
األفــــــــــــــــــــــــــــــالم، فـــــــــــــوجـــــــــــــود شـــــــــــبـــــــــــاك تـــــــــذاكـــــــــر 
ســـيـــؤدي إىل نـــجـــاح تــــجــــاري. وأشـــــارت 
إىل أن هــامــش الــحــريــة بالطبع يتغر 
مــع االنــفــتــاح، وأنــهــا مــع اإلبـــقـــاء عى 
ذلــــــــــــك الـــــــهـــــــامـــــــش مــــــــراعــــــــيــــــــاً لـــلـــمـــجـــتـــمـــع 
املـــحـــافـــظ، يك تـــقـــدم أفـــالمـــاً يــمــكــن أن 
يـــشـــاهـــدهـــا كــــل أفــــــراد الـــعـــائـــلـــة، إذ إن 
هناك كثراً من القصص يف املجتمع 
يمكن الــتــطــرق إلــيــهــا، وتجسيدها يف 
الـــــســـــيـــــنـــــمـــــا. وأعــــــــــربــــــــــت عــــــــن ســــعــــادتــــهــــا 
بتقديم أعمال تستقطب الجمهور، 
الفـــــــــــتـــــــــــة إىل أن عـــــــــــــــــرض أفــــــــــالمــــــــــهــــــــــا يف 
مــــــهــــــرجــــــانــــــات دولــــــــيــــــــة مـــــهـــــمـــــة لـــتـــمـــثـــيـــل 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، عــــــــــالوة عــــــى أن وجــــــود 
عمل يف الوسط السينمايئ 
الـــــــــــــــــــــدويل يـــــــــعـــــــــّد مــــــحــــــفــــــزاً 
بـــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــبـــــــــــــــــر 

للمخرج 
ومشجعاً له.

ر لفيلم خيال علمي سُيعرض على منصة »نتفليكس«
ّ

تحض

هيفاء المنصور: االنفتاح السعودي 
ينعكس على الصناعة السينمائية

»مصادر تمويل األفالم في العالم العربي مازالت           
محدودة، والدعم من أبرز التحديات«.

»حافظت في أفالمي على المنظومة التي تراعي       
ثقافة البيئة التي أنتمي إليها«.

استديوهات هوليوود ستعاود العمل. ■ أ.ف.ب

المخرجة السعودية:

تجربة أجنبية 
قدمت المخرجة السعودية، 

هيفاء المنصور، التي حازت 
أفالمها العديد من الجوائز، 

ونجحت في الوصول إلى 
 
ً
مهرجانات سينمائية عالمية، عمال

باللغة اإلنجليزية بعنوان »ماري 
شيلي«. وحول اختالف التجربة، 

رأت هيفاء المنصور أن صناعة 
 
ً
فيلم باللغة العربية يعّد حميما

بالنسبة إليها أكثر، ألنه يتحدث عن 

بيئتها وأهلها وناسها، ولكن ما 
يميز العمل مع طاقم غربي هو 

االحترافية الكبيرة، والتعاطي 
بجدية مع كتابة النص واألداء، إلى 
جانب االجتهاد الكبير في التدريب، 

الذي يجب التخطيط له في العالم 
العربي، إذ يجب التركيز على 

التدريبات وورش العمل، ألنها 
تنعكس على جودة العمل 

السينمائي.
هناك الكثير من القصص في المجتمع التي يمكن التطرق إليها، 

وتجسيدها على الشاشة الكبيرة بشكل فني.

أعمال هيفاء المنصور تعالج قضايا تهم المرأة والمجتمع.■أرشيفية
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نــظــم مــجــلــس اإلمـــارات لــلــتــوازن بــن 
الـــــجـــــنـــــســـــن ورشــــــــــــة عـــــــمـــــــل، ملــــنــــاقــــشــــة 
ــــويــــــر االســــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة املــــســــتــــقــــبــــلــــيــــة  تــــــطــ
للمجلس، بحيث تسهم يف إحداث 
نــــــقــــــلــــــة نـــــــوعـــــــيـــــــة بــــــمــــــلــــــف الــــــــــــتــــــــــــوازن بــــن 
الجنسن يف الدولة، والوصول بها 
إىل املـــراتـــب املــتــقــدمــة عـــاملـــيـــاً، تــرجــمــة 
لــــرؤيــــة وتــــوجــــيــــهــــات صــــاحــــب الـــســـمـــّو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نــائــب رئــيــس الـــدولـــة رئــيــس مــجــلــس 

الــوزراء حــاكــم دبــي.
ويـــــــأيت انــــعــــقــــاد هــــــذه الـــــورشـــــة يف 
إطــــــار تـــوجـــيـــهـــات حـــــرم ســــمــــّو الـــشـــيـــخ 
ــــنـــــصـــــور بــــــن زايــــــــــد آل نـــــهـــــيـــــان، نــــائــــب  مـ
رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء وزيـــر شــؤون 
الــرئــاســة، ســمــّو الــشــيــخــة مــنــال بــنــت 
محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة 
مــــــــجــــــــلــــــــس اإلمــــــــــــــــــــــــــــــــارات لــــــــــــلــــــــــــتــــــــــــوازن بـــــن 
الــــــجــــــنــــــســــــن، لــــــفــــــريــــــق عــــــمــــــل املــــجــــلــــس 
بالعمل مع الشركاء االسراتيجين 
عــــــــــــــى تــــــــــطــــــــــويــــــــــر خــــــــــطــــــــــة اســــــــراتــــــــيــــــــجــــــــيــــــــة 
ــــة  ــــطــ جــــــــــــــــديــــــــــــــــدة، اســــــــــتــــــــــلــــــــــهــــــــــامــــــــــاً مــــــــــــــن خــ
الـــخـــمـــســـن عـــامـــاً املـــقـــبـــلـــة يف الـــدولـــة، 
الـــــــتـــــــي أعـــــــلـــــــن عـــــنـــــهـــــا صـــــــاحـــــــب الـــــســـــمـــــّو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
والـــــــتـــــــي تــــــهــــــدف ألن تــــــكــــــون اإلمـــــــــــــارات 
ــــيــــــع  ــــمــ الـــــــــــعـــــــــــالـــــــــــم يف جــ أفــــــــــــضــــــــــــل دول 

املــجــاالت بــحــلــول عــام 2071. 

استشراف آفاق جديدة
وقــــــالــــــت ســـــمـــــّو الــــشــــيــــخــــة مـــــنـــــال بـــنـــت 
مــــحــــمــــد بــــــن راشــــــــــد آل مـــــكـــــتـــــوم: »إن 
الخطة االسراتيجية املقبلة سركز 

عــــــــــــى اســـــــــــتـــــــــــشـــــــــــراف آفــــــــــــــــــــاق جـــــــــــديـــــــــــدة، 
تــــنــــقــــلــــنــــا مـــــــن مـــــرحـــــلـــــة ســـــــد الـــــفـــــجـــــوات 
واالطـــــــــــاع عـــــى أفـــــضـــــل املـــــمـــــارســـــات، 
ــــلـــــة وضــــــــع الـــــــدولـــــــة ُمـــــــصـــــــّدراً  إىل مـــــرحـ
ألفـــــــــضـــــــــل مـــــــــمـــــــــارســـــــــات الـــــــــــــتـــــــــــــوازن بــــن 
الجنسن، والركيز عى مرحلة ما 
بـــعـــد الـــتـــنـــافـــســـيـــة الـــعـــاملـــيـــة«، مـــشـــرة 
سمّوها إىل أنه يتم حالياً استكمال 
الــــــــــعــــــــــمــــــــــل عــــــــــــــى حــــــــــــزمــــــــــــة تــــــــشــــــــريــــــــعــــــــات 
ــــعــــــاون مـــــــع الـــــجـــــهـــــات  ــــتــ ــــالــ الــــــــــتــــــــــوازن، بــ
املـــعـــنـــيـــة يف ضــــــوء تـــكـــلـــيـــفـــات مـــجـــلـــس 
الــــــــــوزراء، الــــتــــي مــــن شـــأنـــهـــا االرتــــقــــاء 
بمرتبة الدولة باملؤشرات والتقارير 
الـــــــعـــــــاملـــــــيـــــــة خـــــــــــــال املــــــــرحــــــــلــــــــة املــــــقــــــبــــــلــــــة، 
مــشــيــدة ســمــّوهــا بــتــضــافــر جــهــود كــل 
ــــلـــــوغ  ــــبـ مـــــــؤســـــــســـــــات الــــــــــدولــــــــــة حـــــــالـــــــيـــــــاً لـ
ــــريـــــب، بــــاالرتــــقــــاء  ــــقـ أهـــــــــداف األجــــــــل الـ
بـــــــــــمـــــــــــرتـــــــــــبـــــــــــة الـــــــــــــــــــــدولـــــــــــــــــــــة يف الـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــاريـــــــــــر 

واملــؤشــرات الــعــاملــيــة.
ــــا عـــــــن شــــكــــرهــــا  ــــّوهــ ــــمــ وأعــــــــربــــــــت ســ
واعــــــــــــتــــــــــــزازهــــــــــــا بــــــــمــــــــا تــــــــقــــــــدمــــــــه الــــــــقــــــــيــــــــادة 
الــــــــرشــــــــيــــــــدة مـــــــــن دعــــــــــــم ورعـــــــــــايـــــــــــة ملــــلــــف 
الــــــتــــــوازن بـــــن الــــجــــنــــســــن، مـــــن خــــال 
مــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــادرات رائـــــــــــــــــــــــــــــــــــدة وتـــــــــــشـــــــــــريـــــــــــعـــــــــــات 
ــــيـــــاســـــات عـــــــززت مــــفــــهــــومــــه، حـــتـــى  وسـ
أصـــــــــــــبـــــــــــــح ثـــــــــــقـــــــــــافـــــــــــة عـــــــــــمـــــــــــل مـــــــؤســـــــســـــــيـــــــة 
بــالــجــهــات الــحــكــومــيــة عــى املــســتــويــن 
االتـــــحـــــادي واملـــــحـــــي، ونــــتــــج عـــنـــه هـــذا 
الــــــــــــتــــــــــــقــــــــــــدم الـــــــــــــــافـــــــــــــــت لــــــــــرتــــــــــيــــــــــب دولـــــــــــــــة 
اإلمـــــــــــــــــــــــــارات بـــــــــمـــــــــؤشـــــــــرات الـــــتـــــنـــــافـــــســـــيـــــة 

والــتــقــاريــر الــدولــيــة.
ــــارك يف ورشـــــة الـــعـــمـــل مــنــى  وشــ
غــــانــــم املــــــــري، نــــائــــبــــة رئــــيــــســــة مـــجـــلـــس 
اإلمـــــــــــــارات لـــــلـــــتـــــوازن بــــــن الــــجــــنــــســــن، 
ــــاء املـــــجـــــلـــــس: عــــبــــدالــــلــــه نــــاصــــر  ــــضـــ وأعـــ
ــــــة  ــئـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــهـ ــ ــلـ ــ ــ لـــــــــــــــــــوتـــــــــــــــــــاه، املـــــــــــــــــديـــــــــــــــــر الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــام لـ

االتــــحــــاديــــة لـــلـــتـــنـــافـــســـيـــة واإلحـــــصـــــاء، 
ونـــــــــــورة خــــلــــيــــفــــة الــــــســــــويــــــدي، املــــــديــــــرة 
الـــــعـــــامـــــة لـــــاتـــــحـــــاد الـــــنـــــســـــايئ الـــــعـــــام، 
والــــــــــدكــــــــــتــــــــــور عـــــــبـــــــدالـــــــرحـــــــمـــــــن الـــــــــعـــــــــور، 
مدير عام الهيئة االتحادية للموارد 
الــبــشــريــة الــحــكــومــيــة، وعــبــدالــلــه بــن 
أحــــــــــمــــــــــد آل صـــــــــــالـــــــــــح، وكــــــــــيــــــــــل وزارة 
االقــــــــــــــــــتــــــــــــــــــصــــــــــــــــــاد لــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــؤون الــــــــــــــتــــــــــــــجــــــــــــــارة 
الـــــــــخـــــــــارجـــــــــيـــــــــة والـــــــــصـــــــــنـــــــــاعـــــــــة، والـــــــــريـــــــــم 
عـــــبـــــدالـــــلـــــه الــــــــفــــــــايس، األمـــــــــــن الـــــعـــــام 
لــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــجــــــــــــلــــــــــــس األعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى لــــــــــــــأمــــــــــــــومــــــــــــــة 
والــــطــــفــــولــــة، وحــــصــــة تـــهـــلـــك، وكـــيـــل 
وزارة تنمية املجتمع املساعد لقطاع 
الــــــــتــــــــنــــــــمــــــــيــــــــة االجـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــاعـــــــــــيـــــــــــة، وهــــــــــــــدى 
الــــــهــــــاشــــــمــــــي، مـــــســـــاعـــــد املـــــــديـــــــر الـــــعـــــام 
ــــار يف مـــكـــتـــب  ــــكـ ــتـ ــ لــــاســــراتــــيــــجــــيــــة واالبـ
رئـــــــــــاســـــــــــة مـــــــجـــــــلـــــــس الــــــــــــــــــــــــــــوزراء بــــــــــــــــــوزارة 
شؤون مجلس الوزراء واملستقبل، 

ــــبـــــي، مــــديــــر  ــــنـــــقـ وعـــــبـــــدالـــــلـــــه حــــــمــــــدان الـ
ــــة بــــــــــــوزارة  ــــيــ ــــونــ ــــانــ ــــقــ إدارة الـــــــــشـــــــــؤون الــ
الــــــــــخــــــــــارجــــــــــيــــــــــة والــــــــــــتــــــــــــعــــــــــــاون الــــــــــــــــــــدويل، 
وشــــــــمــــــــســــــــة صـــــــــــالـــــــــــح، األمـــــــــــــــــن الــــــــعــــــــام 
ملــــــــجــــــــلــــــــس اإلمـــــــــــــــــــــــــــــــــارات لــــــــــــلــــــــــــتــــــــــــوازن بـــــن 
الـــجـــنـــســـن، إضـــافـــة إىل مـــمـــثـــي عـــدد 
مــــن الـــــــــوزارات والــــجــــهــــات االتــــحــــاديــــة 

ذات الــصــلــة.

تبادل الرؤى واألفكار
وقالت منى املري: »إن هدف الورشة 
هو تبادل الرؤى واألفكار بن أعضاء 
املـــجـــلـــس وذوي الــــخــــرة يف الـــــــوزارات 
والجهات االتحادية، حول مكونات 
ــــديــــــدة مــــــن حـــيـــث  ــــيـــــة الــــــجــ ــــيـــــجـ االســـــراتـ
الــرؤيــة واألهــــداف«، مــشــرة إىل أنــهــا 
ــــابـــــة إطـــــــــــار شــــــامــــــل ملـــلـــف  ــــثـ ســـــتـــــكـــــون بـــــمـ
التوازن بن الجنسن يف الدولة عى 
صــــعــــيــــد مـــــــجـــــــاالت وقــــــطــــــاعــــــات عـــــــدة، 
كــــــــــون الــــــــــتــــــــــوازن بــــــــن الـــــجـــــنـــــســـــن يــــعــــّد 
نـــهـــجـــاً أصــــيــــاً مـــنـــذ تـــأســـيـــس الــــدولــــة، 
ومـــكـــونـــاً رئـــيـــســـاً يف األجــــنــــدة الــوطــنــيــة 
والـــــــــــــــــــرؤيـــــــــــــــــــة املـــــــســـــــتـــــــقـــــــبـــــــلـــــــيـــــــة لـــــــقـــــــيـــــــادتـــــــنـــــــا 
الـــرشـــيـــدة كـــركـــيـــزة رئــيــســة لــلــتــمــاســك 
االجــــتــــمــــاعــــي والــــنــــمــــو املـــــســـــتـــــدام. وتــــم 
خـــــــــــــــــال الـــــــــــــــورشـــــــــــــــة اســــــــــــتــــــــــــعــــــــــــراض أبـــــــــــــرز 
إنـــــجـــــازات املـــجـــلـــس، خـــــال الـــســـنـــوات 
الــــــــــخــــــــــمــــــــــس املـــــــــــــاضـــــــــــــيـــــــــــــة، يف مــــــــــجــــــــــاالت 
الـــتـــشـــريـــعـــات واملـــــــبـــــــادرات واملـــــؤشـــــرات 
الــــــــــــتــــــــــــي عــــــــــمــــــــــل عــــــــلــــــــيــــــــهــــــــا والـــــــــــــشـــــــــــــراكـــــــــــــات 
االســـراتـــيـــجـــيـــة، الـــتـــي نـــجـــح يف بــنــائــهــا 
مـــع الـــجـــهـــات املــحــلــيــة والـــدولـــيـــة، مــن 
خــــــــــال اتـــــــفـــــــاقـــــــات الـــــــتـــــــعـــــــاون املــــــشــــــرك 

واالجــــــتــــــمــــــاعــــــات الــــــــدوريــــــــة والــــــــزيــــــــارات 
املـــــتـــــبـــــادلـــــة، الـــــتـــــي أســــهــــمــــت يف تـــعـــزيـــز 
الـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــوازن بــــــــــــــــن الــــــــــجــــــــــنــــــــــســــــــــن يف كــــــل 
قــطــاعــات الـــدولـــة، واالرتـــقـــاء بــمــرتــبــة 
ــــيــــــة  ــــافــــــســ ــــنــ ــتــ ــ اإلمــــــــــــــــــــــــــــارات بــــــــــمــــــــــؤشــــــــــرات الــ

العاملية. 
كما تمت مناقشة رؤية وأهداف 
املجلس يف ُحلتها الجديدة، وعرض 
أساسيات تطوير االسراتيجية، بما 
يف ذلــــــــك االقـــــتـــــصـــــاديـــــة واالجــــتــــمــــاعــــيــــة 
ــــمـــــل  ــــــة، وســـــــــيـــــــــاق الـــــعـ ــيـ ــ ــ ــــــوجـ ــــولـ ــ ــنـ ــ ــ ــــكـ ــ ــتـ ــ ــ والـ
واملــــــــــــــجــــــــــــــاالت املــــــخــــــتــــــلــــــفــــــة الـــــــــتـــــــــي ســــيــــتــــم 
الــــركــــيــــز عـــلـــيـــهـــا، كـــمـــا تـــمـــت مـــنـــاقـــشـــة 
مــــــــــــــــــــــــــــدى تــــــــــــــــــأثــــــــــــــــــر أزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة »كـــــــــــــــــــــــــورونـــــــــــــــــــــــــا« 
)كــــــــــــــــوفــــــــــــــــيــــــــــــــــد-19( عـــــــــــــى الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــوازن بـــــن 
الـــــــــجـــــــــنـــــــــســـــــــن عـــــــــــــــى املـــــــــــــــديـــــــــــــــن الـــــــقـــــــصـــــــر 
والـــــــبـــــــعـــــــيـــــــد، واآلثــــــــــــــــــــار املـــــــــربـــــــــه عــــلــــيــــهــــا، 
الســـيـــمـــا عــــى املــــــــرأة، وتـــــم عـــــرض آراء 
بــــــــــــــــعــــــــــــــــض الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزارات والــــــــــــــــجــــــــــــــــهــــــــــــــــات 
الحكومية، التي حرص املجلس عى 
ــــيـــــة، لـــتـــبـــادل  ــــا يف الـــــفـــــره املـــــاضـ ــــهـ ــــارتـ زيـ
الـــرأي مــعــهــا يف املــوضــوعــات الــرئــيــســة 
ــــــت املـــــــــري أنــــه  ــــافـ ــ لــــاســــراتــــيــــجــــيــــة. وأضـ
»ســـيـــتـــم تــصــمــيــم إطـــــار قـــيـــاس لــنــتــائــج 
مـــــــؤشـــــــرات األداء الــــرئــــيــــســــة لــــلــــتــــوازن 
بن الجنسن عى املستوى الوطني، 
وتطوير خارطة طريق االسراتيجية، 
بــــــــمــــــــا يف ذلـــــــــــــــك آلــــــــــــيــــــــــــات الـــــــتـــــــنـــــــفـــــــيـــــــذ مـــــع 
الــــــــشــــــــركــــــــاء الـــــــرئـــــــيـــــــســـــــن، إضـــــــــافـــــــــة إىل 
تطوير منظومة تحليل بيانات النوع 
االجـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــاعـــــــــــي يف جــــــــمــــــــيــــــــع الــــــــجــــــــهــــــــات 

وتوسيع نطاق االسراتيجية«.
دبي ■ اإلمارات اليوم
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منال بنت محمد: هدفنا االنتقال من مرحلة
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 المقبلة في الدولة. ■ من المصدر
ً
خطة الخمسين عاما
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عرض■ عبداهلل القمزي 

يـــــــــحـــــــــدث أحــــــــــيــــــــــانــــــــــاً كـــــــــثـــــــــرة أن يــــكــــتــــب 
شــــــخــــــص غـــــــــر مـــــــتـــــــمـــــــّرس نـــــــــص فـــيـــلـــم 
ويــمــلــؤه بـــحـــوارات مــثــالــيــة، أو ُجمل 
ــــا بــــاعــــتــــبــــارهــــا ِحـــــَكـــــمـــــاً مــــبــــهــــرة،  يـــــكـــــررهـ
ستظل معنا أليــام بعد مشاهدته، 
لكنه ينىس أن الفيلم تحمله القصة 
أو شـــــخـــــصـــــيـــــة رئـــــــيـــــــســـــــة وال تــــحــــمــــلــــه 

جملة!
منذ أسبوعني كانت لدينا هذه 
املــــــــــشــــــــــكــــــــــلــــــــــة مـــــــــــــــــع فــــــــــيــــــــــلــــــــــم »أكـــــــــــــــــاذيـــــــــــــــــب 
خـــطـــرة«، كـــأن كــاتــب الــنــص فــّكــر يف 
عـــــــــــــنـــــــــــــوان جــــــــــــــــــــــذاب ثـــــــــــــم كـــــــــتـــــــــب حـــــــولـــــــه 
 Inheritance الــــقــــصــــة. يف فـــيـــلـــم
)مراث(، جملة تتكرر هي »العائلة 
تــــــأيت أوالً«، أو »مــــــن يــــهــــدد عــائــلــتــي 
فــــــإنــــــنــــــي ســـــــــأشـــــــــري صـــــمـــــتـــــه أو ألـــــقـــــي 
بــــجــــثــــتــــه يف الـــــــنـــــــهـــــــر«، أو »نـــــــحـــــــن مـــن 
عائلة كذا ونحمي بعضنا بعضاً«. 

يــــــــــجــــــــــذب الـــــــفـــــــيـــــــلـــــــم املــــــــــشــــــــــاهــــــــــد يف 
ــــنــــــاك  ــــهــ نــــــــصــــــــف الـــــــــســـــــــاعـــــــــة األوىل، فــ
حــــوارات جــيــدة، ولـــو أنــهــا أقـــرب إىل 
املـــثـــالـــيـــة تــعــكــس ســـمـــات الــشــخــصــيــة 
الــــرئــــيــــســــة، وهـــــنـــــاك مـــشـــهـــد لــلــبــطــلــة 
تــــجــــري، يــتــقــاطــع مــــع مــشــهــد لــرجــل 
يــــــــــــــــجــــــــــــــــري ويـــــــــــــــلـــــــــــــــهـــــــــــــــث، واملـــــــــــــــشـــــــــــــــهـــــــــــــــدان 
ــــعــــــان مـــــــــع مـــــشـــــهـــــد لــــــهــــــا وهــــــي  ــــاطــ ــــقــ ــــتــ يــ
تــجــيــب عـــن أســـئـــلـــة الــصــحــافــيــني عــن 
ــــا الــــــــــــــــــــــذي يــــــــســــــــعــــــــى إلعـــــــــــــــــادة  ــ ــــهـ ــ ــــقـ ــ ــيـ ــ ــ ــــقـ ــ شـ

انتخابه يف الكونغرس.
ــلــــــم يـــــحـــــوي  ــ ــيــ ــ يـــــــشـــــــر ذلـــــــــــــك إىل فــ
قصة صراع نيات أو فساد سيايس، 
لــــــكــــــن ســـــــــرعـــــــــان مـــــــــا يـــــتـــــغـــــر كـــــــــل ذلــــــك 
بـــــــــمـــــــــجـــــــــرد مـــــــــــــــــــــرور املــــــــــقــــــــــدمــــــــــة وظـــــــــهـــــــــور 
ــــيـــــات وتــــــأســــــيــــــس املــــــــواقــــــــف.  الـــــشـــــخـــــصـ
تــــــتــــــخــــــذ الــــــشــــــخــــــصــــــيــــــات قــــــــــــــــــــــرارات غــــر 
مــــنــــطــــقــــيــــة، وتــــظــــهــــر قــــصــــة فــــرعــــيــــة ال 
تخدم القصة الرئيسة، وتنتهي بال 
حل، وصراع النيات الذي ُوعدنا به 
يــتــبــخــر، والــنــهــايــة عـــبـــارة عـــن مشهد 
ثــرثــرة يحمل مفاجأة غــر ُمفاجئة، 

خصوصاً للمشاهد املتمرس.
نــــــــــظــــــــــراً إىل املــــــــقــــــــدمــــــــة الـــــــجـــــــيـــــــدة، 
فـــــــهـــــــنـــــــاك ســـــــيـــــــنـــــــاريـــــــوهـــــــات عـــــــــــــدة كـــــــان 
بـــإمـــكـــان املــــخــــرج فـــــون ســـتـــني )أخـــــرج 
تـــــــرمـــــــيـــــــنـــــــال عـــــــــــــام 2018(، وكـــــــاتـــــــب 
النص ماثيو كينيدي )هذا أول نص 
له(، اختيار أي منها، لكنهما اختارا 
األســــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــل واألرخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص واألكـــــــــــــــــــــــــــــر 

استهالكاً.
يف بـــدايـــة الــفــيــلــم، نــــرى املــدعــيــة 
الـــعـــامـــة يف مـــنـــهـــاتـــن، لــــوريــــن مـــونـــرو 
)لييل كولينز(، يف املحكمة تتحدث 
ــــتـــــهـــــا  ــــيــــــات عــــمــــلــــهــــا ومـــــحـــــاربـ ــــالــ ــــثــ عــــــــن مــ
ــــــرى  ــــفــــــســــــه نـ الـــــــــفـــــــــســـــــــاد، يف الـــــــــوقـــــــــت نــ
والــــدهــــا آرتـــشـــر )بـــاتـــريـــك ووربــــرتــــون( 
يــتــعــر خــــارج مــنــزلــه ويــلــهــث ويــركــب 
ــــارتـــــه، مـــــن الــــــواضــــــح أنـــــــه مـــريـــض  ــــيـ سـ
وســرعــان مــا يسقط ميتاً عــى مقود 

سيارته.
ــــيـــــة لــــــــوريــــــــن بـــــوفـــــاة  ــــافـ تــــبــــلــــغ صـــــحـ
والــــــدهــــــا يف مــــؤتــــمــــر صـــــحـــــايف، وبـــعـــد 
ــــــي الـــــعـــــائـــــلـــــة  ــــامـ ــ ــــحـ ــ أيـــــــــــــــام عــــــــــــدة نــــــــــــرى مـ
هارولد )مايكل بيتش(، يقرأ وصية 
ــــر أمـــــــــام الــــعــــائــــلــــة، ونــــعــــلــــم أنــــه  آرتــــــشــ
تــرك معظم ثــروتــه لــزوجــتــه كاثرين 
)الدنماركية كوين نيلسون(، وابنه 
املفضل ويليام )تشيس كــراوفــورد( 
الـــــــــــذي يـــــكـــــافـــــح يف ســــــبــــــاق انــــتــــخــــابــــات 

الكونغرس.
تـــحـــصـــل لـــــوريـــــن عـــــى قـــلـــيـــل مــن 
املال، ويتضح أن هناك ضغينة بني 
آرتــشــر وابــنــتــه، فــهــي خــالــفــت رغبته 
يف الـــــــعـــــــمـــــــل لـــــــــــــدى مــــــكــــــتــــــب مــــــحــــــامــــــاة 
والــــتــــحــــقــــت بـــمـــكـــتـــب املـــــدعـــــي الــــعــــام، 
وخالفته وتزوجت من شاب يعمل 
كذلك يف الحكومة، أو كما يسميها 
آرتشر وظيفة عامة ال تري صاحبها 

مثل نظرتها يف القطاع الخاص.
ــــــه  ــــــركـ الــــــــــــــــــــيء الــــــــــــثــــــــــــاين الــــــــــــــــــــذي يـ
آرتشر البنته وحدها من دون علم 
 USB ــــريـــــن، هــــو وحــــــدة تـــخـــزيـــن اآلخـ
تحوي فيديو له، يخربها عن مكان 

سري خلف منزلهم الصيفي، وهو 
املراث السري.

تـــــــــــــــذهـــــــــــــــب لــــــــــــــــــوريــــــــــــــــــن إىل املــــــــــــكــــــــــــان 
لتكتشف حفرة، بها سلم يؤدي إىل 
قـــــبـــــو أو غــــــرفــــــة كــــــبــــــرة أشــــــبــــــه بـــمـــلـــجـــأ 
تحت األرض. هناك يف األعماق تجد 
مورغان وورنر )سايمون بيغ( املقيد 
يف الـــــظـــــالم مــــنــــذ 30 عــــــامــــــاً. مــــورغــــان 
لـــــديـــــه قـــــصـــــة، لــــكــــن قــــبــــل أن يـــخـــربهـــا 
لـــلـــوريـــن، يــبــلــغــهــا بــمــطــالــبــه )وجــبــتــه 
املفضلة( فتحضرها ويبلغها بأسرار 

والــــــــدهــــــــا، يــــتــــمــــلــــك لــــــوريــــــن الــــفــــضــــول 
وتــــــــصــــــــغــــــــي إلــــــــــيــــــــــه أكـــــــــــــــر فــــــــــأكــــــــــر حــــتــــى 

تتعاطف معه وتقرر تحريره.
تـــتـــكـــرر زيــــــــارات لــــوريــــن ملـــورغـــان 
يف ذلــــــــك الــــقــــبــــو الـــــــســـــــري، ويـــصـــبـــح 
األمـــر مــثــل لــعــبــة قــط وفــــأر، كالتي 
ــــتـــــهـــــا كـــــــــالريـــــــــس ســــــتــــــارلــــــنــــــغ مـــع  ــــبـ لـــــعـ
ــــاً يف  ــ ــــامـ ــ ــــنـــــذ 30 عـ ــــبـــــال لــــيــــكــــر مـ ــــيـ ــــانـ هـ
»صــــمــــت الــــحــــمــــالن«. طـــبـــعـــاً صـــنـــاع 
هذا الفيلم ال يصلون أبداً ملستوى 
ــــتـــــشـــــويـــــق  ــــالـ ــلــــــم املـــــــــــــــيلء بـ ــ ــيــ ــ ــــفــ ذلــــــــــــك الــ

والرعب.
كـــــــلـــــــمـــــــا يــــــــــرثــــــــــر مــــــــــــــورغــــــــــــــان يــــــقــــــّل 
اهـــــــتـــــــمـــــــامـــــــنـــــــا بــــــــــــه وبــــــــالــــــــطــــــــبــــــــع هــــــنــــــاك 
احــــتــــمــــاالن ال ثــــالــــث لـــهـــمـــا: إمــــــا أنـــه 
يــخــربهــا الــحــقــيــقــة عـــن والـــدهـــا، أو 
أنه يتالعب بمشاعرها ويخدعها. 
لــو كـــان هـــذا فــيــلــمــا ذكـــيـــاً، سيكون 
الغموض أعمق من هذا املستوى 
وأكر تعقيداً.  النص ال يجيب عن 
ــــــة وإن أجــــــــاب  ــلـ ــ ــ ــئـ ــ ــ ــــثــــــر مــــــــن األسـ ــــكــ الــ
فليس مقنعاً. يعرف مورغان كل 
تــــــــــفــــــــــاصــــــــــيــــــــــل حــــــــــــــيــــــــــــــاة لــــــــــــــــوريــــــــــــــــن وهـــــــــــو 

مـــحـــبـــوس يف قـــبـــوه قـــبـــل أن تـــولـــد، 
ويعلم كل ذلــك ألن آرتشر أخربه 
عــــــنــــــدمــــــا كـــــــــــان يـــــجـــــلـــــب لـــــــــه الـــــطـــــعـــــام 
والـــــــــشـــــــــراب. نــــحــــن نــــعــــلــــم يف نـــهـــايـــة 
الــفــيــلــم لـــم حــبــس آرتـــشـــر مـــورغـــان 
يف الــــقــــبــــو، لـــكـــنـــنـــا ال نــــعــــرف آرتـــشـــر 
ــــتـــــار هــــــذه الـــعـــقـــوبـــة  لـــنـــفـــهـــم ملـــــــاذا اخـ
الـــطـــويـــلـــة؟ وكــــيــــف ومــــتــــى بـــنـــى هـــذا 
الــــــــقــــــــبــــــــو املــــــــــــــــــــــزود بـــــــــأســـــــــبـــــــــاب الـــــــحـــــــيـــــــاة 
ومــــــرحــــــاض كـــــالـــــذي يف الــــســــجــــون، 
كــــــــيــــــــف أقــــــــــنــــــــــع املــــــــــــــقــــــــــــــاول بـــــــبـــــــنـــــــائـــــــه يف 
نيويورك التي ال تتعرض ألعاصر 
ــــانـــــات أو كــــــــــــوارث تـــتـــطـــلـــب  ــــيـــــضـ أو فـ
وجوده، ألم يشتبه املقاول يف نية 

آرتشر؟
وملــاذا لم يخرب آرتشر ابنته يف 
الــفــيــديــو بــالــقــصــة الــكــامــلــة وتــركــهــا 

لتسمعها كاملة من مورغان؟ 
تــــــدخــــــل لـــــــوريـــــــن عـــــــى مــــــورغــــــان 
الـــــذي مـــن املـــفـــرض أن يـــكـــون قــــذراً 
وهـــــــــــو يـــــشـــــبـــــه مـــــغـــــنـــــي فـــــــــــرق الـــــــــــروك 
بــشــعــر طــويــل لــكــنــه حــلــيــق الــوجــه. 
ال يــــــــبــــــــدو أن الــــــقــــــبــــــو فــــــيــــــه تـــــهـــــويـــــة، 

والـــرجـــل مــحــبــوس مــنــذ 30 عــامــاً، 
هـــــــل يــــســــتــــحــــم يــــــومــــــيــــــا؟ فـــلـــنـــفـــرض 
ذلــــــــــك، لــــكــــن كــــيــــف دخـــــلـــــت لــــوريــــن 
ــــبـــــو وتــــنــــفــــســــت بــــشــــكــــل طـــبـــيـــعـــي  الـــــقـ

هواء ال يتجدد؟
خـــــرجـــــت لــــــوريــــــن مــــــع مـــــورغـــــان 
لريها جثة رجل قتله والدها خطأ 
يف حادث دهس، ودفنه يف مكان 
مــــــــــــعــــــــــــزول، كـــــــيـــــــف عــــــــــــــرف مـــــــــورغـــــــــان 
ــــــن الــــجــــثــــة بـــالـــضـــبـــط رغــــم  مــــكــــان دفـ
مرور 30 عاماً عليه وهو محبوس 
يف قــــبــــو مــــظــــلــــم، ورغـــــــــم أن املــــوقــــع 
لـــيـــس مــــكــــانــــاً يـــــــردد عـــلـــيـــه مــــورغــــان 
قبل الحادث؟ حتى خرائط غوغل 
تـــــــخـــــــطـــــــئ لــــــــــــو تــــــــــغــــــــــرت مــــــــعــــــــالــــــــم أي 
مكان، فكيف يتذكر هذا املحبوس 
أكــــــــــــــر مــــــــــن ربــــــــــــــع قــــــــــــــرن مـــــــــكـــــــــان جــــثــــة 
مدفونة يف العراء وبال أي معالم؟  
لييل كولينز صغرة جداً عى دور 
مــدعــيــة عـــامـــة، عــمــرهــا 31 حــالــيــاً، 
وتبدو 25، وهي أقرب إىل مراهقة 
منها إىل امــرأة ناضجة، لكن رغم 
ذلـــــــــــــك فـــــــهـــــــي تــــــعــــــطــــــي أداء جــــــــيــــــــداً. 
ســايــمــون بــيــغ، رفــيــق تــوم كـــروز يف 
أفـــــــــــــــــــــــــالم »مــــــــــهــــــــــمــــــــــة مـــــــســـــــتـــــــحـــــــيـــــــلـــــــة«، 
ومعظم أدواره كوميدية، يحاول 
ــــاً يف هــــــــــذا الــــــــــدور  ــــفـ ــيـ ــ أن يـــــــكـــــــون مـــــخـ
ويــــــــــنــــــــــجــــــــــح يف ذلـــــــــــــــــــــــك، لــــــــــكــــــــــن طــــــــــول 
الـــــــحـــــــوارات، والــــــرثــــــرة، وشـــــــرح مــا 
لـــيـــس بـــحـــاجـــة إىل شــــــــرح، تـــقـــوض 
أداءه. تبقى لدينا شخصية ويليام 
شــقــيــق لــــوريــــن، مـــــاذا تــفــعــل قــصــة 
سياسية فرعية يف فيلم عن رجل 
محبوس يف قبو منذ 30 عــامــاً؟ ال 
يــــــعــــــطــــــي الــــــفــــــيــــــلــــــم أي إجــــــــــابــــــــــة ألنـــــــه 
يركها تماماً بعد ظهورها األول. 
ــــا قــــلــــنــــا يف قـــــــــراءة  مـــــــــرة أخـــــــــــــرى، كـــــمـ
ــــطــــــرة«، نـــقـــول  فـــيـــلـــم »أكــــــاذيــــــب خــ
»مـــــراث« فــيــلــم مــســتــعــجــل يــحــوي 
تفاصيل أكر من سعته الزمنية، 
ومـــــــــن األفـــــــضـــــــل لـــــــو كـــــــــان مـــســـلـــســـالً 

قصراً.

»ميراث«.. بداية واعدة تتبخر في ثرثرة النهاية
فيلم مستعجل يحتوي على تفاصيل أكثر من سعته 

.
ً
 قصيرا

ً
الزمنية، ومن األفضل لو كان مسلسال

ماذا تفعل قصة سياسية فرعية في فيلم عن رجل 
؟

ً
محبوس بقبو منذ 30 عاما

التقييم

 ÂÂÂÂ
 عن الكوميديا

ً
سايمون بيغ بعيدا
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 ما يضعف الطلب على العمليات 
ً
إجراءات السالمة ستصبح أكثر تشّددا

التجميلية. ■ أرشيفية
 لدفن األداة الُمسماة بـ»الخلد« لمدة 

ً
المسبار كافح طويال

عام كامل. ■ من المصدر
»الطريقة الجديدة تتيح للعاملين في المجال اإلغاثي على األرض 

وضع سلم أولوياتهم ومهامهم بشكل أفضل«. ■ أرشيفية

ــــأن مـــســـتـــقـــبـــل  بـــــــــــدأت الـــــتـــــوقـــــعـــــات بــــــشــ
عــــمــــلــــيــــات الـــتـــجـــمـــيـــل بــــعــــد االنــــحــــســــار 
الــتــدريــجــي ملــوجــة فـــروس »كــورونــا« 
املستجد )كوفيد-19(، ورفع القيود 
عـــــــــــن الـــــــتـــــــنـــــــقـــــــل يف مــــــخــــــتــــــلــــــف مـــــنـــــاطـــــق 
الــــعــــالــــم، إذ يـــــرى بـــعـــض الـــــخـــــراء أن 
الــجــائــحــة ستغر أمــــوراً كــثــرة، منها 
االســـــتـــــغـــــنـــــاء عـــــــن املـــــعـــــايـــــنـــــات الـــطـــبـــيـــة 
املـــبـــاشـــرة، واســـتـــبـــدالـــهـــا بـــاســـتـــشـــارات 
افــــراضــــيــــة، وأن إجـــــــــراءات الــســامــة 
ــــا يــضــعــف  ســـتـــصـــبـــح أكــــــر تـــــــشـــــــّدداً، مـ

الطلب عىل العمليات التجميلية.
وقــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــــــــرة مــــــــــــــــركــــــــــــــــز 
نــــورداثــــيــــتــــكــــس الـــتـــجـــمـــيـــي يف مـــديـــنـــة 
كـــــــــــاونـــــــــــاس الـــــــلـــــــيـــــــتـــــــوانـــــــيـــــــة، جــــوســــتــــيــــنــــا 
ــــان تــــلــــقــــى »مـــــرصـــــد  ــيــ ــ بـــــــارتـــــــكـــــــوت، يف بــ
ــــبـــــل«، الـــــتـــــابـــــع ملـــــؤســـــســـــة دبـــــي  ــــقـ ــتـ ــ املـــــسـ
لــــــــلــــــــمــــــــســــــــتــــــــقــــــــبــــــــل نــــــــــســــــــــخــــــــــة مـــــــــــــــنـــــــــــــــه، إن 
»االســـتـــشـــارات االفـــراضـــيـــة ستصبح 
عــرفــاً دائــمــاً، وسنستمر يف تقديمها 
ملرضانا، ونتوقع أن تراوح نسبة من 
يفضلونها عىل املقابات الشخصية 
من 20% إىل 30%، أما البقية فربما 
يــــــــــــــــفــــــــــــــــضــــــــــــــــلــــــــــــــــون االســـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــارات  ال 
االفــــــــــراضــــــــــيــــــــــة، ألن بـــــعـــــضـــــهـــــم قـــــــــد ال 
يـــشـــعـــر بـــــالـــــراحـــــة إزاء خــــلــــع مـــابـــســـه 
أمــــام الــكــامــرا، إذ أن أمـــن الــتــقــنــيــات 
إحــــــــــــدى الـــــعـــــقـــــبـــــات الـــــرئـــــيـــــســـــة لــــتــــطــــور 
االســــــــــــــتــــــــــــــشــــــــــــــارات االفــــــــــــــراضــــــــــــــيــــــــــــــة، ألن 
الــســريــة بــن املـــرض والــطــبــيــب، تبقى 

األولوية األهم«.
وأضـــــــــافـــــــــت: »تـــــبـــــالـــــغ الــــتــــوقــــعــــات 
بــــــخــــــصــــــوص عـــــــاقـــــــة شـــــــــــدة إجـــــــــــــــراءات 
السامة بتقليل عدد من املرىض عن 
زيارة العيادة، فمعظم االحتياطات 
املــــــــــتــــــــــخــــــــــذة مـــــــــــــن فـــــــــــــــــــــروس )كـــــــــــــــورونـــــــــــــــا( 
ــــة  ــيــ ــ ــبــ ــ املــــــــــســــــــــتــــــــــجــــــــــد هــــــــــــــــي إجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات طــ
اعـــتـــيـــاديـــة، مـــثـــل الــتــعــقــيــم أو قــيــاس 
حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارة الــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــم، وخـــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــاً 
ــــيـــــات الـــــــعـــــــامـــــــة الــــــــتــــــــي لــــم  ــــفـ ــــتـــــشـ ــــلـــــمـــــسـ لـ
تضطر إىل تغير نمط عملها بشكل 
كـــبـــر، فـــــإن االحـــتـــيـــاطـــات اإلضـــافـــيـــة، 
ـــــىل الــــــــــــــزوار، هــي  ـــيـــــود عـ مــــثــــل وضـــــــع قــ
ــــــدوم طــــويــــاً،  إجــــــــــراءات مـــؤقـــتـــة لــــن تـ
ولــــن يــكــون لــهــا تــأثــر كــبــر يف الــطــلــب 

عىل العمليات التجميلية«.
وأشارت بارتكوت إىل أن جميع 
مرىض مركز نورداثيتكس، اضطروا 
إىل الــخــضــوع الخــتــبــار قـــيـــاس حــــرارة 
أجـــــــــــــســـــــــــــادهـــــــــــــم وتـــــــــعـــــــــقـــــــــيـــــــــم أيــــــــــاديــــــــــهــــــــــم 
ــــــداء أقــنــعــة الـــوجـــه والـــقـــفـــازات،  وارتـ
وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددت الـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــادة مــــــــــــــوعــــــــــــــد 
االســـتـــشـــارات بــنــحــو 20 دقــيــقــة، مع 
االلتزام بوجود مريضن عىل األكر 
ــــيــــــع املـــــــــرىض  ــــمــ داخــــــــلــــــــهــــــــا، وخــــــــضــــــــع جــ
لــــــفــــــحــــــص وجــــــــــــــــود الـــــــــــــفـــــــــــــروس، قــــبــــل 
إجـــــــــــراء الــــعــــمــــلــــيــــات الـــــجـــــراحـــــيـــــة، مــع 
مـــــــــنـــــــــع املــــــــــــــرافــــــــــــــقــــــــــــــن، ولــــــــــــــــــم ُتــــــــــــــــــــــِر تـــــلـــــك 
اإلجــــــــــــــــــــــــــــراءات امــــــــتــــــــعــــــــاض املــــــــــــــــرىض بــــل 

تجاوبوا معها.

عمليات التجميل بعد »كورونا«.. 
مستقبل يحيطه الغموض

بـــعـــد مـــــحـــــاوالت عـــــــدة، زرع 
مسبار »إنسايت« املريخي، 
لـــــــــــوكـــــــــــالـــــــــــة اإلدارة  الـــــــــــتـــــــــــابـــــــــــع 
األمركية للماحة الجوية 
ــــاء )نــــــــاســــــــا( مـــجـــســـه  ــ ــــــضـ ــــفـ ــ والـ
الحراري تحت األرض دون 

أن يعلق.
وعـــــــىل الــــــرغــــــم مــــــن أن األمــــــر 
قـــــــــــد يـــــــــبـــــــــدو لـــــــلـــــــوهـــــــلـــــــة األوىل 
بــســيــطــاً، فـــإن املــســبــار كــافــح 
طــويــاً لــدفــن األداة املسماة 
ــــامــــــل،  بـــــالـــــخـــــلـــــد ملــــــــــدة عــــــــــام كــ
ــــال أبــــحــــاثــــه  ــ ــــمـ ــ لــــيــــســــتــــطــــيــــع إكـ
عـــــــــــــن الــــــــــــــــــحــــــــــــــــــرارة الــــــــداخــــــــلــــــــيــــــــة 
لــــــلــــــكــــــوكــــــب األحـــــــــــمـــــــــــر، وفـــــــقـــــــاً 
لــــتــــقــــريــــر نـــــشـــــره مـــــوقـــــع »يس 
نــــــــت« األمـــــــــــــريك، و»مـــــرصـــــد 
املستقبل«، التابع ملؤسسة 

دبي للمستقبل.
وعــــــــقــــــــب املــــــــــــحــــــــــــاوالت األوىل 
لــــــــــــــزرع املـــــــجـــــــس يف األرض، 
خــــــــشــــــــيــــــــت »نـــــــــــــــاســـــــــــــــا« وجـــــــــــــود 
حجرة تسد طريقه، ليتبن 
الحقاً أن التضاريس كانت 
رخــــــــوة جــــــــداً بـــالـــنـــســـبـــة ألداة 
الــــحــــفــــر الــــعــــامــــلــــة عـــــىل مـــبـــدأ 
املــثــقــب الــــــدوار، مـــا أدى إىل 
الـــــــــفـــــــــشـــــــــل املــــــــــتــــــــــكــــــــــرر يف دفـــــــــن 
املــجــس. واآلن وبــعــد دفــعــة 

مـــســـاعـــدة مــــن ذراع املـــســـبـــار 
وصـــــــــــــل املــــــــجــــــــس إىل مـــــكـــــانـــــه 

تحت األرض.
ويـــــكـــــمـــــن الــــــتــــــحــــــدي الــــجــــديــــد 
لــــلــــمــــســــبــــار يف قــــــــــدرة املــــجــــس 
عـــــــــــــــــــــــىل الــــــــــــــــحــــــــــــــــفــــــــــــــــر بـــــــــــــمـــــــــــــفـــــــــــــرده 
ــــمـــــق أكـــــــر،  لـــــلـــــوصـــــول إىل عـ
ــــطــــــة األصـــــــلـــــــيـــــــة،  ــلــــــخــ ــ وفــــــــــقــــــــــاً لــ
لـــــــــقـــــــــيـــــــــاس درجـــــــــــــــــــــة الـــــــــــــحـــــــــــــرارة 
الداخلية للمريخ، وتقديم 
معلومات جديدة لـ»ناسا« 
عـــــــــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــيـــــــــــــــــفـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة تــــــــــــشــــــــــــكــــــــــــل 
الــــــــكــــــــوكــــــــب، مـــــــــا يـــــحـــــتـــــم عــــىل 
املـــــــــجـــــــــس الــــــــحــــــــفــــــــر إىل عــــمــــق 
أمـــــــــــــــتـــــــــــــــار دون أي  خـــــــــمـــــــــســـــــــة 
مــســاعــدة إضــافــيــة مــن ذراع 

»إنسايت«.

يعمل علماء عىل تدريب نظام ذكاء 
ــــتـــــفـــــادة مـــــن بـــيـــانـــات  اصــــطــــنــــاعــــي بـــــاالسـ
الـــــــــهـــــــــواتـــــــــف الـــــــنـــــــقـــــــالـــــــة وصــــــــــــــــور األقــــــــمــــــــار 
االصطناعية، لتحقيق تنسيق أفضل 
يف جــهــود اإلغــاثــة يف الــبــلــدان الــفــقــرة 
الـــــــتـــــــي تـــــــعـــــــاين جـــــــــــــــّراء انــــــتــــــشــــــار جــــائــــحــــة 

»كوفيد-19«.
ويــــــــــهــــــــــدف املــــــــــــشــــــــــــروع إىل تـــــحـــــديـــــد 
األشـــخـــاص الـــذيـــن يــحــتــاجــون بــصــورة 
عــاجــلــة إىل اإلغــــاثــــة مـــن خــــال نــشــاط 
هــواتــفــهــم الــنــقــالــة، ومــراقــبــة أعـــراض 
األزمــــــــــــــــــــــــــــة االقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاديــــــــــــة أو انــــــــتــــــــشــــــــار 

الفروس.
ونـــــــقـــــــل مـــــــوقـــــــع »تـــــــــــك إكـــــســـــبـــــلـــــور« 
األمــــــــــــــــــــــــــــــريك، عـــــــــــــن الـــــــــــعـــــــــــالـــــــــــم جـــــــــوشـــــــــوا 
بلومينستك، من جامعة كاليفورنيا 
بــــــــــركــــــــــي األمــــــــــركــــــــــيــــــــــة أن »الـــــــطـــــــريـــــــقـــــــة 
الجديدة ستتيح للعاملن يف املجال 
ــــلـــــم  اإلغــــــــــــــــــــــــايث عــــــــــــىل األرض وضــــــــــــــــع سـ
أولوياتهم ومهامهم بشكل أفضل«.
ويــــــبــــــدو أن جـــــهـــــود بـــلـــومـــيـــنـــســـتـــك 
وكـــل زمـــائـــه بــالــتــنــســيــق مـــع عـــدد من 
الحكومات يف البلدان الفقرة، مثل 
تــــــــــــــوغــــــــــــــو وبــــــــــــــنــــــــــــــغــــــــــــــاديــــــــــــــش، لــــــتــــــحــــــســــــن 
الــجــهــود اإلغــاثــيــة، قــد تخضع سكان 
ــــلـــــدان ملــــســــتــــويــــات مــــراقــــبــــة قــد  ــــبـ تــــلــــك الـ
تنتهك الخصوصية، عىل الرغم من 
تـــأكـــيـــد بــلــومــيــنــســتــك عـــىل ُحـــســـن نــيــتــه 
وُنــــــبــــــل هـــــدفـــــه يف تـــــحـــــديـــــد األشـــــخـــــاص 
املــصــابــن بــدقــة، وإيـــصـــال املــســاعــدات 

إليهم يف أسرع وقت.
وقـــــال بــلــومــيــنــســتــك: »لـــديـــهـــم يف 
توغو برنامج حماية اجتماعية قائم 
ــــانـــــات الــــتــــقــــلــــيــــدي،  ــــيـ ــــبـ عــــــىل تـــســـجـــيـــل الـ
ــــو نــــظــــام مــــثــــر لـــــإعـــــجـــــاب، لــكــنــهــم  ــ وهـ
قلقون من عدم قدرته عىل تسجيل 
ــــاعـــــدة يف  الــــجــــمــــيــــع، فـــطـــلـــبـــوا مــــنــــا املـــــسـ
التعرف إىل املتسربن من التسجيل، 
ــــانــــــات الــــهــــاتــــف  ــيــ ــ عـــــــر االعــــــتــــــمــــــاد عـــــــىل بــ
النقال وصور األقمار االصطناعية«.

ويــعــلــم بلومينستك أن الحلول 
الـــــــتـــــــقـــــــنـــــــيـــــــة لــــــــيــــــــســــــــت عـــــــــصـــــــــا ســــــــحــــــــريــــــــة، 
ـــــدريــــــب  فـــــالـــــعـــــلـــــمـــــاء ال يــــســــتــــطــــيــــعــــون تـ
الـــــــــخـــــــــوارزمـــــــــيـــــــــة عــــــــــىل الــــــــتــــــــقــــــــاط الـــــــصـــــــور 
وتـــحـــلـــيـــلـــهـــا وحــــــل املـــشـــكـــلـــة بـــســـهـــولـــة، 
لــكــنــه يــضــيــف: »تــعــتــمــد جـــودة نــمــاذج 
الــــخــــوارزمــــيــــات الــــجــــديــــدة عــــىل جــــودة 
ُــــســــتــــخــــدمــــة يف تــــدريــــبــــهــــا،  الـــــبـــــيـــــانـــــات امل
ولــــــــــــيــــــــــــس الـــــــــــــــهـــــــــــــــدف مــــــــنــــــــهــــــــا اســــــــــتــــــــــبــــــــــدال 
األشـــــكـــــال الـــتـــقـــلـــيـــديـــة لـــلـــقـــيـــاس، مــثــل 
الـــــــبـــــــيـــــــنـــــــات املـــــــعـــــــتـــــــمـــــــدة عــــــــــىل الــــــبــــــيــــــانــــــات 

املسحية، بل إكمالها«.

مسبار »ناسا« ينجح في زرع مجسه 
تحت سطح المريخ

األقمار االصطناعية تراقب »كوفيد-19« 
في البلدان الفقيرة

ألعاب الفيديو ميدان جديد 
للحفالت ظهر خالل الحجر

الظاهرة الجديدة تتيح للفنان أن يصل إلى فئة كبيرة من الناس ال يبلغهم في األوقات العادية. ■ أرشيفية

علوم

أفـــــــــــــرغ وبـــــــــــــاء »كـــــــــوفـــــــــيـــــــــد-19« خــــشــــبــــات 
املــــــــســــــــرح يف الــــــعــــــالــــــم أجــــــــمــــــــع، غــــــــر أن 
ـــثـــــل »فـــــورتـــــنـــــايـــــت«  ألـــــــعـــــــاب الـــــفـــــيـــــديـــــو مــ
و»ماينكرافت« تنظم حفات يف عاملها 
االفرايض مع فنانن حقيقين بهدف 

تعزيز نفوذها.
فـــفـــي نـــهـــايـــة أبــــــريــــــل، ظـــهـــر مــغــنــي 
الراب، ترافيس سكوت، فجأة تحت 
ســــــــمــــــــاء مـــــلـــــيـــــئـــــة بـــــــالـــــــنـــــــجـــــــوم عــــــــــر لـــعـــبـــة 
الفيديو الناجحة »فورتنايت«، وأدى 

أغنيته »سيكو مود«.
وشـــــــــــــاهـــــــــــــد الـــــــــــــــعـــــــــــــــروض الـــــخـــــمـــــســـــة 
املجانية بــن 23 أبــريــل و25 منه 12.3 
مليون العب، بحسب شركة »إيبيك 

غايمز« األمركية املنتجة للعبة.
وكـــانـــت »فـــورتـــنـــايـــت« اســتــضــافــت 
مــــــــنــــــــســــــــق   2019 فـــــــــــــــــــــــرايـــــــــــــــــــــــر  مـــــــــــــطـــــــــــــلـــــــــــــع 
األســـــــطـــــــوانـــــــات األمـــــــــــــريك مــــارشــــمــــيــــلــــو. 
لـــكـــن مـــنـــذ تـــســـبـــب وبـــــــاء »كــــوفــــيــــد-19« 
بإلغاء الحفات يف العالم الحقيقي، 
ــــمـــــز« إىل  ــــايـ ــــيـــــك غـ ــبـ ــ مــــــا دفــــــــع مــــنــــصــــة »إيـ

خوض غمار الحفات االفراضية.
وأطــلــقــت يف مطلع مــايــو الحفلة 
االفراضية العماقة »باريت رويال«، 
أحياها منسقو أسطوانات معروفون 

بينهم ستيف أويك.

فئة سكانية مرغوبة
ويــــقــــول األســــتــــاذ يف جـــامـــعـــة »يـــــو إس 
يس أنــنــرغ« يف كــالــيــفــورنــيــا، ديــمــري 
ولــــيــــامــــز: »إن هـــــذا األمــــــر جـــيـــد لــلــفــنــان 
والشركة الناشرة أللعاب الفيديو«.

ويشر إىل أن الفنان يصل إىل فئة 
كــــــــــبــــــــــرة مــــــــــــن الــــــــــــنــــــــــــاس ال يــــــبــــــلــــــغــــــهــــــم يف 
األوقـــــــــــــــــات الـــــــعـــــــاديـــــــة، خــــــصــــــوصــــــاً لـــــدى 
الشباب اليافعن، وهي فئة سكانية 
ــــالــــــم إعـــــــامـــــــي آخـــــــــذ يف  مـــــرغـــــوبـــــة »يف عــ
الــتــقــســيــم«. أمــــا بــالــنــســبــة إىل الــشــركــة 
الــــنــــاشــــرة، فــــهــــذا »نــــجــــاح ضـــخـــم ألنــهــا 
تـــــــجـــــــد نـــــفـــــســـــهـــــا مــــــرتــــــبــــــطــــــة بــــــــأمــــــــر مـــســـل 
وحــقــيــقــي« يــزيــد مـــن نــســبــة اســتــخــدام 
منتجاتها. ويف منتصف أبريل، نظمت 

لـــــــعـــــــبـــــــة أخــــــــــــــــــــــرى هـــــــــــــي »مـــــــــايـــــــــنـــــــــكـــــــــرافـــــــــت« 
مهرجاناً افراضياً مجانياً حمل اسم 
»نيذر منت«. كذلك أقامت يف 16 مايو 
مـــــــهـــــــرجـــــــانـــــــاً آخـــــــــــــر بــــــــاســــــــم »بــــــــــلــــــــــوك بـــــــاي 
ــــة  ــ ــــرقـ ــ بــــــــــلــــــــــوكــــــــــويــــــــــســــــــــت«، بـــــــــمـــــــــشـــــــــاركـــــــــة فـ

»أغينست ذي كارنت« للروك.

ويـــــــلـــــــفـــــــت املـــــــــــديـــــــــــر الـــــــــــعـــــــــــام لـــــشـــــركـــــة 
»ويــــــــــــــــــــــف« املــــــتــــــخــــــصــــــصــــــة يف الــــــحــــــفــــــات 
االفراضية، آدم أريغو، إىل أن الفكرة 
ال تــكــمــن يف »صـــنـــع يشء مــــا يمكنكم 
فعله يف العالم الحقيقي، بل إعطاء 
قيمة للتكنولوجيا«. ويقول: »لستم 

مقيدين بقوانن الفيزياء والجاذبية، 
لذا يمكنكم فعل أي يشء. هذا عرض 

بصري يتطور يف اتجاه السريالية«.
ــــان تـــرافـــيـــس ســـكـــوت يف لــعــبــة  ــ وكـ
»فورتنايت« أكر بـ10 مرات من حجم 
املـــتـــفـــرجـــن، الــــذيــــن جـــــرى تــجــســيــدهــم 
بــمــجــســمــاتــهــم الــتــقــلــيــديــة يف الــلــعــبــة، 
وتـــــــــــمـــــــــــكـــــــــــنـــــــــــوا جــــــــــمــــــــــيــــــــــعــــــــــاً مـــــــــــــــــن الـــــــــــرقـــــــــــص 
والتخالط. وغــّر مــرات عــدة مجّسمه 
وسط ديكور متغّر ومؤثرات ضوئية 

الفتة.

منّصة مكّملة
وتوضح املشرفة عىل نشرة »ووتر أند 
مــــــــيــــــــوزيــــــــك« املـــــتـــــخـــــصـــــصـــــة يف املــــــــجــــــــال، 
تـــشـــري هـــــو، أن »كــــثــــراً مــــن الــفــنــانــن 
وشـــــــــــــــركـــــــــــــــات اإلنـــــــــــــــتـــــــــــــــاج واملــــــــــهــــــــــرجــــــــــانــــــــــات 
ومـــنـــظـــمـــي األحـــــــــــداث يــــــــرون يف ألـــعـــاب 
الــــفــــيــــديــــو الــــوجــــهــــة الـــــجـــــديـــــدة لــتــقــديــم 
عـــــروضـــــهـــــم«. ويــــنــــظــــر هـــــــــؤالء إىل هــــذه 
ــــاحـــــة الــــــجــــــديــــــدة عــــــىل أنـــــهـــــا مــنــصــة  املـــــسـ

ــــلــــــة، ولــــــيــــــســــــت تــــــــهــــــــديــــــــداً لــــقــــطــــاع  ــــمــ ــــكــ مــ
املــوســيــقــى والـــحـــفـــات الـــخـــاضـــع أصـــاً 
لـــــــــــــــضـــــــــــــــغـــــــــــــــوط مـــــــــــــــنـــــــــــــــذ مـــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــبـــــــــــــــل وبـــــــــــــــــــــــاء 

»كوفيد-19«، واليزال يعاين حالياً.
ويـــــقـــــول آدم أريــــــغــــــو: »هــــــــذا األمـــــر 
سيبقى مــجــاالً إضــافــيــاً عــىل مــا يقدمه 
الـــعـــالـــم الـــحـــقـــيـــقـــي، مــــع أبــــعــــاد أخــــرى 
لــــــــلــــــــعــــــــرض عــــــــــيــــــــــنــــــــــه«. وعــــــــــــــــىل الـــــصـــــعـــــيـــــد 
االقــتــصــادي، يــقــوم هــذا الــنــمــوذج من 
الـــحـــفـــات عـــىل الـــطـــابـــع املــــجــــاين، فيما 
يـــقـــرب مـــعـــدل ســـعـــر الـــتـــذاكـــر لــحــضــور 

حفات شخصياً من 100 دوالر.
ويــــســــري هـــــذا الــــوضــــع حـــالـــيـــاً عىل 
كـــل الـــحـــفـــات اإللـــكـــرونـــيـــة، بــمــا فيها 
تـــــــلـــــــك املـــــــــقـــــــــامـــــــــة خــــــــــــــــــارج عـــــــــالـــــــــم ألـــــــعـــــــاب 
الفيديو، التي ازداد عددها عىل نطاق 
واســــــــــــــــــــــع. وتـــــــــــقـــــــــــول تـــــــــشـــــــــري هـــــــــــــــو: »إن 
كثرين بدأوا يأخذون الطابع البصري 
عــىل مــحــمــل الــجــد، حــتــى مــع مــازمــة 

الفنان املنزل«.
نيويورك ■ أ.ف.ب

بعد أن أفرغ الوباء خشبات المسرح في العالم  

آدم أريغو: »لستم مقيدين بقوانين الفيزياء 
والجاذبية، لذا يمكنكم فعل أي شيء«.

تشيري هو: »فنانون وشركات إنتاج ومهرجانات 
يرون في ألعاب الفيديو الوجهة الجديدة«.

تكاليف دون إيرادات
ترى تشيري هو، المشرفة على نشرة »ووتر آند ميوزيك« 
المتخصصة، أن هذا األمر يزيد تكاليف اإلنتاج من دون أن يدر 

إيرادات. وتضيف: »بعض الفنانين ذهبوا لفرض بدل مالي على 
الراغبين في حضور حفالتهم االفتراضية، لكن عدد هؤالء 

 للغاية وهم يتلقون انتقادات الذعة على هذه 
ً
اليزال قليال
الخطوة«.

 وبات البعض ينظر إلى »فورتنايت« مع مستخدميها، البالغ 
، على أنها شبكة اجتماعية حقيقية قادرة 

ً
عددهم 350 مليونا

على منافسة عمالقة القطاع من أمثال »فيس بوك«، مع 
نقطة قوة تتمثل في معدل السن الصغيرة للمستخدمين.

الحلول التقنية ليست عصا 
سحرية، فالعلماء ال 
يستطيعون تدريب 

الخوارزمية على التقاط 
الصور.

خشيت 
»ناسا« وجود 

حجرة تسد طريقه، 
 أن 

ً
ليتبين الحقا

التضاريس كانت
 بالنسبة 

ً
 رخوة جدا

ألداة الحفر. 
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أجــــرى الــرئــيــس الـــفـــرنـــي، إيــمــانــويــل 
مــــــــــــــــاكــــــــــــــــرون، مـــــــــــحـــــــــــادثـــــــــــات مــــــــــــع نــــــظــــــره 
ــــنــــــغ، حــــــول  ــيــ ــ ــــنــــــي، يش جــــــــن بــ ــيــ ــ الــــــصــ
مــــــكــــــافــــــحــــــة جـــــــائـــــــحـــــــة »كـــــــــــــورونـــــــــــــا«. 
وأعلن قصر اإلليزيه، أمس، 
أن مــــــــــاكــــــــــرون أعــــــــــــــرب خــــــال 

مـــــــــــــحـــــــــــــادثـــــــــــــة هــــــــــاتــــــــــفــــــــــيــــــــــه مــــــــــــــــع الـــــــــرئـــــــــيـــــــــس 
الصيني، أول من أمس، عن إصراره 
إزاء  قــــــــــــــــــــــوي  دويل  فـــــــــــعـــــــــــل  رد  عـــــــــــــــــى 
الـــجـــائـــحـــة، مـــــؤكـــــداً أهـــمـــيـــة االقـــتـــصـــاد 
والـــــــــــــدور الـــــرئـــــيـــــس والــــحــــتــــمــــي ملـــنـــظـــمـــة 
الصحة العاملية. وبحسب البيانات، 

تــــــــــــــطــــــــــــــّرق »مـــــــــــــــــــــاكـــــــــــــــــــــرون« أيــــــــــــــضــــــــــــــاً خــــــــــال 
محادثاته إىل الشراكة االسرتاتيجية 
بـــن الــبــلــديــن، وأهــمــيــة الــتــضــامــن مع 
إفريقيا يف األزمة، والربط بن قضايا 

الصحة وحماية البيئة. 
باريس ■ د.ب.أ

 مع نظيره الصيني سبل مكافحة »كورونا«
ً
ماكرون يبحث هاتفيا

غـــــــــــّرت مــــنــــظــــمــــة الـــــصـــــحـــــة الــــعــــاملــــيــــة 
موقفها إزاء الــكــمــامــات، ولحقت 
ــــاه الـــــعـــــاملـــــي عــــنــــدمــــا أوصــــــت  ــــاالتــــــجــ بــ
بـــاســـتـــخـــدامـــهـــا يف األمــــاكــــن الـــعـــامـــة 
املــزدحــمــة، لــوقــف عـــدوى فــروس 

كورونا املستجد )كورفيد-19(.
ومـــــــع ذلــــــــك، شــــــــــّددت مـــنـــظـــمـــة 
الــصــحــة، الــتــابــعــة لــأمــم املــتــحــدة، 
ومـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــرهـــــــــــــــــــا جــــــــــــــــنــــــــــــــــيــــــــــــــــف، عــــــــــــــــــــــــى أن 
الـــــــكـــــــمـــــــامـــــــات يــــــمــــــكــــــن أن تــــــــزيــــــــد مــــن 
املــخــاطــر الــصــحــيــة، إذا قــام الــنــاس 
بــــتــــلــــويــــثــــهــــا عـــــــن طــــــريــــــق ملــــســــهــــا بـــــأيـــــٍد 

متسخة.
وقـــــــــــــــال املـــــــــديـــــــــر الـــــــــعـــــــــام ملــــنــــظــــمــــة 

الــــــــــصــــــــــحــــــــــة الـــــــــــعـــــــــــاملـــــــــــيـــــــــــة، تـــــــــــــيـــــــــــــدروس 
أدهـــانـــوم غــيــريــســوس، يف مــؤتــمــر 
صـــــــحـــــــايف عــــــــى اإلنـــــــــــرتنـــــــــــت: »يــــمــــكــــن 
لـــــلـــــكـــــمـــــامـــــات أن تـــــخـــــلـــــق إحــــــســــــاســــــاً 

زائفاً باألمان«.
وحــــــــــــذر مــــــــن أن الــــــكــــــمــــــامــــــات ال 
يــــــــمــــــــكــــــــن أن تـــــــــــحـــــــــــّل مـــــــــحـــــــــل نــــــظــــــافــــــة 
ــــبـــــاعـــــد الـــــجـــــســـــدي، أو  ــــتـ ــيـــــديـــــن والـ ــ الـ
تــــــــــعــــــــــقــــــــــب املــــــــــــــــــــــــــــرىض واتــــــــــــصــــــــــــاالتــــــــــــهــــــــــــم 

االجتماعية.
قــــــال تــــــيــــــدروس: »ال أســـتـــطـــيـــع 
أن أقــــــــول هـــــــذا بــــشــــكــــل واضــــــــح بـــمـــا 
فـــيـــه الـــكـــفـــايـــة: الـــكـــمـــامـــات وحـــدهـــا 

لن تحميك من )كوفيد-19(«.

ولــــــــــم تـــــــحـــــــّث مــــنــــظــــمــــة الــــصــــحــــة 
العاملية عى االستخدام الجماعي 
للكمامات، يف إرشاداتها السابقة 
حول هذا املوضوع يف أوائل أبريل 
املـــــايض. وقــــال تـــيـــدروس، أول مــن 
أمس، إنه ينبغي عى الحكومات 
تشجيع استخدامها حيثما يكون 
هــــــــــنــــــــــاك انــــــــــتــــــــــقــــــــــال واســــــــــــــــــــع الـــــــنـــــــطـــــــاق 
لــــــــــــــــلــــــــــــــــفــــــــــــــــروس، وحـــــــــــــــيـــــــــــــــث يـــــــصـــــــعـــــــب 
ــــافــــــة آمـــــــنـــــــة مـــن  الــــــحــــــفــــــاظ عــــــــى مــــــســ
اآلخــــــــــــريــــــــــــن »مـــــــــثـــــــــل وســــــــــائــــــــــل الـــــنـــــقـــــل 
العام، أو يف املتاجر، أو يف بيئات 

أخرى مغلقة أو مزدحمة«.
جنيف ■ د.ب.أ

المنظمة حذرت من زيادة المخاطر الصحية

»الصحة العالمية« توصي بارتداء الكمامات في األماكن العامة

 في معظم الدول. أ.ف.ب
ً
ارتداء الكمامات الطبية صار إلزاميا

واصل فروس »كورونا« )كوفيد-19( 
ضــــــــربــــــــاتــــــــه يف الـــــــــــــــرازيـــــــــــــــل، حـــــــيـــــــث حـــــــذر 
رئـــــــيـــــــســـــــهـــــــا، جــــــــايــــــــر بـــــــــولـــــــــســـــــــونـــــــــارو، مـــن 
ســــــحــــــب بــــــــــــــاده مــــــــن مــــنــــظــــمــــة الــــصــــحــــة 
العاملية. ويف ما تجاوزت الهند إيطاليا 
يف عــــــــــــــدد اإلصــــــــــــــــابــــــــــــــــات، كـــــــشـــــــف حــــلــــف 
شــمــال األطــلــي )الـــنـــاتـــو(، عــن قيامه 
بـــــــإعـــــــداد خــــطــــط مــــــحــــــددة لــــاســــتــــعــــداد 
ملـــــواجـــــهـــــة مـــــوجـــــة ثــــانــــيــــة مـــحـــتـــمـــلـــة مــن 

جائحة »كورونا«.
ــــلـــــت الــــــــــرازيــــــــــل،  وتــــــفــــــصــــــيــــــاً، ســـــجـ
أمـــــس، أكــــر مـــن 1000 وفـــــاة جــديــدة 
بـــــفـــــروس كــــــورونــــــا املــــســــتــــجــــد، لــرتــفــع 
عدد الوفيات إىل أكر من 35 ألفاً، يف 
ثـــــالـــــث أكـــــــــر حـــصـــيـــلـــة يف الـــــعـــــالـــــم بــعــد 

الواليات املتحدة وبريطانيا.
وهــــــــّدد الـــرئـــيـــس الــــــرازيــــــي، جــايــر 
بـــــــــــولـــــــــــســـــــــــونـــــــــــارو، بـــــــســـــــحـــــــب بــــــــــــــــــــاده مــــن 
منظمة الصحة العاملية احتجاجاً عى 

»انحيازها العقائدي«.
وانــــــــــتــــــــــقــــــــــد بــــــــــولــــــــــســــــــــونــــــــــارو مــــنــــظــــمــــة 
الصحة لتعليقها التجارب السريرية 
لــــــــــــعــــــــــــاج مــــــــــــــــــــرىض الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــروس بـــــــعـــــــقـــــــار 
الــــــــهــــــــيــــــــدروكــــــــي كـــــــــلـــــــــوروكـــــــــن، وهـــــــــدد 
بالسر عى خطى الرئيس األمريك، 
دونـــــــــــالـــــــــــد تـــــــــــرامـــــــــــب، بـــــــاالنـــــــســـــــحـــــــاب مـــن 
املنظمة، ليؤجج العاصفة السياسية 
املـــــــحـــــــيـــــــطـــــــة بـــــــــــالـــــــــــوبـــــــــــاء وأصــــــــــــــلــــــــــــــه. وقــــــــــــال 
بـــولـــســـونـــارو لــلــصــحــافــيــن يف بــرازيــلــيــا: 
»أقـــــول لــكــم هــنــا إن الــــواليــــات املــتــحــدة 
ــــيـــــة،  ــــاملـ غـــــــــــــــادرت مــــنــــظــــمــــة الـــــصـــــحـــــة الـــــعـ
ونــــــــحــــــــن نـــــفـــــكـــــر يف ذلــــــــــــك مـــــســـــتـــــقـــــبـــــاً«، 
وأضـــــــــــــــــــــــاف: »إمـــــــــــــــــا أن تــــــعــــــمــــــل مــــنــــظــــمــــة 
الــــــصــــــحــــــة الــــــعــــــاملــــــيــــــة مـــــــــن دون انـــــحـــــيـــــاز 

عقائدي أو نغادرها نحن أيضاً«.
وطوال أزمة وباء »كوفيد-19«، 
ــــار بـــولـــســـونـــارو عــــى خـــطـــى تـــرامـــب،  سـ

عـــــــــر الـــــتـــــقـــــلـــــيـــــل مـــــــــن خـــــــــطـــــــــورة املــــــــــــرض، 
والــــــــــدعــــــــــوة إىل اإلبــــــــقــــــــاء عـــــــى الــــنــــشــــاط 

االقتصادي يف وضعه الطبيعي.
ــــتـــــي  ويف الــــــــــــواليــــــــــــات املـــــــتـــــــحـــــــدة - الـ
ســجــلــت أســـــوأ األضـــــــرار مـــع 109 آالف 
وفــــــــــــــــاة، وقـــــــــرابـــــــــة 1.9 مـــــلـــــيـــــون إصـــــابـــــة 
بـــــــــــــالـــــــــــــفـــــــــــــروس - صـــــــــــــــــــرح تـــــــــــــــرامـــــــــــــــب بــــــــــأن 
االقتصاد يعود إىل االنتعاش بعد أن 
تــــضــــرر بـــســـبـــب تـــــدابـــــر احـــــتـــــواء الـــــوبـــــاء. 
وقـــال للصحافين: »كـــان لدينا أقــوى 
اقتصاد يف تاريخ العالم، وهذه القوة 
أتاحت لنا تجاوز هذا الوباء الفظيع«، 
وارتفعت الوفيات األمركية أقل من 
1%. وتـــــــــــــــــجـــــــــــــــــاوزت الـــــــــهـــــــــنـــــــــد إيــــــــطــــــــالــــــــيــــــــا، 
ــــــررة مـــن  ــــــضـ ــتـ ــ ــ كــــــــســــــــادس أكـــــــــــر دولــــــــــــــة مـ
فـــــــــــــــــــــــروس »كـــــــــــــــــــــورونـــــــــــــــــــــا« يف الـــــــــعـــــــــالـــــــــم، 
بــــــتــــــســــــجــــــيــــــل أعـــــــــــــــــى زيــــــــــــــــــــــــــادة يـــــــــومـــــــــيـــــــــة يف 

اإلصابات حتى اآلن.
وســجــلــت وزارة الــصــحــة الــهــنــديــة 
9887 حــالــة جـــديـــدة خــــال الــســاعــات 
الـ24 املاضية، ما يرفع عدد اإلصابات 

إىل 236 ألفاً و657.
وتم تسجيل 294 حالة وفاة عى 
األقــــــــــــــــــــــــــــل بــــــــــســــــــــبــــــــــب الـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــروس، مــــــنــــــذ 
الــجــمــعــة، مـــا يـــرفـــع إجـــمـــايل الــوفــيــات 

إىل 6642.
وأظهرت األرقــام أن الهند قفزت 
إىل املـــركـــز الــــســــادس يف قــائــمــة الــــدول 
األكر تضرراً بسبب الوباء، متجاوزة 
إيطاليا التي بلغ إجمايل اإلصابات بها 

234 ألفاً و531 حالة.
ويف بــــــــــريــــــــــطــــــــــانــــــــــيــــــــــا، ارتــــــــــــــفــــــــــــــع عــــــــــدد 
الــــــحــــــاالت املــــــؤكــــــدة لــــإصــــابــــة بـــفـــروس 
»كورونا« إىل 284 ألفاً و734، حسب 
بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز 

ووكالة »بلومبرغ« لأنباء.
وقالت وكالة »بلومبرغ« لأنباء 

إن عدد الوفيات بسبب الفروس بلغ 
40 ألفاً و344، فيما تعافى 1228.

وارتـــــــــــفـــــــــــع عــــــــــــدد حـــــــــــــــاالت اإلصــــــــابــــــــة 
املؤكدة بفروس »كورونا« يف إسبانيا 
إىل 240 ألــــفــــاً و978، حـــســـب بــيــانــات 

جمعتها جامعة جونز هوبكنز.
وقالت وكالة »بلومبرغ« لأنباء  
إن عــدد الوفيات بسبب الــفــروس يف 
إســـــبـــــانـــــيـــــا بـــــلـــــغ 27 ألــــــــفــــــــاً و134، فـــيـــمـــا 

تعافى 150 ألفاً و376. 
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أعـــــلـــــن األمــــــن 
الــــــــــــــــعــــــــــــــــام لـــــــــحـــــــــلـــــــــف شـــــــــــــمـــــــــــــال األطـــــــــــلـــــــــــي 
)الــــــــــــنــــــــــــاتــــــــــــو(، يـــــــنـــــــس ســـــــتـــــــولـــــــتـــــــنـــــــرغ، أن 
ــــكـــــري يــــــقــــــوم بــــــإعــــــداد  ــــالـــــف الـــــعـــــسـ ــــتـــــحـ الـ
خـــطـــط مــــحــــددة لـــاســـتـــعـــداد ملـــواجـــهـــة 
ــــة ثـــــانـــــيـــــة مــــحــــتــــمــــلــــة مــــــــن جــــائــــحــــة  ــ ــــــوجـ مـ
»كــــــــــــــورونــــــــــــــا«. وقــــــــــــــال ســــــتــــــولــــــتــــــنــــــرغ، يف 
ــــفــــــة »فــــــــيــــــــلــــــــت آم  ــيــ ــ ــــحــ تــــــــصــــــــريــــــــحــــــــات لــــــصــ
زونــــــــــــتــــــــــــاج« األملـــــــــانـــــــــيـــــــــة، إن الـــــــــهـــــــــدف هـــو 
التحرك عى نحو منسق يف مكافحة 
الفروس، وأضاف: »يتعن علينا أن 
نـــــــــنـــــــــســـــــــق خــــــــطــــــــطــــــــنــــــــا عـــــــــــــــى نــــــــــحــــــــــو يـــــتـــــيـــــح 
مــســاعــدة الـــــدول األعـــضـــاء يف )الــنــاتــو( 
والــــــــدول الــشــريــكــة املــرتــبــطــة عـــى نحو 
وثيق بالحلف، بصورة أفضل وأسرع 

يف مكافحة فروس )كورونا(«.
وذكـــــــــــر ســــتــــولــــتــــنــــرغ أن »الـــــنـــــاتـــــو« 
ســــيــــنــــتــــهــــي مــــــــن وضــــــــــع الـــــخـــــطـــــط قــــريــــبــــاً 
لـــــطـــــرحـــــهـــــا عــــــــى وزراء دفــــــــــــــاع الــــحــــلــــف 
لــلــتــشــاور بــشــأنــهــا، يف مــنــتــصــف يــونــيــو 

الجاري، خال اجتماع افرتايض.
وأوضــــــح ســتــولــتــنــرغ أن الــخــطــط 
تتضمن إجراءات مثل توفر إمكانات 
نــقــل لــلــمــواد الــطــبــيــة، وإنـــشـــاء مــرافــق 
تــــخــــزيــــن تـــــوفـــــر الـــــــوصـــــــول الـــــســـــريـــــع إىل 

املعدات الطبية.
عواصم ■ وكاالت

»الناتو« يستعد لموجة ثانية محتملة من جائحة »كورونا«

البرازيل تهّدد باالنسحاب 
من »الصحة العالمية«.. 

والهند تتجاوز إيطاليا 
في اإلصابات

إندونيسية بأحد مراكز فحص »كورونا« في بالي. ■ إي.بي.إيه

روحاني: حفل زفاف تسّبب بارتفاع 
إصابات »كورونا« في إيران

قال الرئيس اإليراني، حسن روحاني، أمس، إن حفل زفاف 
أسهم بارتفاع جديد في عدد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا 
المستجد، لكنه أصر على أن البالد ليس أمامها خيار سوى أن 

، رغم تحذيرات من موجة ثانية من 
ً
ُتبقي اقتصادها مفتوحا

التفشي.
وقال روحاني للتلفزيون الرسمي: »في موقع واحد، 

شهدنا ذروة في هذه الجائحة، وكان المصدر حفل زفاف 
تسّبب في مشكالت لمواطنين وطواقم طبية وخسائر 

لالقتصاد وللنظام الصحي في البالد«. ولم يذكر متى وأين 
أقيم ذلك الزفاف. لكن عدد حاالت اإلصابة الجديدة تراجع إلى 

2886، أول من أمس، ما رفع اإلجمالي في البالد إلى أكثر 
، وما يزيد على 8000 وفاة.

ً
من 167 ألفا

وقال روحاني: »في تلك الظروف ليس لدينا خيار آخر، ليس 
هناك خيار ثاٍن، يتعين علينا أن نعمل، ويجب أن تواصل مصانعنا 

نشاطها، وأن تظل متاجرنا مفتوحة، ويجب أن تكون هناك 
تنقالت في البالد مادامت ضرورية«.

وذكرت وسائل إعالم رسمية أن الجامعات اإليرانية فتحت 
، أمس، بعد أن ظلت مغلقة لثالثة أشهر 

ً
أبوابها مجددا

ونصف الشهر. وقال روحاني إن من المقرر أيضا أن تفتح دور 
رياض األطفال خالل أسبوع، وكذلك فصول دراسة القرآن 

واللغات.
 إجراءات العزل العام، منذ 

ً
وسجلت إيران، التي خففت تدريجيا

 في عدد اإلصابات اليومية في 
ً
 حادا

ً
منتصف أبريل، ارتفاعا

األيام الماضية. وكان العدد المسجل يوم الخميس )3574( 
أعلى عدد إصابات يومية، منذ فبراير، عندما ظهر التفشي 

للمرة األولى.
وحذر مسؤولون في مجال الصحة من موجة ثانية من 

التفشي، لكنهم قالوا إن سبب االرتفاع في الحاالت الجديدة 
ربما يعود التساع نطاق إجراء الفحوص. وقال مسؤول إن 

نحو 70% من الحاالت الجديدة في طهران كانت بين من 
 إلى خارج العاصمة. 

ً
سافروا أخيرا

طهران ■ رويترز

 
ً
ارتفاع إصابات كورونا في بريطانيا إلى 284 ألفا

 و344.
ً
و734، والوفيات إلى 40 ألفا

تيدروس أدهانوم:

»الكمامات 
 

ّ
ال يمكن أن تحل
محل نظافة 

اليدين والتباعد 
الجسدي، أو 

تعقب المرضى 
واتصاالتهم
االجتماعية«.

ألمانيا تتوقع 
موجة »كورونا« 

ثانية
طالب رئيس مؤتمر وزراء 

الداخلية األلمان، جورج 
ماير، بتوفير احتياطات من 

المستلزمات الضرورية، 
مثل المالبس الواقية 
 
ً
واألدوية، استعدادا

لمواجهة موجة ثانية من 
جائحة »كورونا« بحلول 

الخريف المقبل.
وقال ماير، الذي يشغل 

منصب وزير الداخلية 
المحلي في والية 

تورينجن، في تصريحات 
في إرفورت: »يتعين 

توقع حدوث انتشار جديد 
في الخريف، بسبب بقاء 

األفراد في المعتاد داخل 
أماكن مغلقة، على 

سبيل المثال«.
وذكر ماير أنه يتعين لذلك 

التأكد من توافر 
االحتياطات القومية، 
وذلك في ما يتعلق 
بمستلزمات اإلمداد 

األساسية وبالغة 
األهمية للنظام الصحي، 

 أن األمر يتعلق 
ً
موضحا

بمالبس الوقاية 
والمنتجات الطبية 

واألدوية.
من جهة أخرى، أعرب 

أغلب األلمان، في 
استطالع للرأي، عن 

اعتقادهم بأن جائحة 
»كورونا« قد تتسبب في 
انقسام المجتمع بصورة 

أقوى مما حدث إزاء 
أزمة الالجئين. 

إرفورت ■ د.ب.أ
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كثفت الفلبني برامج تنظيم األسرة 
لديها، يف ظل القلق من أن جائحة 
كــــــــــــــورونــــــــــــــا قــــــــــــد تـــــــــــــــــــؤدي إىل طــــــــــفــــــــــرة يف 

معدالت املواليد.
وبــــــــحــــــــســــــــب مـــــــــــا أوردتـــــــــــــــــــــــــه وكــــــــالــــــــة 
بــلــومــرغ لــأنــبــاء أمـــس، قـــال رئــيــس 

ــــيـــــة الـــــســـــكـــــانـــــيـــــة، خــــــــوان  ــــنـــــمـ ــــتـ ــــنـــــة الـ لـــــجـ
أنـــــطـــــونـــــيـــــو بـــــــريـــــــز، يف بــــــيــــــان أصــــــدرتــــــه 
شـــركـــة »بـــايـــر الــفــلــبــني«، الـــتـــي تــدعــم 
بــــرنــــامــــج الــــلــــجــــنــــة: »رأيـــــنـــــا يف املــــــايض، 
أيام والدينا وأجدادنا، أن معدالت 
ــــــزداد عــــى نـــحـــو كـــبـــر عــقــب  املــــوالــــيــــد تـ

أي حدث سلبي، هذا هو السبب يف 
ازدياد أهمية تنظيم األسرة«.

ويــــــــبــــــــلــــــــغ عـــــــــــــــدد ســــــــــكــــــــــان الـــــفـــــلـــــبـــــني 
108.7 مـــــايـــــني نــــســــمــــة، وهـــــــي ثــــاين 
أكر دولــة من حيث تعداد السكان 
يف جــــــــنــــــــوب شــــــــــــرق آســـــــــيـــــــــا. وتــــســــبــــبــــت 

الـــجـــائـــحـــة يف ارتــــفــــاع قـــيـــايس بــمــعــدل 
الـــــــــبـــــــــطـــــــــالـــــــــة يف الـــــــــــــــبـــــــــــــــاد، لــــــــيــــــــصــــــــل إىل 
17.7%. وتــــســــتــــهــــدف بـــــرامـــــج تــنــظــيــم 
األســــــــــرة املــــجــــتــــمــــعــــات املـــــعـــــرضـــــة ملـــزيـــد 
مـــــــــن الــــــــتــــــــدهــــــــور بـــــســـــبـــــب الــــــحــــــمــــــل غــــر 

املخطط له.

ويـــــتـــــم اســـــتـــــخـــــدام مــــــا يـــــقـــــرب مـــن 
ــــيـــــة  ــــنـ ــــيـ ــــبـ ــــلـ ثـــــــلـــــــث مـــــــيـــــــزانـــــــيـــــــة األســـــــــــــــــــرة الـــــفـ
ــــمـــــل،  ــــيــــــة يف تـــــكـــــالـــــيـــــف الـــــحـ ــــمــــــوذجــ ــنــ ــ الــ
الــــذي يـــحـــدث عـــى نــحــو غـــر مــخــطــط 

له يف ثاث من بني كل 10 حاالت.
وقــــــــــــــال بـــــــــريـــــــــز: »مـــــــــــن الـــــصـــــعـــــب، 

ــيــــــوم، تــــحــــديــــد مــــوعــــد مـــــع طـــبـــيـــب،  ــ الــ
ــيـــــادة. لـــكـــن حـــتـــى يف  ــ والـــــذهـــــاب إىل عـ
ظل هذه الجائحة، يجب أن تستمر 
ــــيــــــة مــــــثــــــل تــــنــــظــــيــــم  الــــــــخــــــــدمــــــــات الــــــصــــــحــ

األسرة، ألن الحياة تستمر«.
مانيال ■ د.ب.أ

الفلبين تخشى طفرة بمعدالت المواليد في ظل جائحة »كورونا«

تـــعـــهـــدت دول مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
بــــأكــــر مـــــن 21 مـــلـــيـــار دوالر ملــكــافــحــة 
فروس كورونا، وذلك حسبما ذكر 
ــــيـــــان لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة يف ســـــاعـــــة مـــبـــكـــرة  بـ

من صباح أمس.
وقــــــــــــــــال الــــــــبــــــــيــــــــان »إن مــــجــــمــــوعــــة 
العشرين، والــدول املدعوة، قادت 
ــــهــــــود الـــــعـــــاملـــــيـــــة لــــــدعــــــم مـــكـــافـــحـــة  الــــــجــ
جــــــــائــــــــحــــــــة فــــــــــــــــــروس كـــــــــــــــورونـــــــــــــــا، الــــــتــــــي 
نـــتـــجـــت عـــنـــهـــا حــــتــــى الـــــيـــــوم تـــعـــهـــدات 
بـــــأكـــــر مــــــن 21 مــــلــــيــــار دوالر، لـــدعـــم 

تمويل الصحة العاملية«.
وأضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــيـــــــــــــــــان »ســــــــــيــــــــــتــــــــــم 
تخصيص هذه اإلسهامات لأدوات 

الــــــــــــتــــــــــــشــــــــــــخــــــــــــيــــــــــــصــــــــــــيــــــــــــة والـــــــــــــــــلـــــــــــــــــقـــــــــــــــــاحـــــــــــــــــات 
والــــــــــــــــعــــــــــــــــاجــــــــــــــــات وأعــــــــــــــــــمــــــــــــــــــال الـــــــبـــــــحـــــــث 

والتطوير«.
وكانت املجموعة قد دعــت، يف 
أبـــــريـــــل، كــــل الــــــــدول واملـــنـــظـــمـــات غــر 
ـــيـــــة واملــــــــؤســــــــســــــــات الـــــخـــــريـــــة  ـــكـــــومــ الـــــحــ
ــــقـــــطـــــاع الــــــخــــــاص، لـــلـــمـــســـاعـــدة يف  والـ
ســــد فــــجــــوة مـــالـــيـــة تــــزيــــد عــــى ثــمــانــيــة 
مــــــــلــــــــيــــــــارات دوالر ملـــــكـــــافـــــحـــــة جــــائــــحــــة 

»كوفيد-19«. 
ــــتـــــي  وتـــــــعـــــــهـــــــدت الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة، الـ
ترتأس مجموعة العشرين، حالياً، 
بــــتــــقــــديــــم 500 مــــلــــيــــون دوالر لـــدعـــم 
الــجــهــود الــعــاملــيــة ملكافحة الجائحة. 

وقــالــت إنها ستخصص 150 مليون 
دوالر لــــتــــحــــالــــف ابـــــــتـــــــكـــــــارات الــــتــــأهــــب 
مــــــــــلــــــــــيــــــــــون دوالر  الـــــــــــــــــــوبـــــــــــــــــــايئ، و150 
لــــــــــلــــــــــتــــــــــحــــــــــالــــــــــف الــــــــــــــعــــــــــــــاملــــــــــــــي لـــــــــلـــــــــقـــــــــاحـــــــــات 
ــــتـــــحـــــصـــــني، و200 مــــلــــيــــون دوالر  والـ
لــــــلــــــمــــــنــــــظــــــمــــــات والـــــــــــــــرامـــــــــــــــج الــــــــدولــــــــيــــــــة 
ــــة  ــــتــــــصــ واإلقـــــــــلـــــــــيـــــــــمـــــــــيـــــــــة الــــــــصــــــــحــــــــيــــــــة املــــــخــ

األخرى.

وتـــــــويف مــــا ال يـــقـــل عــــن 391108 
أشـــخـــاص عـــى مــســتــوى الـــعـــالـــم من 
مـــــــرض »كـــــــوفـــــــيـــــــد-19«، كــــمــــا أصـــيـــب 
أكـــــــــــــــر مـــــــــــن 6.68 مــــــــــايــــــــــني شــــخــــص 
بفروس كورونا املستجد، بعد بدء 
ــــان  تـــفـــي الـــــفـــــروس يف مـــديـــنـــة ووهــ

بالصني بداية ديسمر املايض.
القاهرة ■ رويترز 

اإلسهامات تخصص لألدوات التشخيصية واللقاحات والعالجات

ين تتعهد بـ 21 مليار دوالر لمكافحة »كورونا« مجموعة العشر

العالم يسابق الزمن للتوصل إلى لقاح »كورونا«. ■ أرشيفية

أعــــلــــنــــت وزارة الــــصــــحــــة الــــســــعــــوديــــة، 
أمس، تسجيل 34 حالة وفاة جديدة 
بـــ»كــورونــا«، لرتفع إجمايل الوفيات 
جـــــراء اإلصــــابــــة بـــالـــفـــروس يف املــمــلــكــة 
إىل 676 حــــــــالــــــــة. ويف الـــــــــــعـــــــــــراق، دعــــــا 
املــــــــــــــرجــــــــــــــع األعـــــــــــــــــــــــى عــــــــــــــي الـــــــســـــــيـــــــســـــــتـــــــاين 
الـــــــعـــــــراقـــــــيـــــــني إىل الـــــحـــــيـــــطـــــة والـــــــــحـــــــــذر، 
وااللـــتـــزام بـــاإلجـــراءات الــوقــائــيــة للحد 

من انتشار فروس كورونا.
ويف بــــيــــان صــــحــــايف عـــــى مــوقــعــهــا 
اإللـــــــــكـــــــــرتوين، أشــــــــــــارت وزارة الـــصـــحـــة 
الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة، أمـــــــــــــــس، إىل تــــســــجــــيــــل 
3121 إصــــــــابــــــــة جــــــــديــــــــدة بــــــالــــــفــــــروس، 
لــرتــفــع إجـــمـــايل اإلصــــابــــات يف املــمــلــكــة 

إىل 98869 حالة.
ولــفــتــت إىل تــســجــيــل 1175 حــالــة 
شـــفـــاء، لــيــصــل إجـــمـــايل املــتــعــافــني إىل 
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ويف العراق، دعا املرجع الديني، 
عـــي الــســيــســتــاين، أمـــــس، الــعــراقــيــني 
إىل الــــــحــــــيــــــطــــــة والــــــــــــــحــــــــــــــذر، وااللــــــــــــتــــــــــــزام 
باإلجراءات الوقائية للحد من انتشار 

فروس كورونا يف الباد.
وقـــــال مــكــتــب املـــرجـــع الـــديـــنـــي، يف 
رسالة إىل العراقيني بعد تزايد أعداد 
املــصــابــني بـــ»كــورونــا«، »يف هــذه األيــام 
الصعبة، حيث تزداد أعداد املصابني 
بـــــوبـــــاء )كـــــــورونـــــــا( يف مـــخـــتـــلـــف املـــنـــاطـــق 
ــــا يف  ــــمــ ــيــ ــ ــــوقــــــة، الســ ــبــ ــ بــــــــصــــــــورة غــــــــر مــــــســ
بـــــــــغـــــــــداد، نــــــتــــــوّجــــــه إلـــــيـــــكـــــم مــــــــــرة أخــــــــرى 

لـــنـــنـــاشـــدكـــم ونــــدعــــوكــــم إىل مــــزيــــد مــن 
الحيطة والحذر«.

وأكــــــد ضـــــــرورة االهـــتـــمـــام بــتــطــبــيــق 
اإلجـــــراءات الــوقــائــيــة، الــتــي تــويص بها 
الجهات املعنية كتجنب التامس مع 
اآلخرين، واالحتفاظ بمسافة معينة 
مــــــــنــــــــهــــــــم، واســـــــــــتـــــــــــخـــــــــــدام الــــــــكــــــــمــــــــامــــــــات، 
والتقيد بغسل اليدين باملواد املنظفة 

أو تعقيمهما.
وأضــاف: »االلــتــزام الــصــارم بهذه 
اإلجـــــــــــراءات ونــــحــــوهــــا، يـــســـهـــم بــشــكــل 
فاعل يف الحّد من انتشار هذا الوباء، 

وتقليل عدد اإلصابات به«.
وأشـــــــــــــــــــاد املـــــــكـــــــتـــــــب بــــــــــــــــدور الــــــــــكــــــــــوادر 
الطبية والتمريضية يف عاج املصابني 
والـــــــــــعـــــــــــنـــــــــــايـــــــــــة بــــــــــــهــــــــــــم، مـــــــــــــــشـــــــــــــــراً إىل مـــــا 
يــــــــواجــــــــهــــــــونــــــــه وأســــــــــــرهــــــــــــم مــــــــــن مــــــعــــــانــــــاة 
شديدة، فضاً عن املخاطرة بحياتهم 

يف هذه السبيل.
وأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــار إىل تــــــــــــصــــــــــــاعــــــــــــد أعــــــــــــــــــــــــداد 
اإلصــابــات يف صــفــوف الــكــوادر الطبية 
يف املــــــــــــدة األخــــــــــــــــرة، مـــــطـــــالـــــبـــــاً الـــجـــمـــيـــع 

بـــالـــســـعـــي مـــــن أجــــــل الـــتـــخـــفـــيـــف عــنــهــم 
بــــــــــمــــــــــزيــــــــــد مــــــــــــــن الــــــــــــــحــــــــــــــرص عــــــــــــــى رعــــــــــايــــــــــة 
اإلجراءات الوقائية من اإلصابة بهذا 
ــــفـــــروس، حـــتـــى ال تـــتـــضـــاعـــف أعـــــداد  الـ
ــــهــــــم أعـــــــــبـــــــــاًء  ــلــ ــ ــّمــ ــ ــــحــ املــــــــصــــــــابــــــــني بــــــــــه بـــــــمـــــــا يــ
إضــــــــافــــــــيــــــــة، ويـــــــــزيـــــــــد صــــــعــــــوبــــــة أدائــــــــهــــــــم 

لواجباتهم.
الـــــــــــكـــــــــــويـــــــــــت، أعــــــــلــــــــنــــــــت وزارة  ويف 
الــصــحــة، أمـــس، تسجيل 10 حــاالت 
وفـــــــــــــــــــــــاة جــــــــــــــديــــــــــــــدة بــــــــــــــفــــــــــــــروس كــــــــــــورونــــــــــــا 
املستجد، لرتفع إجمايل الوفيات يف 
الـــبـــاد جـــــراء مــــرض »كــــوفــــيــــد-19« إىل 

254 حالة.
ــــالـــــة األنـــــبـــــاء الـــكـــويـــتـــيـــة  ونـــقـــلـــت وكـ
)كـــونـــا( عـــن املــتــحــدث الــرســمــي لـــــوزارة 
الـــصـــحـــة، الــــدكــــتــــور عـــبـــدالـــلـــه الـــســـنـــد، 
قـــــــولـــــــه إنــــــــــه تــــــــم تــــســــجــــيــــل 487 إصـــــابـــــة 
جــــــديــــــدة بــــــالــــــفــــــروس، لـــــرتـــــفـــــع بــــذلــــك 

إجمايل اإلصابات إىل 31131 حالة.
مــــــــصــــــــابــــــــاً،   180 أن  إىل  ولــــــــــفــــــــــت 
ــــايـــــة الـــطـــبـــيـــة يف الـــعـــنـــايـــة  يـــتـــلـــقـــون الـــــرعـ
املـــــــركـــــــزة. ويف مــــســــقــــط، أعــــلــــنــــت وزارة 

الـــــصـــــحـــــة يف ســــلــــطــــنــــة عــــــمــــــان، أمــــــس، 
تسجيل 930 إصابة جديدة بفروس 
كــــــــورونــــــــا املـــــســـــتـــــجـــــد، لـــــرتـــــفـــــع إجـــــمـــــايل 
اإلصــــــــابــــــــات يف الــــســــلــــطــــنــــة إىل 16016 
حالة. وقالت الوزارة، يف بيان صحايف 
عــــــــــــــــــى مـــــــــــوقـــــــــــعـــــــــــهـــــــــــا اإللــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــرتوين، إن 
239 حــــــــــالــــــــــة  تـــــــــــشـــــــــــمـــــــــــل  اإلصــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــــــات 

لعمانيني، و691 لغر عمانيني.
وأشـــــــــــــــــــارت إىل أن إجــــــــمــــــــايل عــــــدد 
املتعافني من الــفــروس يف الباد بلغ 
3451، الفــــتــــة إىل تـــســـجـــيـــل 72 حـــالـــة 
ــــيـــــع إىل  وفــــــــــــــاة. ودعــــــــــــت الـــــــــــــــــــوزارة الـــــجـــــمـ
االلـــــــــــــتـــــــــــــزام الــــــــــتــــــــــام بـــــــــــــــإجـــــــــــــــراءات الـــــــعـــــــزل 
الــصــحــي، وعــــدم الـــخـــروج مـــن املــنــازل 
إال لـــــــلـــــــضـــــــرورة. مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، أعـــلـــنـــت 
وزارة الــــــــصــــــــحــــــــة املـــــــــغـــــــــربـــــــــيـــــــــة، أمـــــــــــس، 
تــســجــيــل 61 إصـــابـــة جـــديـــدة بــفــروس 
كورونا، لرتفع إجمايل اإلصابات يف 

الباد إىل 8132 حالة.
وقــالــت الـــــوزارة، يف بــيــان صحايف 
عى موقعها اإللــكــرتوين، إنــه لم يتم 
تــــــســــــجــــــيــــــل أي حــــــــــالــــــــــة وفــــــــــــــــــــاة الــــــــــيــــــــــوم، 
لــيــســتــقــر إجــــمــــايل الــــوفــــيــــات عـــنـــد 208 
حــــــــــــــــــاالت. كــــــمــــــا لـــــفـــــتـــــت إىل شــــــــفــــــــاء 10 
مـــــــصـــــــابـــــــني، وبـــــــــذلـــــــــك يــــــرتــــــفــــــع إجــــــمــــــايل 
 ،7278 الــــــــــــــبــــــــــــــاد إىل  املــــــــــتــــــــــعــــــــــافــــــــــني يف 
موضحة أن الحاالت املستبعدة بعد 
تـــــــحـــــــالـــــــيـــــــل مـــــــخـــــــتـــــــريـــــــة ســــــلــــــبــــــيــــــة بــــلــــغــــت 

276532 حالة.
عواصم ■ وكاالت

السيستاني يدعو العراقيين إلى االلتزام باإلجراءات الوقائية لمكافحة »الفيروس«

السعودية تسجل 34 وفاة 
و3121 إصابة جديدة بـ »كورونا«

إجمالي عدد اإلصابات في المملكة ارتفع إلى 98869 حالة.■رويترز 

، تعهدت 
ً
ين، حاليا السعودية التي تترأس مجموعة العشر

بتقديم 500 مليون دوالر، لدعم الجهود العالمية 
لمكافحة »الجائحة«.

61
إصابة جديدة بفيروس 
كورونا، سجلت 
في المغرب، ترفع 
إجمالي اإلصابات إلى 
.8132

الكويت تسجل 10 
وفيات، وسلطنة عمان 

930 إصابة جديدة 
بفيروس كورونا.

مختبر إيطالي: »كورونا« 
 
ً
أضعف 100 مرة حاليا

مقارنة بمارس الماضى

قــــــــال مـــــديـــــر مــــخــــتــــر املـــيـــكـــروبـــيـــولـــوجـــيـــا 
والــــــــــــــفــــــــــــــروســــــــــــــات بــــــمــــــســــــتــــــشــــــفــــــى ســـــــــان 
رافــايــيــل يف مــديــنــة مــيــانــو اإليــطــالــيــة، 
ــــمــــــل  ــــحــ مـــــــاســـــــيـــــــمـــــــو كــــــلــــــيــــــمــــــنــــــتــــــي، إن الــ
الــفــرويس لــفــروس كــورونــا املستجد 
أصــبــح الــيــوم أضــعــف 100 مـــرة، مما 
كــــــــــــــان عــــــلــــــيــــــه يف بــــــــــدايــــــــــة شـــــــهـــــــر مــــــــــارس 

املايض.
وأضاف كليمنتي، يف مقابلة مع 
ــــيـــــة، أوردتــــــــهــــــــا وكــــالــــة  ــــانـ ــــبـ صـــحـــيـــفـــة إسـ
»نـــوفـــا« اإليــطــالــيــة، أمــــس، أنـــه »مــنــذ 
أســــابــــيــــع تـــتـــغـــر الــــــصــــــورة الــــســــريــــريــــة.. 
ــــا يف  ــــاهــ ــنــ ــ الـــــــحـــــــاالت الـــــخـــــطـــــرة الـــــتـــــي رأيــ
بداية هذا الوباء آخذة يف التناقص، 
لــم نعد نستقبل املــرىض الــذيــن يجب 
أن يدخلوا عى الفور لوحدة العناية 

املركزة«.
وبحسب الطبيب اإليطايل، فإنه 
»بعد مقارنة الحمل الفرويس لـ100 
ــــهـــــم املـــســـتـــشـــفـــى يف  ــــالـ مــــريــــض تـــــم إدخـ
األيـــــام الــــــ15 األوىل مـــن شــهــر مــــارس، 
مع 100 حالة أخــرى، تم رصدها يف 
ــــنـــــاك مـــفـــاجـــأة  ــــانـــــت هـ ــــايــــــو، كـ أواخـــــــــــر مــ

كبرة«.
وأوضـــــح كــلــيــمــنــتــي أنـــه مـــن حيث 
الـــــــــجـــــــــوهـــــــــر، فـــــــــــــإن »كـــــــمـــــــيـــــــة الـــــــــفـــــــــروس 

املوجودة لدى املرىض الذين أتوا إلينا 
يف شــهــر مــايــو، أقـــل بــكــثــر مــن أولــئــك 
الــــذيــــن وصــــلــــوا يف شـــهـــر مــــــــارس، ويف 
بعض الحاالت أقل حتى 100 مرة،. 
إنــــه اخـــتـــاف مــيــكــروســكــوبــي تـــمـــامـــاً«، 

وفقاً لوكالة »نوفا«.
وتـــــــــــــــابـــــــــــــــع كــــــــلــــــــيــــــــمــــــــنــــــــتــــــــي: »اتــــــــصــــــــلــــــــنــــــــا 
بزمائنا يف الواليات املتحدة وأوروبــا 
وإسبانيا. أستطيع أن أقــول إنهم يف 
إســبــانــيــا يــاحــظــون االتـــجـــاه نــفــســه أي 
أن الــــــــــوبــــــــــاء يف مــــــرحــــــلــــــة االحـــــــــــتـــــــــــواء«، 
ــــثـــــر لــــاهــــتــــمــــام هـــــو أنــــه  مــــوضــــحــــاً أن املـ
حتى يف فلوريدا، حيث كانت تدابر 
العزل أخف بكثر مما كانت عليه يف 
إســبــانــيــا وإيـــطـــالـــيـــا، فــإنــهــم يــاحــظــون 

االتجاه نفسه.  
روما ■ د.ب.أ

الحاالت الخطيرة لمرضى »كورونا« آخذة في التناقص.  ■  أرشيفية

كمية الفيروس 
الموجودة لدى مرضى 
في مايو، أقل بكثير من 
الذين أصيبوا في مارس.

تسجيل 1175 حالة شفاء في 
السعودية، يرفع إجمالي 

المتعافين إلى 71791.
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أعـــلـــنـــت دولــــــة اإلمـــــــــارات عــــن تــأيــيــدهــا 
للجهود املصرية الخّية الداعية إىل 
وقــــــــف فــــــــــوري إلطــــــــــاق الــــــنــــــار يف لـــيـــبـــيـــا 
الـــــــشـــــــقـــــــيـــــــقـــــــة، والــــــــــــــعــــــــــــــودة إىل املـــــــســـــــار 
الـــــــســـــــيـــــــايس وثـــــــّمـــــــنـــــــت يف هــــــــــــذا اإلطــــــــــــار 
املــــــــســــــــاعــــــــي املــــــخــــــلــــــصــــــة الــــــــتــــــــي تــــــقــــــودهــــــا 
الــدبــلــومــاســيــة املـــصـــريـــة بـــحـــسٍّ عــربــي 

مسؤول وجهود مثابرة ومقدرة.
الــــــــــخــــــــــارجــــــــــيــــــــــة  وزارة  وأكـــــــــــــــــــــــــــــــــدت 
والـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــاون الـــــــــــــــــــــدويل وقــــــــــــــــــوف دولـــــــــــة 
اإلمـــــــــــــــــــارات مــــــــع الــــــجــــــهــــــود كــــــافــــــة الــــتــــي 
تسعى إىل الــوقــف الــفــوري لاقتتال 
يف لــــــــيــــــــبــــــــيــــــــا، والــــــــــــــــــعــــــــــــــــــودة إىل املـــــــــســـــــــار 
السيايس الذي تقوده األمم املتحدة 
بـــمـــا يــضــمــن ســــيــــادة لــيــبــيــا بـــعـــيـــداً عــن 

التدخات الخارجية كافة.
الــــــــــــخــــــــــــارجــــــــــــيــــــــــــة  وزارة  ودعــــــــــــــــــــــــــــــــت 
والــــتــــعــــاون الــــــــدويل الـــجـــهـــات الــلــيــبــيــة 
وعــــــــــــــــــــى رأســـــــــــــــهـــــــــــــــا حــــــــــكــــــــــومــــــــــة الـــــــــــــوفـــــــــــــاق 
والــــــــــــجــــــــــــيــــــــــــش الــــــــــــوطــــــــــــنــــــــــــي الـــــــــلـــــــــيـــــــــبـــــــــي إىل 
الــــتــــجــــاوب الـــــفـــــوري مــــع هـــــذه املــــبــــادرة 
حــقــنــاً لــلــدمــاء، وتــمــهــيــداً لــبــنــاء دولــة 
املــــــــــؤســــــــــســــــــــات، وتــــــــــفــــــــــاديــــــــــاً الســـــــتـــــــمـــــــرار 
االقــتــتــال بــكــل مـــا يــحــمــلــه مـــن أخــطــار 
تـــمـــّد يف عــمــر الــــصــــراع وتـــهـــدد الــكــيــان 

الليبي العربي املستقل.
وأوضــــــــــحــــــــــت الـــــــــــــــــــــوزارة أن املــــــســــــار 
السيايس هو الخيار الوحيد املقبول 
لــــلــــوصــــول إىل االســـــتـــــقـــــرار واالزدهـــــــــــار 
املنشودْين، داعية األشقاء الليبيني 

إىل تـــــــغـــــــلـــــــيـــــــب املــــــــصــــــــلــــــــحــــــــة الـــــــوطـــــــنـــــــيـــــــة 
ــــادرة  ــبــ ــ ــتــــــجــــــاوب مــــــع املــ ــ املـــــشـــــركـــــة، والــ

التي أطلقتها القاهرة.
وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الـــــــــــــــــــرئـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــس املـــــــــــــــــصـــــــــــــــــري 
عبدالفتاح السييس، أعلن، أمس، 
ــــبـــــادرة ســـيـــاســـيـــة إلنــــهــــاء الـــــصـــــراع يف  مـ
لـــــــيـــــــبـــــــيـــــــا، وقــــــــــــــــــال يف مــــــــؤتــــــــمــــــــر صــــــحــــــايف 
بــــــالــــــقــــــاهــــــرة بـــــحـــــضـــــور رئــــــيــــــس الــــــرملــــــان 
الــــــــلــــــــيــــــــبــــــــي، عــــــقــــــيــــــلــــــة صــــــــــــالــــــــــــح، وقــــــــائــــــــد 
الــــــجــــــيــــــش الـــــــوطـــــــنـــــــي الــــــلــــــيــــــبــــــي، املـــــشـــــي 
خـــلـــيـــفـــة حــــفــــر، إن خـــــطـــــورة الــــوضــــع 
الراهن ستمتد تداعياتها إىل املحيط 

اإلقليمي والدويل.
وحـــــــــّذر الـــســـيـــيس مـــــن إصـــــــــرار أي 
طــرف عــى البحث عــن حــل عسكري 

لـــــأزمـــــة الـــلـــيـــبـــيـــة، مـــعـــلـــنـــاً اتــــفــــاقــــه مــع 
ــــــة صـــــــــالـــــــــح عـــــــــــى طـــــــرح  ــلـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــقـ ــ حـــــــفـــــــر وعـ
ــــبـــــادرة ســـيـــاســـيـــة إلنــــهــــاء الـــــصـــــراع يف  مـ
ليبيا، وأشار إىل أن املبادرة املطروحة 
تـــدعـــو لـــوقـــف إطـــــاق الــــنــــار بــــدايــــة مــن 
الــغــد، وإخـــراج امليليشيات األجنبية 

من ليبيا.
من جانبه، أعلن خليفة حفر، 
تأييده إلقامة حوار مجتمعي شامل 
يـــســـفـــر عــــــن تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة وحــــــدة 
ــبـــــادرة  ــ ــــمـ ــلـ ــ ــــه لـ ــ ــــمـ ــ وطــــــنــــــيــــــة، مـــــــــؤكـــــــــداً دعـ

املصرية.
وقـــــــــــــــــــال حــــــــــفــــــــــر، خـــــــــــــــال املـــــــؤتـــــــمـــــــر 
الصحايف، إن »تركيا ترعى اإلرهــاب 
وتـــــــــنـــــــــقـــــــــل الـــــــــعـــــــــنـــــــــاصـــــــــر اإلرهــــــــــــــابــــــــــــــيــــــــــــــة يف 

املنطقة، مما يعرقل تسوية األزمــة 
الــلــيــبــيــة«، مــــشــــدداً عـــى وحـــــدة لــيــبــيــا 
وســـامـــة أراضـــيـــهـــا وضــــــرورة الــقــضــاء 

عى املجموعات اإلرهابية املسلحة.
وأضـــــــــاف أن الــــتــــدخــــل الــــــــريك يف 
الــــصــــراع الـــلـــيـــبـــي مــــن شــــأنــــه، أن يــزيــد 

ــــيـــــمـــــي  ــــلـ ــــــاب اإلقـ ــــطـ ــ ــــقـ ــ ــتـ ــ ــ مـــــــــن حـــــــالـــــــة االسـ
والدويل، مشياً إىل أن تركيا تسعى 
إىل حـــصـــار لــيــبــيــا ودول املـــنـــطـــقـــة مــن 
خــــــــــــــــــال اتــــــــــــــفــــــــــــــاق يـــــــســـــــتـــــــبـــــــيـــــــح األرايض 

الليبية.
القاهرة À د.ب.أ

تبنت شخصيات سياسية بارزة من 
الــــــحــــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي يف الــــــواليــــــات 
املــــــــــــــــتــــــــــــــــحــــــــــــــــدة دعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوات وشــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــارات 
املـــتـــظـــاهـــريـــن، الـــذيـــن أغــضــبــهــم وفـــاة 
جـــورج فــلــويــد، وطــالــبــوا بإصاحات 
يف جهاز الشرطة مع استمرار التوتر 
يف عدد من املدن األميكية الكرى.

ــــنـــــطـــــن، حــــيــــث تـــبـــادلـــت  ويف واشـ
ــــــة، مـــــــــوريـــــــــل بــــــــــــــاوزر،  ــــديـ ــ ــلـ ــ ــ ــبـ ــ ــ رئــــــيــــــســــــة الـ
ــــادة مــــــع الـــرئـــيـــس  ــ ــــــحـ الــــتــــصــــريــــحــــات الـ
األمــــــــــــــــــــــييك دونـــــــــــــالـــــــــــــد تــــــــــــرامــــــــــــب بــــــشــــــأن 
أســلــوب تــعــامــلــه الــغــلــيــظ أحــيــانــاً مع 
االحتجاجات واملــســيات يف املدينة، 

ــــر( أو  ــــاتــ ــــفـــــز مــ ــــار )بـــــــــاك اليـ ــــتـــــب شـــــعـ ُكـ
»حــــــــــــيــــــــــــاة الــــــــــــســــــــــــود مــــــــهــــــــمــــــــة« بــــــــأحــــــــرف 
صــــفــــراء عـــمـــاقـــة عــــى أرض الـــشـــارع 

املؤدي للبيت األبيض.
أّما يف منيابوليس، حيث تويف 
جورج فلويد )46 عاماً( يف 25 مايو 
املـــــــــــــــــــايض بــــــــعــــــــد أن ضــــــــغــــــــط شــــــرطــــــي 
بــــركــــبــــتــــه عــــــى عــــنــــقــــه لــــتــــســــع دقــــائــــق 
ــــاثــــــم عـــــــى األرض،  ــــبـــــاً وهـــــــــو جــ تـــــقـــــريـ
أيــــــــــــــــــدت قـــــــــــــيـــــــــــــادات ديــــــــمــــــــقــــــــراطــــــــيــــــــة يف 
تــــصــــويــــت بــــاملــــديــــنــــة مــــنــــع اســــتــــخــــدام 
تـــقـــيـــيـــد املــــشــــتــــبــــه فــــيــــهــــم بــــاســــتــــخــــدام 
ــــنــــــق، لـــكـــن  ــــبــــــة أو أوضـــــــــــــاع الــــــخــ ــــركــ الــ

األمـــــر يـــحـــتـــاج إىل مـــوافـــقـــة قــضــائــيــة 
قبل سريانه.

وقــال حاكم كاليفورنيا جافني 
نــــيــــوســــوم، وهــــــو ديـــمـــقـــراطـــي أيــــضــــاً، 
إنـــــــــه ســــيــــمــــنــــع وكـــــــالـــــــة تـــــــدريـــــــب قـــــــوات 
الــــــــشــــــــرطــــــــة يف الــــــــــــواليــــــــــــة مــــــــــن تــــعــــلــــيــــم 
أفرادها طريقة تقييد املشتبه فيهم 
الــــــــــتــــــــــي تــــــعــــــتــــــمــــــد عــــــــــــى الــــــــضــــــــغــــــــط عــــى 

الشريان السبايت يف الرقبة.
وقــال آنــدرو كومو حاكم والية 
نـــيـــويـــورك، إن عـــى واليـــتـــه أن تــقــود 
مـــســـاعـــي إلقــــــــرار إصـــــاحـــــات تــتــضــمــن 
إتــاحــة االطــــاع عــى ســجــات تــأديــب 

أفــــــــــــــــــــــــراد الــــــــــشــــــــــرطــــــــــة وحــــــــــظــــــــــر وســــــــائــــــــل 
التقييد بالخنق.

ووســــــــــــــــــــط اتـــــــــــهـــــــــــامـــــــــــات يف أنــــــــحــــــــاء 
ــبــــــاد بــــاســــتــــخــــدام الـــــشـــــرطـــــة الــــقــــوة  ــ الــ
املفرطة خال احتجاجات مستمرة 
مــــنــــذ 11 يــــــومــــــاً، أمـــــــر قـــــــــاٍض اتـــــحـــــادي 
شــــــــرطــــــــة مـــــــديـــــــنـــــــة دنــــــــفــــــــر بـــــــالـــــــكـــــــف عــــن 
اســــــتــــــخــــــدام الـــــــغـــــــاز املـــــســـــيـــــل لــــلــــدمــــوع 
والـــــطـــــلـــــقـــــات الــــبــــاســــتــــيــــكــــيــــة وأدوات 
ــــقــــــوة األخــــــــــرى »األقــــــــــل فــــتــــكــــاً« مــثــل  الــ
ــــابــــــل الــــــــصــــــــوت ضــــــــد املـــــحـــــتـــــجـــــني يف  ــــنــ قــ

املدينة.
واشنطن À رويترز

ثّمنت المساعي المخلصة للدبلوماسية المصرية

استمرار التوترات في المدن الكبرى

اإلمارات تعلن تأييدها لجهود وقف 
إطالق النار في ليبيا

الديمقراطيون يطالبون بإصالح الشرطة األميركية

 لوجه قرب البيت األبيض. À أ.ب
ً
جندي أميركي ومتظاهر يقفان وجها

خليفة حفتر:عبدالفتاح السيسي:

»المبادرة المطروحة تدعو 
إلى إخراج الميليشيات 

األجنبية من ليبيا«.

»تركيا ترعى اإلرهاب 
وتعرقل تسوية األزمة 

الليبية«.

تـــواصـــلـــت الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة يف 
جـــبـــهـــات مـــحـــيـــط الـــعـــاصـــمـــة الــيــمــنــيــة 
صــنــعــاء بـــني قـــــوات الــجــيــش الــيــمــنــي 
مــــــــــســــــــــنــــــــــودة بــــــــالــــــــقــــــــبــــــــائــــــــل ومـــــــــقـــــــــاتـــــــــات 
الــــتــــحــــالــــف الــــعــــربــــي لــــدعــــم الـــشـــرعـــيـــة 
من جهة، وميليشيات الحويث من 
جهة أخرى، ودمرت قوات الجيش 
اليمني ومقاتات التحالف تعزيزات 
عـــــســـــكـــــريـــــة لــــلــــمــــيــــلــــيــــشــــيــــات يف مــــــــأرب 
وصــــعــــدة بــيــنــهــا راجـــــمـــــات صــــواريــــخ، 
فــيــمــا كــشــف تــقــريــر لــلــقــوات الــيــمــنــيــة 
املـــــــــشـــــــــركـــــــــة عــــــــــــن تــــــــصــــــــاعــــــــد خــــــــطــــــــي يف 
خــــــــــــــــروقــــــــــــــــات املــــــــيــــــــلــــــــيــــــــشــــــــيــــــــات لــــــلــــــهــــــدنــــــة 
األمـــمـــيـــة يف الـــحـــديـــدة عــــى الــســاحــل 

الغربي.
وتـــــــــــفـــــــــــصـــــــــــيـــــــــــاً، أكــــــــــــــــــــــــدت مــــــــــصــــــــــادر 
مــيــدانــيــة يف مــــأرب شــمــال الــعــاصــمــة 
صـــنـــعـــاء اســــتــــمــــرار املـــــعـــــارك الــعــنــيــفــة 
ــــيـــــش والـــــقـــــبـــــائـــــل مـــن  بـــــــني قـــــــــــوات الـــــجـ
جـــــــهـــــــة، ومـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات الـــــــــحـــــــــويث مـــن 
جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، يف جـــــبـــــهـــــات صـــــــــرواح 
غـــــــــــــــــرب املــــــــــحــــــــــافــــــــــظــــــــــة، مـــــــــــــع اســـــــــتـــــــــمـــــــــرار 
الــحــوثــيــني يف إرســـــال املـــغـــرر بــهــم إىل 
مــــــــحــــــــارق املـــــــــــــوت يف جـــــبـــــهـــــات مـــحـــيـــط 

العاصمة صنعاء بما فيها مأرب.
وأوضـــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــت املـــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــادر أن 
العشرات من عناصر الحويث لقوا 
مصرعهم وأصيب آخرون فيما تم 

أســـــــر أعــــــــــداد مـــنـــهـــم خـــــــال املـــــعـــــارك 
الــــــــتــــــــي شـــــهـــــدتـــــهـــــا جــــــبــــــهــــــات صــــــــــــرواح 
وهيان وصوالً إىل جبال صلب يف 
نـــــــــهـــــــــم، إىل جـــــــــانـــــــــب تـــــــــدمـــــــــي آلـــــــيـــــــات 
عـــســـكـــريـــة مـــتـــنـــوعـــة بـــيـــنـــهـــا راجــــمــــات 
صـــواريـــخ كــاتــيــوشــا نــتــيــجــة الــقــصــف 
املدفعي للجيش اليمني وبغارات 
ــــــف الــــــــتــــــــي شــــنــــت  ــــالـ ــ ــــحـ ــ ــتـ ــ ــ مــــــــقــــــــاتــــــــات الـ
غــــــــــــــــــــارات عــــــــــى مــــــــــواقــــــــــع وتــــــــعــــــــزيــــــــزات 
حــوثــيــة يف صــــرواح ومــجــزر ومــفــرق 
الجوف ومحيط جبل صلب، أدت 
إىل تدمي آليات عسكرية ومصرع 
وإصـــابـــة عــنــاصــر حــوثــيــة كـــانـــوا عى 

منت التعزيزات.
واستهدفت مقاتات التحالف 
أمــــــــــس، مــــــواقــــــع حــــوثــــيــــة يف مــــديــــريــــة 
مــنــبــة بــمــحــافــظــة صــعــدة مـــا أدى إىل 

تـــــــدمـــــــي وكــــــــــر مــــــــن أوكـــــــــــــــار »مــــــرتــــــزقــــــة« 
تــســتــقــدمــهــم املــيــلــيــشــيــات لــلــقــتــال يف 
ــــا مـــــقـــــابـــــل وعــــــــــــود بـــمـــنـــحـــهـــم  صـــــفـــــوفـــــهـ

أمواالً بالعملة الصعبة.
وقـــــصـــــفـــــت مــــــقــــــاتــــــات الــــتــــحــــالــــف 
موقعاً للميليشيات يف مديرية خب 
والـــــــشـــــــعـــــــف يف مـــــحـــــافـــــظـــــة الـــــــجـــــــوف، 
فـــيـــمـــا تــــواصــــلــــت مـــــعـــــارك الــــكــــر والـــفـــر 
بــني الجيش وامليليشيات يف محيط 
مديرية الحزم عاصمة املحافظة من 

الجهة الشرقية.
من جهة أخرى، أكدت مصادر 
ــــتـــــل طـــــفـــــل ُيــــــــدعــــــــى بـــكـــيـــل  ــــقـ مــــحــــلــــيــــة مـ
الــنــعــيــمــي )11 عـــامـــاً( يف انــفــجــار لغم 
حويث أثناء وجوده يف مزرعة أسرته 
بـــــــــوادي مــــلــــح بــــمــــديــــريــــة نــــهــــم، خــــال 
رعـــيـــه لـــأغـــنـــام، وذكــــــرت املــــصــــادر أن 
ــــلـــــوا وأصــــــيــــــب 11  ــــتـ نـــــحـــــو 20 مـــــدنـــــيـــــاً قـ
آخـــــرون مــنــذ مــطــلــع الـــعـــام الـــجـــاري، 
جراء األلغام التي زرعها الحوثيون 
يف املــــــــنــــــــاطــــــــق الــــــســــــكــــــنــــــيــــــة والـــــــــزراعـــــــــيـــــــــة 

بمحيط صنعاء.
ــــاحــــــل  ويف الـــــــــحـــــــــديـــــــــدة عــــــــــى الــــــســ
الغربي لليمن، صعدت ميليشيات 
الحويث من عملياتها العسكرية يف 
إطــــــــار انـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا لـــلـــهـــدنـــة األمـــمـــيـــة، 
ــــز  وقـــــــــامـــــــــت أمــــــــــــس بـــــــاســـــــتـــــــهـــــــداف مـــــركـ
مديرية التحيتا مستخدمة الساح 

الـــثـــقـــيـــل عـــيـــار 23 وســــاحــــاً مــتــوســطــاً 
عيار 14.5.

وأكـــــــــــــــــــــدت مـــــــــــصـــــــــــادر يف الـــــــــقـــــــــوات 
ــــابـــــة عـــــدد مــن  املـــشـــركـــة مــــصــــرع وإصـ
ــــنـــــاصـــــر الـــــــحـــــــويث أثـــــــنـــــــاء مـــحـــاولـــتـــهـــم  عـ
ــــريــــــق  زراعـــــــــــــــــــــة عـــــــــبـــــــــوة نـــــــاســـــــفـــــــة عـــــــــــى طــ
)الكيلو 16 - املراوعة(، شرق مدينة 

الحديدة.
ووثــــــــــق تــــقــــريــــر صــــــــــادر عــــــن املــــركــــز 
اإلعـــــــــــــــامـــــــــــــــي أللـــــــــــــويـــــــــــــة الــــــــعــــــــمــــــــالــــــــقــــــــة يف 
الــــــــــــــــســــــــــــــــاحــــــــــــــــل الــــــــــــــــــغــــــــــــــــــربــــــــــــــــــي، ارتـــــــــــــــــكـــــــــــــــــاب 
مــيــلــيــشــيــات الــــحــــويث 110 انـــتـــهـــاكـــات 
وجــرائــم بحق املــدنــيــني، يف الساحل 
الغربي تنوعت بني القتل واإلصابة 
واســـتـــهـــداف وتـــدمـــي املـــنـــازل وتــجــنــيــد 
األطفال وزراعة العبوات الناسفة، 

خال األشهر الثاثة املاضية.
وأوضــــح الــتــقــريــر أن امليليشيات 
ــــر مـــــــــــــارس وحــــتــــى  ــــهــ ــــنــــــذ شــ ارتــــــكــــــبــــــت مــ
شــــــهــــــر مـــــــايـــــــو املــــــــــــــايض 82 حـــــــالـــــــة قـــتـــل 
وإصابة بحق املدنيني، ووثق التقرير 
خال شهر مارس مقتل وإصابة 36 
مدنياً استهدفتهم امليليشيات وهم 
عــــى قــــارعــــة الـــطـــرقـــات ويف األســــــواق 
واملــــــــنــــــــازل، بـــيـــنـــهـــم عـــــــدد مـــــن الـــنـــســـاء 

واألطفال.
ويف شــهــري أبـــريـــل ومـــايـــو، وثــق 
التقرير 46 جريمة حوثية، تنّوعت 
بــني الــقــتــل واإلصــابــة بــحــق املــدنــيــني، 
منها تسع حاالت قتل، بينهم امرأة 
حامل قتلت مع جنينها، و37 حالة 
إصابة، بينهم خمس نساء وأربعة 

أطــفــال، كــمــا وثـــق الــتــقــريــر تــضــرر 12 
منزالً جراء القصف الحويث لأحياء 

السكنية. 
ــــريـــــر أن مـــيـــلـــيـــشـــيـــات  ــــقـ ــــتـ وذكـــــــــــر الـ
الــحــويث قــامــت بتجنيد 12 طــفــاً من 
أبــنــاء مــديــريــة املـــراوعـــة، ورصـــد أربــع 
عمليات زراعــة عبوات ناسفة، كما 
شهدت الفرة نفسها تهجياً قسرياً 
لـــــــــــــعـــــــــــــشـــــــــــــرات األســــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــن مــــــــنــــــــازلــــــــهــــــــا 

ومزارعها غرب حيس.
ويف ذمــــــــــــــــــــــــــــار، أكــــــــــــــــــــــــدت مــــــــــصــــــــــادر 
مـــحـــلـــيـــة إقــــــــــدام مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــويث 
عـــــــــــى اخـــــــــتـــــــــطـــــــــاف أربـــــــــــعـــــــــــة مـــــــــــن أهـــــــــــايل 
مــــــــديــــــــريــــــــة عـــــــتـــــــمـــــــة، غـــــــــــــرب املـــــحـــــافـــــظـــــة 

واقتادتهم إىل جهة مجهولة.
صنعاء À اإلمارات اليوم

الميليشيات تصعد خروقاتها في الحديدة

تدمير تعزيزات »حوثية« 
بينها راجمات صواريخ 

في مأرب وصعدة

عناصر من القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي لليمن. À أرشيفية

110
جرائم وانتهاكات 
ارتكبتها الميليشيات في 
الساحل الغربي خالل 3 
أشهر.
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قال مسؤول أمرييك كبري، الليلة قبل 
املاضية، إن الرئيس دونالد ترامب أمر 
ــــيــــــش بـــــســـــحـــــب 9500 جـــــــنـــــــدي مـــن  ــــجــ الــ
أملــــانــــيــــا، يف خــــطــــوة مـــــن املـــــرجـــــح أن تــثــري 
مــــــــخــــــــاوف يف أوروبـــــــــــــــــا بــــــشــــــأن الــــــتــــــزامــــــات 

الواليات املتحدة بالقارة.
ــــلــــــص هــــــــــــذه الـــــــخـــــــطـــــــوة عــــــدد  ــــقــ ــــتــ وســ
الجنود األمريكيني يف أملانيا من 34500 

جندي، حالياً، إىل 25 ألفاً.
وقـــال املــســؤول، الـــذي طلب عدم 
ــــمـــــه، إن هــــــذه الــــخــــطــــوة كـــانـــت  نــــشــــر اسـ
نــتــيــجــة عــمــل اســتــمــر أشـــهـــراً مـــن جــانــب 
الـــــــــجـــــــــرال مـــــــــــــارك مـــــــيـــــــي، رئـــــــيـــــــس هـــيـــئـــة 
األركـــــان األمــريكــيــة املــشــركــة، ولــيــســت 
لـــــــهـــــــا عـــــــــاقـــــــــة بـــــــــالـــــــــتـــــــــوتـــــــــرات بـــــــــــني تـــــــرامـــــــب 
ــــيـــــة أنــــغــــيــــا مــــريكــــل،  ــــانـ واملــــســــتــــشــــارة األملـ
الـــتـــي أحــبــطــت خــطــة تـــرامـــب اســتــضــافــة 

اجتماع ملجموعة السبع هذا الشهر.
وقال مسؤول كبري آخر يف اإلدارة 

ــــنـــــود، الـــــذيـــــن ســيــتــم  ــــيـــــة إن الـــــجـ األمـــــريكـ
سحبهم، سريسلون إىل مناطق أخرى 
بعضهم إىل بولندا، والبعض إىل دول 
ــــــود  ــــعـ ــ ــيـ ــ ــ أخـــــــــــــــــــــــرى حــــــــلــــــــيــــــــفــــــــة، يف حــــــــــــــني سـ

البعض إىل الواليات املتحدة.
وأضـــاف هــذا املــســؤول أن الحاجة 
لـــــوجـــــود هـــــــذه الـــــقـــــوة الــــكــــبــــرية يف أملـــانـــيـــا 
قلت، نتيجة الزيادة العامة يف اإلنفاق 
الـــــــــــــدفـــــــــــــاعـــــــــــــي مــــــــــــــن قــــــــــبــــــــــل حــــــــــلــــــــــف شــــــــمــــــــال 

األطليس الذي تقوده أمريكا.
وقـــــــــــــــــال املــــــــــــســــــــــــؤول إن أوامــــــــــــــــــــر هـــــــذا 
ــــا  ــــهــ ــــعــ الـــــــتـــــــغـــــــيـــــــري وردت يف مــــــــــــذكــــــــــــرة وقــ
مــــــــســــــــتــــــــشــــــــار األمــــــــــــــــــــــن الـــــــــــقـــــــــــومـــــــــــي روبــــــــــــــــــرت 
أوبراين. وأضاف املسؤول أن الواليات 
املــــــــتــــــــحــــــــدة بــــــــــــــــدأت الـــــــعـــــــمـــــــل بـــــــــشـــــــــأن هـــــــذه 

الخطة، يف سبتمرب املايض.
وقــــــــال الــــبــــيــــت األبـــــيـــــض إنــــــه لــيــســت 
ــــقـــــوم  لــــــديــــــه بــــــيــــــانــــــات، ولــــــكــــــن تـــــــرامـــــــب »يـ
بشكل مستمر بتقييم أفضل األوضاع 

للقوات املسلحة األمريكية«.
وقـــــــــــــــال املـــــــتـــــــحـــــــدث بــــــــاســــــــم مــــجــــلــــس 
األمـــــــــــن الــــــقــــــومــــــي، جـــــــــون يــــــولــــــيــــــوت، إن 
ــلــــتــــزمــــة  الـــــــــــواليـــــــــــات املـــــــتـــــــحـــــــدة مــــــــــازالــــــــــت مــ
بـــــــالـــــــعـــــــمـــــــل مـــــــــــع أملـــــــــانـــــــــيـــــــــا بـــــــــشـــــــــأن الـــــــــدفـــــــــاع 

وقضايا أخرى.
وتمثل هذه الخطوة أحدث تطور 
يف الـــــعـــــاقـــــات بـــــني بـــــرلـــــني وواشــــنــــطــــن، 
الـــــــتـــــــي كــــــــثــــــــرياً مــــــــا شــــــابــــــهــــــا الـــــــتـــــــوتـــــــر خــــــال 

رئاسة ترامب. 
بانجور )والية مين(Àرويترز

 من قبل قيادة األركان
ً
بعد عمل استمر أشهرا

ين على حرب المدن في ألمانيا. À أرشيفية قوات أميركية أثناء تمر

إن غوالند*

عـــــــنـــــــدمـــــــا أرســــــــــــــــــل الـــــــــرئـــــــــيـــــــــس األمــــــــــــــــــرييك، 
دونـــالـــد تـــرامـــب، رســالــتــه الــغــاضــبــة إىل 
ــــيـــــة، األســـــبـــــوع  ــــاملـ مـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الـــــعـ
املـــــــايض، كـــــان يـــتـــوقـــع أن يـــكـــون تــأثــريهــا 
أشــــــــد وطــــــئــــــاً مــــــن ذلــــــــــك. فــــفــــي الــــرســــالــــة 
ـــــن  املـــــــــــــؤلـــــــــــــفـــــــــــــة مــــــــــــــــن أربــــــــــــــــــــــــــع صـــــــــــفـــــــــــحـــــــــــات مـ
االنـــتـــقـــادات لــلــمــديــر الـــعـــام لــلــمــنــظــمــة، 
الـــــــــــــــــــدكـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــور تـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــدروس أدهــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــوم 
ــــتـــــه  ــــالـــــجـ غــــــــيــــــــربيــــــــســــــــوس، لـــــــطـــــــريـــــــقـــــــة مـــــعـ
لجائحة كــورونــا، اتهمه واملنظمة من 
خلفه بتكرار خطوات خاطئة ومكلفة. 
وكـــرر تــرامــب تــهــديــده بــاالنــســحــاب من 
املــنــظــمــة، قــائــاً إنــه ربــمــا يــوقــف إســهــام 
باده يف املنظمة والبالغة 400 مليون 
دوالر ســــــنــــــويــــــاً، وتــــحــــويــــلــــهــــا ملـــنـــظـــمـــات 

صحية أخرى.
وجـــــــــــــاءت رســـــــالـــــــة تــــــــرامــــــــب، خـــــال 
اجتماعات الجمعية العاملية للصحة 
ــــتـــــمـــــرت يــــومــــني،  ــــتـــــي اسـ يف املــــنــــظــــمــــة، الـ
وهــــــي الـــهـــيـــئـــة الــــتــــي تـــتـــخـــذ الــــــقــــــرارات يف 
مــــنــــظــــمــــة الــــصــــحــــة الـــــعـــــاملـــــيـــــة. وبــــــــــدا هــــذا 
الحدث أقل أهمية هذا العام، إذ إنه 
عقد يف العالم االفرايض، كما أرسل 
قـــــــــــــــــادة الــــــــعــــــــالــــــــم رســـــــائـــــــلـــــــهـــــــم عــــــــــرب رابــــــــــط 
فيديو. ولم تبُد عىل الدكتور تيدروس 
أي عــامــات االنـــزعـــاج مــن ثـــورة تــرامــب 
عــــىل املـــنـــظـــمـــة، وإنــــمــــا اكـــتـــفـــى بــــاإلشــــارة 
إىل ذلك، عندما قال الجائحة »تهدد 

بتمزيق نسيج التعاون الدويل«.
وأحــــــــــــــــــد األســـــــــــــبـــــــــــــاب الــــــــــتــــــــــي جــــعــــلــــت 
الــدكــتــور تــيــدروس يف حــالــة اتـــزان ربما 
ــــيـــــس الــــصــــيــــنــــي، تــي  كــــــــان تـــــدخـــــل الـــــرئـ
ــــنـــــغ، أحـــــــــد أول قـــــــــــادة الــــعــــالــــم  ــيـ ــ جـــــــني بـ
الذين خاطبوا االجتماع، والــذي وعد 
بــتــقــديــم مـــلـــيـــاَرْي دوالر خــــال عــامــني، 
ملـــــــــســـــــــاعـــــــــدة الـــــــــــــــــــــدول الــــــــنــــــــامــــــــيــــــــة ملــــــحــــــاربــــــة 
فــــريوس كـــورونـــا. وقــــال أحـــد مــســؤويل 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــاملـــيـــة إن الـــدكـــتـــور 
تيدروس ربما يسرشد بما ستتوصل 
إلـــيـــه الــــــدول األعــــضــــاء، الـــبـــالـــغ عـــددهـــا 
ــــانـــــت هـــــــذه الـــــــدول  194 دولـــــــــــة، فـــــــــإذا كـ
تــشــعــر بــالــقــلــق مــن انــســحــاب الــواليــات 
املـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــدة، فـــــــــــإنـــــــــــه ســــــــيــــــــشــــــــاطــــــــرهــــــــا هـــــــــذا 

الشعور.
لــكــن ثــــورة غــضــب الــرئــيــس تــرامــب 
أســهــمــت يف جــعــل الــــدول تحتشد مع 
بعضها بعضاً، وراء قرار وحيد يدعو 
إىل إجـــــــــــــراء تــــحــــقــــيــــق مــــســــتــــقــــل يف هـــــذه 
الـــــــجـــــــائـــــــحـــــــة، وإىل الـــــــحـــــــصـــــــول بــــــصــــــورة 
متساوية لدول العالم عىل اللقاحات 
والــــــــــــــعــــــــــــــاجــــــــــــــات والــــــــــتــــــــــشــــــــــخــــــــــيــــــــــص. لـــــكـــــن 
الواليات املتحدة انفردت بنفسها من 
الجزء األخري من القرار، عندما قالت 
إن التنازل عن حقوق امللكية من شأنه 

أن يقتل اإلبداع. 
وتــــعــــهــــد قــــــــادة الــــعــــالــــم اآلخــــــــــرون، 
ومـــــــــــــــــــــن بــــــــيــــــــنــــــــهــــــــم الــــــــــــرئــــــــــــيــــــــــــس الـــــــــفـــــــــرنـــــــــيس 
ايـــــــــمـــــــــانـــــــــويـــــــــل مـــــــــــــــاكـــــــــــــــرون، واملــــــــســــــــتــــــــشــــــــارة 
األملانية أنغيا مريكل، بتقديم الدعم 
ملنظمة الصحة العاملية. وقال ماكرون 
لــاجــتــمــاع: »ال يمكن االخــتــاف بشأن 
صــــحــــة الـــــبـــــشـــــر، وال يــــمــــكــــن االســــتــــيــــاء 

عليها، وال يمكن شراؤها وبيعها« 

أسباب الغضب
ويعتقد العديد من املعلقني أن غضب 
الرئيس ترامب ليس ناجماً عن الرغبة 
بــــتــــقــــويــــض مــــنــــظــــمــــة الـــــصـــــحـــــة الــــعــــاملــــيــــة. 
وقــــــــــــالــــــــــــت الــــــــــــدكــــــــــــتــــــــــــورة كــــــــلــــــــري ويــــــــنــــــــهــــــــام، 
الربفيسور يف سياسة الصحة العاملية 
ــــيـــــة لـــــــنـــــــدن االقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة، إن هــــــذا  ــــلـ بـــــكـ
الــغــضــب مـــــرده ســبــبــان »أوالً أنــــه يــريــد 
صرف النظر عن فشله يف إدارة جائحة 
كــــــــــــــــورونــــــــــــــــا عــــــــــــــىل املـــــــــــســـــــــــتـــــــــــوى الــــــــــــــداخــــــــــــــي. 
ومــــــحــــــاولــــــة تــــحــــمــــيــــل الــــــصــــــني ومـــنـــظـــمـــة 
الــــــصــــــحــــــة الــــــعــــــاملــــــيــــــة الـــــــــلـــــــــوم عـــــــــن تـــفـــي 
جــائــحــة كــــورونــــا، واســـتـــخـــدام املــنــظــمــة 
كبش فداء. والثاين أن منظمة الصحة 
الــعــاملــيــة أصــبــحــت )مـــيـــدان صــــراع قــوى 
كــــــــــــبــــــــــــرياً بــــــــــالــــــــــوكــــــــــالــــــــــة( يــــــــــجــــــــــري اآلن بــــني 
الــواليــات املتحدة والــصــني. ويمكن أن 
يــحــدث يف أي منصة دولــيــة، وشـــاءت 
األقــــــــــــــــــــــــدار أن يـــــــــكـــــــــون اآلن يف مــــنــــظــــمــــة 

الصحة العاملية«.
وعىل الرغم من عدم وضوح أين 
وعدت الصني بإنفاق املليارين، إال أن 
الدكتورة وينهام تعتقد أن دوالً أخرى 
يمكن أن تتدخل لتسد الفراغ الناجم 

عـــــن انــــســــحــــاب الــــــواليــــــات املــــتــــحــــدة عــىل 
ــــد املـــــــــــــــايل لـــــلـــــمـــــنـــــظـــــمـــــة، أو عــــىل  ــيــ ــ ــــعــ الــــــصــ
صعيد الرعاية الصحية عاملياً. وقالت: 
ــــيـــــادة الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تــظــهــرهــا  »مــــــا الـــــقـ
الــــــــــــــــواليــــــــــــــــات املـــــــــتـــــــــحـــــــــدة لــــــــلــــــــعــــــــالــــــــم، بــــعــــد 
تعاملها الفاشل مع مرض كورونا؟«.

وبصورة تقليدية، كانت الواليات 
املـــــــتـــــــحـــــــدة أكـــــــــــرب دولــــــــــــــة مــــــانــــــحــــــة ملـــنـــظـــمـــة 
الصحة العاملية، لكنها مع ذلك تقدم 
لــــــهــــــا 15% مـــــــــن مــــــيــــــزانــــــيــــــتــــــهــــــا، ويــــعــــتــــقــــد 
الـــــــــعـــــــــديـــــــــد مـــــــــــن املـــــــعـــــــلـــــــقـــــــني أن مــــنــــظــــمــــة 

الـــصـــحـــة الـــعـــاملـــيـــة لــــن تـــجـــد صـــعـــوبـــة يف 
ســــــــد الــــــنــــــقــــــص الـــــــنـــــــاجـــــــم عــــــــن انـــــســـــحـــــاب 
واشنطن. وآخر مرة سحبت الواليات 
ــــة ملـــنـــظـــمـــة  ــ ــيـ ــ ــ ــــالـ ــ ــــــدة مــــســــاهــــمــــتــــهــــا املـ ــــحـ ــ ــتـ ــ ــ املـ
ــــة  ــــايــ ــــهــ الــــــــصــــــــحــــــــة الــــــــعــــــــاملــــــــيــــــــة كــــــــــانــــــــــت يف نــ
ــــقـــــرن املـــــــــايض، وكــــــــان تـــأثـــري  ثـــمـــانـــيـــنـــات الـ
ذلــــك يف حــيــنــه أكــــرب مـــن اآلن، وفــــق ما 
قالته أستاذ القانون بجامعة وارويك 
الربيطانية، الدكتورة شريفة سكاالال. 
وأضـــــافـــــت: »مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الــعــاملــيــة 
بـــــوضـــــع أفـــــضـــــل بـــكـــثـــري اآلن مــــمــــا كـــانـــت 

عـــلـــيـــه يف ذلـــــك الـــــوقـــــت، إذ يــــوجــــد اآلن 
ممولون غري تقليديني، مثل مؤسسة 
غـــــــــيـــــــــتـــــــــس )وهـــــــــــــــــــــــــــي ثـــــــــــــــــــــاين أكـــــــــــــــــــــرب مــــــــمــــــــول 
للمنظمة(، ومؤسسات أخــرى يمكن 
أن تـــــــــســـــــــهـــــــــم وتــــــــــــــــمــــــــــــــــول أشــــــــــــــــيــــــــــــــــاء مــــــثــــــل 
الــلــقــاحــات. ومــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة 
لـــــــــــــــم تـــــــــــعـــــــــــد ضــــــــعــــــــيــــــــفــــــــة كـــــــــــمـــــــــــا كـــــــــــــانـــــــــــــت يف 
السابق«. وقالت الربوفيسور شريفة 
إن دوالً أخــــــــــــرى، مــــثــــل الـــــســـــويـــــد الـــتـــي 
دفعت مساهمتها للمنظمة للسنتني 
ــــقـــــدمـــــاً  الــــــقــــــادمــــــتــــــني مـــــــقـــــــدمـــــــاً، ســــــــــدت مـ
النقص الناجم عن انسحاب الواليات 

املتحدة.

انخفاض محتمل 
لإلسهامات

وتعتقد الدكتورة وينهام أن ما يمكن 
أن يـــــؤثـــــر يف تــــمــــويــــل مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
ــــيـــــة بـــــــصـــــــورة أكـــــــــرب هـــــــو انــــخــــفــــاض  ــــاملـ الـــــعـ
إجـــــــمـــــــايل الـــــنـــــاتـــــج املــــــحــــــي لــــلــــعــــديــــد مـــن 
الـــــــــدول، نــتــيــجــة الـــكـــســـاد الـــنـــاجـــم عــن 
فـــــــريوس كــــــورونــــــا، ألن ذلــــــك ســـيـــؤدي 
إىل انــــخــــفــــاض اإلســــــهــــــام املـــــقـــــدر نــســبــة 
لـــلـــنـــاتـــج املــــحــــي لــــهــــذه الــــــــــدول. وتـــقـــول 
الدكتورة يو غاي، الباحثة يف شؤون 
ــــهـــــام  ــــاتـ الــــــــصــــــــني بــــــمــــــركــــــز األبــــــــــحــــــــــاث تـــــشـ
هــــــــــــــــــاوس الـــــــــــربيـــــــــــطـــــــــــاين، إن انــــــســــــحــــــاب 
الواليات املتحدة من املنظمة سيؤدي 
ــــافــــــت  ــــاتـــــهـــــا. وأضــ ــــتـــــمـــــامـ إىل تـــــغـــــري يف اهـ
الــــدكــــتــــورة يــــو غــــــاي: »الــــصــــني ســتــدفــع 
منظمة الصحة العاملية نحو االهتمام 
بقضايا )الــعــالــم الجنوبي(، وتحاول 
تــــغــــيــــري قــــوانــــيــــنــــهــــا ومــــعــــايــــريهــــا لـــصـــالـــح 

الدول النامية«.
وثمة سبب آخر بالنسبة ملنظمة 
الــصــحــة الــعــاملــيــة يــجــعــلــهــا غــري مهتمة 
بــشــأن تــغــري الـــقـــوى الــعــاملــي، هـــو تغري 
مكانة الصني بصورة متزايدة لتصبح 
دولـــــــــــــــــــــــة مـــــــنـــــــتـــــــجـــــــة لـــــــلـــــــعـــــــلـــــــم والـــــــتـــــــقـــــــنـــــــيـــــــة 
الــحــديــثــة، كــمــا أنــهــا تنتج الــعــديــد من 
الــــــدراســــــات األكــــاديــــمــــيــــة املــــتــــطــــورة عــن 
ــــبـــــرية،  ــــمــــــعــــــدالت كـ فـــــــــــريوس كــــــــورونــــــــا بــ
وهي تسابق اآلخرين يف أبحاثها التي 

تصنف عاملية يف جميع املجاالت.

إسهامات الصين العلمية
ــــارك عــلــمــاء الـــصـــني بــأبــحــاثــهــم يف  وشــ
الــــــــدوريــــــــات الــــغــــربــــيــــة ذات الـــتـــصـــنـــيـــف 
الــــرفــــيــــع، مـــثـــل »نــــيــــو إنـــغـــلـــنـــد جــــورنــــال 
أوف مــــيــــديــــســــن«، وكــــشــــفــــت دراســـــــة 
نــــشــــرت يف مـــجـــلـــة »يــــــو إس نـــاشـــونـــال 
ســيــنــس فــاونــديــشــن« يف عـــام 2018، 
أنـــــــــــــــه يف الـــــــــــوقـــــــــــت الـــــــــــــــــــذي التــــــــــــــــــــــزال فــــيــــه 
الـــــــــــــواليـــــــــــــات املــــــــتــــــــحــــــــدة هــــــــــي أكـــــــــــــر دول 
الـــــــــــــعـــــــــــــالـــــــــــــم إنـــــــــــــــفـــــــــــــــاقـــــــــــــــاً عـــــــــــــــــىل األبــــــــــــــحــــــــــــــاث 
ــــنـــــفـــــق نـــــحـــــو 500  والـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة، حـــــيـــــث تـ
مليار دوالر، جاءت الصني يف املرتبة 
الـــثـــانـــيـــة حـــيـــث تــنــفــق نـــحـــو 400 مــلــيــار 
دوالر عىل األبحاث. وتقول الدكتورة 
ــــلـــــحـــــق بـــــركـــــب  ــــتـ يـــــــــو غــــــــــــــاي: »الـــــــــصـــــــــني سـ
الواليات املتحدة سريعاً، بالنظر إىل 
املـــــــــــــــــــــــوارد املــــــــالــــــــيــــــــة الــــــــكــــــــبــــــــرية املـــــخـــــصـــــصـــــة 
لابتكارات العلمية، وعملية اختيار 

املواهب الصارمة جداً«. 

مخاوف الهيمنة
ــــبـــــة  وثــــــــــمــــــــــة مــــــــــــخــــــــــــاوف كــــــــــبــــــــــرية مــــــــــــن مـــــغـ
الهيمنة املتزايدة للصني عىل العلم، 
مـــع الــتــزامــهــا بــالــشــفــافــيــة وأخــاقــيــات 
الــبــحــث الـــتـــي أصــبــحــت تــحــت الــرقــابــة 
الــوثــيــقــة. ويف بــدايــة جــائــحــة كــورونــا، 
حظي العلماء الصينيون بالثناء عىل 
نــــطــــاق واســـــــع عـــــىل ســـرعـــتـــهـــم يف نــشــر 
املنظومة الجينية للفريوس الجديد، 
لـــكـــنـــهـــا تــــعــــرضــــت بــــعــــد ذلـــــــك لـــانـــتـــقـــاد 

لرفضها نشر العينات.
وتـــقـــول الـــدكـــتـــورة ويـــنـــهـــام: حتى 
لـــــو كــــــان انــــســــحــــاب الــــــواليــــــات املـــتـــحـــدة 
ــــمـــــة  ــنـــــظـ ــ ســـــــيـــــــشـــــــكـــــــل إعـــــــــــــاقـــــــــــــة لــــــــعــــــــمــــــــل مـ
الـــــصـــــحـــــة الـــــعـــــاملـــــيـــــة، فـــــإنـــــهـــــا لـــــــن تــــكــــون 
كبرية، ففي الوقت الــذي تعمل فيه 
املــنــظــمــة لــلــحــفــاظ عـــىل حـــيـــاة الـــنـــاس، 
يـــــأيت مــــن يـــصـــرف انـــتـــبـــاهـــهـــا إىل أشـــيـــاء 

أخرى.

*مراسلة أمن الصحة العالمية 
في صحيفة »ديلي تلغراف«
ترجمة:  حسن عبده حسن

À عن »ديلي تلغراف«

»الجائحة« تهدد بتمزيق التعاون الدولي

ستقلص هذه الخطوة 
عدد الجنود األميركيين 
في ألمانيا من 34500 

.
ً
، إلى 25 ألفا

ً
جندي، حاليا

ترامب يأمر بخفض كبير في حجم القوات بألمانيا

كشفت دراسة، 
نشرت عام 2018، أنه 
في الوقت الذي التزال 
فيه الواليات المتحدة 
هي أكثر دول العالم 
 على األبحاث 

ً
إنفاقا

والتنمية، إذ تنفق نحو 
500 مليار دوالر، فإن 

الصين جاءت في المرتبة 
الثانية، حيث تنفق 400 

مليار دوالر.

ما يمكن أن يؤثر في 
تمويل منظمة الصحة 

العالمية بصورة أكبر، هو 
انخفاض إجمالي الناتج 
المحلي للعديد من 

الدول، نتيجة الكساد 
الناجم عن فيروس 

كورونا، ألن ذلك سيؤدي 
إلى انخفاض المساهمة 

المقدرة نسبة للناتج 
المحلي لهذه الدول.

عدد ضحايا »كوفيد-19« في الصين اليزال غير معروف بالضبط.  
 À عن نيويورك تايمز

الصحة العالمية 
»ميدان صراع 

بالوكالة« 
بين الصين وأميركا

https://www.emaratalyoum.com/
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أكــــــد مــــشــــرف الــــفــــريــــق األول لـــنـــادي 
دبا الحصن، محمد سرور، أن 
فريقه سيتعرض لظلم كبري، 
حــــــــــــــال تـــــــــــم إلـــــــــــغـــــــــــاء مــــــنــــــافــــــســــــات 

املــــــــــــوســــــــــــم الــــــــــــحــــــــــــايل لـــــــــــــــدوري 
الـــــــــدرجـــــــــة األوىل دون 

تــــــــصــــــــعــــــــيــــــــد صــــــــاحــــــــبــــــــي 
األول  املـــــــــــــــــركـــــــــــــــــزيـــــــــــــــــن 
ــــثــــــاين، لـــلـــعـــب يف  والــ
دوري املحرتفني، ملا 
تـــــــــــــــــــــــــم صـــــــــــــــــــــرفـــــــــــــــــــــه مـــــــــن 
مــبــالــغ مــالــيــة كــبــرية 

وبــــــذل جـــهـــود كـــبـــرية يف بـــنـــاء الـــفـــريـــق، 
داعياً إىل إيجاد أي وسيلة تحفظ حق 
األندية املتنافسة غري فقدانها 
لـــــــفـــــــرصـــــــة الــــــــصــــــــعــــــــود لـــــــــــــدوري 

الخليج العربي.
وقـــــــــــــــــال مــــــحــــــمــــــد ســــــــــــــرور، 
لــــــــ»اإلمـــــــارات الـــــيـــــوم«: »نــتــمــنــى 
يف دبــــــــــــــا الـــــــحـــــــصـــــــن أن يــــتــــم 
اســــــــتــــــــكــــــــمــــــــال مــــــنــــــافــــــســــــات 
دوري الـــــــــدرجـــــــــة األوىل 
حــتــى نــهــايــتــه، وتــحــديــد 
صــــــــــــــاحــــــــــــــبــــــــــــــي املــــــــــــــركــــــــــــــزيــــــــــــــن 
املـــــــــــــؤهـــــــــــــلـــــــــــــني لـــــــــلـــــــــعـــــــــب يف 
دوري األضـــــــواء، وهــو 

لـــــــــــــــم يــــــــــعــــــــــد أمـــــــــــــــــــــــــــــراً صــــــــــعــــــــــبــــــــــاً يف الــــــــــوقــــــــــت 
الحاضر«.

وتــــابــــع: »يف حـــــال إلــــغــــاء مــســابــقــة 
دوري الــدرجــة األوىل، نتمنى تصعيد 
صــــــــاحــــــــبــــــــي املـــــــــــركـــــــــــزيـــــــــــن األول والــــــــــثــــــــــاين 
مـــبـــاشـــرة، وأن يـــكـــون دوري املــحــرتفــني 

يف املوسم املقبل من 16 فريقاً«.
يذكر أن دبا الحصن يحتل املركز 
الــثــاين يف تــرتــيــب دوري الــدرجــة األوىل 
ــــلـــــفـــــاً لـــلـــمـــتـــصـــدر  ــــيـــــد 32 نـــــقـــــطـــــة، خـ بـــــرصـ
اإلمــــارات بــرصــيــد 39 نــقــطــة، ومتقدماً 
عـــــــــــى الــــــــبــــــــطــــــــائــــــــح الـــــــــثـــــــــالـــــــــث 29 نـــــقـــــطـــــة، 
ــــطــــــة، ودبــــــــا  ــــقــ والــــــحــــــمــــــريــــــة الـــــــــرابـــــــــع 27 نــ

الفجرية الخامس 26 نقطة.

أكــد مـــدرب الــوصــل، الــرومــاين لورينت 
ريجيكامب، أن مــا تـــردد حــول اهتمام 
اتحاد كرة القدم اإلمارايت بالتعاقد مع 
مــواطــنــه املــــدرب أوالريــــو كــوزمــني لتويل 
ــــتــــــخــــــب الــــــــوطــــــــنــــــــي، هـــــــــو أمــــــر  ــــنــ تـــــــــدريـــــــــب املــ
حقيقي، الفتاً إىل أن الرغبة يف التعاقد 
ــــعــــــد أمـــــــــــــــــراً طــــبــــيــــعــــيــــاً،  مــــــــع »الــــــقــــــيــــــصــــــر« تــ
ــــرائـــــعـــــة الـــتـــي  ــيـــــة الـ ــ بـــســـبـــب الـــــســـــرية الـــــذاتـ
يـــمـــتـــلـــكـــهـــا مــــــــــــدرب غــــيــــانــــغــــســــو ســـونـــيـــنـــغ 

الصيني.
وقــــــال ريــجــيــكــامــب لــصــحــيــفــة »بــــرو 
سبورت« الرومانية إنه لم يكن ترشيح 

كــــــــــوزمــــــــــني لــــــــقــــــــيــــــــادة مـــــنـــــتـــــخـــــب اإلمـــــــــــــــــــارات 
بمثابة املــفــاجــأة بالنسبة لــه، موضحاً: 
»عندما يخوض املدرب فرتة من 10 إىل 
12 ســــــنــــــة يف الــــــــــــــدوريــــــــــــــات الــــخــــلــــيــــجــــيــــة، 
ويحقق أكــر مــن 14 أو 15 لقباً، مثلما 
فعل كوزمني، يصبح من الطبيعي أن 

يكون اسمه مرشحاً«.
وقـــــــــــال: »عــــنــــدمــــا يــــحــــتــــاج أي فـــريـــق 
ينافس يف البطوالت للتعاقد مع مدرب 
جـــديـــد، ســيــكــون اســـم أوالريــــــو كــوزمــني 
ضـــمـــن قـــائـــمـــة املـــــرشـــــحـــــني، ألن تـــجـــاربـــه 
الــســابــقــة نــاجــحــة جـــــداً، بينما إذا وافــق 
عى تدريب منتخب اإلمــارات، فإنه لن 

يكون غريباً عى الكرة اإلماراتية«.

سرور: ظلم كبير سيقع على دبا الحصن 
إذا تم إلغاء دوري »الهواة«

ريجيكامب: اهتمام منتخب اإلمارات 
بالتعاقد مع كوزمين أمر طبيعي

مدارس السيتي 
تستأنف برنامجها 

التدريبي في دبي 
اليوم

تــعــود مـــــدارس الــســيــتــي لــكــرة الـــقـــدم يف 
دبــــــــــــي الســــــتــــــقــــــبــــــال الـــــــاعـــــــبـــــــني الــــــصــــــغــــــار، 
الـــــــذيـــــــن تــــــــــــــراوح أعــــــمــــــارهــــــم بـــــــني 12 و15 
عــامــاً، يف موقعني جديدين داخليني، 
ابــــــــتــــــــداًء مــــــن الــــــيــــــوم يف بـــــرنـــــامـــــج تـــدريـــبـــي 

طيلة شهر يونيو.
وقـــــــــــــــــــــــال بــــــــــــيــــــــــــان صــــــــــــــحــــــــــــــايف: »يــــــــلــــــــتــــــــزم 
املوقعان الجديدان واإلجــراءات املتبعة 

فــيــهــمــا بــجــمــيــع الـــــشـــــروط واإلرشــــــــــــادات 
ــــــي الـــــريـــــايض،  الــــتــــي حـــــددهـــــا مـــجـــلـــس دبـ
أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــرياً، مــــــــــــــــع مـــــــــتـــــــــابـــــــــعـــــــــة اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات 
ومــراجــعــتــهــا بــشــكــل يــــومــــي«. وتــتــضــمــن 
اإلجـــــــــــراءات قـــيـــاس درجــــــة الـــــحـــــرارة عند 
الوصول، وتعقيم جميع املعدات كل 
ــــتـــــامـــــس،  ســـــــاعـــــــة، وااللــــــــــتــــــــــزام بــــــعــــــدم الـ
واملـــحـــافـــظـــة عــــى الـــتـــبـــاعـــد االجـــتـــمـــاعـــي، 

ــــافـــــة إىل الــــــتــــــزام جـــمـــيـــع الـــاعـــبـــني  بـــــاإلضـ
واملدربني بارتداء الكمامات والقفازات.

وتــــــــــــــــقــــــــــــــــام الـــــــــــحـــــــــــصـــــــــــص الـــــــــتـــــــــدريـــــــــبـــــــــيـــــــــة 
بموقعني يف دبــــي، هــمــا: »كــــورة دوم« 
يف الوصل، و»جست بــاي« يف القوز، 
مـــــــــــــن األحــــــــــــــــــــــد إىل الــــــــخــــــــمــــــــيــــــــس مـــــــــــــن كـــــل 

أسبوع، من الساعة 6 إىل 7 مساًء.
دبي À اإلمارات اليوم

محمد فاضل À الشارقة أحمد طارق À دبي

ريجيكامب )يسار( مع كوزمين.  
À من المصدر

أكـــــد ريـــاضـــيـــون أن املـــواعـــيـــد الـــجـــديـــدة، 
الــــتــــي حـــــددهـــــا االتـــــحـــــاد اآلســـــيـــــوي لــكــرة 
الـــــــقـــــــدم، الســــتــــئــــنــــاف الـــــــجـــــــوالت األربــــــــع 
املـــــتـــــبـــــقـــــيـــــة مــــــــــن الــــــتــــــصــــــفــــــيــــــات اآلســــــيــــــويــــــة 
املــــــــشــــــــرتكــــــــة املــــــــؤهــــــــلــــــــة لــــــنــــــهــــــائــــــيــــــات كـــــــأس 
الــعــالــم 2022، ونــهــائــيــات كــــأس آســيــا 
2023، الــــتــــي تــــقــــرر بــمــوجــبــهــا أن تــقــام 
خال أكتوبر ونوفمرب املقبلني بدالً من 
املواعيد السابقة التي كانت مقررة يف 
مـــــــــــــــــــــــارس املـــــــــــــــــــــــايض ويـــــــــــونـــــــــــيـــــــــــو الــــــــــــــجــــــــــــــاري، 
أصــبــحــت واقــعــاً رغـــم األمــــور حــتــى اآلن 
غـــــــــــري واضــــــــــــحــــــــــــة، وبــــــــحــــــــاجــــــــة إىل وضـــــــع 
ــــقـــــاط عــــــى الــــــــحــــــــروف، الســــيــــمــــا عــى  ــــنـ الـ

صعيد استكمال الدوري من عدمه.
وقـــــالـــــوا، لــــــــ»اإلمـــــــارات الـــــيـــــوم«، إن 
التطورات الجديدة املتعلقة بتصفيات 
ــــال، تـــجـــعـــل املــــنــــتــــخــــب الـــوطـــنـــي  ــ ــــديـ ــ ــــونـ ــ املـ
ــــديــــــدة،  بـــــحـــــاجـــــة إىل أربـــــــــــع خـــــــطـــــــوات جــ
حــــتــــى يـــتـــمـــكـــن مـــــن االســـــتـــــعـــــداد األمــــثــــل 
لــخــوض مــبــاريــاتــه يف هـــذه التصفيات، 
تــتــمــثــل يف ضـــــــرورة اســتــكــمــال مــبــاريــات 
دوري الخليج العربي يف حال سمحت 
ــــظــــــروف الـــصـــحـــيـــة كـــونـــهـــا تـــعـــد املـــكـــان  الــ
ــــز املــــــــنــــــــتــــــــخــــــــب لـــــــهـــــــذه  ــ ــيـ ــ ــ ــــهـ ــ ــــجـ ــ ــتـ ــ ــ األنــــــــــــــســــــــــــــب لـ
التصفيات، وعدم االعتماد فقط عى 
معسكر إعـــــداد، بــجــانــب ســرعــة إعــان 
اتـــــــــــحـــــــــــاد الـــــــــــكـــــــــــرة عـــــــــــن املــــــــــــــــــــــدرب الــــــجــــــديــــــد 
لــــلــــمــــنــــتــــخــــب، وضـــــــــــــــــرورة أن يــــــكــــــون مـــن 
ــــه مــــعــــرفــــة كـــبـــرية  ــ ــــديـ ــ داخـــــــــــل الــــــــدولــــــــة ولـ
ــــبـــــدأ مــــــن الـــصـــفـــر،  بــــالــــاعــــبــــني حــــتــــى ال يـ
إضـــافـــة لــقــيــام املــــــدرب الـــجـــديـــد بــتــقــديــم 
بــرنــامــج إعــــــداد يـــكـــون مــثــالــيــاً، للتغلب 
عى أي تحديات، والوقوف عى مدى 
جاهزية الاعبني، وأخـــرياً قيام اتحاد 
الـــــكـــــرة بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع املــــــــــدرب الـــجـــديـــد 

لـــحـــل أي مـــشـــكـــات قـــــد تـــــواجـــــه العـــبـــي 
املنتخب، خصوصاً عى صعيد عملية 
تـــــوقـــــيـــــع عــــــقــــــودهــــــم واســـــــتـــــــقـــــــرارهـــــــم مـــع 

أنديتهم وتركيزهم ذهنياً.
ومن املقرر أن يعلن اتحاد الكرة، 
رســـــــمـــــــيـــــــاً، عــــــــن هــــــويــــــة املـــــــــــــــدرب الــــجــــديــــد 
قريباً، بعدما استقرت لجنة املنتخبات 
والـــــــــــــشـــــــــــــؤون الــــــفــــــنــــــيــــــة يف االتـــــــــــحـــــــــــاد عـــى 

تــرشــيــح ثـــاثـــة مـــدربـــني، الخــتــيــار واحـــد 
من بينهم.

وحـــســـب املـــواعـــيـــد الـــجـــديـــدة، فــإن 
األبــيــض سيخوض أوىل مبارياته أمــام 
مــالــيــزيــا يف الـــدولـــة بــالــثــامــن مــن أكتوبر 
ــــتـــــخـــــب  ــــنـ املـــــــــــقـــــــــــبـــــــــــل، عــــــــــــــى أن يــــــــــــــواجــــــــــــــه مـ
إنــــدونــــيــــســــيــــا خـــــــــارج أرضـــــــــه يـــــــوم 13 مــن 
الـــــــشـــــــهـــــــر ذاتـــــــــــــــــــــه، فــــــيــــــمــــــا ســـــيـــــلـــــعـــــب آخـــــــر 

مــــبــــاراتــــني لــــه يف الـــتـــصـــفـــيـــات عــــى أرض 
ــــة أمــــــــام تــــايــــانــــد يــــــوم 12 نــوفــمــرب  الــــــدولــ
املقبل، وأمام فيتنام يوم 17 من الشهر 

ذاته. 
واعــــــتــــــرب مــــــــــدرب املــــنــــتــــخــــب األوملـــــبـــــي 
السابق ومساعد مدرب املنتخب األول 
الــســابــق، حــســن الــعــبــدويل، أن إعــان 
اتـــحـــاد الـــكـــرة عـــن اســــم املــــــدرب الــجــديــد 

اآلن يـــعـــد مــــن األمـــــــــور األســــاســــيــــة، مــن 
أجل البدء يف تجهيز املنتخب، وتقديم 
بـــــــــرنـــــــــامـــــــــجـــــــــه الـــــــــــكـــــــــــامـــــــــــل التــــــــــــــحــــــــــــــاد الـــــــــكـــــــــرة 
والـــــــــجـــــــــلـــــــــوس مــــــــــع الــــــــاعــــــــبــــــــني لــــلــــتــــعــــرف 

إليهم. 
ــــتـــــوقـــــع أن يــــكــــون  وأشـــــــــــــار إىل أنـــــــــه يـ
املــــــــــــــــــدرب الـــــــجـــــــديـــــــد مـــــــــن داخـــــــــــــــل الـــــــدولـــــــة 
ــــة  ــــرفــ ــــعــ ولــــــــــيــــــــــس خـــــــــــارجـــــــــــهـــــــــــا، ولــــــــــــديــــــــــــه مــ

بالاعبني. 
وأضاف العبدويل: »من املهم جداً 
ــــد لـــلـــمـــنـــتـــخـــب  ــ ــــديـ ــ ــــجـ ــ أن يـــــــبـــــــدأ املــــــــــــــــدرب الـ
الــوقــوف عــى جاهزية الاعبني ومــدى 
تــــراجــــع املـــســـتـــويـــات الـــفـــنـــيـــة لــبــعــضــهــم، 
نــــظــــراً البـــتـــعـــادهـــم عــــن الـــلـــعـــب لـــفـــرتات 
طويلة لتوقف الدوري، ومعرفة أيضاً 
مـــــــــــــا إذا كــــــــــــــــــان بـــــــعـــــــضـــــــهـــــــم قـــــــــــــد تـــــــعـــــــرض 
لإلصابات أم ال، فضاً عن التعرف إىل 
الـــحـــالـــة الــذهــنــيــة لـــهـــم، خـــصـــوصـــاً عى 
صــــعــــيــــد الـــــتـــــأكـــــد مـــــــن تـــــجـــــديـــــد بــعــضــهــم 
عقودهم مــع أنديتهم، ألن هــذا األمــر 
يـــؤثـــر يف الــــاعــــب، لـــذلـــك فـــــإن اســـتـــقـــرار 
العبي املنتخب يعد أمراً مهماً، حتى ال 
يكون بعضهم مشتت الذهن وبعيداً 
ــــقــــــد أن هــــــــــذا األمـــــــر  ــتــ ــ عـــــــن تــــــركــــــيــــــزه، وأعــ

مسؤولية اتحاد الكرة مع املدرب«.
وشـــــــدد حـــســـن الــــعــــبــــدويل عــــى أن 
الــــــــتــــــــدريــــــــبــــــــات املـــــــنـــــــزلـــــــيـــــــة، الــــــــتــــــــي يـــــؤديـــــهـــــا 
الـــاعـــبـــون يف مـــنـــازلـــهـــم بــســبــب جــائــحــة 

كورونا، ال تتعدى نسبتها الـ%15.
املـــــنـــــتـــــخـــــب  أن  الـــــــــــعـــــــــــبـــــــــــدويل  ورأى 
بـــــــحـــــــاجـــــــة يف الـــــــــــفـــــــــــرتة املــــــقــــــبــــــلــــــة لــــــخــــــوض 
مـــــــــبـــــــــاراتـــــــــني أو ثـــــــــــــاث مــــــــــبــــــــــاريــــــــــات، قــــبــــل 
الدخول يف أجواء مبارياته بالتصفيات 

املرتقبة.
بـــــــــــــــــــــــــــدوره، أكــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــدرب املـــــنـــــتـــــخـــــب 
ــــيــــــم، أن  ــــراهــ ــــــي الـــــســـــابـــــق، عــــــي إبــ ــبـ ــ ــ األوملـ
الـــــصـــــورة حـــتـــى اآلن بـــالـــنـــســـبـــة لــلــنــشــاط 

الـــريـــايض غـــري واضـــحـــة، خــصــوصــاً عى 
صعيد استكمال الــــدوري مــن عدمه، 
مــعــتــرباً أن هـــنـــاك الــكــثــري مـــن الــعــقــبــات 
الــــــــــــتــــــــــــي قــــــــــــــد تــــــــــــعــــــــــــرتض مــــــــــــســــــــــــرية إعـــــــــــــــــــداد 
املــــــــنــــــــتــــــــخــــــــب، الــــــــــتــــــــــي يــــــــجــــــــب وضــــــــعــــــــهــــــــا يف 

الحسبان. 
وأضـــــــــــــــــــــــــاف: »يف حــــــــــــــال بــــــــــــــدأ العـــــبـــــو 
األنــديــة اإلعــــداد يف شهر يوليو املقبل، 
ــــهــــــم هـــــــو هـــــــل املـــنـــتـــخـــب  فـــــــــإن الــــــــســــــــؤال املــ
يكفيه شهر واحد لإلعداد، وهل هناك 
إمـــــــــكـــــــــانـــــــــيـــــــــة إلقـــــــــــــامـــــــــــــة مـــــــعـــــــســـــــكـــــــر إعــــــــــــــــــداد 
خارجي، وهل باإلمكان خوض تجربة 
ودية مع أحد املنتخبات سواء داخل أو 

خارج أرضه؟«.
وتــــــــــــابــــــــــــع: »الـــــــــــاعـــــــــــبـــــــــــون دون شــــك 
ابتعدوا عــن املــبــاريــات لــفــرتات طويلة، 
وعــــمــــلــــيــــة تــــجــــهــــيــــزهــــم مـــــــن جــــــديــــــد تـــعـــد 
مــــــــــســــــــــألــــــــــة صــــــــعــــــــبــــــــة يف ظـــــــــــــــل الــــــــــــظــــــــــــروف 

الراهنة«.
ــــتـــــه، أكـــــــــد عـــــضـــــو مــجــلــس  مـــــــن جـــــهـ
إدارة اتــــحــــاد الــــكــــرة األســـــبـــــق، الـــدكـــتـــور 
ــــتـــــغـــــرب  ســــــلــــــيــــــم الــــــــــشــــــــــامــــــــــي، أنــــــــــــــه مـــــسـ
ــــعــــــجــــــال االتــــــــــحــــــــــاد اآلســــــــــيــــــــــوي لــــكــــرة  ــــتــ اســ
الــــــــــقــــــــــدم يف تــــــحــــــديــــــد مـــــــواعـــــــيـــــــد جــــــديــــــدة 
الستئناف املباريات األربع يف الجوالت 
املتبقية يف الــتــصــفــيــات، رغـــم أن هناك 
الكثري من الدول لم تقم برفع الحظر 
عن أنشطتها الرياضية بسبب جائحة 

كورونا.
وأضـــاف الــشــامــي: »كنت أتمنى 
أن ينتظر االتـــحـــاد الـــقـــاري حــتــى تتضح 
األمــــور بشكل أكـــرب بالنسبة لــلــدول يف 
عــــــــمــــــــلــــــــيــــــــة رفـــــــــــــــــــــع الـــــــــــحـــــــــــظـــــــــــر عــــــــــــــــن جـــــمـــــيـــــع 
أنـــــشـــــطـــــتـــــهـــــا، خــــــصــــــوصــــــاً يف مــــــــا يـــتـــعـــلـــق 
بالنشاط الــريــايض، كــون مــن الصعب 
ــــتــــــخــــــب الـــــــوطـــــــنـــــــي دون  ــــنــ بــــــــــــدء إعــــــــــــــــــداد املــ

استمرارية النشاط الريايض«.

رياضيون قالوا إن المواعيد الجديدة التي حددها االتحاد 
.. ويؤكدون:

ً
 واقعا

ً
اآلسيوي باتت أمرا

4 مباريات متبقية للمنتخب في التصفيات أمام ماليزيا وإندونيسيا وتايالند وفيتنام. À تصوير: أسامة أبوغانم. 

منصور السندي À دبي

4

1- استكمال مباريات الدوري، حال سمحت الظروف الصحية، كونه يعد املكان األنسب لتجهيز املنتخب 
حتى يحافظ الالعبون عىل رتم املباريات.

2- اإلسراع يف اإلعالن عن هوية املدرب الجديد للمنتخب، ومن األفضل أن يكون من داخل الدولة ولديه معرفة 
كبرية بالالعبني.

3- الوقوف عىل مدى جاهزية الالعبني من عدمها، بعد فرتة توقف طويلة عن اللعب بسبب »كورونا«.
4- قيام اتحاد الكرة بالتعاون مع املدرب الجديد لحل أي مشكالت قد تواجه الالعبني، خصوصاً عىل صعيد 

عملية توقيع عقودهم واستقرارهم مع أنديتهم.

الخطوات الـ 4 

حسن العبدولي:سليم الشامسي:علي إبراهيم:

»الالعبون ابتعدوا عن 
المباريات لفترات طويلة، 

وتجهيزهم من جديد 
مسألة صعبة«.

»مستغرب استعجال 
االتحاد اآلسيوي في 
تحديد مواعيد جديدة 
الستئناف المباريات«.

»المنتخب بحاجة، في 
الفترة المقبلة، إلى خوض 
مباراتين أو ثالث مباريات 

ودية«.

خطوات يحتاجها المنتخب 
لالستعداد األمثل لخوض 

تصفيات المونديال

محمد سرور. 
À من المصدر
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عرض
استغرب مدرب أحد أندية دوري الخليج العربي تقديم 

 لمدرب جديد للنادي نفسه، الذي يدربه 
ً
وكيل أعماله عرضا

في الموسم الحالي، وعلى الرغم من أن قرار استكمال أو 
إلغاء المنافسات لم يكتمل.

اعتذار
اعتذر مدرب فريق عجمان المصري، أيمن الرمادي، عن 

محاضرة كان سيقوم بتنظيمها على صفحته الشخصية 
 ذلك 

ً
على موقع التواصل االجتماعي »فيس بوك«، معلال

بطلب من النادي بعدم الظهور إال من خالل النادي ورابطة 
المحترفين.

تمديد
اتفق الالعب الباراغواياني سيلسو أورتيز، على تمديد عقده 

مع نادي مونتيري المكسيكي لمدة موسم إضافي، حسب 
ما ذكرت صحيفة »مالتي ميدوس« المكسيكية، التي أشارت 
إلى أن أورتيز كان لديه عرض من دوري الخليج العربي، ولكنه 

فضل االستمرار مع مونتيري للموسم الخامس على التوالي.

ب
سة مالع

رم

اخــــتــــتــــمــــت أول مـــــــن أمــــــــــــس، فــــعــــالــــيــــات 
املـــــؤتـــــمـــــر الــــطــــبــــي الـــــعـــــاملـــــي، الـــــــــذي نــظــمــه 
مــــــركــــــز »فــــــيــــــفــــــا« الـــــطـــــبـــــي بــــــدبــــــي واتــــــحــــــاد 
الـــــــــكـــــــــرة، بـــــنـــــظـــــام االتـــــــــصـــــــــال املـــــــــــــريئ »عـــــن 
ُبعد«، تحت عنوان »الجوانب الطبية 
ــــنـــــاف كـــــــــرة الـــــــقـــــــدم بــعــد  ــــئـ ــــتـ ــــيـــــة السـ ــــنـ والـــــفـ
تـــــــــــــــوقـــــــــــــــف اضـــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــراري اســــــــــــتــــــــــــثــــــــــــنــــــــــــايئ«، 
وبمشاركة واسعة من األطقم الطبية 
بمختلف االتــحــادات الوطنية واألندية 

العاملية.
وعـــرض املــشــاركــون خريطة طريق 
طبية آمنة الستئناف النشاط الكروي، 
ــــــة عـــن  ــبـ ــ ــ ــــــرتـ والـــــتـــــقـــــلـــــيـــــل مــــــــن األخــــــــــطــــــــــار املـ
الــتــوقــف الــطــويــل للعب بسبب الحجر 

الـــــــــصـــــــــحـــــــــي الــــــــــنــــــــــاجــــــــــم عـــــــــــــن اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــراءات 
االحـــــــــــــــــــرازيـــــــــــــــــــة ضــــــــــــد فـــــــــــــــــــــروس كــــــــــــورونــــــــــــا. 
وخــلــص املــجــتــمــعــون إىل أن اإلجـــــراءات 
ــــنـــــهـــــا  لـــــكـ مــــــــضــــــــمــــــــونــــــــة %100،  لــــــــيــــــــســــــــت 

ضرورية للوقاية من الفروس. 
وعــــــــــــــــــــــــــرض رئـــــــــــــيـــــــــــــس لـــــــــجـــــــــنـــــــــة الــــــــطــــــــب 
الريايض باتحاد الكرة الدكتور مصطفى 
الهاشمي، تجربة اإلمارات ومجموعة 
اإلجــــــــــــــــــــراءات املـــــتـــــخـــــذة ضـــــــد الـــــــفـــــــروس، 
وعىل رأسها برنامج التعقيم الوطني. 
وأكد الدكتور كالينفيلد، وطبيب نادي 
ــــيــــــه بــــــايــــــيــــــه، والــــــدكــــــتــــــور  ــــافــ ــــونــــــة شــ ــــلــ بــــــرشــ
لــــــــويــــــــس تــــــيــــــل طـــــبـــــيـــــب نــــــــــــــــادي مــــــونــــــاكــــــو، 
ومــــشــــاركــــون آخـــــــرون ضـــــــرورة أن تــكــون 

منظومة إجــــراءات وقائية كاملة، من 
ذلــــــــــــك بـــــــــروتـــــــــوكـــــــــول صــــــحــــــي مـــــــلـــــــزم لـــكـــل 
أطــــــــــــــــــــراف الــــــلــــــعــــــبــــــة مــــــــــن أجـــــــــــــل اســـــــتـــــــمـــــــرار 
ــــنـــــشـــــاط، يـــشـــمـــل إجـــــــــــــراءات الــتــعــقــيــم  الـ
والـــــــــفـــــــــحـــــــــوص الـــــــــــــــدوريـــــــــــــــة، وتـــــعـــــلـــــيـــــمـــــات 
ــــبـــــاعـــــد خــــــــالل الــــتــــدريــــبــــات  ــــتـ الــــنــــظــــافــــة والـ
واملـــــبـــــاريـــــات، بـــجـــانـــب املــــراقــــبــــة املــســتــمــرة 
اللـــــــــــــــتـــــــــــــــزام األنـــــــــــــــديـــــــــــــــة والـــــــــــالعـــــــــــبـــــــــــن بــــــهــــــذه 
اإلجـــــــــــــــــــــــــــــراءات، كــــــمــــــا طـــــــالـــــــبـــــــوا بــــاملــــتــــابــــعــــة 
الـــــــطـــــــبـــــــيـــــــة لــــــــالعــــــــبــــــــن خــــــشــــــيــــــة الــــــتــــــعــــــرض 
إلصابات خطرة جراء التوقف الطويل 
عــــــــن الــــــلــــــعــــــب، وكــــــــذلــــــــك إجــــــــــــــــراء تـــقـــيـــيـــم 

نفيس لالعبن.
دبي À اإلمارات اليوم

ــــريــــــق الـــــــعـــــــن، الـــــــــدويل  أكـــــــــد مـــــــدافـــــــع فــ
مـــهـــنـــد الــــعــــنــــزي، أن »ارتــــــــــداء قــمــيــص 
العن يختصر الطريق أمام أي العب 
لصعود منصات التتويج والحصول 
عـــــــىل األلـــــــــــقـــــــــــاب«، مــــــعــــــربــــــاً يف الـــــوقـــــت 
نـــــــفـــــــســـــــه عـــــــــــــن ســـــــــعـــــــــادتـــــــــهـــــــــم بـــــــامـــــــتـــــــالك 
جماهر تقف خلف الالعبن حتى يف 

حال لم تحقق األلقاب.
وقـــــــال الـــعـــنـــزي يف حـــديـــثـــه لــقــنــاة 
نـــــادي الـــعـــن أول مـــن أمـــــس: »هـــدف 
الـــــــعـــــــن يف كـــــــــل مـــــــوســـــــم هـــــــــو تـــحـــقـــيـــق 
الــــــــبــــــــطــــــــوالت ألن املـــــــــركـــــــــز الـــــــــثـــــــــاين مـــثـــل 

األخر«. وأعرب عن فخره بالفوز مع 
»الزعيم« بألقاب كثرة، لكنه تحسر 
ــــهــــــم عـــــــىل الــــحــــصــــول  عـــــــىل عـــــــــدم قــــــدرتــ
عـــــــــىل لــــــقــــــب أبـــــــــطـــــــــال آســـــــيـــــــا يف نـــســـخـــة 

 .2016
وعــــــــــــــن انــــــــتــــــــقــــــــالــــــــه لــــــــلــــــــعــــــــن، قـــــــــــال: 
»ظلت والديت خالل حياتها تدعو يل 
بــــــــــأن أوفـــــــــــــق يف مـــــــســـــــريت وأن أصــــبــــح 
العــبــاً يف الــعــن، وكــانــت تتمّنى ذلك 
ــــاهـــــدين مــــــع الـــــوحـــــدة  حــــــن كـــــانـــــت تـــــشـ
والــظــفــرة، ثــم تــم االنتقال إىل العن 
من الظفرة، وكلما تذكرت هذا األمر 
يمنحني الحافز لتقديم األفضل مع 

العن«.

المؤتمر الطبي العالمي يعرض خريطة 
الطريق اآلمنة الستئناف النشاط الكروي

العنزي: ارتداء قميص العين يختصر طريق 
أي العب إلى البطوالت

معاذ كمبال  À العين

يستعد املهاجم سيبستيان تيغايل، 
لــــــخــــــوض تــــــحــــــٍد مـــــــن نـــــــــوع جــــــديــــــد بـــعـــد 
حسم انتقاله مــن فريق الــوحــدة إىل 
الـــنـــصـــر قـــبـــل أســــابــــيــــع. وســـيـــكـــون عــىل 
تــيــغــايل الــــذي أمـــى خــمــســة مــواســم 
مــــع الـــــوحـــــدة أصــــبــــح خـــاللـــهـــا الــــهــــداف 
ــــتـــــاريـــــخـــــي لـــــــــــدوري الــــخــــلــــيــــج الــــعــــربــــي  الـ
بــــ152 هــدفــاً، أن يثبت نفسه مــجــدداً 
رغـــــــــــم تــــــقــــــدمــــــه يف الـــــــســـــــن مـــــــــع فــــريــــقــــه 
الـــــجـــــديـــــد، كــــمــــا ســــيــــكــــون عـــلـــيـــه تــغــيــر 
ــــو الــــــفــــــشــــــل الـــــــــذي  ــ ــــاريـ ــ ــنـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الــــــــــصــــــــــورة وسـ
ــــبــــــط بــــالــــتــــجــــربــــة الــــثــــانــــيــــة لـــــعـــــدد مــن  ارتــ
ــــــالل مــــشــــوارهــــم  الــــنــــجــــوم األجــــــانــــــب خـ
بــــــــالــــــــدوري يف فــــــــــرات ســـــابـــــقـــــة، حـــيـــث 
كانوا متألقن يف التجربة األوىل، ثم 
تأيت الثانية مغايرة ملا قدموه سابقاً، 
لــــعــــل مــــــن أبـــــــرزهـــــــم الــــــغــــــاين أســــــامــــــواه 
جيان، وغره من الالعبن السابقن 

وبعض الحالين كذلك.
وســبــق لجمهور النصر أن أبــدى 
تحفظه عــىل ضــم تيغايل عــىل اعتبار 
ــلــــــغ الـــــــــــــــــ35 مــــــــن عــــــــمــــــــره، بــــجــــانــــب  ــ أنـــــــــــه بــ
الــتــجــارب املــمــاثــلــة الــســابــقــة، وكــذلــك 
ــيـــــة الــــــتــــــي لـــــــم تــــنــــجــــح رغـــــــــم أنــــهــــا  ــ ــــالـ الـــــحـ
مستمرة وقد يتغر وضعها، ومنهم 
كايو املنتقل من الوصل بعد مسرة 
مــــمــــيــــزة إىل الــــــعــــــن، لــــكــــنــــه لــــــم يــــقــــدم 

الـــــــكـــــــثـــــــر هـــــــــــــذا املــــــــــوســــــــــم لـــــــــ»الــــــــزعــــــــيــــــــم«، 
وكذلك الربازييل ويلتون سواريز بن 
النجاح مع الشارقة، والفشل حتى 
اآلن مـــــــــــع الـــــــــــــوصـــــــــــــل، واألمـــــــــــــــــــــر نــــفــــســــه 
ــــونــــــاردو العــــب  ــــيــ بـــالـــنـــســـبـــة لـــــلـــــربازيـــــيل لــ
الـــــــــــوحـــــــــــدة الــــــــســــــــابــــــــق وشــــــــــبــــــــــاب األهــــــــــيل 
ــــــاين كـــــونـــــدي مـــهـــاجـــم  ــبـ ــ ــ ــــيـــــاً، واإلسـ ــــالـ حـ
شــــــــــبــــــــــاب األهـــــــــــــــــــيل والعـــــــــــــــــــب بــــــــنــــــــي يــــــــاس 

السابق.
ويــــفــــســــر العــــــب الــــنــــصــــر الــــســــابــــق، 
واملــــــــــــــحــــــــــــــلــــــــــــــل الــــــــــــــفــــــــــــــنــــــــــــــي، ســـــــــــــــالـــــــــــــــم ربـــــــــيـــــــــع 
لــــــــــــــ»اإلمـــــــــــــارات الــــــــيــــــــوم« هـــــــــذه الـــــظـــــاهـــــرة 
بـــمـــجـــمـــوعـــة مـــــن األســـــــبـــــــاب، ويـــــقـــــول: 
»مــن أســبــاب فشل التجربة الثانية، 
أن الــــفــــريــــق تــــعــــاقــــد مـــــع الـــــالعـــــب بـــنـــاء 
ــــابـــــق، ولــــيــــس لــســد  عـــــىل نــــجــــاحــــه الـــــسـ
احـــــتـــــيـــــاجـــــاتـــــه كـــــمـــــا حـــــصـــــل يف الــــفــــريــــق 

األول«.
وتـــــــــابـــــــــع: »الــــــفــــــشــــــل غــــــالــــــبــــــاً مـــصـــر 
ــــربـــــة الـــــثـــــانـــــيـــــة، فــــبــــعــــض األنــــــديــــــة  ــتـــــجـ ــ الـ
تــتــعــاقــد مــع الـــالعـــب، ثــم يـــأيت املـــدرب 
ــــة لــــعــــبــــه،  ــــقــ ــــريــ ــــطــ وال يـــــــــــــــراه مــــــنــــــاســــــبــــــاً لــ
فـــكـــونـــدي مـــثـــالً كــــان مــهــاجــمــاً صــريــحــاً 
مــع بني يــاس، لكنه لــم يتم توظيفه 
بــالــشــكــل الــصــحــيــح مــع مـــدرب شباب 

األهيل السابق أروابارينا«. 

جيان وفالديفيا
ُيـــعـــد املـــهـــاجـــم الـــغـــاين أســــامــــواه جــيــان 
أحــــد أبـــــرز املــهــاجــمــن األجــــانــــب الــذيــن 
مــــــــــــــــــــــــروا عـــــــــــــــىل الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوري، وقـــــــــــــــــــد قــــــــــدم 
ــــاً، األوىل  ــــامــ ــــمــ تــــجــــربــــتــــن مــــغــــايــــرتــــن تــ
لــــفــــرة طـــويـــلـــة بـــلـــغـــت أربـــــعـــــة مـــواســـم 

مــــــع الـــــعـــــن بــــــن 2011 وحـــــتـــــى 2015 
حـــــولـــــتـــــه إىل أحــــــــــد أســـــــاطـــــــر الـــــفـــــريـــــق، 
حيث فاز بألقاب كثرة، بينها أربعة 
ــــقـــــاب يف الــــــــــــدوري، وأيـــــضـــــاً تــتــويــجــه  ألـ
هدافاً تاريخياً للعن يف أبطال آسيا، 
لكنه حن انتقل إىل شباب األهيل لم 
يــــحــــقــــق أي يشء ُيــــــــذكــــــــر، إذ تــــعــــرت 
مسرته بكرة اإلصابات، ولم يلعب 
ســــــــوى 13 مـــــــبـــــــاراة ســــجــــل فــــيــــهــــا ثـــالثـــة 

أهداف. 
ويـــــــــــمـــــــــــاثـــــــــــل مــــــــــــــا حـــــــــصـــــــــل لــــــــجــــــــيــــــــان، 
الـــتـــشـــيـــيل فـــالـــديـــفـــيـــا الــــــذي يـــعـــتـــرب أحـــد 
أفــــــضــــــل صـــــانـــــعـــــي األلــــــــعــــــــاب يف تـــــاريـــــخ 
الدوري، ومن أساطر العن، وبعد 
تجربة خارجية حن غــادر العن إىل 
باملراس الربازييل عاد لحمل قميص 
الوحدة دون أن يقدم املستوى الذي 
عــــــرف عــــنــــه، فـــانـــتـــهـــى مــــــشــــــواره الـــثـــاين 

بالفشل.

تيهي وميتروفيتش 
ظـــهـــر مـــــع الــــجــــزيــــرة خــــــالل الـــــفـــــرة بــن 
1998 و2001 أحد أفضل املهاجمن 
ــــاجــــــي  ــــعــ يف تــــــــــاريــــــــــخ الـــــــــفـــــــــريـــــــــق، وهــــــــــــو الــ
جــــــــــــويــــــــــــل تـــــــــيـــــــــهـــــــــي، الـــــــــــــــــــــــذي يــــــــعــــــــتــــــــرب مـــــن 
الــهــدافــن الــتــاريــخــيــن يف كــأس األمــم 
اإلفـــــريـــــقـــــيـــــة بــــــــــــ10 أهـــــــــــــــداف. وقـــــــــــدم مـــع 
الــجــزيــرة ثــالثــة مــواســم رائــعــة جذبت 
إليه أنظار الفرق األخرى، كان أبرزها 
الــــعــــن الـــــــذي تـــعـــاقـــد مــــعــــه، لـــكـــنـــه لــم 
يعمر طويالً مع العن بعد أن فشل 

يف تقديم املستوى املتوقع منه. 
واألمر نفسه حصل مع الصربي 

ــــبـــــاب  مــــــيــــــروفــــــيــــــتــــــش الـــــــــــــــذي لــــــعــــــب لـــــشـ
األهـــــــــــيل )األهـــــــــــــيل ســــــابــــــقــــــاً( يف 2004، 
وحــــل ثـــانـــيـــاً يف صــــــدارة الـــهـــدافـــن بــــ19 
هــدفــاً، وبــعــد فـــرة قــصــرة بــرومــانــيــا، 
عاد للعب مع الوحدة لكنه لم يصل 
لــــلــــمــــســــتــــوى املــــــتــــــوقــــــع مـــــنـــــه يف مــــوســــم 

 .2006
ويف مــوســم 2005 تــعــاقــد العن 
مع هــداف الــدوري البلجييك وقتها، 
الــصــربــي نــيــنــاد يــســروفــيــتــش، وظــهــر 
بشكل رائـــع مــع الــعــن، ثــم انتقل يف 

تجربة فاشلة وقصرة مع النصر. 

موسى وفالدير وديوب
مـــــــن األســــــــمــــــــاء الـــــــــبـــــــــارزة كـــــــذلـــــــك، كـــــان 
الــــــبــــــورونــــــدي جـــمـــعـــة مـــــــوىس )بــــــــوالل( 
الذي ُيعد من أبرز الهدافن يف النصر 
بــن 1999 و2001، وســجــل نحو 50 
هـــــــدفـــــــاً يف ثــــــالثــــــة مــــــــواســــــــم، وبــــــعــــــد أن 
انـــــتـــــقـــــل إىل الــــــعــــــن ملــــــوســــــم واحـــــــــــد لـــم 
يــســجــل أي هــــــدف.    واألمـــــــر نــفــســه مــع 
الـــــربازيـــــيل فـــالـــديـــر الــــــذي لـــعـــب لــلــنــصــر 
بـــن 2004 و2006، وكــــان قـــد حمل 
قـــــــمـــــــيـــــــص أنـــــــــــديـــــــــــة شــــــــــهــــــــــرة يف أوروبـــــــــــــــــــا 
والربازيل، وسجل للعميد 50 هدفاً 
يف مـــوســـمـــن، ثــــم انـــتـــقـــل لــــنــــادي دبـــي 
»ســابــقــاً« وكــانــت مــحــطــتــه األخــــرة يف 
املالعب، وانتقل بعدها إىل التدريب.  
ومن الالعبن أيضاً السنغايل ديوب 
الـــــــــــــــــــــــذي لـــــــــعـــــــــب لــــــــلــــــــظــــــــفــــــــرة بــــــــــــــن 2011 
و2016، ثم انتقل إىل شباب األهيل، 
لـــكـــنـــه لـــــم يـــــقـــــّدم الــــكــــثــــر وانــــتــــقــــل بــعــد 

ذلك إىل الصن.

محمد أبوإسماعيل À دبي

1- العاجي جويل تيهي )الجزيرة - العني(.
2- الغاين أسامواه جيان )العني - شباب األهيل(.
3- الصربي ميرتوفيتش )شباب األهيل - الوحدة(.

4- الصربي نيناد يسرتوفيتش )العني - النصر(.
5- البوروندي جمعة موىس )النصر - العني(.
6- الربازييل فالدير )النصر - نادي دبي سابقاً(.

7- السنغايل ماخيتي ديوب )الظفرة - شباب األهيل(.
8- التشييل فالديفيا )العني - الوحدة(.

أبرز الالعبين الذين فشلوا في التجربة الثانية

يسعى مع النصر لعكس السيناريو الذي ارتبط بعدد من النجوم

تيغالي يتحدى مصير 
»التجربة الثانية الفاشلة« 

بين أندية اإلمارات
سالم ربيع:

»من أسباب فشل التجربة 
الثانية، أن الفريق تعاقد 
مع الالعب بناء على 
نجاحه السابق، وليس 

لسد احتياجاته كما حصل 
في الفريق األول«.

تيغالي حقق لقب 
الهداف التاريخي للدوري 

مع الوحدة ويستعد 
لمشوار جديد مع العميد. 

À تصوير: إريك أرازاس
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قد يكون أحد الدروس املستفادة 
من الجائحة الحالية التي يمر بها 

العالم، هو أن األندية 
واملؤسسات الرياضية ُكبح 

اندفاعها وتسابقها املجنون الذي 
فتحت فيه الباب عىل مصراعيه 
من أجل التنافس والصراع عىل 

استقطاب النجوم واألسماء 
الالمعة، بعد أن تجاوزت أرقامها الحد املسموح به، متكبدًة 

تكاليف ومصاريف أثقلت كاهلها، وقصمت ظهرها، وجعلتها يف 
حرية من أمرها. 

ولعل أنديتنا قد استوعبت الدرس، وأوقفت هرولتها 
املعتادة يف هذا الشأن، حيث اتخذت خط رجعة، وبدأت 

بمراجعة سياساتها وخططها من أجل مواكبة تبعات الوضع 
الصعب والظرف الحرج، الذي ظهرت آثاره سريعًا عىل 

املجتمعات واالقتصادات، وغريها من الكيانات. 
وقد يكون هذا الوباء سببًا ودافعًا لتسريع خطوات 

التصحيح املنشودة يف اتحاداتنا وأنديتنا من أجل تخفيف اآلثار 
السلبية، ثم لضبط املوازين قبل أن تنفلت وتصعب السيطرة 
عليها. اإلشكالية أن النشاط والحركة يف األندية ينبضان بما 

تقدمه الحكومات من ميزانيات تكون بمثابة شريان حياة ملا ُتوفره 
من ممكنات وأدوات تدفع بعجلة العمل لديها، لتؤدي مهامها 

عىل الوجه املطلوب، ودون هذا الدعم ال يمكن أن تقوم ألحد 
قائمة، فالجانب املادي هو سالح القوة واألساس الذي تبني 

عليه هذه املؤسسات توجهاتها وأهدافها التي عىل أثرها تتنوع 
املهام، وتأيت املبادرات من خاللها لرتسم خريطة األنشطة 

واملنافسات املختلفة لها. 
الجائحة فرصة إلصالح الوضع وتقويمه، ومتى أراد املعنيون 

املحافظة عىل االستقرار اإلداري واملايل ووقف مصاريفه املهدرة 
باألندية، فإن ذلك يستدعي أولويات االختيار املمثلة بالكفاءة 

واألهلية لقدرات األشخاص املسريين لشؤون تلك املؤسسات، 
التي تجب إدارتها وفق نظام وسياسة واضحة املعالم ال تنحرف 

عن مسارها الصحيح. وبخالف ما حدث يف السنوات املاضية من 
هدر واستنزاف سواء بعلم أو جهل، فإن التنظيم اإلداري واملايل 

لألندية قد حان وقته فعليًا؛ نظراً ملا تستوجبه تداعيات هذه 
املرحلة املفصلية التي بالشك ستغري كثرياً من مالمح الحياة 
اليومية، مثلما ينبغي أيضًا تقنني وغربلة التكليف والتعيني 

القائمني عىل معيار النية الطيبة والسمعة أو املنصب والشهرة، 
حيث إنها ممارسة متأصلة منذ عقود أهملت قاعدة الشخص 
املناسب يف املكان املناسب، وأفقدت العمل اإلداري والريايض 
قوته وفاعلية أدائه، بسبب تفاوت العقليات والخربات وحتى 

املهارات عند األشخاص؛ لذا هي فرصة للتغيري، إذا رغب البعض 
فيه، وإذا كنا فعالً جادين يف مسلكه.

»الجائحة« فرصة إلصالح 
الوضع وتقويمه، 

للمحافظة على االستقرار 
اإلداري والمالي.

دروس من »الجائحة«

Twitter: @Yousif_alahmed

ملح وسكر

يوسف األحمد

انتهت أول من أمس املرحلة الثانية من 
ــــة  ــتــــــوحــ ــ ــــفــ بــــــــطــــــــولــــــــة الـــــــــــعـــــــــــرب الــــــــــفــــــــــرديــــــــــة املــ

للشطرنج )أونالين(.
وشــارك يف هذه املرحلة 198 العباً 
والعــبــة مــن 20 دولـــة عــربــيــة، وشهدت 
صـــــــعـــــــود 48 العـــــــــبـــــــــاً والعـــــــــبـــــــــة لــــلــــمــــرحــــلــــة 
ــــــى، وأضـــــــيـــــــف إلـــــيـــــهـــــم أصـــــحـــــاب  ــــطـ ــ ــــــوسـ الـ
التصنيفات الــدولــيــة الــعــلــيــا مــن 2000 
حــــتــــى 2400 نــــقــــطــــة، لـــيـــصـــبـــح عــــددهــــم 
ــــبـــــة، واســـتـــغـــرقـــت هـــذه  198 العــــبــــاً والعـ
املرحلة ساعتني حيث يصعد مــن هذه 
املـــرحـــلـــة لــلــمــرحــلــة الـــثـــالـــثـــة واالخــــــــرة 20 
العــــبــــاً والعــــبــــة، بـــاإلضـــافـــة اىل الــالعــبــني 
والالعبات ذوي التصنيفات العليا من 
2400 نقطة فأعىل والتي جرت أحداثها 
مساء أمس، وتقدمهم العب اإلمارات 
االســـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــاذ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدويل الـــــــــــــكـــــــــــــبـــــــــــــر ســــــــــالــــــــــم 

عــــبــــدالــــرحــــمــــن ومــــحــــمــــد صـــــالـــــح وبــــاســــم 
أمـــــــني وأحـــــمـــــد عــــــــديل، وقـــــــد تـــــم مـــراقـــبـــة 

البطولة عرب شبكة االنرتنت. 

وحل يف املراكز الـ20 األوىل كل من: 
سامح صادق من مصر، ومحمد تيسر 
من املغرب، ومحمد عيل بودريقة من 

تــــــــــــــونــــــــــــــس، ومـــــــــــحـــــــــــب أمــــــــــــــــــر مــــــــــــــن مـــــــصـــــــر، 
وأشـــــرف الــحــبــاشــة مــن تــونــس، وعـــادل 
شكري وياسني السنتييس من املغرب، 
ومــــالــــك قـــونـــيـــه يل مــــن ســــوريــــة، وخـــالـــد 
مــــــحــــــمــــــد عــــــــــــبــــــــــــدالــــــــــــرازق ومـــــــحـــــــمـــــــد ســــمــــر 
إبراهيم السيد وماركو فادي من مصر، 
ويــــحــــيــــى صـــــالـــــح عـــــيل فـــــــرج مـــــن الـــيـــمـــن، 
وأنـــــيـــــس مـــحـــمـــد عـــــاشـــــور مـــــن الــــجــــزائــــر، 
ــــتـــــي مــــــــن ســــــــــوريــــــــــة، ومــــحــــمــــد  ــــيـ وبـــــــشـــــــر عـ
ــــز  ــ ــــزيـ ــ ــــعـ ــ ــــدالـ ــ ــبـ ــ ــ الـــــــــــــرامـــــــــــــي مـــــــــــن املـــــــــــــغـــــــــــــرب، وعـ
املــحــمــود مـــن لــبــنــان، وســلــطــان الــزعــابــي 
مــــــن اإلمــــــــــــــــــارات، ورأفــــــــــــت عــــيــــى وغـــيـــث 
عبابنة من األردن، وعبدالعزيز عنقود 
مــــــــن املــــــــــغــــــــــرب.ورصــــــــــد االتـــــــــحـــــــــاد الـــــعـــــربـــــي 
للشطرنج جوائز نقدية للفائزين بمبلغ 

6000 دوالر.
دبي ■ اإلمارات اليوم

»الرياضات البحرية« يخاطب األندية 
لمناقشة سباقات الموسم

عـــقـــد مــجــلــس إدارة اتــــحــــاد اإلمـــــــارات 
ــــاعـــــه الـــــــــــــــدوري عـــرب  ــــتـــــمـ لـــــلـــــريـــــاضـــــات اجـ
تـــقـــنـــيـــات الــــتــــواصــــل عــــن بـــعـــد بـــرئـــاســـة 
حــــــريــــــز املــــــــــر مــــحــــمــــد بـــــــن حــــــريــــــز رئــــيــــس 
مــجــلــس اإلدارة، وحــــضــــور كــــل مـــن: 
أحــــمــــد إبــــراهــــيــــم مـــحـــمـــد نــــائــــب رئــيــس 
ــــــد عـــتـــيـــق  ــــاجـ ــ االتــــــــــحــــــــــاد، واألعــــــــــضــــــــــاء مـ
املـــــهـــــري وحــــســــن الـــــزعـــــابـــــي، واألمـــــــني 

العام مهرة فلكناز.
ونـــاشـــد مــجــلــس اإلدارة األنـــديـــة 
الــبــحــريــة ضـــــرورة الــعــمــل يــــداً واحــــدة 
ــــيــــــق عـــــــــــــــــودة نـــــاجـــــحـــــة  ــــقــ مـــــــــــن أجــــــــــــــل تــــــحــ
ومـــــــوفـــــــقـــــــة، وتــــــــوفــــــــر أفــــــضــــــل املــــعــــايــــر 
ــــرتـــــادي  لـــتـــحـــقـــيـــق األمـــــــــن والـــــســـــالمـــــة ملـ
املـــنـــشـــآت الـــريـــاضـــيـــة، واملــــشــــاركــــني يف 

كــــل الـــفـــعـــالـــيـــات الـــريـــاضـــيـــة وفــــق أطـــر 
وشروط السالمة وتعليمات الوقاية 
املتبعة والــصــادرة عن اللجنة العليا 
إلدارة األزمــــات والـــكـــوارث والــجــهــات 
الحكومية املختصة. وناقش مجلس 
ــــنـــــدة االجـــتـــمـــاع  اإلدارة عـــــىل رأس أجـ
أنــشــطــة وفــعــالــيــات املـــوســـم الـــريـــايض 
واملـــــــــوســـــــــم   2020-2019 الـــــــــبـــــــــحـــــــــري 
ــــبـــــحـــــري 2020-2021 يف  الـــــــريـــــــايض الـ
ظل تداعيات وباء كورونا املستجد، 
وتــــوقــــف عـــــدد مــــن األنــــشــــطــــة، وتـــقـــرر 
مــخــاطــبــة األنــــديــــة الـــبـــحـــريـــة ومــعــرفــة 
مدى رغبتها يف استئناف الفعاليات 

واستكمال ما تبقى منها.
دبي ■ اإلمارات اليوم

خالل اجتماع اللجنة المنظمة. ■من المصدر

حريز المر يتوسط أعضاء اتحاد الرياضات البحرية في اجتماع سابق. 
■أرشيفية

 والعبة للمرحلة النهائية في البطولة 
ً
تأهل 20 العبا

العربية للشطرنج

تــــتــــجــــه أنـــــــظـــــــار عــــــشــــــاق ســـــبـــــاقـــــات الـــخـــيـــل 
حول العالم، مساء اليوم، إىل مضمار 
نيوماركت العريق، حيث تدخل 15 من 
نخبة املهرات من عمر ثالث سنوات يف 
مهمة الفوز بلقب سباق »1000 غينيز 
الــربيــطــاين« املــخــصــص لــخــيــول »جـــروب 
ــــيـــــاً، ويــــعــــد أول  ــــاملـ 1« األعــــــــىل تـــصـــنـــيـــفـــاً عـ
سلسلة سباقات التاج الثاليث للموسم 
ــــفـــــني  الــــــــحــــــــايل، تــــتــــقــــدمــــهــــا مــــــهــــــرة غـــــودولـ
»فاينال سونغ« بإشراف املدرب سعيد 
بن ســرور، والساعية لحصد انتصارها 

األول عىل مضمار نيوماركت.
وتــواجــه مهرة »فاينال سونغ« 14 
ــــا املــــــــهــــــــرة  ــ ــــهـ ــ ــــــدمـ ــــقـ ــ ــتـ ــ ــ مــــــــــــن مـــــــنـــــــافـــــــســـــــاتـــــــهـــــــا، تـ
»كــــوادريــــالتــــرال« املــمــلــوكــة لــأمــر خالد 
بـــن عــبــدالــلــه آل ســـعـــود، والـــتـــي يــشــرف 
عليها املــــدرب روجــــر شــارلــتــون، ويــتــوىل 
قيادتها الفارس جيسون واتسون الذي 
ــــيـــــع  ســـــــــبـــــــــق أن قــــــــــــــادهــــــــــــــا لـــــــــلـــــــــفـــــــــوز يف جـــــمـ
مشاركاتها الثالث يف عالم السباقات، 
كـــان آخــرهــا ســبــاق »فيليز مــايــل« للفئة 
األوىل، الـــــذي أقـــيـــم أكــتــوبــر املـــــايض عىل 
املسافة واملضمار ذاتهما يف نيوماركت.

وتعّول اآلمــال اإلماراتية يف مهمة 
ــــمــــــس مـــــــهـــــــرات،  ــــقــــــب عـــــــــىل خــ ــلــ ــ ــــد الــ حــــــصــ
ــــتـــــي  فـــــــــعـــــــــالوة عـــــــــن »فــــــــايــــــــنــــــــال ســـــــــونـــــــــغ« الـ
ســـــــــــيـــــــــــتـــــــــــوىل قـــــــــــيـــــــــــادتـــــــــــهـــــــــــا الـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــارس بـــــــــــات 
كـــــوســـــغـــــراف، تـــنـــضـــم إلـــيـــهـــا رفـــيـــقـــتـــهـــا يف 
ــــر  ــــمــ شـــــــــعـــــــــار »غــــــــــــودولــــــــــــفــــــــــــني« املـــــــــــهـــــــــــرة »ســ
رومــــــــــــــانــــــــــــــس« بــــــــــــإشــــــــــــراف املــــــــــــــــــــدرب شــــــــــاريل 
آبــلــبــي، وقــــيــــادة الــــفــــارس ولـــيـــام بــيــوك، 
خـــصـــوصـــاً أن املـــهـــرة املـــنـــحـــدرة مـــن نسل 
الفحل »كينغمان« سبق أن أعلنت عن 
نــفــســهــا كــمــنــافــســة بــــــــارزة يف الــســبــاقــات 
الكالسيكية، بفوزها يونيو املايض وعىل 
املـــــضـــــمـــــار ذاتــــــــــه يف »نـــــيـــــومـــــاركـــــت« بــلــقــب 

ــــا تــضــم  ســــــبــــــاق »جـــــــــــــوالي كــــــــــــــــورس«. كـــــمـ
قائمة الخيول اإلماراتية، املهرة »رافال 
بـــرايـــز« املــمــلــوكــة لــســمــو الــشــيــخ حــمــدان 
بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف 
املـــــــــــــــــــدرب مــــــــــــــــارك جـــــــونـــــــســـــــتـــــــون، وقــــــــيــــــــادة 
الــــفــــارس مــايــكــل بــــارزالــــونــــا، وهــــي مــهــرة 
ــــقــــــاب،  ــــة ألــ مـــــقـــــتـــــدرة ويف رصـــــيـــــدهـــــا ثــــــالثــ
ــــافـــــة يف ثــــالثــــة ســـبـــاقـــات  وأحــــــــــــرزت الـــــوصـ
ــــا تـــــشـــــارك  ــــمـ ــــهـــــا، كـ خــــاضــــتــــهــــا يف مـــــســـــرتـ
املهرة »كلوك أوف سبريتس« اململوكة 
ــــــوم،  ــتـ ــ ــ ــــكـ ــ ــــــد آل مـ ــيـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــــد عـ ــــمـ ــ ــــحـ ــ لــــــلــــــشــــــيــــــخ مـ
بــــــــــــإشــــــــــــراف املــــــــــــــــــــدرب ريـــــــــتـــــــــشـــــــــارد هــــــــانــــــــون، 
وقيادة الفارس أنتوين أتزيني، لتكتمل 
الخماسية اإلماراتية مع املهرة »أندر ذا 
ســــــتــــــارز« بـــشـــعـــار املـــــالـــــك ســـعـــيـــد مـــنـــانـــة، 
بـــإشـــراف املـــــدرب جــيــمــس تــــات، وقــيــادة 
الفارس بي جي ماكدونالد، والهادفة 
إىل إحراز لقبها األول يف سباقات الفئة 
ــتــــائــــج  األوىل األعــــــــــــــىل تـــــصـــــنـــــيـــــفـــــاً، بــــــعــــــد نــ
مشرفة املوسم املــايض يف سباقات أقل 
تصنيفاً، كان آخرها الفوز أكتوبر املايض 
بـــلـــقـــب ســـــبـــــاق »أوكـــــــشـــــــن ســــتــــيــــكــــس« يف 
ــــرة املــنــافــســة يف  ــ نـــيـــومـــاركـــت. وتــتــســع دائـ
الـــلـــقـــب، حــــني يـــدفـــع املـــــــدرب اإليـــرلـــنـــدي 
املــــخــــضــــرم أديـــــــــان أوبــــــرايــــــن الــــــــذي أشـــــرف 
عىل ثالثة من الفائزات بالنسخ الثالثة 
األخرة، باملهرة »لوف« املتوجة سبتمرب 
بـــــــســـــــبـــــــاق »ســـــــــــتـــــــــــاد ســــــتــــــيــــــكــــــس« لـــــخـــــيـــــول 
»جـــــــروب 1«، وحـــلـــت ثـــالـــثـــة يف ســبــاقــهــا 
األخر خلف »كوادريالترال«، كما تربز 
ضـــــــــــمـــــــــــن قـــــــــــائـــــــــــمـــــــــــة املـــــــــــــنـــــــــــــافـــــــــــــســـــــــــــات املـــــــــــهـــــــــــرة 
»مــيــلــيــســل« الـــتـــي يـــشـــرف عــلــيــهــا املـــــدرب 
ــبـــــق لـــهـــا  ــ جـــــــــون هـــــاريـــــنـــــغـــــتـــــون، والـــــــتـــــــي سـ
الـــــفـــــوز بــــســــبــــاق »جــــــــــروب 1« يف مــضــمــار 
نيوماركت، حني توجت سبتمرب املايض 
بــلــقــب ســبــاق »شــيــفــيل بــــارك ستيكس« 
وإنما عىل مسافة أقل، وتتطلع إلحراز 

لقبها األول عىل مسافة امليل.

جوني جبور ■ دبي

 في افتتاح سلسلة التاج الثالثي اليوم
ً
تواجه 14 منافسا

مهرة غودولفين »فاينال سونغ« ترفع 
شعار التحدي في »1000 غينيز البريطاني« 

»فاينال 
سونغ« خالل 

مشاركتها يناير 
الماضي في 

موسم كرنفال 
كأس دبي 
العالمي.   
■من المصدر

رباعية لخيول اإلمارات في مضمار 
نيوماركت البريطاني

واصلت خيول اإلمارات تألقها على مضمار نيوماركت البريطاني 
العريق، لليوم الثاني على التوالي، بعد أن حققت أمس أربعة 

انتصارات من أصل األشواط الثمانية التي تضمنها السباق.
وجاء أبرز االنتصارات مع مهرة غودولفين »تيربلوم« بإشراف 

المدرب جون غودسون وقيادة الفارس فرانكي ديتوري، عقب 
فوزها بلقب الشوط الثالث »داهليا ستيكس« المخصص لخيول 
 لفوز المهر 

ً
»جروب 2« لمسافة 1800 متر، والذي جاء مكمال

»فار أبوف« المملوك للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، 
وإشراف المدرب جيمس تيت، وقيادة الفارس باتريك جوزيف 
ماكدونالد، بلقب الشوط الثاني »باالس هاوس ستيكس« 

لمسافة 1000 متر وخصص لخيول »جروب 3«.
وحقق المهر »منتظم« المملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد 

آل مكتوم، بإشراف المدرب وليام هاجس، وقيادة الفارس 
جيم كروالي، الفوز بلقب الشوط السادس لمسافة 1600 متر 

عشبي، قبل أن يفوز الجواد »بلو باي ويند« المملوك لسمو 
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب 

مارك جونستون وقيادة الفارس باتريك جوزيف ماكدونالدز، 
بلقب الشوط السابع لمسافة 1400 متر عشبي.

»تيربلوم« بقيادة الفارس فرانكي ديتوري ظفرت بلقب 
»داهليا ستيكس«. ■من المصدر

https://www.emaratalyoum.com/
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صفقات بارزة راوحت 
مكانها وفشل برشلونة 

10في إتمامها

نيمار

ماتياس دي ليخت

 هاالند 

ويليان 

 لوكا يوفيتش

 ميراليم بيانيتش

 أنخل دي ماريا

 تيمو فيرنر

رودريغو مورينو

الحديث األبرز طوال الموسمين 
الماضيين كان سعي برشلونة 

الستعادة البرازيلي نيمار، بعد أن 
انتقل إلى سان جرمان بدفع 

الشرط الجزائي البالغ 222 مليون 
يورو. ورغم أن برشلونة وافق 

على دفع 150 مليون يورو 
بجانب العَبين، فإن ذلك لم يقنع 

الباريسي الذي تمسك ببقاء 
العبه، بجانب ظهور 

أصوات معارضة 
لعودة نيمار، على 

اعتبار أن انتقاله لسان 
جرمان كان »خيانة«.

حاول برشلونة الموسم الماضي بقوة ضم الهولندي ماتياس 
 في ظل معاناة خط الدفاع مع اإلصابات، لكن 

ً
دي ليخت، خصوصا

الصفقة راوحت مكانها بسبب رفض برشلونة دفع 70 مليون 
يورو، وإصراره على 60، األمر الذي جعل يوفنتوس يقتحم 

الصفقة وينهيها لمصلحته، بعد إقناع وكيل الالعب اإليطالي 
رايوال في صيف 2019. 

لعل أكثر ما ندم عليه جمهور 
برشلونة ومسؤوليه تفويت 

فرصة التعاقد مع أبرز 
مهاجم شاب في العالم، 
قناص دورتموند، النرويجي 
 
ً
هاالند، الذي كان معروضا
على برشلونة قبل انتقاله 

من سالزبورغ 
النمساوي، مقابل 

بسيط 20 مليون يورو 
في يناير 2019، لكن 

ل عليه وقتها 
ّ

برشلونة فض
الغاني بواتينغ الذي لم 

 يذكر بجانب 
ً
يقدم شيئا

تقدمه في السن. 

سعى فريق برشلونة، في ظل 
معاناته على مستوى وسط 

الميدان، إلى التعاقد مع 
نجم تشلسي البرازيلي 

ويليان، منذ الصيف الماضي، 
وجدد مسعاه في 

االنتقاالت الشتوية، لكن رغم 
ذلك، استمر ويليان حتى اآلن 

مع فريقه. وتبين أن سبب 
فشل الصفقة يعود إلى 

مطالبة تشلسي بـ80 
مليون يورو، بجانب العمر 

المتقدم لويليان البالغ 31 
.
ً
عاما

كان الصربي لوكا يوفيتش، 
، أحد 

ً
العب ريال مدريد حاليا

أبرز األسماء على قائمة 
برشلونة لتعويض 

األوروغوياني لويس سواريز، 
الذي تقدم في السن، إال 
أن الصفقة فشلت بعد أن 

 برشلونة في 
ً
تأخر كثيرا

حسمها، وكان يريد 
إتمامها بمبلغ  رفضه 
وكيل الالعب وناديه 

السابق بنفيكا البرتغالي، 
فتدخل ريال مدريد ورفع 

 
ً
السعر إلى 60 مليونا

وحسمها في صيف 2019.

أجرى برشلونة اتصاالت 
واسعة بالبوسني ميراليم 
بيانيتش، لدرجة أنه بحسب 
وسائل إعالم إسبانية تم 

 على كل 
ً
االتفاق مبدئيا

شيء، وألمح الالعب 
نفسه إلى رغبته في 
االنتقال لخوض تجربة 

 عن 
ً
جديدة بعيدا

يوفنتوس، ناديه الحالي، 
 في 

ً
لكن برشلونة تأخر كثيرا

إتمام الصفقة، بعد أن 
رفض دفع 60 مليون 

يورو، ليقرر الالعب 
االستمرار مع »اليوفي«.

ظل األرجنتيني أنخل دي ماريا، 
مهاجم سان جرمان، أحد 

األسماء المطلوبة بشدة في 
برشلونة، حتى قبل انتقاله 

لريال مدريد من بنفيكا 
البرتغالي. وحاول مرة أخرى 

برشلونة التعاقد معه 
باعتراف من الالعب نفسه 
في صيف 2017، بعد أن 

 في سان 
ً
أصبح العبا

جرمان، لكن سبب عدم 
اكتمال الصفقة هو الرفض 

المباشر من الالعب الراغب 
في االستمرار مع ناديه 

الحالي.

فاجأ تشلسي اإلنجليزي 
الجميع قبل أيام بإعالنه 

التعاقد مع المهاجم 
األلماني تيمو فيرنر، أحد أبرز 

 في 
ً
المهاجمين الشباب حاليا
أوروبا، إذ حسمها بـ50 

مليون يورو فقط، رغم أن 
برشلونة كان أحد أبرز األندية 

التي ارتبطت بشدة بضم 
مهاجم فريق اليبزيغ 

األلماني السابق. 

 
ً
االسم األبرز الذي كان قريبا

 من االنتقال إلى برشلونة 
ً
جدا

يناير الماضي، في ظل إصابة 
سواريز، هو اإلسباني 

رودريغو مورينو، لكن رغم 
االتفاق مع فالنسيا، فشلت 

الصفقة. وقال رئيس 
فالنسيا، أنيل مورتي، 

إنهم تفاجأوا من 
تراجع برشلونة عن 

عرضه السابق، 
حيث قدما عرضا 

أقل بكثير من 
 
ً
مستوى الـ60 مليونا
التي طلبها فالنسيا. 

 في سوق االنتقاالت الصيفية، هو 
ً
االسم األبرز حاليا

األرجنتيني الوتارو مارتينيز، ورغم الحديث عن اكتمال 
الصفقة بـ110 ماليين يورو )قيمة الشرط الجزائي(، 
فإنها قد ال تنتهي بالنهاية السعيدة. فقد أشارت 

وسائل إعالم إيطالية عن طلبات جديدة من وكيل 

الالعب من أجل الحصول على ضمانات للمشاركة 
 تدخل شخصيات في 

ً
بشكل أساسي، بجانب أيضا

برشلونة لمنع اكتمالها، خشية أن يتم هدر أموال 
طائلة دون جدوى على العب قد يكرر سيناريو 

ين.  البرازيلي كوتينيو والعبين آخر

الوتارو مارتينيز 1

2

5

8

3

6

9

4

7

10

أعــــــــــــــــــــــــــادت صــــــــفــــــــقــــــــة األرجــــــــــنــــــــــتــــــــــيــــــــــنــــــــــي، الوتــــــــــــــــــــــارو 
مارتينيز، مهاجم فريق إنرتميالن اإليطايل، 
ذكريات جمهور برشلونة عن عدد كبري من 
الــــصــــفــــقــــات لــــالعــــبــــن بـــــــارزيـــــــن، أخـــــــــذت حــــيــــزاً 

كبرياً من األحاديث اإلعالمية، إال أنها لم تر 
الــنــور يف الــنــهــايــة. وبــعــد أن راجـــت أخــبــار غري 
رســــمــــيــــة عـــــن اكــــتــــمــــال الـــصـــفـــقـــة مــــقــــابــــل 110 
مـــــــاليـــــــن يـــــــــــــورو بـــــــدعـــــــم مــــــــن لـــــيـــــونـــــيـــــل مــــيــــي، 
ــــفـــــر، بــحــســب  عــــــــــادت األمـــــــــــور إىل نــــقــــطــــة الـــــصـ
وســائــل اإلعـــالم اإليــطــالــيــة، الــتــي أشـــارت إىل 

خــالفــات لــم تــحــل حــول الــصــفــقــة، وأنــهــا قد 
ــلـــــعـــــة  ــ ــــقـ ــــهــــــي بـــــــانـــــــتـــــــقـــــــال الوتــــــــــــــــــــــــارو إىل الـ ــتــ ــ ــنــ ــ ال تــ
ــــارزة حـــاول  الــكــاتــالــونــيــة. وتـــالـــيـــاً 10 أســـمـــاء بــ
جـــــــاهـــــــداً بــــرشــــلــــونــــة الــــتــــعــــاقــــد مــــعــــهــــا دون أن 
يـــــنـــــجـــــح يف ذلــــــــــــــك، مـــــنـــــهـــــم اســــــــتــــــــعــــــــادة نـــجـــمـــه 

السابق نيمار. 

حميد نعمان ■ دبي
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بنوك
اشتىك قراء تأخر صرف رواتبهم عن شهر مايو 

املنصرم، بسبب أعطال تقنية يف عدد من البنوك، 
يف الوقت الذي قامت هذه البنوك بخصم أقساط 
القروض يف مواعيدها املقررة، ما جعل رصيدهم 
سالب، وعّرضهم ملواقف محرجة العتقادهم أن 

لديهم أمواالً يف الحساب.

زراعة
نّوه متسوقون باملنتجات الزراعية املحلية التي 
تعرضها منافذ بيع، مؤكدين أنها ذات جودة 

عالية ونظيفة، وأسعارها مقبولة ويف متناول 
الجميع، مطالبني بدعم التجربة وتوفري منصات 

بيع يف أماكن أكرث.

حضانات
طالبت مالكة حضانة يف دبي وزارة الرتبية 

والتعليم بإيجاد حل للوضع الراهن إلغالق 
الحضانات، بسبب فريوس »كورونا«، الفتة إىل 

أن ُمالك الحضانات يواجهون مشكالت أبرزها 
رواتب املوظفني ورسوم الخدمات والرتاخيص 

وغريها، واستمرار اإلغالق سيؤدي إىل تكبدهم 
خسائر أكرب.

ورق
انتقد قراء إصرار بعض املطاعم يف أبوظبي عىل 

تقديم قائمة طعام ورقية للزبائن، ما يساعد عىل 
نشر العدوى بفريوس »كورونا«، ودعوا إىل إيجاد 
وسائل بديلة باالعتماد عىل التكنولوجيا الحديثة.

إنارة
الحظ قراء أن إنجاز الطرق بمنطقة حيص يف 

الشارقة، لم يواكبه تشغيل أعمدة اإلنارة حتى 
اآلن، ما يجعلها غري آمنة عند استخدام املركبات 

يف ساعات الليل.

ازدحام
الحظ قراء أن الحياة الطبيعية بدأت تعود إىل 

مساراتها السابقة، مدللني عىل ذلك بعودة 
الشوارع إىل االزدحام، خصوصاً يف أوقات عودة 

املوظفني من دبي إىل الشارقة، إىل جانب تزايد 
عدد زوار مراكز التسوق، مع االلتزام بمعايري 

التباعد الجسدي وارتداء الكمامات.

»طيران اإلمارات« 
تواصل دعم الحياة 

البرية واالستدامة

أكـــــدت »طــــــران اإلمـــــــــارات« أنـــهـــا تــدعــم 
حـــــــــمـــــــــايـــــــــة الـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــاة الــــــــــــــــريــــــــــــــــة، وتــــــــلــــــــتــــــــزم 
بــــــمــــــحــــــاربــــــة االتـــــــــــجـــــــــــار غـــــــــر املـــــــــــشـــــــــــروع يف 
الــــــــــــحــــــــــــيــــــــــــوانــــــــــــات الـــــــــــــــــريـــــــــــــــــة، كـــــــــاتـــــــــخـــــــــاذهـــــــــا 
حيوانات أليفة، أواالتجار يف جلودها 
أو أنــــــيــــــابــــــهــــــا أو أجــــــــــــــــزاء أخــــــــــــــرى مــــنــــهــــا، 
الســــــتــــــخــــــدامــــــهــــــا يف الـــــــــــغـــــــــــذاء والــــــــــــــــــدواء 
وصناعة املالبس واملجوهرات والحيل.

وتزامناً مع اليوم العاملي للبيئة، 
الـــــــــــــذي تــــحــــتــــفــــل بــــــــه األمـــــــــــــم املــــــتــــــحــــــدة يف 
الــــــخــــــامــــــس مــــــــن يــــــونــــــيــــــو، تـــــحـــــت شــــعــــار 
»وقــــــت لــلــطــبــيــعــة«، أصـــــــدرت »طـــــران 
ــئـــــي لـــلـــســـنـــة  ــ ـــيـ ـــبــ اإلمــــــــــــــــــــــارات« تـــــقـــــريـــــرهـــــا الــ
املالية 2019/  2020، وعىل الرغم من 
انـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــم بــــــــــــجــــــــــــائــــــــــــحــــــــــــة 
»كــوفــيــد-19«، يسلط التقرير الضوء 
عــــــــىل أهــــــــــــــــداف وإنــــــــــــجــــــــــــازات الــــــنــــــاقــــــلــــــة يف 

املجال البيئي.
وأشــــــــــارت »طـــــــــران اإلمـــــــــــــارات« إىل 
أنــــــــــهــــــــــا تــــــــــقــــــــــدم الــــــــــــدعــــــــــــم لـــــــلـــــــجـــــــهـــــــود عــــىل 
مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، كـــمـــا أنـــهـــا جـــــزء مــن 
مــنــظــمــة »مــــتــــحــــدون مــــن أجـــــل الـــحـــيـــاة 
الــريــة« و»الــحــد مــن فــرص الــنــقــل غر 
املـــشـــروع لـــأنـــواع املـــهـــددة بــاالنــقــراض« 
و»املــجــلــس الــعــاملــي للسفر والسياحة 

.»WTTC
وال تـــــســـــمـــــح »طـــــــــــــــران اإلمــــــــــــــــــارات« 

بـــنـــقـــل أنــــــــواع الــــحــــيــــوانــــات املــــحــــظــــورة أو 
جوائز الصيد، أو أي منتجات مرتبطة 
بــأنــشــطــة غــــر قـــانـــونـــيـــة لــلــحــيــاة الـــريـــة. 
وتــــــــم تــــــدريــــــب فـــــريـــــق املـــــنـــــاولـــــة األرضـــــيـــــة 
الــتــابــع لــلــنــاقــلــة، وفــــق أنــظــمــة االتــحــاد 
الـــــــــــــــدويل لــــلــــنــــقــــل الــــــــجــــــــوي لــــلــــحــــيــــوانــــات 
الـــــــــحـــــــــيـــــــــة، وســــــــيــــــــاســــــــاتــــــــهــــــــا الــــــــداخــــــــلــــــــيــــــــة، 
ودربـــــت »طـــــران اإلمـــــــارات« أيـــضـــاً أكــر 
مــــن 2500 مـــوظـــف يف قـــســـم خـــدمـــات 
ــــام املــــــــــــايض، لــــلــــتــــعــــرف إىل  ــ ــــعـ ــ املـــــــطـــــــار، الـ

الشحنات املشبوهة واإلبالغ عنها.
وتــــــدعــــــم الــــنــــاقــــلــــة حــــمــــايــــة األنـــــــــواع 
الـــــــنـــــــبـــــــاتـــــــيـــــــة والـــــــــحـــــــــيـــــــــوانـــــــــيـــــــــة املـــــــــــــهـــــــــــــددة يف 
أسرتاليا منذ 10 سنوات، يف »منتجع 
وولــــــــــغــــــــــان فــــــــــــــايل« بـــــــــواليـــــــــة نــــــيــــــو ســـــــــاوث 

ــــلـــــز، وعــــمــــل املـــنـــتـــجـــع بــــتــــعــــاون وثـــيـــق  ويـ
مع املجتمع املحيل إلجالء الحيوانات 
عقب حرائق الغابات، التي اجتاحت 

البالد العام املايض.
واســتــطــاعــت »طــــران اإلمـــــارات«، 
مـــــــــن خــــــــــــالل شــــــراكــــــتــــــهــــــا الــــــنــــــاجــــــحــــــة مــــع 
محمية دبــي الصحراوية، التي بدأت 
منذ 20 عاماً، توفر املــأوى والحماية 
ألعــــداد كــبــرة مــن الــحــيــوانــات الــريــة، 
مــثــل املــهــا الــعــربــي والــغــزالن العربية، 
وأطــــلــــقــــت املــــحــــمــــيــــة، يف يــــنــــايــــر املــــــايض، 
ــــارى، مـــــا شــــّكــــل إنـــــجـــــازاً  ــــبــ 250 طــــائــــر حــ
بــــــــــــــــــــــــــارزاً لــــــــــهــــــــــا. والتــــــــــــــــــــــــــزال مــــــحــــــمــــــيــــــة دبــــــــي 
الــــــــــــصــــــــــــحــــــــــــراويــــــــــــة تــــــــــنــــــــــفــــــــــرد يف الــــــــبــــــــحــــــــوث 
الــبــيــئــيــة، إذ تـــتـــعـــاون بــشــكــل دائـــــم مــع 
الجامعات املحلية والدولية، وُقبلت 
املــــحــــمــــيــــة عــــــــام 2018 مــــرشــــحــــة ضــمــن 
الــقــائــمــة الـــخـــضـــراء لــلــمــنــاطــق املــحــمــيــة 
الــــــــتــــــــابــــــــعــــــــة لـــــــــالتـــــــــحـــــــــاد الـــــــــــــــــــــــدويل لــــحــــفــــظ 
ــــيـــــعـــــة، ويــــــعــــــد الــــــرتشــــــيــــــح مـــــعـــــيـــــاراً  ــــبـ الـــــطـ
عـــاملـــيـــاً لــلــمــنــاطــق املــحــمــيــة ذات اإلدارة 
األفــضــل حــول الــعــالــم. ويــشــكــل الحد 
مــــــن مــــســــتــــويــــات االنـــــبـــــعـــــاثـــــات الــــغــــازيــــة 
عـــنـــصـــراً أســـاســـيـــاً ضــمــن اســرتاتــيــجــيــات 
»طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران اإلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات« الــــــــــــخــــــــــــاصــــــــــــة 

باالستدامة البيئية. 
دبي ■ اإلمارات اليوم

الحد من االنبعاثات 
عنصر أساسي ضمن 
استراتيجيات الناقلة.

ال تسمح بنقل أنواع 
الحيوانات المحظورة 

أو جوائز الصيد.

مـــع تـــفـــي فـــــروس كــــورونــــا املــســتــجــد 
يف الــــــــــرازيــــــــــل، الـــــشـــــهـــــر املـــــــــــــايض، ركـــــب 
ريــــــــــكــــــــــاردو غـــــــــاروكـــــــــس مــــــــع والـــــــــدتـــــــــه يف 
ســــــــيــــــــارة اإلســـــــــعـــــــــاف الـــــــتـــــــي نــــقــــلــــتــــهــــا إىل 
»الـــــــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــــــوارئ«، بــــــــــــعــــــــــــد مـــــــــعـــــــــانـــــــــاتـــــــــهـــــــــا 
مــــــــــــــــضــــــــــــــــاعــــــــــــــــفــــــــــــــــات جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء إصــــــــــــابــــــــــــتــــــــــــهــــــــــــا 

بـ»كوفيد-19«.
ــــامــــــي،  وبـــــــعـــــــد أيــــــــــــــــام، أدخـــــــــــــل املــــــحــ
الــــــــبــــــــالــــــــغ مــــــــــن الـــــــعـــــــمـــــــر 57 عــــــــــــامــــــــــــاً، إىل 
ــــد تــــشــــخــــيــــص  ــ ــــعـ ــ ــــفــــــســــــه بـ املـــــســـــتـــــشـــــفـــــى نــ
إصـــــــــابـــــــــتـــــــــه بــــــــــــالــــــــــــوبــــــــــــاء. والــــــــــــــــيــــــــــــــــوم، بــــعــــد 
أســـــــــــبـــــــــــوعـــــــــــن شـــــــــــاقـــــــــــن مـــــــــــــن خــــــضــــــوعــــــه 
لــــلــــعــــالج، يـــشـــعـــر بـــالـــفـــخـــر بـــــــأن يــطــلــق 
ــــيـــــاً«، إال أن والــــدتــــه  عــــىل نـــفـــســـه »نـــــاجـ

)88 عاماً( لم تتمكن من النجاة.
وأقـــام يف املستشفى بــســاو باولو 
ســــتــــة أيــــــــــام، مــــــوصــــــوالً بــــجــــهــــاز تــنــفــس 

اصطناعي يف وحدة العناية املركزة.
وقـــال غــاروكــس »أحــيــانــاً، كانت 
نــوبــات الــســعــال عنيفة جـــداً، لدرجة 

أنـــنـــي شـــعـــرت كـــــأن صــــــدري يـــتـــمـــزق«، 
وأضـــــــــــاف أنـــــــه يف مــــرحــــلــــة مـــعـــيـــنـــة كــــان 
ــــكــــــن  ضــــــــــعــــــــــيــــــــــفــــــــــاً جــــــــــــــــــــــــــداً لــــــــــــــــدرجــــــــــــــــة لــــــــــــــــم يــ
بــــاســــتــــطــــاعــــتــــه رفـــــــــع ذراعـــــــــيـــــــــه، وتــــــابــــــع: 
ــــبـــــت إىل الـــخـــطـــوط  ــــر بــــأنــــنــــي ذهـ ــــعــ »أشــ
ــــــع مـــــســـــدس،  ــــــرب مـ ــــــحـ األمــــــامــــــيــــــة يف الـ

وكــــان عـــيل الــقــتــال مـــن أجــــل نــجــايت«. 
وكـــجـــزء مـــن الــــعــــالج، تــلــقــى عــمــلــيــات 
نـــــــقـــــــل بــــــــــالزمــــــــــا الــــــــــــــــدم مــــــــــن نــــــــاجــــــــن مــــن 
»كـــــــوفـــــــيـــــــد-19«، وهـــــــو عـــــــالج تـــجـــريـــبـــي 

يعتقد أنه أنقذ حياته. 
ساو باولو ■ أ.ف.ب

افــــــــتــــــــتــــــــح، أول مــــــــــن أمــــــــــــــــس، مــــــــجــــــــدداً 
مــنــتــجــع يـــونـــيـــفـــرســـال أورالنـــــــــدو، أول 
املـــتـــنـــزهـــات الـــرئـــيـــســـة يف فـــلـــوريـــدا الــتــي 
تعود إىل الحياة، منذ إغالقها بسبب 
جائحة »كوفيد-19« قبل ثالثة أشهر 

تقريباً.
وأغـــلـــق »يـــونـــيـــفـــرســـال أورالنـــــــدو« 
واملـــــــتـــــــنـــــــزهـــــــات الـــــرتفـــــيـــــهـــــيـــــة األخــــــــــــــــرى يف 
املدينة الواقعة وسط فلوريدا، يف 15 
مــارس املــايض، لكبح انتشار فروس 

كورونا املستجد.
واتــــــــــخــــــــــذت إدارة املـــــــتـــــــنـــــــزه تــــــدابــــــر 
للحفاظ عىل السالمة العامة، منها 
قـــــيـــــاس حــــــــــــرارة الــــــــــــــزوار عــــنــــد املـــــدخـــــل، 
ووضــــــــــع الـــــكـــــمـــــامـــــات، وإشـــــــــــــــارات عـــىل 
األرض لــلــمــســاعــدة يف فـــرض الــتــبــاعــد 
االجـــــتـــــمـــــاعـــــي، إضــــــافــــــة إىل مـــلـــصـــقـــات 
ــــر الــــــــجــــــــمــــــــهــــــــور عـــــــــــىل مــــــســــــاعــــــدتــــــه  ــ ــــكـ ــ ــــــشـ تـ

»خالل هذا الوقت غر املسبوق«.
لكن املــتــنــزه لــن يستقبل إال %35 

ــــلــــــق  ــــيــــــة، وأطــ ــــابــ ــــعــ ــيــ ــ ــتــ ــ مــــــــن قــــــــدرتــــــــه االســ
نــــــــظــــــــامــــــــاً مــــــــــن الــــــــخــــــــطــــــــوط االفــــــــرتاضــــــــيــــــــة 
يــــمــــكــــن حــــجــــز املـــــســـــاحـــــة فــــيــــهــــا مـــســـبـــقـــاً 

لتجنب تشّكل الطوابر والحشود.
ــــــح، يـــــــــوم االثـــــــنـــــــن املـــــــــايض،  ــتـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وافـ
مــتــنــزه »لـــيـــغـــوالنـــد فـــلـــوريـــدا بــــــارك« يف 
ــــرر  ــــقــ ــنــــــة ويـــــــنـــــــرت هــــــايــــــفــــــن، ومـــــــــــن املــ ــ ــــديــ مــ

افــــتــــتــــاح »يس وورلـــــــــــد« يف أورالنـــــــــــدو، 
األربعاء املقبل.

ــــاً ملــعــظــم  ــــنـ وتـــــعـــــد أورالنــــــــــــــدو مـــــوطـ
املـــــــتـــــــنـــــــزهـــــــات الـــــرتفـــــيـــــهـــــيـــــة يف الـــــــــواليـــــــــة، 
وترحب كل عام بمالين السياح من 

أنحاء العالم.
أورالندو ■ أ.ف.ب

قضى 6 أيام بـ »العناية المركزة« في البرازيل أول المتنزهات الرئيسة في فلوريدا

الناقلة تؤكد التزامها نحو 
البيئة في يومها العالمي

ناٍج من »كوفيد-19«: »البالزما« 
أنقذت حياتي

»يونيفرسال أورالندو« يعود 
إلى الحياة بتدابير سالمة

كتب النجاة ألمه. ■أ.ف.ب
ُ
غاروكس تعافى لكن لم ت

المتنزه لن يستقبل إال 35% من قدرته االستيعابية. ■ أ.ف.ب

سكيك
sekeek@emaratalyoum.com

يمكن إرسال سكيك على »واتس أب« رقم 

 ٠5٠٢٢99551
 بصورة حال توافرها.

ً
مرفقا

نعتذر عن عدم نشر مالحظات القراء
غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

2500
موظف في قسم 
خدمات المطار تم 
تدريبهم، العام الماضي، 
للتعرف إلى الشحنات 
المشبوهة.

»طيران اإلمارات«، من خالل 
شراكتها مع محمية دبي، 

وفرت المأوى ألعداد 
كبيرة من الحيوانات البرية. 

■من المصدر



اإلعالنات المبوبة

احجز إعالنك مباشـرة عبر 

SMS: 5125SMS: 5071

لإلعالن العادي أرسل
 رسالة نصية على الرقم

لإلعالن الملون أرسل 
رسالة نصية على الرقم

https://shop.emaratalyoum.com/classifieds

اتصاالت - دو »٢٠ درهم« يوم واحداتصاالت - دو »٣٥ درهم« ثالثة أيام

www.emaratalyoum.comاألحد 0٧ من يونيو 2020    ١٥ من شوال ١٤٤١ هـــــ   العدد ٥٣١٠

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 : 2017 - تشيكات الوكالة 

اللون : أبيض - للجادين فقط 
قطعت : 24000 كم 

السعر : ٣00000 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

للمزيد ...
)٤-3(     0553١39990

أرقام مميزة
للبيع ... 8X الفئة ٥ »أبوظبي« 

للبيع ... 9X كود S »دبي«
للبيع ... 22222 كود I »دبي«

للبيع ... 11111 كود D »دبي«
)6-7(    0555552020

أرقام مميزة دبي
للبيع ...

E91110 = 22000 درهم
S1822 = 15000 درهم

M8873 = 13000 درهم
J57770 = 8800 درهم

)6-7(    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

أرقام مميزة دبي
S للبيع ... كود

4٥٣٣ = 12000 درهم
18218 = ٣000 درهم

٥9696 = ٣٥00 درهم
2٣٥00 = ٣٥00 درهم
82900 = ٣000 درهم

)5-8(    97١5027٤7000

رقمني مميزين
للبيع ...

9064 كود E = ٥900 درهم
86٥٣ كود R = 4600 درهم

Dubai9990 : إنستجرام
)5-8(     0553١39990

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

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

أرقام مميزة
للبيع ... 

0٥076٥4٣2٣ = 8٥00 درهم »تنازيل«
0٥0٣4٥674٥ = ٣000 درهم »تصاعدي«

 B ورقم مميز دبي 67894 كود
السعر : 9000 درهم

)١١-٤(   97١56١0١0١07

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

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 فلل 
سوبر ديلوكس ، يف عجمان ، من املالك مباشرة 
بدون عمولة ، مكتب تشطيب عايل جدا ، متلك 
جلميع اجلنسيات 100% ، ممكن للمشرتي أن 

ميول على البنك نحن نقوم بإجراءات التخليص 
واملوافقة ، للتواصل على ...

)6-30(    0506٤3006٤

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 مستودع
بالصجعة ، الشارقة ، شارع رئيسي 

املساحة : 20000 قدم2 ، عدد : 9 مستودعات 
مع طابق ميزانني ، عدد : 2 حمالت 

 السعر : 9 مليون درهم »فقط«
)6-٤(    05277777١٤

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 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
يف مكة املكرمة ، جاهزة للسكن
)6-9(    97١505063595

للبيع أرض
سكني ، بالسلمة ، أم القيوين 

املساحة : 80000 قدم2 
السعر : 3 مليون درهم

)6-7(     05277777١٤

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 1 

املساحة : 16٥000 قدم2 
السعر : 70 مليون درهم 

)6-٤(    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

لإليجار فيال 
مفروشة ، ٣ غرف ، يف جبل علي 

السعر : 7٥000 درهم
)5-١8(     97١562002009

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 شقة 
غرفتني وصالة ، بعجمان ، الهورايزون تاور 

بدون وسيط ، الرجاء اإلتصال على ...
)5-١8(    0507509092

للبيع بناية
جديدة ، يف دبي ، مؤجرة 

الدخل : 8.٥٪ ، إيجارات حديثة
السعر : 2٣ مليون درهم

)5-١8(     97١562002009

للبيع أرض
بالقوز ، املساحة : 11٥000 قدم2 

السعر : 10 مليون درهم 
)6-٤(    05277777١٤

نشرتي عقارات
بيوت شعبية وأراضي سكنية وجتارية

من املالك فقط ، يف أنحاء دبي
)5-22(     97١50300١997

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

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

لإليجار بيت 
يف العوير ، ٥ غرف

)6-7(    97١5٤٤٤02٤92

للبيع أرضني 
برأس اخليمة ، باحلرف 

مساحة كل أرض : 10000 قدم 
السعر : ٣00000 درهم »لألرضني«

واتس آب على ...
)6-7(    055585505٤

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

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

للبيع فيال 
بالرفاعة اجلديدة ، برأس اخليمة ، من املالك 

)6-5(    0507١6٤666

للبيع فلل
سوبر ديلوكس ، تشطيب راقي ، يف عجمان 

)6-٤(     97١503627667

للبيع أو للمبادلة 
عقارات ، ملك حر ، لها دخل و تناسب املستثمرين 

السعر : ٥ حتى 1٥0 مليون درهم
)6-3(    97١509١7٤٤88

لإليجار معرض 
للسيارات ، يف رأس اخلور ، للجادين ، من املالك 

)6-١(    0527707١١١

للبيع أرض 
بند الشبا ٤ ، مبوقع مميزجدا ، 15000 قدم 

السعر : ٤.5 مليون درهم
)6-8(    97١5030١0566

للبيع أرض 
مركز تسويق ، بجبل علي ، منطقة الصناعية 1 

املساحة : 6406٣ قدم2 
السعر : 4٥ مليون درهم

)6-١(     05277777١٤

مطلوب فيال 
أو بيت عربي قدمي ، يف منطقة القوز 1 ، بدبي

بسعر مناسب ، ميتنع الوسطاء ، من املالك مباشرة 
)5-2٤(     050755٤٤٤8

للبيع أو لإلستثمار 
مطعم ومقهى راقي ، يف دبي

)5-22( 0507090300-0507060200

للبيع مستودع 
يف القوز ، املساحة : 7٥000 قدم2 

املساحة املبنية : 62481 قدم2 
اإليجار : 28٣7٣6 درهم

السعر : 12 مليون درهم
)5-2١(     05277777١٤

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

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
بناء مالحق , صيانة عامة ، صبغ ، سرياميك 

كهرباء ، صحي
)6-9(    97١506872666

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

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

املنارة 
للتنظيف ومكافحة احلشرات للفلل 

غسيل الكنب ، السجاد بالبخار
)6-١١(    97١508635٤٤6

خدمات تنظيف 
عامالت نظافة نسائية ، بنظام الساعة

)5-١9(    97١505655562

 

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 2018 

لتوفري خدمات توصيل طلبات املطاعم أونالين 
وطلبات البقاالت يف دولة اإلمارات وذلك لتوسيع 

أعمال التطبيق يف الدولة ...
)6-9(    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
شاب أردين ، فاحص بصريات ، مرخص من هيئة 

الصحة يف أبوظبي ودبي ، خربة ممتازة يف جمال 
الفحص و البيع باإلمارات ، يطلب عمل مناسب 

)6-9(    0506١8١857

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
سائق باكستاين ، خفيف ، خربة 10 سنوات 

يف اإلمارات ، لغة عربية ، إجنليزية
)5-١2(    97١567060١79

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
شيف ومدرب مأكوالت شرق وغرب مع شهادة

من سويسرا ، خربة 2٥ سنة داخل الدولة
)6-6(     97١55762776١

طلب عمل
أطلب أي وظيفة إدارية ، مستعد للعمل بأي إمارة 

)6-5(    05086٤١5٤٤

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

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 7٠ حرفا
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