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اإلمارات اليوم À دبي

ــنــــــت شـــــــركـــــــة »طــــــــــــــــران اإلمـــــــــــــــــــــارات«،  ـــــلــــ أعـ
أمـــــــــس، مـــــع اســــتــــئــــنــــاف حـــــركـــــة الـــــركـــــاب 
الــعــابــريــن )الــرانــزيــت(، أنــه اعــتــبــاراً من 
ــــر خــــــدمــــــات  ــــوفــ ــتــ ــ ــــو الـــــــــجـــــــــاري ســ ــيــ ــ ــــونــ ١5 يــ
ــــنــــــة عــــــــى طـــــائـــــراتـــــهـــــا  ركـــــــــــــاب إىل ١6 مــــــديــ
»بــويــنــغ ٣٠٠ER-777«، مـــشـــددة عى 

أنـــه نــظــراً إىل أن الــقــيــود املــفــروضــة عى 
السفر التزال سارية يف معظم الدول، 
فـــإن الــنــاقــلــة تــنــّبــه عــمــاءهــا إىل ضـــرورة 
التأكد من متطلبات السفر والدخول 

إىل الوجهة املقصودة قبل الرحلة.

ين  »طيران اإلمارات« توفر رحالت للمسافر
إلى 16 مدينة

ُتطّبق التعقيم المكثف 
لزم بالتباعد والكمامة  وُتُ

للوقاية من »كورونا«

»طرق دبي«: 
تقليص عدد ركاب 

المواصالت العامة 
ضرورة لحمايتهم

»بادري«.. 
9 دورات مجانية 
لتنمية المهارات 
في ظل »كورونا«

6 أسباب منطقية 
تجعل استكمال 
الدوري القرار 

األنسب لجميع 
األندية

»دبي لالستثمار« 
توزع 425.2 
مليون درهم 

 على 
ً
نقدا

المساهمين

 لزيارتها خالل األشهر المقبلة
ً
دبي ضمن أكثر 5 وجهات تفضيال

»سياحة دبي«: استقبال 
 ضمن المرحلة 

ً
السّياح قريبا

الثانية لفتح »السوق«

أزاد عيشو À دبي

قال املدير العام لدائرة السياحة والتسويق 
ــــــال ســـعـــيـــد املـــــــــري، إن  ــــتـــــجـــــاري يف دبــــــــي، هـ الـ
»اإلمـــــــــــــارة مـــســـتـــعـــدة وجــــــاهــــــزة لــــانــــطــــاق إىل 
املــــــــرحــــــــلــــــــة الــــــــــجــــــــــديــــــــــدة، لــــــلــــــرحــــــيــــــب بــــضــــيــــوفــــهــــا 
مجدداً خال الفرة املقبلة«، مشرياً إىل أن 
»املـــــــــــرحـــــــــــلـــــــــــة الــــــــثــــــــانــــــــيــــــــة إلعـــــــــــــــــــــــادة فــــــــتــــــــح الــــــــســــــــوق 
السياحية ستبدأ قريباً، وتتمثل يف استقبال 
الـــزّوار الــذيــن ســيــزورون عائاتهم أو لديهم 
اجتماعات، عىل أن تبدأ السياحة الرفيهية 

من بعض الدول«.
ـــــي مـــديـــنـــة اســتــثــنــائــيــة فــهــي  ـــر أن »دبـ ــ وذكـ
تــطــّبــق أعـــىل مــعــايــري الــســامــة يف كــل مــراحــل 
ــــفـــــر وفـــــــقـــــــاً ألعـــــــــىل املـــــــواصـــــــفـــــــات الــــعــــاملــــيــــة،  الـــــسـ
ــــكـــــون هـــــنـــــاك تـــــــــــدّرج يف فــــتــــح األســـــــــــواق،  ــيـ ــ وسـ
حـــــــــســـــــــب اســــــــــــتــــــــــــعــــــــــــداد كــــــــــــــل دولـــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــن دول 
الــعــالــم«، ونتوقع عند إعـــادة فتح األســواق 
أن يـــكـــون الــطــلــب مــرتــفــعــاً لــلــغــايــة، فـــاإلمـــارة 
ضمن أكرث خمس وجهات تفضياً للسياح 
الــــــــذيــــــــن يــــــرغــــــبــــــون يف زيـــــــارتـــــــهـــــــا خــــــــــال األشـــــهـــــر 

املقبلة.

إعادة فحوص »كورونا« 
 لسكان أبوظبي

ً
اإليجابية مجانا

عمرو بيومي À أبوظبي

ــــبـــــي لـــلـــخـــدمـــات  كـــشـــفـــت شـــــركـــــة أبـــــوظـ
الصحية )صحة( عن تقديم مركَزي 
تــــــــــــــقــــــــــــــيــــــــــــــيــــــــــــــم فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروس »كـــــــــــــــــــــــــــــــورونـــــــــــــــــــــــــــــــا« 
)كوفيد-١9(، اللذين تم افتتاحهما، 
ــــنـــــي  أمــــــــــــس، يف مــــــركــــــز أبــــــوظــــــبــــــي الـــــوطـ
لــــــــــــــــــلــــــــــــــــــمــــــــــــــــــعــــــــــــــــــارض، ومــــــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــــــز الـــــــــــــعـــــــــــــن 
لــــــــلــــــــمــــــــؤتــــــــمــــــــرات، خــــــدمــــــاتــــــهــــــمــــــا مــــــجــــــانــــــاً 
ــــيــــــع الــــــــفــــــــئــــــــات والـــــــجـــــــنـــــــســـــــيـــــــات يف  ــــمــ لــــــجــ
اإلمــــــــــــــــــــــــــــــارة، مــــــــــشــــــــــرة إىل أن الـــــــطـــــــاقـــــــة 
االســــــــتــــــــيــــــــعــــــــابــــــــيــــــــة لـــــــهـــــــمـــــــا تـــــــبـــــــلـــــــغ ٣5٠٠ 

شخص يومياً.

تحديث دورّي لضوابط التشغيل بناًء على 
قرارات »مركز التحكم والسيطرة«.

«، ونتوقع عند 
ً
أطلقنا حملة »نلتقي قريبا

إعادة فتح األسواق أن يكون الطلب 
 للغاية.

ً
مرتفعا

 الطاقة 
ً
٣٥٠٠ شخص يوميا

ين افُتتحا أمس.  االستيعابية لمركَز
À  تصوير: محمد نجيب

اإلمارات اليوم À دبي

استحدثت وزارة الربية والتعليم ١٢ 
قــنــاة تــواصــل مــع مــؤســســات التعليم 
العايل، عرب برنامج »مايكروسوفت 
تــــــــيــــــــمــــــــز«، إىل جـــــــــانـــــــــب بــــــــــرامــــــــــج أخــــــــــرى 
مــخــتــصــة بــتــحــديــثــات اخــتــبــار اإلمــــارات 

القيايس و»النابو«، وكذلك البعثات 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة، مــــــــن أجــــــــــل وضــــــــــع طـــلـــبـــة 
الـــثـــانـــويـــة الـــعـــامـــة عـــى اتـــصـــال مــبــاشــر 

مع هذه املؤسسات.

أحمد الشربيني À دبي

أفاد مسؤولو شركات وخرباء تقنية 
بأن التوسع يف التعليم والعمل عن 
ُبعد زاد الطلب عى برامج وتطبيقات 
ــــتـــــواصـــــل املــــــــريئ يف دولــــــــة اإلمـــــــــــارات،  الـ

بـــنـــســـب غـــــر مــــســــبــــوقــــة، الســــيــــمــــا مــنــذ 
بداية مارس املايض، مقارنة باألشهر 

السابقة.

قناة افتراضية تربط طلبة الـ 12 12 
بمؤسسات التعليم العالي

التعليم والعمل عن ُبعد يرفعان الطلب 
على برامج التواصل المرئي
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عــــــــــــى الــــــــــــرغــــــــــــم مــــــــــــن قـــــــــــــــــــرار كــــــــثــــــــريــــــــن مــــن 
أصــــــــــــــــحــــــــــــــــاب الــــــــــــــســــــــــــــوابــــــــــــــق الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــودة إىل 
مــــجــــتــــمــــعــــهــــم، وإعـــــــــــــان الــــقــــطــــيــــعــــة مـــع 
مــــــاضــــــيــــــهــــــم، إال أن شـــــــكـــــــوك املــــجــــتــــمــــع 
فيهم تواصل محاصرتهم - حتى بعد 
قضائهم محكوميتهم - إذ ُينظر إليهم 

بوصفهم مصدراً دائماً للقلق.
يــــفــــســــر ذلـــــــــك عـــــــــــودة بــــعــــضــــهــــم إىل 
ارتـــــــكـــــــاب األخـــــــطـــــــاء الــــســــابــــقــــة نـــفـــســـهـــا، 
التي دفعوا ثمناً باهظاً لها، إذ تتداول 
املحاكم يومياً قضايا لشباب عادوا إىل 
ارتــــكــــاب مـــخـــالـــفـــات قـــانـــونـــيـــة وجــــرائــــم، 

بسبب رفض املجتمع لهم.
وكــــــشــــــفــــــت وزارة الـــــــداخـــــــلـــــــيـــــــة عـــن 
تـــنـــفـــيـــذ 24 بـــرنـــامـــجـــاً مـــتـــخـــصـــصـــاً لـــدعـــم 
وتـــــــأهـــــــيـــــــل الـــــــــــنـــــــــــزالء، بــــــجــــــانــــــب مــــــشــــــروع 
لـــــتـــــعـــــديـــــل قــــــــانــــــــون املــــــنــــــشــــــآت الــــعــــقــــابــــيــــة 

لدمج املفرج عنهم يف املجتمع.
ــــابـــــقـــــون أن  واعــــــتــــــر مــــحــــكــــومــــون سـ
األحكام التي يصدرها املجتمع عليهم 
أقىس بكثر من األحكام التي يصدرها 
قـــــــــــضـــــــــــاة املــــــــــــحــــــــــــاكــــــــــــم، ألن مـــــــــدتـــــــــهـــــــــا غـــــر 
محددة، وألنها ترافقهم يف كل مكان 

يتجهون إليه.
ويـــــــــؤكـــــــــد أطـــــــــبـــــــــاء واخــــــتــــــصــــــاصــــــيــــــون 
نــفــســيــون أن مــعــانــاة املــحــكــوم الــســابــق 
تـــحـــتـــاج إىل تـــكـــثـــيـــف الـــــوعـــــي املــجــتــمــعــي 
بــــــــأن مــــــن حــــقــــه الـــــحـــــصـــــول عــــــى فــــرصــــة 
ثـــــانـــــيـــــة لــــــلــــــعــــــودة إىل الــــــطــــــريــــــق الـــــقـــــويـــــم 

مجدداً، واالنخراط يف مجتمعه.
وتـــفـــصـــيـــاً، أكـــــد أصــــحــــاب ســـوابـــق 
مــــــــعــــــــانــــــــاة املــــــــــفــــــــــرج عــــــنــــــهــــــم مــــــــــن الــــــنــــــظــــــرة 
املــجــتــمــعــيــة املـــتـــشـــكـــكـــة، الـــتـــي تــمــنــعــهــم 
مــــن إعـــــــادة اســـتـــكـــمـــال حـــيـــاتـــهـــم بــشــكــل 
طـــــــبـــــــيـــــــعـــــــي، واالنـــــــــــــــــخـــــــــــــــــراط يف املـــــجـــــتـــــمـــــع 
كــــعــــنــــاصــــر صـــــالـــــحـــــة، مـــــشـــــريـــــن إىل أن 
ــــريـــــك  الـــــــحـــــــصـــــــول عـــــــــى وظـــــــيـــــــفـــــــة، أو شـ
لــلــحــيــاة، يــعــد أصـــعـــب مـــا يــواجــهــونــه، 
ــــتـــــي  بـــــســـــبـــــب »الــــــــوصــــــــمــــــــة الــــــجــــــنــــــائــــــيــــــة« الـ

لحقت بهم.
ــــتـــــهـــــمـــــة  وقــــــــــــــــــــال مــــــــحــــــــكــــــــوم ســــــــــابــــــــــق بـ
تــعــاطــي وحــــيــــازة مـــــواد مـــخـــدرة )حــمــد. 
م(، إن معظم أفراد املجتمع يشعرون 
بــــالــــريــــبــــة إزاء أصـــــحـــــاب الـــــســـــوابـــــق بــعــد 
قــــــــــــضــــــــــــاء فـــــــــــــــــــرة عـــــــــقـــــــــوبـــــــــتـــــــــهـــــــــم، الســـــــيـــــــمـــــــا 
أصــــــــــــــــــحــــــــــــــــــاب الــــــــــــــــشــــــــــــــــركــــــــــــــــات ومـــــــــــــــســـــــــــــــؤويل 
الــــــتــــــوظــــــيــــــف، إذ يـــــــــــــــــرددون كـــــــثـــــــراً قـــبـــل 

ــــهـــــم وظـــــــيـــــــفـــــــة، أو املــــــــوافــــــــقــــــــة عـــى  ــــنـــــحـ مـ
تزويجهم، لظنهم أن السجني، 

ولــــــــــــــــــــــــــو أخــــــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــراحـــــــــــــــــــــــه، مـــــــن 
املـــحـــتـــمـــل أن يــــعــــود إىل ارتــــكــــاب 

جرائمه مجدداً.
وأضــــــــــــــــــــــــــاف أن لـــــــــــديـــــــــــه ســــــابــــــقــــــتــــــي 

تــــعــــاطــــي مــــــــواد مــــــخــــــدرة، األوىل كـــانـــت 
بــــــســــــبــــــب طـــــــيـــــــش الــــــــشــــــــبــــــــاب وأصـــــــــــدقـــــــــــاء 
الـــــــــــــســـــــــــــوء، والــــــــثــــــــانــــــــيــــــــة بــــــســــــبــــــب ابــــــتــــــعــــــاد 

الجميع عنه عقب إنهاء محكوميته.
وشــرح أنــه دخــل يف حــالــة نفسية 
سيئة أعادته إىل اإلدمان، إال أنه تلقى 
العاج الطبي والنفيس، وأصبح فرداً 
صـــالـــحـــاً، ال يــنــقــصــه إال اســـتـــعـــادة ثــقــة 

املجتمع به.
وأكـــــــــــد )مــــــــاجــــــــد. هــــــــــــ(، الـــــــــــذي أديـــــــن 
ــــلــــــت  ــــبــ بـــــــتـــــــعـــــــاطـــــــي املـــــــــــــــــــــــواد املـــــــــــــــخـــــــــــــــدرة، وقــ
ــــه بــــــاســــــتــــــبــــــدال املــــــــدة  ــــاســ ــــمــ ــتــ ــ املـــــحـــــكـــــمـــــة الــ
املـــتـــبـــقـــيـــة مـــــن الــــعــــقــــوبــــة بــــوضــــعــــه تــحــت 
املــــــــراقــــــــبــــــــة اإللـــــــكـــــــرونـــــــيـــــــة بــــــعــــــدمــــــا أمــــــى 
نصف املدة، أن نظرة املجتمع وتعامله 
مــــــــع أصــــــــحــــــــاب الــــــــســــــــوابــــــــق، أقــــــــــىس مـــن 
الـــــســـــجـــــن ذاتـــــــــــــه، الفـــــــتـــــــاً إىل أن أحـــــكـــــام 
ــــاً أطـــــــول بــكــثــر  ــــتـ املـــجـــتـــمـــع تـــســـتـــغـــرق وقـ
مـــــن األحـــــكـــــام الــــتــــي يــــصــــدرهــــا الـــقـــضـــاء. 
ويــرافــق ذلــك مــع رفــض تعيينهم، أو 
مــــنــــحــــهــــم وظـــــــائـــــــف، بــــغــــض الــــنــــظــــر عـــن 
شــهــاداتــهــم الـــدراســـيـــة، أو مــهــاراتــهــم، 
أو اســــــــتــــــــعــــــــدادهــــــــم لـــــلـــــتـــــعـــــلـــــم. كـــــــمـــــــا أن 
الناس ال يفرقون بني جريمة وأخرى، 
وال ينظرون إىل الــظــروف التي دفعت 
ــــانــــــون، أو  ــــقــ هـــــــذا الــــشــــخــــص ملــــخــــالــــفــــة الــ
حداثة عمره يف ذلك الوقت، واألقىس 

أنهم ال يصدقون رغبته يف التوبة.
وتــــــــــــابــــــــــــع أن مـــــــعـــــــظـــــــم األشــــــــــخــــــــــاص 
الــــــــــــذيــــــــــــن صــــــــــــــــــــدرت يف حـــــــقـــــــهـــــــم أحـــــــــكـــــــــام 
بالسجن يسعون إىل البحث عن عمل 
ليعاودوا من خاله ممارسة حياتهم 
بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي، إال أنــــهــــم ال يـــجـــدون 
من يقبل بهم أو يوظفهم، مؤكداً أن 
هــــــنــــــاك ظـــــلـــــمـــــاً كـــــــبـــــــراً يـــــقـــــع عــــلــــيــــهــــم مـــن 

املجتمع وأصحاب الشركات.
ورأى )مـــــــــــــحـــــــــــــمـــــــــــــد.ع(، وهــــــــــــــــو ابــــــــن 
لشخص حوكم وسجن أكرث من مرة 
بــــــســــــبــــــب تــــــــحــــــــريــــــــره شـــــــيـــــــكـــــــات مــــــــــن دون 
رصـــــــــــــيـــــــــــــد، وتــــــــــعــــــــــاطــــــــــي مـــــــــــــــــخـــــــــــــــــدرات، أن 
الـــــوصـــــمـــــة املــــجــــتــــمــــعــــيــــة ال تــــقــــتــــصــــر عـــى 

أصــــــــــحــــــــــاب الــــــــــســــــــــوابــــــــــق، بــــــــــل تــــــمــــــتــــــد إىل 
أبنائهم، مشراً إىل أن والده ووالدته 
منفصان، ووالدته متزوجة، ولديها 
أبناء من زوجها اآلخر. أما والده فهو 
ال يــــــــــرعــــــــــى شـــــــــــؤونـــــــــــه وشــــــــــــــــــــــؤون إخــــــــوتــــــــه 
الـــخـــمـــســـة، وهـــــو صـــاحـــب ســــوابــــق، مــا 
دفـــــع األقـــــــــارب والـــــجـــــران إىل االبـــتـــعـــاد 

عن أبنائه.
وقـــــــــــــــــــــــــال: »يف حـــــــــــــــــال حـــــــــــــــــــــدوث أي 
مـــــشـــــادة بـــــني أحـــــدنـــــا وأي شــــخــــص مــن 
مــعــارفــنــا، ألي ســبــب، يــعــايــرنــا الــطــرف 
اآلخــــر عـــى الـــفـــور بــمــايض والـــدنـــا، كما 
أنــنــا نــشــعــر بــأنــنــا غـــر مــرحــب بــنــا يف أي 

تجمع عائي«.
مــــــــــــــــن جــــــــــــانــــــــــــبــــــــــــه، أكــــــــــــــــــــد املــــــــســــــــتــــــــشــــــــار 
الــقــانــوين، حــســن املـــا، ضـــرورة توعية 
املــجــتــمــع بـــأن األشـــخـــاص الــذيــن أديــنــوا 
يف جرائم وأدوا عقوبتها، يستحقون 
فرصة للعودة مرة أخرى إىل الطريق 
الـــــــصـــــــحـــــــيـــــــح، مــــــــــشــــــــــراً إىل عـــــــــــــدم جــــــــــواز 
معاقبة الشخص مــرتــني عــى جريمة 

واحدة.
وقـــــــــــــــــــــــــــال: »واجــــــــــــهــــــــــــنــــــــــــا الـــــــــكـــــــــثـــــــــر مـــــن 
أصحاب السوابق عــادوا إىل الجريمة 
ومــــــــخــــــــالــــــــفــــــــة الـــــــــــقـــــــــــانـــــــــــون بـــــــســـــــبـــــــب نــــــظــــــرة 
املـــجـــتـــمـــع لـــهـــم ونـــبـــذهـــم وتــهــمــيــشــهــم، 

خـــصـــوصـــاً الـــنـــســـاء، 
عـــــــــلـــــــــيـــــــــهـــــــــن يــــــــــواجــــــــــهــــــــــن فاملحكوم 

تــــــــعــــــــنــــــــتــــــــاً كـــــــــــــبـــــــــــــراً مـــــــــــــن املــــــــجــــــــتــــــــمــــــــع عـــــقـــــب 
ــــهــــــن مـــــــن الــــــســــــجــــــن، ويــــنــــبــــذهــــن  خــــــروجــ
ــــنـــــاس إلــــيــــهــــن، مـــثـــل األهــــــــل أو  أقــــــــرب الـ
الــــــــزوج، مــــا يـــرتـــب عــلــيــه عـــودتـــهـــن إىل 
طريق الخطأ، والسجن مرة أخرى«.

وأكـــــــدت املـــحـــامـــيـــة مـــهـــا عـــبـــدالـــلـــه، 
ضرورة العمل عى إعادة دمج املفرج 
عنه داخل أسرته ومجتمعه؛ ليعود 
عـــنـــصـــراً فــــاعــــاً يف الـــحـــيـــاة االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والعملية، مشرة إىل أن العائلة هي 
أســــاس املــجــتــمــع، وهـــي تــســهــم إيــجــابــاً 
أو سلباً يف نفسية املحكوم. كما أن لها 
دوراً أســـاســـيـــاً يف تـــجـــاوز أزمـــــة مـــا بــعــد 
الــــســــجــــن، مـــــن خـــــــال تـــقـــبـــلـــه وتـــكـــثـــيـــف 
الــــعــــنــــايــــة بــــــه، ملــــســــاعــــدتــــه عـــــى الــــعــــودة 
إنساناً صالحاً من جديد. أما يف حال 
رفـــضـــه وعـــــدم قــبــولــه بـــني أهـــلـــه، فــمــن 
الــــــــعــــــــنــــــــف  يــــــــــــــرجــــــــــــــع إىل  أن  املــــــــــحــــــــــتــــــــــمــــــــــل 
والـــــســـــلـــــوكـــــيـــــات الـــــخـــــاطـــــئـــــة، خــــصــــوصــــاً 
ــــلــــــوايت يـــصـــبـــحـــن عــــرضــــة ألن  الــــنــــســــاء الــ

يستغلهن األشخاص السيئون.
وشددت عى ضرورة أن يتقبل 
املـــــــــجـــــــــتـــــــــمـــــــــع الــــــــــســــــــــجــــــــــني بــــــــــعــــــــــد إطــــــــــــــاق 
ــــثـــــرة، مـــنـــهـــا: قــد  ــــبـــــاب كـ ســـــراحـــــه ألسـ
م  ــــاه قـــــــــــَوّ ــــقــ ــلــ ــ ــــــاب الـــــــــــــذي تــ ــــقـ ــ ــــعـ ــ يـــــــكـــــــون الـ
سلوكه، وجعل منه إنساناً سوياً، 
مشرة إىل أن هذه الفئة تحتاج إىل 
دعــــــــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــن املــــــــــــــجــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــع لــــــــــتــــــــــذلــــــــــيــــــــــل 
الـــــــــــــصـــــــــــــعـــــــــــــوبـــــــــــــات الــــــــــــــتــــــــــــــي تــــــــــواجــــــــــهــــــــــهــــــــــا، 
خـــــــــصـــــــــوصـــــــــاً أن أكــــــــرثيــــــــتــــــــهــــــــم يف عــــمــــر 
املــراهــقــة والــشــبــاب، ومـــن الــظــلــم أن 

يعاقبوا عى جريمة مرتني. 
ــــة نـــــــجـــــــاء أحــــمــــد  ــيــ ــ ــــامــ ودعـــــــــــــت املــــــحــ
بــــــــــــديــــــــــــوي، إىل احــــــــتــــــــضــــــــان األشـــــــــخـــــــــاص 
ـــــاب الـــــســـــوابـــــق(،  ــــحــ ــ ـــــرج عـــنـــهـــم )أصـ ـــفـ املـــ
ومــــــــــســــــــــاعــــــــــدتــــــــــهــــــــــم عــــــــــــــى االنـــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــاج يف 
املجتمع، حتى ال يــعــودوا إىل ارتــكــاب 

أفعال مجرمة قانوناً. 

وقــــالــــت: »يف كــثــر مـــن األحــــيــــان ال 
يــقــتــصــر عــقــاب أصــحــاب الــســوابــق عى 
الــــقــــانــــون، بــــل يـــشـــمـــل املـــجـــتـــمـــع أيـــضـــاً، 
ــــيـــــذ الـــــــعـــــــقـــــــوبـــــــة، فـــــهـــــذه  ــــنـــــفـ حــــــتــــــى بــــــعــــــد تـ
ــــمـــــة الـــــتـــــي تــــلــــصــــق بــــهــــم تـــــزيـــــد مــن  الـــــوصـ
عــزلــتــهــم االجـــتـــمـــاعـــيـــة، بــســبــب ابــتــعــاد 
ــــهــــــم ونــــــــبــــــــذهــــــــم لــــــــهــــــــم. فــــقــــد  ــــنــ الــــــــــنــــــــــاس عــ
ــــــم، أو  ــــهـ ــ ــيـ ــ ــ يـــــهـــــجـــــرهـــــم أقـــــــــــــرب الــــــــنــــــــاس إلـ
يـــــــــــجـــــــــــدون صـــــــعـــــــوبـــــــة يف الــــــــــــــــــــــــزواج أو يف 
تـــكـــويـــن األصـــــدقـــــاء، أو يف الـــعـــثـــور عــى 
عـــــــــمـــــــــل كـــــــــــريـــــــــــم يــــــــكــــــــســــــــبــــــــون بـــــــــــــه رزقـــــــــهـــــــــم 

ويتخلون به عن الجريمة«.
وأشـــــــــــــــــــــــــــارت إىل أن الــــــــــعــــــــــديــــــــــد مــــن 
الشباب املفرج عنهم يف قضايا تعاطي 
مـــواد مــخــدرة يــعــودون مـــرة أخـــرى إىل 
ارتــــــــــــكــــــــــــاب أخـــــــطـــــــائـــــــهـــــــم الـــــــســـــــابـــــــقـــــــة وإىل 
االنــحــراف والجريمة، بسبب الحصار 

االجتماعي.
ورأى األخصايئ النفيس، الدكتور 
أحــمــد الــســيــد، أن حــكــم املــجــتــمــع عى 
ــــوابــــــق يــــصــــبــــح دافـــــــعـــــــاً يف  أصــــــحــــــاب الــــــســ
كـــــثـــــر مـــــــن األحــــــــيــــــــان إىل االســـــــتـــــــمـــــــرار يف 
السلوك اإلجرامي، حتى إن كانوا غر 
مـــقـــتـــنـــعـــني بــــــه، ثـــــم يـــتـــقـــبـــلـــون أنــفــســهــم 
شــيــئــاً فــشــيــئــاً كــمــجــرمــني، ويــتــصــرفــون 

عى هذا األساس.
وأضــــــــــــــاف أن »الــــــســــــجــــــني الـــــســـــابـــــق 
ــــتـــــمـــــع ومــــعــــامــــلــــة  يـــــصـــــطـــــدم بـــــنـــــظـــــرة املـــــجـ
ــــاء عــــقــــوبــــتــــه  ــ ــــــضـ أفـــــــــــــــــراده لــــــــــه، فـــــعـــــقـــــب قـ
وخـــروجـــه لــلــحــيــاة املــدنــيــة مـــرة أخـــرى، 
يكتشف أنــه أصبح منبوذاً اجتماعياً، 
وغر مرحب به من اآلخرين، كما أنه 
يــجــد صــعــوبــة يف الــحــصــول عــى عمل. 
ويف حــــــــال حــــصــــولــــه عــــــى وظــــيــــفــــة يـــتـــم 
الـــتـــعـــامـــل مـــعـــه بــــحــــذر، وتــــفــــرض عــلــيــه 
الــعــزلــة تــدريــجــيــاً، مـــا يــؤثــر فــيــه نــفــســيــاً 
نــتــيــجــة شــعــوه بــالــظــلــم، مـــا يــولــد لــديــه 
كرهاً ملجتمعه، فيتجه مرة أخرى إىل 
رفــقــاء الــســوء، حــيــث يشعر وسطهم 

باملساواة«.

يواجهون صعوبة في الزواج والحصول على وظيفة  

أحمد عابد وعمرو بيومي À أبوظبي 

»الوصمة الجنائية« 
تحرم أصحاب سوابق 

من االندماج 
في المجتمع

السجين السابق يصطدم بنظرة 
المجتمع ومعاملة أفراده له 

عقب قضاء عقوبته. 

حسن المال:

نجالء بديوي:

مها عبداهلل:

»النساء المحكوم عليهن 
 من 

ً
 كبيرا

ً
يواجهن تعنتا

المجتمع عقب خروجهن 
من السجن«.

»الحصار االجتماعي يدفع 
العديد من الشباب المفرج 
عنهم في قضايا تعاطي 
مواد مخدرة للعودة إلى 

االنحراف«. 

»األسرة لها دور 
أساسي في تجاوز 

المفرج عنهم أزمة ما 
بعد السجن«.

أعلنت بلدية الفجرة إنجاز مشروع 
ــــة الــــــــــطــــــــــرق الـــــــداخـــــــلـــــــيـــــــة يف ســــبــــع  ــــكــ ــــبــ شــ
ــــجــــــري  مـــــــنـــــــاطـــــــق يف اإلمــــــــــــــــــــــــــــارة، فــــــيــــــمــــــا يــ
العمل عى تنفيذه يف مناطق أخرى، 
إلنشاء شوارع جديدة بطول 64 كلم 
يف دبـــــــــــــا والـــــــــطـــــــــويـــــــــني ووادي الـــــــســـــــدر 
والحنية والصرم والسيجي والحنية 
ومسايف وأوحله ووادي مي والبليدة 

والــــبــــثــــنــــة. وأفــــــــاد مــــديــــر عــــــام الـــبـــلـــديـــة، 
املــهــنــدس محمد ســيــف األفــخــم، بــأن 
األعمال اإلنشائية للشوارع الداخلية 
تــســر طــبــقــاً لــلــخــطــط املــتــبــعــة؛ مــشــراً 
ــــــق  ـــــاطـ ـــنــ ـــ إىل إنــــــــــــــجــــــــــــــاز الــــــــــــــــــشــــــــــــــــــوارع يف مـ
الــطــويــني والــســيــجــي والــحــنــيــة وشـــرم 
وثـــــوبـــــان وقــــدفــــع ومـــــربـــــح، وتــــزويــــدهــــا 
بـــــــــــــــخـــــــــــــــدمـــــــــــــــات اإلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة والـــــــــــــــلـــــــــــــــوحـــــــــــــــات 

اإلرشــــاديــــة واملــــروريــــة، فــيــمــا تــتــواصــل 
األعـــــمـــــال إلنــــجــــازهــــا يف مـــنـــطـــقـــة وادي 
مــــــــي، الـــــتـــــي بــــــــدأ الــــعــــمــــل فــــيــــهــــا أخــــــــــراً. 
وقــــــال إن الـــبـــلـــديـــة تـــتـــعـــاون مــــع دائـــــرة 
ــــامـــــة والـــــــــزراعـــــــــة إلنــــجــــاز  األشـــــــغـــــــال الـــــعـ
ــــة الـــــــــــطـــــــــــرق؛ لـــــضـــــمـــــان  ــــكــ ــبــ ــ مــــــــــشــــــــــروع شــ

نجاح الخطط التطويرية لإلمارة.
الفجيرة  À وام

بلدية الفجيرة
تنجز مشروع 

الطرق الداخلية 
في 7 مناطق
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أّكــــــــــــد نــــــائــــــب مــــــديــــــر عــــــــــام املـــــؤســـــســـــات 
الـــــعـــــقـــــابـــــيـــــة واإلصــــــــاحــــــــيــــــــة يف وزارة 
الــــداخــــلــــيــــة، الـــعـــمـــيـــد حـــمـــد خــمــيــس 
الـــــــظـــــــاهـــــــري، لــــــــــــــ»اإلمـــــــــــــارات الـــــــيـــــــوم«، 
وجــــــــــــــــود الــــــــعــــــــديــــــــد مــــــــــن املــــــــشــــــــروعــــــــات 
الحالية واملستقبلية التي تستهدف 
ــــنـــــهـــــم يف املــــجــــتــــمــــع،  دمــــــــــج املــــــــفــــــــرج عـ
ومـــــنـــــهـــــا: مــــــشــــــروع تــــطــــويــــر وتــــعــــديــــل 
قــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــون املـــــــــــــــــنـــــــــــــــــشـــــــــــــــــآت الـــــــــــعـــــــــــقـــــــــــابـــــــــــيـــــــــــة 
ــــتـــــضـــــمـــــن يف  واإلصــــــــــاحــــــــــيــــــــــة، الــــــــــــــذي يـ
بــعــض مــــواده تشكيل لــجــنــة وزاريـــة 
لـــلـــرعـــايـــة الـــاحـــقـــة لـــلـــمـــفـــرج عــنــهــم، 
ملـــــــــســـــــــاعـــــــــدتـــــــــهـــــــــم عــــــــــــــى االنــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــاج يف 
ــــتـــــهـــــم اجــــتــــمــــاعــــيــــاً،  ــــايـ مـــحـــيـــطـــهـــم ورعـ
ومــشــروع تسويق منتجات الــنــزالء 
يف املـــــــــــــــعـــــــــــــــارض والـــــــــفـــــــــعـــــــــالـــــــــيـــــــــات عـــــى 
مستوى الدولة، إضافة إىل برامج 
لــــــــــتــــــــــأهــــــــــيــــــــــل أســـــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــزالء إلدارة 
املشروعات الصغرية وتحقيق عائد 
مادي، مشرياً إىل وجود تعاون مع 
وزارة املــــوارد الــبــشــريــة والــتــوطــن يف 
مـــجـــال تـــأهـــيـــل وتـــوظـــيـــف الــــنــــزالء يف 

سوق العمل.
ــــاهـــــري أن الــــــــــوزارة  وأضــــــــــاف الـــــظـ
تنفذ 24 بــرنــامــجــاً متخصصاً لدعم 
وتــأهــيــل نـــزالء املــؤســســات العقابية 

واإلصاحية يف الدولة.
وقال إن الــوزارة تنفذ مبادرات 
وبـــــــــرامـــــــــج خـــــــاصـــــــة بـــــتـــــوظـــــيـــــف ودعــــــــم 
الــــــــــــــنــــــــــــــزالء، وتـــــــــــحـــــــــــرص عـــــــــــى تـــــقـــــديـــــم 
الــرعــايــة االجــتــمــاعــيــة لــهــم لتحسن 
مـــــــــســـــــــتـــــــــواهـــــــــم املـــــــــــــــــــــــــــــــادي. كـــــــــمـــــــــا تـــــــبـــــــذل 
املــــؤســــســــات الـــعـــقـــابـــيـــة واإلصـــاحـــيـــة 

جــــــــــــــــهــــــــــــــــوداً كــــــــــــبــــــــــــرية ملـــــــــســـــــــاعـــــــــدتـــــــــهـــــــــم يف 
الـــــحـــــصـــــول عــــــى وظــــــائــــــف مـــنـــاســـبـــة، 

بالتعاون مع الشركاء.
وتــــــــابــــــــع الـــــــظـــــــاهـــــــري أن الـــــــرامـــــــج 
ــــيــــــة املـــــقـــــدمـــــة  ــلــ ــ ــيــ ــ ــــأهــ ــــتــ اإلصــــــــاحــــــــيــــــــة والــ
لـــــــلـــــــنـــــــزالء، عــــــــى مـــــســـــتـــــوى الــــــــدولــــــــة، 
تـــتـــضـــمـــن بـــــرامـــــج تـــعـــلـــيـــمـــيـــة ومـــهـــنـــيـــة 
وديـــــــــــــــنـــــــــــــــيـــــــــــــــة وثـــــــــــــقـــــــــــــافـــــــــــــيـــــــــــــة وريـــــــــــــاضـــــــــــــيـــــــــــــة 
ــيـــــة، إضــــــافــــــة إىل بــــرنــــامــــج  ــ ــــاعـ ــــمـ ــتـ ــ واجـ

لتأهيل املدمنن.
وأوضـــح أن الــرامــج التعليمية 
تشمل برنامج استكمال الدراسة، 
وهـــو اســتــكــمــال الـــدراســـة اإلعــداديــة 
أو الثانوية، بهدف ضمان التعليم 
والــحــصــول عــى الــشــهــادة الثانوية. 
وتنفذه بالشراكة مع وزارة الرتبية 
والتعليم. وهــنــاك برنامج الدبلوم 
املهني، الذي يركز عى منح شهادة 

دبلوم الصحة والسامة املهنية يف 
جـــــمـــــيـــــع املـــــــؤســـــــســـــــات عــــــــى مــــســــتــــوى 
الدولة، وينفذ بالشراكة مع معهد 
أبوظبي للتعليم والتدريب املهني، 
وبرنامج متخصص يف مجال اللغة 
االنــجــلــيــزيــة والـــحـــاســـب اآليل، وهــو 
يــركــز عـــى رفـــع الـــقـــدرات األســاســيــة 
يف الــــــــلــــــــغــــــــة والــــــــــــحــــــــــــاســــــــــــوب، ويـــــنـــــفـــــذ 
بالشراكة مع كليات التقنية العليا 

وبعض املعاهد الخاصة.
وأكــــــــــــد أن مــــــــديــــــــري املـــــؤســـــســـــات 
ــــفــــــون  ــــلــ ــــكــ الــــــــعــــــــقــــــــابــــــــيــــــــة يف الــــــــــــــدولــــــــــــــة مــ
بالتنسيق مع مسؤويل التعليم يف 
مــــــــــنــــــــــاطــــــــــقــــــــــهــــــــــم لـــــــــــــتـــــــــــــوفـــــــــــــري الــــــــتــــــــعــــــــلــــــــيــــــــم 
ــــيـــــة  ــــام الـــــرتبـ ــــنــــــظــ األكــــــــاديــــــــمــــــــي وفــــــــقــــــــاً لــ
والــــــــــتــــــــــعــــــــــلــــــــــيــــــــــم، ويــــــــــســــــــــمــــــــــح لــــــــلــــــــنــــــــزالء 
ــــلــــــوس  ــــجــ ــــة تــــعــــلــــيــــمــــهــــم والــ ــلــ ــ ــــمــــــواصــ بــ
المـــــــــتـــــــــحـــــــــانـــــــــات املـــــــــــــراحـــــــــــــل الـــــــــدراســـــــــيـــــــــة 

املـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة، مـــــــــع إعــــــفــــــائــــــهــــــم مـــــــــن أي 
رسوم مقررة.

وذكــــــــــــــــــــر أن الــــــــــــــرامــــــــــــــج الــــــديــــــنــــــيــــــة 
تــــشــــمــــل تــــحــــفــــيــــظ الــــــــقــــــــرآن الـــــكـــــريـــــم، 
واملـــــحـــــاضـــــرات الـــديـــنـــيـــة، واملــســلــمــن 
الــــــــــجــــــــــدد. أمــــــــــــا الــــــــــرامــــــــــج الـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة، 
فــــــــتــــــــشــــــــمــــــــل مـــــــــكـــــــــتـــــــــبـــــــــات املــــــــــؤســــــــــســــــــــات 
الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــقـــــــــــــــــابـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة واإلصـــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــة، 

واملحاضرات والدورات الثقافية.
ـــــرامـــــــج  وتــــــــابــــــــع الـــــــظـــــــاهـــــــري أن الــ
ــــامــــــج مـــيـــكـــانـــيـــكـــا  ــــرنــ املــــهــــنــــيــــة تــــشــــمــــل بــ
الـــــــــــــــســـــــــــــــيـــــــــــــــارات، وبــــــــــــــــرامــــــــــــــــج الــــــــــنــــــــــجــــــــــارة 
والـــــــــــخـــــــــــيـــــــــــاطـــــــــــة والـــــــــــــــــرســـــــــــــــــم والــــــــصــــــــبــــــــغ 
واألشــــــــــغــــــــــال الــــــــيــــــــدويــــــــة، مــــــــشــــــــرياً إىل 
تــــــشــــــغــــــيــــــل الـــــــــــــنـــــــــــــزالء املــــــــحــــــــكــــــــومــــــــن يف 
أعمال حرفية مقابل راتب شهري، 
حــســب نـــوع الــعــمــل الـــذي يــؤدونــه، 

مع مراعاة رغباتهم الشخصية.

الـــــــــــــعـــــــــــــامـــــــــــــة  اإلدارة  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزالء  بــــــــــــــــــــــــــــــدأ 
للمؤسسات العقابية واإلصاحية 
يف شـــرطـــة دبـــــي، بـــإجـــراء امــتــحــانــات 
نـــهـــايـــة الــــعــــام الــــــــدرايس الــــجــــاري عــن 
ــتـــــعـــــاون مــــــع وزارة  ــ ــــالـ بـــــعـــــد، وذلــــــــــك بـ
ــــقـــــة دبـــــي  ــــنـــــطـ ــــيـــــم ومـ ــلـ ــ ــتـــــعـ ــ الــــــرتبــــــيــــــة والـ

التعليمية.
وتـــــــقـــــــدم لـــــامـــــتـــــحـــــانـــــات - تـــحـــت 
إشـــــــــــــــــــــراف إدارة تــــــعــــــلــــــيــــــم وتـــــــــدريـــــــــب 
الـــنـــزالء - 15 نـــزيـــاً بــنــظــام الـــدراســـة 
من املنازل، من الصف السابع إىل 
الصف الحادي عشر، فيما ستقام 
امــــــــتــــــــحــــــــانــــــــات الـــــــــصـــــــــف الــــــــــثــــــــــاين عــــشــــر 

الحقاً.
وقـــــــــــــال مـــــــديـــــــر اإلدارة الـــــعـــــامـــــة 
لـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــؤســـــــــــــــــــســـــــــــــــــــات الـــــــــــــــعـــــــــــــــقـــــــــــــــابـــــــــــــــيـــــــــــــــة 
واإلصــــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــة، الـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــد عـــــــي 

الشمايل، إن امتحانات هذا العام 
تــــــأيت يف ظـــــــروف اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، حــيــث 
ارتـــــــــــــــأت اإلدارة الــــــعــــــامــــــة أن تــــكــــون 
امــــتــــحــــانــــات نــــهــــايــــة الـــــعـــــام الــــــــدرايس 
للنزالء عن ُبعد، لتحقيق التباعد 
ــــايــــــة مــــــــن اإلصـــــــابـــــــة  ــــوقــ ــلــ ــ الــــــجــــــســــــدي لــ
بـــــــفـــــــريوس كــــــــورونــــــــا )كـــــــوفـــــــيـــــــد-19(، 

والحد من انتشاره.
وأضــــــــــــــاف أن اإلدارة فـــتـــحـــت 
بــــــــاب الــــتــــســــجــــيــــل لـــتـــعـــلـــيـــم املـــــنـــــازل 
لـــــــلـــــــطـــــــلـــــــبـــــــة الــــــــــــــــنــــــــــــــــزالء يف مـــــخـــــتـــــلـــــف 
ــــتـــــعـــــاون  ــــالـ املـــــــــراحـــــــــل الــــــــدراســــــــيــــــــة، بـ
والــــــتــــــنــــــســــــيــــــق مــــــــــع وزارة الــــــرتبــــــيــــــة 
والـــــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــم ومـــــــــــــنـــــــــــــطـــــــــــــقـــــــــــــة دبــــــــــــــي 
الــــــــتــــــــعــــــــلــــــــيــــــــمــــــــيــــــــة، مــــــــــــــــؤكــــــــــــــــداً حــــــــــرص 
القيادة العامة لشرطة دبي عى 
املـــــــعـــــــامـــــــلـــــــة اإلنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة لـــــــلـــــــنـــــــزالء، 

وتـــرســـيـــخ حـــقـــوقـــهـــم االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
يف مـــــســـــاعـــــدتـــــهـــــم عــــــــى االنــــــــدمــــــــاج 
بـــــاملـــــجـــــتـــــمـــــع، لــــــيــــــعــــــولــــــوا أنــــفــــســــهــــم 
بــعــد فـــرتة الــعــقــوبــة وقـــضـــاء املـــدة 

املحكوم بها عليهم.
وأوضـــــــــح أن دور املــــؤســــســــات 
ــــتـــــصـــــر عـــــــــى عــــــزل  ــــقـ ــــيــــــة ال يـ ــــابــ ــــقــ الــــــعــ
الجاين عن املجتمع، بل يتضمن 
إصـــــــــــــــــــــاحـــــــــــــــــــــه وتـــــــــــــــأهـــــــــــــــيـــــــــــــــلـــــــــــــــه لــــــــــحــــــــــيــــــــــاة 
اجتماعية شريفة، لذلك عمدت 
اىل تـــوفـــري كـــل اإلمـــكـــانـــات لــلــنــزيــل 
ــــغــــــال طـــــاقـــــتـــــه عـــــــر الــــــرامــــــج  ــتــ ــ الســ
التعليمية والتدريبية يف العديد 
مــن املـــجـــاالت، ومـــن ضــمــنــهــا فــتــح 
بـــــــــــــــــــــاب الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــــــــــــة لـــــــــــلـــــــــــراغـــــــــــبـــــــــــن يف 

استكمال مراحلهم الدراسية.
دبي À وام

نزالء مؤسسات عقابية في دبي يؤّدون امتحانات نهاية العام الدراسي

»المؤسسات العقابية« حريصة على دعم الراغبين في استكمال مراحلهم الدراسية. À أرشيفية

برامج اجتماعية  
أكد العميد حمد خميس الظاهري، أن وزارة الداخلية تنفذ 

برنامجين اجتماعيين، األول دراسة الحالة االجتماعية والنفسية، 
 إلى 

ً
والثاني برنامج مساعدات اجتماعية للنزالء وأسرهم، مشيرا

وجود باحثين اجتماعيين يقومون بدور حيوي بالنسبة للنزالء، 
ويشكلون حلقة وصل بين إدارة المؤسسة والنزيل بما يوفرونه 

من معلومات عن النزيل وعن وضعه االجتماعي واالقتصادي 
وتاريخه اإلجرامي، ما يساعد المؤسسة على تحديد احتياجاته 

من الدعم االجتماعي.
وأشار الظاهري إلى تنفيذ برامج خاصة بتأهيل المدمنين تتضمن 

برامج توعية.

أشركت وزارة الداخلية نزالء المؤسسات العقابية واإلصالحية 
في صناعة مستلزمات طبية، ضمن خطط دمجهم بالمجتمع 

المحلي، وإعادة تأهيلهم وتطوير قدراتهم ليكونوا منتجين 
وصالحين في المجتمع، األمر الذي ساعد في تصنيع 

مستلزمات صحية من كمامات طبية وبدالت وقاية، لدعم 
جهود خطوط الدفاع األولى للحد من انتشار فيروس كورونا 

المستجد )كوفيد-19(. 
وأكد نائب مدير عام المؤسسات العقابية واإلصالحية، العميد 

حمد خميس الظاهري، حرص الوزارة على تعزيز الدور المجتمعي 
للنزالء، وتقديم مبادرات تعزز من اندماجهم مع المجتمع، 

وتعمل على تعزيز إسهاماتهم في القضايا المجتمعية. 
وأسهم النزالء في إنتاج قرابة 700 كمامة طبية بصورة يومية، 

للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا.

صناعة مستلزمات طبية

ضمن مشروع تعديل قانون المنشآت العقابية واإلصالحية

لجنة وزارية للرعاية الالحقة للمفرج عنهم

وزارة الداخلية أطلقت مبادرات 
لتوظيف أصحاب السوابق. 

■ من المصدر



محليات | الجمعة ٠٥ من يونيو ٢٠٢٠ اإلمارات اليوم  04 www.emaratalyoum.com

محمد الصديد:

مركزا تقييم »كوفيد-19«، المحطة 
األولى لكل من تكون نتيجة فحصه إيجابية.

كـــــشـــــفـــــت شــــــــركــــــــة أبـــــــوظـــــــبـــــــي لـــــلـــــخـــــدمـــــات 
الــصــحــيــة )صـــحـــة(، عــن تــقــديــم مــركــَزي 
تـــــــقـــــــيـــــــيـــــــم »كــــــــــــــــوفــــــــــــــــيــــــــــــــــد-19« الـــــــــــلـــــــــــذيـــــــــــن تـــــم 
افــتــتــاحــهــمــا، أخــــــراً، يف  مــركــز أبــوظــبــي 
الــــــوطــــــنــــــي لــــــلــــــمــــــعــــــارض، ومــــــــركــــــــز الــــعــــن 
للمؤتمرات، خدماتهما مجاناً لجميع 
الفئات والجنسيات يف اإلمارة، مشرة 
إىل أن الــطــاقــة االســتــيــعــابــيــة لــهــمــا تبلغ 
3500 شــــــخــــــص يـــــــومـــــــيـــــــاً، ويــــــــحــــــــوي كـــل 
مركز مداخل مستقلة، و ثالثة أقسام 
ــــايـــــة مــن  بــــــألــــــوان مـــخـــتـــلـــفـــة لــــضــــمــــان الـــــوقـ
الـــــــــعـــــــــدوى، »األصـــــــــفـــــــــر« إلعـــــــــــــادة فـــحـــص 
كورونا للحاالت اإليجابية والتأكد من 
النتيجة، و»البنفسجي« إلعادة إجراء 
الــــــــفــــــــحــــــــص يف حــــــــــــــــال تــــــــــحــــــــــول الـــــنـــــتـــــيـــــجـــــة 
اإليــــــــجــــــــابــــــــيــــــــة إىل ســــــلــــــبــــــيــــــة، و»األزرق« 

لتقييم الحاالت اإليجابية املؤكدة.
وتفصيالً، أوضــح املــديــر التنفيذي 
للخدمات العالجية الخارجية، محمد 
حواس الصديد، خالل جولة إعالمية 
ــــتـــــهـــــا شــــــــركــــــــة »صـــــــــحـــــــــة« لــــلــــتــــعــــريــــف  نـــــظـــــمـ
بــاملــركــز يف أبــوظــبــي، أن هــذيــن املــركــزيــن 

ــــتــــــصــــــدي  يــــــلــــــعــــــبــــــان دوراً مــــــــحــــــــوريــــــــاً يف الــ
لــفــروس كــورونــا املستجد، والــحــد من 
انــــتــــشــــاره، كــونــهــمــا املـــحـــطـــة األوىل لــكــل 
ــيـــــة،  ــ مــــــــن تـــــــكـــــــون نــــتــــيــــجــــة فـــــحـــــصـــــه إيـــــجـــــابـ
حــيــث يــتــعــن عــلــيــه، بــحــســب إرشـــــادات 
دائرة الصحة يف أبوظبي، إعادة إجراء 
الـــفـــحـــص لــلــتــأكــد مــــن الــنــتــيــجــة، مـــشـــراً 
إىل حــرص »صــحــة« خــالل تصميم كل 
مركز عىل مراعاة أعىل معاير مكافحة 
العدوى، وتقليل انتشار الفروس من 
خــــــــــــــــالل تــــــخــــــصــــــيــــــص مــــــــــــمــــــــــــرات وقــــــــــاعــــــــــات 
مــــنــــفــــصــــلــــة لــــــكــــــل فــــــئــــــة مـــــــــن املـــــــراجـــــــعـــــــن، 
بـــــــــاإلضـــــــــافـــــــــة إىل الــــــــركــــــــيــــــــز عــــــــــىل تــــثــــقــــيــــف 
املراجعن باإلرشادات الوقائية للحجر 
والـــــــــــعـــــــــــزل املـــــــــنـــــــــزيل أثـــــــــنـــــــــاء وجـــــــــــودهـــــــــــم يف 

املركز، نظراً إىل أهمية الوعي الصحي 
والوقايئ يف الحد من انتشار الفروس.
مــــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــهــــــــا، أوضــــــــــــحــــــــــــت املــــــــديــــــــر 
الـــــــتـــــــنـــــــفـــــــيـــــــذي لــــــلــــــعــــــمــــــلــــــيــــــات بـــــــالـــــــخـــــــدمـــــــات 
الـــــــــــعـــــــــــالجـــــــــــيـــــــــــة الـــــــــــــخـــــــــــــارجـــــــــــــيـــــــــــــة يف شـــــــــركـــــــــة 
»صـــــحـــــة«، الــــدكــــتــــور نـــــــورة الـــغـــيـــثـــي، أن 
رحــلــة املـــراجـــع تــبــدأ عــنــد اســـتـــالم رســالــة 
نصية قصرة بأن نتيجة الفحص الذي 
أجــــراه إيــجــابــيــة، ويــتــعــن عــلــيــه الــتــوجــه 
ــــز تــقــيــيــم  إىل الـــــقـــــاعـــــة الـــــصـــــفـــــراء يف مـــــركـ
»كوفيد-19« املتميز، حيث يتم قياس 
مؤشراته الحيوية وتقييم حالته، ومن 
ــــلــــــه يف نـــــــــظـــــــــام »ســــــــالمــــــــتــــــــك«  ــيــ ــ ثـــــــــــم تــــــســــــجــ
الـــطـــبـــي، وإجــــــــراء مــســحــة أنـــــف إضــافــيــة 
لـــه، ومـــن ثـــم يــعــود إىل املـــنـــزل، ويــلــتــزم 
بـــــإرشـــــادات الــحــجــر املـــنـــزيل لــحــن ظــهــور 
الــنــتــيــجــة، إمــــا عـــن طـــريـــق رســـالـــة نصية 
قصرة أو من خالل تطبيق »صحة« أو 

تطبيق »الحصن«.
ــــثـــــي أنــــــــــه يف حـــــال  ــــيـ وأوضـــــــــحـــــــــت الـــــغـ
أظهر التقييم أن حالته غــر مستقرة، 
أو أنه يحتاج إىل فحوص إضافية، يتم 
تـــوجـــيـــهـــه إىل الــــقــــاعــــة الـــــحـــــمـــــراء إلجــــــراء 
ــــلـــــب  ــــيـــــط الـــــقـ ــــتـــــخـــــطـ فــــــــحــــــــوص إضـــــــافـــــــيـــــــة كـ

والـــــــــدم واألشــــــعــــــة، ومــــــن ثـــــم اســــتــــشــــارة 
الطبيب الــذي يحدد ما إذا كــان يحتاج 
إىل الــــــــنــــــــقــــــــل لـــــلـــــمـــــســـــتـــــشـــــفـــــى أو يــــمــــكــــنــــه 

العودة إىل املنزل.
وقــــــــالــــــــت: »يف حـــــــــال كــــــانــــــت نـــتـــيـــجـــة 
الفحص الــذي أجـــراه يف املــركــز سلبية، 
ــــتـــــم إرســــــــــــال رســــــالــــــة نــــصــــيــــة قــــــصــــــرة لـــه  يـ
لـــــــــــــتـــــــــــــوجـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــه بــــــــــــــــمــــــــــــــــراجــــــــــــــــعــــــــــــــــة الـــــــــــــقـــــــــــــاعـــــــــــــة 
الـــبـــنـــفـــســـجـــيـــة، إلعـــــــــادة إجـــــــــراء الــفــحــص 
مـــرة أخــــرى لــلــتــأكــد مـــن نــتــيــجــتــه، أمـــا يف 

حال كانت إيجابية فيتعن عليه زيارة 
الــــقــــاعــــة الــــــزرقــــــاء لـــيـــتـــم فـــحـــصـــه وتــقــيــيــم 
حالته مــن قبل الطبيب، ومــن ثــم يتم 
تجهيزه للعزل املنزيل من خالل ارتداء 
الــــســــوار اإللــــكــــروين أو نــقــلــه إىل مــرافــق 

العزل«.
وأشـــــــــــــــــــــــارت إىل أن مــــــــــراكــــــــــز تــــقــــيــــيــــم 
»كــــــوفــــــيــــــد-19« تــــــأيت اســــتــــكــــمــــاالً لـــجـــهـــود 
شــركــة أبــوظــبــي لــلــخــدمــات الــصــحــيــة يف 
مــــكــــافــــحــــة فــــــــــروس كـــــــورونـــــــا املــــســــتــــجــــد، 

التي أعلنت، أخراً، عن افتتاح تسعة 
مراكز جديدة للمسح، ليصبح إجمايل 
املــراكــز الــتــي تــديــرهــا 24 مــركــزاً يف أنحاء 
الـــــــــــــــــــــــــدولـــــــــــــــــــــــــة، بـــــــــــــجـــــــــــــانـــــــــــــب إنـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــاء ثــــــــــالثــــــــــة 
مـــســـتـــشـــفـــيـــات مــــيــــدانــــيــــة، بــــاإلضــــافــــة إىل 
تــــــــطــــــــويــــــــر بــــــــــرنــــــــــامــــــــــج يـــــــســـــــتـــــــخـــــــدم الــــــــــذكــــــــــاء 
االصـــطـــنـــاعـــي عـــىل تــطــبــيــق »واتــــــس أب« 
لــالســتــجــابــة الـــفـــوريـــة ألي اســـتـــفـــســـارات 
ومـــــخـــــاوف تـــتـــعـــلـــق بــــفــــروس »كـــــورونـــــا« 

من قبل أفراد املجتمع.

 لسكان اإلمارة
ً
إعادة الفحوص اإليجابية مجانا

3
ألوان لتقييم حاالت 
»كورونا« اإليجابية 

في أبوظبي

عمرو بيومي À أبوظبي

»المركز« يهدف إلى إعادة الفحص وتوفير الرعاية األولية للمصابين بـ»كورونا«. À تصوير نجيب محمد

العمل على مدار األسبوع
أكدت المدير التنفيذي للعمليات بالخدمات العالجية الخارجية في 

شركة »صحة«، الدكتورة نورة الغيثي، أن مركَزي تقييم 
»كوفيد-19« في أبوظبي والعين، يعمالن على مدار األسبوع 

 وحتى الثامنة مساًء، وذلك لتمكين المرضى من 
ً
من الثامنة صباحا

مراجعة المركز في اليوم نفسه أو صباح اليوم التالي، كما تم 
تخصيص محطات لكبار السن وأصحاب الهمم والعائالت 

والسيدات، ومراعاة خصوصية المراجع في جميع مراحل الفحص، 
باإلضافة إلى تطبيق التباعد االجتماعي وجميع اإلجراءات االحترازية 
في سبيل حماية المراجعين والعاملين في المركز على حد سواء.

3500
مراجع، الطاقة 
ين  االستيعابية للمركز
الجديدين.

أطلق مركز دبي لدم الحبل السري 
ـــــاث، الــــتــــابــــع لـــهـــيـــئـــة الــصــحــة  ــــحــ واألبـــ
بدبي، خدمة التسجيل اإللكروين 
لطلب تــخــزيــن الــخــاليــا الــجــذعــيــة يف 
املركز ملدة 30 سنة، ضمن جهوده 
املـــســـتـــمـــرة لـــلـــتـــســـهـــيـــل عـــــىل األمــــهــــات 
الـــحـــوامـــل لـــالســـتـــفـــادة مـــن خــدمــات 
املركز يف كل الظروف، خصوصاَ يف 
هــــــــــــــــذا الــــــــــــظــــــــــــرف االســـــــــتـــــــــثـــــــــنـــــــــايئ خــــــــالل 

جائحة »كوفيد-19«.
وأوضـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــت رئـــــــــــــــيـــــــــــــــس وحــــــــــــــــــدة 
اســــــــــتــــــــــقــــــــــطــــــــــاب املـــــــــــتـــــــــــرعـــــــــــن الــــــــبــــــــاحــــــــث 
اإلكــلــيــنــيــي األول بـــمـــركـــز دبــــي لـــدم 
الـــــــــــــحـــــــــــــبـــــــــــــل الـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــري واألبــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــاث، 
الــــــدكــــــتــــــورة فــــاطــــمــــة الــــهــــاشــــمــــي آلـــيـــة 
االســتــفــادة مــن الــخــدمــة الــجــديــدة، 
املتمثلة يف قــيــام األمــهــات الــراغــبــات 
يف تخزين الخاليا الجذعية بإرسال 
بـــريـــد إلــــكــــروين إىل مـــركـــز دبـــــي لـــدم 

الحبل السري، كطلب تسجيل يف 
الخدمة، مع كتابة أرقام التواصل 
ــــــة، حـــــــيـــــــث يـــــــــقـــــــــوم الــــــفــــــريــــــق  ــــفـ ــ ــلـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــخـ ــ املـ
ــــتــــــزويــــــدهــــــن بـــكـــل  املـــــعـــــنـــــي يف املـــــــركـــــــز بــ

األوراق املطلوبة لتسجيل البيانات 
الــــــرســــــمــــــيــــــة، وإعــــــــــــــــــادة إرســـــــالـــــــهـــــــا إىل 
املــــــــــــــــركــــــــــــــــز عــــــــــــــــر الــــــــــــــــريــــــــــــــــد اإللــــــــــــــــكــــــــــــــــروين 
لـــتـــتـــم   ،DCRC@dha.gov.ae

بـــــــــــعـــــــــــد ذلــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــراجـــــــــــــعـــــــــــــة وتـــــــــدقـــــــــيـــــــــق 
ــــد مــــــن اســــتــــيــــفــــاء  ــــأكــ ــتــ ــ الـــــبـــــيـــــانـــــات، والــ
الـــــــــشـــــــــروط املــــــطــــــلــــــوبــــــة، والــــتــــســــجــــيــــل 
الرسمي يف املركز، لتخزين الخاليا 

الجذعية ملدة 30 سنة.
وأشارت الهاشمي إىل الدورات 
والــــرامــــج الــتــدريــبــيــة املــســتــمــرة الــتــي 
ــــر  يــــــــنــــــــفــــــــذهــــــــا املـــــــــــــركـــــــــــــز عـــــــــــــن ُبـــــــــــــعـــــــــــــد، عـ
الــــــــــــوســــــــــــائــــــــــــل والـــــــــتـــــــــقـــــــــنـــــــــيـــــــــات الــــــــذكــــــــيــــــــة 
ــــكــــــوادر الــــطــــبــــيــــة والــــتــــمــــريــــضــــيــــة يف  ــلــ ــ لــ
مختلف مستشفيات الهيئة حــول 
الـــــــــطـــــــــرق املــــــــثــــــــىل لـــــجـــــمـــــع عــــــيــــــنــــــات دم 
ــــبـــــل الــــــــســــــــري، والــــــحــــــصــــــول عـــىل  الـــــحـ
خــــــــــاليــــــــــا جــــــــذعــــــــيــــــــة نــــــــاجــــــــحــــــــة وقـــــــابـــــــلـــــــة 
للتخزين عند فصلها عن دم الحبل 

السري.
ويف نهاية الدورة، ُيعقد اختبار 
قـــصـــر عــــر الـــهـــاتـــف مــــع املـــشـــاركـــن، 
للتأكد من مدى جاهزيتهم لسحب 

الــــــعــــــيــــــنــــــات بـــــالـــــطـــــريـــــقـــــة الــــصــــحــــيــــحــــة. 
وقـــــــــالـــــــــت إن »املــــــــــركــــــــــز تــــــمــــــكــــــن، حـــتـــى 
اآلن، مـــــن تـــــدريـــــب 37 مـــــن الـــــكـــــوادر 

الــــطــــبــــيــــة والــــتــــمــــريــــضــــيــــة بـــمـــســـتـــشـــفـــى 
حتا عن ُبعد«.

دبي ■ اإلمارات اليوم

 لإلجراءات الوقائية لدى الحوامل
ً
تعزيزا

ين الخاليا الجذعية »صحة دبي« تطلق التسجيل اإللكتروني لتخز

ن من تدريب 37 من الكوادر الطبية والتمريضية.   
ّ
»المركز« تمك
■ من المصدر

عالج 20 حالة
كشفت رئيس وحدة استقطاب المتبرعين الباحث اإلكلينيكي 

األول بمركز دبي لدم الحبل السري واألبحاث، الدكتورة فاطمة 
الهاشمي، أن المركز أسهم حتى اآلن بالتعاون مع المراكز 

العالمية في عالج 20 حالة مرضية كانت تعاني أمراض 
الثالسيميا، واألنيميا المنجلية، واللوكيميا، وفنكوني األنيميا، 
بعد تزويد هذه المراكز بالخاليا الجذعية المستخلصة من دم 

الحبل السري والمخزنة في المركز.
وأشارت إلى نجاح المركز، منذ تأسيسه عام 2006 وحتى اآلن، 
ين أكثر من 7000 عينة من الخاليا الجذعية المستخلصة  في تخز

من دم الحبل السري ألمهات من مختلف الجنسيات.

419
حالة تعاٍف 

من »كورونا« و659 
إصابة جديدة وثالث 

وفيات

كشفت وزارة الصحة ووقاية املجتمع 
عـــــن إجــــــــــراء أكـــــــر مـــــن 54 ألـــــــف فــحــص 
ــــفـــــروس »كـــــــورونـــــــا« املــســتــجــد  جــــديــــد لـ
)كـــوفـــيـــد-19(، عــىل فــئــات مختلفة يف 
املجتمع، بــاســتــخــدام أفــضــل وأحـــدث 

تقنيات الفحص الطبي.
وأسهم تكثيف إجراءات التقيص 
والفحص يف الــدولــة، وتوسيع نطاق 

الــفــحــوص يف الــكــشــف عـــن 659 حالة 
إصابة جديدة بفروس »كورونا« من 
جنسيات مختلفة، وجميعها حاالت 
مـــســـتـــقـــرة وتـــخـــضـــع لـــلـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
ــــمــــــوع  الــــــــــــــــالزمــــــــــــــــة، وبــــــــــــذلــــــــــــك يـــــــبـــــــلـــــــغ مــــــجــ

الحاالت املسجلة 37 ألفاً و18 حالة.
وأعـــلـــنـــت الـــــــــــوزارة عــــن وفـــــــاة ثــالثــة 
مــــــصــــــابــــــن مـــــــــن جـــــنـــــســـــيـــــات مــــخــــتــــلــــفــــة، 

وذلـــــــــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــن تــــــــــــــــداعــــــــــــــــيــــــــــــــــات اإلصـــــــــــــــابـــــــــــــــة 
بــــــــــــــالــــــــــــــفــــــــــــــروس، وبــــــــــــــذلــــــــــــــك يــــــــبــــــــلــــــــغ عـــــــــدد 

الوفيات يف الدولة 273 حالة.
وأعـــــــــــــربـــــــــــــت الـــــــــــــــــــــــــــــوزارة عـــــــــــن أســـــفـــــهـــــا 
وخــــالــــص تـــعـــازيـــهـــا ومـــواســـاتـــهـــا لــــذوي 
املتوفن، وتمنياتها بالشفاء العاجل 
لـــــجـــــمـــــيـــــع املـــــــــصـــــــــابـــــــــن، مـــــهـــــيـــــبـــــة بــــــــأفــــــــراد 
املجتمع التعاون مع الجهات الصحية 

والــــــتــــــقــــــيــــــد بـــــالـــــتـــــعـــــلـــــيـــــمـــــات، وااللـــــــــــتـــــــــــزام 
بـــالـــتـــبـــاعـــد االجـــتـــمـــاعـــي ضــــمــــانــــاً لــصــحــة 

وسالمة الجميع.
وأفادت الوزارة بشفاء 419 حالة 
جديدة ملصابن بالفروس، وتعافيها 
الـــتـــام مـــن أعــــــراض املـــــرض بــعــد تلقيها 
الرعاية الصحية الالزمة منذ دخولها 
املـــســـتـــشـــفـــى، وبـــــذلـــــك يـــــكـــــون مـــجـــمـــوع 

حاالت الشفاء 19 ألفاً و572.
وتــــــــــــأيت إجــــــــــــــــــراءات وزارة الـــصـــحـــة 
ــــتـــــشـــــاف  ــــهــــــدف االكـ ووقــــــــايــــــــة املــــجــــتــــمــــع بــ
املـــــــــبـــــــــكـــــــــر وحــــــــــــصــــــــــــر الــــــــــــــــحــــــــــــــــاالت املــــــــصــــــــابــــــــة 
بـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــروس »كــــــــــــــــــــــــــــورونــــــــــــــــــــــــــــا« املــــــــســــــــتــــــــجــــــــد 
)كــــــــــــــــــوفــــــــــــــــــيــــــــــــــــــد-19( واملـــــــــــخـــــــــــالـــــــــــطـــــــــــن لـــــهـــــم 

وعزلهم.
أبوظبي À وام
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أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، 
عــن إطـــاق مــنــصــة عــلــمــيــة تــوفــر عـــدداً 
من الدراسات التحليلية عن الظواهر 
الطبيعية والــبــشــريــة، ومـــدى تأثريها 
عىل موارد البيئة يف اإلمارات، وتعد 
األوىل من نوعها يف املنطقة التي تركز 
ــــئـــــة بـــــشـــــكـــــل مـــعـــمـــق  ــــيـ ــــبـ عــــــــىل دراســـــــــــــــة الـ
مـــبـــنـــيـــة عـــــىل أنــــظــــمــــة االســــتــــشــــعــــار عــن 
بـــــــــــعـــــــــــد ومـــــــــــعـــــــــــالـــــــــــجـــــــــــة الــــــــــــــــصــــــــــــــــور ونــــــــظــــــــم 
املــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات الـــــــجـــــــغـــــــرافـــــــيـــــــة والــــــــــذكــــــــــاء 

االصطناعي. 
ــــنـــــصـــــة بــــمــــثــــابــــة قـــــاعـــــدة  وتـــــعـــــمـــــل املـ
أســـــــــاســـــــــيـــــــــة تــــــــــــــــــدرج فـــــــيـــــــهـــــــا أي دراســـــــــــــــة 
ــــــات  ــــهـ ــ ــــجـ ــ ــــــن الـ ــــكـ ــ ــــمـ ــ جـــــــــــديـــــــــــدة بـــــــــغـــــــــرض تـ
ــــتـــــمـــــع الــــعــــلــــمــــي عـــىل  املــــســــتــــفــــيــــدة واملـــــجـ
وجــــــــــــــــه الــــــــــعــــــــــمــــــــــوم مــــــــــــن االنـــــــــــتـــــــــــفـــــــــــاع مـــــن 
الـــــدراســـــات واألبـــــحـــــاث الــعــلــمــيــة الــتــي 
يـــــطـــــرحـــــهـــــا املــــــــــركــــــــــز، جـــــــــــاء ذلـــــــــــك خــــــال 
مــــــؤتــــــمــــــر صـــــــــحـــــــــايف، أول مـــــــــن أمـــــــــس، 

لإلعان عن إطاق املنصة. 
ــــز بــــــأن املـــنـــصـــة تـــحـــوي  وأفـــــــــاد املـــــركـ
حــــــــزمــــــــة مـــــــــن الـــــــــــــدراســـــــــــــات الــــتــــحــــلــــيــــلــــيــــة 
ــيــــــة ســـــيـــــتـــــم تـــــــوفـــــــريهـــــــا بـــشـــكـــل  ــ ــثــ ــ ــــحــ ــبــ ــ والــ
دوري لــلــجــهــات الــحــكــومــيــة، وتــعــنــى 
بـــدراســـة جـــوانـــب بــيــئــيــة مــخــتــلــفــة مثل 
ــــبـــــة الـــــظـــــواهـــــر الـــطـــبـــيـــعـــيـــة ومــــــدى  مـــــراقـ
تــأثــريهــا عــىل مــــوارد الــبــيــئــة، مــثــل املــاء 
ــــاء الــــنــــبــــايت،  وجــــــــــــودة الـــــــهـــــــواء والــــــغــــــطــ
ــــتـــــي تـــــطـــــرأ عــىل  ــتـــــغـــــريات الـ ــ ومــــتــــابــــعــــة الـ
ــــــة ودراســـــــــــــة الــــظــــواهــــر  ــــــدولـ ســــــواحــــــل الـ
الـــــــتـــــــي لــــــهــــــا انــــــعــــــكــــــاســــــات عــــــــىل الـــــحـــــيـــــاة 
الـــــبـــــحـــــريـــــة، مــــثــــل ظــــــاهــــــرة املــــــــد األحــــمــــر 
وغريها، الفتاً إىل أنه تم االنتهاء من 
إعداد 20 دراسة تحليلية مدرجة يف 

املنصة العلمية. 
وتتميز املنصة بتقديم الدراسات 
الــتــحــلــيــلــيــة بــشــكــل تـــفـــاعـــي، مــــا ُيــتــيــح 
ــــــدة الـــــــتـــــــعـــــــرف اىل  ــيـ ــ ــ ــــفـ ــ ــتـ ــ ــ ــــــسـ ُـ لــــــلــــــجــــــهــــــات امل
ــــيـــــة الـــــــتـــــــي تـــــــطـــــــرأ عـــىل  ــــئـ ــــيـ ــــبـ الـــــــتـــــــغـــــــريات الـ
مــــنــــطــــقــــة مــــعــــيــــنــــة خــــــــــال فــــــــــرة زمــــنــــيــــة 

مــــــــــــــــــحــــــــــــــــــددة، لــــــــــتــــــــــحــــــــــديــــــــــد هـــــــــــــويـــــــــــــة هـــــــــــذه 
ــــا بــــــفــــــرة زمـــنـــيـــة  ــــهـ ــــتـ ــــارنـ ــــقـ الــــــتــــــغــــــريات ومـ
أخــــــــــــــــرى، والـــــــــــخـــــــــــروج بــــتــــفــــســــري عـــلـــمـــي 
ــــــن هــــــــــــذه الـــــصـــــفـــــة  ــــكـ ــ ــــمـ ــ ــــا ُتـ ــ ــــمـ ــ مـــــــــحـــــــــدد، كـ
الــــتــــفــــاعــــلــــيــــة أيـــــــضـــــــاً تــــعــــقــــب خــــصــــائــــص 
ظـــــــــــــــاهـــــــــــــــرة مـــــــــعـــــــــيـــــــــنـــــــــة، بـــــــــحـــــــــيـــــــــث ُيـــــــمـــــــكـــــــن 
لـــــــــــــلـــــــــــــُمـــــــــــــســـــــــــــتـــــــــــــخـــــــــــــدم الــــــــــــــــــحــــــــــــــــــصــــــــــــــــــول عــــــــىل 
ــــلـــــق بـــنـــســـب  ــــتـــــعـ إحــــــــــــصــــــــــــاءات دقــــــيــــــقــــــة تـ
الـــــتـــــغـــــريات، وتــــحــــديــــد هـــويـــتـــهـــا مـــــا إذا 

كانت إيجابية أو سلبية.
وقال مدير عام مركز محمد بن 
راشـــــــــــــــــــــــــــد لـــــــــــلـــــــــــفـــــــــــضـــــــــــاء، يــــــــــــــوســــــــــــــف حــــــمــــــد 
الــشــيــبــاين، إن »تـــأثـــري هـــذه املــنــصــة لن 
يقتصر عــىل مــجــال عــلــوم الــبــيــئــة، بل 
ــــيـــــق رؤيـــــــــــــــة اإلمـــــــــــــــــارات  ــــقـ يـــــســـــهـــــم يف تـــــحـ
ــــاد  ــــتـــــصـ ــــاء اقـ ــنــ ــ ــبــ ــ ــــة بــ ــ ــــاصـ ــ ــــــخـ الـــــتـــــنـــــمـــــويـــــة الـ
تــــــــــنــــــــــافــــــــــي مــــــــــــســــــــــــتــــــــــــدام عـــــــــــــــر تـــــشـــــجـــــيـــــع 
االبــتــكــار والــبــحــث والــتــطــويــر، وتعزيز 
الــــــــــــقــــــــــــرارات االســــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة لــــلــــجــــهــــات 

الرئيسة العاملة يف اإلمارات«.
وأفـــــــــــــــــــــــــــــاد رئــــــــــــيــــــــــــس قــــــــــســــــــــم تـــــــطـــــــويـــــــر 

الـــــتـــــطـــــبـــــيـــــقـــــات والـــــتـــــحـــــلـــــيـــــل يف املـــــــركـــــــز، 
املــــــــهــــــــنــــــــدس ســــــعــــــيــــــد املــــــــــنــــــــــصــــــــــوري، بـــــــأن 
املـــنـــصـــة الــعــلــمــيــة الـــتـــي أنـــجـــزتـــهـــا ثـــاث 
موظفات يف املركز، وتقدم خدماتها 
مــــــــجــــــــانــــــــاً لــــــلــــــجــــــهــــــات املـــــــعـــــــنـــــــيـــــــة، تــــســــهــــم 
بــشــكــل كــبــري يف دعـــم نــمــو الــقــطــاعــات 
االســراتــيــجــيــة لــلــكــيــانــات الــحــكــومــيــة، 
السيما أن إطاق املنصة يرز املساعي 
الرامية التي تقوم بها دولة اإلمارات 
لـــدعـــم رحـــلـــة الـــتـــحـــول الــــــذيك، ودمـــج 
الحلول التقنية املبتكرة، الفتاً إىل أن 
ــــر الــــتــــقــــدمــــي  ــــكـ ــــفـ املـــــــركـــــــز يــــتــــبــــنــــى ذات الـ

الذي يدعم الرؤية اإلماراتية. 
وأكد أن الدراسات التي تقدمها 
املــــــــــنــــــــــصــــــــــة ال تــــــــقــــــــتــــــــصــــــــر عــــــــــــــىل الــــــــــــــدوائــــــــــــــر 
الــــحــــكــــومــــيــــة، وإنــــــمــــــا يــــمــــكــــن أن تـــمـــتـــد 
ــــيــــــة اىل  ــــمــ ــــلــ ــــعــ مـــــــنـــــــافـــــــع هـــــــــــــذه املـــــــنـــــــصـــــــة الــ
جهات ومؤسسات أخرى غري معنية 
بـــــــــــظـــــــــــواهـــــــــــر الـــــــــبـــــــــيـــــــــئـــــــــة، مـــــــــثـــــــــل شـــــــــركـــــــــات 
الــــــــتــــــــطــــــــويــــــــر الــــــــــعــــــــــقــــــــــاري والــــــــجــــــــامــــــــعــــــــات 

واملؤسسات التعليمية.

ن الجهات من االنتفاع من الدراسات. À أرشيفية
ّ
»محمد بن راشد للفضاء« يمك

أمين الجمال À دبي

أّكـــــــــــــــــــــــد املــــــــــــــديــــــــــــــر الـــــــــتـــــــــنـــــــــفـــــــــيـــــــــذي ملـــــــؤســـــــســـــــة 
املـــــــواصـــــــات الــــعــــامــــة يف هـــيـــئـــة الــــطــــرق 
ــــــات يف دبـــــــي، أحــــمــــد هـــاشـــم  ــــــواصـ واملـ
بـــــــهـــــــروزيـــــــان، اســــــتــــــمــــــرار تــــقــــلــــيــــص عـــــدد 
الــــــــــــــــــركــــــــــــــــــاب يف وســـــــــــــــائـــــــــــــــل املـــــــــــــــواصـــــــــــــــات 
ـــزام بـــكـــل اإلجــــــــــراءات  ــ ـــتــ ــ الــــعــــامــــة، وااللــ
االحــرازيــة والتباعد الــجــســدي، طاملا 
أن ذلــــك يـــعـــزز طــــرق حــمــايــة وســامــة 
الــــــــــركــــــــــاب الــــــــتــــــــي تــــــعــــــد أهــــــــــــم أولـــــــــويـــــــــات 
ــــئــــــة، مــــــــشــــــــرياً إىل أن ذلــــــــــك يــــزيــــد  ــــيــ ــــهــ الــ
بـــطـــبـــيـــعـــة الــــــحــــــال مــــــن زمــــــــن الــــرحــــلــــة، 
ــــركــــــاب الــــذيــــن  ــــاج الــ ــــزعــ ويـــتـــســـبـــب يف انــ
يضطرون إىل االنتظار، إال أنه ضرورة 

من أجل حمايتهم.
ويف رده عـــــىل ســـــــــؤال عـــــن نــســبــة 
اإلشــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــال الــــــــــــحــــــــــــالــــــــــــيــــــــــــة يف وســــــــــــائــــــــــــل 
املـــــــــــــــــــواصـــــــــــــــــــات الـــــــــــــعـــــــــــــامـــــــــــــة، بــــــــــعــــــــــد فـــــتـــــح 
األنــــشــــطــــة وتـــخـــفـــيـــف قــــيــــود الـــحـــركـــة، 

قال بهروزيان لـ»اإلمارات اليوم«، إن 
معظم مدن العالم تشهد تراجعاً يف 
ــــقــــــل نـــتـــيـــجـــة  ــنــ ــ عـــــــــــدد ركـــــــــــــاب وســــــــائــــــــل الــ
مــجــمــوعــة مـــن الـــعـــوامـــل، مـــن أبــرزهــا 
تـــــطـــــبـــــيـــــق الــــــتــــــبــــــاعــــــد الـــــــجـــــــســـــــدي داخـــــــــل 

املـــــــــــــــــحـــــــــــــــــطـــــــــــــــــات وعــــــــــــــــــــــــــــىل مـــــــــــــــــــــن وســــــــــــــائــــــــــــــل 
املواصات، األمر الذي يمنع تحقيق 
نسبة اإلشغال التي كانت عليه قبل 
تــــطــــبــــيــــق إجـــــــــــــــــراءات مــــكــــافــــحــــة انــــتــــشــــار 

فريوس كورونا.

وأضــــــــــــــــــــــــاف أن ذلــــــــــــــــك يـــــــمـــــــثـــــــل أحــــــــد 
التحديات يف املرحلة الحالية بالنسبة 
لـــــكـــــل جــــــهــــــات الـــــنـــــقـــــل واملـــــــــــواصـــــــــــات يف 
العالم، السيما أن كثرياً من األسئلة 
املــــتــــعــــلــــقــــة بــــتــــحــــلــــيــــل ســـــــلـــــــوك وتـــــصـــــرف 
ــــقـــــاب  ــــقـــــل يف أعـ ــنـ ــ ــــائــــــل الـ الــــــــركــــــــاب لــــــوســ
القلق وعدم الثقة الناتج عن جائحة 
كورونا، ال يمكن اإلجابة عنها حالياً، 
وإمكانية اإلجابة مرهونة بالتعرف اىل 
كثري من املتغريات، ومزيد من الوقت 
لــــلــــتــــمــــكــــن مـــــــــن قــــــــراءتــــــــهــــــــا وتــــحــــلــــيــــلــــهــــا، 
وبـــــــالـــــــتـــــــايل إيــــــــجــــــــاد اآللـــــــــيـــــــــات والـــــحـــــلـــــول 

املناسبة للتعامل معها.
ــبــــــحــــــث  ــ وذكــــــــــــــــــــر بــــــــــــهــــــــــــروزيــــــــــــان أن الــ
وتبادل األفكار واملعلومات قائم بن 
الـــــــهـــــــيـــــــئـــــــة وشـــــــــركـــــــــائـــــــــهـــــــــا مـــــــــــن الـــــــجـــــــهـــــــات 
واملـــــــؤســـــــســـــــات املــــتــــخــــصــــصــــة يف الــــنــــقــــل 

واملواصات العامة يف العالم.
وأكـــــــــــــــــــــــــــد أن اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات الــــــــتــــــــي 
اتـــــــــخـــــــــذتـــــــــهـــــــــا الــــــــهــــــــيــــــــئــــــــة والــــــــــحــــــــــكــــــــــومــــــــــة يف 

الـــتـــعـــقـــيـــم املـــكـــثـــف وتـــطـــبـــيـــق إجـــــــــراءات 
الــتــبــاعــد وارتـــــــداء الــكــمــامــة اإللـــزامـــي، 
تمثل إجـــراءات كافية للمساهمة يف 
ضـــــــــمـــــــــان ســـــــــامـــــــــة الــــــــــــركــــــــــــاب عــــــــــىل مــــن 

وسائل املواصات العامة.
وتـــضـــمـــنـــت اإلجـــــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة 
التي طبقتها هيئة الطرق واملواصات 
يف دبــي تقليص الــطــاقــة االستيعابية 
ـــامــــة بــنــســبــة  لــــوســــائــــل املــــــواصــــــات الــــعـ
78% يف قـــطـــارات مـــرو دبــــي، مــا أدى 
إىل انـــخـــفـــاض الــــركــــاب مـــن 600 ألــف 
إىل 140 ألــف راكــب يــومــيــاً، وتقليص 
نـــــحـــــو 43% يف الـــــــحـــــــافـــــــات، اذ تـــنـــقـــل 
الحافلة 30 راكــبــاً بــدالً من 70 راكباً، 
إذ انخفض ركاب الحافات من 380 
ألــفــاً إىل 115 ألــف راكـــب يــومــيــاً، فيما 
انـــخـــفـــض ركــــــاب مـــركـــبـــات األجـــــــرة مــن 
500 ألــف إىل 125 ألــف راكــب يومياً، 
ــــادرة عــن  وذلـــــــك وفــــقــــاً لـــلـــبـــيـــانـــات الــــــصــ

الهيئة خال الشهر املايض.

لزم بالتباعد والكمامة للوقاية من »كورونا« ُتطّبق التعقيم المكثف وُتُ

»طرق دبي«: تقليص عدد ركاب المواصالت العامة ضرورة لحمايتهم 

مترو دبي ينقل 140 ألف راكب 
 بعد تطبيق إجراءات 

ً
يوميا

الوقاية. À من المصدر

»محمد بن راشد 
للفضاء« ُيطلق 

منصة علمية 
لدراسات البيئة

المنصة تزّود الجهات الحكومية 
بدراسات عن تأثير الظواهر الطبيعية 

والبشرية على موارد البيئة. 
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تقليص حجم الطاقة 
االستيعابية للحافالت 
 على سالمة 

ً
العامة حرصا

الركاب.

دراسة تعرضها
 المنصة للجهات المعنية 
 ضمن المرحلة 

ً
مجانا

األولى.

الدراسات متاحة لمختلف الجهات
أكد مركز محمد بن راشد للفضاء، أن المنصة العلمية متاحة، 

ويمكن لمختلف الجهات االستفادة منها، لما تتميز به من تنوع 
في الموضوعات. 

وأوضح أنه يلتزم بالمنهج العلمي في استخراج هذه التقارير، 
الذي يعتمد على أربع خطوات رئيسة، تشمل تحديد الظاهرة 

من خالل أجهزة المركز وتقنياته المتقدمة، ثم وضع فرضية 
الظاهرة بناء على خبرة الفريق المتخصص، ثم بعد ذلك تأتي 

مرحلة التأكد من صحة الفرضية أو نفيها من خالل إخضاعها 
الختبارات عدة، ووضعها تحت فترات تجريبية طويلة في ظل 

مختلف المتغيرات. 
ومن خالل التجربة يتم الحصول على نتائج البيانات ليتم عرضها 
 إلى 

ً
من خالل رسومات بيانية لتسهيل عملية التحليل، وصوال

مرحلة االستنتاجات، التي تتم من خالل ربط البيانات بعضها 
ببعض، وتحويلها إلى معلومات ذات قيمة علمية، وهي 

المرحلة األخيرة التي يتم فيها استخالص دراسة تحليلية 
متكاملة األركان، الالزمة لتمكين صّناع القرار من اتخاذ قرارات 

مدروسة.

هنادي أبونعمة À دبي

إجراءات التباعد 
الجسدي

أفاد المدير التنفيذي 
لمؤسسة المواصالت 
العامة، أحمد هاشم 

بهروزيان، بأن أكثر التحديات 
التي تواجهها المؤسسة 

منذ بدء أزمة انتشار 
الفيروس، هو تطبيق 

إجراءات التباعد الجسدي، 
السيما في ساعات الذروة، 

وفي الوقت ذاته 
المحافظة على استمرارية 
تقديم الخدمات بسالسة 

دون تأخير. 
وأشار إلى أن المؤسسة 

تنفذ إجراءات تشغيلية 
معينة حتى تقلل زمن انتظار 
الركاب من خالل زيادة عدد 

الرحالت وتقليص زمن التقاطر، 
وزيادة عدد الحافالت 

والقطارات عند اللزوم لمنع 
االنتظار الطويل والتأخير.

أحمد هاشم بهروزيان:

»اإلجراءات التي اتخذتها الهيئة والحكومة كافية لضمان 
سالمة الركاب«. 

تدرس جودة الهواء والغطاء النباتي 
ومتغيرات السواحل والمد األحمر 

https://www.emaratalyoum.com/
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قيمة االشتراك السنوي 400 درهم للدوائر الحكومية 

والمؤسسات والشركات و 300 درهم لألفراد
طبعت في مطابع مسار

مقتضيات الحياة 
مع وضع »كورونا«

ال يمكن أن تستمر الحياة 
لة املصالح واملعايش  معطَّ

والضرب يف األرض احتماًء من 
وباء »كورونا«، فقد تعطلت بما 

فيه الكفاية، والظاهر أنه 
سيظل ضاربًا بِِجرانه األرض فرتة 

أطول مما كان متوقعًا، كما 
أفادت منظمة الصحة العاملية، 

أخرياً، إْذ حذرت من الركون إىل الشائعات التي تفيد بأنه بدأ 
يضعف، فكان البد من التعايش مع أمر واقع، فتستمر 

الحياة ِغالبًا، ال أن يودي باالقتصاد والصناعة والحياة املدنية، 
كما أودى بالسفر وكثري من الناس، وأودى باملساجد والُجمع 
والجماعات؛ فهذا أمر يعد استسالم اليائسني، وليس كفاح 

املثابرين.
إن هذا الفريوس ليس إال وباء من األوبئة التي عرفتها 
البشرية من عهد وجودها، فيأخذ منها بقدر الله تعاىل ما 

يشاء ثم يويل األدبار، وتعود الحياة إىل طبيعتها، وها هو قد 
أخذ ما أخذ وعطل ما عطل، فال يمكن أن يستمر بهذا 

التسلط عىل العباد، وال أن يستمروا له خاضعني، بل أن 
يواجهوه بحياتهم التي كتبها الله لهم، مع األخذ بالحذر 

الذي أمر الله تعاىل بأخذه عند مواجهة العدو، بمثل قوله 
وا َلُهْم َما  سبحانه: }َوُخُذوا ِحْذَرُكْم{، وبقوله: }َوأَِعدُّ

ٍة{، وال ريب أن هذا الوباء هو أعدى األعداء؛  اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ
ألن عداوته للنوع اإلنساين كله كعداوة الشيطان الرجيم، 

وقد أعدت الدول ما استطاعت من قوة، فأعدت املشايف 
ومنعت التجمعات وصنعت الوقايات، والناس قد أخذوا 

حذرهم بعدم االختالط وامتنعوا من املزاورات، فذلك كاٍف إن 
شاء الله تعاىل للوقاية من شره وضره، أما أن تستمر املنشآت 

مغلقة، والطائرات جاثمة، واملصالح معلقة إىل ما ال نهاية، 
أو حتى يجعل الدول واألفراد عىل الحديدة كما يقال، فذلك 

من التفريط بالحياة التي أمر الله تعاىل عباده األخذ 
بأسبابها، كما قال جل شأنه: }َفاْمُشوا يِف َمَناِكِبَها َوُكُلوا ِمْن 

ِرْزِقِه َوإَِلْيِه النُُّشوُر{.
إن الحياة الدنيا هي حياة مكافحة وابتالء، ليس فيها 

صات، فتلك هي حياة الدار اآلخرة  راحٌة خاليٌة من املنغِّ
للمؤمنني، أما هذه فقد طبعت عىل كدر، وُخلق اإلنسان يف 

كبد، فهذا هو شأنها، فتارًة تكابِد بشدة العيش، وأخرى 
بتكالب األعداء، وباألمراض واألعراض، وثالثة األثايف بمثل 

هذا الوباء املستشري.. إىل ما ال نهاية من أوصابها وأتعابها، 
كل ذلك بإرادة الله تعاىل حتى ال يركن إليها املرء ويظن أنه 

خالد فيها، فينىس الدار اآلخرة التي هي الحياة الحقيقية 
الباقية، وهي دار النعيم املقيم الخالد، فحياة كلها بهذا 

الشأن ال يمكن أن تصفو وتروق كما يتمنى املرء، فكان البد 
من التعايش مع واقعها الذي كتبه الله تعاىل، وإال فإنه 

يكون عاجزاً.
إننا معشر املسلمني أمُة التوكل عىل الله تعاىل، اآلخذين 

باألسباب التي أمر بها الحق سبحانه، وقد أخذنا بها كما 
ينبغي، فال ينبغي مع ذلك أن نظل حيارى يف حياتنا ال نهتدي 

إىل يشء، بل البد أن ُنسهم يف هذه الحياة كل يف مجاله، 
ونعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطَئنا، وما أخطأنا لم يكن 

ت الصحف، وقد امتثلنا أمر  ليصيَبنا، فقد ُرفعت األقالم وَجفَّ
ي من الوباء، ووفرت  شرع ربنا وتوجيه قيادتنا الرشيدة بالتوقِّ

حكومتنا من وسائل الشفاء ما عجز عنه كثري من الدول، 
فلنمتثل الشرع كذلك بالسعي يف طلب الرزق وعمارة األرض، 

ونمتثل توجيه حكومتنا بمعاودة الحياة وتفعيل األنشطة 
املختلفة، مع االلتزام باإلرشادات الصحية، فهو كما يقال: 
»البد مما ليس منه بد«، وفوق ذلك أن يكون لنمط حياتنا 

لوٌن مختلف عما كنا عليه، وذلك باستيعاب الدرس من هذا 
الوباء، واالستفادة من شدة وطأته علينا، بجعل حياتنا 
متهيئًة ألمثاله مما تنذر به األخبار املشؤومة، وسنن الله 

الكونية املتالحقة، فإن هذا الوباء قد جاء عىل ِغّرة، فخلط 
األوراق وبعرثها، ما أعجز الكثري عن لم شملها، والسعيد 

والعاقل الرشيد من اجتاز املحن وحولها إىل منح وفرص، وهو 
ما عزمت عليه قيادتنا الرشيدة، بارك الله فيها، فلنكن لها 

عونًا وظهرياً حتى ننجح بإذن الله تعاىل.
والله نسأل أن يمنحنا الرشاد، ويوفقنا للسداد، ويجنبنا 

الرَّدى، ويكفينا الِعدا.

هذا الوباء هو أعدى 
األعداء؛ ألن عداوته للنوع 

اإلنساني كله كعداوة 
الشيطان الرجيم.

٥ دقائق

د. أحمد بن عبدالعزيز الحداد *

* »كبير مفتين مدير
 إدارة اإلفتاء في دبي«

استحدثت وزارة الرتبية والتعليم 12 
قــنــاة تــواصــل مــع مــؤســســات التعليم 
الـــعـــايل عـــر بـــرنـــامـــج »مـــايـــكـــروســـوفـــت 
تــــــــيــــــــمــــــــز«، إىل جـــــــــانـــــــــب بــــــــــرامــــــــــج أخــــــــــرى 
مــخــتــصــة بــتــحــديــثــات اخــتــبــار اإلمــــارات 
القيايس و»النابو«، وكذلك البعثات 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة، مــــــــن أجــــــــــل وضــــــــــع طـــلـــبـــة 
الـــثـــانـــويـــة الـــعـــامـــة عــــى تـــمـــاس مــبــاشــر 
مـــــــــع هــــــــــــذه املـــــــــؤســـــــــســـــــــات، والـــــــتـــــــواصـــــــل 
ــــفــــــســــــارات  ــــتــ ــــا بــــــخــــــصــــــوص أي اســ مـــــعـــــهـ
مــــــتــــــعــــــلــــــقــــــة بــــــكــــــيــــــفــــــيــــــة االلــــــــــتــــــــــحــــــــــاق بــــــهــــــا. 
وتـــــــــــهـــــــــــدف هــــــــــــــذه الــــــــــقــــــــــنــــــــــوات إىل خــــلــــق 
تــــــــــــــــــــــواصــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــبـــــــــــــــاشـــــــــــــــر بــــــــــــــــــــــن الـــــــــطـــــــــلـــــــــبـــــــــة 
ومـــــــــــــؤســـــــــــــســـــــــــــات الــــــــتــــــــعــــــــلــــــــيــــــــم الــــــــــــعــــــــــــايل، 
والـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــرف كــــــــــــــــــذلــــــــــــــــــك إىل أحـــــــــــــــــــــدث 
التخصصات املتاحة لديها والدرجات 
الــــدراســــيــــة الــــتــــي تـــشـــتـــمـــل عـــلـــيـــهـــا، إىل 

جـــــــــــــانـــــــــــــب االســـــــــــتـــــــــــفـــــــــــســـــــــــار عـــــــــــــــن شـــــــــــــــروط 
االلــــــــــــتــــــــــــحــــــــــــاق بـــــــــــهـــــــــــا، وكــــــــيــــــــفــــــــيــــــــة تـــــعـــــبـــــئـــــة 
واستيفاء األوراق املطلوبة، والتعرف 
إىل املـــرافـــق والـــخـــدمـــات الــتــي تــقــدمــهــا 

مؤسسات التعليم العايل للطلبة.
وتـــــــــعـــــــــمـــــــــل هـــــــــــــــــذه الــــــــــــقــــــــــــنــــــــــــوات عـــــى 
تــــنــــظــــيــــم لــــــــقــــــــاءات عـــــــن ُبـــــــعـــــــد، لــــعــــرض 

التخصصات واملتطلبات.
وتغطي القنوات كالً من جامعة 
اإلمــــــــارات وجـــامـــعـــة خــلــيــفــة وجــامــعــة 
زايـــــد والــــســــوربــــون أبـــوظـــبـــي، وكــلــيــات 
التقنية العليا للعلوم وكلية فاطمة 
لــلــعــلــوم الـــصـــحـــيـــة، ومـــعـــهـــد أبــوظــبــي 
للتعلم والــتــدريــب املــهــنــي، وأبــوظــبــي 
ـــــد  بــــــــولــــــــيــــــــتــــــــيــــــــكــــــــنــــــــيــــــــك وجـــــــــــــامـــــــــــــعـــــــــــــة مــــــحــــــمـ
الــــــخــــــامــــــس، إىل جـــــانـــــب قـــــنـــــاة خــــاصــــة 
بإدارة التسجيل واإلرشــاد الطالبي - 

الــــــنــــــابــــــو، وقـــــــنـــــــاة لــــلــــبــــعــــاث الــــخــــارجــــيــــة 
ــــبـــــار اإلمــــــــــــــارات الـــقـــيـــايس  ــــتـ وأخـــــــــــرى الخـ
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وقــــالــــت الـــوكـــيـــل املـــســـاعـــد لــقــطــاع 
الـــرعـــايـــة واألنــــشــــطــــة، الــــدكــــتــــورة آمــنــة 
الــــــــضــــــــحــــــــاك الـــــــــشـــــــــامـــــــــي، إن »وزارة 
الرتبية والتعليم حرصت عى توفري 
كل ما يتعلق بطلبة الثانوية العامة 
عــــــــــر الـــــــرمـــــــجـــــــيـــــــات الـــــــــذكـــــــــيـــــــــة، يف ظــــل 
تـــطـــبـــيـــق مـــنـــظـــومـــة الـــتـــعـــلـــم عـــــن بـــعـــد، 

لــــــــــــرفــــــــــــدهــــــــــــم بـــــــــــكـــــــــــل مـــــــــــــــا يـــــــــلـــــــــزمـــــــــهـــــــــم مــــــن 
مــــــــــعــــــــــلــــــــــومــــــــــات حــــــــــــــــــــول الــــــــتــــــــخــــــــصــــــــصــــــــات 
ــــهــــــم  ــــاقــ ــــتــــــحــ الــــــــجــــــــامــــــــعــــــــيــــــــة، وكـــــــيـــــــفـــــــيـــــــة الــ
بــــــمــــــؤســــــســــــات الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم الـــــــــــعـــــــــــايل، إذ 
يـــمـــكـــن لـــلـــطـــلـــبـــة طــــــرح اســـتـــفـــســـاراتـــهـــم 
عى املسؤولن يف مؤسسات التعليم 
الــــــــــــــــعــــــــــــــــايل، لـــــــيـــــــتـــــــمـــــــكـــــــنـــــــوا مــــــــــــــن تـــــــحـــــــديـــــــد 
وجـــهـــتـــهـــم عــــقــــب انــــتــــهــــائــــهــــم مـــــن أداء 

اختباراتهم«.
دبي ■ اإلمارات اليوم

استحدثتها »التربية« للتعرف إلى التخصصات المتاحة وشروط االلتحاق

قناة افتراضية 
تجمع طلبة الصف 
الـ 12 بمؤسسات 

سلسلة مبادراتالتعليم العالي
ركزت وزارة التربية والتعليم، عبر سلسلة من المبادرات، على 

التعرف عن قرب إلى احتياجات سوق العمل من أجل توجيه 
، لتأكيد حرص الوزارة على 

ً
الطلبة لسد هذه االحتياجات مستقبال

دورها البناء في تأمين انتقال سلس لطلبة الصف الـ12 إلى 
مؤسسات التعليم العالي.

»التربية« ترشد الطلبة إلى اختيار تخصصات تتناسب واحتياجات سوق 
العمل. À  أرشيفية

وجيه السباعي À دبي

ــــبـــــق  أفــــــــــــــــــــــــادت بــــــــلــــــــديــــــــة دبــــــــــــــــي بــــــــأنــــــــهــــــــا تـــــطـ
ــــمــــــل مـــــتـــــكـــــامـــــلـــــة، وخــــطــــة  مـــــنـــــظـــــومـــــة عــ
طـــــوارئ تــمــكــنــهــا مـــن مــواجــهــة الــجــراد 
واآلفـــــــــــــــــــــــــات الـــــــــــزراعـــــــــــيـــــــــــة يف أي وقـــــــــــت، 
مــؤكــدة أن الــوضــع حــالــيــاً مستقر وال 

توجد تجمعات للجراد يف اإلمارة.
وأكـــــــــــــــــــدت الـــــــبـــــــلـــــــديـــــــة لـــــــــــــــ»اإلمــــــــــــــارات 
الـــــــــــــــيـــــــــــــــوم« أن لـــــــــديـــــــــهـــــــــا مــــــــنــــــــظــــــــومــــــــة مـــــن 
اإلجــــراءات الــدقــيــقــة وخــطــة معتمدة 
للتعامل مع انتشار اآلفات الزراعية، 
حــيــث قــامــت، خـــالل الــفــرتة األخـــرية، 
فـــــــور رصـــــــد تـــجـــمـــعـــات مـــــن الــــــجــــــراد يف 
مــنــاطــق عـــدة، بــمــواجــهــتــهــا مــن خــالل 
تـــخـــصـــيـــص فــــــــرق املــــكــــافــــحــــة لـــلـــتـــعـــامـــل 
مــــــــعــــــــهــــــــا ومـــــــــتـــــــــابـــــــــعـــــــــتـــــــــهـــــــــا، والــــــــــــــــــــــــــــرد عـــــى 
اســــــــتــــــــفــــــــســــــــارات الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــور بـــــشـــــأنـــــهـــــا، 
ــــبـــــن أن هـــــــذه األســـــــــــراب مـــتـــحـــركـــة،  وتـ
ــــتـــــقـــــر يف مــــــديــــــنــــــة دبـــــــــــي إال يف  ولـــــــــــم تـــــسـ
بــــــــعــــــــض املــــــــــنــــــــــاطــــــــــق الــــــــقــــــــلــــــــيــــــــلــــــــة، وتــــــمــــــت 
مكافحتها عى مدار ثالثة أيام للتأكد 
من القضاء عليها، وإجــراء عمليات 
عــــــدة لـــلـــمـــســـح واالســــتــــكــــشــــاف لــلــتــأكــد 
مــــن عــــــدم وجـــــــود أي أجــــــــزاء مــــن تــلــك 

األسراب يف بعض املناطق.
ونفت بلدية دبي ما تم تداوله، 
أخـــــــــــــــــرياً، مــــــــن مــــــعــــــلــــــومــــــات، ومـــــقـــــاطـــــع 
فـــــــيـــــــديـــــــو تـــــــــحـــــــــذر أفــــــــــــــــــــراد املــــــجــــــتــــــمــــــع مــــن 
انــــــتــــــشــــــار لــــــلــــــجــــــراد يف مـــــنـــــاطـــــق بـــــدبـــــي، 
مؤكدة أن ما تم تداوله قديم، يعود 

لــــتــــاريــــخ 24 مـــــن الــــشــــهــــر املـــــــــايض، وأن 
إمارة دبي حالياً خالية من تجمعات 

الجراد.
وأكـــــــــــــــــــــــــــــــدت أن الــــــــــــــــوضــــــــــــــــع حـــــــــالـــــــــيـــــــــاً 
مـــــــســـــــتـــــــقـــــــر، وال تــــــــــوجــــــــــد أســـــــــــــــــــــــراب مــــن 
الـــجـــراد حــالــيــاً يف إمـــــارة دبــــي، ودعـــت 

جــمــيــع أفــــراد املــجــتــمــع عــنــد رؤيـــة مثل 
هــــــذه الـــــحـــــاالت تـــحـــديـــد مــــوقــــع تــجــمــع 
الـــــجـــــراد، واإلبــــــــالغ املـــبـــاشـــر عــــن طــريــق 
مركز االتصال عى رقم »800900«، 
ــــلـــــديـــــة بــــشــــكــــل عــــاجــــل  ــــبـ ــــتـــــحـــــرك الـ ــــتـ وسـ
لـــلـــمـــوقـــع وتـــتـــعـــامـــل مــــن الـــحـــالـــة وفـــق 

اإلجــــــــــــــــــراءات املــــتــــبــــعــــة، وشــــــــــــددت عـــى 
ضرورة عدم تداول مثل هذه املقاطع 
الـــــــــــتـــــــــــي تــــــــســــــــبــــــــب الـــــــــــــخـــــــــــــوف بـــــــــــــن أفـــــــــــــــــراد 
املــــجــــتــــمــــع، والــــــرجــــــوع إىل بــــلــــديــــة دبــــي 
عند الحاجة إىل االستفسار عن تلك 

الظواهر. 

بلدية دبي: ال تجمعات للجراد في اإلمارة
أكدت أن ما تم تداوله من مقاطع فيديو »قديم«
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مقاطع فيديو
انتشرت في اآلونة األخيرة مقاطع فيديو تظهر الجراد 

الصحراوي يطير بكثافة على الطرقات وفي أجواء 
بعض المناطق، مرفقة بتحذير ألفراد المجتمع منها، 

مطالبة بإغالق النوافذ واألبواب وعدم فتحها، 
وحددت مناطق مثل البرشاء، ونخلة جميرا، ومنطقة 

دبي مارينا، وبعد مراجعة هذه المقاطع تبين أنها 

قديمة بتاريخ 24 مايو الماضي، وأحدها في منطقة 
دبي مارينا، حيث تعرضت مدينة دبي لمرور أعداد 
من الجراد الصحراوي المتحرك، نتيجة تعرض اإلمارة 
لرياح جنوبية شرقية نشطة، ساعدت على تحرك 

الجراد الصحراوي من مناطق التكاثر في شرق الخليج 
العربي ومرورها بإمارة دبي.

البلدية شّددت على 
عدم تداول مقاطع 

أثارت مخاوف بين 
أفراد المجتمع. À من 

المصدر
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شرطة أبوظبي تسمح بتنقل فئات محددة من خالل تصاريح الحركة. À من المصدر

أفـــــــــادت شــــرطــــة أبــــوظــــبــــي بـــأنـــهـــا تـــوجـــه 
السائقني غري امللتزمني بحظر التنقل 
بــالــعــودة مــن حــيــث جــــاءوا، وتسمح 
ألصحاب التصاريح واملسافرين فقط 
بـــــــــــاملـــــــــــرور عــــــــــر الــــــــنــــــــقــــــــاط األمــــــــنــــــــيــــــــة الـــــتـــــي 
نـــشـــرتـــهـــا أخــــــــــرياً، لـــتـــفـــعـــيـــل قـــــــرار حــظــر 
التنقل بني مدن أبوظبي، ومن وإىل 

اإلمارة.
وعــى الــرغــم مــن اإلعـــان املسبق 
بــوقــت كــاف عــن تطبيق حــظــر التنقل 
مــــن وإىل اإلمــــــــارة وبـــــني مـــدنـــهـــا، بـــــدءاً 
مــــــــــــن يــــــــــــــــوم الـــــــــــثـــــــــــاثـــــــــــاء املـــــــــــــــــــــــايض، وملــــــــــــدة 
أسبوع، تعزيزاً لجهود برنامج املسح 

الوطني ملكافحة فريوس كورونا، إال 
أن بـــــــعـــــــض الـــــــســـــــائـــــــقـــــــني أصـــــــــــــــــــــروا عــــى 
الــــــــتــــــــحــــــــرك بــــــمــــــركــــــبــــــاتــــــهــــــم، ومـــــــحـــــــاولـــــــة 
التنقل بني مــدن اإلمــارة، األمــر الذي 
تسبب يف تكدس املركبات عند بعض 

النقاط األمنية.
وحــــــــول تـــعـــامـــلـــهـــا مـــــع الـــســـائـــقـــني 
عـــنـــد الـــنـــقـــاط األمـــنـــيـــة، أكــــــدت شــرطــة 
ــــبـــــي أنـــــهـــــا ســــمــــحــــت فــــقــــط بــــمــــرور  أبـــــوظـ
السائقني الذين حصلوا عى تصاريح 
الـــــــــحـــــــــركـــــــــة بـــــــــــنـــــــــــاًء عـــــــــــى احــــــتــــــيــــــاجــــــاتــــــهــــــم 
الـــــــــــــــــضـــــــــــــــــروريـــــــــــــــــة، فـــــــــيـــــــــمـــــــــا وجـــــــــــــهـــــــــــــت غــــــري 
ــــقــــــل إىل  ــــنــ ــتــ ــ املــــــلــــــتــــــزمــــــني بـــــــــقـــــــــرار حــــــظــــــر الــ
العودة من حيث أتوا، مشددة عى 
ضــــــــــــــــــــرورة الــــــــــــتــــــــــــزام جــــــمــــــيــــــع الـــــســـــائـــــقـــــني 

ــــيـــــة  ــــائـ بـــــــــــاإلجـــــــــــراءات االحــــــــــرازيــــــــــة والـــــوقـ
املقررة.

ودعــــــــــــت الـــــجـــــمـــــهـــــور إىل االلـــــــتـــــــزام 
ـــيـــــمـــــات الـــــــــــصـــــــــــادرة بــــخــــصــــوص  ــــعـــــلــ ـــتـ بـــــالــ
حــظــر الــتــنــّقــل مــن وإىل أبــوظــبــي وبــني 
مدنها، تفادياً لازدحام املروري عند 
الـــنـــقـــاط األمـــنـــيـــة املـــــوجـــــودة عــــى طـــرق 
اإلمــــــــــارة، والــــحــــصــــول عــــى الـــتـــصـــاريـــح 
من موقع شرطة أبوظبي اإللكروين 

قبل التنقل.
وبــيــنــت أنــــه ســيــتــم تــســهــيــل تنقل 
فــــــــئــــــــات مــــــــــحــــــــــددة مــــــــــن خـــــــــــــال مــــنــــحــــهــــا 
تــــصــــاريــــح حـــــركـــــة، مــــثــــل الــــعــــامــــلــــني يف 
الـــجـــهـــات الـــحـــيـــويـــة، أو املـــــرىض الــذيــن 
ــــيـــــد بــــــني املـــســـتـــشـــفـــيـــات،  لــــديــــهــــم مـــــواعـ

والحاالت اإلنسانية واملرضية، وكذا 
املــــــــســــــــافــــــــريــــــــن مـــــــــــن وإىل املــــــــــــــطــــــــــــــارات يف 

اإلمارات األخرى.
ووفــــــــرت شــــرطــــة أبـــوظـــبـــي خــدمــة 
الـــحـــصـــول عــــى تـــصـــاريـــح لــلــتــنــقــل بــني 
مـــدن اإلمـــــارة، ولــلــخــروج مــنــهــا خــال 
ــــبـــــوع عــى  فــــــرة حـــظـــر الـــتـــنـــقـــل ملــــــدة أسـ

املوقع اإللكروين.
وشـــرحـــت شـــرطـــة أبـــوظـــبـــي سبب 
تقييد التنقل املؤقت لألفراد بني مدن 
إمارة أبوظبي، وكذا التنقل من وإىل 
اإلمــــــارة، أنـــه يـــأيت ضــمــن اســراتــيــجــيــة 
ــــبـــــي لـــلـــحـــد مــــــن انـــتـــشـــار  حــــكــــومــــة أبـــــوظـ
فــــــــــــــــــــريوس كــــــــــــــــورونــــــــــــــــا، وبــــــــــعــــــــــد دراســــــــــــــــة 
شــــــــامــــــــلــــــــة مـــــــــــن خـــــــــــــــال عــــــمــــــلــــــيــــــة املــــــســــــح 

الــــــــوطــــــــنــــــــي لــــــتــــــوســــــيــــــع نـــــــــطـــــــــاق فـــــحـــــوص 
فـــــــريوس »كـــــوفـــــيـــــد-19«، واســـتـــكـــمـــاالً 
لسلسلة اإلجراءات الوقائية للعودة 
إىل الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة يف أســـرع وقــت 

ممكن.
ودعت شرطة أبوظبي الجمهور 
إىل االلــــتــــزام بــــالــــقــــرارات الــــصــــادرة عــن 
الــــــــــــــجــــــــــــــهــــــــــــــات املــــــــــــخــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــة، ومــــــــــــــــــراعــــــــــــــــــاة 
التوقيتات املحددة لرنامج التعقيم 

الوطني داخل مدن اإلمارة.
وأقــــــــامــــــــت 12 نــــقــــطــــة أمـــــنـــــيـــــة عـــى 
مـــــــــداخـــــــــل ومــــــــــخــــــــــارج مـــــــــــدن أبــــــوظــــــبــــــي، 
ملتابعة تنفيذ القرار الصادر عن لجنة 
إدارة الــــطــــوارئ واألزمــــــــات والــــكــــوارث 

الناجمة عن جائحة كورونا.

ين تسمح بمرور أصحاب التصاريح والمسافر

النقاط األمنية توجه غير الملتزمين بحظر التنقل بالعودة

أحمد عابد À أبوظبي 

أصـــيـــب ســـائـــق دراجــــــة نـــاريـــة بــإصــابــات 
بـــلـــيـــغـــة نـــتـــيـــجـــة تـــــجـــــاوز إشــــــــــارة ضـــوئـــيـــة 
حـــمـــراء، فــاصــطــدمــت بــه ســيــارة بــقــوة 
كــانــت يف مسارها الصحيح، بحسب 
مصدر أمني يف شرطة دبي، وأوضح 
أن حــــــادثــــــاً آخـــــــر وقـــــــع يف يـــــــوم ســــابــــق، 
نــتــيــجــة اصــــطــــدام بــلــيــغ بــــني شــاحــنــتــني 
عـــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــــــــــارع إكـــــــــــــــســـــــــــــــبـــــــــــــــو، وتــــــــــــــــدهــــــــــــــــور 
إحــداهــمــا، مــا أدى إىل إغــاق الطريق 

وتحويل حركة السري.
وتــــفــــصــــيــــاً، قــــــال مــــصــــدر أمــــنــــي يف 
شـــرطـــة دبــــي، إن الـــحـــادث األول وقــع 
مساء أول من أمس عى تقاطع قرن 
ســـبـــخـــة، حــــني تـــــجـــــاوزت دراجــــــــة نـــاريـــة 
اإلشـــــــارة الـــحـــمـــراء يف الـــســـاعـــة الــثــامــنــة 
والــــــنــــــصــــــف مــــــــســــــــاء، فـــــاصـــــطـــــدمـــــت بـــهـــا 
سيارة من طراز مرسيدس، لم ينتبه 
ســائــقــهــا إىل خــطــأ ســائــق الــــدراجــــة، ما 
أدى إىل تــــــــدهــــــــور الــــــــــدراجــــــــــة الــــــنــــــاريــــــة، 
وسقوط السائق، وتعرضه إلصابات 

بليغة، الفتاً إىل أن دوريــات الشرطة 
املــخــتــصــة انــتــقــلــت مــبــاشــرة إىل املـــكـــان، 
ــــفـــــى  ــتـــــشـ ــ وتـــــــــــــــم نــــــــقــــــــل املـــــــــــصـــــــــــاب إىل املـــــسـ
بواسطة مركبة اإلسعاف، فيما عاين 
خـــبـــري الــــــحــــــوادث املـــــكـــــان إلعـــــــــداد تــقــريــر 

فني وإحالته إىل نيابة السري واملرور.
إىل ذلـــــــــك، أصـــــيـــــب شــــخــــصــــان يف 
حــــــــادث مــــــــــروري آخــــــــر، وقـــــــع الــــثــــاثــــاء 
املايض، عى شارع إكسبو عند جسر 
آل مكتوم، نتيجة اصطدام قوي بني 
شاحنتني، ما أدى إىل تدهور إحدى 

الــــــشــــــاحــــــنــــــتــــــني وســــــــــقــــــــــوط حـــــمـــــولـــــتـــــهـــــا، 
ــــركــــــت الــــــــــدوريــــــــــات املــــخــــتــــصــــة مـــن  وتــــــحــ
مـــــــــركـــــــــز الــــــــشــــــــرطــــــــة واإلدارة الــــــعــــــامــــــة 
لــــــــــلــــــــــمــــــــــرور إىل املــــــــــــــكــــــــــــــان، وتــــــــــــــــم إغــــــــــــاق 
الــشــارع وتحويل الحركة إىل املخرج 
املـــــــــؤدي إىل شــــــــارع اإلمـــــــــــــارات، إىل أن 
أخــــــــــــــرجــــــــــــــت الــــــــــشــــــــــاحــــــــــنــــــــــتــــــــــان مــــــــــــــن حــــــــــرم 
الـــــــــطـــــــــريـــــــــق، وتـــــــــــــم نـــــــقـــــــل املــــــــصــــــــابــــــــني إىل 
املــــــســــــتــــــشــــــفــــــى بـــــــــواســـــــــطـــــــــة اإلســـــــــــعـــــــــــاف، 
ــــد  ــــديــ ــــحــ ــتــ ــ وجــــــــــــــــــــرت مــــــــعــــــــايــــــــنــــــــة املــــــــــــوقــــــــــــع لــ

السائق املتسبب يف الحادث.

تصادم شاحنتين يؤدي إلى إغالق شارع في دبي

سائق دراجة نارية يتجاوز اإلشارة 
فتصدمه مركبة بقوة

رأس الخيمة ترفع إجراءات الوقاية 
في قرية تسجيل السيارات

دعـــــــــــت شـــــــرطـــــــة أبــــــوظــــــبــــــي الـــــســـــائـــــقـــــني، 
ضــمــن حــمــلــة »صـــيـــف مــــــروري آمــــن«، 
إىل ضرورة فحص إطارات مركباتهم، 
والــتــأكــد مــن ســامــتــھــا، وعـــدم وجــود 
أي تلف أو تشققات یمكن أن تتسبب 
يف وقوع الحوادث املرورية الجسیمة 
خـــــــال فـــــــرة الــــصــــیــــف، نـــتـــیـــجـــة ارتـــــفـــــاع 
درجـــــــــــــات حـــــــــــــرارة الـــــــجـــــــو، مـــــــحـــــــذرة مـــن 
اســــتــــخــــدام اإلطــــــــــارات غــــري املـــطـــابـــقـــة أو 

التالفة. 
ونــاشــد مــدیــر إدارة مـــرور املــنــاطــق 
الخارجیة يف مدیریة املرور والدوريات 
بـــقـــطـــاع الـــعـــمـــلـــيـــات املــــركــــزیــــة، الــعــقــیــد 
ــــالــــــم الـــــشـــــحـــــي، الــــســــائــــقــــیــــن  مــــحــــمــــد ســ

اســــــــــــــــتــــــــــــــــخــــــــــــــــدام األصـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــاف املـــــــــطـــــــــابـــــــــقـــــــــة 
لــــلــــمــــواصــــفــــات، والــــتــــأكــــد مـــــن مـــاءمـــة 
اإلطــــار املــســتــخــدم، وقــيــاســه، ودرجـــة 
ــــرارة الــــتــــي یـــتـــحـــمـــلـــھـــا، والـــحـــمـــولـــة  ــــحــ الــ
املــــنــــاســــبــــة، وســــنــــة الــــصــــنــــع، ومــــاءمــــة 
إطــارات مركباتھم للرحات الطويلة 

يف حاالت السفر براً.
وأشــــــــــــــار إىل أبــــــــــــرز األســــــــبــــــــاب الــــتــــي 
تـــــــــؤدي إىل وقـــــــــوع الـــــــحـــــــوادث املـــــروریـــــة 
خال الصيف، والتي تتضمن انتھاء 
ـــادة  ــ صـــاحـــيـــة اإلطــــــــــــارات، نـــقـــص أو زیـ
ضـــــــــــــغـــــــــــــط الـــــــــــــــــــــــھـــــــــــــــــــــــواء يف اإلطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات، 
والحمولة الزائدة، وكرثة االستخدام 

من خال قطع املسافات الطویلة.

ــــروریــــــة،  وأكــــــــد تـــكـــثـــيـــف الـــــرقـــــابـــــة املــ
وتطبیق القانون عى املخالفین ضمن 
األولوية االسراتيجية لجعل الطرق 
أكرث سامة، وتطبیق املادة )82( من 
قانون املــرور )الغرامة 500 درھــم و4 
نـــــــقـــــــاط مــــــــــروریــــــــــة وحـــــــجـــــــز املـــــــركـــــــبـــــــة ملــــــدة 
أسبوع لعدم صاحیة إطارات املركبة 

أثناء السیر(.
وذكر أن شرطة أبوظبي ستتوىل 
تــــنــــفــــیــــذ حــــمــــلــــة تـــــوعـــــيـــــة عـــــــر مـــنـــصـــاتـــهـــا 
لــــــــلــــــــتــــــــواصــــــــل االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي ومـــــخـــــتـــــلـــــف 
ــــیـــــف  وســـــــــائـــــــــل اإلعــــــــــــــــــــام، بـــــــعـــــــنـــــــوان »صـ
مـــــروري آمـــــن«، ضــمــن خــطــة الــتــوعــیــة 
االستباقیة لتعزيز السامة املروریة، 

والـــــــوقـــــــایـــــــة مـــــــن الــــــــــحــــــــــوادث الــــــتــــــي تـــقـــع 
بــــــســــــبــــــب انــــــــفــــــــجــــــــار اإلطــــــــــــــــــــــــــارات صــــــيــــــفــــــاً، 
وتشمل إرســال رسائل إلكرونیة إىل 
الــــجــــھــــات الـــحـــكـــومـــیـــة، ونــــشــــر رســـائـــل 
مــــــــــــــــــروریــــــــــــــــــة عـــــــــــــــر وســـــــــــــــائـــــــــــــــل الـــــــــــتـــــــــــواصـــــــــــل 
االجــــــــــتــــــــــمــــــــــاعــــــــــي. يــــــــــذكــــــــــر أن الـــــــــــحـــــــــــوادث 
املــــــروریــــــة الــــتــــي وقــــعــــت نـــتـــيـــجـــة انـــفـــجـــار 
اإلطـــارات خــال الصیف الــعــام املــايض 
أدت إىل وفـــــــــــــــــــــاة ثـــــــــــاثـــــــــــة أشـــــــــــخـــــــــــاص، 
ــــابـــــة شــخــصــیــن آخــــريــــن بـــإصـــابـــات  وإصـ
مــتــوســطــة، وبـــلـــغ عــــدد املـــركـــبـــات الــتــي 
تــــــــمــــــــت مــــــخــــــالــــــفــــــتــــــھــــــا لــــــــــعــــــــــدم صـــــاحـــــیـــــة 

اإلطارات للسیر 6211 مركبة.
أبوظبي À اإلمارات اليوم

ر السائقين من اإلطارات التالفة
ّ
شرطة أبوظبي تحذ

اإلطارات التالفة تنفجر على الطرق خالل الصيف. À من المصدر

محمد فودة À دبي

الطير وّجه الموظفين إلى االلتزام الكامل باالشتراطات الوقائية. À من المصدر

نقاط أمنية 24 
ساعة

أفادت شرطة أبوظبي بأن 
النقاط األمنية على الطرق 

الرئيسة تعمل على مدار 24 
ساعة في اليوم خالل قرار 

حظر التنقل، ويسمح لسكان 
كل مدينة بالتنقل داخل 
 لبرنامج 

ً
مدينتهم وفقا

التعقيم الوطني، ويشمل 
الحظر التنقل بين مدن اإلمارة 
)أبوظبي - العين - الظفرة(، 
والدخول والخروج من وإلى 

اإلمارة، ويستثنى 
الموظفون في القطاعات 
الحيوية، وأصحاب األمراض 

المزمنة لمراجعة 
المستشفيات، وحركة نقل 

البضائع الضرورية.

وّجـــــــــــه مـــــديـــــر عـــــــــام املـــــــــــــــوارد والـــــخـــــدمـــــات 
املــــــســــــانــــــدة يف شــــــرطــــــة رأس الــــخــــيــــمــــة، 
الــــعــــمــــيــــد جـــــمـــــال أحـــــمـــــد الــــــطــــــري، بـــرفـــع 
مستوى اإلجـــراءات الوقائية الصحية 
يف قـــريـــة تــســجــيــل الـــســـيـــارات إىل الــحــد 
األقــــــى املـــمـــكـــن، حـــفـــاظـــاً عــــى ســامــة 
املوظفني وجمهور املتعاملني، يف ظل 
تفيش جائحة فريوس كورونا املستجد 

)كوفيد-19(.
وقـــــــــــــــال خــــــــــــال زيـــــــــــارتـــــــــــه الــــتــــفــــقــــديــــة 
لقرية إينوك إن شرطة رأس الخيمة، 
بالتعاون مع شركائها االسراتيجيني، 
مــلــتــزمــة بــتــطــبــيــق اإلجـــــــــراءات الصحية 
والـــــوقـــــائـــــيـــــة لــــلــــحــــد مــــــن تــــفــــيش انــــتــــشــــار 

فريوس كورونا املستجد.

ودعا الطري املوظفني العاملني يف 
قـــريـــة إيــــنــــوك لــتــســجــيــل الــــســــيــــارات إىل 
االلتزام الكامل باالشراطات الوقائية 
املـــوضـــوعـــة، الــتــي تــعــتــر صــمــام األمــــان 
الــــــــــذي مــــــن شـــــأنـــــه حـــمـــايـــتـــهـــم وحــــمــــايــــة 
املتعاملني من خطر اإلصابة بفريوس 
كــــــــــورونــــــــــا املــــــســــــتــــــجــــــد، مــــــــــؤكــــــــــداً ضـــــــــــرورة 
تــعــاون املراجعني مــع الجهود الرامية 
لـــلـــحـــفـــاظ عـــــى ســـامـــتـــهـــم، مـــــن خـــال 
الـــــــــــــتـــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــد بـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــفـــــــــــيـــــــــــذ الــــــــــتــــــــــعــــــــــلــــــــــيــــــــــمــــــــــات 
واالشـــراطـــات املــوضــوعــة، الــتــي تصب 
ــــة الـــــــعـــــــامـــــــة عــــــنــــــد مـــــبـــــاشـــــرة  ــلــــــحــ ــ يف املــــــصــ
اســـــــــــتـــــــــــقـــــــــــبـــــــــــالـــــــــــهـــــــــــم يف صــــــــــــــــالــــــــــــــــة إســـــــــــــعـــــــــــــاد 

املتعاملني.
رأس الخيمة À اإلمارات اليوم
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أسعار الذهب

مؤشر سوق دبي

مؤشر سوق أبوظبي

1714.9

2039.48

4303.14

 
ً
دوالرا

لألونصة

نقطة

نقاط

دوالريورو = 1.1206

ين 108.87
ياباني دوالر  = 

فرنك 0.9605
سويسري دوالر  = 

دوالر1.2533 جنيه 
 =إسترليني 

أسعار العمالت

قـــــــــــال املـــــــــديـــــــــر الـــــــــعـــــــــام لــــلــــهــــيــــئــــة الـــــعـــــامـــــة 
للطريان املدين، سيف السويدي، إنه 
ــــبــــــح بـــــإمـــــكـــــان الـــــنـــــاقـــــات الـــوطـــنـــيـــة  »أصــ
اســــتــــئــــنــــاف رحــــــــات الـــــرانـــــزيـــــت بــشــكــل 
مجدول عرب مطارات الدولة من وإىل 
الـــــــــــوجـــــــــــهـــــــــــات الــــــــــتــــــــــي تــــــــخــــــــتــــــــارهــــــــا ضـــــمـــــن 
شــــبــــكــــتــــهــــا الــــــعــــــاملــــــيــــــة«، مـــــــشـــــــرياً إىل أن 
رحــــــــــــــــــــات الـــــــــــــرانـــــــــــــزيـــــــــــــت تـــــــشـــــــمـــــــل ثـــــــاثـــــــة 
مطارات وهي: مطار أبوظبي الدويل، 
ومطار دبي الدويل، ومطار الشارقة 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــدويل، ومـــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــال الــــــــــنــــــــــاقــــــــــات 
ــــحــــــاد، وطــــــريان  الـــوطـــنـــيـــة كــــطــــريان االتــ
اإلمــــــــــــــــــارات، وفــــــــــاي دبــــــــــي، والــــعــــربــــيــــة 

للطريان.

وقـــــــــــال الـــــــســـــــويـــــــدي، لـــــــــــ»اإلمــــــــــارات 
اليوم«، إننا »حالياً نقّيم األوضاع يف 
الـــــــــعـــــــــالـــــــــم، فــــــــاالنــــــــفــــــــتــــــــاح قــــــــــــــــــــادم، لــــكــــن 
ــــبـــــط بــــــتــــــطــــــورات الــــــوبــــــاء  ــــرتـ ــــيـــــت مـ ــــتـــــوقـ الـ
وانتشاره، كما يرتبط بقدرة البلدان 
ــــوبـــــاء«، مـــشـــرياً  عـــى الـــســـيـــطـــرة عـــى الـ
إىل أن »الـــــــــــــقـــــــــــــرار ســـــيـــــتـــــخـــــذ مــــــــــن قــــبــــل 
الـــــــجـــــــهـــــــات املــــــعــــــنــــــيــــــة، وحـــــيـــــنـــــهـــــا يـــمـــكـــن 

للطريان البدء بتنفيذه«.
ــــار الــــســــويــــدي، إىل أنـــــه »تـــم  ــ وأشـ
وضــــع ضـــوابـــط وإجــــــــراءات لــشــركــات 
الـــــــــــــــطـــــــــــــــريان واملـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــارات يف مـــــخـــــتـــــلـــــف 
مــــــــــــراحــــــــــــل الــــــــــســــــــــفــــــــــر، لــــــــضــــــــمــــــــان صـــــحـــــة 
املـــــســـــافـــــريـــــن والــــــعــــــامــــــلــــــن، وااللــــــــتــــــــزام 

الــــصــــارم بـــالـــتـــدابـــري الــــوقــــائــــيــــة«، الفـــتـــاً 
ــــبـــــع  ــــتـ إىل أن »الــــــــــــــــطــــــــــــــــريان الــــــــــوطــــــــــنــــــــــي يـ
ــــايـــــري الــــعــــاملــــيــــة يف  ــــعـ ويــــتــــبــــنــــى أفـــــضـــــل املـ
هذا اإلطــار، وهناك تدقيق ومراقبة 
مــســتــمــرة ملــخــتــلــف مـــرافـــق وإجـــــراءات 

السفر«.
وذكـــــــــــــــــــــــر أنـــــــــــــــــــه »بـــــــــــجـــــــــــانـــــــــــب رحــــــــــــــات 
الرانزيت، تشّغل الناقات الوطنية 
رحــــــات خــــاصــــة، تــســهــل ســـفـــر الــــــزوار 
واملــــــقــــــيــــــمــــــن يف الــــــــــــدولــــــــــــة، فــــــــضــــــــاً عــــن 
رحــــات عــــودة لــلــمــقــيــمــن املــوجــوديــن 
يف الــــــــــــــــخــــــــــــــــارج، إضــــــــــــافــــــــــــة إىل رحــــــــــــات 

الشحن الجوي«.
دبي ■ اإلمارات اليوم

السماح برحالت ترانزيت مجدولة عبر 3 مطارات

»الطيران المدني«: االنفتاح قادم لكن التوقيت مرتبط بتطورات الوباء

»الطيران المدني«: تم وضع ضوابط وإجراءات لشركات الطيران والمطارات في مختلف مراحل السفر. 
■  أرشيفية

قــــــــال املــــــديــــــر الــــــعــــــام لـــــــدائـــــــرة الـــســـيـــاحـــة 
والـــتـــســـويـــق الــــتــــجــــاري يف دبــــــي، هـــال 
ســـعـــيـــد املــــــــــري، إن اإلمــــــــــــارة مـــســـتـــعـــدة 
وجــــــــــــــــاهــــــــــــــــزة لـــــــــــانـــــــــــطـــــــــــاق إىل املــــــــرحــــــــلــــــــة 
الجديدة للرحيب بضيوفها مجدداً 
خـــــال الــــفــــرة املـــقـــبـــلـــة، مــــشــــرياً إىل أن 
املـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة إلعــــــــادة فـــتـــح الـــســـوق 
الــســيــاحــيــة ســتــبــدأ قــريــبــاً، وتــتــمــثــل يف 
ـــبـــــال الـــــــــــــــزوار الـــــــذيـــــــن ســـــــيـــــــزورون  اســـــتـــــقــ
عائاتهم أو لديهم اجتماعات، عى 
أن تــــــــبــــــــدأ الــــــســــــيــــــاحــــــة الــــــرفــــــيــــــهــــــيــــــة مــــن 

بعض الدول.
وذكـــــر أن دبــــي مــديــنــة اســتــثــنــائــيــة 
فهي تطبق أعــى معايري الــســامــة يف 
كــــــــــــل مــــــــــــراحــــــــــــل الــــــــســــــــفــــــــر وفــــــــــــقــــــــــــاً ألعــــــــى 
املواصفات العاملية، وسيكون هناك 
تــــــــــــــــــــــــدرج يف فــــــــــتــــــــــح األســـــــــــــــــــــــــــــــــواق حـــــســـــب 
استعداد كل دولة من دول العالم، 
ونــتــوقــع عــنــد إعــــادة فــتــح األســــواق أن 
يــــــــــكــــــــــون الــــــــطــــــــلــــــــب مــــــــرتــــــــفــــــــعــــــــاً لــــــلــــــغــــــايــــــة، 
فـــاإلمـــارة ضــمــن أكـــر خــمــس وجــهــات 
تــــــفــــــضــــــيــــــاً لــــــلــــــســــــيــــــاح الــــــــــذيــــــــــن يــــــرغــــــبــــــون 

بزيارتها خال األشهر املقبلة.

المرحلة الجديدة
وتــــفــــصــــيــــاً، قــــــال املـــــديـــــر الـــــعـــــام لــــدائــــرة 
ــــاحــــــة والــــــتــــــســــــويــــــق الـــــــتـــــــجـــــــاري يف  ــــيــ الــــــســ
دبــــــــــــــــــــــي، هــــــــــــــــــال ســــــــعــــــــيــــــــد املــــــــــــــــــــــــــري، إنـــــــنـــــــا 
مــســتــعــدون وجـــاهـــزون لــانــطــاق إىل 

املــرحــلــة الــجــديــدة لــلــرحــيــب بضيوفنا 
مرة أخرى يف إمارة دبي«، مشرياً إىل 
أن هــــنــــاك ثــــــاث مــــراحــــل إلعــــــــادة فــتــح 
األســـــــــواق، حـــيـــث انــتــقــلــنــا مــــن مــرحــلــة 
الـــــــــتـــــــــوقـــــــــف الــــــــــــتــــــــــــام إىل اتــــــــــــخــــــــــــاذ بــــعــــض 

اإلجراءات وإعادة الفتح التدريجي.
وذكــــــــــر املــــــــــري أن املـــــرحـــــلـــــة الـــثـــانـــيـــة 
التي ستبدأ قريباً، تتمثل يف استقبال 
الـــــزوار الــذيــن ســـيـــزورون عــائــاتــهــم أو 
ــــبـــــدأ  لــــــديــــــهــــــم اجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــات، عـــــــــى أن تـ
السياحة الرفيهية من بعض الدول. 
وأوضـــــــــــــــــح أن املـــــــرحـــــــلـــــــة الـــــــثـــــــالـــــــثـــــــة، هـــي 
املــــرحــــلــــة الــــتــــي نـــنـــتـــظـــرهـــا جــــمــــيــــعــــاً، أي 
مــرحــلــة مـــا بــعــد كـــورونـــا، حــيــث نــأمــل 
أن تــعــود األمـــــور إىل طــبــيــعــتــهــا، الفــتــاً 
إىل أن اســتــقــبــال الــســيــاح يعتمد عى 
شـــــــــــــــــــــــــروط عـــــــــــــــــــــــــدة، خــــــــــــصــــــــــــوصــــــــــــاً صــــــحــــــة 
وسامة املواطنن واملقيمن عى حد 
سواء. وقال إنه منذ الثاين عشر من 
شــــــهــــــر مــــــــايــــــــو املــــــــــــــــــايض، بـــــــــدأنـــــــــا بــــالــــفــــتــــح 
ــــيــــــة  ــــنــــــدقــ ــــفــ الـــــــــتـــــــــدريـــــــــجـــــــــي لــــــلــــــمــــــنــــــشــــــآت الــ
وبــيــوت العطات، بناء عــى ضوابط 
صـــــــــارمـــــــــة، مـــــضـــــيـــــفـــــاً أن قـــــــــــــرار الــــلــــجــــنــــة 
بــعــودة الــحــركــة االقــتــصــاديــة يف إمــارة 
دبـــــــي، مــــؤشــــر إيــــجــــابــــي جـــــــداً بــالــنــســبــة 
للقطاع السياحي، ويسرع يف عودة 

النشاط السياحي يف اإلمارة.

اشتراطات وضوابط 
وبــن أن الــدائــرة نشرت عى موقعها 
الشبيك، جميع اشراطات وضوابط 

الــــــــــــتــــــــــــشــــــــــــغــــــــــــيــــــــــــل ملـــــــــــخـــــــــــتـــــــــــلـــــــــــف املـــــــــــــنـــــــــــــشـــــــــــــآت 
الـــســـيـــاحـــيـــة، بـــمـــا يف ذلـــــك الــنــشــاطــات 
املـــــــشـــــــمـــــــولـــــــة وغــــــــــــــري املــــــــشــــــــمــــــــولــــــــة، مــــثــــل 
ــــاً  ــ ــــــضـ املــــــســــــابــــــح والــــــســــــبــــــا والــــــــســــــــاونــــــــا وأيـ
الـــفـــعـــالـــيـــات الـــخـــاصـــة، مــــشــــرياً إىل أن 
كل هذه اإلجراءات تخضع للتقييم، 
حـــــــــيـــــــــث نـــــــــــــراقـــــــــــــب الـــــــــــــــظـــــــــــــــروف ونــــــــتــــــــوقــــــــع 
تحديث هذه اإلجراءات بشكل دوري 
بــــــــــنــــــــــاًء عــــــــــى قــــــــــــــــــــــرارات مــــــــركــــــــز الــــتــــحــــكــــم 

والسيطرة ملكافحة فريوس كورونا.
وقـــــــــــــال املـــــــــــــــري، إن »دبـــــــــــــي مــــديــــنــــة 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة فـــهـــي تـــطـــبـــق أعـــــى مــعــايــري 
الــســامــة يف كــل مــراحــل الــســفــر وفــقــاً 
ألعــى املواصفات العاملية، وسيكون 
هــنــاك تـــدرج يف فــتــح األســــواق حسب 
اســـــــــــــــتـــــــــــــــعـــــــــــــــداد كــــــــــــــــل دولـــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــن دول 
الـــــــعـــــــالـــــــم«، الفـــــــتـــــــاً إىل أن »اســــتــــقــــبــــال 
الــــــــســــــــيــــــــاح مــــــــــــجــــــــــــدداً ســـــــيـــــــأخـــــــذ يف عــــن 

االعتبار كل التغيريات«.

الصين وروسيا
وأوضح »عى سبيل املثال، يف بعض 
األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــواق، عـــــــــــــــى غــــــــــــــــــــــــرار الــــــــســــــــوقــــــــن 
الـــروســـيـــة والـــصـــيـــنـــيـــة، كـــنـــا نـــجـــد طــلــبــاً 
أكـــــــــــرب عـــــــــى حــــــــــجــــــــــوزات املــــــجــــــمــــــوعــــــات، 
لــكــنــنــا نــتــوقــع أن يــكــون الــســفــر بشكل 
فـــــــــــــــردي أو بــــــرفــــــقــــــة الــــــعــــــائــــــلــــــة يف هــــــذه 

املرحلة«.
وتــابــع: »يف مــا يتعلق باتصاالتنا 
مــــــــــع الــــــــــــــــــــدول األخــــــــــــــــــــرى وإعـــــــــــــــــــــــادة فــــتــــح 
األجــــواء وعــــودة الــحــركــة السياحية، 

نــــحــــن نــــتــــواصــــل مــــــع الـــجـــمـــيـــع إليــــجــــاد 
الــبــيــئــة املـــنـــاســـبـــة لــفــتــح األســــــــواق، كــنــا 
نــقــّيــم اآلثـــــار االقــتــصــاديــة الــنــاتــجــة عن 
)كــــــــــــــــــوفــــــــــــــــــيــــــــــــــــــد-19( لــــــــــيــــــــــس عـــــــــــــــى قــــــــطــــــــاع 
السياحة فقط، بل لكل القطاعات، 
ــنـــــاك تــنــســيــق  ــ ــــكـــــون هـ ــــهـــــم أن يـ ومـــــــن املـ
كـــامـــل مــــن جــمــيــع الـــشـــركـــاء املــحــلــيــن 

والدولين«.
وبــــــــــــــــن أن »الـــــــــــعـــــــــــديـــــــــــد مــــــــــــن دول 
الــعــالــم أعــلــنــت عـــن فــتــح أســـواقـــهـــا أو 
تـــــــــاريـــــــــخ إعــــــــــــــــــادة الـــــــفـــــــتـــــــح، ونــــــــحــــــــن عــــى 

اتـــــــــصـــــــــال مــــــعــــــهــــــا، وســـــــنـــــــبـــــــدأ مـــــــــع هــــــذه 
الدول عندما نكون جاهزين«.

وأوضـــــــــــــــــــح أنـــــــــــــه »مـــــــــــــن املــــــــهــــــــم جــــــــــداً 
إعادة الثقة بالقطاع السياحي ونحن 
ــــيـــــســـــة الــــتــــي  نــــــركــــــز عــــــى الــــــعــــــوامــــــل الـــــرئـ
تضمن نجاح دبي، وهناك مؤشرات 
ــــارة ضـــمـــن أكـــر  إيـــجـــابـــيـــة جــــــــداً، فــــــاإلمــ
خــــــمــــــس وجـــــــــهـــــــــات تـــــفـــــضـــــيـــــاً لــــلــــســــيــــاح 
الذين يرغبون بزيارتها خال األشهر 

املقبلة«.
وقـــــــــــــــــال: »أطــــــلــــــقــــــنــــــا أخـــــــــــــــــرياً حـــمـــلـــة 

بعنوان )نلتقي قريباً(، للتواصل مع 
املاين مع محبي دبي، وهذا يعطينا 
فــــكــــرة عــــن حـــجـــم الـــطـــلـــب الـــكـــبـــري عــى 
ــــتـــــح  دبــــــــــــــــــــي، ونــــــــــتــــــــــوقــــــــــع عــــــــنــــــــد إعــــــــــــــــــــــــادة فـ
ــــكـــــون الــــطــــلــــب مـــرتـــفـــعـــاً  األســــــــــــواق أن يـ

للغاية«.
وأضــــــــــــاف: »ســـمـــعـــنـــا مـــــن )طـــــــريان 
اإلمـــــارات( أنــهــم ســيــلــجــأون إىل إعـــادة 
إتــــــاحــــــة الــــــحــــــجــــــوزات عــــــرب االنـــــــرنـــــــت يف 
شهر يوليو املقبل، إلعــادة التشغيل 
الــتــدريــجــي«، مبيناً أن »التنسيق مع 
)طــــريان اإلمـــــارات( مستمر فــهــي، مع 
شــــــــركــــــــة فــــــــــــاي دبـــــــــــــــي، تـــــعـــــتـــــرب شـــــريـــــكـــــاً 
أســـاســـيـــاً بــالــنــســبــة لـــنـــا، ولــديــنــا الـــتـــزام 

كامل بجميع املعايري العاملية«.
وذكر أن »الفريوس فرض واقعاً 
جديداً، ليس فقط لقطاع السياحة، 
ــــلـــــف الـــــــقـــــــطـــــــاعـــــــات، ونـــــــــــدرس  ــــتـ بـــــــــل ملـــــخـ
املـــــــتـــــــغـــــــريات بــــشــــكــــل يــــــــومــــــــي، والــــــنــــــاس 
كــــانــــت تــــســــأل عـــــن إجـــــــــــــراءات الـــصـــحـــة 
والــــــــــــــــســــــــــــــــامــــــــــــــــة لــــــــــــــشــــــــــــــركــــــــــــــات الـــــــــــــــطـــــــــــــــريان 
واملـــــــطـــــــارات، لـــكـــنـــهـــم يــــســــألــــون بــشــكــل 
أكـــــــرب عـــــن املـــــــــدن نـــفـــســـهـــا واإلجـــــــــــــراءات 
الـــــتـــــي اتـــــخـــــذتـــــهـــــا«، مــــضــــيــــفــــاً »نـــــحـــــن يف 
دبــي نطبق معايري عاملية وآمــنــة، بما 
يف ذلــــك الــتــبــاعــد الـــجـــســـدي«. وتـــابـــع: 
ــــمـــــرونـــــة كــــــبــــــرية، وهــــي  »دبــــــــــي تـــتـــمـــتـــع بـ
قـــــــــادرة يف ظـــــل قـــيـــادتـــهـــا عـــــى الــــعــــودة 
بقوة، والحفاظ عى مكانتها املتميزة 
يف طـــلـــيـــعـــة الـــــوجـــــهـــــات الــــســــيــــاحــــيــــة يف 

العالم«.

 للسّياح لزيارتها خالل األشهر المقبلة
ً
المري: دبي ضمن أكثر 5 وجهات تفضيال

»سياحة دبي«: 
 
ً
استقبال السّياح قريبا
ضمن المرحلة الثانية 

لفتح األسواق

أزاد عيشو  ■ دبي

هالل المري:

»نتوقع عند إعادة فتح 
األسواق أن يكون الطلب 

 
ً
على دبي مرتفعا

للغاية«.

دبي مدينة استثنائية 
تطّبق أعلى معايير 

السالمة في كل مراحل 
 للمواصفات 

ً
السفر وفقا

العالمية. À  أرشيفية

التواصل مع 
القطاع الخاص

قال المدير العام لدائرة 
السياحة والتسويق 

التجاري في دبي، هالل 
سعيد المري: »نحن على 

تواصل مع كل الشركاء 
في القطاع الخاص، 

وعقدنا عشرات 
االجتماعات معهم في 

ما يتعلق باحتياجات 
المنشآت الفندقية 

ولمعرفة كيفية 
 :

ً
المساعدة«، مضيفا

»نشكر الحكومة االتحادية 
والمحلية على برامج 

 
ً
التحفيز المقدمة، خصوصا

اإلعفاءات وتأجيل دفع 
الرسوم والضرائب«.

 
ً
وذكر أن »هناك دعما

 إلعادة فتح 
ً
كامال

األسواق، ونأمل من 
شركائنا في القطاع 

السياحي، االلتزام بمعايير 
السالمة التي وضعتها 

حكومة دبي، ألن هذا 
 
ً
الموضوع مهم جدا

إلعادة فتح األسواق«.
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أعــــــلــــــنــــــت شـــــــركـــــــة طــــــــــــــران اإلمــــــــــــــــارات 
أمــــــــــــــــــــــــس، مـــــــــــــــع اســــــــــتــــــــــئــــــــــنــــــــــاف حــــــــركــــــــة 
الـــــركـــــاب الــــعــــابــــريــــن »الـــــرانـــــزيـــــت«، 
أنــه اعــتــبــاراً مــن 15 يونيو الــجــاري، 
ســــــتــــــوفــــــر خـــــــــدمـــــــــات ركـــــــــــــــاب إىل 16 
مدينة عىل طائراتها الـ»بوينغ 777-

300ER«، مــشــددة عــىل أنــه نظراً 
إىل أن الـــــــــقـــــــــيـــــــــود املــــــــــفــــــــــروضــــــــــة عــــىل 
الــــســــفــــر التـــــــــــزال ســــــاريــــــة يف مــعــظــم 
الدول، فإن الناقلة تنّبه عمالءها 
بــــــــــضــــــــــرورة الـــــــتـــــــأكـــــــد مـــــــــن مــــتــــطــــلــــبــــات 
الــــــســــــفــــــر والــــــــــــدخــــــــــــول إىل الـــــوجـــــهـــــة 

املقصودة قبل الرحلة.

وأوضـــحـــت الـــشـــركـــة يف بــيــان، 
أنه يتوافر عىل املوقع الشبيك لها: 
)emirates.com( وعـــــن طــريــق 
وكــــــــــالء الـــــســـــفـــــر، إمــــكــــانــــيــــة الـــحـــجـــز 
لـــلـــســـفـــر بـــــن دبـــــــي واملــــــــــدن الـــتـــالـــيـــة: 
الــــبــــحــــريــــن، مــــانــــشــــســــر، زيـــــوريـــــخ، 
فـــيـــيـــنـــا، أمـــــــســـــــردام، كـــوبـــنـــهـــاغـــن، 
دبــــــلــــــن، نـــــيـــــويـــــورك جــــيــــه إف كـــيـــه، 
سيؤول، كواالملبور، سنغافورة، 
ــــا، تــــايــــبــــيــــه، هـــــونـــــغ كــــونــــغ،  ــــرتــ ــــاكــ جــ

برث وبريسنب.
كـــمـــا تـــوفـــر »طـــــــران اإلمــــــــارات« 
ــــيـــــو  اعـــــــــتـــــــــبـــــــــاراً مـــــــــن الــــــــثــــــــامــــــــن مـــــــــن يـــــونـ

الــجــاري أيضاً رحــالت من كراتيش 
والهــــــــــــــــــــــــــور وإســــــــــــــــــــــــــالم أبــــــــــــــــــــــاد إلعـــــــــــــــــادة 
املــــــــــقــــــــــيــــــــــمــــــــــن يف دولـــــــــــــــــــــــــــة اإلمــــــــــــــــــــــــــــــــارات 
واملسافرين من باكستان الراغبن 
يف مـــــواصـــــلـــــة ســـــفـــــرهـــــم إىل إحـــــــدى 

محطات الناقلة املتاحة.
ومــــــــــــــــــــــــع اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــالن الـــــــــــــجـــــــــــــديـــــــــــــد، 
ســـــــــرتـــــــــفـــــــــع عـــــــــــــــــدد املــــــــــحــــــــــطــــــــــات الـــــــتـــــــي 
تـــغـــطـــيـــهـــا »طــــــــــران اإلمـــــــــــــــارات« عــىل 
رحــالت الشحن املنتظمة من دبي 
بــــــــــمــــــــــا يف ذلــــــــــك  مـــــــــــديـــــــــــنـــــــــــة،   29 إىل 
الرحالت التي تعمل حالياً إىل كل 
مـــــن: لــــنــــدن هــــيــــرو، فـــرانـــكـــفـــورت، 

بـــــــــــــــــــــاريـــــــــــــــــــــس، مــــــــــــــيــــــــــــــالنــــــــــــــو، مـــــــــــــــدريـــــــــــــــد، 
شـــــــــيـــــــــكـــــــــاغـــــــــو، تــــــــــــورنــــــــــــتــــــــــــو، ســـــــــيـــــــــدين، 
ومـــــــــــلـــــــــــبـــــــــــورن، إضـــــــــــافـــــــــــة إىل مـــــانـــــيـــــال 

اعتباراً من 11 يونيو.
وأصـــــــــــــــــبـــــــــــــــــح بـــــــــــــإمـــــــــــــكـــــــــــــان عـــــــــمـــــــــالء 
»طــــــــران اإلمــــــــــــارات« أيــــضــــاً الــحــجــز 
ــــر بـــــســـــهـــــولـــــة عـــــــــر دبــــــــــــي بـــن  ــــفـ ــــلـــــسـ لـ
وجهات يف منطقة حوض املحيط 
الــــــــــــــــــهــــــــــــــــــادئ اآلســــــــــــــيــــــــــــــويــــــــــــــة وأوروبــــــــــــــــــــــــــــــا 
واألمــــركــــتــــن، طــــاملــــا كــــانــــوا يــلــبــون 
متطلبات السفر ودخول الوجهة 

املقصودة.
دبي À اإلمارات اليوم

استئناف »الترانزيت« عبر دبي

ين إلى 16 مدينة »طيران اإلمارات« توفر رحالت للمسافر
الناقلة ستوفر خدمات الركاب الجديدة 
 
ً
على طائراتها الـ»بوينغ 777« اعتبارا

من 15 يونيو. À من المصدر

أفـــــادت شـــركـــات لــلــســيــاحــة والــســفــر، 
بــــــــأن بــــــــدء رحـــــــــالت الـــــــركـــــــاب الــــعــــابــــريــــن 
ــــر الـــــــــدولـــــــــة، وإعـــــــــالن  ــ »الــــــــرانــــــــزيــــــــت« عـ
عــــــــــــــدد مــــــــــن الـــــــــنـــــــــاقـــــــــالت الـــــــوطـــــــنـــــــيـــــــة عــــن 
رحالت جديدة، يعد خطوة إيجابية 
تـــــــــجـــــــــاه عـــــــــــــــــودة الــــــــــــرحــــــــــــالت الــــطــــبــــيــــعــــيــــة 
لــــــــشــــــــركــــــــات الــــــــــــــطــــــــــــــران، مــــــتــــــوقــــــعــــــة أن 
تــــــنــــــشــــــط حــــــــــــجــــــــــــوزات الـــــــســـــــفـــــــر مـــــــجـــــــددا 
بــشــكــل كــبــر اعــتــبــارا مـــن يــولــيــو املــقــبــل 
مـــــــع رغــــــبــــــة عــــــــــدد كـــــبـــــر مـــــــن املـــــواطـــــنـــــن 

واملقيمن يف السفر.
ـــارات الـــيـــوم« أنــهــا  وذكــــرت لـــــ»اإلمـ
تـــســـتـــعـــد لـــــحـــــدوث انــــفــــراجــــة يف قـــطـــاع 
الـــســـيـــاحـــة والــــســــفــــر يف الـــــدولـــــة خـــالل 
األيام املقبلة، السيما وأن دول عدة 
أعــلــنــت فــتــح اقــتــصــادهــا والــــعــــودة اىل 

الحياة الطبيعية.
إىل ذلــك، أعلنت شركة االتحاد 
لـــلـــطـــران أنـــهـــا ســـتـــبـــدأ اعــــتــــبــــاراً مــــن 10 
يـــونـــيـــو الـــــجـــــاري تــشــغــيــل رحــــــالت ربـــط 
بـــــــــــن 20 مـــــــديـــــــنـــــــة يف أوروبــــــــــــــــــــــــا وآســـــــيـــــــا 

وأسراليا عر أبوظبي.

رسالة إيجابية
ــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــــرئـ وتــــفــــصــــيــــال قــــــــا  ل الـ
املـــــــؤســـــــس ملـــــؤســـــســـــة »بـــــريـــــمـــــر لـــلـــســـفـــر 
والــســيــاحــة«، سعود محمد سلطان 
الدرميك، إن اإلعالن عن فتح بعض 
مطارات الدولة أمام رحالت الركاب 
الـــعـــابـــريـــن »الــــرانــــزيــــت« مــــن املــــطــــارات 

الدولية وإعالن ناقالت وطنية تسير 
عــــــــــــــــــــــــــــــــدد مــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــرحــــــــــــــــــــــــــــالت لـــــــــــخـــــــــــدمـــــــــــة 
»الـــــــــرانـــــــــزيـــــــــت« يـــــعـــــد رســـــــالـــــــة إيــــجــــابــــيــــة 
لــلــمــســافــريــن يف الــعــالــم بـــبـــدء مــرحــلــة 
الــتــعــايف مــن األزمــــة الــصــحــيــة الــعــاملــيــة 
التي أثرت عىل العالم أجمع ويدعم 
العودة التدريجية للحياه الطبيعية 

يف الدولة.
وأضــــــــــــــــــــــــــــــــاف الـــــــــــــــــــدرمـــــــــــــــــــيك أن هـــــــــــذه 
ــــنـــــشـــــط حـــــــــجـــــــــوزات الــــســــفــــر  الــــــخــــــطــــــوة تـ
وحركة السياحة، وسيكون لها آثار 
كبرة ترجم فعليا اىل نشاط وزخم 
يف حـــركـــة الــــطــــران والـــســـيـــاحـــة خـــالل 

شهرين أو ثالثة أشهر عىل األكر.

رغبة في السفر
مــــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال مـــــديـــــر املــــبــــيــــعــــات يف 
ــــيـــــد  شـــــــركـــــــة »الــــــفــــــيــــــحــــــاء لــــــلــــــســــــفــــــر«، ولـ
عــــــــــــــــــبــــــــــــــــــدالــــــــــــــــــقــــــــــــــــــادر، إن بـــــــــــــــــــــــــدء رحـــــــــــــــــــالت 
»الـــــــــرانـــــــــزيـــــــــت« يـــــعـــــد خــــــطــــــوة إيــــجــــابــــيــــة 
تـــــــــجـــــــــاه عـــــــــــــــــودة الــــــــــــرحــــــــــــالت الــــطــــبــــيــــعــــيــــة 
لشركات الطران يف الدولة، متوقعا 
أن تـــنـــشـــط حــــــجــــــوزات الــــســــفــــر بــشــكــل 
كبر اعتبارا من يوليو املقبل مع رغبة 
عــــــــدد كــــبــــر مــــــن املـــــواطـــــنـــــن واملـــقـــيـــمـــن 
لــلــســفــر يف فـــــرة الـــصـــيـــف بـــعـــد انـــتـــهـــاء 
املدارس وبدء عودة الحياه الطبيعية 

يف عدد كبر من الدول. 

 انفراجة
بـــــــــــــــــــــــدوره، قــــــــــــــال الــــــــرئــــــــيــــــــس الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي 
لشركة »نرفانا للسفر والسياحة«، 

عــــــالء الـــــعـــــي، إن شـــــركـــــات الـــســـيـــاحـــة 
والسفر تستعد لحدوث انفراجة يف 
قــــطــــاع الـــســـيـــاحـــة والــــســــفــــر يف الــــدولــــة 
خــــــــــــــــــــالل األيـــــــــــــــــــــــــــــام املـــــــــقـــــــــبـــــــــلـــــــــة بــــــــــعــــــــــد فـــــتـــــح 
الـــــــرانـــــــزيـــــــت وإعــــــــــــــالن شـــــــركـــــــات طـــــــران 
ــــا املـــنـــتـــظـــمـــة،  وطــــنــــيــــة تــــوســــيــــع رحـــــالتـــــهـ
الســـــــيـــــــمـــــــا وأن الــــــــعــــــــديــــــــد مـــــــــــن الــــــــــــــدول 
أعــلــنــت فــتــح اقــتــصــادهــا والــــعــــودة اىل 

الحياة الطبيعية.

تــــــــنــــــــشــــــــط  الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــي أن  وتـــــــــــــــــــــوقـــــــــــــــــــــع 
الــــــــــحــــــــــجــــــــــوزات يف عـــــــــــــــــودة قـــــــــويـــــــــة لـــــهـــــا، 
اعتبارا من يوليو املقبل لتلبية الطلب 
املــــتــــنــــامــــي عـــــىل الــــســــفــــر مـــــن ســــــــواء مــن 
جــــــــــانــــــــــب املـــــــــــواطـــــــــــنـــــــــــن أو املـــــــقـــــــيـــــــمـــــــن يف 

الدولة.

 رحالت ربط
ــــنـــــت شــــركــــة  ــــلـ مــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــرى، أعـ
ــــبـــــدأ  ــــتـ االتـــــــــــحـــــــــــاد لــــــــلــــــــطــــــــران، أنــــــــهــــــــا سـ
اعــــــــتــــــــبــــــــاراً مــــــــن 10 يـــــونـــــيـــــو الــــــــجــــــــاري، 
تشغيل رحالت ربط بن 20 مدينة 
يف أوروبــــــــــــــــا وآســـــــيـــــــا وأســـــــرالـــــــيـــــــا عـــر 
أبــــوظــــبــــي مـــمـــا يـــســـمـــح لــلــمــســافــريــن 
عــــــــىل الـــــــــرحـــــــــالت الــــــخــــــاصــــــة بــــالــــســــفــــر 
بسهولة عــر أبــوظــبــي إىل عــدد من 

الـــــــوجـــــــهـــــــات الــــــرئــــــيــــــســــــة يف مـــخـــتـــلـــف 
أنحاء العالم.

وأوضــح متحدث باسم الشركة 
يف تــصــريــحــات صــحــافــيــة أن »االتـــحـــاد 
للطران« تستمر خالل يونيو الجاري 
بتشغيل شبكة من الرحالت الخاصة 
مــــن أبـــوظـــبـــي إىل عـــــدد مــــن الـــوجـــهـــات 
املـــعـــلـــن عـــنـــهـــا ســــابــــقــــاً، حـــيـــث ســتــتــوفــر 
بــــــــــــذلــــــــــــك رحــــــــــــــــــــــــالت ربـــــــــــــــــــط ســــــــلــــــــســــــــة عـــــر 
أبــــــــــوظــــــــــبــــــــــي مــــــــــــن جــــــــــاكــــــــــرتــــــــــا وكــــــــــــاراتــــــــــــيش 
وكــــــــــــــــواالملــــــــــــــــبــــــــــــــــور ومــــــــــــانــــــــــــيــــــــــــال ومــــــــــلــــــــــبــــــــــورن 
وســـــــــــــيـــــــــــــؤول وســــــــــنــــــــــغــــــــــافــــــــــورة وســــــــيــــــــدين 
وطوكيو إىل مــدن أساسية يف أوروبــا 
منها أمسردام وبرشلونة وبروكسل 
ودبــلــن وفــرانــكــفــورت وجــنــيــف ولــنــدن 

ومدريد وميالن وباريس وزيورخ.

شركات سياحة: 
حجوزات السفر 

 
ً
ستنشط مجددا
 من يوليو

ً
اعتبارا

»أبوظبي الدولي« شدد على أهمية التباعد الجسدي داخل المطار. 
À من المصدر

سعود الدرمكي:

»إعالن ناقالت وطنية 
تسيير رحالت لخدمة 

)الترانزيت(، يعد رسالة 
ين«. إيجابية للمسافر

»االتحاد للطيران« تربط بين 20 دولة عبر أبوظبي ابتداء من 10 يونيو

عبير عبدالحليم À أبوظبي

عالء العلي:

»شركات السياحة والسفر 
في الدولة تستعد 

لحدوث انفراجة بالقطاع 
خالل األيام المقبلة«. 

 %116
حجم تغطية مخصصات 

البنوك للقروض المتعثرة

ــــنـــــوك  ــــبـ أفـــــــــــــاد املــــــــصــــــــرف املـــــــــركـــــــــزي بــــــــــأن الـ
لــــديــــهــــا أمــــــــــوال تـــجـــنـــبـــهـــا كـــمـــخـــصـــصـــات 
لــــتــــغــــطــــيــــة الـــــــــقـــــــــروض املــــــتــــــعــــــرة بـــنـــســـبـــة 
تصل إىل 116 % كأحد أهم مؤشرات 
الـــســـالمـــة املـــالـــيـــة يف الـــقـــطـــاع املـــصـــريف، 
بــجــانــب امــتــالكــهــا أصــــوال ســائــلــة تــقــدر 
بــقــيــمــة 443 مـــلـــيـــار درهـــــــم، تــشــكــل مــا 
نــســبــتــه 14.6 % مـــن إجـــمـــال األصــــول 
الــبــالــغ 3 تــريــلــيــونــات و23 مــلــيــار درهــم 
وذلــــك بــنــهــايــة الـــربـــع األول مـــن الــعــام 
الـــــــــجـــــــــاري، وذلـــــــــــك بــــحــــســــب مــــــؤشــــــرات 
الــــســــالمــــة املــــالــــيــــة الــــــصــــــادرة أمــــــس عــن 

»املركزي«. 
وأظـــهـــرت بــيــانــات »املــــركــــزي«، أن 

قـــــيـــــمـــــة الـــــــــــقـــــــــــروض املـــــــتـــــــعـــــــرة بـــــالـــــقـــــطـــــاع 
بــلــغــت بــنــهــايــة الـــربـــع األول مـــن الــعــام 
الجاري، 120.6 مليار درهم، تشكل 
6.9 % من إجمايل محفظة القروض 
الـــــــبـــــــالـــــــغـــــــة تـــــــريـــــــلـــــــيـــــــون و737.5 مـــــلـــــيـــــار 
درهــــــــم، يـــقـــابـــهـــا مـــخـــصـــصـــات وأمـــــــوال 
تم تجنيبها تعادل 140 مليار درهم.

ومـــنـــذ الـــعـــام 2013، تـــــدور نسبة 
القروض املتعرة من إجمايل محفظة 
تــــــــرافــــــــقــــــــهــــــــا  بـــــــــــــــن 6 و7 %  الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــروض 
مــــــخــــــصــــــصــــــات تــــــغــــــطــــــيــــــهــــــا، مــــــــــا يــــضــــمــــن 
ســالمــة الــقــطــاع املـــصـــريف وقـــدرتـــه عىل 

مواجهة أية أزمات.
وبحسب اشراطات »املركزي«، 
تــــجــــنــــب الـــــبـــــنـــــوك مــــخــــصــــصــــات تـــغـــطـــي 
حتى القروض املشكوك يف تحصيلها 

مستقبال ولم يتأكد حاليا تعرها.
ويـــــــحـــــــّدد نـــــظـــــام املــــــصــــــرف املـــــركـــــزي 
خــــــــــــمــــــــــــســــــــــــة مــــــــــــــســــــــــــــتــــــــــــــويــــــــــــــات لــــــــتــــــــصــــــــنــــــــيــــــــف 
الـــــــــــــــقـــــــــــــــروض، هـــــــــــــــي: قــــــــــــــــــروض عـــــــــاديـــــــــة، 
ـــــروض تـــحـــت املــــراقــــبــــة، قــــــروض دون  قـ
املـــســـتـــوى الــــعــــادي، قـــــروض مــشــكــوك 
يف تــحــصــيــلــهــا، فــضــالً عــن قــــروض غر 
مـــنـــتـــجـــة، وهـــــــي الــــــقــــــروض املــــتــــعــــرة أو 

قروض الخسارة.
ووفـــــــقـــــــاً لــــلــــنــــظــــام، فــــــــإن الـــــقـــــروض 
ــــتــــــر  ــــعــ الـــــــــــــتـــــــــــــي تـــــــــصـــــــــنـــــــــف »عـــــــــــــــــــــــاديـــــــــــــــــــــــة«، تــ
حــــــــــــســــــــــــابــــــــــــات تــــــــــنــــــــــطــــــــــوي عـــــــــــــــىل خــــــــــطــــــــــورة 
مـــــــــــصـــــــــــرفـــــــــــيـــــــــــة عـــــــــــــــــــــاديـــــــــــــــــــــة، فــــــــــيــــــــــمــــــــــا تــــــفــــــيــــــد 
املـــعـــلـــومـــات املــــتــــوافــــرة لـــــدى الـــبـــنـــك بـــأن 
ســــــــــدادهــــــــــا مـــــــــؤكـــــــــد، كــــــمــــــا تـــــــــم االتــــــــفــــــــاق 
ــــتـــــي  عــــــلــــــيــــــه، يف حـــــــــن أن الــــــــــقــــــــــروض الـ

تــــصــــنــــف أنــــــهــــــا »تــــــحــــــت املـــــــراقـــــــبـــــــة« فـــهـــي 
حــســابــات يــشــوبــهــا بــعــض الــضــعــف يف 
مـــــــــــــا يـــــــتـــــــعـــــــلـــــــق بـــــــــــــمـــــــــــــالءة املـــــــــــــــقـــــــــــــــرض، مـــــا 
ــــة أكـــــــــــــر، وعــــــىل  ــــايــ ــنــ ــ يـــــســـــتـــــدعـــــي بـــــــــــذل عــ
الـــرغـــم مـــن ذلــــك فــــإن األمـــــر ال يــتــطــلــب 

تكوين مخصص لها.
أّمـــــــــــــــا الــــــــــقــــــــــروض »دون املـــــســـــتـــــوى 
الـــــــــعـــــــــادي«، فــــهــــي الـــــــقـــــــروض الـــــتـــــي قــد 
تــــــــــــــــــؤدي إىل خـــــــــســـــــــائـــــــــر، وهــــــــــــــــــذه الـــــفـــــئـــــة 
تــشــمــل يف الـــعـــادة الـــقـــروض والــســلــف 
الـــــــــتـــــــــي يـــــــــتـــــــــأّخـــــــــر فــــــيــــــهــــــا ســـــــــــــــــداد الـــــــقـــــــرض 
األصي لفرة تزيد عىل 90 يوماً، بدالً 
ــــاً. ويــــــجــــــب عـــىل  ــ ــيـ ــ ــ ــــالـ ــ مـــــــن 180 يـــــــومـــــــاً حـ
الـــبـــنـــوك يف مـــثـــل هـــــذه الـــحـــالـــة تــكــويــن 
ــــخــــــصــــــص بـــــنـــــســـــبـــــة 25% مــــــــــن كـــــامـــــل  مــ

رصيد القرض.

األصول السائلة تقّدر بـ443 مليار 
درهم، تشكل 14.6% من إجمالي 

األصول البالغ 3.23 تريليونات درهم.

أمل المنشاوي À أبوظبي

اشتراطات 
ين للمسافر

حدد مطار أبوظبي 
ين  الدولي للمسافر

خمسة اشتراطات يتعين 
عليهم االلتزام بها 
لضمان سالمتهم 

وقيامهم برحلة سفر 
آمنة، مؤكدا التزامه 

الكامل بتطبيق معايير 
السالمة. 

وأوضح المطار على 
منصات التواصل 

االجتماعي، أنه ينبغي 
ين  على المسافر

الوصول قبل موعد 
السفر بأربع ساعات من 

رحلة المغادرة، فضال عن 
ارتداء الكمامات 

والقفازات، ومراعاه 
مواعيد حظر التجول، 

إضافة إلى الحرص على 
التباعد االجتماعي داخل 
المطار، عالوة على أنه 
لن يسمح بدخول مبنى 

ين  المطار إال للمسافر
حاملي تذاكر السفر 

فقط.
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مدحت السويفي À دبي

وافــقــت الجمعية العمومية لشركة 
»دبــي لالستثمار«، عىل توزيع أربــاح 
نــــقــــديــــة لـــلـــمـــســـاهـــمـــن بـــقـــيـــمـــة 425.2 
مليون درهم، بنسبة 10% من رأس 

املال عن العام املايض.
وسيكون آخر يوم للمشاركة يف 
األربــــــــــــاح بــــتــــاريــــخ 10 يــــونــــيــــو الــــــجــــــاري، 
فيما سيكون تاريخ استحقاق األرباح 

يف تاريخ 14 من الشهر ذاته.
وكـــــــــــــــانـــــــــــــــت »دبـــــــــــــــــــــــــي لــــــــالســــــــتــــــــثــــــــمــــــــار« 
حققت أربــاحــاً بقيمة 657.6 مليون 
ــــارنـــــة  ــــقـ درهـــــــــــــم خــــــــــالل عــــــــــام 2019، مـ
بــــــــــ651.4 مـــلـــيـــون درهــــــم تــــم تــحــقــيــقــهــا 

خالل عام 2018.
وجــاء االرتــفــاع يف أربــاح الشركة 
خـــالل الـــعـــام املــــايض نــتــيــجــة انــخــفــاض 

ــــيــــــة واإلداريـــــــــــــــــــة  ــــمــــــومــ املـــــــــصـــــــــروفـــــــــات الــــــعــ
بنسبة 9%، وكذلك تراجع مخصص 
ــــفــــــاض الــــقــــيــــمــــة عـــــــىل املــــــــوجــــــــودات  ــــخــ انــ
املــــــالــــــيــــــة والـــــــعـــــــقـــــــود إىل 14.5 مــــلــــيــــون 

درهم.
إىل ذلــــــــــــك، صــــــــادقــــــــت الـــجـــمـــعـــيـــة 
الـــعـــمـــومـــيـــة خــــــالل اجـــتـــمـــاعـــهـــا، الـــــذي 
عقد افــراضــيــاً، أول مــن أمــس، عىل 
تــــــقــــــريــــــر مـــــجـــــلـــــس اإلدارة عـــــــــن نـــــشـــــاط 
الــشــركــة والـــبـــيـــانـــات املــالــيــة عـــن الــعــام 
املـــايض، فيما انــتــخــب مجلس اإلدارة 
عبدالرحمن غــانــم املــطــيــوعــي، رئيساً 
ــــالــــــد بــــــن كــــلــــبــــان، نـــائـــبـــاً  لــــلــــشــــركــــة، وخــ

للرئيس. 
ويــــتــــألــــف املـــجـــلـــس مــــن األعــــضــــاء: 
عـــــــي فـــــــــــــردان عـــــــي الــــــــــفــــــــــردان، مـــحـــمـــد 
سيف درويــش الكتبي، خالد محمد 
عــــــي الــــــكــــــمــــــدة، إضــــــافــــــة إىل عـــضـــويـــن 

جـــديـــديـــن، هـــمـــا عـــبـــدالـــرحـــمـــن مــحــمــد 
راشـــد الــشــارد، وحــســن نــاصــر أحمد 

لوتاه.
وخـــــــــالل االجـــــتـــــمـــــاع أعــــلــــنــــت »دبــــــي 
لالستثمار« أنها تقوم بدراسة وتقييم 
أعمالها ملراجعة خططها الستمرارية 
ــــا.وأكــــــدت الـــشـــركـــة  ــــزهــ ــــزيــ ــــعــ الــــعــــمــــل وتــ
استنادها إىل أســس قوية تضمن لها 
تسيري األعــمــال ومــواجــهــة الضغوط، 
ــــمــــــان ســـــالمـــــة املـــــوظـــــفـــــن، وتـــقـــلـــيـــل  وضــ

اآلثار الناجمة عن التحديات. 
إىل ذلـــــك، ارتـــفـــع ســهــم الــشــركــة 
خـــــــــالل تــــــعــــــامــــــالت، أمــــــــــــس، لـــيـــســـجـــل 
أعـــىل ســعــر لــه مــنــذ نــحــو أربــعــة أشهر 
مـــن الــتــعــامــالت الــيــومــيــة، حــيــث قفز 
الــــــــســــــــهــــــــم بــــــنــــــســــــبــــــة جـــــــــــــــــــــــاوزت %7.43 
مــــتــــصــــدراً قـــائـــمـــة ارتــــفــــاعــــات الــــســــوق، 

وبالغاً سعر 1.3 درهم.

 لمجلس اإلدارة 
ً
بنسبة 10% من رأس المال عن 2019.. وانتخاب عبدالرحمن المطيوعي رئيسا

 على المساهمين
ً
»دبي لالستثمار« توزع 425.2 مليون درهم نقدا

. À من المصدر
ً
خالل اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد افتراضيا

أفــاد مسؤولو شركات وخــراء تقنية 
بــأن التوسع يف التعليم والعمل عن 
ُبعد زاد الطلب عىل برامج وتطبيقات 
الـــــتـــــواصـــــل املـــــــــريئ يف دولـــــــــة اإلمــــــــــــارات، 
بــــنــــســــب غــــــري مــــســــبــــوقــــة، الســــيــــمــــا مــنــذ 
بداية مارس املايض، مقارنة باألشهر 

السابقة.
وأوضـــــحـــــوا لــــــــ»اإلمـــــــارات الــــيــــوم«، 
أن تــــوافــــر الــبــنــيــة الــتــقــنــيــة الـــحـــديـــثـــة يف 
الـــــــــــــــدولـــــــــــــــة، مــــــــثــــــــل أنــــــــظــــــــمــــــــة الــــــحــــــوســــــبــــــة 
الــــســــحــــابــــيــــة، والـــــــذكـــــــاء االصــــطــــنــــاعــــي، 
ــــكـــــات األلــــــــيــــــــاف الــــضــــوئــــيــــة،  ــبـ ــ ونـــــــفـــــــاذ شـ
كــلــهــا عـــوامـــل أســهــمــت يف رفــــع حــصــة 
الــــــــــدولــــــــــة بـــــــمـــــــعـــــــدالت اســــــــتــــــــخــــــــدام تـــلـــك 

التطبيقات مقارنة بدول أخرى. 
إىل ذلـــــــــــــــــــــــــــــك، قـــــــــــــــــــــــدر خــــــــــــــــــبــــــــــــــــــريان يف 
ــــا املــــــعــــــلــــــومــــــات نــــــســــــب نـــمـــو  ــــيـ ــنـــــوبـــــوجـ ــ ــــكـ تـ
استخدام تطبيقات االتصال املريئ يف 
الـــــــــدولـــــــــة، مـــــنـــــذ بـــــــدايـــــــة مــــــــــــارس وحــــتــــى 
نهاية مايو املايض، بما يتجاوز %600.

نمو غير مسبوق
وتفصيالً، قال املدير اإلقليمي لشركة 
»زووم« يف مــنــطــقــة الــــشــــرق األوســـــط 
وشــــــــمــــــــال إفــــــريــــــقــــــيــــــا، ســــــــــام تـــــــــايـــــــــان، إن 
»مــنــصــة الــشــركــة لــلــتــواصــل املــــريئ عن 
ُبعد )زووم( شهدت نمواً غري مسبوق 
يف الطلب عليها، حيث إنها تستخدم 
حــالــيــاً عــىل نــطــاق واســـع لـــدى الــعــديــد 
من املؤسسات والشركات يف الدولة 
مـــن مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات، مــثــل قــطــاع 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، والــتــعــلــيــم، فــضــالً 

عن القطاعات الحكومية«.
ــتــــــخــــــدام تــطــبــيــق  ــ وأضـــــــــــاف أن »اســ
)زووم( عـــــىل املــــســــتــــوى الــــــــدويل حـــالـــيـــاً 
يـــــفـــــوق بــــكــــثــــري مــــــا كــــنــــا نــــتــــوقــــعــــه عـــنـــدمـــا 
أعــــــلــــــنــــــا لــــــلــــــمــــــرة األوىل عـــــــــن رغـــــبـــــتـــــنـــــا يف 
املــســاعــدة لــلــعــمــل والــتــعــلــيــم عــن ُبــعــد 

عــر الــتــطــبــيــق، يف أواخــــر فـــرايـــر، بعد 
انـــــتـــــشـــــار فـــــــــــريوس )كــــــــــورونــــــــــا( عـــــاملـــــيـــــاً«، 
موضحا أنه يف »نهاية ديسمر املايض 
ــــلـــــغ عـــــــــدد املــــــشــــــاركــــــن يف اجــــتــــمــــاعــــات  بـ
)زووم( يـــومـــيـــاً، ســــواء كــــان الــحــســاب 
مـــجـــانـــاً أو مــــدفــــوعــــاً، نـــحـــو 10 مــاليــن 
مــســتــخــدم حــــداً أقــــى، بــيــنــمــا وصــلــنــا 
يف مــــــــــارس املــــــــــايض إىل أكــــــــر مــــــن 200 
مليون مستخدم يف االجتماعات عر 
املنصة بمختلف أنواع الحسابات، يف 
حن لدينا حالياً أكر من 300 مليون 
مستخدم يف االجتماعات التي ُتجرى 
عــــر )زووم( لـــلـــبـــقـــاء عــــىل تــــواصــــل مــع 

اآلخرين خالل جائحة )كورونا(«.

حصة كبيرة
مــــــــــــــــن جـــــــــــهـــــــــــتـــــــــــه، قـــــــــــــــــــــال رئـــــــــــــيـــــــــــــس األمــــــــــــــــن 
السيراين يف منطقة الشرق األوسط 
وإفـــــريـــــقـــــيـــــا لــــــــدى شـــــركـــــة »ســــيــــســــكــــو«، 
ــــونـــــــس، إن »دولـــــــــــــة اإلمـــــــــــــارات  ــ فـــــــــــادي يـ
ــــة كــــــــبــــــــرية مــــــــــن مـــــعـــــدل  تــــــســــــتــــــأثــــــر بــــــحــــــصــ
اســتــخــدام بـــرامـــج الــتــواصــل املــــريئ عن 
ُبــعــد، مــدعــومــة بــبــنــيــة تــقــنــيــة مــتــطــّورة 
أســســت عـــىل أحــــدث مـــا تــوصــلــت إلــيــه 
ــــيـــــا الــــــحــــــديــــــثــــــة، كـــتـــقـــنـــيـــات  ــــنـــــولـــــوجـ ــــتـــــكـ الـ
الــــــــــــــــذكــــــــــــــــاء االصــــــــــــطــــــــــــنــــــــــــاعــــــــــــي، وإنــــــــــــرنــــــــــــت 

األشياء، والحوسبة السحابية«.
وأضــــــاف أن »الـــشـــركـــة مـــن خــالل 
مـــــنـــــصـــــة )ويــــــــبــــــــكــــــــس( لــــــلــــــتــــــواصــــــل املــــــــريئ 
تــــــعــــــاونــــــت مـــــــع الــــــعــــــديــــــد مـــــــن الــــجــــهــــات 
الحكومية والخاصة، لتعزيز أدوات 
الــتــعــاون عــن ُبعد فيها، حيث وّفــرت 
تراخيص تجارية مجانية ملدة 90 يوماً 
ــــتــــــصــــــف أبـــــــريـــــــل  ــنــ ــ يف اإلمـــــــــــــــــــــــــــارات مـــــــنـــــــذ مــ

املايض«.
وأشــــار إىل أن »هــنــاك نــمــواً فــائــقــاً 
يف الـــطـــلـــب عــــىل اســـتـــخـــدام )ويـــبـــكـــس( 
عـــــىل املــــســــتــــوى الـــــعـــــاملـــــي«، مـــبـــيـــنـــاً أنـــــه، 
عـــــــــــــــــــــــــىل ســــــــــــــبــــــــــــــيــــــــــــــل املـــــــــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــــــــال، أنـــــــــــــــــجـــــــــــــــــزت 
»ســيــســكــو«، أخــــــرياً، عـــر املــنــصــة 4.2 

مــــــــاليــــــــن اجــــــــتــــــــمــــــــاع خـــــــــــــالل يـــــــــــــوم واحــــــــــد 
فــقــط، أي أكــــر مـــن ضــعــفــي مـــا كــانــت 
تـــــــــــشـــــــــــهـــــــــــده »ويـــــــــــــــبـــــــــــــــكـــــــــــــــس« قـــــــــــبـــــــــــل أزمـــــــــــــــــة 

»كورونا«.

بنية تقنية متطّورة
يف الــــــــــــســــــــــــيــــــــــــاق ذاتــــــــــــــــــــــــــــــه، قــــــــــــــــــــال الـــــــخـــــــبـــــــري 
االســـراتـــيـــجـــي األول لــحــلــول األعـــمـــال 
يف شـــــــــــركـــــــــــة »يف إم ويـــــــــــــــــــــر« الـــــــــدولـــــــــيـــــــــة 
للحلول التقنية، رشيد العمري، إن 
»تـــطـــبـــيـــقـــات الــــتــــواصــــل املــــــريئ عــــن ُبــعــد 
تعّد من أبرز القطاعات التي شهدت 
نـــمـــواً قــيــاســيــاً غـــري مــســبــوق مــنــذ تــطــّور 
تــــــــــــداعــــــــــــيــــــــــــات أزمــــــــــــــــــــــة انـــــــــــتـــــــــــشـــــــــــار فـــــــــــــريوس 
ــــــذ مـــــــــارس  ــنـ ــ ــ )كـــــــــــــــورونـــــــــــــــا(، خـــــــصـــــــوصـــــــاً مـ

املايض«.
ولــــفــــت إىل أنــــــه وفـــــقـــــاً لــلــعــمــلــيــات 
الـــــســـــوقـــــيـــــة، الــــــتــــــي تـــــــم رصـــــــدهـــــــا خـــــالل 
الــــفــــرة املـــاضـــيـــة يف الـــتـــوســـع بــالــتــعــلــيــم 
والـــــــعـــــــمـــــــل عــــــــن ُبــــــــعــــــــد، فـــــــــــإن اإلمــــــــــــــــارات 
شــهــدت مــعــدالت مــرتــفــعــة يف الطلب 
عـــىل بـــرامـــج الـــتـــواصـــل املــــريئ بمختلف 
أنـــــواعـــــهـــــا، وبــــنــــســــب جــــــــــاوزت %600، 
منذ مارس وحتى نهاية مايو 2020، 
ــــهــــــا يف  ــــتــــــخــــــدامــ مــــــقــــــارنــــــة بــــــمــــــعــــــدالت اســ
نـــــهـــــايـــــة الــــــــعــــــــام املــــــــــــايض وبـــــــــدايـــــــــة الـــــعـــــام 

الجاري.
وبّن العمري أن دولة اإلمارات 
اســــتــــحــــوذت عــــىل حـــصـــص كــــبــــرية مــن 
مـــــــــــــــعـــــــــــــــدالت اســــــــــــــتــــــــــــــخــــــــــــــدام تــــــطــــــبــــــيــــــقــــــات 
التواصل عن ُبعد، مقارنة بالعديد 
مــــــن الـــــــــــدول األخــــــــــــرى، وذلـــــــــك نــتــيــجــة 
تـــــــــــوافـــــــــــر مـــــــــقـــــــــومـــــــــات الـــــــبـــــــنـــــــيـــــــة الـــــتـــــقـــــنـــــيـــــة 
املــتــطــّورة والــحــديــثــة يف الـــدولـــة، التي 
تــــــــــــدعــــــــــــم ســــــــــهــــــــــولــــــــــة اســـــــــــــتـــــــــــــخـــــــــــــدام تـــــلـــــك 
التطبيقات واالعتماد عليها يف إنجاز 
األعمال أو التعليم عن ُبعد، فضالً 
عــن إتــاحــة تــقــنــيــات وأنــظــمــة مــســانــدة 
ــــمـــــاط يف الـــعـــمـــل والــتــعــلــيــم  لـــتـــلـــك األنـ
عـــــــــــــــن بُـــــــــــــــعـــــــــــــــد، ســــــــــــــــــــــــواء مـــــــــــــــن خــــــــــدمــــــــــات 

الـــــــــحـــــــــوســـــــــبـــــــــة الــــــــســــــــحــــــــابــــــــيــــــــة وانـــــــــتـــــــــشـــــــــار 
خــــــدمــــــاتــــــهــــــا يف اإلمـــــــــــــــــــــــــارات، أو تــــــوافــــــر 
عــــــــمــــــــلــــــــيــــــــات األتـــــــــــمـــــــــــتـــــــــــة بـــــــــالـــــــــعـــــــــديـــــــــد مـــــن 
املـــــــؤســـــــســـــــات، أو اســــــتــــــخــــــدام الــــــذكــــــاء 
االصـــــــــــطـــــــــــنـــــــــــاعـــــــــــي، أو نـــــــــــفـــــــــــاذ وتـــــــــوســـــــــع 
شـــبـــكـــات األلـــــيـــــاف الـــضـــوئـــيـــة املـــنـــتـــشـــرة 

بمختلف أنحاء الدولة.

خيارات أكثر
بــــدوره، قــال خــبــري أنــظــمــة تكنولوجيا 
املــعــلــومــات، الــدكــتــور معتز كــوكــش، 
إن »تـــــــــوســـــــــع مـــــــؤســـــــســـــــات الـــــــــــدولـــــــــــة يف 
االعـــتـــمـــاد عــــىل الــتــعــلــيــم والـــعـــمـــل عــن 
ــــا(،  ُبــــعــــد، مـــنـــذ تــــطــــّور جـــائـــحـــة )كـــــورونـ
أســـهـــم يف زيــــــادة اســـتـــخـــدام تــطــبــيــقــات 
الـــــــــتـــــــــواصـــــــــل املــــــــــــــــريئ عــــــــــن ُبــــــــــعــــــــــد، ســــــــــواء 
املــجــانــيــة أو املـــدفـــوعـــة بــنــســب قــيــاســيــة 
ــــيـــــمـــــا مــــــع تــــوفــــري  ــــبـــــوقـــــة، السـ وغــــــــري مـــــسـ
الــجــهــات املــخــتــصــة إتـــاحـــة االســتــخــدام 
لـــــــــــــخـــــــــــــيـــــــــــــارات أكـــــــــــــــــــر تـــــــــــــنـــــــــــــّوعـــــــــــــاً مــــــــــــــن تـــــلـــــك 
الـــتـــطـــبـــيـــقـــات، وهــــــو مـــــا دعــــــم الـــتـــحـــول 
السريع بالدولة إىل تلك النوعية من 

االستخدامات«.
وأضـــــــاف أنـــــه »بـــحـــســـب املــــؤشــــرات 
ــيــــــة، الــــــتــــــي رصــــــدتــــــهــــــا شـــــركـــــات  ــ ــــوقــ الــــــســ
أنظمة املعلومات الداعمة الستخدام 
تـــــلـــــك الـــــتـــــقـــــنـــــيـــــات، أو وفـــــــقـــــــاً لــــلــــتــــقــــاريــــر 
وبيانات النمو الدولية، فإن تقديرات 
نـــــمـــــو الـــــطـــــلـــــب عـــــــىل اســــــتــــــخــــــدام بـــــرامـــــج 
الـــتـــواصـــل املــــريئ عـــن ُبـــعـــد يف اإلمـــــارات 
جـــــــــاوزت 600%، مـــنـــذ مــــــــارس املـــــايض 
وحــتــى نــهــايــة مــايــو، مــقــارنــة بــالــفــرات 

السابقة«.
ولـــــــــــفـــــــــــت إىل أن »دعـــــــــــــــــــــم الــــــبــــــنــــــيــــــة 
الــــتــــقــــنــــيــــة املــــــتــــــطــــــورة يف الـــــــــدولـــــــــة، الــــتــــي 
تحتل املركز األول عاملياً يف نفاذ شبكة 
األلــــيــــاف الـــضـــوئـــيـــة، إضــــافــــة إىل تـــوافـــر 
مقومات التحول الرقمي منذ فرة يف 
الـــــدولـــــة، أســـهـــمـــا يف ســـهـــولـــة الــتــحــول 

إىل أنماط العمل عن ُبعد«.

 في نفاذ 
ً
الدولة تحتل المركز األول عالميا

شبكة األلياف الضوئية.

شركات وخبراء: البنية التقنية الحديثة بالدولة أسهمت 
في زيادة استخدامها بنسب جاوزت 600% خالل 3 أشهر

التعليم والعمل عن 
ُبعد يرفعان الطلب 

على برامج التواصل 
المرئي في اإلمارات

أحمد الشربيني À دبي

توسع مؤسسات الدولة في االعتماد على التعليم والعمل عن ُبعد منذ تطّور جائحة »كورونا« أسهم في زيادة استخدام 
تطبيقات التواصل المرئي.  À أرشيفية

طفرة كبيرة
أفادت شركة »مايكروسوفت« بأنها رصدت 2.7 مليار دقيقة 

اجتماع، خالل اليوم الواحد، عبر منصتها للتواصل المرئي »تييمز« 
على مستوى العالم، بنهاية مارس الماضي.

، أن هذا 
ً
وأوضحت »مايكروسوفت« في تقرير نشرته، أخيرا

النمو يمثل زيادة بنسبة 200%، مقارنة لما سجلته األرقام 
السابقة في منتصف مارس، التي بلغت 900 مليون دقيقة 

، الفتة إلى أن هذه الطفرة الكبيرة تدل على الطلب 
ً
يوميا

المرتفع على التكنولوجيا التي تربط ميزات االتصال واإلنتاجية 
على حد سواء في منصة واحدة، مشيرة إلى أن 183 ألف 

مؤسسة تعليمية في 175 دولة تستفيد من خدمات »تييمز«.
وأظهر التقرير زيادة بنسبة 1000% في إجمالي عدد مكالمات 
الفيديو عبر المنصة بمختلف دول العالم خالل مارس الماضي، 
فيما ارتفع عدد مستخدميها عبر الهواتف المحمولة إلى أكثر 

من 300%، منذ أول فبراير وحتى نهاية مارس الماضي.

سام تايان:

فادي يونس:

 300 مليون 
ً
»لدينا حاليا

مستخدم في 
االجتماعات التي ُتجرى عبر 

)زووم(«.

»)سيسكو( أنجزت عبر 
)ويبكس( 4.2 ماليين 

اجتماع خالل يوم واحد 
فقط«.
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تقنية

أضـــــافـــــت شــــركــــة »غـــــوغـــــل« أربـــــــع مـــزايـــا 
جــــــــــديــــــــــدة لـــــــنـــــــظـــــــام تـــــشـــــغـــــيـــــل الـــــــهـــــــواتـــــــف 
ــــيـــــزة  الـــــــذكـــــــيـــــــة »أنـــــــــــــــدوريـــــــــــــــد«، تـــــشـــــمـــــل مـ
إلدارة بـــــــطـــــــاريـــــــة الـــــــهـــــــاتـــــــف، وخـــــاصـــــيـــــة 
لــــــــلــــــــســــــــامــــــــة الــــــــشــــــــخــــــــصــــــــيــــــــة يف أوقــــــــــــــــــات 
الـــــخـــــطـــــر، ومــــــيــــــزة جــــــديــــــدة لـــــ»وضــــعــــيــــة 
الــــنــــوم«، فـــضـــاً عـــن إدخـــــال تــعــديــات 
ــــــة،  ــيـ ــ ــ ــــوتـ ــ ــــــصـ ــــيــــــق املــــــــــــــذكــــــــــــــرات الـ ــبــ ــ ــــطــ عـــــــــــى تــ
لــيــعــمــل مــــن خـــــال مـــســـاعـــد »غـــوغـــل« 

الصويت الرقمي.

»بطارية تكيفية«
ووفــــقــــاً لــتــدويــنــة نــشــرتــهــا »غــــوغــــل« يف 
قــــــــــــســــــــــــم املــــــــــــنــــــــــــتــــــــــــجــــــــــــات عـــــــــــــــــى مـــــــــدونـــــــــتـــــــــهـــــــــا 
الـــــــــــرســـــــــــمـــــــــــيـــــــــــة، فـــــــــــــــــــإن املــــــــــــــيــــــــــــــزة الــــــــخــــــــاصــــــــة 
بــالــبــطــاريــة، تتمثل يف تــعــديــل بــرنــامــج 
إدارة الـــبـــطـــاريـــة، لــيــعــمــل اســـتـــنـــاداً إىل 
تقنية »تعلم اآللة«، التي تتبع أنماط 
اســـتـــخـــدام الــتــطــبــيــقــات املــــوجــــودة عــى 
الــــــــــــهــــــــــــاتــــــــــــف، والــــــــــتــــــــــوقــــــــــيــــــــــتــــــــــات املـــــــــعـــــــــتـــــــــادة 
الستخدامها، ومدة االستخدام، ثم 
القيام بعمل مخطط ملنح الطاقة لكل 
تــــطــــبــــيــــق أو مــــنــــعــــهــــا عـــــنـــــه تـــــبـــــعـــــاً لـــنـــمـــط 
ــــيـــــث ال يـــــحـــــصـــــل أي  االســـــــــتـــــــــخـــــــــدام، بـــــحـ
تــــــطــــــبــــــيــــــق أو مــــــــــكــــــــــون بــــــــرمــــــــجــــــــي أو مــــن 
مـــكـــونـــات الـــهـــاتـــف نــفــســه عــــى أي قـــدر 
مــــــــــــن الـــــــــــطـــــــــــاقـــــــــــة، إال بــــــــــــنــــــــــــاًء عــــــــــــى نـــــمـــــط 

االستخدام، وبالكميات املناسبة. 
واســــتــــنــــاداً إىل هـــــذا األمــــــر، تــصــبــح 
الــبــطــاريــة قـــادرة عــى أن »تتكيف« مع 
ــــيــــــة،  ــلــ ــ ــــعــ ــــفــ مــــــتــــــطــــــلــــــبــــــات االســــــــــتــــــــــهــــــــــاك الــ
ولـــــذلـــــك أطـــلـــقـــت »غـــــوغـــــل« عـــــى هـــذه 

املـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــزة اســــــــــــــــــــــــــــم »الــــــــــــــبــــــــــــــطــــــــــــــاريــــــــــــــة 
الـــــتـــــكـــــيـــــفـــــيـــــة«، وأكــــــــــــــــدت أنـــــهـــــا 
خـــــــــــــاصـــــــــــــيـــــــــــــة ســــــــــتــــــــــطــــــــــيــــــــــل عـــــــمـــــــر 

الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــطـــــــــــــــــاريـــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــــــراً، ألن 
التطبيقات واملكونات بالهاتف، 

لـــــــــن تـــــحـــــصـــــل عـــــــــى الــــــــطــــــــاقــــــــة، إال يف 
حاالت االحتياج واالستخدام الفعيل 

فقط.

»السالمة الشخصية«
كـــمـــا طـــــــّورت »غــــوغــــل« مـــيـــزة الــســامــة 
الـــشـــخـــصـــيـــة لـــتـــكـــون يف صــــــورة بـــرنـــامـــج 
مـــــــتـــــــكـــــــامـــــــل، يـــــــــقـــــــــوم صـــــــــاحـــــــــب الــــــهــــــاتــــــف 
ــــــوارئ ويف  ــــطـ ــ بـــضـــبـــطـــه لـــلـــعـــمـــل أثـــــنـــــاء الـ

حاالت الخطر. 
وأول وظيفة يقوم بها الربنامج، 
هــــــــي اســـــتـــــشـــــعـــــار االصـــــــــــــــــوات يف الــــبــــيــــئــــة 
املحيطة، للتعرف إىل األصوات الدالة 

عــــى الـــخـــطـــر أو حــــــاالت الــــــطــــــوارئ، يف 
مقدمتها األصوات املصاحبة لحوادث 
تــصــادم الــســيــارات، حــيــث إنـــه يف هــذه 
الحالة يقوم الربنامج بمحاولة تلقي 
أي رد فعل من صاحب الهاتف، يدل 
عــى ســامــتــه، وأنــــه لــيــس يف وضعية 
تستدعي إرســال تنبيه بالخطر، وإذا 
لــــم يـــحـــصـــل الــــربنــــامــــج عــــى رد الــفــعــل 
خــال وقــت معني، يرسل عى الفور 

تــــــنــــــبــــــيــــــهــــــاً إىل جـــــــــهـــــــــات االتــــــــــــصــــــــــــال الـــــتـــــي 
حـــددهـــا صـــاحـــب الـــهـــاتـــف، أو لجميع 
جهات االتصال املسجلة به. ويشمل 
ــــلـــــومـــــة بــــــــحــــــــدوث تـــــصـــــادم  الــــتــــنــــبــــيــــه مـــــعـ
ســــيــــارة أو خــــافــــه، ويــــقــــوم بــمــشــاركــة 
مـــوقـــع الـــهـــاتـــف، مــــع جـــهـــات االتـــصـــال 
املــــــحــــــددة أو جـــمـــيـــعـــهـــا، عـــــرب »خـــــرائـــــط 

غوغل« تلقائياً.

وظيفة ثانية
أمــــــا الـــوظـــيـــفـــة الـــثـــانـــيـــة الــــتــــي تــــقــــوم بــهــا 
مــــــــــيــــــــــزة الـــــــــســـــــــامـــــــــة الـــــــشـــــــخـــــــصـــــــيـــــــة، هــــي 
إرســـــــــــــال تــــنــــبــــيــــهــــات الـــــخـــــطـــــر بــــالــــطــــريــــقــــة 
الـــــــــــســـــــــــابـــــــــــقـــــــــــة، يف حــــــــــــــــــــــــاالت الـــــــــــــــطـــــــــــــــوارئ 
األخرى، أثناء السفر أو الرحات، أو 
الـــــقـــــيـــــام بـــــريـــــاضـــــة املــــــــي والــــــــجــــــــري، أو 
الــــــــــــــــدخــــــــــــــــول يف مـــــــنـــــــطـــــــقـــــــة خـــــــــــــطـــــــــــــرة، أو 
ــــتـــــم ضــــبــــط الــــخــــاصــــيــــة عــى  خـــــافـــــه، ويـ
تلقي الـــرد مــن صــاحــب الــهــاتــف خــال 
فــــــــرة مـــــــحـــــــددة، لــــلــــتــــأكــــد مــــــن ســـامـــتـــه 
الـــشـــخـــصـــيـــة، وإذا مـــــى هــــــذا الـــوقـــت 
من دون أن يتلقى الهاتف رداً، يقوم 
بـــــاإلجـــــراء نـــفـــســـه، الـــــــذي يـــتـــخـــذه حـــال 
رصـــد أصـــــوات تـــصـــادم الـــســـيـــارة، وهــو 
إصــــدار تنبيه إىل جــهــات اتــصــال سبق 
تـــــــــــــحـــــــــــــديـــــــــــــدهـــــــــــــا، أو لـــــــــجـــــــــمـــــــــيـــــــــع جـــــــــهـــــــــات 
ــــــع عـــرب  ــــوقـ ــ ــــــع مـــــشـــــاركـــــة املـ االتــــــــصــــــــال، مـ

»خرائط غوغل« لحظياً.

»النوم الهادئ«
وطـــــــــــــــــــــــــّورت »غـــــــــــــوغـــــــــــــل« أيـــــــــــضـــــــــــاً خـــــاصـــــيـــــة 
وضــــــعــــــيــــــة الـــــــــــنـــــــــــوم، إذ أضـــــــــافـــــــــت إلــــيــــهــــا 
الـــعـــديـــد مـــن الــتــحــســيــنــات، فــأصــبــحــت 
بــمــجــرد تــشــغــيــلــهــا تــضــع الــهــاتــف يف 
حـــــــــــــــــالـــــــــــــــــة ســـــــــــكـــــــــــون 

تام، فا تنبيهات وال إشعارات من أي 
تــطــبــيــق عــــى اإلطـــــــــاق، مــــع إظــــــام تـــام 
لــلــشــاشــة، وتــشــغــيــل مــســتــشــعــر حــالــة 
الـــنـــوم، ثـــم حـــســـاب وقــــت الـــنـــوم، منذ 
بـــدء الــنــوم وحــتــى لــحــظــة االســتــيــقــاظ، 
واالحــــــــــــــتــــــــــــــفــــــــــــــاظ بـــــــجـــــــمـــــــيـــــــع اإلشــــــــــــــــعــــــــــــــــارات 
واألحــداث التي سجلها الهاتف خال 
هـــــذه الــــفــــرة، لـــتـــكـــون جــــاهــــزة لــلــعــرض 

عقب االستيقاظ. 
وإذا بــــقــــي املــــســــتــــخــــدم مــســتــيــقــظــاً 
عــــــــــــــــى هـــــــــــاتـــــــــــفـــــــــــه بـــــــــــعـــــــــــد وقـــــــــــــــــــــت الــــــــــــــنــــــــــــــوم، 
فــــــســــــيــــــحــــــصــــــل عــــــــــــى ملــــــــحــــــــة عــــــــــــن مــــــــقــــــــدار 
الـــوقـــت الـــــذي قـــضـــاه مــســتــيــقــظــاً، وأي 
مـــــن الـــتـــطـــبـــيـــقـــات اســـتـــخـــدمـــهـــا يف تــلــك 

اللحظات.

»مذكرات صوتية« 
وتتمثل امليزة الرابعة يف ربط تطبيق 
الــتــســجــيــات أو املــــذكــــرات الــصــوتــيــة، 
ليعمل مــن خـــال مــســاعــد »غــوغــل« 
ــــاً إىل جــــنــــب  ــ ــبـ ــ ــ ــنـ ــ ــ الــــــــــصــــــــــويت الــــــــرقــــــــمــــــــي جـ
بــالــطــريــقــة الــتــقــلــيــديــة، املــعــتــمــدة عى 
اخــــتــــيــــار أوامــــــــر الـــتـــشـــغـــيـــل مــــن شـــاشـــة 
ــــلـــــمـــــس، لــــكــــن الــــخــــاصــــيــــة الــــجــــديــــدة  الـ
تجعل بإمكان املستخدم أن يتحدث 
اىل الهاتف قــائــاً: »مرحباً )غــوغــل(، 
إبــــــــــــدأ تــــســــجــــيــــل مـــــاحـــــظـــــة صـــــوتـــــيـــــة«، 
فــــــــــيــــــــــقــــــــــوم الـــــــــــهـــــــــــاتـــــــــــف بـــــــتـــــــشـــــــغـــــــيـــــــل أداة 
املـــــــــــذكـــــــــــرات الـــــــصـــــــوتـــــــيـــــــة، ثـــــــــم تـــســـجـــيـــل 
ــــلــــــف قــــابــــل  الـــــــــصـــــــــوت، ووضــــــــعــــــــه يف مــ
لـــلـــنـــقـــل واإلرفـــــــــــــاق مـــــع أي مـــســـتـــنـــد أو 
مـــلـــف آخــــــر، كـــنـــص أو صــــــورة أو »بـــي 
دي إف« أو خـــــــافـــــــه، مـــــــوجـــــــود عـــى 
الهاتف، أو عى »مستندات غوغل« 
بــــــخــــــدمــــــة تــــــخــــــزيــــــن »غـــــــــوغـــــــــل درايــــــــــــــف« 

السحابية. 
القاهرة À اإلمارات اليوم

تتعلق ببطارية الهاتف والسالمة الشخصية و»وضعية النوم« والمذكرات الصوتية

»غوغل« تضيف 4 مزايا جديدة 
إلى »أندرويد«

ال تتوقف الشركات المنتجة للمتصفحات الحديثة عن إضافة 
الميزات الجديدة، وتسهيل عملية التصفح، وإجراءاتها على 

المستخدم ليصل إلى ما يرغب فيه بسهولة. 
، قيام متصفح »مايكروسوفت إيدج« بتسهيل 

ً
ومن ذلك، مثال

 ،
ً
عملية قراءة المحتوى الموجود على صفحات الـ»ويب« صوتيا
لمساعدة المستخدمين الذين ال تمكنهم قدراتهم البصرية من 
القراءة بسهولة، حيث يقوم القارئ اإللكتروني في المتصفح 

بقراءة هذا المحتوى بصوت مرتفع. 
فإذا كنت من مستخدمي اإلصدارات الحديثة من المتصفح في 

نظام التشغيل »ويندوز 10«، ورغبت في قراءة محتوى 
صفحات الـ»ويب« بصوت مرتفع، اتبع الخطوات التالية: افتح 

متصفح »إيدج« الذي تبدو األيقونة الخاصة به في شكل حرف 
»e«، ثم افتح صفحة الـ»ويب« التي ترغب في قراءة محتواها 

وانقر فوقها بزر الفارة األيمن، ومن ثم مرر داخل النافذة 
 Read »المنسدلة حتى تصل إلى خيار »القراءة بصوت مرتفع

Aloud وانقر فوقه، وستبدأ عملية قراءة النصوص التي 
تحتويها الصفحة، لذا بعد االنتهاء من قراءة الجزء المرغوب، 
انقر فوق أيقونة الغلق الموجودة يمين الشريط الذي ظهر 

أمامك في أعلى النافذة.

القراءة الصوتية
لمحتوى صفحات الـ »ويب«

تخصيص قائمة لمجموعات األماكن 
في »خرائط أبل«

كشفت شركة »إتش بي« عن شاشة 
مـــنـــحـــنـــيـــة جـــــــديـــــــدة، تـــــخـــــاطـــــب عــــشــــاق 
ــــا يف  ــ ــــهـ ــ ــــرحـ ــ األلـــــــــــــعـــــــــــــاب، مــــــــشــــــــرة إىل طـ
األســــــواق اعـــتـــبـــاراً مـــن أكــتــوبــر املــقــبــل، 
 914 ( دوالراً   249 يــــــــبــــــــلــــــــغ  بــــــــســــــــعــــــــر 

درهماً(.
وأوضحت الشركة األمركية أن 
ــــة املــــنــــحــــنــــيــــة )X24c( تــــســــايــــر  ــــاشــ الــــــشــ
االتجاه السائد الحايل، وتأيت بنصف 
قطر )1500R(، وتعتمد عى لوحة 
ــــيـــــاس 23.6 بـــــوصـــــة بـــمـــعـــدل  )VA( قـ
تـــــنـــــشـــــيـــــط صــــــــــــــــورة يــــــبــــــلــــــغ 144 هـــــــرتـــــــز، 
 1080 x 1920( وبــدقــة وضــوح تبلغ
بــــــــــــــــيــــــــــــــــكــــــــــــــــســــــــــــــــل(، مــــــــــــــــــــــــع دعـــــــــــــــــــــــــــــــم تــــــــقــــــــنــــــــيــــــــة 

.FreeSync Premium

وأضافت »إنش بي« أن شاشتها 
الـــــــــــجـــــــــــديـــــــــــدة تـــــــغـــــــطـــــــي نــــــــــطــــــــــاق األلـــــــــــــــــــوان 
ــــبـــــة 72% مـــــــــع درجـــــــــة  ــــنـــــسـ )NTSC( بـ
تــبــايــن 3000:1، فــيــمــا يــتــم توصيلها 
بــــــــــالــــــــــحــــــــــواســــــــــيــــــــــب عـــــــــــــــن طــــــــــــريــــــــــــق مـــــنـــــفـــــذ 
)DisplayPort 1.2( أو عــن طريق 
مـــنـــفـــذ )HDMI 2.0(، كـــمـــا يـــتـــوافـــر 

منفذاً لتوصيل سماعة الرأس.
بالو ألتو À د.ب.أ

»إتش بي« تكشف عن شاشة منحنية 
لعشاق األلعاب

أعـــلـــنـــت شـــركـــة »ســـيـــنـــهـــايـــزر« األملـــانـــيـــة 
عـــــــــــــن إطـــــــــــــــــــــاق إصـــــــــــــــــــــــــدار مـــــــــــــحـــــــــــــدود مـــــن 
سماعة الرأس »HD 25« الشهرة، 
وذلــــــك بــمــنــاســبــة مــــــرور 75 عــــامــــاً عــى 
تـــــــــــــــــــــدشـــــــــــــــــــــني الــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــــة. وأفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادت 

»ســــيــــنــــهــــايــــزر« بــــــــأن اإلصـــــــــــــدار الــــخــــاص 
ــــيـــــم األنــــــيــــــق  ــــتـــــصـــــمـ ــــالـ الـــــــجـــــــديـــــــد يــــــمــــــتــــــاز بـ
ووســـــــــــــــادات األذن بـــــالـــــلـــــون األصـــــفـــــر، 
إضــــــــــــــافــــــــــــــة إىل الــــــــــســــــــــعــــــــــر املـــــــنـــــــخـــــــفـــــــض، 
مــــــوضــــــحــــــة خــــــفــــــض كـــــلـــــفـــــة الـــــســـــمـــــاعـــــة 

العادية من 149 يــورو )625 درهماً( 
إىل 99 يورو )415 درهماً(، فضا عن 
اإلصـــــــــــــــــدار املـــــــــحـــــــــدود الـــــــجـــــــديـــــــد، الــــــــذي 

سيتوافر بسعر 99 يورو أيضاً.
برلين À د.ب.أ

 
ً
 محدودا

ً
»سينهايزر« تطلق إصدارا

25 HD من سماعة الرأس

نصائح

الشاشة الجديدة تأتي بقياس 23.6 بوصة. À د.ب.أ

 من التحسينات على »تطبيق الخرائط« 
ً
أدخلت شركة »أبل« كثيرا

في نظام التشغيل »Ios 13« الخاص بهواتف »آي فون«، ونظام 
التشغيل »Ipados 13« الخاص بأجهزة »آي باد«. ومن المالمح 

الجديدة قائمة األماكن المفضلة التي يمكن للمستخدم االحتفاظ 
داخلها بأهم المواقع المفضلة لديه، مثل المنزل والعمل، ومن 

ثم تقدير الوقت الالزم للوصول إليها من مكان وجوده. كما 
أضافت »أبل« ميزة »قوائم المجموعات«Collection lists التي 

يمكن للمستخدم أن يجمع بها أهم األماكن التي ينوي التوجه 
إليها، كأشهر المعالم التي يفضل زيارتها أثناء وجوده في مدينة 
معينة، وكذلك تشارك هذه القائمة مع األصدقاء. فإذا كنت من 

مستخدمي »تطبيق الخرائط« في إصداراته الحديثة ورغبت في 
إنشاء مجموعة تضم أماكن عدة، اتبع اآلتي: افتح »تطبيق 

الخرائط« Apple Maps الذي تبدو األيقونة الخاصة به في شكل 
خريطة تضم مسارات عدة، والمس المستطيل الرمادي الصغير 

الموجود أعلى حقل البحث ومرر من أسفل شاشة الهاتف في 
اتجاه األعلى، ثم مرر داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى تبويب 
»المجموعات« Collections، وانقر فوق خيار »إنشاء مجموعة 
جديدة« New Collection المندرج تحته، ومن ثم أطلق االسم 
الذي ترغب فيه على المجموعة، ثم انقر فوق زر »اإلنشاء« 

Create في أعلى يمين الشاشة، 
وبعدها انقر فوق زر »إضافة مكان« 

Add a Place في نهاية النافذة، 
وسجل اسم مكان أو معلم شهير 

أو مؤسسة معينة 
ترغب في زيارتها، ثم 

انقر فوق أيقونة 
الجمع المجاورة 

للمكان الذي تبحث 
عنه ضمن نتائج البحث 

إلضافته إلى 
المجموعة، وكرر 

خطوة البحث 
واإلضافة حتى 

تكتمل المجموعة، 
ثم انقر زر »تم« 

.Done

وصول تدريجي

قال المدير التقني للبرامج 
في شركة »غوغل«، 

تود توكيودا، في 
التدوينة التي نشرتها 

الشركة، إنه تم العمل 
بالخواص األربع الجديدة 

بصورة حصرية على 
هواتف »غوغل بيكسل«، 
منذ بداية الشهر الجاري، 

فيما من المتوقع 
 إلى 

ً
وصولها تدريجيا

بقية الهواتف العاملة 
بنظام »أندرويد« خالل 

الخريف المقبل.

طرح الشاشة الجديدة 
 
ً
في األسواق، اعتبارا

.
ً
من أكتوبر بـ914 درهما

تم ربط تطبيق التسجيالت  
أو المذكرات الصوتية ليعمل 
من خالل المساعد الصوتي.  

À  من المصدر



احصل على نسخة 
PDFالصحيفة اإللكترونية
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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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دورات متنوعة

تنوعت الدورات التدريبية وورش العمل التي قدمت 
في »بادري«، في ظل جائحة »كورونا«، وكان من 

بينها ورشة بعنوان »نجاح الغد يبدأ بخطوات اليوم: 
التخطيط الوظيفي للمرأة الطموحة«، وقدمتها 

الخبيرة في مهن المرأة والمدربة واألستاذة 
المساعدة بالجامعة األميركية في اإلمارات، الدكتورة 

ين شايع، وركزت خاللها على القرارات الرئيسة  شير
والمهارات األساسية التي تحتاج إليها المرأة، 

سواء كانت تبحث عن وظيفة جديدة أو تطور 
مهارتها في وظيفتها الحالية.

أصــــــبــــــح رجـــــــــل ُســــــجــــــن ظـــــلـــــمـــــاً ملـــــــــدة 37 
عــــامــــاً، املــــرشــــح األول لــتــحــقــيــق لــقــب 
بـــــــــرنـــــــــامـــــــــج »أمــــــــــــــركــــــــــــــا غــــــــــــــــوت تـــــــالـــــــنـــــــت« 
لـــــــــلـــــــــمـــــــــواهـــــــــب، بــــــــعــــــــد أداء فــــــــــاجــــــــــأ بـــــه 
الــــــــجــــــــمــــــــيــــــــع خــــــــــــــــال انــــــــــــطــــــــــــاق املــــــــوســــــــم 
ــــــهــــــم  الـــــــجـــــــديـــــــد، الـــــــثـــــــاثـــــــاء املــــــــــــــايض. واتُّ
آرتــــــــــــي ولــــــيــــــامــــــز بـــــاغـــــتـــــصـــــاب وطــــعــــن 
امـــــرأة تــبــلــغ مـــن الــعــمــر 30 عـــامـــاً عــام 
1982، عـــى الـــرغـــم مـــن أن بــصــمــاتــه 
لــــــم تــــجــــدهــــا الــــســــلــــطــــات عــــــى مـــســـرح 

الجريمة.
ورغم شهادة ثاثة أشخاص أن 
ــــيـــــامـــــز كـــــــان يف مــــنــــزلــــه وقـــــــت وقــــــوع  ولـ
الــجــريــمــة، إال أن الــســلــطــات حكمت 

عليه بالسجن مدى الحياة من دون 
إطــــــــــــــــــــــــاق ســــــــــــــــــــــــراح مـــــــــــــــــشـــــــــــــــــروط. وبــــــــعــــــــد 
عـــــــــــشـــــــــــرات الــــــــســــــــنــــــــن قــــــــــــــــــررت مــــنــــظــــمــــة 
تـــــــــــدافـــــــــــع عـــــــــــن األبـــــــــــــــريـــــــــــــــاء املــــــســــــجــــــونــــــن 
ــــز والــــــــدفــــــــاع  ــ ــــامـ ــ ــيـ ــ ــ ــــيـــــة ولـ ــــة قـــــضـ ــ ــــعـ ــ ــــراجـ ــ مـ
عـــــــــنـــــــــه، لـــــتـــــنـــــجـــــح بــــــتــــــرئــــــتــــــه يف مــــــــــارس 

.2019
ــــالـــــفـــــعـــــل يف  ــــنـــــظـــــمـــــة بـ ونـــــجـــــحـــــت املـ
إثــبــات بـــراءة ولــيــامــز وإســقــاط جميع 
التهم عنه، يف مارس 2019، ليطلق 
ســـراحـــه وســـط تــســلــيــط إعـــامـــي كبر 
عى قصته اإلنسانية، بعد أن قىض 

37 عاماً كاملة يف السجن ظلماً.
وبعد متابعته لرنامج »أمركا 

غـــــــوت تــــالــــنــــت« لــــســــنــــوات مــــــن داخــــــل 
الــــــــســــــــجــــــــن، قــــــــــــــرر ولــــــــيــــــــامــــــــز املـــــــشـــــــاركـــــــة 
والــغــنــاء يف الــرنــامــج، وخـــال أدائـــه 
األول يف الـــــــــرنـــــــــامـــــــــج أبـــــــــهـــــــــر ولــــــيــــــامــــــز 
الــــحــــكــــام بـــقـــصـــتـــه، ثـــــم بـــأغـــنـــيـــتـــه الـــتـــي 
وقـــــف لــتــحــيــتــهــا الـــحـــكـــام والـــجـــمـــهـــور. 

وقـــال الــحــكــم الــرئــيــس يف الــرنــامــج، 
ــــيــــــزي ســــــايــــــمــــــون كــــــــاويــــــــل: »مـــــا  ــلــ ــ اإلنــــــجــ
شـــــــاهـــــــدتـــــــه الـــــــــيـــــــــوم لـــــــــن أنـــــــــســـــــــاه طـــــــــوال 

حيايت«.
وتوقع الحكام أن يكون وليامز 
أحـــــــد أبــــــــرز املــــرشــــحــــن لـــتـــحـــقـــيـــق لــقــب 
املـــســـابـــقـــة، الـــتـــي تــمــنــح الـــفـــائـــز مــبــلــغــاً 
مـــــــــالـــــــــيـــــــــاً ضـــــــــخـــــــــمـــــــــاً، وعـــــــــــــقـــــــــــــداً لـــــتـــــقـــــديـــــم 
مــــوهــــبــــتــــه يف املـــــــكـــــــان املـــــخـــــصـــــص لــــهــــا، 
ويعد برنامج »أمركا غوت تالنت« 
أشهر برنامج للمواهب املتعددة يف 
العالم، وتوجد له نسخ يف عشرات 

الدول حول العالم. 
لوس أنجلوس À وكاالت

.. أميركي يدهش حكام وجمهور 
ً
 ظلما

ً
بعد سجنه 37 عاما

»أميركا غوت تالنت«

أعـــــــلـــــــنـــــــت أوبـــــــــــــــــــرا فــــــيــــــيــــــنــــــا، املــــــغــــــلــــــقــــــة مــــنــــذ 
منتصف مــارس املــايض، أنها ستعاود 
ــــاوز 100  ــ ــــــجـ ــتـ ــ ــ ــــا لـــــجـــــمـــــهـــــور ال يـ ــ ــــهـ ــ ــــــروضـ عـ
شــخــص، احـــرامـــاً إلجــــــراءات مكافحة 

وباء »كوفيد-19«.

وتنوي الدار إقامة 14 حفاً حتى 
نهاية يونيو، وسيتمكن 100 شخص 
فـــقـــط مـــــن دخـــــــول الــــقــــاعــــة الــــتــــي تــتــســع 
عـــــــادة لـــــــــــ1709 أشـــــخـــــاص، تـــمـــاشـــيـــا مــع 

قواعد تنظيم املناسبات الثقافية.

وقـــــــــــــــــال املـــــــــــديـــــــــــر املـــــــوســـــــيـــــــقـــــــى ألوبــــــــــــــرا 
بـــــرلـــــن، بــــارنــــبــــويــــم )77 عــــــامــــــاً(، إنــــــه لــم 
يــــصــــعــــد إىل املــــــســــــرح بــــحــــضــــور جـــمـــهـــور 
مـــنـــذ 13 مــــــارس، لــكــنــه واصـــــل نــشــاطــه 
املــــــوســــــيــــــقــــــي مـــــــــن خــــــــــــال عــــــــــــزف الـــــبـــــيـــــانـــــو 

وتــســجــيــل أعـــمـــال ُبـــثـــت عـــر اإلنـــرنـــت، 
وقــــــــــــال إن الـــــتـــــمـــــريـــــن األول مــــــــع أفــــــــــراد 
األوركـــســـرا، أول مــن أمـــس، يف فيينا 

»كان مؤثراً جداً«.
فيينا À أ.ف.ب

أوبرا فيينا مفتوحة لـ 100 شخص 
في الحفل الواحد

وليامز بعد خروجه من السجن في À .2019 أرشيفية

2019
تم إسقاط جميع التهم 
طلق سراحه.

ُ
عنه وأ

أكــــــــدت مـــــديـــــرة أكــــاديــــمــــيــــة »بـــــــــــادري«، 
الدكتورة منى آل عيل، أن األكاديمية 
اســـــتـــــطـــــاعـــــت إيـــــــجـــــــاد الـــــســـــبـــــل الـــتـــقـــنـــيـــة 
ــــتـــــمـــــرار عـــمـــلـــهـــا ودورهــــــــــا  الــــكــــفــــيــــلــــة بـــــاسـ
املـــــــهـــــــم يف املــــــجــــــتــــــمــــــع، حــــــيــــــث واصــــــلــــــت 

تقديم دوراتها املعرفية املجانية.
واستجابة للظروف الراهنة التي 
فــــــــرضــــــــهــــــــا انـــــــــتـــــــــشـــــــــار فــــــــــــــــــروس كــــــــــورونــــــــــا 
املـــــــســـــــتـــــــجـــــــد عــــــــــــى الـــــــــــعـــــــــــالـــــــــــم، حــــــرصــــــت 
»مؤسسة نماء لارتقاء باملرأة«، من 
خـــــال أكـــاديـــمـــيـــة »بـــــــــادري« لــلــمــعــرفــة 
وبــــــنــــــاء الـــــــــقـــــــــدرات، عــــــى الـــــــوقـــــــوف إىل 
ــــتـــــمـــــع، مـــن  جــــــانــــــب جــــمــــيــــع أفـــــــــــــراد املـــــجـ
خــــــــال إتــــــاحــــــة الـــــفـــــرصـــــة لــــهــــم لــــتــــبــــادل 
املـــــــــــعـــــــــــرفـــــــــــة واالســــــــــــتــــــــــــثــــــــــــمــــــــــــار األمــــــــــــــثــــــــــــــل يف 
قـــــــــــدراتـــــــــــهـــــــــــم الـــــــشـــــــخـــــــصـــــــيـــــــة واملــــــــهــــــــنــــــــيــــــــة، 
وتــــعــــزيــــز الــــتــــضــــامــــن يف مـــــا بـــيـــنـــهـــم، يف 
ظل ما نعيشه من تحوالت أوجــدت 
ــــيـــــب جــــــديــــــدة لـــلـــتـــعـــلـــم. وقــــدمــــت  ــــالـ أسـ
مـــنـــذ بـــــدء الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي مــجــمــوعــة 

مــــــن الـــــــــــورش والــــــــــــــــدورات الــــتــــدريــــبــــيــــة، 
الــتــي تــصــب جــمــيــعــهــا يف خــانــة تطوير 

املهارات وتنمية املعرفة.
وتـــــــــحـــــــــدثـــــــــت مـــــــــــديـــــــــــرة أكـــــــاديـــــــمـــــــيـــــــة 
»بـــــــادري«، الـــدكـــتـــورة مــنــى آل عــيل، 
عــــــن الـــــــــــــــدورات املــــجــــانــــيــــة الـــــتـــــي وصــــل 
عــــــــــــــددهــــــــــــــا إىل تــــــــــــســــــــــــع، قــــــــــــدمــــــــــــت عـــــر 
اإلنــــــــرنــــــــت، وُتـــــمـــــكـــــن املـــــشـــــركـــــن مـــن 
الــحــصــول عــى شــهــادات، وكــان من 
بــــــيــــــنــــــهــــــا دورة بـــــــــعـــــــــنـــــــــوان »الــــــعــــــقــــــلــــــيــــــة 
الــصــحــيــحــة لــتــصــبــح بــطــل الــــروايــــة«، 
وقـــــــــــــالـــــــــــــت: »تــــــــــــقــــــــــــدم هـــــــــــــــذه الـــــــــــــــــــــــدورات 
إلـــكـــرونـــيـــاً، وهــــي مـــطـــروحـــة لــلــنــســاء 
والـــــــــــــــرجـــــــــــــــال، وقــــــــــــــد أطـــــــلـــــــقـــــــت بــــســــبــــب 
الـــــــــــوضـــــــــــع الـــــــــــحـــــــــــايل والـــــــــتـــــــــضـــــــــامـــــــــن مــــع 
الــنــاس تــحــت عــنــوان )بــــادري لتبادل 
املعرفة االفرايض(، إذ كان يتم من 
خـــــــــــــــــــال املـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــادرات تـــــــنـــــــظـــــــيـــــــم ورش 
تــــــــســــــــتــــــــضــــــــيــــــــف خـــــــــــــــــــــــــــراء يف مـــــــــــجـــــــــــاالت 
مـــــحـــــددة ويــــــشــــــارك الـــــنـــــاس بـــــهـــــا، تــم 
اســتــضــيــفــت أكـــر مــن ورشــــة تــنــاولــت 
ــــا  ــــهـ ــنـ ــ الـــــــكـــــــثـــــــر مــــــــــن املـــــــــــوضـــــــــــوعـــــــــــات، ومـ

أهــمــيــة الــتــعــلــيــم اإللـــكـــروين، وكــيــف 
يـــــــخـــــــتـــــــارون املـــــــــــــــادة املـــــنـــــاســـــبـــــة لــــتــــطــــويــــر 
أنــفــســهــم، وكــانــت هــنــاك ورشـــة عن 
كـــــــــيـــــــــفـــــــــيـــــــــة الـــــــــــــحـــــــــــــفـــــــــــــاظ عـــــــــــــــــى الــــــــصــــــــحــــــــة 
النفسية والعاطفية يف ظل جائحة 
)كورونا(، بينما تحدث أيضاً خراء 
يف مجال األعمال عن كيفية افتتاح 

مشروعات يف هذا الوقت«.
وأكــــــــــــــدت دكــــــــتــــــــورة مـــــنـــــى أن فـــــرة 
ــــتـــــوى وعـــــــدد  ــــعــــــت مـــــــن مـــــسـ الـــــحـــــجـــــر رفــ
املـــــــشـــــــاركـــــــن يف الـــــــــــــــــــدورات والـــــــــــــــورش، 
ألنها ُقدمت عر املوقع، ما يعني أنه 
يمكن كسر حاجَزي الزمان واملكان، 
إضافة إىل أن تقديمها عن ُبعد أتاح 
لعدد من املدربن الذين كان يصعب 
عــلــيــهــم تـــقـــديـــم ورش يف األكـــاديـــمـــيـــة 
بـــــســـــبـــــب وجــــــــــودهــــــــــم خـــــــــــــارج الــــــــدولــــــــة، 
تقديم الورش عر اإلنرنت، ولفتت 
دكــــتــــورة مـــنـــى إىل أن الــتــعــلــيــم يف كــل 
أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم ســـيـــتـــغـــر بــــعــــد انـــتـــهـــاء 
أزمــة »كــورونــا«، ألن عملية تحصيل 
املـــعـــلـــومـــة عـــــر اإلنـــــرنـــــت بــــاتــــت أبـــســـط 

ــــيـــــة أن  وأســــــــهــــــــل، بــــــاإلضــــــافــــــة إىل أهـــــمـ
يكون اإلنــســان مــســؤوالً عــن التعليم 
ــــتـــــطـــــور، فـــــهـــــذان أمــــــــران مـــهـــمـــان يف  والـ
ــنــــــاك الــــكــــثــــر مــن  ــ ــــاء الـــــعـــــالـــــم، وهــ أنــــــحــ
املــــؤســــســــات الــــتــــي كــــانــــت تـــضـــع مــبــالــغ 
كبرة من أجل الدورات، طرحتها يف 
هــــــــــــــــــذه الــــــــــــــــظــــــــــــــــروف بـــــــــــــرســـــــــــــوم رمـــــــــــزيـــــــــــة، 
للتضامن مع الناس وتقديم الفائدة 

لهم مجاناً.
ــــيــــــة  ــــمــ ــــاديــ وشـــــــــــــــددت عــــــــى أن األكــ
ُتــــعــــنــــى بـــتـــنـــمـــيـــة املـــــــهـــــــارات والـــــــقـــــــدرات، 
وهـــــــــــي الـــــــــــــــــــذراع الــــتــــعــــلــــيــــمــــيــــة ملــــؤســــســــة 
ــــنــــــاك  »نــــــــمــــــــاء لـــــــارتـــــــقـــــــاء بــــــــــــاملــــــــــــرأة«، وهــ
األكاديمية اإللكرونية التي هي جزء 
مـــن أكـــاديـــمـــيـــة »بــــــــادري«، وهـــنـــاك مــا 
يـــقـــارب 59 مـــــادة تــعــلــيــمــيــة، كــمــا يتم 

وضع اإلضافات من الدورات حسب 
احــــــــــــتــــــــــــيــــــــــــاجــــــــــــات املــــــــــــــــــــــــــــــرأة ومــــــــــــهــــــــــــاراتــــــــــــهــــــــــــا، 
فالدورات والرامج تركز عى املــرأة، 
لــكــن مـــع طــــرح الـــــــدورات اإللــكــرونــيــة 
تـــــــم اكـــــتـــــشـــــاف وجـــــــــــود مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
الرجال الذين يشاركون يف الدورات 
من جميع أنحاء العالم. ولفتت إىل 
أن املـــشـــاركـــن يــــركــــزون عــــى املــــهــــارات 
األســـاســـيـــة املـــهـــمـــة، خـــصـــوصـــا لــلــذيــن 
يــــــــــــتــــــــــــخــــــــــــرجــــــــــــون حـــــــــــــــديـــــــــــــــثـــــــــــــــاً، مـــــــــــــــــن أجــــــــــــل 
حـــصـــولـــهـــم عـــــى أســـــــس بــــنــــاء مـــســـرة 
بـــــــــنـــــــــاء  مـــــــــهـــــــــنـــــــــيـــــــــة يف الـــــــــــــوظـــــــــــــيـــــــــــــفـــــــــــــة، أو 

مشروعهم الخاص.
ووضــــــعــــــت الــــــدكــــــتــــــورة مــــنــــى هــــذه 
الـــــــــــــدورات املــــجــــانــــيــــة، الــــتــــي تــــقــــدم مــن 
قــــــــــــــبــــــــــــــل املــــــــــــــــــؤســــــــــــــــــســــــــــــــــــات الــــــــتــــــــعــــــــلــــــــيــــــــمــــــــيــــــــة 

ــــيـــــة  واألكــــــــاديــــــــمــــــــيــــــــة، يف إطــــــــــــار املـــــســـــؤولـ
ــــا يف الـــــبـــــدايـــــة تـــعـــزز  ــــهـ املـــجـــتـــمـــعـــيـــة، ألنـ
مــــــــــــبــــــــــــدأ الـــــــــتـــــــــعـــــــــلـــــــــم الـــــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــاوين ودعــــــــــــــم 
لــلــمــشــاركــة املــجــتــمــعــيــة، ويف الــنــهــايــة 
التعليم هو أبسط حق من حقوق أي 
شــــــــــــخــــــــــــص، وهـــــــــــــــــــو مــــــــــــتــــــــــــاح بــــــــكــــــــثــــــــر مـــــن 
األشـــــــكـــــــال واألمــــــــاكــــــــن، وقــــــــد تـــوجـــهـــت 
املؤسسات واألفراد لتقديم مهاراتهم 
ــــاً خــــــــال هــــــــذه الـــــــفـــــــرة، كــــمــــا أن  ــــانـ مـــــجـ
الـــــــجـــــــانـــــــب الـــــبـــــحـــــثـــــي ارتــــــــفــــــــع يف الــــــفــــــرة 
الراهنة، إذ باتت للناس القدرة عى 
الــــــــــقــــــــــيــــــــــام بـــــــــــاألبـــــــــــحـــــــــــاث األكــــــــــاديــــــــــمــــــــــيــــــــــة، 
ويـــنـــشـــرونـــهـــا ويـــتـــحـــدثـــون عـــنـــهـــا، ولــــذا 
بعد الجائحة يمكن أن تخرج بحوث 
أكــــــــاديــــــــمــــــــيــــــــة وســــــــــــُتــــــــــــرز كـــــــيـــــــف الـــــــوضـــــــع 

التعليمي تبّدل.

شارك فيها خبراء بمجاالت مختلفة

»بادري«.. 9 دورات 
مجانية لتنمية المهارات 

في ظل »كورونا«
ديانا أيوب À دبي

ــــثـــــقـــــافـــــة والـــــســـــيـــــاحـــــة -  كــــــّرمــــــت دائــــــــــــرة الـ
أبوظبي، الطلبة الفائزين يف النسخة 
الـــــــــســـــــــادســـــــــة مــــــــــن مــــــســــــابــــــقــــــة »الـــــــكـــــــاتـــــــب 
الصغر يف الكتاب الكبر« لعام 2019 
- 2020، وُبــــــــــث الــــحــــفــــل عــــــى مــــواقــــع 
الــــــــــــــتــــــــــــــواصــــــــــــــل االجــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــاعــــــــــــي ملـــــــكـــــــتـــــــبـــــــات 
أبوظبي، حيث جرى تكريم 21 فائزاً.

واخــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــارت دائـــــــــــــــــــــــــــــــــرة الـــــــــثـــــــــقـــــــــافـــــــــة 
والسياحة - أبوظبي 21 قصة فائزة 
ــــتـــــاب تــــحــــت عــــنــــوان  إلصـــــــدارهـــــــا يف كـ
»شـــــــــــيـــــــــــوخـــــــــــنـــــــــــا قــــــــــــــــدوتــــــــــــــــنــــــــــــــــا«، تــــــحــــــمــــــل 
جــمــيــعــهــا أســـمـــاء الـــطـــاب والــطــالــبــات 
الــــفــــائــــزيــــن وأســــــمــــــاء مـــــدارســـــهـــــم، كــمــا 
ــــة الــــــعــــــمــــــراين،  ــــنــ ــيــ ــ قـــــــامـــــــت الــــــفــــــنــــــانــــــة، أمــ
بـــــــتـــــــصـــــــمـــــــيـــــــم الـــــــــــــــــرســـــــــــــــــوم الـــــــتـــــــوضـــــــيـــــــحـــــــيـــــــة 
لــــلــــكــــتــــاب، الــــــــــذي ســــيــــتــــم تـــــوزيـــــعـــــه عــى 

جميع املدارس يف إمارة أبوظبي.
يــمــثــل الــكــتــاب الــنــســخــة املــطــبــوعــة 
الخامسة ملسابقة »الكاتب الصغر يف 
الـــكـــتـــاب الـــكـــبـــر«، الـــتـــي نــجــحــت دائـــــرة 

الـــــثـــــقـــــافـــــة والــــــســــــيــــــاحــــــة - أبــــــوظــــــبــــــي مـــن 
خــــــالــــــهــــــا يف دعـــــــــــم املــــــــــواهــــــــــب الــــكــــتــــابــــيــــة 
للطلبة، وتعزيز اللغة العربية، عر 
مواصلتها االستثمار االسراتيجي يف 
الــــجــــيــــل الـــــجـــــديـــــد، بــــمــــا يـــســـهـــم بــشــكــل 

فاعل يف إثراء املشهد الثقايف العام.
وقـــال املــديــر التنفيذي لقطاع دار 
الــكــتــب يف دائـــــرة الــثــقــافــة والــســيــاحــة - 
أبـــــــوظـــــــبـــــــي، عـــــبـــــدالـــــلـــــه مــــــاجــــــد آل عـــــيل: 
»تــســّلــط مسابقة )الــكــاتــب الــصــغــر يف 
الـــكـــتـــاب الـــكـــبـــر( الــــضــــوء عــــى املــــواهــــب 

األدبــيــة للطلبة، وتــنــمــي حــب الــقــراءة 
واالطــــــــــــــــــــاع والــــــــتــــــــألــــــــيــــــــف، الــــــــتــــــــي تـــســـهـــم 
بـــــــــــــــدورهـــــــــــــــا يف تـــــــــعـــــــــزيـــــــــز مـــــــــكـــــــــانـــــــــة الــــــلــــــغــــــة 
الــــــــعــــــــربــــــــيــــــــة، وتــــــــنــــــــمــــــــي ثــــــــقــــــــافــــــــة االطــــــــــــــاع 
والـــقـــراءة لــدى جــيــل املستقبل، حيث 
تعمل عى تحفيز الطلبة وتشجعهم 
ــــقـــــصـــــص الــــــهــــــادفــــــة الــــتــــي  ــــابـــــة الـ ــتـ ــ عـــــــى كـ
تـــــــري الــــخــــيــــال واإلبـــــــــــــداع األدبــــــــــــي، مــن 
خــــــــــــال الــــــتــــــنــــــافــــــس اإليــــــــجــــــــابــــــــي واملـــــثـــــمـــــر 

بينهم«.
وأضــــــــــــــــــــاف: »نــــــفــــــخــــــر بــــــــهــــــــذا الـــــنـــــتـــــاج 

ــــوثــــــق كـــــتـــــابـــــات الـــطـــلـــبـــة  األدبــــــــــــي الـــــــــــذي يــ
ــــنـــــاول  ــــتـ اإلبــــــــداعــــــــيــــــــة عــــــــن مـــــــوضـــــــوعـــــــات تـ
مــــبــــادئ وقـــيـــم قـــيـــادتـــنـــا الـــحـــكـــيـــمـــة، إىل 
جـــــــــــــانـــــــــــــب مــــــــــــــوضــــــــــــــوعــــــــــــــات عـــــــــــــــن الـــــــــهـــــــــويـــــــــة 
الوطنية، ونعمل عى إيصالها للقراء 
لتكون منارة للجيل الجديد، وحافزاً 
يشجع الطلبة من جميع األعمار عى 
ــــبـــــهـــــم األدبــــــــيــــــــة، وإيـــــصـــــال  تــــنــــمــــيــــة مـــــواهـ
أفــكــارهــم املــلــهــمــة الــتــي اقــتــبــســوهــا من 
قـــيـــادتـــنـــا الــــرشــــيــــدة، لـــيـــكـــمـــلـــوا الـــطـــريـــق 
عــــــــــــــى خــــــــــطــــــــــى شــــــــيــــــــوخــــــــنــــــــا ومــــــــبــــــــادئــــــــهــــــــم 

وأفكارهم الخاقة«.
الــجــديــر بــالــذكــر أن دائــــرة الــثــقــافــة 
والسياحة - أبوظبي أصــدرت، العام 
املــــــــــــــــــــــايض، أول كــــــــــتــــــــــاب مــــــــســــــــمــــــــوع عــــن 
ــــا تـــــعـــــمـــــل حــــــالــــــيــــــاً عـــى  ــــيـــــمـ املــــــســــــابــــــقــــــة، فـ
طـــــــبـــــــاعـــــــة إصـــــــــــــــــــــــــــدارات املـــــــســـــــابـــــــقـــــــة بــــلــــغــــة 
»بـــــــــــــرايـــــــــــــل« ضـــــــمـــــــن مــــــســــــاعــــــيــــــهــــــا لـــــتـــــوفـــــر 

مصادر معرفية ألصحاب الهمم. 
أبوظبي À اإلمارات اليوم
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قصة في كتاب 

»شيوخنا قدوتنا«

عبداهلل ماجد آل علي:

»نتاج أدبي يوثق كتابات 
الطلبة اإلبداعية عن 

موضوعات تتناول مبادئ 
وقيم قيادتنا الحكيمة«.

منى آل علي:

»فترة الحجر رفعت من 
مستوى وعدد 

المشاركين في الدورات 
نا من كسر 

ّ
والورش، وتمك

حاجَزي الزمان والمكان«.
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اســتــطــاعــت الــنــجــمــة الـــشـــابـــة، املــمــثــلــة 
ــــقــــــق لــــنــــفــــســــهــــا  هــــــــــــدى املــــــــفــــــــتــــــــي، أن تــــــحــ
ــــاً يف املــــشــــهــــد الــــــدرامــــــي،  ــــتــ حــــــضــــــوراً الفــ
ــــا الـــــفـــــنـــــيـــــة لـــفـــتـــت  ــــهــ ــــالــ ــــمــ ومـــــــنـــــــذ أول أعــ
االنــــتــــبــــاه، خـــصـــوصـــاً لـــنـــاحـــيـــة حــرصــهــا 
عــــــــى اخــــــتــــــيــــــار ادوارهــــــــــــــــــــا الـــــــتـــــــي تــــمــــيــــزت 
بالقوة والتأثري، كان ابرزها مسلسل 
»كأنو مبارح« ثم فيلم »بنات ثانوي« 
وفــــيــــلــــم »راس الـــــســـــنـــــة«، إضـــــافـــــة إىل 
تـــجـــربـــتـــهـــا األوىل أمــــــــام الــــزعــــيــــم عـــــادل 
إمـــــــام  يف مــســلــســل »فـــانـــتـــيـــنـــو« الــــذي 

عرض يف شهر رمضان املايض.
وقـــالـــت هـــدى املــفــتــي  لـــــ»االمــــارات 
الـــــــيـــــــوم«، إن »وجـــــــودهـــــــا أمـــــــــام عــــــادل 
إمام من أهم األشياء التي حدثت يف 
ــــا الـــــفـــــنـــــيـــــة، بـــــــالـــــــوقـــــــوف امــــــــام  ــــهـ مـــــســـــريتـ
هــــكــــذا شـــخـــصـــيـــة بـــحـــد ذاتـــــــه تـــجـــربـــة ال 
تـــنـــى، وهــــي بــالــتــاكــيــد مــحــظــوظــة ان 
ــــنـــــجـــــم  تــــــــتــــــــواجــــــــد يف عـــــــمـــــــل مــــــــــع هـــــــــــــذا الـ
الــــكــــبــــري«. وأضــــافــــت أنـــهـــا وافــــقــــت عــى 
املــــســــلــــســــل بـــــمـــــجـــــرد أن عـــــــــرض عـــلـــيـــهـــا 
حـــــتـــــى قـــــبـــــل ان تــــــعــــــرف نـــــوعـــــيـــــة الــــــــــدور 

ومساحته.
وقــــــــــــــالــــــــــــــت هـــــــــــــــــــدى عــــــــــــــن كــــــــوالــــــــيــــــــس 
ــــنـــــجـــــم عــــــــــادل إمــــــــــام إنـــــه  الـــــعـــــمـــــل مــــــع الـ
يـــتـــعـــامـــل مـــــع الـــجـــمـــيـــع بــــــــروح جــمــيــلــة 
جـــداً وال يــفــرق بــن الــكــبــري والــصــغــري، 
فـــــجـــــمـــــيـــــعـــــنـــــا يـــــــعـــــــتـــــــرنـــــــا أبـــــــــــــنـــــــــــــاءه ويــــــمــــــأ 

ــــة  ــــجــ ــــهــ ــبــ ــ الــــــــكــــــــوالــــــــيــــــــس بــــــــالــــــــســــــــعــــــــادة والــ
كــــــــعــــــــادتــــــــه، واوضــــــــــحــــــــــت أن الــــجــــمــــيــــع 
يــتــعــلــم مـــنـــه أهـــمـــيـــة االلـــــتـــــزام بــالــوقــت 
واالســــــــــــــــتــــــــــــــــعــــــــــــــــداد والــــــــــتــــــــــحــــــــــضــــــــــري الــــــــــتــــــــــام 
للمشهد بكل جدية، وقالت: »عادل 
إمـــــام يـــقـــول مــاحــظــاتــه بـــوضـــوح بكل 
حب، ونحاول تنفيذها بود كبري جداً 
وبــمــنــتــهــى االرتــــيــــاح، ومـــن مــاحــظــاتــه 
عى أدايئ اين أستخدم يدي كثرياً يف 
الــتــعــبــري، وطــلــب مــنــي تــقــلــيــل التعبري 

الجسدي، خصوصاً باأليدي«. 

انطالقة
انطاقة هدى الحقيقية كانت منذ 
مـــــــشـــــــاركـــــــتـــــــهـــــــا يف بـــــــطـــــــولـــــــة مــــســــلــــســــل 
»كأنو مبارح« مع محمد الشرنوبي 
والفنانة رانيا يوسف واحمد وفيق، 
وعـــــن هـــــذه الـــتـــجـــربـــة قــــالــــت: »كـــانـــت 
بـــــــالـــــــفـــــــعـــــــل شــــــــــــــــــــــرارة االنـــــــــــــــطـــــــــــــــاق، الن 
املــــســــلــــســــل عــــــــرض أوالً عــــــى قــــنــــوات 
مــشــفــرة وحـــقـــق الـــنـــجـــاح واملــتــابــعــة، 
ثـــــــم عـــــــــرض مـــــــــرة أخـــــــــــرى يف الـــــعـــــرض 
املـــفـــتـــوح األول عــــى قــــنــــوات مــصــريــة 
ــــاً لــــــــم نـــكـــن  ــ ــــاحـ ــ ــــجـ ــ شــــــــهــــــــرية، وحـــــــقـــــــق نـ
نــــتــــخــــيــــلــــه، فـــــقـــــد كـــــــــان املــــســــلــــســــل مـــن 
نـــوعـــيـــة الـــــدرامـــــا الــتــشــويــقــيــة وجــــذب 
الــنــاس منذ الحلقات األوىل. ورغــم 
اين شــــــــاركــــــــت يف أعــــــــمــــــــال قــــــبــــــل هــــــذا 
املــــــســــــلــــــســــــل، لــــــكــــــن الـــــــــنـــــــــاس عــــــرفــــــوين 
بـــشـــخـــصـــيـــة لــــيــــنــــا، وكـــــــــان الــــســــبــــب يف 

معرفة الناس بي بشكل حقيقي«. 
ونـــــــــــــــفـــــــــــــــت هــــــــــــــــــــــــدى مــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــــــــردد عــــــن 
مـــــــشـــــــاركـــــــتـــــــهـــــــا يف الـــــــــــجـــــــــــزء الـــــــــــثـــــــــــاين مــــن 
ــــلـــــســـــل، وقــــــالــــــت إن الـــــعـــــمـــــل كـــــان  املـــــسـ
يـــــفـــــرض بـــالـــفـــعـــل ان يـــــكـــــون جـــــزأيـــــن، 
األول 45 حــــلــــقــــة ثـــــــم الــــــــثــــــــاين، ولــــكــــن 
لـــــــــظـــــــــروف إنــــــتــــــاجــــــيــــــة ال نــــــــعــــــــرف مــــصــــري 
الجزء الثاين عى االطاق، وال أعتقد 
ــــقــــــدمــــــه ألن شــــــــركــــــــة اإلنــــــــتــــــــاج  ــنــ ــ أنــــــــنــــــــا ســ

مغلقة أو غري موجودة اآلن«. 

شراكة
وحـــول شــراكــتــهــا الــفــنــيــة مــع مــحــمــد 

الشرنوبي، قالت هدى: 
»ال أنــكــر ان هــنــاك كــيــمــيــا بــيــنــي وبــن 

الــشــرنــوبــي، فــهــو أيــضــاً صــديــق عــزيــز 
واعتره أخي، وعندما نجسد عماً 
مـــــــــــعـــــــــــاً اشـــــــــــعـــــــــــر بــــــــــــاالرتــــــــــــيــــــــــــاح الـــــــشـــــــديـــــــد 
والـــــــــتـــــــــنـــــــــاغـــــــــم، وهــــــــــــــــــذا يــــــنــــــعــــــكــــــس عــــى 
الــــــــــعــــــــــمــــــــــل وجــــــــــــــــــــــودتــــــــــــــــــــــه«، وأضـــــــــــــافـــــــــــــت 
»الــنــاس أحــبــوا أعــمــالــنــا ســويــاً، وهــو 
ــــولــــــون، لــــكــــن ال  ــــقــ وجــــــــه خــــــــري، كــــمــــا يــ
تــوجــد شــروط يف عــاقــتــنــا الــفــنــيــة وال 
نـــرتـــبـــط بـــشـــراكـــة، وكــــل مــمــثــل يــقــدم 
ما يجده مناسباً رغم ان الناس لها 
ذوق خاص وتحب ان تشاهد بعض 
املــمــثــلــن يف أعـــمـــال تــجــمــعــهــم، لــكــن 
عموماً هذا بالنسبة يل أمر محكوم 
بـــالـــدور والـــعـــمـــل، وكـــذلـــك بــالــنــســبــة 

للشرنوبي«. 

عناصر مهمة
شــــاركــــت هــــــدى املـــفـــتـــي يف بـــطـــولـــة فــيــلــم 
»راس الــــســــنــــة« الــــــــذي عــــــرض يف بـــدايـــة 
الـــــعـــــام بـــمـــشـــاركـــة نـــخـــبـــة مـــــن الـــنـــجـــوم، 
منهم اياد نصار وانجي املقدم وشريين 
رضــا وبسمة، وقــالــت هــدى انها كانت 
حــريــصــة عـــى املـــشـــاركـــة يف هــــذا الــفــيــلــم 
لـــــــــوجـــــــــود عــــــنــــــاصــــــر مـــــهـــــمـــــة جــــــــــــــــــداً، مـــنـــهـــا 
النجوم الكبار واملنتج محمد حفظي، 
ومـــن أجـــل الــحــصــول عــى الــــدور ورغــم 
أنـــهـــا مــمــثــلــة لــهــا ادوارهــــــــا قـــامـــت بــعــمــل 
تـــــــــجـــــــــارب أداء حــــــتــــــى تـــــثـــــبـــــت أنـــــــهـــــــا أحــــــق 
بـــــــــــــــالـــــــــــــــدور، وبــــــــالــــــــفــــــــعــــــــل فــــــــــــــــــازت بـــــــــــه بــــعــــد 
منافسة قوية جداً، وترى انه من أهم 
ــــا النـــــــــه مــــمــــيــــز ومـــــــــن الـــــعـــــامـــــات  ــــهـ ــــاربـ تـــــجـ

املــهــمــة يف السينما، خــصــوصــاً أن فكرة 
ــــديــــــدة، واألحــــــــــــداث بـــالـــكـــامـــل  الـــفـــيـــلـــم جــ
تـــــــــدور يف يـــــــوم واحـــــــــــد، وهـــــــو لـــيـــلـــة رأس 

السنة«. 
وأضـــــــــــــــــافـــــــــــــــــت هـــــــــــــــــــدى »كـــــــــــــــــــــــان دوري 
مــــخــــتــــلــــفــــاً وجــــــــــديــــــــــداً ومــــــــــؤثــــــــــراً واتــــهــــمــــنــــي 
ـــــنــــــي ضــــــــد هــــــذا  ــــكـ الــــــبــــــعــــــض بــــــــالــــــــجــــــــرأة، ولــ
االتـــــــهـــــــام، فـــالـــشـــخـــصـــيـــة لــــفــــتــــاة مـــراهـــقـــة 
شـــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــدة الـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــراحـــــــــــــــــــة واالنـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــاق 
والحماس، وحقيقة انزعجت جداً من 
بعض االنتقادات التي تربط بن الفنان 
ودوره يف العمل، حتى لو كان جريئاً، 
فــطــبــيــعــي أن يـــقـــوم املــمــثــل بــكــل األدوار 
وال يحكم عــى العمل بمنظور ضيق، 

فريفض دوراً فقط ألنه جريء«.

أدوارها وخياراتها الفنية كّرست حضورها نجمة شابة

هدى المفتي: عادل إمام أهم 
حدث في مسيرتي

نجالء سليم À القاهرة 

أصـــبـــحـــت طــفــلــة عـــمـــرهـــا ثــمــانــيــة 
ــــــوام يف مـــيـــانـــمـــار نــجــمــة طــهــي  أعـ
شـــهـــرية، بــعــد أن واجـــهـــت املــلــل 
أثـــــــــنـــــــــاء اإلغـــــــــــــــــاق املـــــــرتـــــــبـــــــط بــــــوبــــــاء 
كــــــورونــــــا يف مــــيــــانــــمــــار مــــــن خــــال 
مـــــــســـــــاعـــــــدة والــــــــديــــــــهــــــــا يف إعــــــــــــداد 

العشاء.
وســـــجـــــلـــــت مـــــقـــــاطـــــع فــــيــــديــــو 
لــلــطــفــلــة، مـــوي مــيــنــت مـــاي تــو، 
وهـــــــــــي تـــــجـــــهـــــز ســـــــريـــــــعـــــــاً األطـــــــبـــــــاق 
الـــــــــتـــــــــقـــــــــلـــــــــيـــــــــديـــــــــة مــــــــــــرتــــــــــــديــــــــــــة قـــــبـــــعـــــة 
الـــــــــطـــــــــاهـــــــــي، مـــــــــئـــــــــات اآلالف مــــن 
ــــاهـــــدات عـــــى تـــطـــبـــيـــق »تـــيـــك  املـــــشـ
توك« الصيني ملقاطع الفيديو، 
حيث أسعدت القلوب وأثارت 
شـــــــــهـــــــــيـــــــــة مــــــــــشــــــــــاهــــــــــديــــــــــهــــــــــا الـــــــــــذيـــــــــــن 

يعانون قيود اإلغاق.
ومـــــــــــــــع تــــــــــأخــــــــــر عـــــــــودتـــــــــهـــــــــا إىل 
املــــــــدرســــــــة ملــــــــــدة شـــــهـــــريـــــن بـــســـبـــب 
تــــــــــدابــــــــــري مـــــــنـــــــع انــــــــتــــــــشــــــــار فــــــــــريوس 
كورونا، تقيض الطفلة ما يصل 
ــــيـــــوم يف  ــــاعـــــات يف الـ إىل ثــــــاث سـ

املطبخ.
وبــمــســاعــدة عائلتها، تبيع 
وتسلم األطباق مقابل 10 آالف 
كــيــات )سبعة دوالرات تقريباً( 
ــــفــــــاق  ــــهــــــا، وتــــــخــــــطــــــط إلنــ ــــنــ ــــكــــــل مــ لــ

املال عى شراء جرو جديد.
بنوم بنه À د.ب.أ

»الطفلة 
الشيف« تهزم 

كآبة اإلغالق 
في ميانمار

»الناشر األسبوعي« ترصد 
صورة العرب بعيون أوروبية

تـــــنـــــاول الـــــعـــــدد الــــجــــديــــد مـــــن مــجــلــة 
»الــــــــــــــنــــــــــــــاشــــــــــــــر األســـــــــــــــــبـــــــــــــــــوعـــــــــــــــــي«، الــــــــتــــــــي 

ــــارقـــــة  ــــئـــــة الـــــشـ ــيـ ــ ــــا »هـ تــــــصــــــدرهــ
ــــتــــــاب«، صــــــــــــورة الـــــعـــــرب  ــــكــ ــلــ ــ لــ

بــــعــــيــــون أوروبـــــــيـــــــة مــــــن خــــال 
ثـــاثـــة كــتــب إســبــانــيــة صـــدرت 

حـــديـــثـــاً يف مــــدريــــد، ويــومــيــات 
الـــــــشـــــــاعـــــــر الــــــبــــــولــــــنــــــدي الــــشــــهــــري 

»يـــــــــــولـــــــــــيـــــــــــوش ســــــــووفــــــــاتــــــــســــــــي« 
ورســـائـــلـــه إىل أمــــه أثـــنـــاء رحــلــتــه 

الــــعــــربــــيــــة إىل مــــصــــر وفـــلـــســـطـــن 
ولـــــــبـــــــنـــــــان، مـــــــــــــــــروراً بـــــــســـــــوريـــــــة، يف 

ثاثينات القرن التاسع عشر. 
ونقلت الكاتبات اإلسبانيات 
الــــــثــــــاث »مــــــونــــــســــــرات أبــــومــــلــــهــــم« 

و»نـــــــــــــــــويـــــــــــــــــمـــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــريو« و»بــــــــــــــــيــــــــــــــــار 
سلمنكا«، عن قرب صورة صادقة 
ومــــفــــعــــمــــة بـــــاملـــــعـــــرفـــــة والـــــعـــــاطـــــفـــــة، 

لـــحـــيـــاة الـــــعـــــرب مـــــن زوايـــــــــا جــــديــــدة، 
خصوصاً أنهن متخصصات باللغة 
الــــــــعــــــــربــــــــيــــــــة والــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــــات الــــــعــــــربــــــيــــــة 

اإلســامــيــة، وأقــمــن يف بــلــدان عربية 
لـــفـــرات مـــتـــفـــاوتـــة، وهــــن عـــى تــواصــل 
دائـــــــــــــــم مـــــــــع الــــــثــــــقــــــافــــــة الــــــعــــــربــــــيــــــة كــــتــــابــــة 

وترجمة وبحثاً.
واشـــتـــمـــل عـــــدد يـــونـــيـــو مــــن املــجــلــة 
ــــــروايئ  عــــى مــــقــــاالت ودراســــــــــات عــــن الـ
املـــكـــســـيـــي »خــــــــــوان رولـــــــفـــــــو«، وشــــاعــــر 
ــــنــــــســــــي« مــــع  ــيــ ــ ــلــ ــ ــــابــ إســـــــتـــــــونـــــــيـــــــا »جــــــــــــــــان كــ
قصائد مختارة مرجمة للمرة األوىل 
إىل العربية، وكتاب »فاعلية الخيال 
األدبــــــــــي«، ووالدة الـــكـــاتـــب ومــفــاهــيــم 
الـــكـــتـــابـــة، ورحــــلــــة أمــــــن الــــريــــحــــاين إىل 
ــــدلـــــــس قــــبــــل 80  ــ املـــــغـــــرب األقــــــــى واألنـ
عــــامــــاً، ومـــقـــاربـــة لــلــتــحــوالت الــنــاجــمــة 
عــــــــــن »جــــــــائــــــــحــــــــة كـــــــــــــــورونـــــــــــــــا«. وتــــــضــــــّمــــــن 
الــــــــــعــــــــــدد زوايـــــــــــــــــــا لـــــــكـــــــل مــــــــــن املـــــســـــتـــــعـــــرب 
البولندي »مارك جيكان«، والشاعرة 
ــــيــــــة  اإلمـــــــاراتـــــــيـــــــة خـــــلـــــود املــــــعــــــا، والــــــروائــ
الـــعـــمـــانـــيـــة لـــيـــى عـــبـــدالـــلـــه، والـــشـــاعـــرة 
الـــبـــوســـنـــيـــة »نــــــايــــــدا مــــويــــكــــيــــتــــش«. كــمــا 
تــضــمــن اســتــطــاعــاً عــن أثـــر الـــقـــراءة يف 

دمــــــــــج ذوي االحـــــتـــــيـــــاجـــــات 
الـــــــــــــــــخـــــــــــــــــاصـــــــــــــــــة اجــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــاعــــــــــــيــــــــــــاً 
وثـــــــــــــقـــــــــــــافـــــــــــــيـــــــــــــاً، فـــــــــــــضـــــــــــــاً عــــــن 
حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارات وأخــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــار 
وإصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارات جــــــــــــــديــــــــــــــدة 
ومــــــــــــــــــــــــــــراجــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــات كــــــــــتــــــــــب 

وموضوعات مرجمة. 
وكـــتـــب رئـــيـــس هــيــئــة 
الــــــــــــــــشــــــــــــــــارقــــــــــــــــة لـــــــــلـــــــــكـــــــــتـــــــــاب، 
رئــــيــــس تــــحــــريــــر »الــــنــــاشــــر 
األسبوعي«، أحمد بن 
ركـــــــــــــــــــــــــــــــاض الـــــــــــــــعـــــــــــــــامـــــــــــــــري، 
افـــتـــتـــاحـــيـــة الـــــعـــــدد الـــتـــي 
ــــال فـــيـــهـــا عـــــن الـــعـــمـــل  ــ قـ
جـــــــــــــائـــــــــــــحـــــــــــــة  زمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  يف 
كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا: »هـــــــــــــــــــــــــــــذه 
ـــــدة،  ــــديـ ــــجــ الـــــتـــــجـــــربـــــة الــ
ــــا بــــــنــــــجــــــاح يف  ــــاهــ ــــنــ خــــــضــ
هـــــــــــــــيـــــــــــــــئـــــــــــــــة الــــــــــــــــــشــــــــــــــــــارقــــــــــــــــــة 
لــــلــــكــــتــــاب، لــــتــــضــــاف إىل 
رصـــــــــــــــــيـــــــــــــــــدهـــــــــــــــــا يف كــــــــيــــــــفــــــــيــــــــة 
الـــــعـــــمـــــل يف الــــــــظــــــــروف االســــتــــثــــنــــائــــيــــة«، 
مـــؤكـــداً »مــنــذ الــبــدايــات كــنــا جــاهــزيــن، 
ألن هذا االستعداد كان ثمرة من ثمار 
رؤيـــة صــاحــب السمو الشيخ الدكتور 
ســلــطــان بـــن مــحــمــد الـــقـــاســـمـــي، عــضــو 
املجلس األعى حاكم الشارقة، الذي 
نـــتـــعـــلـــم مـــــن حـــكـــمـــة ســـــمـــــّوه دروســـــــــــاً ال 
تنى، ومن بينها بذل الجهد والصر 
وتـــــــــــــــوظـــــــــــــــيـــــــــــــــف الـــــــــــــــــوســـــــــــــــــائـــــــــــــــــل الــــــــــحــــــــــديــــــــــثــــــــــة 
واالســـــــــتـــــــــمـــــــــراريـــــــــة تــــــحــــــت كـــــــــل الـــــــظـــــــروف 
الـــعـــاديـــة واالســتــثــنــائــيــة«، مــضــيــفــاً »يف 
زمــــــــن )كـــــــــورونـــــــــا( تـــــغـــــرّي الـــــشـــــكـــــل، لــــكــــّن 

الجوهر لم يتغري«.
وكـــــــــــتـــــــــــب مـــــــــــديـــــــــــر الــــــــــتــــــــــحــــــــــريــــــــــر، عـــــي 
الــــــــــــــعــــــــــــــامــــــــــــــري، زاويــــــــــــــــتــــــــــــــــه »رقــــــــــــــــيــــــــــــــــم« عـــــن 
»دبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــة كـــــــــــورونـــــــــــا«، واخـــــــتـــــــاف 
الــــــــــــــــــــدوافــــــــــــــــــــع بـــــــــــــــن إنــــــــــســــــــــانــــــــــيــــــــــة وأخــــــــــــــــــــرى 
اســـــــتـــــــغـــــــالـــــــيـــــــة، مــــــــــشــــــــــرياً إىل تـــــــحـــــــوالت 
جـــــديـــــدة ســـتـــظـــهـــر بـــعـــد زوال »غـــمـــامـــة 

الجائحة«.
 الشارقة À اإلمارات اليوم

 
ً
ضفي لونا

ُ
شاحنة للفن ت

على رتابة الحياة في غزة

ُيـــضـــفـــي عـــمـــار أبـــوشـــمـــالـــة، كــــل يــــوم، 
بــــــعــــــض األلـــــــــــــــــــوان عـــــــــى رتـــــــــابـــــــــة الـــــحـــــيـــــاة 
الــــــبــــــاهــــــتــــــة يف قــــــــطــــــــاع غــــــــــــــزة، بـــتـــحـــمـــيـــل 
ســــيــــارتــــه )الــــــفــــــان( بــــلــــوحــــات يــعــرضــهــا 

ويبيعها يف الشوارع واألسواق.
كـــان أبــوشــمــالــة وزوجـــتـــه أروى، 
وكــاهــمــا عــاطــل عـــن الــعــمــل وتــخــرج 
يف الجامعة، يمارسان هواية الرسم 
يف أوقـــــــــــــات الـــــــــفـــــــــراغ، قـــــبـــــل أن تـــخـــطـــر 
بـــبـــالـــهـــمـــا فـــــكـــــرة االســـــتـــــفـــــادة مـــــن هــــذه 

الهواية.
وقال أبوشمالة: »أحببنا عرض 
لـــــــوحـــــــاتـــــــنـــــــا لـــــــلـــــــنـــــــاس يف كــــــــــل األمـــــــــاكـــــــــن 
الــحــيــويــة، ويف كــل الــشــوارع ويف كل 
األزقة، ويف ظل أزمة )كورونا( أردنا 

ان يكون األمر مصدر رزق«.

أبــــــــــوشــــــــــمــــــــــالــــــــــة وأروى يف  يـــــــــــركـــــــــــز 
لوحاتهما عى رسم املناظر الطبيعية 
واألزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــار والــــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــــوه، ويـــــــعـــــــلـــــــقـــــــان 
الــلــوحــات عـــى جـــوانـــب الـــســـيـــارة، ثم 
ُيـــخـــرج أبــوشــمــالــة املـــزيـــد مـــن الـــداخـــل 

بعدما يوقفها وتتجمع الحشود.
ويــــــشــــــارك ثـــــاثـــــة فــــنــــانــــن آخــــريــــن 
مــــــــن الــــــقــــــطــــــاع يف املــــــــــشــــــــــروع، ويـــــقـــــول 
الزوجان إنهما باعا نحو 200 لوحة 
خـــــــــــال األســــــــابــــــــيــــــــع الـــــقـــــلـــــيـــــلـــــة املـــــاضـــــيـــــة 
بـــــــــســـــــــعـــــــــر يـــــــــــــــــــــــــــــراوح بـــــــــــــــن أربـــــــــــــــعـــــــــــــــة و10 
دوالرات للوحة، وهو ما يعد سعراً 
بــــاهــــظــــاً نـــســـبـــيـــاً يف الــــقــــطــــاع املـــحـــاصـــر، 
حيث يصل معدل البطالة إىل نحو 

.%50
غزة À رويترز

الزوجان باعا نحو 200 لوحة خالل األسابيع القليلة الماضية. À رويترز 

أحمد العامري:

»تجربة جديدة خضناها 
بنجاح في هذه الظروف 

االستثنائية«.

»من مالحظات عادل إمام على أدائي أني 
 في التعبير«. 

ً
أستخدم يدي كثيرا

»طبيعي أن يقوم الممثل بكل األدوار وال 
يحكم على العمل بمنظور ضّيق«.

»)كأنو مبارح( كان بالفعل شرارة 
االنطالق، وحقق النجاح«.

الطفلة موي ماي تو 
)8سنوات(. À د.ب.أ

غالف العدد الجديد من المجلة.  
À من المصدر

هدى المفتي 
تتميز باختيارها 

األدوار الالفتة. 
À  أرشيفية

https://www.emaratalyoum.com/
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تدابير وقائية بعد 
10العودة إلى العمل

تجنب االتصال 
الجسدي

تنظيف دوري

اتباع اإلرشادات

المشورة لسائقي 
التوصيل

تهوية وتعقيم

تسهيالت النقل

حذر وتباعد 

حماية العمال

سياسات العمل المرنة 

ينصح في بعض بيئات العمل بالتقليل قدر اإلمكان من االتصال 
الجسدي بين العمال، على سبيل المثال، أثناء االجتماعات، وفترات 

الراحة، وعزل العمال الذين يمكنهم أداء مهامهم بمفردهم 
بأمان. كما ينصح مختصو السالمة المهنية بترك العمال ضعيفي 

المناعة، والحوامل، والمسنين، وأصحاب األمراض المزمنة، كارتفاع 
ضغط الدم، أو مشكالت في الرئة أو القلب، أو مرضى السكري، 

أو الذين يخضعون لعالج السرطان، يعملون من المنزل.

يجب التأكد في األماكن المشتركة، مثل 
الحمامات أو غرف تغيير المالبس في بعض 

بيئات العمل من وجود عامل واحد فقط 
فيها. وينصح هنا لتفادي االختالط بوضع 

الفتة على الباب الرئيس تشير إلى استخدام 
أحد المراحيض لضمان دخول شخص واحد 

فقط، وتنظيم الدخول واألخذ في الحسبان 
مهام التنظيف والصرف الصحي. إلنجاح 
هذه المهام، يجب على أصحاب العمل 
توفير الصابون والماء أو معقم اليدين 

المناسب في األماكن المناسبة، ونصح 
العمال بغسل أيديهم بشكل متكرر. كما 

 
ً
يجب تنظيف المباني بشكل متكرر، خصوصا

مقابض األبواب، واألدوات واألسطح 
.
ً
األخرى التي يلمسها الناس كثيرا

من المهم تدريب العاملين على االستخدام الصحيح لمعدات 
الحماية الشخصية، والتأكد من أنهم يتبعون اإلرشادات المتاحة 

حول استخدام أقنعة الوجه والقفازات. ولتشجيعهم على 
، بوضع الملصقات التي تشجع على البقاء في 

ً
ذلك ينصح، مثال

المنزل عند المرض، وكذلك ملصقات تعّرف بوسائل التعقيم 
والنظافة عند كل مدخل لمكان العمل، لضمان مالحظتها من 

قبل كل العمال والموظفين.

في بيئات العمل الخدمية، التي تتطلب عمليات شحن البضائع 
وتوصيلها للزبائن، ينصح عند تسليمها بتوصيلها خارج المبنى، أو 
االحتراز في عملية تسليمها للزبائن بشكل يضمن سالمة العامل 

والعميل، كما يجب تقديم المشورة للسائقين حول النظافة 
الجيدة في »الكابينة« الخاصة بهم، وتزويدهم بمستلزمات 

التعقيم ومناديل التنظيف المناسبة.

من أهم الخطوات الرئيسة في عملية الوقاية وتجنب انتشار 
عدوى »كوفيد-19« أو غيره من األمراض، ينصح بالمبادرة 

بتعقيم أماكن العمل وتهويتها بشكل دوري ومتكرر، يضمن 
 عملية تجديد بيئة المكاتب وأماكن العمل المشتركة، 

ً
يوميا

والحصول على بيئة سليمة تضمن صحة الجميع.

ينصح في هذه الظروف الخاصة تسهيل استخدام العمال للنقل 
 من النقل الجماعي، من خالل توفير مواقف 

ً
الفردي بدال

ين الدّراجات الخاصة بالعمال بشكل آمن،  للسيارات، أو مكان لتخز
وتشجيع العمال على المشي إلى العمل، إن أمكن، لو كانت 

أماكن العمل قريبة ومتاحة على القدمين.

ينصح خبراء السالمة والصحة العاملين في بيئات عمل تتطلب 
 بينهم وبين األشخاص، أن يتم بشكل حذر، مع مراعاة 

ً
 وثيقا

ً
اتصاال

التباعد الجسدي المطلوب، وااللتزام بأدوات الحماية األساسية. 

إبطال عبء العمل المفرط على عمال النظافة، واتخاذ التدابير 
المناسبة لوقايتهم، من أهم الخطوات االحترازية المهمة في 

هذه الظروف، وذلك من خالل تعيين موظفين إضافيين 
للمساعدة في هذه المهام، والطلب من العمال ترك مكان 

 لتقليص أخطار العدوى، وتزويد عمال 
ً
 ونظيفا

ً
عملهم مرتبا

التنظيف بصناديق النفايات المبطنة بكيس بالستيكي، حتى 
يتمكنوا من تفريغها من دون االتصال بمحتوياتها.

يمكن ألرباب العمل خالل فترة انتشار المرض توخي تدابير خاصة، 
ووضع سياسات استثنائية بشأن اإلجازات المرنة، والعمل عن 
ُبعد، للحد من الوجود الدائم للموظفين في أماكن العمل إال 

عند الحاجة.

من المهم في هذه المرحلة 
 ،

ً
في بيئات العمل عموما
تنفيذ األعمال األساسية 

فقط، إذ قد يكون من 
األفضل تأجيل ما يمكن تأجيله 

من األعمال. وينصح خبراء 

الصحة، إذا أمكن، بتقديم ما 
يمكن تقديمه من الخدمات 

عن ُبعد )الهاتف أو الفيديو( 
 من الخدمات المباشرة 

ً
بدال

التي تتطلب وجود 
األشخاص.

االكتفاء باألعمال 
األساسية 1

2

5

8

6

9

4

7

10

كما هــي الــحــال يف ظــروف العمل الــعــاديــة، فإن 
تحديد وتقييم املخاطر هي نقطة البداية إلدارة 
السالمة والصحة املهنية، وذلك بموجب تدابري 
يــلــتــزم أربـــاب الــعــمــل بمراجعتها دومــــاً، وتقييم 
املــخــاطــر عــنــد حــــدوث أي تــغــيــري يف آلــيــة الــعــمــل، 

بما يف ذلك تلك التي تؤثر يف الصحة العقلية. 

ــــيـــــم املــــــــخــــــــاطــــــــر، فــــــإن  ــــيـ ــــقـ وبـــــــمـــــــجـــــــرد تــــــحــــــديــــــث تـ
الـــــــخـــــــطـــــــوة الــــــتــــــالــــــيــــــة هـــــــــي وضــــــــــــع خــــــطــــــة عــــــمــــــل مـــع 
ــــنــــــة لـــــصـــــحـــــة وســــــالمــــــة  ــــامــ ــــبــــــة الــــــضــ ــــنــــــاســ الـــــــتـــــــدابـــــــري املــ

الجميع.
ويف مـــــا يـــــي بــــعــــض األمــــثــــلــــة عـــــن مــــمــــارســــات 
الــــــعــــــمــــــل اآلمـــــــــنـــــــــة لــــــلــــــوقــــــايــــــة مـــــــــن »كــــــــــوفــــــــــيــــــــــد-19«، 
يقدمها أخــصــايئ طــب األســرة بمستشفى بارين 

الدويل يف أبوظبي، الدكتور ناصر نواصرة:

حياة الحرزي À دبي

3
د. ناصر نواصرة 

أخصائي طب األسرة. 
À  من المصدر
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مــــــع اقــــــــــــراب حـــــلـــــول فــــصــــل الــــصــــيــــف، 
يقّدم فريق التصميم لدى »انترييرز« 
دلــــــــيــــــــاً يـــــشـــــمـــــل أحـــــــــــــدث تــــشــــكــــيــــلــــة مـــن 
األقـــــــــــــمـــــــــــــشـــــــــــــة الـــــــــــصـــــــــــيـــــــــــفـــــــــــيـــــــــــة، وكــــــــيــــــــفــــــــيــــــــة 
اســـــــــــتـــــــــــخـــــــــــدامـــــــــــهـــــــــــا إلدخــــــــــــــــــــــــــــــــال الـــــــبـــــــهـــــــجـــــــة 
واإليجابية إىل املنزل. ولتوفري أفضل 
درجــــــات املــــرونــــة يف الــتــصــمــيــم، تــقــدم 
شـــركـــة »انــــتــــرييــــرز« اســـتـــوديـــو تــصــمــيــم 
خاصاً، يضم مجموعة من املصممني 
الـــــذيـــــن يـــعـــمـــلـــون عـــــى تـــلـــبـــيـــة مــخــتــلــف 
املــتــطــلــبــات املــتــعــّلــقــة بــالــتــصــمــيــم، بــمــا 
يتناسب مع أذواق العماء. وتتنّوع 
الــتــشــكــيــلــة املــــتــــوافــــرة لـــــدى »انــــتــــرييــــرز« 
لـــتـــشـــمـــل الــــســــتــــائــــر املــــصــــنــــوعــــة يـــــدويـــــاً، 
ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد الـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــجـــــــــــيـــــــــــد املــــــــــخــــــــــصــــــــــصــــــــــة، 
ــــيـــــارات املـــتـــنـــوعـــة يف األقـــمـــشـــة،  ــــتـ واالخـ
وذلــــــــــــــــــك إلرضـــــــــــــــــــــاء مــــــخــــــتــــــلــــــف األذواق 
الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة. وســــــــــــــــواء كــــــنــــــت تـــســـعـــى 
ــــتـــــوديـــــو  لـــــاســـــتـــــفـــــادة مــــــن خــــــدمــــــات اسـ
الــتــصــمــيــم أو كــنــت تــرغــب يف االخــتــيــار 
مـــــــــــــــن الــــــــــقــــــــــطــــــــــع الـــــــــــــفـــــــــــــريـــــــــــــدة املــــــــــــتــــــــــــوافــــــــــــرة 
بــــــــنــــــــفــــــــســــــــك، فـــــــــــــــــإن فـــــــــــريـــــــــــق الـــــــــعـــــــــمـــــــــل يف 
»انترييرز« مستعد لتقديم املساعدة 

يف كل ما يتعّلق بفصل الصيف.
ــــيـــــف مـــن  وال يــــكــــتــــمــــل فـــــصـــــل الـــــصـ
دون الــطــبــعــات الــنــبــاتــيــة، حــيــث يعد 
ــــلـــــوب  نــــمــــط الــــتــــصــــامــــيــــم الــــنــــبــــاتــــيــــة األسـ
األمــــــثــــــل لـــلـــتـــعـــبـــري عــــــن فــــصــــل الـــصـــيـــف 
والـــــشـــــعـــــور بــــالــــطــــاقــــة اإليــــجــــابــــيــــة الـــتـــي 
ــــفـــــصـــــل مـــــــن الــــــعــــــام،  يــــشــــهــــدهــــا هـــــــــذا الـ
وســـتـــكـــون الـــطـــبـــعـــات الـــنـــبـــاتـــيـــة الــنــمــط 
األبــــرز لــصــيــف 2020. ويــمــكــن إضــفــاء 
ملـــــــــســـــــــات رقـــــــيـــــــقـــــــة إىل أي غـــــــــرفـــــــــة عــــنــــد 
اســـــــتـــــــخـــــــدام درجـــــــــــــــات نـــــاعـــــمـــــة وألــــــــــــوان 

الباستيل الخفيفة.
ويـــــشـــــهـــــد األثــــــــــــاث املــــنــــحــــنــــي عـــــــــودًة 
كـــبـــرية هــــذا الــصــيــف كــبــديــل عـــن قطع 
األثــــــــــــــــــــــــاث ذات الــــــــــخــــــــــطــــــــــوط والــــــــــــــزوايــــــــــــــا 
الـــــــحـــــــادة. ويــــمــــكــــن إبـــــــــــراز أي أريــــــكــــــة أو 
ــــــد مــــــــنــــــــحــــــــٍن مـــــــــــن خـــــــــــــــال إضــــــــافــــــــة  ــــعـ ــ ــــقـ ــ مـ
وســــــــائــــــــد بـــــــــألـــــــــوان تـــــجـــــريـــــديـــــة مـــــغـــــايـــــرة. 
تــــــــــــمــــــــــــثــــــــــــل هــــــــــــــــــــــــــــذه الـــــــــــــــــــوســـــــــــــــــــائـــــــــــــــــــد قـــــــطـــــــعـــــــة 

اكــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــســــــــــــــــــــوارات عــــــــــــصــــــــــــريــــــــــــة عــــــمــــــلــــــيــــــة 
وضرورية إلضفاء ملسات من األناقة 
والجمال بفضل ألوانها التي تربز يف 

أي مكان.
ويـــتـــمـــيـــز املــــخــــمــــل بـــشـــعـــبـــيـــتـــه الـــتـــي 
تـــــمـــــتـــــد لــــــعــــــقــــــود مـــــــــن الــــــــــزمــــــــــن، بـــفـــضـــل 
مـــيـــزتـــه الـــتـــي تــعــكــس الـــفـــخـــامـــة، لــكــن 

ــــيـــــة  ــــالـ ــــثـ هـــــــــــذا الــــــصــــــيــــــف هـــــــــو الـــــــفـــــــرصـــــــة املـ
إلدخـــــــال بـــعـــض الـــتـــجـــديـــدات إىل هـــذا 
الــــــــقــــــــمــــــــاش. ويــــــمــــــكــــــن تــــــعــــــزيــــــز الـــــطـــــاقـــــة 
اإليــــجــــابــــيــــة يف أي غـــــرفـــــة عــــنــــد إضــــافــــة 
املخمل بألوان فاتحة إىل قطع األثاث 
الــــــــــــنــــــــــــاعــــــــــــمــــــــــــة، فـــــــــــــهـــــــــــــذا ســـــــــــــيـــــــــــــربز جــــــــمــــــــال 
الـــغـــرفـــة، ويــمــنــحــهــا شــخــصــيــة خــاصــة 

بها بإطالة أكرث نعومًة وفخامة.
ويمكن تعزيز شخصية أي غرفة 
ــــقـــــويـــــة  مــــــــن خـــــــــــال إضــــــــافــــــــة األلــــــــــــــــــوان الـ
املـــعـــزز بـــأنـــمـــاط الــتــصــمــيــم الــهــنــدســيــة. 
يــــــفــــــضــــــل اســـــــــتـــــــــخـــــــــدام األقــــــــمــــــــشــــــــة ذات 
ــــاه،  ــــبــ ــــتــ ــــاتـــــحـــــة لــــــجــــــذب االنــ ــــفـ األلـــــــــــــــوان الـ
والـــركـــيـــز قــطــع مـــحـــددة بــشــكــل يــعــزز 
أســــلــــوب الـــتـــصـــمـــيـــم الـــصـــيـــفـــي، ســــواء 
ــــانــــــد أو  ــــاعــــــد ذات املــــــســ ــــقــ مـــــــن خـــــــــال املــ
الــوســائــد أو الــســتــائــر، فـــإن الــطــبــعــات 
الـــــقـــــويـــــة ســــتــــضــــفــــي ملــــــســــــات بـــــــــــــارزة مـــن 

األناقة إىل أي منزل. 
فــــــــــصــــــــــل الــــــــــصــــــــــيــــــــــف هــــــــــــــو الــــــــفــــــــرصــــــــة 
املــــثــــالــــيــــة لـــتـــجـــديـــد الـــتـــصـــامـــيـــم املـــنـــزلـــيـــة 
بلمسات مشرقة ومرحة، وذلك من 
خـــــــــــــال إضــــــــــافــــــــــة الـــــــكـــــــثـــــــري مــــــــــن األلــــــــــــــــوان 
وأنـــــــــــــمـــــــــــــاط الــــــتــــــصــــــمــــــيــــــم إىل األقــــــمــــــشــــــة 
لـــــلـــــحـــــصـــــول عــــــــى إطــــــــالــــــــة كــــاســــيــــكــــيــــة 
مـــتـــجـــددة. اخـــتـــاط األلــــــوان واألنـــمـــاط 
مـــــع بـــعـــضـــهـــا الــــبــــعــــض تـــضـــفـــي أجـــــــواء 
ــــنــــــات عـــــــــى أي غــــــرفــــــة،  ــيــ ــ ــتــ ــ حـــــقـــــبـــــة الــــــســ

وتزيد طاقة إيجابية.
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األقمشة الصيفية.. بهجة األثاث 
في البيت

5
طرق لتجديد بيوتكم

نــــــقــــــي يف هـــــــــــذه األيــــــــــــــــام املـــــــــزيـــــــــد مــــن 
األوقــــــــــات يف مــــنــــازلــــنــــا، وهـــــــذا يــمــثــل 
الـــــــفـــــــرصـــــــة املــــــثــــــالــــــيــــــة إلضــــــــافــــــــة بـــعـــض 
الـــــــلـــــــمـــــــســـــــات الـــــــــتـــــــــي تـــــــــعـــــــــزز شــــــعــــــورنــــــا 

بالدفء والراحة، حيث أن الراحة 
تــمــثــل الــعــنــصــر األهــــم الــــذي يــجــعــل 
مـــــــــــــن مـــــــــنـــــــــازلـــــــــنـــــــــا مــــــــــــــــــــــــاذاً نـــــــنـــــــعـــــــم فـــــيـــــه 

بالرف.

لمسات تجلب الشعور بالدفء والراحة

القطع الفنيةالسجاد

الترتيباإلضاءة

االكسسوارات

تمنحنا قطع السجاد وسيلة 
لتحديد وظيفة المساحة، 
 بالدفء والراحة، 

ً
وشعورا

وهي تضفي لمسات من 
الجمال على ديكورات المنزل.

يمكنكم إضفاء لمسات من 
التجديد من خالل إضافة 

لوحة فنية تجريدية كبيرة أو 
مجموعة من القطع الفنية 

المتناسقة.

حان الوقت لتجديد الثريا، 
وتعزيز مستويات األناقة 

في غرفة المعيشة، فهذا 
يجدد الطاقة اإليجابية في 

الغرفة.

الترتيب وإزالة األشياء التي ال 
حاجة لها يسهمان في 
تنظيم غرفة المعيشة، 
وتعزيز رحابتها، وتوفير 

األجواء المالئمة.

باإلمكان إضافة لمسات 
خاصة لطاولة الوسط، 

ويمكن إضافة لمسات من 
األناقة  باستخدام مزهرية 

مليئة بالورود الجميلة.
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»تشيبرياني اإليطالي« 
في جزيرة ياس

كــشــفــت عـــامـــة »800 بــيــتــزا اإليــطــالــيــة« 
عن افتتاح أحدث فرع لها يف أبوظبي، 
وذلــــــــك مـــــع أكـــــــرث مـــــن 13 عـــــامـــــاً يف املــهــنــة 
والدعم املستمر من العماء، وبعد أن 
توّسعت العامة يف العديد من املواقع 
ــــتــــــي تــــمــــتــــلــــك فــيــهــا  ــــيـــــســـــة يف دبـــــــــــي، الــ الـــــرئـ

سبعة فروع حصرية. 
ــــقــــــع الـــــــفـــــــرع الـــــجـــــديـــــد يف مــنــطــقــة  ويــ
مارينا سكوير، ضمن باراجون باي مول 
يف جــزيــرة الـــريـــم، والــقــريــب مــن العديد 
من املناطق السكنية والتجارية املهمة، 
ويعرف عن عامة »800 بيتزا« تقديم 
ـــــا مــــــــن جــــــــــــــودة الــــطــــعــــم  ـــهـ أفـــــــضـــــــل مــــــــا لــــــديـــ
ــــزا يف  ــتــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــــاق الــ ــــعــــــشــ اإليــــــــــطــــــــــايل األصــــــــــــــي لــ

اإلمارات. 
ويــمــكــن لــســكــان أبــوظــبــي االخــتــيــار 
ــّيـــــة،  ــ ــــلـ ــــيـــــة أصـ ــــام إيـــــطـــــالـ ــــعــ مـــــــن قـــــائـــــمـــــة طــ
واالستفادة من العديد من العروض 
الحصرّية من خال الطلب عرب املوقع 
اإللــــــــــــــكــــــــــــــروين، حــــــيــــــث يـــــحـــــصـــــل عـــــشـــــاق 
املــــأكــــوالت اإليــطــالــيــة عـــى حــســم %20 
لكل أول ثاثة طلبات من خال املوقع 
اإللكروين املذكور، كما يحصلون عى 

10 نــــــــقــــــــاط لـــــــــــــــوالء الـــــــعـــــــمـــــــاء عــــــنــــــد كـــل 
طلب، وتشمل القائمة بيتزا مارغريتا 
كون بوفاال الكاسيكية )59 درهماً(، 
واملحّضرة من جنب املــوزاريــا وصلصة 
الـــــطـــــمـــــاطـــــم الــــــخــــــاصــــــة بـــــعـــــامـــــة »800 
بــــيــــتــــزا« مـــــع الــــريــــحــــان وزيــــــــت الــــزيــــتــــون، 
إضــــافــــة إىل بـــيـــتـــزا الـــكـــمـــأة الــكــاســيــكــيــة 
)59 درهــــمــــاً( مــزيــنــة بــالــكــمــأة الـــســـوداء 
الـــــعـــــطـــــريـــــة املــــــــربوشــــــــة عـــــــى قـــــــاعـــــــدة مــن 

جبنة املــوزاريــا الــدســمــة، والبارميزان 
املـــــــــــربوش والــــفــــلــــفــــل األســـــــــــود املـــطـــحـــون 
الـــطـــازج. وتــشــتــمــل الــقــائــمــة عــى أطــبــاق 
ــــثـــــل مــــجــــمــــوعــــة مـــــخـــــتـــــارة مــن  مــــــمــــــّيــــــزة، مـ
الـــــــــســـــــــلـــــــــطـــــــــات، مــــــــثــــــــل ســــــلــــــطــــــة كــــــــابــــــــريــــــــزي 
اإليطالية، التي تقدم مع جبنة املوزاريا 
الــطــازجــة، إىل جــانــب أطــبــاق الحلويات 
اإليــــطــــالــــيــــة، مــــثــــل حــــلــــوى الـــتـــريامـــيـــســـو، 
وإضافة إىل تقديم الوجبات اإليطالية.

ــــيـــــربيـــــاين  أعــــــلــــــنــــــت إدارة مـــــطـــــعـــــم تـــــشـ
ــــا  ــنــ ــ ــــاريــ اإليـــــــــــطـــــــــــايل يف مـــــــــــــرىس يـــــــــــــاس مــ
أبــــوظــــبــــي عـــــن إعــــــــــادة افــــتــــتــــاح أبـــــوابـــــه 
الســـتـــقـــبـــال الـــضـــيـــوف، وهـــــو املــطــعــم 
الــــــــــذي طـــــاملـــــا اشــــتــــهــــر بــــتــــقــــديــــم أشــــهــــر 
ــــّضــــــرة مــن  ــــيـــــة املــــــحــ ــــالـ األصـــــــنـــــــاف اإليـــــطـ
مــــــكــــــونــــــات طـــــــــازجـــــــــة، الـــــــتـــــــي تــــرافــــقــــهــــا 
خــدمــة ذات مــســتــوى راق، وأجـــواء 
فــخــمــة، تــكــتــمــل مــع إطــالــة املطعم 

عى مياه مرىس ياس مارينا. 
ــــعــــــم تـــــشـــــيـــــربيـــــاين  ــــطــ ويــــــشــــــتــــــهــــــر مــ
اإليــــــــطــــــــايل بــــتــــقــــديــــمــــه تـــــجـــــربـــــة تـــــنـــــاول 
ــــنــــــزل مــــمــــيــــزة، الـــتـــي  طـــــعـــــام خـــــــــارج املــ
تظهر من خال قائمة الطعام التي 
تـــــــــــــمـــــــــــــزج بـــــــــــــــني وصـــــــــــــــفـــــــــــــــات األطـــــــــعـــــــــمـــــــــة 
اإليــطــالــيــة الــتــقــلــيــديــة الــعــائــلــيــة الــتــي 
ــــا، والـــــوصـــــفـــــات  ــيـ ــ ــــالـ تـــشـــتـــهـــر بــــهــــا إيـــــطـ
املبتكرة التي تحمل جميعها توقيع 
أشهر الطهاة اإليطاليني يف مطعم 

تشيربياين. 
وسيتمكن الضيوف من تناول 
الــــــــــطــــــــــعــــــــــام يف الـــــــــــــــــــــــراس الــــــــخــــــــارجــــــــي 
الـــــــــرحـــــــــب املــــــــطــــــــل عـــــــــى مــــــــيــــــــاه مـــــــرىس 
ــــا، أو ضـــــمـــــن األقـــــســـــام  ــنــ ــ ــــاريــ يــــــــاس مــ
الــــــــــــداخــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــة لــــــــلــــــــمــــــــطــــــــعــــــــم الــــــــشــــــــهــــــــري 
بـــــتـــــصـــــمـــــيـــــمـــــه الــــــــــــداخــــــــــــي عــــــــــى شــــكــــل 
ــــتـــــي  قـــــــمـــــــرة الـــــســـــفـــــيـــــنـــــة اإليـــــــطـــــــالـــــــيـــــــة الـ

تبحر يف عالم املذاقات. 
يــــــــذكــــــــر أنــــــــــــه تـــــــــم إعـــــــــــــــــادة افـــــتـــــتـــــاح 
مــطــعــم تــشــيــربيــاين بــعــد الــتــأكــد مــن 
تطبيق كل اإلرشادات الوقائية من 
الــــــــــــــدوائــــــــــــــر املـــــــحـــــــلـــــــيـــــــة، وبـــــــــعـــــــــد زيــــــــــــــادة 
إجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات الــــــــــصــــــــــحــــــــــة والــــــــــســــــــــامــــــــــة 
والـــــــــنـــــــــظـــــــــافـــــــــة، وتــــــــحــــــــديــــــــد مــــــســــــافــــــات 
التباعد االجتماعي، وذلك لضمان 

أمـــــــــــــتـــــــــــــع األوقــــــــــــــــــــــــــــــــــات لـــــــــلـــــــــضـــــــــيـــــــــوف مــــــن 
الـــــــــعـــــــــائـــــــــات األصـــــــــــــدقـــــــــــــاء يف أجـــــــــــــواء 
تــــــــحــــــــّفــــــــهــــــــا الــــــــــســــــــــامــــــــــة والــــــــــرفــــــــــاهــــــــــيــــــــــة، 
ويــنــصــح املــطــعــم الـــضـــيـــوف بــالــحــجــز 
املـــــــســـــــبـــــــق لــــــــتــــــــنــــــــاول الــــــــطــــــــعــــــــام داخــــــــــل 
املـــطـــعـــم، وبـــالـــطـــلـــب بــــاكــــراً بــالــنــســبــة 
لــــــــــــــــخــــــــــــــــدمــــــــــــــــة اســـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــام الــــــــــــطــــــــــــلــــــــــــبــــــــــــات 

الخارجية.

بيتزا اإليطالية تزيد فروعها 
في الدولة

أين تذهب

800

ـــ احللو #النصفـ 

https://www.emaratalyoum.com/


اإلمارات اليومwww.emaratalyoum.com 17الجمعة ٠٥ من يونيو ٢٠٢٠ | دولي

ــــيـــــت األبــــــــيــــــــض، شـــــون  ــــبـ قـــــــــال طــــبــــيــــب الـ
كــونــي، إن أي آثــــار جــانــبــيــة لــم تظهر 
عــــــــــــى الــــــــــرئــــــــــيــــــــــس األمــــــــــــــــــــــــريك دونــــــــــالــــــــــد 
ترامب، خالل تلقيه ملدة أسبوعني 
عـــــــقـــــــار هــــــــيــــــــدروكــــــــي كـــــــلـــــــوروكـــــــني، 
الـــــذي قــــرر تـــنـــاولـــه يف إجـــــراء وقـــايئ 

من »كوفيد-19«.
وأوضــح الطبيب »أنهى الرئيس 
هذا العالج بكل أمان، ومن دون آثار 

جانبية«.
وأضــــــــــــــــــــــــاف »يـــــــــــــــواصـــــــــــــــل الـــــــخـــــــضـــــــوع 
بانتظام لفحوص )كوفيد-19(، وقد 

أتت كل نتائج الفحوص سلبية«.
ويــــــــــــــســــــــــــــتــــــــــــــخــــــــــــــدم »هــــــــــــــــيــــــــــــــــدروكــــــــــــــــي 
كلوروكني« منذ فرتة طويلة ملعالجة 
املـــــالريـــــا، إال أن فــعــالــيــتــه عــــى صــعــيــد 

»كوفيد-19« لم تثبت بعد علمياً.
واشنطن À أ.ف.ب

طبيب البيت األبيض: ال آثار جانبية على ترامب جراء »هيدروكسي كلوروكين«

أعــــــــــلــــــــــنــــــــــت شــــــــــــركــــــــــــة صــــــــــنــــــــــاعــــــــــة األدويــــــــــــــــــــــــة 
أمـــــــــــــــس،  »روش«،  الــــــــــســــــــــويــــــــــســــــــــريــــــــــة 
حــصــولــهــا عـــى مـــوافـــقـــة إدارة الـــغـــذاء 
والـــعـــقـــاقـــر األمـــركـــيـــة عـــى اســتــخــدام 
اختبار »إليكسيس آي.إل-6«، الذي 
تــــــنــــــتــــــجــــــه الــــــــــشــــــــــركــــــــــة، لـــــــلـــــــمـــــــســـــــاعـــــــدة يف 
الـــــكـــــشـــــف املـــــبـــــكـــــر عــــــــن مــــــــــرىض فــــــــروس 
كـــــــــــــورونـــــــــــــا األشـــــــــــــــــــد عــــــــــرضــــــــــة لــــــاللــــــتــــــهــــــاب 
الـــــــــــــرئـــــــــــــوي، الــــــــــذيــــــــــن ســــــيــــــحــــــتــــــاجــــــون إىل 
وضــــــــــــــعــــــــــــــهــــــــــــــم عـــــــــــــــــــــى أجـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــزة تـــــــنـــــــفـــــــس 
اصــطــنــاعــي، بــمــا يــســاعــد يف الــحــد من 

فرص تدهور حالتهم الصحية.
وأشارت »روش« إىل أن االختبار 
يمكن أن يساعد األطباء، إضافة إىل 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة االخـــــــــتـــــــــبـــــــــارات والــــــعــــــوامــــــل 

الحيوية األخرى، يف تقرير ما إذا كان 
مــــــــريــــــــض فــــــــــــــــروس كـــــــــــورونـــــــــــا املــــســــتــــجــــد 
سيحتاج إىل جهاز تنفس اصطناعي 

أم ال يف مرحلة مبكرة من إصابته.
ويــــقــــيــــس هـــــــذا االخـــــتـــــبـــــار مـــســـتـــوى 
وجــود مــادة »إنــرت لــوكــني 6« )آي.إل-
6( يف الدم، وهي تعترب مؤشراً مبكراً 
ــــتـــــهـــــاب  ــــالـ إىل االســـــــــتـــــــــعـــــــــداد لـــــــإصـــــــابـــــــة بـ
حــــــــــاد، مــــــا يــــســــاعــــد يف الـــــتـــــدخـــــل املـــبـــكـــر 

ملساعدة مرىض الحاالت الحرجة.
ويمكن للمستشفيات واملعامل 
املـــرجـــعـــيـــة إجـــــــراء اخـــتـــبـــار »إلــيــكــســيــس 
آي.إل-6« بــاســتــخــدام أجــهــزة تحليل 
كــوبــاس اإللكرتونية الخاصة بشركة 
روش، واملـــــــــوجـــــــــودة يف مــــعــــظــــم دول 

الــعــالــم. ويــمــكــن لــهــذه األجــهــزة اآللــيــة 
إظـــــــــهـــــــــار نـــــتـــــيـــــجـــــة الـــــتـــــحـــــلـــــيـــــل خــــــــــــالل 18 
دقــيــقــة، حــيــث يــمــكــن لــلــجــهــاز الــواحــد 
إجـــــــــــراء مــــــا يــــصــــل إىل 300 تـــحـــلـــيـــل يف 

الساعة.
وقـــد ســّجــلــت الـــواليـــات املــّتــحــدة، 
مـــســـاء األربـــــعـــــاء، أقـــــّل مـــن ألــــف وفـــاة 
جــّراء فــروس كورونا املستجد خالل 
الــــــــــســــــــــاعــــــــــات الــــــــــــــــــــــ24 املــــــــــاضــــــــــيــــــــــة، لــــيــــصــــل 
إجــمــايل الــوفــيــات الناجمة عــن الــوبــاء 
يف هـــــذا الـــبـــلـــد إىل أكـــــر مــــن 107 آالف 
وفـــــــــــــــــــــــاة، بـــــــحـــــــســـــــب حــــــصــــــيــــــلــــــة أعــــــــّدتــــــــهــــــــا 

جامعة جونز هوبكنز.
وأظــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــرت بــــــــــــــيــــــــــــــانــــــــــــــات نــــــــشــــــــرتــــــــهــــــــا 
الجامعة، التي ُتعترب مرجعاً يف تتّبع 

ــــنـــــاجـــــمـــــة عـــن  اإلصـــــــــابـــــــــات والـــــــوفـــــــيـــــــات الـ
فـــــــــروس كــــــورونــــــا املــــســــتــــجــــد، أن عــــدد 
الـــذيـــن تـــوفـــوا مـــن جــــراء »كـــوفـــيـــد-19« 
يف الـــواليـــات املــتــحــدة خـــالل 24 ســاعــة 
ــــتـــــجـــــاوز بــــذلــــك  ــيـ ــ ــــاً، لـ ــــلـــــغ 919 شــــــخــــــصــ بـ
ــــــدد ضــــحــــايــــا الــــــوبــــــاء يف هــــذا  إجـــــمـــــايل عـ

البلد 107 آالف شخص.
أمـــــــــــــــــــــا إجــــــــــــــــمــــــــــــــــايل عـــــــــــــــــــــدد املـــــــــصـــــــــابـــــــــني 
بــــــــــالــــــــــفــــــــــروس يف الـــــــــــــــواليـــــــــــــــات املـــــــتـــــــحـــــــدة 

فتخطى مليوناً و850 ألف مصاب.
والـــواليـــات املــتــحــدة هــي، وبــفــارق 
شاسع عن سائر دول العالم، البلد 
األكــر تــضــّرراً مــن »كــوفــيــد-19«، عى 

صعيد اإلصابات والوفيات.
واشنطن À وكاالت

107 آالف إجمالي وفيات الواليات المتحدة بالفيروس

أميركا تصّرح باستخدام اختبار »إليكسيس آي.إل-6« لكشف »كورونا«

دعــــــــــــــا رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــــــــوزراء الــــــــربيــــــــطــــــــاين، 
بـــــــــــوريـــــــــــس جــــــــــونــــــــــســــــــــون، أمــــــــــــــــــس، إىل 
»حقبة جديدة من التعاون الصحي 
الــــــــــــــــــــــــــــــدويل«، مــــــــــــع اســـــــتـــــــضـــــــافـــــــتـــــــه قـــــمـــــة 
افـــرتاضـــيـــة لــجــمــع األمــــــوال لــلــتــحــالــف 
ــــار  ــــتـــــشـ ــــاحــــــات يف ظــــــــل انـ ــــقــ ــلــ ــ الــــــعــــــاملــــــي لــ
فروس كورونا املستجد، خصوصاً 
يف أمـــــركـــــا الــــالتــــيــــنــــيــــة، ويف مـــقـــدمـــهـــا 
ــــلـــــة  ــــيـ الـــــــــــــــربازيـــــــــــــــل الــــــــــتــــــــــي ســـــــجـــــــلـــــــت حـــــصـ
قـــــــيـــــــاســـــــيـــــــة جـــــــــــديـــــــــــدة مـــــــــــن الـــــــــوفـــــــــيـــــــــات، 
خالفاً ألوروبا، حيث بدأت الحدود 

تفتح مجدداً.
وتـــهـــدف الـــقـــمـــة االقـــرتاضـــيـــة عــرب 
اإلنــرتنــت الــتــي استضافها جونسون 
إىل جمع 7.4 مليارات دوالر لربامج 
اللقاحات التي توقفت بسبب وباء 
ــــــالق  ــــا إطـ ــــهـ ــــــم خـــــاللـ ــــيـــــث تـ كــــــــورونــــــــا، حـ
مبادرة جديدة لجمع األموال لدعم 
التوصل إىل لقاحات لـ»كوفيد-19«.
وقـــــــــــــــــــال جــــــــــونــــــــــســــــــــون يف خــــــطــــــابــــــه 
»آمل يف أن تكون هذه القمة الوقت 
املناسب الذي سيجتمع فيه العالم 
ــــبـــــشـــــريـــــة يف املـــــعـــــركـــــة ضـــد  لــــتــــوحــــيــــد الـ

املرض«.
وأضــــــــاف جــــونــــســــون، الــــتــــي تــعــد 
بــالده ثــاين دولــة أكــر تــضــرراً بالوباء 
يف الـــــعـــــالـــــم مــــــع نــــحــــو 40 ألــــــــف وفــــــاة 
»أدعوكم إىل االنضمام إلينا لتقوية 
هـــــذا الـــتـــحـــالـــف الـــــذي يـــنـــقـــذ األرواح، 
ويــدشــن حقبة جــديــدة مــن الــتــعــاون 

الدويل يف قطاع الصحة«.
وخـــالل الــقــمــة الــتــي تــجــمــع أكــر 
مـــن 50 دولــــة، وأكــــر مـــن 35 رئــيــس 
دولـــة وحــكــومــة، يــأمــل الــتــحــالــف أن 

يــجــمــع 7.4 مـــلـــيـــارات دوالر ملــواصــلــة 
حـــــــــــمـــــــــــالت الــــــــتــــــــلــــــــقــــــــيــــــــح الـــــــــعـــــــــاملـــــــــيـــــــــة ضـــــد 
الـــــــــــــحـــــــــــــصـــــــــــــبـــــــــــــة، وشــــــــــــــــلــــــــــــــــل األطـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــال، 
والـــتـــيـــفـــوئـــيـــد، والــــتــــي أثــــر عــلــيــهــا كــثــر 

انتشار وباء »كوفيد-19«.
واعـــــــــــتـــــــــــرب األمـــــــــــــــــني الـــــــــــعـــــــــــام لــــــأمــــــم 
ــــوتــــــريــــــس، يف  ــــيـــــو غــ ــتــــــحــــــدة، أنـــــطـــــونـ ــ املــ
الـــقـــمـــة الـــدولـــيـــة لــجــمــع الـــتـــمـــويـــالت، 
أن أي لــقــاح مــســتــقــبــي ضـــد فـــروس 
ــــكـــــون  كــــــــــورونــــــــــا املـــــســـــتـــــجـــــد يــــــجــــــب أن يـ
»مــــــــنــــــــفــــــــعــــــــة عـــــــــــامـــــــــــة عــــــــــاملــــــــــيــــــــــة« مــــــتــــــاحــــــة 

للجميع.
ــــقــــــاح  ــلــ ــ وقـــــــــــــال غــــــوتــــــريــــــس إن »الــ
ضـــــــــّد )كــــــــوفــــــــيــــــــد-19( يـــــجـــــب أن يــــكــــون 
مــــــــنــــــــفــــــــعــــــــة عـــــــــــــامـــــــــــــة عـــــــــــــاملـــــــــــــيـــــــــــــة، لـــــــــقـــــــــاحـــــــــاً 
لــلــشــعــوب«، مــشــراً إىل إطــالق عــدد 
مــــــــــــن قـــــــــــــــــــادة الـــــــــــــــــــــــدول دعـــــــــــــــــــوة يف هــــــــذا 

االتجاه.
مـــــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــهــــــــــــــــتــــــــــــــــه، أعـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــن وزيـــــــــــــــــــــــر 
الخارجية السعودي، األمر فيصل 
بــــــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــــــــرحــــــــــــــــــــــــــــان، عــــــــــــــــــــــــن تـــــــــخـــــــــصـــــــــيـــــــــص 
مـــــــــلـــــــــيـــــــــون دوالر   150 الـــــــــــســـــــــــعـــــــــــوديـــــــــــة 
لـــــــــــلـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــالـــــــــــف الـــــــــــــــعـــــــــــــــاملـــــــــــــــي لــــــــــلــــــــــقــــــــــاحــــــــــات 
والـــــــــــــتـــــــــــــحـــــــــــــصـــــــــــــني، كــــــــــــــدعــــــــــــــم لــــــــلــــــــجــــــــهــــــــود 

ــــافـــــحـــــة جـــــائـــــحـــــة كــــــورونــــــا  ــــكـ ــــة ملـ ــ ـــــيـ ــــــدولــ الـ
املستجد.

وأكد وزير الخارجية السعودي 
أن املـــــحـــــافـــــظـــــة عـــــــى صـــــحـــــة اإلنــــــســــــان 
تـــــأيت يف طـــلـــيـــعـــة اهـــتـــمـــامـــات حــكــومــة 

السعودية.
ــــمــــــة، قــــــالــــــت وزيـــــــــرة  ــــقــ وعـــــشـــــيـــــة الــ
ــــــة األســــــــرتالــــــــيــــــــة،  ــيـ ــ ــ ــــارجـ ــ ــــخـ ــ الــــــــــشــــــــــؤون الـ
مــــــاريــــــس بـــــــني، إن بــــــالدهــــــا ســـتـــتـــعـــهـــد 
ــــيـــــون دوالر أســــــــرتايل  ــــلـ بـــــدفـــــع 300 مـ
)207 مـــاليـــني دوالر أمـــــريك( لــتــوفــر 
لـــــــــــــقـــــــــــــاحـــــــــــــات لـــــــــــــأطـــــــــــــفـــــــــــــال يف مــــــنــــــطــــــقــــــة 

املحيطني الهندي والهادي.
وسيقدم التحالف 200 مليون 
دوالر حتى تستمر برامج التحصني.
وواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــــــــــــــــروس كـــــــــــــــــورونـــــــــــــــــا 
املـــــــــــســـــــــــتـــــــــــجـــــــــــد انـــــــــــــــــتـــــــــــــــــشـــــــــــــــــاره يف أمـــــــــــــركـــــــــــــا 
الالتينية، ويف مقدمها الربازيل التي 
سجلت حصيلة قياسية جديدة من 
الــــــــوفــــــــيــــــــات، خــــــــالفــــــــاً ألوروبــــــــــــــــــــا، حـــيـــث 
بـــــــدأت الـــــحـــــدود تـــفـــتـــح مــــــجــــــدداً، كــمــا 

حصل يف النمسا أمس.
وســــجــــلــــت الــــــربازيــــــل 1349 وفـــــاة 
بــــــــ»كـــــــورونـــــــا« يف 24 ســــــاعــــــة، يف رقــــم 

قيايس جديد. 
مـــن جــهــتــهــا، تـــجـــاوزت املــكــســيــك 
األربــــعــــاء عــتــبــة الــــــــ1000 وفـــــاة يف 24 
ســــــــــــاعــــــــــــة، لــــــــلــــــــمــــــــرة األوىل مــــــــنــــــــذ بــــــــدء 

انتشار الوباء.
ويف أوروبا، حيث باتت األرقام 
مــــــــطــــــــمــــــــئــــــــنــــــــة أكــــــــــــــــــــــــر، تـــــــــــــعـــــــــــــود الـــــــــحـــــــــيـــــــــاة 
ــــا. وقـــــــامـــــــت  ــــهــ ــــتــ ــــيــــــعــ ــــبــ تــــــــدريــــــــجــــــــيــــــــاً إىل طــ
الـــــــنـــــــمـــــــســـــــا أمــــــــــــــس بـــــــفـــــــتـــــــح حـــــــــــدودهـــــــــــا، 
ــــانـــــب اإليــــــطــــــايل مـــنـــهـــا.  بــــاســــتــــثــــنــــاء الـــــجـ

وتعتزم أملانيا وبلجيكا القيام بذلك 
يف 15 يونيو.

من جهتها، أعلنت هولندا عن 
ــــيـــــف الــــــتــــــحــــــذيــــــر مــــــــن الــــــســــــفــــــر إىل  تـــــخـــــفـ
ــــــدة اعـــــتـــــبـــــاراً مـــــن 15  ــــــة عـ ــيـ ــ ــ دول أوروبـ

يونيو أيضاً.
ويف موسكو، أعلنت السلطات 
الصحية الروسية، أمس، تسجيل 
169 وفـــاة جــديــدة بـــ»كــورونــا« خــالل 
آخـــــــــــر 24 ســـــــــاعـــــــــة، مـــــــــا رفـــــــــــع إجــــــمــــــايل 
الـــــــوفـــــــيـــــــات مــــــــن جـــــــــــــراء »كـــــــــــورونـــــــــــا« يف 

البالد إىل 5348.
وتـــــــــــــــم تــــــســــــجــــــيــــــل 8831 إصــــــــابــــــــة 
جديدة، ما يرفع إجمايل اإلصابات 
مــــنــــذ بـــــدايـــــة الــــجــــائــــحــــة يف روســـــيـــــا إىل 

441 ألفاً و108 إصابات.
ويف بكني، أعلنت لجنة الصحة 
الـــصـــيـــنـــيـــة، أمـــــــس، أن الــــــرب الـــرئـــيـــس 
الــصــيــنــي ســجــل حــالــة وافـــدة جــديــدة 
مـــصـــابـــة بــــــ»كـــــورونـــــا«، دون تــســجــيــل 

حاالت عدوى محلية بالفروس.
عواصم À وكاالت

السعودية تخصص 150 مليون دوالر للتحالف 
العالمي للقاحات والتحصين

جونسون يدعو إلى 
تعاون صحي دولي 

خالل قمة لجمع 
األموال للقاحات

 للطواقم الطبية في مواجهة »كورونا«. À أ.ب
ً
جدارية تصّور ممرضة في شورديتش بشرق لندن تقديرا

األمم المتحدة تدعو إلى أن يكون أي لقاح 
 للجميع.

ً
ضد »كوفيد-19« متاحا

ًالصين تسمح لشركات الطيران 
األجنبية بتسيير رحلة أسبوعيا

إرجاء القمة 
األوروبيةـ  الصينية 
في ألمانيا بسبب 

»كورونا«
 

ّ
 من اإلثنين المقبل لكل

ً
أعلنت بكين، أمس، أّنها ستسمح اعتبارا

 من السفر إلى الصين 
ً
شركات الطيران األجنبية، الممنوعة حاليا

بسبب تدابير مكافحة وباء كوفيد-19، بأن تسّير رحلة واحدة 
 رفع الحظر 

ً
 من هذا البلد وإليه، في قرار يعني عمليا

ً
أسبوعيا

المفروض على شركات النقل الجوّي األميركية.
 

ّ
وقالت هيئة تنظيم النقل الجوي في بيان إّنه سيكون بمقدور كل

 من الثامن من يونيو، رحلة 
ً
شركات الطيران األجنبية أن تسّير، اعتبارا

واحدة إلى الصين ومنها.
لكنها أوضحت أن كل الركاب يجب أن يخضعوا لفحص طبي عند 

وصولهم إلى األراضي الصينية.
وأضافت أن أي شركة طيران يمكنها تسيير رحلة ثانية كل أسبوع، إذا 

ين على متنها  أثبتت الفحوص عدم إصابة أي من المسافر
بـ»كوفيد-19« لثالثة أسابيع على رحالتها القادمة من مكان واحد.

ويأتي هذا القرار غداة إعالن وزارة النقل األميركية عزمها على منع 
شركات طيران صينية من السفر إلى الواليات المتحدة، بسبب رفض 

بكين السماح للشركات األميركية باستئناف رحالتها إلى الصين.
بكين À أ.ف.ب

أعلنت برلين أن القمة المقرر 
عقدها في سبتمبر المقبل 
بين االتحاد األوروبي والصين 

في ألمانيا سيتم إرجاؤها 
بسبب أزمة فيروس كورونا 

المستجد.
وقال الناطق باسم 

الحكومة األلمانية، شتيفن 
زايبرت، في بيان، إن 

المستشارة األلمانية أنغيال 
ميركل، والرئيس الصيني شي 

جين بينغ، ورئيس المجلس 
األوروبي شارل ميشال، 

اتفقوا في اتصاالت هاتفية، 
على أنه »ال يمكن عقد 

االجتماع في الموعد المقرر، 
 للوضع العام للوباء«.

ً
نظرا

وأضاف أنه نتيجة لذلك 
»يجب تأجيل« هذه القمة، 
 أن 

ً
التي كان يفترض مبدئيا

تعقد في 14 سبتمبر في 
مدينة اليبزيغ بألمانيا، التي 

تتولى الرئاسة نصف 
السنوية الجتماعات االتحاد 

األوروبي. 
برلين À أ.ف.ب
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وفاة بـ»كورونا« و8831 
إصابة جديدة في روسيا 
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سيدة تتلقى العالج من مرض 
»كورونا« في ماناوس بالبرازيل. 

 À رويترز 
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اعــــــــتــــــــر وريـــــــــــــــث الـــــــــعـــــــــرش الـــــــريـــــــطـــــــاين، 
األمـــــر تـــشـــارلـــز، أنــــه »مـــحـــظـــوظ« ألن 
إصــــابــــتــــه بـــــفـــــروس كــــــورونــــــا املـــســـتـــجـــد 
اقــــــــتــــــــصــــــــرت عــــــــــى بـــــــعـــــــض األعـــــــــــــــــراض 
الــطــفــيــفــة، يف تــجــربــة جــعــلــتــه أكــر 

»تـــــصـــــمـــــيـــــمـــــاً« عــــــــى الـــــعـــــمـــــل مــــــــن أجـــــل 
ــــلــــــب كــــــــل مـــا  ــــيـــــعـــــة »يف صــ ــــبـ وضـــــــــــع الـــــطـ

نقوم به«.
وقال األمر، البالغ 71 عاماً، يف 
تـــصـــريـــح عـــــر الـــفـــيـــديـــو لـــقـــنـــاة »ســـكـــاي 

نيوز« الريطانية: »كنت محظوظاً يف 
حــــالــــتــــي، وخـــــرجـــــت مـــــن هـــــــذا الــــوضــــع 
ــــنـــــي تــــعــــرضــــت  ــــفـــــة، لـــــكـ ــيـ ــ ــــفـ بـــــــــأعـــــــــراض طـ
لــــإصــــابــــة وأســــتــــطــــيــــع فــــهــــم مـــــا قــــاســــاه 
اآلخــــــــــــــــــــــــــــــــرون«. وأضــــــــــــــــــــــاف يف املـــــــقـــــــابـــــــلـــــــة: 

»أتعاطف خصوصاً مع أولئك الذين 
فقدوا أحباء لهم، ولم يتمكنوا من 
الوقوف إىل جانبهم يف هذه املرحلة«.

ــــتـــــفـــــادي حــــصــــول ذلــــك  وتــــــابــــــع: »لـ
مع أنــاس أكــر، أنــا مصمم حقاً عى 

ــــار إىل أن »الـــنـــاس  إيـــجـــاد حـــــل«، وأشــ
بدأوا يدركون ضرورة إعادة الطبيعة 
إىل صلب كــل مــا نــقــوم بــه، ويف قلب 

اقتصادنا«.
لندن ■ أ.ف.ب

األمير تشارلز عن إصابته بـ »كورونا«: تجب 
إعادة الطبيعة إلى صلب اهتماماتنا

أرســــــــــلــــــــــت دولــــــــــــــــة اإلمـــــــــــــــــــــــــــــارات، أمــــــــــس، 
طائرة مساعدات تحتوي عى ثمانية 
ــــيـــــة إىل  ــــبـ أطــــــــنــــــــان مــــــــن اإلمــــــــــــــــــــــدادات الـــــطـ
كــــوبــــا، لـــدعـــمـــهـــا يف الــــحــــد مــــن انـــتـــشـــار 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروس كــــــــــــــــــــــــــــــــــورونــــــــــــــــــــــــــــــــــا املــــــــــــســــــــــــتــــــــــــجــــــــــــد 
)كــــــــــــوفــــــــــــيــــــــــــد-19(، وســـــيـــــســـــتـــــفـــــيـــــد مــــنــــهــــا 
مـــــــجـــــــال  الـــــــــعـــــــــامـــــــــلـــــــــن يف  مـــــــــــــن   8000
الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم يف 

احتواء انتشار الفروس.
وقــــــــــــــــــــــــــــــال ســـــــــــــفـــــــــــــر الـــــــــــــــــــــدولـــــــــــــــــــــة لـــــــــــــدى 

جمهورية كوبا، بــدر عبدالله سعيد 
ــــطــــــرويش: »أقـــــامـــــت دولـــــــة اإلمــــــــارات  املــ
ــــوات  وكـــــــوبـــــــا عـــــــاقـــــــات قــــــويــــــة يف الـــــســـــنـ
ــــــذه املـــــســـــاعـــــدات يف  األخـــــــــــرة، وتــــــــأيت هـ
إطار التعاون بن البلدين يف التغلب 

عى أزمة )كوفيد-19(، لتثبت قيادة 
الــدولــة تضامنها مــع كــوبــا مــن خــال 
دعــــــــــمــــــــــهــــــــــا لــــــــلــــــــعــــــــامــــــــلــــــــن يف الــــــــخــــــــطــــــــوط 
األمــامــيــة، الــذيــن يــعــمــلــون بــكــل تــفــاٍن 

يف مكافحة الفروس«.

الـــــجـــــديـــــر بـــــالـــــذكـــــر أن مــــســــاعــــدات 
دولـــــــــــــــــــــــــــة اإلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات لـــــــــــــكـــــــــــــوبـــــــــــــا، خـــــــــــال 
الــــســــنــــوات الـــخـــمـــس املــــاضــــيــــة، بــلــغــت 

أكـــــر مــــن 47 مـــلـــيـــون درهـــــــم. وقـــدمـــت 
دولة اإلمارات، حتى أمس، أكر من 
708 أطنان من املساعدات ألكر من 

62 دولــــــــــة، اســــتــــفــــاد مـــنـــهـــا نــــحــــو 708 
آالف من املهنين الطبين.

أبوظبي À وام

اإلمارات ترسل طائرة 
مساعدات إلى كوبا لدعمها 

في مكافحة »كورونا«

المساعدات تحتوي على ثمانية أطنان من اإلمدادات الطبية إلى كوبا. À  وام

المساعدات يستفيد منها 8000 
من العاملين في الرعاية الصحية . 

أعــــلــــن األردن، أمـــــــس، رفــــــع مــعــظــم 
القيود واإلجراءات التي فرضها منذ 
أكــــــــر مــــــن 75 يــــــومــــــاً ملـــــواجـــــهـــــة انــــتــــشــــار 
فروس »كورونا«، بما يف ذلك فتح 
املـــــــــــــــســـــــــــــــاجـــــــــــــــد والــــــــــــــكــــــــــــــنــــــــــــــائــــــــــــــس لـــــــجـــــــمـــــــيـــــــع 
الــــــصــــــلــــــوات، وإلـــــــغـــــــاء حــــظــــر الــــتــــجــــول 

الشامل.
وقــــــــال رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء األردين، 
عــمــر الــــــرزاز، خـــال مــؤتــمــر صــحــايف، 
إن »موقفنا اآلن معتدل الخطورة، 
وهذا يعني أن األغلبية العظمى من 
الــــــــــفــــــــــعــــــــــالــــــــــيــــــــــات والـــــــــــــحـــــــــــــركـــــــــــــة ســـــــيـــــــكـــــــون 

مسموحاً بها«.
وأضاف: »نعلن مرحلة مبشرة 
تـــــــــــنـــــــــــعـــــــــــكـــــــــــس إيـــــــــــــــــجـــــــــــــــــابـــــــــــــــــيـــــــــــــــــاً عــــــــــــــــــــــى فــــــــتــــــــح 
الــــقــــطــــاعــــات، انـــــفـــــراج عــــــام يف األردن 
والسماح بالتنقل بن املحافظات«.

وكــــــــــــــــشــــــــــــــــف الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرزاز عـــــــــــــــــــن خـــــــطـــــــة 
ومــــــصــــــفــــــوفــــــة مـــــــــراحـــــــــل الــــــتــــــعــــــامــــــل مــــع 
جـــــائـــــحـــــة »كـــــــــــورونـــــــــــا«، الــــــتــــــي تـــتـــضـــمـــن 
ســـلـــســـلـــة مـــــن اإلجــــــــــــراءات والــــــقــــــرارات 

إلعادة تشغيل املزيد من القطاعات 
االقتصادية والخدمية.

مـــــــــصـــــــــفـــــــــوفـــــــــة  أن  إىل  وأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 
اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات الـــــــــــــجـــــــــــــديـــــــــــــدة ســـــتـــــحـــــقـــــق 
انــــــــــــــفــــــــــــــراجــــــــــــــاً عــــــــــــــامــــــــــــــاً مــــــــــــــع فــــــــــتــــــــــح أغــــــــلــــــــب 
القطاعات، وتقليل ساعات الحظر 
بشكل واسع، وتخفيف القيود عى 

حركة وتنقل املواطنن.
األردن يف  أن  الـــــــــــــــــــــــــــــــــرزاز  وأكــــــــــــــــــــــــد 
مـــســـتـــوى مـــعـــتـــدل الــــخــــطــــورة وبـــائـــيـــاً، 
ــــزام  ــتــ ــ ــــــى الــ ــــبـــــشـــــر، مــــــــشــــــــدداً عـ وهــــــــــذا مـ
الــحــكــومــة بــاملــكــاشــفــة عـــن مــســتــويــات 
الخطر الوبايئ، ألن األولوية لصحة 
املــــــــــــــــــــــــواطــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــوازي مـــــــــــــــــــــع فــــــــتــــــــح 

القطاعات.
ــــتـــــه، قــــــــال وزيــــــــــر الـــــدولـــــة  مــــــن جـــــهـ
لــشــؤون اإلعـــام، أمــجــد العضايلة، 
إنــه »بــاالســتــنــاد إىل مــؤشــرات الخطر 
الصحي، إذا تم تسجيل أقل من 10 
إصـــــابـــــات مـــحـــلـــيـــة يــــومــــيــــاً عــــى امــــتــــداد 
ــــيــــــة، ســـيـــدخـــل  األيـــــــــــام الــــســــبــــعــــة املــــــاضــ

األردن ابتداء من السبت  السادس 
من يونيو الجاري، املستوى معتدل 

الخطورة«.
وأعـــــلـــــن أنــــــه ســـيـــتـــم »فــــتــــح أغـــلـــب 
الـــــــقـــــــطـــــــاعـــــــات واألنــــــــشــــــــطــــــــة واملــــــــــرافــــــــــق، 
واملــــســــاجــــد والـــكـــنـــائـــس أمــــــام املــصــلــن 
ألداء جميع الصلوات، مع االلتزام 

بضوابط التباعد والوقاية«.
وسيسمح بـ»التنقل بالسيارات 
الــــــــخــــــــاصــــــــة يف جــــــمــــــيــــــع املـــــــحـــــــافـــــــظـــــــات، 
وســــــــــــيــــــــــــتــــــــــــوقــــــــــــف الــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــل بــــــــــــالــــــــــــزوجــــــــــــي 
والـــــفـــــردي، ويـــســـمـــح لـــوســـائـــل الــنــقــل 

بالتنقل بن املحافظات«.
ــــلــــــة إىل أنــــــــــــه لـــن  ــــايــ ــــعــــــضــ وأشـــــــــــــــــار الــ
تكون هناك أيام حظر تجول شامل، 
كــمــا كــانــت الــحــال كــل يــوم جمعة يف 
الــــفــــرة املــــاضــــيــــة، كـــمـــا ســيــتــم تــقــلــيــص 
ســــــــــاعــــــــــات حـــــــظـــــــر الــــــــتــــــــجــــــــول الـــــــيـــــــومـــــــي، 
بـــحـــيـــث تـــصـــبـــح »الـــــحـــــركـــــة مـــســـمـــوحـــة 
لــــلــــمــــواطــــنــــن مــــــن الــــــســــــادســــــة صــــبــــاحــــاً 
حــــــتــــــى 12 لـــــــــيـــــــــاً، والــــــــســــــــمــــــــاح بــــحــــركــــة 

السيارات الخاصة بالكامل«. وألغي 
الـــعـــمـــل بـــنـــظـــام حـــركـــة املـــركـــبـــات وفـــق 
ــــفــــــردي،  ــــــي أو الــ ــــــزوجـ رقـــــــم لــــوحــــتــــهــــا الـ
وسُتفتح املطاعم واملقاهي وفق قيود 
وضوابط، وسيسمح بتنظم أنشطة 
األنــــديــــة والـــفـــعـــالـــيـــات الـــريـــاضـــيـــة لــكــن 

من دون جمهور.
ــــتــــــح  كــــــــــمــــــــــا قـــــــــــــــــــــــررت الــــــــــحــــــــــكــــــــــومــــــــــة فــ
املـــــــواقـــــــع الــــســــيــــاحــــيــــة أمــــــــــام الــــســــيــــاحــــة 
املــــــــحــــــــلــــــــيــــــــة، وفــــــــــتــــــــــح قــــــــــطــــــــــاع الــــــفــــــنــــــدقــــــة 
والـــــــــضـــــــــيـــــــــافـــــــــة والـــــــــــســـــــــــمـــــــــــاح بــــــــالــــــــطــــــــران 

الداخيل.
لكن سيستمر إغاق الجامعات 
واملــدارس واملــعــاهــد وريــاض األطفال 
ودور الـــــــســـــــيـــــــنـــــــمـــــــا، وتــــــــبــــــــقــــــــى رحـــــــــــات 

الطران متوقفة.
وســـــجـــــل األردن، حــــتــــى أمــــــس، 
بــــــــــــفــــــــــــروس  757 إصـــــــــــــــــابـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــؤكـــــــــــــــــدة 
»كـــــــــــورونـــــــــــا«، وتــــــســــــع وفـــــــيـــــــات فــــقــــط، 

بحسب األرقام الرسمية.
عمان À وكاالت

فتح المساجد والمواقع السياحية واستئناف الطيران الداخلي

األردن يعلن رفع معظم القيود 
المفروضة لمواجهة »كورونا«

 من السبت.   ■ أ.ف.ب
ً
فتح المساجد لجميع الصلوات.. وإلغاء حظر التجول الشامل في األردن اعتبارا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، 
أمــــــــــس، تــــســــجــــيــــل 32 حـــــالـــــة وفــــــاة 
جـــــــــــديـــــــــــدة بـــــــــــفـــــــــــروس »كــــــــــــــورونــــــــــــــا«، 
لـــــرتـــــفـــــع إجـــــــمـــــــايل الــــــوفــــــيــــــات جـــــــراء 
اإلصابة بالفروس يف اململكة إىل 

611 حالة.
وأشـــــــــــــــــارت الــــــــــــــــــــــوزارة، يف بــــيــــان 
صحايف عى موقعها اإللكروين، 
أمــــس، إىل تــســجــيــل 1975 إصــابــة 
جـــــــــــــديـــــــــــــدة بـــــــــــــالـــــــــــــفـــــــــــــروس، لــــــرتــــــفــــــع 
إجـــمـــايل اإلصــــابــــات يف املــمــلــكــة إىل 

93 ألفاً و157 حالة.
ولـــــــفـــــــتـــــــت إىل تـــــســـــجـــــيـــــل 806 
ــــمــــــايل  ــــيـــــصـــــل إجــ حـــــــــــــاالت شــــــــفــــــــاء، لـ

املتعافن إىل 68 ألفاً و965.
ويف الـــــكـــــويـــــت، أعــــلــــنــــت وزارة 
الـــــــــــصـــــــــــحـــــــــــة الـــــــــــكـــــــــــويـــــــــــتـــــــــــيـــــــــــة، أمــــــــــــــــس، 
تسجيل ست حاالت وفاة جديدة 
بــــــــــــــفــــــــــــــروس كــــــــــــــــورونــــــــــــــــا املـــــــســـــــتـــــــجـــــــد، 
لرتفع إجمايل الوفيات يف الباد 
جـــــــــــــــــراء مــــــــــــــرض »كـــــــــــــوفـــــــــــــيـــــــــــــد-19« يف 

الباد إىل 236 حالة.
وقـــــــــــــــــــــال املــــــــــتــــــــــحــــــــــدث الــــــــرســــــــمــــــــي 
لـــوزارة الصحة، عبدالله السند، 
إنـــــــــــــــــه تـــــــــــــم تـــــــســـــــجـــــــيـــــــل 562 إصـــــــــابـــــــــة 
جديدة بالفروس، لرتفع بذلك 
إجـــــــمـــــــايل اإلصــــــــــابــــــــــات إىل 29 ألـــــفـــــاً 

و921 حالة.
الــــــــصــــــــحــــــــة  وزارة  وأعـــــــــــــلـــــــــــــنـــــــــــــت 
الــكــويــتــيــة، يف وقــت ســابــق أمــس، 
أن 1473 مـــصـــابـــاً تــمــاثــلــوا لــلــشــفــاء 
خال الـ24 ساعة املاضية، لرتفع 

بذلك إجمايل املتعافن إىل 17 ألفاً 
و223.

ويف مــــــــســــــــقــــــــط، أعــــــــــلــــــــــن وزيــــــــــــر 
الـــــــــــصـــــــــــحـــــــــــة يف ســـــــــلـــــــــطـــــــــنـــــــــة عـــــــــــمـــــــــــان، 
الــــــــــــدكــــــــــــتــــــــــــور أحــــــــــــمــــــــــــد الــــــــســــــــعــــــــيــــــــدي، 
أمــــــــــــــــــــــس، تـــــــســـــــجـــــــيـــــــل 778 إصـــــــــابـــــــــة 
جــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــدة بــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــروس كــــــــــــــــــورونــــــــــــــــــا 
املــــــــــــســــــــــــتــــــــــــجــــــــــــد، لــــــــــــرتــــــــــــفــــــــــــع إجــــــــــــمــــــــــــايل 
اإلصابات يف السلطنة إىل 14 ألفاً 

و316 حالة.
وقـــــال الـــســـعـــيـــدي، يف مــؤتــمــر 
ــــا املــــكــــلــــفــــة  ــيــ ــ ــــلــ ــــعــ ــــنـــــة الــ ــــلـــــجـ صــــــــحــــــــايف لـ
بـــحـــث آلـــيـــة الـــتـــعـــامـــل مــــع فــــروس 
كورونا، إن اإلصابات تشمل 265 
حـــــــــالـــــــــة لـــــــعـــــــمـــــــانـــــــيـــــــن، و513 لــــغــــر 

عمانين.
وأظــــــــــهــــــــــرت أحـــــــــــــدث الـــــبـــــيـــــانـــــات 
املـــــــــتـــــــــوافـــــــــرة بـــــــشـــــــأن أعـــــــــــــــــداد ضــــحــــايــــا 
فــــروس »كــــورونــــا« يف الـــســـودان، 
ارتــــفــــاع إجــــمــــايل عـــــدد الـــوفـــيـــات بــه 
إىل 314 حــــــــالــــــــة واإلصـــــــــــــابـــــــــــــات إىل 

5499 حالة.
عواصم ■ وكاالت

ارتـــــــــــفـــــــــــع إجـــــــــــمـــــــــــايل عــــــــــــــدد املــــــصــــــابــــــن 
بــــــــــــــفــــــــــــــروس كــــــــــــــــورونــــــــــــــــا املـــــــســـــــتـــــــجـــــــد، 
أمـــــــس، يف األرايض الــفــلــســطــيــنــيــة 
إىل 640 حالة، بحسب ما أعلنت 

وزارة الصحة الفلسطينية.
وأفـــــــــــــادت الــــــــــــــــوزارة، يف بــــيــــان، 
بـــتـــســـجـــيـــل أربـــــــــع إصــــــابــــــات جــــديــــدة 
بفروس »كورونا«، تتوزع بواقع 
ثــــــاث حـــــــاالت يف الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 

وأخرى يف قطاع غزة.
وأوضـــــــــــــــــحـــــــــــــــــت أن ثـــــــــــــــاثـــــــــــــــاً مــــــن 
اإلصــــــــابــــــــات الـــــجـــــديـــــدة ســــجــــلــــت يف 
ــــلـــــن عـــن  ــــيـــــدة أعـ ــــفــــــال سـ جــــنــــن ألطــ
ـــان  ــتــ ــ ــنـ ــ إصــــــــابــــــــتــــــــهــــــــا، وأعــــــــــمــــــــــارهــــــــــم سـ
وخـــمـــس وســـت ســـنـــوات، إضــافــة 
إىل ســـــــــيـــــــــدة تــــــبــــــلــــــغ 63 عــــــــــامــــــــــاً مــــن 

قطاع غزة.
ويف الــــــــقــــــــدس املـــــحـــــتـــــلـــــة طـــلـــب 
الــــرملــــان اإلســـرائـــيـــيل )الــكــنــيــســت(، 
أمـــــــــــس، مـــــــن املـــــوظـــــفـــــن الـــــبـــــقـــــاء يف 
ــــاعــــــات  ــــمــ ــتــ ــ مـــــــنـــــــازلـــــــهـــــــم، وألـــــــــغـــــــــى اجــ
املـــــشـــــرعـــــن، بــــعــــدمــــا ثــــبــــتــــت إصــــابــــة 
عضو يف القائمة العربية املشركة 

بفروس كورونا املستجد.
وقال بيان صادر عن الرملان: 
»يف ضــــوء إصـــابـــة الـــنـــائـــب، ســامــي 
أبـــــــــوشـــــــــحـــــــــادة، بــــــــفــــــــروس كـــــــورونـــــــا 
املــــــــســــــــتــــــــجــــــــد، صــــــــــــــــــــدرت تـــــعـــــلـــــيـــــمـــــات 
لـــجـــمـــيـــع الــــعــــامــــلــــن يف الـــكـــنـــيـــســـت 
بعدم الوصول إىل الرملان إذا لم 

يكن عملهم ضرورياً«.
رام اهلل ■ د.ب.أ

السعودية تسجل 32 حالة وفاة 
و1975 إصابة بـ »كورونا«

ارتفاع عدد المصابين بـ »كورونا« 
في فلسطين إلى 640 حالة

778
إصابة جديدة 
بالفيروس 
في سلطنة عمان.

الرزاز: األردن في مستوى 
 ..

ً
معتدل الخطورة وبائيا

وهذا مبشر.
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تخىل وزير الدفاع األمرييك السابق، 
ــــيـــــس، عــــــن تـــحـــفـــظـــه لـــيـــشـــّن  ــــاتـ جــــيــــم مـ
هــجــومــاً الذعــــاً عــىل الــرئــيــس، دونــالــد 
تـــــــــرامـــــــــب، أول مــــــــن أمــــــــــــس، ويــــتــــهــــمــــه 
ــــيــــــم« الــــــــواليــــــــات  ــــقــــــســ بـــــالـــــســـــعـــــي إىل »تــ
ــــهــــــد احــــــتــــــجــــــاجــــــات  املـــــــتـــــــحـــــــدة الــــــــتــــــــي تــــــشــ
غــــاضــــبــــة لـــــم يـــســـبـــق لــــهــــا مــــثــــيــــل، فــيــمــا 
أصبح رجال الشرطة األربعة، الذين 
ــــقــــــن  قــــــــتــــــــلــــــــوا جــــــــــــــــــــورج فــــــــــلــــــــــويــــــــــد، مــــــاحــ
قـــضـــائـــيـــاً، بــيــنــمــا أعـــيـــد تـــوصـــيـــف مــوتــه 
بــــــــــــــــ»الـــــــــــــــجـــــــــــــــريـــــــــــــــمـــــــــــــــة«، وســـــــــــــــــــــــط تــــــــــــواصــــــــــــل 
الــــتــــظــــاهــــرات الــــتــــي رافــــقــــتــــهــــا يف بــعــض 
األحــــــــيــــــــان أعـــــــمـــــــال نـــــهـــــب وشـــــــغـــــــب، يف 
األيــــــــــام األخـــــــــــرية، يف عـــــــدد مـــــن املـــــــدن، 
أول مــن أمـــس، مــن دون أن ُيسجل 

فلتان كبري.
وتـــفـــصـــيـــاً، قـــــال مـــاتـــيـــس، الــــذي 
ــــمـــــر  اســــــــتــــــــقــــــــال مــــــــــن مـــــنـــــصـــــبـــــه يف ديـــــسـ
2018 احتجاجاً عىل انسحاب قوات 
باده من سورية، إن »دونالد ترامب 
أول رئيس يف حيايت ال يحاول توحيد 
األمريكين، بل إنه حتى ال يّدعي أنه 

يحاول فعل ذلك«.
وأضــــــــــــــاف: »بــــــــــــدالً مــــــن ذلــــــــك فــــإنــــه 
يحاول تقسيمنا«، يف تصريح نشرته 
مــجــلــة »ذي أتــانــتــيــك« عـــىل مــوقــعــهــا 

اإللكرتوين.
وهذا أول انتقاد من نوعه يصدر 
عـــــــن مــــــاتــــــيــــــس، الـــــــــجـــــــــرال الــــــســــــابــــــق يف 

ســــاح املـــاريـــنـــز، الـــــذي يــحــظــى بــتــقــديــر 
كـــــبـــــري يف بــــــــــــاده وســــــبــــــق لـــــــه أن رفـــــض 
مــراراً توجيه أي انتقاد لــرتامــب، ألنه 
كان يعتر أنه من غري املناسب انتقاد 

رئيس أثناء توليه منصبه.
لــكــن الـــجـــرال املــتــقــاعــد دافــــع يف 
مرافعته االتهامية عن املتظاهرين، 
الــــــــذيــــــــن قـــــــــــال إنـــــــهـــــــم يــــــطــــــالــــــبــــــون »عــــــن 
وجـــــه حـــــق« بــــاملــــســــاواة يف الـــحـــقـــوق، 

يف تـــــــــــــــظـــــــــــــــاهـــــــــــــــرات غـــــــــــاضـــــــــــبـــــــــــة خـــــــــرجـــــــــت 
احــــتــــجــــاجــــاً عـــــىل مـــقـــتـــل شـــــــاب أســـــود 
بـــيـــد شـــرطـــي يف مـــيـــنـــيـــابـــولـــيـــس يف 25 

مايو املايض.
وقــــــــــــال إن الـــــكـــــيـــــل قـــــــد طــــــفــــــح، إذ 
يـــــــدفـــــــع األمــــــــريكــــــــيــــــــون »عـــــــــواقـــــــــب ثــــــاث 
سنوات من غياب القيادة الناضجة«.

ــــر تــــــــرامــــــــب عــــــــن الـــــــــــرد،  ــــأخــ ــــتــ ولـــــــــــم يــ
مـــرســـاً تـــغـــريـــدة وصــــف فــيــهــا مــاتــيــس 

بــــــأنــــــه »الـــــــــجـــــــــرال الـــــــــــذي يــــحــــظــــى بــــأكــــر 
تـــقـــديـــر مـــبـــالـــغ فـــيـــه بــــالــــعــــالــــم«، وبـــأنـــه 
»كـــلـــب مـــســـعـــور«، وقـــــال »أنـــــا ســعــيــد 

ألنه غادر« منصبه.
ويف اخــــتــــاف واضــــــح عــــن مــوقــف 
الـــرئـــيـــس تـــرامـــب، صــــرح وزيـــــر الـــدفـــاع 
مـــــــــــــــارك اســـــــــــــــر، شــــــخــــــصــــــيــــــاً، أول مــــن 
أمــــــــــــــــــس، بـــــــــأنـــــــــه يـــــــــــعـــــــــــارض فـــــــــكـــــــــرة نــــشــــر 
الـــجـــنـــود يف املــــــدن الــــكــــبــــرية، وقــــــال »ال 

أؤيـــد مــرســوم حــالــة الــعــصــيــان« الــذي 
يسمح بهذا اإلجراء.

يــــــــــــــــــــــأيت ذلــــــــــــــــــــــك يف وقــــــــــــــــــــــت أعــــــــلــــــــنــــــــت 
الــــــــســــــــلــــــــطــــــــات األمــــــــــــريكــــــــــــيــــــــــــة، أول مـــــن 
أمـــــــــس، أن رجـــــــــال الـــــشـــــرطـــــة األربـــــعـــــة 
الــــــــــــذيــــــــــــن أوقــــــــــــــفــــــــــــــوا جـــــــــــــــــــورج فــــــــلــــــــويــــــــد يف 
ــــقـــــن  ــــيــــــس أصــــــــبــــــــحــــــــوا مـــــاحـ ــــابــــــولــ ــــيــ ــــنــ ــــيــ مــ
قـــضـــائـــيـــاً، بــيــنــمــا أعـــيـــد تـــوصـــيـــف مــوتــه 
بـــ»الــجــريــمــة« كــمــا كــــان يــطــالــب مــئــات 
اآلالف مــــــــــــــن األمــــــــــــــريكــــــــــــــيــــــــــــــن، الـــــــــذيـــــــــن 

يتظاهرون منذ األسبوع املايض.
وقـــــــــــــــــــــــــــــــــد تــــــــــــــســــــــــــــمــــــــــــــح االتــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــات 
الجديدة، يف إطــار التحقيق يف موت 
فـــــــلـــــــويـــــــد، بـــــتـــــهـــــدئـــــة االحـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات يف 

الشارع.
وكــــان ديـــريـــك شـــوفـــن، الــشــرطــي 
الــــــــذي وضـــــــع ركــــبــــتــــه ألكـــــــر مـــــن ثـــمـــاين 
دقـــائـــق عـــىل رقــبــة الـــرجـــل األربــعــيــنــي، 
يف 25 مــايــو املــــايض، مــتــســبــبــاً يف مــوتــه 

اختناقاً، اتهم بالقتل غري العمد.
وأعــــــــــيــــــــــدت صــــــيــــــاغــــــة االتـــــــهـــــــامـــــــات 
املــــــــوجــــــــهــــــــة إلــــــــــيــــــــــه، أول مــــــــــن أمــــــــــس، 
لــــــتــــــصــــــبــــــح »الـــــــــقـــــــــتـــــــــل عـــــــــــن غـــــــــــري ســــــابــــــق 
تــــصــــمــــيــــم«، وهــــــي أخـــــطـــــر، ويـــعـــاقـــب 

عليها القانون بالسجن 40 عاماً.
ويـــــــــــاحـــــــــــق الــــــــشــــــــرطــــــــيــــــــون الــــــثــــــاثــــــة 
اآلخرون بتهمة التواطؤ، وجميعهم 
مــــــــوقــــــــوفــــــــون، مــــــــا يـــــثـــــري ارتـــــــــيـــــــــاح عــــائــــلــــة 

فلويد.

وكانت هــذه املاحقات يف صلب 
مــطــالــب املــتــظــاهــريــن، الـــذيـــن يــعــرون 

عن غضبهم يف جميع أنحاء الباد.
ورأى حــاكــم واليـــة مينيسوتا أن 
اتــــــــهــــــــام الــــــشــــــرطــــــيــــــن األربــــــــــعــــــــــة يــــشــــّكــــل 
فــرصــة »ملــعــالــجــة مــشــكــلــة الــعــنــصــريــة 
املـــؤســـســـيـــة، واإلفـــــــات مــــن الـــعـــقـــاب« 

اللذين أديا إىل موت فلويد.
مـــــــــــــــن جــــــــــهــــــــــتــــــــــه، رحـــــــــــــــــــب الــــــــرئــــــــيــــــــس 
األمــــــــــــــرييك الــــــســــــابــــــق، بــــــــــــــاراك أوبـــــــامـــــــا، 
»بــــتــــغــــيــــري الــــعــــقــــلــــيــــة« الـــــــــذي يــــمــــكــــن أن 
يــــــــــؤدي إىل إصـــــــاحـــــــات عــــــىل املــــســــتــــوى 

الوطني، برأيه.
وقــــــــــــــــــــــال أوبـــــــــــــــــامـــــــــــــــــا، يف لـــــــــــقـــــــــــاء عـــــر 
الــــفــــيــــديــــو مـــــع نــــاشــــطــــن: »تــــــذكــــــروا أن 
هذا البلد تأسس عىل حركة احتجاج 

كان اسمها الثورة األمريكية«.
ويف عــــــشــــــرات املــــــــــدن األمـــــريكـــــيـــــة، 
خرج آالف املتظاهرين مرة أخرى إىل 
الــــشــــوارع، أول مـــن أمــــس، بعضهم 
ــــــىل تــــــحــــــدي حـــــظـــــر الــــتــــجــــول  مــــصــــمــــم عـ
مـــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــدداً. وقـــــــــــــــــــــــد أوقــــــــــــــــــــــــــــف عــــــــــــشــــــــــــرات 
ــــلــــــن ومــــانــــهــــاتــــن  ــــروكــ األشــــــــخــــــــاص يف بــ
لـــعـــدم احــــــرتام األوقــــــات الـــتـــي حــددهــا 

القانون.
وقـــــــــــامـــــــــــت الــــــــــشــــــــــرطــــــــــة، يف األيـــــــــــــــام 
املــــــــاضــــــــيــــــــة، بــــــاعــــــتــــــقــــــال نــــــحــــــو 10 آالف 

شخص يف جميع أنحاء الباد.
واشنطن À وكاالت

وزير الدفاع 
األميركي السابق 

يتهم ترامب
بـ »تقسيم« 

الواليات المتحدة

احتجاج تحدي »حظر التجول« في كاليفورنيا على وفاة جورج فلويد. À أ.ف.ب

ــــنـــــي  ــــمـ ــيـ ــ ــــنــــــت قــــــــــــــــوات الـــــــجـــــــيـــــــش الـ ــــكــ ــــمــ تــ
ــــتـــــحـــــالـــــف  والـــــــقـــــــبـــــــائـــــــل، مـــــــســـــــنـــــــودة بـــــالـ
الـــعـــربـــي، مـــن تـــدمـــري أكــــر تــعــزيــزات 
ــــنــــــي حـــشـــيـــش  ــــيــــــة يف مــــــديــــــريــــــة بــ حــــــوثــ
ــــابـــــعـــــة ملــــحــــافــــظــــة صـــــنـــــعـــــاء، فـــيـــمـــا  ــــتـ الـ
شــــهــــدت جـــبـــهـــات الـــــجـــــوف وصـــعـــدة 
ومـــــأرب عــمــلــيــات عــســكــريــة وغــــارات 
لـــــــــلـــــــــتـــــــــحـــــــــالـــــــــف، يف حـــــــــــــــن اســـــــــتـــــــــمـــــــــرت 
ــــيـــــة يف  مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــــحــــــويث االنـــــقـــــابـ
خــــــــــــروقــــــــــــهــــــــــــا لــــــــــلــــــــــهــــــــــدنــــــــــة األمــــــــــــمــــــــــــيــــــــــــة يف 

الساحل الغربي.
الــــــــــــــتــــــــــــــفــــــــــــــاصــــــــــــــيــــــــــــــل، دمـــــــــــــــــــــرت  ويف 
مــــقــــاتــــات الــــتــــحــــالــــف الــــعــــربــــي لـــدعـــم 
الـــــــــــشـــــــــــرعـــــــــــيـــــــــــة يف الـــــــــــــيـــــــــــــمـــــــــــــن، أمـــــــــــــــــس، 
تـــــــــــــعـــــــــــــزيـــــــــــــزات ملــــــــيــــــــلــــــــيــــــــشــــــــيــــــــات الــــــــــحــــــــــويث 
ــــمــــــة  ــــعــــــاصــ االنــــــــقــــــــابــــــــيــــــــة يف مــــــحــــــيــــــط الــ
صنعاء، ما أدى إىل مصرع وإصابة 
ــــقـــــاً  الــــــعــــــشــــــرات مـــــــن عـــــنـــــاصـــــرهـــــم، وفـ

مشرية ملـــــــــــصـــــــــــادر مـــــــيـــــــدانـــــــيـــــــة، 

إىل أن مقاتات التحالف استهدفت 
ــــة تـــــــعـــــــزيـــــــزات حــــوثــــيــــة  ــــيــ بـــــــــغـــــــــارات نــــــوعــ
كــبــرية، يف وادي رجــام بمديرية بني 
حـــــــشـــــــيـــــــش، كــــــــانــــــــت يف طــــــريــــــقــــــهــــــا إىل 

جبهات نهم وصرواح.
وأوضـــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــت املـــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــادر أن 
ــــابـــــات وعــــربــــات  الــــتــــعــــزيــــزات تـــضـــم دبـ
عـــــــــســـــــــكـــــــــريـــــــــة مــــــــصــــــــفــــــــحــــــــة وراجـــــــــــــــمـــــــــــــــات 
صواريخ كاتيوشا، تم تحريكها من 
مــــــعــــــســــــكــــــر لــــــلــــــحــــــوثــــــيــــــن يف املــــــــديــــــــريــــــــة 
بــــــــــــاتــــــــــــجــــــــــــاه جــــــــــبــــــــــهــــــــــات نــــــــــهــــــــــم صـــــــنـــــــعـــــــاء 
وصرواح مأرب لتعويض خسائرها 
ــــام املــاضــيــة  الـــتـــي تــكــبــدتــهــا خــــال األيــ

ــــتـــــة إىل أن  يف تــــلــــك الــــجــــبــــهــــات، الفـ
ــــيـــــادات  ــــانـــــت تــــضــــم قـ ــــتـــــعـــــزيـــــزات كـ الـ

ميدانية بارزة، بينهم خراء 
ألغام 

وصواريخ 
تم 

تدريبهم يف إيران ولبنان.
وتــــــــــــواصــــــــــــلــــــــــــت املـــــــــــــواجـــــــــــــهـــــــــــــات بـــــن 
الــــــــــجــــــــــيــــــــــش الـــــــــيـــــــــمـــــــــنـــــــــي والـــــــــــقـــــــــــبـــــــــــائـــــــــــل يف 
جبهات نهم، وسط أنباء عن تقدم 
لــلــجــيــش يف مــســرية الــجــبــهــة بــاتــجــاه 
مــــــديــــــريــــــة خـــــــــــــــوالن، فـــــيـــــمـــــا تـــــواصـــــلـــــت 
ــــهــــــة مــــن  ــــبــ املـــــــــواجـــــــــهـــــــــات يف قــــــلــــــب الــــــجــ
جهة فرضة نهم، ولم يعد يفصل 
الــقــوات الــيــمــنــيــة عــن نــقــيــل الــفــرضــة 

سوى كيلومرتين فقط.
مــــــــــــــــــن جــــــــــــهــــــــــــة أخــــــــــــــــــــــــــــــــــرى، ذكــــــــــــــــــرت 
مــــصــــادر عـــســـكـــريـــة أنـــــه تــــم اكـــتـــشـــاف 
أكــر حــقــل لــألــغــام الــتــي زرعــتــهــا 
املــــــــيــــــــلــــــــيــــــــشــــــــيــــــــات يف مـــــحـــــيـــــط 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة، يـــــضـــــم مــــئــــات 
مـــــــــــــــن  ف  ال آل ا

األلغام 

واملــتــفــجــرات، ويــنــتــشــر عــىل مساحة 
زراعية كبرية، ويهدد حياة املدنين 
مـــــــــــــن املـــــــــــــــــزارعـــــــــــــــــن والـــــــــــــــــرعـــــــــــــــــاة يف تـــــلـــــك 

املناطق.
وأشــــــــــارت املـــــصـــــادر إىل أن فــــرقــــاً 
عـــــســـــكـــــريـــــة بـــــرفـــــقـــــة خـــــــــــراء الـــــرنـــــامـــــج 
السعودي لنزع األلغام »مسام«، 
تـــمـــكـــنـــت مـــــن تـــفـــكـــيـــك وإتـــــــــاف قــــرابــــة 
200 ألـــــــــــــــــــــــف لــــــــــــغــــــــــــم وذخــــــــــــــــــــــــــــــــــرية غـــــــري 
منفجرة، كانت تهدد حياة املدنين 

يف طوق صنعاء.
ويف مـــــــــــــــــــــــــأرب أكـــــــــــــــــــــــــدت مـــــــــــصـــــــــــادر 
عــســكــريــة تــمــكــن قـــوات الــجــيــش مــن 
إســــــــــقــــــــــاط ثــــــــــــــاث طــــــــــــائــــــــــــرات مـــــــســـــــرية، 
أطلقتها ميليشيات الحويث باتجاه 
أهداف مدنية يف املحافظة املحررة.

وأوضـــــــــحـــــــــت املـــــــــصـــــــــادر اســـــتـــــمـــــرار 
املــــــعــــــارك يف جــــبــــهــــات صــــــــــرواح غــــرب 
املحافظة بن الجيش وامليليشيات، 
وأن قــــــــــيــــــــــادات حــــــوثــــــيــــــة ســـــقـــــطـــــت يف 
مـــــــــواجـــــــــهـــــــــات الـــــــيـــــــومـــــــيـــــــن املـــــــاضـــــــيـــــــن، 
بينها القيادي عبدالحميد املرتىض، 
ــــيـــــة،  والــــــعــــــمــــــيــــــد ســـــلـــــيـــــم هـــــــــــــادي الـــــفـــــقـ
الــــــــــرائــــــــــد أســــــــامــــــــة صـــــــالـــــــح عـــــــزالـــــــديـــــــن، 
والــــقــــيــــادي صـــالـــح عــيــظــة الـــغـــمـــران، 

والقيادي أحمد رضوان املؤيد، إىل 
جانب اثنن من القيادات امليدانية.
عــــــــــىل الــــــصــــــعــــــيــــــد ذاتـــــــــــــــــــه، ذكــــــــــرت 
مـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــادر عـــــــــــســـــــــــكـــــــــــريـــــــــــة يــــــــــمــــــــــنــــــــــيــــــــــة أن 
مــــــيــــــلــــــيــــــشــــــيــــــات الـــــــــــحـــــــــــويث خـــــــــســـــــــرت يف 

جــــــــبــــــــهــــــــات نــــــــهــــــــم ومـــــــــــــــــــــــأرب والــــــــــجــــــــــوف 
والـــبـــيـــضـــاء، خـــــال األشــــهــــر األربـــعـــة 
املــــاضــــيــــة، مــــن عـــنـــاصـــرهـــا وقـــيـــاداتـــهـــا 
املـــــــــيـــــــــدانـــــــــيـــــــــة مــــــــــــا لــــــــــــم تــــــــخــــــــســــــــره خــــــــال 
الــــســــنــــوات األربـــــــــع املــــاضــــيــــة، مـــشـــرية 
إىل أن قــوائــم الــقــتــىل تــضــم أكــر من 
ــــفــــــوف  500 قــــــــــيــــــــــادي مــــــــــيــــــــــداين يف صــ
املـــــــيـــــــلـــــــيـــــــشـــــــيـــــــات، قــــــــتــــــــلــــــــوا خــــــــــــــال تــــلــــك 
الـــــــفـــــــرتة، بــــيــــنــــهــــم خـــــــــراء عــــســــكــــريــــون 
ــــانــــــب، أمــــــا الــــقــــتــــىل مـــــن الـــعـــنـــاصـــر  أجــ

املغرر بهم فهم باآلالف.
ويف صـــــــــــعـــــــــــدة، كـــــــشـــــــف مــــــصــــــدر 
عـــــســـــكـــــري عـــــــن مــــــصــــــرع خــــمــــســــة مـــن 
عـــــــــــنـــــــــــاصـــــــــــر الـــــــــــــــحـــــــــــــــويث بـــــــــــــــغـــــــــــــــارة جــــــــويــــــــة 
ملـــــــــقـــــــــاتـــــــــات الـــــــــتـــــــــحـــــــــالـــــــــف، فــــــــــضــــــــــاً عـــــن 
تـــــــدمـــــــري آلــــــــيــــــــات عـــــســـــكـــــريـــــة يف جـــبـــهـــة 
كــــــــــتــــــــــاف الــــــــبــــــــقــــــــع عــــــــــــىل الــــــــــــــحــــــــــــــدود مـــــع 

السعودية.
ويف حـــــجـــــة، قـــصـــفـــت مـــقـــاتـــات 
الـــــــتـــــــحـــــــالـــــــف بــــــــثــــــــاث غــــــــــــــــــارات مــــــوقــــــعــــــاً 
حـــــــوثـــــــيـــــــة يـــــــضـــــــم مــــــــخــــــــزن أســـــــلـــــــحـــــــة يف 
مـــحـــيـــط مــــديــــريــــة حــــــرض الــــحــــدوديــــة 
ــــيــــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة  ــــربــ ــــعــ مــــــــع املـــــمـــــلـــــكـــــة الــ

ودمرته بالكامل.
صنعاء À اإلمارات اليوم

تدمير مخازن أسلحة وأليات عسكرية

عملية عسكرية نوعية تطال أكبر تعزيزات الحوثيين في صنعاء

500

200

قيادي ميداني 
في صفوف الميليشيات 
قتلوا خالل السنوات 
األربع الماضية.

ألف لغم وذخيرة غير 
منفجرة تم تفكيكها 
وإتالفها ظلت تهدد 
حياة المدنيين في طوق 
صنعاء.

قافلة عسكرية تابعة للجيش اليمني خالل استعدادات عسكرية ضد هجمات الميليشيات. À أرشيفية

ترامب يصف ماتيس ب»الجنرال 
الذي يحظى بأكثر تقدير مبالغ 

فيه بالعالم«.

تعديل تهمة الشرطيين األربعة الذين أوقفوا فلويد لتصبح »القتل«

التشريح يكشف إصابة فلويد بـ »كورونا«
أظهر تشريح جثة جورج فلويد 

الذي أثارت وفاته - بعدما 
اعتقلته شرطة مدينة 

 
ً
مينيابوليس األميركية تنديدا
 بالتحيز العرقي في 

ً
عالميا

أوساط أجهزة إنفاذ القانون 
 بفيروس 

ً
بالبالد - أنه كان مصابا

»كورونا«، لكن العدوى لم 
تسجل على أنها عامل أسهم 

في موته.
والسبب الرسمي للوفاة، 
ير من 20  الذي يرد في تقر
صفحة نشره مكتب الطبيب 
الشرعي بمقاطعة هنيبين، 

أول من أمس، هو توقف 

القلب والرئتين، بينما كانت 
الشرطة تكبل فلويد أثناء إلقاء 

القبض عليه يوم 25 مايو.
واعتبر الطبيب الشرعي أن 

طريقة موته كانت جريمة قتل. 
وأقيل أربعة من أفراد الشرطة 

من عملهم بسبب دورهم 
في الواقعة التي سجلها أحد 
المارة على هاتفه المحمول، 
وهم محتجزون بتهم جنائية، 

وأحدهم متهم بالقتل.
 عوامل 

ً
ير أيضا وأدرج التقر

 
ً
إضافية عدة، باعتبارها »ظروفا
مهمة« أسهمت في وفاته، 

تشمل تعب القلب وارتفاع 

 من 
ً
ضغط الدم، وتسمما

تناول الفنتانيل، وهو عقار 
قوي أفيوني المفعول، 

إضافة إلى تعاطي منشط 
الميثامفيتامين في اآلونة 

 إلى 
ً
ير أيضا األخيرة. وأشار التقر

أن نتيجة فحص مسحة األنف، 
الذي أجري لفلويد بعد موته 

للكشف عن فيروس كورونا، 
 أظهر 

ً
جاءت إيجابية، وأن فحصا

 إصابته بالفيروس في 
ً
أيضا

الثالث من أبريل الماضي، أي 
قبل نحو ثمانية أسابيع من 

وفاته.
واشنطن À رويترز

https://www.emaratalyoum.com/
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يـــــوجـــــد يف الــــــوقــــــت الـــــــراهـــــــن 21 وزيــــــــرة 
دفـــــــــــــــــــاع يف 159 دولـــــــــــــــــــة يف الــــــــعــــــــالــــــــم، 
ويشمل ذلك إيطاليا، وجزر املالديف 
الجميلة والــصــغــرة، وأخــــراً لــبــنــان، 
ولكنه يشمل أيضاً سبعاً من بني 30 
دولة عضواً يف حلف شمال األطليس 

)الناتو(. 
لـــقـــد اســـتـــطـــاعـــت املــــــرأة يف جــمــيــع 
ــــتـــــحـــــم مـــعـــقـــل  ــــــم أن تـــــقـ ــــالـ ــ ــــعـ ــ أنــــــــحــــــــاء الـ
الــــذكــــور الــــقــــوي، لــتــثــبــت جـــدارتـــهـــا يف 
هـــــــذا املــــــجــــــال، فــــاملــــســــائــــل الـــعـــســـكـــريـــة 
الـــــــتـــــــي كـــــــانـــــــت تـــــعـــــتـــــر مــــــــن صـــــاحـــــيـــــات 
الـــرجـــل، يــتــم تــســلــيــمــهــا اآلن لــلــنــســاء 
الــقــادرات واملطلعات اللوايت لديهن 
الــــــــقــــــــوة والـــــــعـــــــقـــــــول إلدارة الــــــــقــــــــوات، 
ــــاتـــــهـــــا، وضــــــمــــــان أمـــــن  ــــيـــــاجـ ــــتـ وفـــــهـــــم احـ
الـــــدولـــــة كــــأولــــويــــة قــــصــــوى. تـــقـــلـــيـــديـــاً، 
يــــتــــوىل رجـــــل هـــــذا املــــنــــصــــب، ولــــكــــن يف 
اآلونــــــــــة األخــــــــــرة تــــغــــر االتـــــــجـــــــاه، وتــــم 
إفـــــســـــاح املـــــجـــــال لــــلــــنــــســــاء لــــلــــعــــب هــــذا 

الدور بأكرث الطرق كفاءة.
من هــؤالء النسوة: وزيــرة دفاع 
جنوب إفريقيا، نوسيفيوي مابيسا 
ــــرنـــــســـــا،  نــــــــاكــــــــاكــــــــوال، يـــــونـــــيـــــو 2012. فـ
فـــــــــــلـــــــــــورانـــــــــــس بــــــــــــــــــــــاريل، يــــــــونــــــــيــــــــو 2017. 
أملــــــانــــــيــــــا، أنـــــجـــــريـــــت كــــــرامــــــب كـــــارنـــــبـــــاور 
يوليو 2019. هولندا، أنك بيليفيلد، 
أكتوبر 2017. النمسا، كلوديا تانر، 
يــــــنــــــايــــــر 2020. إســـــــبـــــــانـــــــيـــــــا، مـــــارغـــــريـــــتـــــا 
روبــــــــــلــــــــــســــــــــن 2018، ويـــــــــــــســـــــــــــرا فـــــــيـــــــوال 
أمــــــــــهــــــــــر، 2019. أســــــــــرالــــــــــيــــــــــا، لـــــيـــــنـــــدا 
ــــنـــــولـــــدز، مــــايــــو 2019. الــــدنــــمــــارك،  ريـ
تــــــــــــريــــــــــــن بـــــــــــــرامـــــــــــــســـــــــــــن، يــــــــــونــــــــــيــــــــــو 2019. 
بـــنـــغـــاديـــش، شــيــخــة حــســيــنــة، يــنــايــر 
2009. نــيــكــاراغــوا، مــارتــا إلــيــنــا رويــث 
ســــــيــــــفــــــيــــــيــــــا، مـــــــــــــــــارس 2013. كـــــيـــــنـــــيـــــا، 
ريـــــــتـــــــشـــــــيـــــــا أومـــــــــــــــامـــــــــــــــو، مــــــــــايــــــــــو 2013. 
البوسنة والهرسك، ارينا بينديس، 
فــــرايــــر 2015. مـــقـــدونـــيـــا الـــشـــمـــالـــيـــة، 
رادمــيــا ســيــكــريــنــســكــا، يــونــيــو 2017. 

ألـــــــبـــــــانـــــــيـــــــا أولــــــــــتــــــــــا تـــــــشـــــــاســـــــكـــــــا، ســــبــــتــــمــــر 
2017. إفــــــريــــــقــــــيــــــا الــــــــوســــــــطــــــــى، مـــــــــاري 
نــــــــــــويــــــــــــل كــــــــــــــــــويــــــــــــــــــارا، ســــــــبــــــــتــــــــمــــــــر 2017. 
املالديف، ماريا أحمد ديدي سبتمر 
2017. الــــــــغــــــــابــــــــون، روز كــــريــــســــتــــيــــان 
2019. جـــــــــــزر  فـــــــــــــــــرايـــــــــــــــــر  رابــــــــــــــــــــــــونــــــــــــــــــــــــدا، 
ســـــلـــــيـــــمـــــان، النــــــيــــــل تــــــانــــــانــــــجــــــادا أبـــــريـــــل 
ــــايـــــر  ــنـ ــ 2019. لــــــــبــــــــنــــــــان، زيــــــــنــــــــة عــــــــكــــــــر، يـ
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فعالية الجيوش
ويتحكم بعض هؤالء النسوة يف أكر 
ــــيـــــات الـــــــدفـــــــاع يف أوروبـــــــــــــــا، فـــهـــل  ــــزانـ ــــيـ مـ
ستتحسن طبيعة وفعالية الجيوش 
لــلــدفــاع عـــن بــلــدانــهــا إذا حــــدث تــــوازن 
بـــــــــــــني الـــــــــجـــــــــنـــــــــســـــــــني؟ كـــــــــــانـــــــــــت هـــــــــــــــــذه هـــــي 
النظرية األساسية التي ظلت تضغط 
لتغير النمطني الــداخــي والخارجي 
لــــلــــجــــيــــوش يف جــــمــــيــــع أنــــــحــــــاء الــــعــــالــــم 
عــــــى مـــــــدى الـــــســـــنـــــوات الـــــــــــ40 املــــاضــــيــــة. 

هــــــــــــــذه الـــــــــخـــــــــطـــــــــوة الــــــــــثــــــــــوريــــــــــة تـــــــشـــــــر إىل 
الــتــحــدي بـــني الــجــنــســني يف واحــــد من 
أكــــــرث الــــقــــطــــاعــــات الــــتــــي يـــهـــيـــمـــن عــلــيــهــا 

الذكور عى هذا الكوكب.
بالنسبة لبعض الجيوش، مثل 
املــمــلــكــة املــتــحــدة والــــواليــــات املــتــحــدة، 
ُيــســمــح لــلــنــســاء بـــااللـــتـــحـــاق بــالــجــيــش 
وفـــقـــاً لــلــنــمــوذج الـــــذكـــــوري، ويــوصــف 
هــــــــذا الــــنــــهــــج بـــــأنـــــه مـــــــســـــــاواة حـــقـــيـــقـــيـــة. 
الحقيقة هي أن هذه املنظمات تقبل 
النساء، طاملا أنهن عى استعداد ألن 

يصبحن مثل الرجال قدر اإلمكان.

مثال بارز
تـــقـــدم الــــرويــــج مــــثــــاالً بـــــــارزاً جــــــداً لــهــذا 
النهج العسكري النسايئ، من خال 
تدريبها لنخبة من املغاوير النسائية 
املـــــــــــســـــــــــمـــــــــــاة »جــــــــــــيــــــــــــغــــــــــــرتــــــــــــروبــــــــــــني« )قــــــــــــــوة 
الـــــصـــــيـــــاد(. كــــانــــت الــــــرويــــــج مـــــن أوائــــــل 
دول »الـــنـــاتـــو« الــتــي ســمــحــت للنساء 

بــاالنــضــمــام إىل الـــقـــوات الــقــتــالــيــة، يف 
ــــام  ــ ــــــات. ومــــــــنــــــــذ عـ ــنـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــانـ ــ ــــمـ ــ ــثـ ــ ــ مـــــنـــــتـــــصـــــف الـ
2014، تدربت نخبتها الكوماندوز يف 
مـــــــــــجـــــــــــمـــــــــــوعـــــــــــات مـــــــــنـــــــــفـــــــــصـــــــــلـــــــــة، حــــــســــــب 
ــــلـــــب مـــــــن الــــنــــســــاء  ــــنــــــس. وهــــــنــــــا ُيـــــطـ الــــــجــ
تــحــقــيــق املــعــايــر الــبــدنــيــة نــفــســهــا مثل 
الـــرجـــال، ولــكــنــهــن أثــبــن نــجــاحــاً أكــر 
يف القيام بذلك عندما يتدربن بشكل 

منفصل عن الرجال. 
فـــــــــرنـــــــــســـــــــا، عـــــــــــى ســـــــبـــــــيـــــــل املــــــــــثــــــــــال، 
تــــــــــســــــــــعــــــــــى لــــــــتــــــــحــــــــقــــــــيــــــــق الــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــوازن بــــــني 
الجنسني يف هذا املجال )بشكل غر 
عــــادي(. أحـــد أهـــم اإلنـــجـــازات يف هــذا 
املـــــجـــــال لـــلـــرئـــيـــس إيــــمــــانــــويــــل مــــاكــــرون 
هــــو تــعــيــيــنــه فـــلـــورانـــس بــــــاريل، وزيـــــرة 
لــــــــــلــــــــــدفــــــــــاع، والــــــــــــتــــــــــــي أعــــــــــــــــــــــادت مــــــســــــرة 
الــــــــرئــــــــيــــــــس يف تـــــحـــــقـــــيـــــق الـــــــــــــتـــــــــــــوازن بــــني 
الــجــنــســني. وتــفــخــر فــرنــســا بــامــتــاكــهــا 

رابع أكرث جيش أنثوي يف العالم. 
قــامــت الــقــوات املسلحة الكندية 

ــــايــــــر املــــــاديــــــة  ــــعــ بـــــمـــــا يــــــعــــــرف بـــــتـــــحـــــدي املــ
الــــــقــــــائــــــمــــــة يف الـــــــــوقـــــــــت الــــــــــحــــــــــايل، وهــــــو 
مـــــــــوضـــــــــوع مــــــــقــــــــدس إىل حـــــــــد كــــــبــــــر يف 
الـــــدوائـــــر الـــعـــســـكـــريـــة. وأوضـــــــح الــقــائــد 
املــــــــــــســــــــــــؤول عـــــــــــن مـــــــــركـــــــــز الـــــــــتـــــــــدريـــــــــب أن 
»الــــــــــتــــــــــغــــــــــيــــــــــرات تــــــــــحــــــــــدث ألن طــــبــــيــــعــــة 
الحرب تــغــرت«، وألن العالم تخى 
عـــــــــن قــــــطــــــع الـــــــجـــــــنـــــــود مـــــــســـــــافـــــــات يـــبـــلـــغ 
طولها 13 كم مشياً عى األقدام، ما 
أدى إىل إعادة تعريف التدريب. عى 
عـــكـــس الــــرويــــجــــيــــني، الــــذيــــن يــــدربــــون 
الــــــــــــنــــــــــــســــــــــــاء عــــــــــــــــى مـــــــــــعـــــــــــايـــــــــــر الــــــــــــــــذكــــــــــــــــور، 
واســـــــــــتـــــــــــخـــــــــــدم الـــــــــكـــــــــنـــــــــديـــــــــون الـــــطـــــبـــــيـــــعـــــة 
املــــــــتــــــــغــــــــرة لـــــــلـــــــحـــــــرب لـــــلـــــبـــــحـــــث وإعــــــــــــــــادة 
تــعــريــف أنــظــمــة الــلــيــاقــة املــثــى واألكـــرث 
شــــمــــولــــيــــة لـــلـــجـــمـــيـــع يف ســـــيـــــاق الــــقــــرن 
الـــــــــــ21، بـــمـــا يف ذلــــــك الـــصـــحـــة الـــبـــدنـــيـــة 

والعقلية. 
ترجمة: عوض خيري

■ عن »فوربس«

بعضهن يتحكمن في أكبر ميزانيات عسكرية بأوروبا

تولين »وزارات دفاع«.. نساء يقتحمن المجال األصعب للرجال

)من اليسار إلى اليمين( وزيرات دفاع كل من فرنسا وهولندا وإسبانيا والدنمارك وألمانيا. À من المصدر

كانت النرويج من أوائل دول 
»الناتو« التي سمحت للنساء 

باالنضمام إلى القوات القتالية، 
في منتصف الثمانينات.

بالنسبة لبعض الجيوش، مثل 
بريطانيا وأميركا، ُيسمح للنساء 

 للنموذج 
ً
بااللتحاق بالجيش وفقا

الذكوري، وُيوصف هذا النهج بأنه 
مساواة حقيقية.

المذيع الراحل اعتاد »السهام الجارحة« في يونيو من كل عام

أسرار جديدة عن حرب 1967 يكشفها كتاب 
حول اإلعالمي أحمد سعيد

خالد محمود À القاهرة

يكشف كــتــاب جــديــد يف طــور اإلعــداد 
عــن اإلعـــامـــي املــصــري الـــراحـــل أحــمــد 
ســـعـــيـــد، الـــــــذي ارتــــبــــط اســــمــــه بــــإذاعــــة 
»صــــــوت الــــعــــرب« يف ســـتـــيـــنـــات الـــقـــرن 
املـــايض، كــمــا ارتــبــط بتقديم البيانات 
الــعــســكــريــة الـــتـــي أعـــلـــنـــت عــــن انــتــصــار 
العرب، عى غر الحقيقة، يف حرب 
1967، عن جوانب يماط عنها اللثام 
ــــلـــــمـــــرة األوىل يف كـــــوالـــــيـــــس الـــحـــقـــبـــة  لـ
ــــنـــــاصـــــريـــــة الــــســــيــــاســــيــــة، وعــــــــن أدوار  الـ
ســـــعـــــيـــــد الــــــــســــــــريــــــــة، وعــــــــاقــــــــة »صــــــــوت 
العرب« بحركة التحرر الوطني، بما 
يف ذلـــك تفاصيل سياسية وإعــامــيــة 

تتماس مع حرب 1967.
وقــــــال الـــكـــاتـــب الـــصـــحـــايف ســعــيــد 
الـــشـــحـــات، الــــذي ســلــمــت إلــيــه أوراق 
ســـــــعـــــــيـــــــد لـــــــصـــــــيـــــــاغـــــــتـــــــهـــــــا، لــــــــــــــــــ»اإلمـــــــــــــــــارات 
اليوم«، إن املذكرات ستشمل أسراراً 
جـــــــــديـــــــــدة ومــــــهــــــمــــــة عـــــــــن نـــــــشـــــــأة إذاعــــــــــــة 
»صوت العرب«، وعن دور املخابرات 
املــــصــــريــــة يف ذلـــــــك، وتـــفـــاصـــيـــل إســـنـــاد 
اإلذاعـــــــــــــة لـــــإعـــــامـــــي صـــــالـــــح جــــــــودت، 
وتـــــــــــــــغـــــــــــــــيـــــــــــــــره بـــــــــــــعـــــــــــــد فـــــــــــــــــــــــــرة العـــــــــــــــــــــــــراض 
عـــبـــدالـــنـــاصـــر عـــلـــيـــه، كـــمـــا تـــكـــشـــف عــن 
حــــــــكــــــــايــــــــات مـــــــــثـــــــــرة يف كـــــيـــــفـــــيـــــة إعـــــــــــــداد 
املــــذيــــعــــني لـــــــ»صــــــوت الـــــــعـــــــرب«، حــيــث 

يــــراعــــى يف مــــن يـــتـــم اخـــتـــيـــاره قـــدرتـــه 
عــــــى مــــخــــاطــــبــــة جـــمـــيـــع الـــــــدول 

العربية، والذي أشرف عى 
هــذا اإلعــداد عمالقة الفكر 
والثقافة يف تلك الحقبة، 
ــيــــــد  ــ ــــمــ عــ مـــــــــقـــــــــدمـــــــــتـــــــــهـــــــــم  ويف 
األدب الــــــعــــــربــــــي الـــــدكـــــتـــــور 

طــه حــســني، والــعــالــم األزهــــري شيخ 
األزهر الدكتور محمود شلتوت. 

وأضــــــــــاف الــــشــــحــــات أن »الــــكــــتــــاب 

ســيــتــطــرق إىل تــفــاصــيــل املـــعـــارك الــتــي 
خـــــاضـــــتـــــهـــــا إذاعــــــــــــــــة صـــــــــــوت الـــــــــعـــــــــرب يف 
مــعــركــة نــفــي الــعــاهــل املــغــربــي محمد 
الــــــــــــــــخــــــــــــــــامــــــــــــــــس، ويــــــــــــــــومــــــــــــــــيــــــــــــــــات الـــــــــــــــثـــــــــــــــورة 
الــجــزائــريــة، وتــأمــيــم قــنــاة الــســويــس، 
والوحدة املصرية السورية، ونكسة 
1967، كــمــا يــشــمــل أيــضــاً دور أحــمــد 
ســــــــــــــــعــــــــــــــــيــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــري، ومــــــــــــــــهــــــــــــــــامــــــــــــــــه 
ــــيــــــة، وكـــــــوالـــــــيـــــــس األجـــــــــــــواء  ــــائــ ــــنــ ــــثــ ــــتــ االســ
الــــــــســــــــيــــــــاســــــــيــــــــة واإلعـــــــــــــامـــــــــــــيـــــــــــــة يف تـــــلـــــك 
الـــــفـــــرة، مــــضــــافــــاً إىل دوره اإلعــــامــــي 

املعلن«.
وقــــــــــــــال الـــــــشـــــــحـــــــات إن »وثـــــــائـــــــق 
ومستندات اإلعامي الراحل، 
الخاصة بإعداد املذكرات، 
وصــــلــــتــــه كــــامــــلــــة، وقــــد 
اقرح عليه الكاتب 

الـــصـــحـــايف عـــبـــدالـــلـــه الــــســــنــــاوي إصـــــدار 
جــزء خــاص منها عــن الــجــزائــر بشكل 
ـــــه فــــــــــّضــــــــــل إصـــــــــــدارهـــــــــــا  ـــــنــ ـــــكــ مـــــــســـــــتـــــــقـــــــل، لــ
كــــــــامــــــــلــــــــة، وجــــــــــــــــــاءت أزمــــــــــــــــة )كـــــــــــورونـــــــــــا( 

لتعطل العمل بشكل مؤقت«.
وتــــــابــــــع الـــــشـــــحـــــات أن »املـــــــذكـــــــرات 
تسعى إىل تقديم صورة متوازنة عن 
اإلعــــــــــــامــــــــــــي الــــــــكــــــــبــــــــر، الــــــــــــــــذي اعــــــــتــــــــادت 
)الــســهــام الــجــارحــة( أن تنطلق نحوه 
يف ذكـــــرى حــــرب 1967 مـــن كـــل عـــام، 
حــــــيــــــث ربـــــــطـــــــت بـــــيـــــنـــــه وبـــــــــــني الـــــبـــــيـــــانـــــات 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي قــــدمــــهــــا يف اإلذاعــــــــة 
وقـــتـــهـــا، عــــى الــــرغــــم مــــن أن دوره لــم 

يتعد بثها كما وصلته«.
يذكر أن أحمد سعيد ولد يف 29 
ــــطـــــــس 1925، وتــــــــــــــــــرأس إذاعـــــــــــــة  ــ ــــــسـ أغـ
صــــــــــــــوت الـــــــــــعـــــــــــرب عـــــــنـــــــد تــــــأســــــيــــــســــــهــــــا يف 
الرابع يوليو 1953، وعمل بها طوال 
ــتــــــه يف  ــ ــــالــ ــــقــ ــتــ ــ 14 عـــــــــامـــــــــاً حــــــتــــــى قــــــــــــدم اســ

سبتمر1967.
كـــــــــان أحــــــمــــــد ســــعــــيــــد مــــــثــــــار أزمـــــــة 
دبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــة عــــــاملــــــيــــــة بـــــــــني الــــــقــــــاهــــــرة 
ولـــــنـــــدن عـــــــام 1965، حــــيــــث اعـــــرض 
مـــــجـــــلـــــس الـــــــعـــــــمـــــــوم الــــــــريــــــــطــــــــاين عـــى 
دخـــولـــه املــمــلــكــة املـــتـــحـــدة ضــمــن وفــد 
إعــامــي، بسبب تحريضه عــى قتل 
ــــيـــــني أثـــــــنـــــــاء إعـــــــان  ــــانـ ــــنــــــود الـــــريـــــطـ الــــــجــ
الـــــــــــكـــــــــــفـــــــــــاح املــــــــــســــــــــلــــــــــح ضــــــــــــــد االحــــــــــــتــــــــــــال 
الـــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــاين يف مـــــــــــــــــصـــــــــــــــــر مـــــــــطـــــــــلـــــــــع 
الـــخـــمـــســـيـــنـــات، ورفـــــــض عـــبـــدالـــنـــاصـــر 
املـــطـــلـــب الــــريــــطــــاين بــــرفــــع اســــمــــه مــن 
ــــر رئــــيــــس  ــ ــــطـ ــ أعــــــــضــــــــاء الـــــــــوفـــــــــد، مــــــــا اضـ
الـــــوزراء الــريــطــاين هـــارولـــد ويــلــســون 
لــــلــــتــــدخــــل وإقــــــنــــــاع مـــجـــلـــس الـــعـــمـــوم 

الريطاين بالراجع.

لغة الرئيس الفلبيني 
»المحّرضة« تفاقم 

انتهاكات حقوق اإلنسان
ذكـــــر تــقــريــر صـــــدر عــــن األمــــــم املــتــحــدة، 
أمس، أن انتهاكات حقوق اإلنسان يف 
الـــــفـــــلـــــبـــــني صـــــــــــــــارت أكــــــــــــرث حـــــــــــــــدة، حـــيـــث 
تــــــشــــــجــــــع لـــــــغـــــــة الـــــــــرئـــــــــيـــــــــس الـــــفـــــلـــــبـــــيـــــنـــــي، 
رودريجو دوتــريت، »املحّرضة«، عى 
اســتــخــدام الــقــوة العنيفة يف مواجهة 
تــــهــــديــــدات األمـــــــن الـــقـــومـــي واملـــــخـــــدرات 
غــــــر املــــــشــــــروعــــــة. وأضـــــــــــــاف الــــتــــقــــريــــر أن 
»الخطاب املؤجج« إىل جانب »الركيز 
الـــــــــــشـــــــــــديـــــــــــد« لـــــــــــــــــــــــــــــإدارة عــــــــــــى مـــــكـــــافـــــحـــــة 
تــــهــــديــــدات املـــســـلـــحـــني واملـــــــخـــــــدرات غــر 
املـــــشـــــروعـــــة، أســـــفـــــرا عـــــن قـــتـــل اآلالف، 
والقيام باعتقاالت تعسفية، وتشويه 

سمعة املعارضني.
وأوضــــــــــــــح الـــــتـــــقـــــريـــــر أنــــــــــه »مــــــنــــــذ أن 
أطــــــــلــــــــقــــــــت الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة حــــــمــــــلــــــتــــــهــــــا ضــــد 
املـــــــــــــــخـــــــــــــــدرات غـــــــــــر املــــــــــشــــــــــروعــــــــــة يف عــــــــام 
2016، تــــشــــر األرقــــــــــــام الــــرســــمــــيــــة إىل 
مقتل 8663 شخصاً عى األقل، مع 
إشارة بعض التقديرات إىل أن العدد 
الحقيقي يزيد عى ذلك بنسبة ثاثة 
أضـــعـــاف«. وأضــــاف الــتــقــريــر أن هناك 
248 شخصاً عى األقل من املدافعني 
عـــن حـــقـــوق اإلنـــســـان وأصـــحـــاب املــهــن 
الــقــانــونــيــة والــصــحــافــيــني والــنــقــابــيــني، 
الذين قتلوا يف وقائع تتعلق بعملهم 
خال الفرة بني عامي 2015 و2019.
ــــاكــــــات  ــــهــ ــتــ ــ ــــر إن االنــ ــــريــ ــــقــ ــتــ ــ وقـــــــــــــال الــ
املـــوثـــقـــة يف الــفــلــبــني »تــفــاقــمــت بــســبــب 
الــــخــــطــــاب املـــــؤجـــــج الــــــصــــــادر عـــــن أعــــى 

مستويات الحكومة«.
يذكر أنــه منذ أن أصبح دوتــريت 
رئـــيـــســـاً لـــلـــبـــاد يف عـــــام 2016، شــجــع 
منفذي القانون عى استخدام القوة 

املفرطة ضد املجرمني، وعادة ما كان 
ــــقــــــديــــــن شــــــفــــــهــــــيــــــاً، حـــيـــث  ــــتــ ــــنــ يــــــهــــــاجــــــم املــ
يصفهم بالشيوعيني أو اإلرهــابــيــني، 
ويـــصـــدر تــصــريــحــات مــهــيــنــة وجــنــســيــة 

بحقهم. 
مانيال À د.ب.أ

المذيع أحمد سعيد مع زعيم الثورة الجزائرية أحمد بن بيال. À أرشيفية

المذيع أحمد سعيد 
لعب العديد من 

األدوار. À أرشيفية

248
 على األقل من 

ً
شخصا

المدافعين عن حقوق 
اإلنسان وأصحاب المهن 
القانونية والصحافيين 
والنقابيين بالفلبين، قتلوا 
في وقائع تتعلق 
بعملهم خالل الفترة بين 
عامي 2015 و2019.

األمم المتحدة توثق االنتهاكات

دوتيرتي شجع على استخدام 
القوة المفرطة ضد المجرمين. 

À  أ.ب

ما وراء السياسة
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أعـــلـــنـــت رابــــطــــة املـــحـــرفـــن اإلمــــاراتــــيــــة، 
أمـــــــس، فــــوزهــــا بـــجـــائـــزة أفــــضــــل تــقــنــيــة 
مـــبـــتـــكـــرة لـــلـــســـنـــة الــــثــــانــــيــــة عـــــى الــــتــــوايل 
 Digital Studio( ضـــــمـــــن جــــــــوائــــــــز
مـــــشـــــروعـــــهـــــا  عـــــــــن   )2020  Awards
»التصوير من منظور الالعب«، الذي 
أطــــــــــلــــــــــقــــــــــتــــــــــه بـــــــــــــالـــــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــاون مـــــــــــــــــع شـــــــــركـــــــــة 
ســــبــــونــــيــــكــــس املــــتــــخــــصــــصــــة يف تـــقـــنـــيـــات 
الــبــث الــتــلــفــزيــوين. جــاء ذلــك يف حفل 
أقـــــــيـــــــم بــــتــــقــــنــــيــــة االتـــــــــصـــــــــال املـــــــــــــريئ »عــــــن 

بعد«، أول من أمس.
وقـــــــالـــــــت الــــــرابــــــطــــــة إنــــــهــــــا تـــــعـــــد أول 
مـــؤســـســـة ريـــاضـــيـــة تــنــفــذ هـــــذه الــتــقــنــيــة 
ــــطــــــالقــــــة يف نـــهـــايئ  ــــاً، وكــــــانــــــت االنــ ــيــ ــ ــــربــ عــ
كـــــــــــأس الـــــخـــــلـــــيـــــج الـــــــعـــــــربـــــــي بــــــــن شــــبــــاب 

األهيل والوحدة يف املوسم املايض، ثم 
نـــــــــهـــــــــايئ املـــــــســـــــابـــــــقـــــــة نـــــفـــــســـــهـــــا لــــلــــمــــوســــم 
الجاري، بجانب العديد من مباريات 
الــــــــــــدوري. وتـــتـــيـــح هــــــذه الـــتـــقـــنـــيـــة عـــرض 
لقطات مميزة، تصور رؤية امللعب من 
مــوقــع الــالعــب، وتــعــد إضــافــة جديدة 
ومــمــيــزة لــلــبــث الــتــلــفــزيــوين لــلــمــبــاريــات 
الـــــــــذي تـــــحـــــرص الـــــرابـــــطـــــة عــــــى تـــطـــويـــره 
ــــقـــــدم لـــلـــمـــشـــاهـــد  ــتـ ــ بــــشــــكــــل مــــســــتــــمــــر، لـ
مستوى عالياً من الجودة والتقنيات 
ــــبـــــق لــــلــــرابــــطــــة أن فــــــازت  الــــحــــديــــثــــة. وسـ
الـــــــــــــعـــــــــــــام املـــــــــــــــــــــايض بــــــــــمــــــــــشــــــــــروع »املـــــــقـــــــعـــــــد 
االفرايض«، وكذلك جوائز عديدة يف 

السنوات املاضية.
أبوظبي À اإلمارات اليوم

وليد حسين يعلن رحيله
عن شباب األهلي

الرابطة تتوج بجائزة أفضل 
تقنية مبتكرة

النجم التاريخي لريال مدريد مرشح لتدريب فريق ألماني

 في أغسطس المقبل. À تصوير: أسامة أبوغانم
ً
تم تحديد موعد عودة الدوري مبدئيا

6
أبرزها عودة الحياة االقتصادية واإلجراءات االحترازية في الدولة

1- استخدام تقنية تخفيض درجات حرارة املالعب خالل الصيف.
2- عودة الحياة االقتصادية يف الدولة بشكل تدريجي.

3- استكمال املسابقة يحقق العدالة لجميع األندية.
4- عدم إهدار جهد األندية يف موسم كامل.

5- اإلجراءات االحرتازية ضد فريوس كورونا املتخذة يف الدولة.
6- االستفادة من النموذج الخاص باستكمال الدوريات األوروبية. 

األسباب الـ6 

أسباب منطقية تجعل 
استكمال الدوري القرار 

األنسب لجميع األندية

أكد رياضيون أن استكمال مسابقة 
دوري الخليج العربي للموسم 

الحالي، يعد القرار األنسب لجميع 
األندية، رغم الصعوبات التي 

تواجه إقامة المسابقة، بسبب 

صعوبة إجراء المباريات في شهر 
أغسطس، في ظل ارتفاع درجات 

الحرارة في هذه الفترة من 
السنة، إلى جانب توقف األندية 

عن التدريبات والمباريات فترة 
طويلة قد تصّعب من مهمتها 

في االستعداد بشكل جيد 
الستكمال الدوري.

وقالوا لـ»اإلمارات اليوم« إن 
هناك ستة أسباب منطقية تجعل 

استكمال الدوري أفضل خيار 
لجميع األندية، موضحين أن 

التصريحات األخيرة لرئيس االتحاد، 
الشيخ راشد بن حميد النعيمي، 

حول إمكانية التعاقد مع شركة 
مختصة في تخفيض درجات 

الحرارة داخل المالعب باستخدام 
تقنيات حديثة، سيسهم في 

المساعدة على إقامة المباريات 
في هذه الفترة، إلى جانب 

عودة الحياة االقتصادية بشكل 
تدريجي في الدولة، كما أشاروا 

إلى أن استكمال المسابقة 
يحقق العدالة في المنافسة 

على اللقب، وتحديد البطل من 
خالل النتائج والمباريات وليس بقرار 

إداري، إضافة إلى عدم إهدار 
جهد األندية في الموسم 

الحالي، أما السبب الخامس فهو 
اإلجراءات االحترازية التي يتم 
اتباعها في الدولة، والتي 

ستساعد على إقامة المباريات 

دون خطورة على الالعبين 
وجميع المشاركين في تنظيم 

المسابقة، وآخر األسباب 
المنطقية، االستفادة من 

النموذج الخاص بعودة الدوريات 
األوروبية، رغم تفشي فيروس 
كورونا على نطاق واسع في 

»القارة العجوز«.

سيد مصطفى 
وأحمد طارق  À دبي

رضا عبدالهادي: من السهل استكمال 7 جوالتحسن إبراهيم: العودة تنهي المشكالت 
قــــال العــــب املــنــتــخــب الـــوطـــنـــي وشــبــاب 
األهيل والوصل السابق، حسن عيل 
إبـــــــــراهـــــــــيـــــــــم، إن اســــــتــــــكــــــمــــــال الـــــــجـــــــوالت 
الــــســــبــــع املـــتـــبـــقـــيـــة مـــــن مـــســـابـــقـــة دوري 
الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي، هــــو الـــخـــيـــار األمـــثـــل 
واألفضل، الفتاً إىل أن عودة املسابقة 
ســـتـــســـهـــم يف إنـــــهـــــاء جـــمـــيـــع املـــشـــكـــالت 
املــــــــــتــــــــــوقــــــــــع حــــــــــدوثــــــــــهــــــــــا يف حــــــــــــــــال إلــــــــغــــــــاء 
الـــــــــــــــدوري، ســـــــــواء بــــالــــرتــــيــــب الـــــحـــــايل، 
ومـــــــــــنـــــــــــح الـــــــــلـــــــــقـــــــــب لــــــــلــــــــمــــــــتــــــــصــــــــدر شـــــــبـــــــاب 
األهــــــــــــــــــيل، أو إلـــــــــغـــــــــاء جـــــمـــــيـــــع الـــــنـــــتـــــائـــــج 

بشكل عام.
وقال إنه ال توجد خيارات عديدة 
لــــتــــحــــديــــد مـــــصـــــر الــــنــــســــخــــة الــــحــــالــــيــــة، 
وأوضــــــــــــــــح: »يف حــــــــــال إلـــــــغـــــــاء الــــــــــــدوري 
ــــبـــــاب األهـــــــــيل بـــالـــلـــقـــب  يــــجــــب تــــتــــويــــج شـ
مـــبـــاشـــرة، ألنــــه مــتــصــدر الـــرتـــيـــب، أمــا 

الخيار الثاين فهو استكمال املسابقة، 
ما سيسهم يف إنهاء جميع املشكالت 

التي قد تحدث يف حال اإللغاء«.
وأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف: »عــــــــــــــــــــــــــــــــــــودة الــــــــــــــــــــــــــــــدوري 
ستحقق العدالة، وسيكون الحسم 

داخــــــــــــل املــــــلــــــعــــــب، ســــــــــــواء لــــلــــقــــب أو يف 
صراع الهبوط وتحديد املراكز املؤهلة 
ــــيـــــا، بـــيـــنـــمـــا ســـنـــتـــجـــنـــب املـــشـــكـــالت،  آلسـ
خـــــــــصـــــــــوصـــــــــاً بــــــــــــــاعــــــــــــــراض الـــــــــعـــــــــديـــــــــد مــــن 
األنـــــــــديـــــــــة عــــــــى قـــــــــــــرار إلــــــــغــــــــاء الـــــــــــــــدوري، 
ســـــــــــــــــــــواء بــــــــتــــــــحــــــــديــــــــد هـــــــــــويـــــــــــة الـــــــــبـــــــــطـــــــــل أو 

عدمها«.
وأشـــــــار إىل أن اســـتـــكـــمـــل الــــــدوري 
يتطلب منح األندية فرصة إقامة فرة 
ــــبـــــة  ــــقـ إعـــــــــــــــــداد مــــــنــــــاســــــبــــــة، وقـــــــــــــــــال: »الـــــعـ
الـــــــــــوحـــــــــــيـــــــــــدة الــــــــــتــــــــــي أراهـــــــــــــــــــــــا هــــــــــــي تــــــوقــــــف 
املنافسات فرة طويلة تصل إىل ثالثة 
أشــهــر حــتــى اآلن، وهـــو مـــا لـــم يــحــدث 
مـــــن قــــبــــل، لــــذلــــك يـــجـــب مـــنـــح األنــــديــــة 
فــــــرصــــــة جــــــيــــــدة إلقـــــــامـــــــة فــــــــــرة إعــــــــــــداد، 
خصوصاً أن املباريات يف حال إقامتها 

ستكون يف فرة الصيف«.

قال العب الجزيرة السابق، الدويل، 
رضـــــــــــــا عـــــــــبـــــــــدالـــــــــهـــــــــادي، إن املــــــــــؤشــــــــــرات 
ــــانـــــخـــــفـــــاض  ــــلـــــق بـ ــــتـــــعـ الــــــحــــــالــــــيــــــة يف مـــــــــا يـ
مــعــدالت اإلصــابــة بــفــروس كــورونــا، 
وارتـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــاع حـــــــــــــــــــــــــــــاالت الــــــــــــــشــــــــــــــفــــــــــــــاء بــــــن 
املصابن، وإقدام املجالس الرياضية 
عـــــــى تــــعــــقــــيــــم املــــــــالعــــــــب، ُتــــــعــــــد حــــــافــــــزاً 
إيجابياً الستكمال بطولة الدوري يف 

أغسطس املقبل.
وأضـــــــــاف: »اســـتـــكـــمـــال الــــجــــوالت 
الــســبــع املــتــبــقــيــة لـــن يــأخــذ حـــيـــزاً كــبــراً 
مــن أجــنــدة املــوســم املقبل، خصوصاً 
أن مـــــــــــن املــــــــمــــــــكــــــــن أن ُتـــــــــــجـــــــــــرى بــــعــــض 
التعديالت عــى نــظــام كــأس الخليج 
الــــعــــربــــي يف املـــــوســـــم الــــجــــديــــد، لــيــقــام 
ــــلـــــوب مــــــن بــــدايــــتــــه  بــــنــــظــــام خـــــــــروج املـــــغـ
ــــــود مـــن  ــــعـ ــ كـــــــــإجـــــــــراء اســــــتــــــثــــــنــــــايئ، ثــــــــم تـ

بــعــدهــا الــبــطــوالت يف املـــواســـم املقبلة 
إىل شكلها الطبيعي«.

وأشــــــــــــــــــــــــــار: »أرى أن اســــــتــــــكــــــمــــــال 
املـــــــــســـــــــابـــــــــقـــــــــة ســـــــيـــــــحـــــــقـــــــق الــــــــــعــــــــــديــــــــــد مـــــن 
املــــــــــكــــــــــاســــــــــب، أبـــــــــــــرزهـــــــــــــا الـــــــــحـــــــــفـــــــــاظ عــــى 

املكتسبات التي حققها الــدوري عى 
ـــه مــــصــــنــــفــــاً مـــن  ــ ـــــونـ ــــتـــــوى آســـــــيـــــــا، كـ مـــــسـ
النخبة، إىل جانب األمور التسويقية 
والــتــنــظــيــمــيــة الـــتـــي حـــقـــق مـــن خــاللــهــا 
مكاسب عدة يف السنوات املاضية«.

وتابع عبدالهادي: »من السهل 
ــــقـــــرار إداري بـــإلـــغـــاء  جـــــــداً أن نــــخــــرج بـ
املوسم، لكن أتصور أن توابع القرار 
ستظهر بعد ذلك، من حيث اللغط 
ـــــدوري،  الــــدائــــر حـــــول مــــن هــــو بـــطـــل الــ
وأحــــقــــيــــة فــــــرق دوري الـــــهـــــواة بـــإتـــمـــام 
عملية الصعود والهبوط، والجدل 
املـــــــــــتـــــــــــوقـــــــــــع يف تـــــــــحـــــــــديـــــــــد آلـــــــــــيـــــــــــة الـــــــــفـــــــــرق 
ــــا  ــيــ ــ املــــــــــشــــــــــاركــــــــــة يف دوري أبـــــــــــطـــــــــــال آســ
النسخة املقبلة، وأتــصــور أن املوقف 
ــــثــــــل هــــــذه  ــــــادي مــ ــــفـ ــ ــتـ ــ ــ ــــا لـ ــنــ ــ ــــديــ ــــأيــ مــــــــــــــــازال بــ

األشياء واستكمال الدوري«.

رضا عبدالهادي. À من المصدرحسن علي إبراهيم. À من المصدر

كــشــفــت صــحــيــفــة »أس« اإلســبــانــيــة، 
أمس، عن أن النجم التاريخي لريال 
مــدريــد، اإلســبــاين راؤول غونزاليز، 

مـــــــرشـــــــح لـــــــتـــــــدريـــــــب فـــــــريـــــــق شــــالــــكــــه 

األملـــــــــــــــــــــــــاين، يف ظـــــــــــل اهـــــــــتـــــــــمـــــــــام الـــــــــنـــــــــادي 
بخدمات راؤول، الذي يدرب املوسم 

الجاري ريال مدريد الرديف. 
وقــالــت إن شــالــكــه يــعــاين حــالــيــاً 
بـــــــــســـــــــبـــــــــب تــــــــــــــــواضــــــــــــــــع نــــــــتــــــــائــــــــجــــــــه، 
وتــــــــــــعــــــــــــرضــــــــــــه ألربــــــــــــــــــــــــــع هـــــــــــزائـــــــــــم 

ـــــنــــــاف الـــــــــــــدوري  ـــــذ اســــــتــــــئـ ــــيـــــة مــــــنـ ــــالـ ــــتـ ــــتـ مـ
األملاين. ويقدم راؤول موسماً مميزاً 
ــــريـــــال، وقــــالــــت وســـائـــل  مــــع رديــــــف الـ

إعـــــــــــــــــالم أملــــــــانــــــــيــــــــة إنــــــــــــــه عـــــــــــى رأس 
قـــــــــــائـــــــــــمـــــــــــة املـــــــــرشـــــــــحـــــــــن 

لشالكه.

حميد نعمان À دبي

ــــيـــــد  أعـــــــلـــــــن العـــــــــــب شـــــــبـــــــاب األهــــــــــــــــيل، ولـ
حــســن، رحــيــلــه عـــن الــفــريــق، بــعــدمــا 
نشر عى حسابه الشخيص يف موقع 
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي »إنـــســـتـــغـــرام«، 
رســـالـــة ودع خــاللــهــا زمــــــالءه، مــؤكــداً 

انتهاء مسرته مع النادي.
ونــــــــــــــشــــــــــــــر ولــــــــــــــيــــــــــــــد حـــــــــــســـــــــــن صـــــــــــــــــورة 
تـــجـــمـــعـــه مــــــع العـــــبـــــي شـــــبـــــاب األهــــــــيل، 
ك، الذين  وعلق عليها قائالً: »إىل املاُلَّ
حـــــاولـــــوا بـــجـــد لـــتـــحـــقـــيـــق الــــنــــجــــاح، إىل 
املوظفن املسؤولن عن كرة القدم، 
الـــــذيـــــن آمـــــنـــــوا بـــــي وأتــــــــــوا بـــــي إىل هـــنـــا، 
ــــلــــــة، إىل  وكــــــــافــــــــأوين خــــــــالل تــــلــــك الــــــرحــ

قـــون يف املـــايض  زمـــــاليئ الـــذيـــن ال ُيـــصـــدَّ
والــــــــحــــــــاضــــــــر، الــــــــذيــــــــن ســـــــــاعـــــــــدوين عـــى 
ــن كــالعــب وشــخــص،  الــنــمــو والــتــحــسُّ

أود أن أقول لهم شكراً جميعاً«.
ــــــر  ــــاهـ ــ ــــمـ ــ وتــــــــــــــوجــــــــــــــه كــــــــــــذلــــــــــــك إىل جـ
الــفــريــق، وقـــال: »ال أستطيع أبـــداً أن 
ــــــى مـــا  ــــيـــــه الـــــكـــــفـــــايـــــة عـ أشـــــكـــــركـــــم بـــــمـــــا فـ
قــــــدمــــــتــــــمــــــوه يل خــــــــــــالل هــــــــــــذا الــــــــوقــــــــت، 
بــغــض الــنــظــر عـــن املـــكـــان الـــــذي أذهـــب 
إلـــــــيـــــــه لــــبــــقــــيــــة حــــــــيــــــــايت، ســـــأعـــــتـــــز دائـــــــمـــــــاً 
بشباب األهيل يف قلبي، أنتم النادي 

واملدينة ستظلون دائماً يف قلبي«.
يــــــــــذكــــــــــر أن ولــــــــــيــــــــــد حــــــــســــــــن تــــلــــقــــى 
عـــرضـــن مـــن الــــوحــــدة والــــعــــن، لــكــنــه 

لم يكشف عن وجهته املقبلة.

أحمد طارق À دبي

  À .وليد حسين
من المصدر
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مواعيد عودة الدوريات عقب فترة التوقف بسبب فيروس كورونا:
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بوروسيا 
دورتموند يريد 

عودة الجماهير 
رغم »كورونا«

يــــــعــــــمــــــل فـــــــــريـــــــــق بـــــــــوروســـــــــيـــــــــا دورتــــــــمــــــــونــــــــد 
األملاين لكرة القدم عىل خطة يعيد بها 
ــــر ملـــــلـــــعـــــبـــــه، بــــيــــنــــمــــا تـــســـتـــكـــمـــل  ـــاهــ ــــمـــ ـــــجــ الـ
مـــنـــافـــســـات الـــــــدوري )بـــونـــدســـلـــيـــغـــا( مــن 
دون جــــــمــــــهــــــور بـــــســـــبـــــب وبــــــــــــــاء فـــــــــروس 

»كورونا«.
وقــــــال املــــديــــر الــــريــــايض يف الــــنــــادي، 
مايكل زورك، لصحيفة »تسايتونغ«، 

أمـــــــــس: »يــــنــــبــــغــــي يف الـــــبـــــدايـــــة أن نـــكـــون 
ــــــب، لـــكـــن  ــــعـ ــ ــلـ ــ ــ ســــــــعــــــــداء أن بـــــإمـــــكـــــانـــــنـــــا الـ
بالطبع نحن ننظر يف كل االحتماالت«، 
وأضــــــــــــــــــــــاف: »ســـــــنـــــــتـــــــجـــــــاوز كــــــــــل يشء ثــــم 

سنتحدث مع السياسيني«.
ولـــــــــــــــــــــــــم يـــــــــــــتـــــــــــــم الـــــــــــــــتـــــــــــــــأكـــــــــــــــد مـــــــــــــــــــن عـــــــــــــدد 
املشجعني الذين يمكنهم الحضور يف 
مــــلــــعــــب دورتــــــمــــــونــــــد الــــــــــذي يــــتــــســــع لـــــــ80 

ألف مشجع، ويجب األخذ يف االعتبار  
الـــــــتـــــــبـــــــاعـــــــد يف املــــــــــــــــدرجــــــــــــــــات، والـــــــــــدخـــــــــــول 
لـــــــلـــــــمـــــــلـــــــعـــــــب، واملـــــــــــــراحـــــــــــــيـــــــــــــض، وتـــــــقـــــــديـــــــم 
الـــطـــعـــام. وقــــــال مـــديـــر بــــايــــرن مــيــونــيــخ، 
أولـــــــــيـــــــــفـــــــــر كــــــــــــــــــان، إنـــــــــــــــه يــــــمــــــكــــــن الــــــســــــمــــــاح 
ألـــــــف   11 10 آالف إىل  بـــــــــــدخـــــــــــول مـــــــــــن 

مشجع يف »أليانز أرينا«. 
برلين À د.ب.أ

سيد مصطفى 
وأحمد طارق À دبي

اعــــتــــر العـــــب الــــجــــزيــــرة الــــســــابــــق، الـــــدويل 
يوسف عبدالعزيز، أن »اإلمارات ال تقل 
من حيث اإلمكانات والقدرات البشرية 
واملالية عن الــدول األوروبية الستكمال 
املـــــســـــابـــــقـــــة، كــــمــــا حــــصــــل يف دول الـــــقـــــارة 
الــعــجــوز«، وشــــدد عــىل أن الــتــصــريــحــات 
ــــيــــــد  ــــمــ األخــــــــــــــــــــــــــــــرة لــــــــلــــــــشــــــــيــــــــخ راشـــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــن حــ
الــنــعــيــمــي، رئــيــس اتـــحـــاد الـــكـــرة، بــمــثــابــة 
نقطة مضيئة بشأن استكمال الدوري.

وقـــال إن شـــروع االتـــحـــاد يف إدخـــال 
ــــيـــــض درجـــــــــــــــــات الــــــــــــحــــــــــــرارة يف  ــــفـ ــيـــــة تـــــخـ ــ ــنـ ــ ــــقـ تـ
املــــــــــاعــــــــــب، عــــــمــــــل مـــــمـــــيـــــز ســـــيـــــســـــاعـــــد عـــىل 
إقــامــة املــبــاريــات يف ذروة ارتــفــاع الــحــرارة 
خـــــــــــــال الــــــــصــــــــيــــــــف، مــــــــــا يـــــــســـــــاعـــــــد االتــــــــحــــــــاد 
ــيـــــذ خـــطـــة  ــ ــــفـ ــنـ ــ ورابـــــــــــطـــــــــــة املـــــــحـــــــرفـــــــني عـــــــــىل تـ

استئناف الدوري من دون مشكات.
وأضاف: »من املنطقي واملقبول أن 
نــــســــتــــكــــمــــل مــــــــبــــــــاريــــــــات املــــــــوســــــــم الـــــــحـــــــايل، 
فلدينا كــل اإلمــكــانــات لــذلــك، كما لدينا 
مـــــــــــنـــــــــــظـــــــــــومـــــــــــة فـــــــــــــعـــــــــــــالـــــــــــــة مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــضـــــــــــــوابـــــــــــــط 
واالحرازات املعمول بها، والقادرة عىل 
حــــــــمــــــــايــــــــة الـــــــــاعـــــــــبـــــــــني واألجـــــــــــــــهـــــــــــــــزة الـــــفـــــنـــــيـــــة 

والحكام من خطر فروس كورونا«.
وتـــــــــابـــــــــع: »مــــــــــن املـــــــهـــــــم يف اســــتــــكــــمــــال 
الــــــــدوري أن نـــحـــقـــق الــــعــــدالــــة بــــني جــمــيــع 
فـــــــــــرق املـــــــســـــــابـــــــقـــــــة، ونـــــــــقـــــــــدر جــــــهــــــد وعـــــمـــــل 
مــوســم كــامــل لــأنــديــة مــن أجـــل تحقيق 
الــدرع، ومــن حق أي نــاٍد أن يجد نفسه 
يف نــــهــــايــــة الــــبــــطــــولــــة يـــجـــنـــي ثـــــمـــــار عـــمـــلـــه، 
ــــا يـــتـــعـــلـــق  ــ ــــاً يف مـ ــ ــــــضـ ومــــــــراعــــــــاة الــــــعــــــدالــــــة أيـ
بــــالــــصــــعــــود والـــــهـــــبـــــوط، وتــــحــــديــــد الــــفــــرق 

املشاركة يف البطوالت الخارجية«.
ولفت: »يجب أال ُنغفل جانباً فنياً 
مــهــمــاً يف عـــــودة الــــــــدوري، أنــــه ســيــســاعــد 
ــــيـــــد  املــــــــنــــــــتــــــــخــــــــب يف الــــــــتــــــــحــــــــضــــــــر بـــــــشـــــــكـــــــل جـ
الســـــــتـــــــكـــــــمـــــــال تــــــصــــــفــــــيــــــات كــــــــــــــأس الــــــعــــــالــــــم 
ــــــة يف  ــــاركـ ــ ــــــشـ 2022، وكـــــــذلـــــــك األنــــــــديــــــــة املـ
أبـــــــــــــطـــــــــــــال آســـــــــــــيـــــــــــــا، حـــــــــتـــــــــى تـــــــــــكـــــــــــون جـــــــــاهـــــــــزة 

للمعرك القاري«.
وأضـــــــــــاف: »كــــجــــمــــاهــــر وريــــاضــــيــــني، 
نــــــحــــــن يف اشـــــــتـــــــيـــــــاق لـــــــــعـــــــــودة الـــــــحـــــــيـــــــاة إىل 
ماعبنا، فــُكــرة الــقــدم بالنسبة لنا جزء 
ــــيـــــاة، ويــــجــــب عـــــىل إدارات  كــــبــــر مـــــن الـــــحـ
األنـــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــة أن تــــــــــــــــــقــــــــــــــــــّدر هــــــــــــــــــــــــذا الــــــــــشــــــــــعــــــــــور 

للجماهر«.

ً
قال إن استئناف الدوري سيدعم بقوة المنتخب واألندية قاريا

يوسف عبدالعزيز: 
لسنا أقل إمكانات من أوروبا 

الستكمال المسابقة

استكمال الدوري مطلب جميع األندية. À تصوير: إريك أرازاس

يوسف عبدالعزيز:

»إدخال تقنية تخفيض 
درجات الحرارة، سيساعد 

على إقامة المباريات في 
الصيف«.

عيسى علي: الظروف الصعبة على الجميع
أكد العب الوصل السابق، عيسى علي، أن استكمال الدوري 

 على أن األندية 
ً
 في غاية الصعوبة، مشددا

ً
سيكون قرارا

والالعبين قد ال يتمكنوا من خوض المباريات في شهر 
أغسطس، بسبب ارتفاع درجة الحرارة في ذلك الوقت من 

العام، إلى جانب أن فترة إيقاف التدريبات والمباريات قد تصل 
إلى خمسة أشهر. وأوضح: »رغم هذه الصعوبات إال أن 

 أن الظروف 
ً
، خصوصا

ً
 عادال

ً
استكمال الدوري سيكون قرارا

الصعبة ستكون على جميع األندية، بينما الفرصة ستصبح 
سانحة لحسم لقب الدوري داخل الملعب«.

وتابع: »إلغاء الدوري سيتسّبب في ظلم بعض األندية، 
وإمكانات الدولة تساعد على عودة المسابقة«.

استغرب الاعب السابق للمنتخب 
ونــــادَيــــي بــنــي يــــاس ورأس الــخــيــمــة، 
ــــيـــــل، غـــــيـــــاب نــــــــــاٍد بــــــوزن  ــــاعـ عــــمــــر إســـــمـ
رأس الــخــيــمــة عـــن املــســابــقــات، عىل 
الـــــــرغـــــــم مـــــــن تــــــاريــــــخــــــه الــــــكــــــبــــــر. وقـــــــال 
لـ»اإلمارات اليوم«: »أستغرب عدم 
عودة نادي رأس الخيمة إىل دوري 
الهواة، رغم دعم اتحاد كرة القدم 
ــــالـــــغ 200 ألــــــــف درهـــــــــــم، وعــــــرض  ــبـ ــ الـ

االستثمار الذي قدمه مستثمرون«.
ــــّدد عــمــر إســمــاعــيــل عـــىل أن  وشــ
ــــمــــــة،  ــــيــ عـــــــــــــــــودة نـــــــــــــــــاٍد مـــــــثـــــــل رأس الــــــخــ
ســــــــــــــــيــــــــــــــــكــــــــــــــــون خــــــــــــــــــــــــر داعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ورافـــــــــــــــــــــــــــــــد 
للمنتخبات السنية بالاعبني، كما 
كــــــــــــــان لـــــــــــفـــــــــــرات طـــــــــويـــــــــلـــــــــة، وأضــــــــــــــــــاف: 
»عـــــــــــودة نـــــــــاٍد بــــمــــكــــانــــة رأس الـــخـــيـــمـــة 
ــــاركــــــة يف مــــــســــــابــــــقــــــات دوري  ــــمــــــشــ ــلــ ــ لــ
ســــــــيــــــــســــــــهــــــــم يف  األوىل،  الـــــــــــــــــــدرجـــــــــــــــــــة 
اســــــــــــــتــــــــــــــكــــــــــــــشــــــــــــــاف املـــــــــــــــــــــــــواهـــــــــــــــــــــــــب ويـــــــــــــــــــــري 
املــــــســــــابــــــقــــــات، ويـــــعـــــيـــــد الـــــحـــــيـــــويـــــة إىل 

أرجــــــــــــــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــادي، خـــــــــــصـــــــــــوصـــــــــــاً أن 
)الخيماوي( صاحب مسرة كروية 

حافلة بالنجوم واملواهب«.
وقـــــــــــال إن ذلـــــــــك ســــيــــعــــيــــد عـــــــــدداً 
كبراً من العائات لتمارس دورها 
يف األنــــديــــة ريـــاضـــيـــاً وثـــقـــافـــيـــاً، فــضــاً 
عن توافر مساحة كافية الستيعاب 
الــــعــــدد الـــكـــبـــر مــــن الــــشــــبــــاب، وقــــال 
أيضاً: »ال يمكن لنادي اإلمــارات أن 
ــــبـــــي مــــديــــنــــة رأس  يـــســـتـــوعـــب كـــــل العـ
الــخــيــمــة وحــــــده، إضـــافـــة إىل وجـــود 

العــــبــــني كـــثـــريـــن يـــتـــمـــنـــون أن يـــجـــدوا 
فــــــرصــــــتــــــهــــــم يف الــــــــلــــــــعــــــــب، ومــــــــدربــــــــني 
ــــتــــــدريــــــب  مــــــواطــــــنــــــني ابـــــــتـــــــعـــــــدوا عــــــــن الــ

لعدم وجود فرصة«.

قال إن النادي كان له دور مهم في اكتشاف المواهب

عمر إسماعيل: أستغرب عدم عودة نادي 
رأس الخيمة رغم دعم اتحاد الكرة

نادي رأس الخيمة توقف عن المشاركة في البطوالت منذ سنوات.  
À من المصدر

ال يمكن لنادي محمد فاضل À رأس الخيمة
اإلمارات أن يستوعب 
كل العبي مدينة رأس 

الخيمة وحده.
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نــــــظــــــم اتـــــــــحـــــــــاد الــــــــرمــــــــايــــــــة ورشـــــــــــــــة عـــمـــل 
بـــــــــعـــــــــنـــــــــوان »اإلعــــــــــــــــــــــــــــداد الـــــــفـــــــنـــــــي لــــــاعــــــب 
ــــيـــــة« عـــــــر الـــــنـــــظـــــام املـــــــــــريئ »عـــــن  ــــنـــــدقـ ــــبـ الـ

بعد«، بمشاركة 71 رامياً ومدرباً.
وقــــــــــــــــال اتــــــــــحــــــــــاد الــــــلــــــعــــــبــــــة يف بـــــيـــــان 
أمــس: »حاضر بالورشة املدير الفني 
لــاتــحــاد الـــدكـــتـــور مــحــمــد عـــامـــر الـــذي 
نـــاقـــش كــيــفــيــة إعـــــداد العــــب الــبــنــدقــيــة 
والـــوصـــول بــه إىل املــســتــويــات العاملية 
يف ظــــل اإلعــــــــداد املـــتـــكـــامـــل، مــــع شـــرح 
ألهم وأفضل طرق ووسائل التدريب 

العاملية«. 
وأضـــــــــاف »تــــــــأيت هــــــذه الــــــورشــــــة يف 
إطــــــــــــار خـــــطـــــة نــــــشــــــاط االتــــــــحــــــــاد إلقـــــامـــــة 
الــــــــــــدورات وورش الـــعـــمـــل عـــــن ُبـــعـــد، 
وطـــــــبـــــــقـــــــاً لــــــتــــــوجــــــيــــــهــــــات األمـــــــــــــــن الــــــعــــــام 
لــــلــــجــــان بـــتـــكـــثـــيـــف الــــعــــمــــل األكـــــاديـــــمـــــي 
داخــــــــــــــــــل االتـــــــــــــحـــــــــــــاد مـــــــــــن خــــــــــــــال إعــــــــــــــداد 
وتــــــأهــــــيــــــل الــــــاعــــــبــــــن واملـــــــــــدربـــــــــــن، كـــمـــا 

يـــبـــحـــث االتــــــحــــــاد اآلن أفـــــضـــــل تـــوقـــيـــت 
وطـــــرق عـــــودة الـــنـــشـــاط الــــريــــايض، مــع 
مــــــــــراعــــــــــاة جـــــمـــــيـــــع الــــــــوســــــــائــــــــل والـــــــطـــــــرق 
االحـــــــــــــــــــــرازيـــــــــــــــــــــة لــــــــلــــــــحــــــــفــــــــاظ عــــــــــــــى حـــــــيـــــــاة 
الـــــــجـــــــمـــــــيـــــــع، مــــــتــــــمــــــاشــــــيــــــاً مــــــــــع ســـــيـــــاســـــة 
الــــدولــــة يف مـــواجـــهـــة فـــــروس كـــورونـــا 

)كوفيد-19(«.
مـــــــــــــــــــــن جــــــــــــــهــــــــــــــتــــــــــــــه، حــــــــــــــــــــــــــــرص عـــــــضـــــــو 
االتــحــاديــن العربي واآلســيــوي االمــن 
ــــايـــــة،  ــــلـــــرمـ الــــــــعــــــــام التــــــــحــــــــاد االمـــــــــــــــــــارات لـ
عبدالله سالم بن يعقوب، يف بداية 
الـــــــــــــورشـــــــــــــة عـــــــــــى نــــــــقــــــــل أحــــــــــــــر الــــــــتــــــــعــــــــازي 
واملــــــــــــــواســــــــــــــاة بــــــــاســــــــم رئــــــــيــــــــس وأعــــــــضــــــــاء 
ــــلـــــس إدارة االتـــــــــحـــــــــاد اىل الــــبــــطــــل  مـــــجـ
األوملـــبـــي الــشــيــخ أحــمــد بــن مــحــمــد بن 
حـــــشـــــر آل مـــــكـــــتـــــوم، لـــــــوفـــــــاة والـــــــدتـــــــه، 
ســـــائـــــلـــــن الــــــلــــــه أن يــــتــــغــــمــــدهــــا بـــــواســـــع 

رحمته ويدخلها فسيح جناته.
دبي À اإلمارات اليوم

 في ورشة اتحاد 71 
ً
مشاركا

الرماية »عن ُبعد«
أعـــلـــنـــت شــــركــــة أبــــوظــــبــــي إلدارة 
ريــــــــــــاضــــــــــــة الــــــــــــســــــــــــيــــــــــــارات وشــــــــركــــــــة 
ــــتـــــي الـــــــــــــرائـــــــــــــدة يف تـــــوفـــــر  ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــفـ جـ
حــــــلــــــول األلـــــــــعـــــــــاب والـــــــريـــــــاضـــــــات 
االلكرونية، عن إطاق شراكة 
اســــــــــــــتــــــــــــــثــــــــــــــمــــــــــــــاريــــــــــــــة ملـــــــــــــــــــــــــــدة خـــــــمـــــــس 
ســـــــــــــــــــنـــــــــــــــــــوات، بــــــــــــــهــــــــــــــدف تــــــصــــــمــــــيــــــم 
وتطوير وتنظيم بطولة جديدة 
لــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــارات 
اإللــــكــــرونــــيــــة، لـــتـــكـــون مــلــكــيــتــهــا 
مـــــشـــــركـــــة بـــــــن كـــــــل مـــــــن شــــركــــة 
الــــــــــســــــــــيــــــــــارات  أبــــــــــوظــــــــــبــــــــــي إلدارة 

و»جفينيتي«.
وأفادت اللجنة املنظمة، يف 
بــــــــــيــــــــــان أمــــــــــــــــــــس، بــــــــــــــــأن »الـــــــبـــــــطـــــــولـــــــة 
الـــــــــــــــجـــــــــــــــديـــــــــــــــدة تــــــــــجــــــــــمــــــــــع الــــــــــــــخــــــــــــــرات 
الـــــــــــــواســـــــــــــعـــــــــــــة الـــــــــــــتـــــــــــــي تــــــــتــــــــمــــــــتــــــــع بـــــهـــــا 
جـــفـــيـــنـــيـــتـــي يف مـــــجـــــال الــــريــــاضــــات 
االلكرونية ومسابقات األلعاب 
االلكرونية الرفيهية، وقــدرات 
شــــــركــــــة أبــــــوظــــــبــــــي إلدارة ريـــــاضـــــة 
الــــــــــســــــــــيــــــــــارات يف تـــــنـــــظـــــيـــــم تـــــــجـــــــارب 
عــــــاملــــــيــــــة املــــــــســــــــتــــــــوى، بــــــمــــــا يف ذلــــــك 
ــــائــــــزة االتــــــحــــــاد لـــلـــطـــران  ــــبـــــاق جــ سـ
الكرى للفورموال1 يف أبوظبي، 
وتـــدعـــم االســـتـــثـــمـــارات املــتــواصــلــة 
مــــــــــــــــــنــــــــــــــــــتــــــــــــــــــجــــــــــــــــــات وخـــــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــــــات  يف 
السباقات، لتطوير إحــدى أرقى 
عــــــــــــــــــامــــــــــــــــــات الــــــــــــــرفــــــــــــــيــــــــــــــه وريـــــــــــــــاضـــــــــــــــة 

السيارات يف املنطقة«.
وأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت »تـــــــــــــــــــرتـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــز 
مــنــافــســات الــبــطــولــة الــجــديــدة، 
الــتــي وضــعــتــهــا جــفــيــنــيــتــي، عى 

رؤيــــــــــــــة غـــــــــر مـــــســـــبـــــوقـــــة لـــتـــنـــظـــيـــم 
مــــنــــافــــســــات بــــــطــــــوالت ســــبــــاقــــات 
السيارات االفراضية، وتشهد 
مــــــــــشــــــــــاركــــــــــة نــــــــخــــــــبــــــــة مـــــــــــــن أســـــــــــــرع 
املــــــــتــــــــســــــــابــــــــقــــــــن املــــــــــحــــــــــرفــــــــــن عـــــى 
أجــــهــــزة املـــحـــاكـــاة مــــع مــجــمــوعــة 
مــــن الــــفــــرق مــــن عـــالـــم ســبــاقــات 
السيارات الرقمية. ويشهد كل 
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام تــــــــــــــنــــــــــــــظــــــــــــــيــــــــــــــم مـــــــــــــوســـــــــــــمـــــــــــــن 
تـــــــــــــــنـــــــــــــــافـــــــــــــــســـــــــــــــيـــــــــــــــن، يـــــــــســـــــــتـــــــــضـــــــــيـــــــــف 
ــــا اســـــــــتـــــــــوديـــــــــو الـــــبـــــث  ــــمــ ــــهــ ــــاتــ ــــاقــ ــبــ ــ ســ
الــــــــــــتــــــــــــابــــــــــــع لــــــــــشــــــــــركــــــــــة جـــــفـــــيـــــنـــــيـــــتـــــي 
والكائن يف قلب مدينة لندن، 
ويـــــــــــــــنـــــــــــــــضـــــــــــــــم املـــــــــــــــتـــــــــــــــســـــــــــــــابـــــــــــــــقـــــــــــــــون يف 
املنافسات عن بعد من مختلف 
أرجاء العالم للمشاركة خلف 
مــــــقــــــود ســـــــيـــــــارة أحــــــــاديــــــــة املـــقـــعـــد 

صممت خصيصاً للبطولة«.
أبوظبي ■ اإلمارات اليوم

ــــذيــــــد خـــــــال اســـتـــقـــبـــالـــه  بــــحــــث نـــــــــادي الــ
وفــــــــــــــــد مـــــــجـــــــلـــــــس الـــــــــــشـــــــــــارقـــــــــــة الــــــــــريــــــــــايض 
بـــحـــكـــومـــة الــــشــــارقــــة آلــــيــــة االســــتــــعــــداد 
لــــــــــعــــــــــودة الــــــــنــــــــشــــــــاط الــــــــــــريــــــــــــايض بـــــــــإمـــــــــارة 
الــشــارقــة، والــتــزام الــنــادي كــجــزء من 
ــــيـــــة يف فــــتــــح أبـــــوابـــــه  املــــنــــظــــومــــة الـــــريـــــاضـ
الســــــــــــتــــــــــــئــــــــــــنــــــــــــاف الــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــل يف مــــــــاعــــــــبــــــــه 
ــــاهــــــر  ــــمــ وصــــــــــــــاالتــــــــــــــه، واســــــــتــــــــقــــــــبــــــــال الــــــجــ

والاعبن.
وقـــــــــــــال الـــــــــنـــــــــادي يف بـــــــيـــــــان أمــــــــس: 
»تـــنـــاول االجـــتـــمـــاع آلــيــة تــحــقــيــق مــبــدأ 
التباعد واتباع التوجيهات الصادرة 
يف عـــــــــقـــــــــد االجـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــاعـــــــــــات املــــــــشــــــــركــــــــة 
والــــــــــتــــــــــنــــــــــســــــــــيــــــــــق املــــــــــــــــــشــــــــــــــــــرك، ونـــــــــــاقـــــــــــش 
الــــــــــلــــــــــوائــــــــــح الــــــــــــــصــــــــــــــادرة بـــــــــشـــــــــأن ضــــــمــــــان 
الــــــــــســــــــــامــــــــــة الــــــــــعــــــــــامــــــــــة لــــــــكــــــــل مــــــــــرتــــــــــادي 
الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــادي مـــــــــــــــن مــــــــــوظــــــــــفــــــــــن والعــــــــــبــــــــــن 

وجماهر«.
حـــــــضـــــــر االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاع مــــــــــن مــــجــــلــــس 
ــــــل مـــــــــن: رئــــيــــس  الــــــشــــــارقــــــة الــــــــريــــــــايض كـ
ــــيـــــت  الــــــــــوفــــــــــد ســــــعــــــيــــــد الـــــــــعـــــــــاجـــــــــل، وبـــــخـ

القرص ومحمد حجازي، ومن نادي 
الذيد املدير التنفيذي الدكتور حمود 
خـــلـــف، واملــــديــــر اإلداري بـــنـــادي الــذيــد 
ســــــالــــــم الــــــــــجــــــــــاري، وســــــكــــــرتــــــر الــــــنــــــادي 
الــــــــــدكــــــــــتــــــــــور زيك يـــــــحـــــــيـــــــى، وعــــــــــــــــــدد مــــن 

املوظفن.
وأوضــــــــــــح نــــــــــادي الــــــــذيــــــــد: »نـــــاقـــــش 
الـــــــنـــــــادي مــــــع املــــجــــلــــس تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة 
طـــــــــوارئ ملـــتـــابـــعـــة الــــعــــمــــل الــــيــــومــــي مــع 
رصد الحاالت والتنسيق مع الجهات 
املـــعـــنـــيـــة، ومـــنـــاقـــشـــة عـــــــودة األنـــشـــطـــة 
بـــشـــكـــل تــــدريــــجــــي لــــلــــوصــــول إىل رؤيـــــة 
مــجــلــس الــــشــــارقــــة الــــريــــايض يف عــــودة 
كـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــريـــــــــــــــــاضـــــــــــــــــات إىل مــــــــــســــــــــاراتــــــــــهــــــــــا 

وطبيعتها«.
وأكــد املجتمعون مواصلة نــادي 
الــذيــد بــرنــامــجــه يف مــوضــوع التعقيم 
والــتــطــهــر بــشــكــل مــســتــمــر، وااللـــتـــزام 
بــكــل اإلجــــــــراءات االحــــرازيــــة لــلــمــرافــق 

والحافات.
الذيد ■ اإلمارات اليوم

»الذيد« يبحث مع مجلس الشارقة 
آليات عودة النشاط الرياضي

جانب من ورشة عمل العبي البندقية عن ُبعد. ■ من المصدر

جانب من االجتماع. ■ من المصدر

البطولة ستكون 
ملكيتها مشتركة بين 
شركة أبوظبي إلدارة 
السيارات و»جفينيتي« 

وتحظى بمشاركة 
أسرع المتسابقين 

المحترفين على أجهزة 
المحاكاة.

شراكة إلطالق بطولة سباقات 
سيارات إلكترونية افتراضية

منصور السندي ■ دبي

ــــيــــــد  ــــمــ شـــــــــــــــــــــــــّدد الــــــــــشــــــــــيــــــــــخ راشـــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــن حــ
النعيمي، رئــيــس اتــحــاد كــرة الــقــدم، 
عى أن قرار استكمال دوري الخليج 
الــــــعــــــربــــــي يف أغـــــســـــطـــــس املـــــقـــــبـــــل لـــيـــس 
نـــــهـــــائـــــيـــــاً، وفـــــــقـــــــاً لـــــلـــــتـــــطـــــورات الــــخــــاصــــة 
بـــــاألمـــــور الـــصـــحـــيـــة املـــتـــعـــلـــقـــة بـــفـــروس 
ــــيــــــد-19(، وبــــمــــا يــضــمــن  ــــوفــ كـــــورونـــــا )كــ
ســـامـــة الــــاعــــبــــن، وجـــمـــيـــع األطــــــراف 

املعنية يف اللعبة.
ــــيـــــخ راشـــــــــــد بـــــــن حـــمـــيـــد  وقـــــــــــال الـــــشـ
النعيمي لرنامج صوت الخليج عى 
قـــــــنـــــــاة أبــــــوظــــــبــــــي الـــــــريـــــــاضـــــــيـــــــة: »إن كـــل 
الـــــــــســـــــــيـــــــــنـــــــــاريـــــــــوهـــــــــات مـــــــــــطـــــــــــروحـــــــــــة، ويف 
الــــنــــهــــايــــة ســــنــــذهــــب إىل الـــــحـــــل األمــــثــــل 
الـــــــذي يـــحـــافـــظ عـــــى ســـمـــعـــة الـــــدولـــــة، 
ــــيـــــة«، مــــشــــدداً  ومــــشــــاركــــاتــــهــــا الـــــخـــــارجـ
عـــــى أن »ســـــامـــــة الــــاعــــبــــن أهـــــــم مــن 
خـــــوض املــــبــــاريــــات، ولـــــو أنـــهـــم وجـــــدوا 
خــطــورة عــى الــاعــبــن فسيتم إلــغــاء 

املوسم الريايض«.
وأوضـــــــــــــــــــح: »يف حـــــــــــال تـــــــــم إلــــــغــــــاء 
املوسم فإنه سيتم إلغاء كل النتائج، 
وبـــــــــدايـــــــــة مــــــوســــــم جــــــــديــــــــد، ولــــــكــــــن كـــل 
الــــــحــــــلــــــول مــــــطــــــروحــــــة عـــــــى الــــــطــــــاولــــــة، 
وسيتم خال األسبوع املقبل تحديد 
موعد نهايئ لعودة تدريبات الاعبن 

يف الــــــــــــــــــدوري اإلمـــــــــــــــــــــارايت خـــــــــــال يــــولــــيــــو 
املقبل، وحكومات الدولة هي املعنية 
بــتــحــديــد عـــــودة األنـــشـــطـــة الـــريـــاضـــيـــة، 
كما أن االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
يـــــــضـــــــع األســــــــــــــــــــاس الــــــــرئــــــــيــــــــس ملــــــمــــــارســــــة 

اللعبة«.

وأضاف الشيخ راشد بن حميد: 
»بإمكاننا أن نلعب مباريات الــدوري 
يف مـــنـــتـــصـــف أغـــســـطـــس املــــقــــبــــل، لــكــن 
حــــــتــــــى اآلن ال يـــــــوجـــــــد لــــــديــــــنــــــا تـــــــواريـــــــخ 
ثابتة، وقرار استكمال الدوري ليس 
نهائياً، وإذا كان قرار عودة التدريبات 

ــــبـــــل فـــــــــإن ذلـــــك  ــــقـ ــــيـــــو املـ ــــبـــــن يف يـــــولـ لـــــاعـ
يـــــمـــــكـــــنـــــنـــــا مـــــــــــن اســــــــتــــــــكــــــــمــــــــال الـــــــــــــــــــــدوري، 
ــــيـــــاة، ونــــوجــــد  ويــــجــــب أن تـــســـتـــمـــر الـــــحـ
الــــحــــلــــول لــــخــــوض املــــنــــافــــســــات يف هـــذا 
الــــــطــــــقــــــس نـــــــــظـــــــــراً لــــــــلــــــــظــــــــروف، وهــــــنــــــاك 
الـــــــكـــــــثـــــــر مــــــــــن الــــــــحــــــــلــــــــول الــــــــتــــــــي ســـــريـــــح 

الاعبن، مثل أجهزة خفض درجة 
الـــــــحـــــــرارة، وســــيــــتــــم الـــتـــنـــســـيـــق يف هــــذا 
األمـــــــر مـــــع الــــجــــهــــات املــــســــؤولــــة داخـــــل 

الدولة«.
وشدد عى أنه بالنسبة للمباراة 
النهائية لكأس رئيس الــدولــة، فإنه 
ــــتـــــم تـــحـــديـــد  ــــيـ ــــا، وسـ ــ ــــاؤهـ ــ ــــغـ ــ ــــتـــــم إلـ ــــــن يـ لـ
ــــربـــــع األخــــــــر مــن  مــــوعــــد إقـــامـــتـــهـــا يف الـ
هذا العام، عى أن يتم اختيار املوعد 
املـــــــنـــــــاســـــــب إلقـــــــامـــــــتـــــــهـــــــا، قـــــــــــائـــــــــــاً: »إنــــــهــــــا 
بــــطــــولــــة مــــهــــمــــة، وخـــــيـــــار إلــــغــــائــــهــــا غــر 

مطروح«.
وعن دوري الدرجة األوىل، قال 
الــــشــــيــــخ راشـــــــــد بـــــن حـــمـــيـــد الـــنـــعـــيـــمـــي: 
»إذا لــــــــم يــــســــتــــكــــمــــل فـــــــإنـــــــه لــــــــن يــــكــــون 
هــــــــــنــــــــــاك صــــــــــعــــــــــود لــــــــــلــــــــــفــــــــــرق«، مــــــــــؤكــــــــــداً 

استعداد االتحاد لدعم الفرق. 
ويف ما يتعلق بمخصصات دعم 
أندية الدرجة األوىل، قال: »االتحاد 

مــســتــمــر يف الـــدعـــم، لــكــن هـــذا الــدعــم 
من املمكن أن يتغر مع الوقت«.

وأشــــــــــار إىل أن »مــــســــابــــقــــة دوري 
الــــــــــــدرجــــــــــــة الـــــــثـــــــانـــــــيـــــــة كـــــــــانـــــــــت مــــــجــــــديــــــة، 
وحــــــــالــــــــيــــــــاً فــــــــريــــــــق الــــــعــــــمــــــل يــــــقــــــّيــــــم هــــــذه 

التجربة«.
وتــحــّدث الشيخ راشــد بن حميد 
عـــــــــن إمــــــكــــــانــــــيــــــة اســــــتــــــضــــــافــــــة اإلمــــــــــــــــــارات 
إلحـــــــــــــــــــــدى املــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــتــــــــن الســـــــتـــــــكـــــــمـــــــال 
مباريات دوري ابطال آسيا لألندية، 
أكــــــد أن »الــــــدولــــــة لــــديــــهــــا أفــــضــــل بــنــيــة 
ــــيــــــة ريــــــــاضــــــــيــــــــة يف آســــــــــيــــــــــا، ونــــــحــــــن  ــــتــ تــــــحــ
واثـــــــقـــــــون يف قـــــدرتـــــهـــــا عــــــى اســــتــــضــــافــــة 
ــــبـــــوع  ــــو أقــــيــــمــــت األسـ الــــبــــطــــولــــة حــــتــــى لــ
املقبل، وقد طالبنا االتحاد اآلسيوي 
لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم بــــســــرعــــة حــــســــم تـــحـــديـــد 
املوعد النهايئ إلقامة مباريات دوري 

أبطال آسيا«.
وتــــطــــرق رئــــيــــس اتــــحــــاد الــــكــــرة إىل 
املـــــــــــدرب الـــــجـــــديـــــد لـــلـــمـــنـــتـــخـــب، وقـــــــال: 
»إن هــــنــــاك ثــــاثــــة مـــــدربـــــن مـــرشـــحـــن 
مــــــــــن بــــــــــن أســــــــــمــــــــــاء كــــــــــــثــــــــــــرة«، واصــــــــفــــــــاً 
األســـمـــاء املــرشــحــة بـــ»الــعــاملــيــة«، ولها 
حــضــور كــبــر، مـــشـــراً إىل أنـــه »ســيــتــم 
اإلعان عن املدرب الجديد يف غضون 
10 أيــــــــــــام«، مــــــشــــــدداً عــــــى أن تـــحـــديـــد 
ــــديــــــد  مــــــــوعــــــــد بـــــــــــــدء عـــــــمـــــــل املـــــــــــــــــــدرب الــــــجــ

مرتبط بعودة التدريبات واملباريات.

أكد أن اإلعالن عن المدرب الجديد للمنتخب في غضون 10 أيام

راشد بن حميد: قرار استكمال 
الدوري في أغسطس المقبل 

»
ً
»ليس نهائيا

الجماهير متعطشة لمتابعة المباريات المتبقية من دوري الخليج العربي. ■ تصوير: نجيب محمد

»في النهاية سنذهب إلى 
الحل األمثل الذي يحافظ على 

سمعة الدولة«.

»سنحدد األسبوع المقبل 
 لعودة تدريبات 

ً
 نهائيا

ً
موعدا

الالعبين في يوليو المقبل«.

»المباراة النهائية لمسابقة   
كأس رئيس الدولة لن يتم 

إلغاؤها«.

راشد بن حميد:

مدربين بأسماء عالمية 
مرشحون لتدريب المنتخب 
الوطني.
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هبوط حاد في أسعار أغلى 
10 العبين في العالم

أعـــــــــلـــــــــن نــــــــــــــــادي خــــــيــــــمــــــنــــــازيــــــا دي ال بـــــاتـــــا 
األرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي أنــــــــــه جــــــــــدد عـــــقـــــد مــــــدربــــــه، 
ــــام واحـــــــــــد حـــتـــى  ــــعــ ــــيـــــغـــــو مـــــــــــارادونـــــــــــا، لــ ديـ

.2021
وقـــــــــــــــــال الــــــــــــنــــــــــــادي يف بـــــــــيـــــــــان لــــــــــه عــــى 
ــــاعـــــي مــــرفــــقــــاً  ــــمـ ــتـ ــ ــــتــــــواصــــــل االجـ مــــــواقــــــع الــ
بــــعــــبــــارة »جـــيـــمـــنـــازيـــا 2021 مـــــــارادونـــــــا«: 
»لــقــد ُعـــرفـــت بــاســم بـــيـــلـــوزا، بــاريــلــيــتــي، 
كوزميكو، ديــوس، دييغو، كابيتان.. 
ــــبـــــرو  ــــــت تـــــريـ ــــأنـ ــ لـــــكـــــن بــــالــــنــــســــبــــة الــــــيــــــنــــــا، فـ
)لقب أنصار النادي( آخر، وقلبك أكرث 

زرقة وبياضاً من قلبنا«.
ورد مارادونا الذي سيحتفل بعيد 
مياده الـ60 يف أكتوبر املقبل: »تهانينا 
إىل خــيــمــنــازيــا )الــــذي احــتــفــل يف الــثــالــث 

من يونيو بذكرى تأسيسه(. قلبي أزرق 
وأبيض. لقد بدأنا صفحة جديدة«.

واســـــــــتـــــــــلـــــــــم مـــــــــــــــــارادونـــــــــــــــــا مــــــنــــــصــــــبــــــه يف 
ســـبـــتـــمـــر عــــــام 2019، وخــــــــاض الـــفـــريـــق 
تحت إشرافه 20 مباراة، حقق خالها 
ســـبـــعـــة انـــــتـــــصـــــارات وخــــمــــســــة تـــــعـــــادالت 

وثماين هزائم.
بوينس آيرس À أ.ف.ب

خيمنازيا يجدد عقد مارادونا 
حتى 2021

انـــــــــــضـــــــــــم نـــــــــــجـــــــــــوم مـــــــــــــن فـــــــــــريـــــــــــق غـــــــــولـــــــــدن 
ســـتـــايـــت ووريـــــــــــرز، املـــــشـــــارك يف دوري 
ــــلـــــة األمـــــــــــــريك لـــلـــمـــحـــرفـــن،  كـــــــــرة الـــــسـ
أول مـــــــــــــــن أمــــــــــــــــــــــــس، إىل حــــــــــشــــــــــد مـــــن 
املــــتــــظــــاهــــريــــن يف مـــــســـــرة ســـلـــمـــيـــة ضــد 

العنف العنصري يف أوكاند.
وشــــــارك نـــجـــوم وريـــــــورز: ستيفن 
كوري وكاي طومسون، كيفن لوين 
ــــيـــــون يل، يف املــــســــرة لــاحــتــجــاج  ودامـ
عـــى مــقــتــل فــلــويــد )46 عـــامـــاً(، يف 25 
مـــــــــايـــــــــو، اخـــــــتـــــــنـــــــاقـــــــاً عـــــــــى يــــــــــــدي شـــــرطـــــي 
أبيض يف مينيابوليس، بعد أن ثبته 
ــــنـــــقـــــه، مـــا  عـــــــى األرض وركـــــــــــع فـــــــــوق عـ
أدى إىل نــــشــــوب مــــوجــــة احـــتـــجـــاجـــات 
ــــلـــــة يف عــــــشــــــرات املــــــدن  ــــتـــــواصـ عــــــارمــــــة مـ
األمركية، دفعت السلطات املحلية 

إىل فرض حظر تجول لييل.

ــــتـــــظـــــاهـــــرون قـــســـمـــن:  وانــــقــــســــم املـ
جـــزء مــنــهــم يــصــيــح بـــ»قــولــوا اســمــه«، 
والجزء الثاين الذي كان منهم كوري 

بـ»جورج فلويد«.
وقــــــــال املــــتــــحــــدث بــــاســــم املــــســــرة، 
خـــــــــوان تــــوســــكــــانــــو أنــــــــدرســــــــون: »نـــحـــن 
جـــمـــيـــعـــاً هـــنـــا لـــلـــهـــدف نـــفـــســـه، ولـــيـــس 
فقط للسود. يف الوقت الحايل األمر 
يتعلق بالسود، لكن أيضاً بالبشرية 
جمعاء. هناك أناس مضطهدون يف 

جميع أنحاء العالم«.
وأضــــــــــــــــــاف: »نـــــــحـــــــن نــــــــحــــــــاول فـــقـــط 
اتــــخــــاذ خـــطـــوة يف االتــــجــــاه الــصــحــيــح، 
وبــــــــــــدء يشء أنــــــــــا وأوالدي، إخــــــــــويت. 
ــــــى وجــــــودكــــــم  ــــا رفـــــــــــاق عـ ــ ــــراً لـــــكـــــم يـ ــ ــــكـ ــ شـ

هنا«.
لوس أنجلوس À أ.ف.ب

نجوم السلة األميركية 
يتظاهرون ضد العنف العنصري

مــــــنــــــي بـــــــــورتـــــــــو املـــــــتـــــــصـــــــدر بـــــخـــــســـــارة 
مـــفـــاجـــئـــة أمــــــــام فــــامــــالــــيــــكــــاو 2-1، 
خــــــــــــــــــــــــــــال اســــــــــــــتــــــــــــــئــــــــــــــنــــــــــــــاف الـــــــــــــــــــــــــــــــــــدوري 
الــــــــرتــــــــغــــــــايل لــــــــكــــــــرة الـــــــــــقـــــــــــدم، بــــعــــد 
تـــــــوقـــــــف دام قــــــــرابــــــــة ثـــــــاثـــــــة أشــــهــــر 
بسبب تفيش فــروس »كــورونــا« 
املستجد، وبــات مــهــدداً بالتنازل 
عــن املــركــز األول ملــصــلــحــة غريمه 
التقليدي بنفيكا، الـــذي يتخلف 

عنه بفارق نقطة واحدة.
وعـــــــــــــــــى الـــــــــــــرغـــــــــــــم مـــــــــــــن إقـــــــــامـــــــــة 
املباريات من دون جمهور، فقد 
تجمع مئات من أنصار بورتو يف 
أرجــــــاء املـــلـــعـــب مــخــالــفــن قـــوانـــن 

التباعد االجتماعي.
 لشبونة À أ.ف.ب

خسارة مفاجئة 
لبورتو البرتغالي 

بعد استئناف 
الدوري

مقتل فلويد في الواليات 
المتحدة أثار الرأي العام 

العالمي. À  رويترز 

ين.. ومحمد صالح يفقد من وزنه 21 مليون يورو مبابي أكبر الخاسر

محمد الحتو À دبي

تــــراجــــعــــت الـــقـــيـــمـــة الـــســـوقـــيـــة ألغـــى 
10 نــــــجــــــوم يف مــــــاعــــــب كــــــــرة الـــــقـــــدم 
عاملياً بشكل ملحوظ، بسبب فرة 
التوقف االضطراري، التي فرضتها 
جــائــحــة »كــــوفــــيــــد-19«، ولــــن يــكــون 
مـــقـــبـــوالً يف املـــرحـــلـــة الـــحـــالـــيـــة ســمــاع 
أرقــــــــــــام فـــلـــكـــيـــة مــــثــــل الـــــتـــــي كـــــانـــــت يف 
مــرحــلــة مـــا قــبــل الــــفــــروس، بــعــدمــا 
بلغت قيمة أغــى العــب يف العالم 
نـــــــــــــجـــــــــــــم بـــــــــــــــــــاريـــــــــــــــــــس ســـــــــــــــــــــــــان جـــــــــــــرمـــــــــــــان 
واملـــــــــــــنـــــــــــــتـــــــــــــخـــــــــــــب الـــــــــــــــفـــــــــــــــرنـــــــــــــــي املــــــــــــــــتــــــــــــــــّوج 
بــمــونــديــال »روســـيـــا 2019« كيليان 
مبابي أكــرث مــن 200 مليون يــورو، 
ليهبط سعره 42 مليوناً بعد إلغاء 

الدوري الفرني.
وقــــــــــــــــــّدرت صــــحــــيــــفــــة »ذا صــــــن« 
الريطانية حجم الخسارة املالية يف 

ســــــــعــــــــر زمــــــــيــــــــلــــــــه يف الـــــــــفـــــــــريـــــــــق ونــــــجــــــم 
املنتخب الرازييل نيمار بـ25 مليون 
يــــــــورو، لـــيـــصـــبـــح 122 مــــلــــيــــونــــاً، يــلــيــه 
جناح مانشسر سيتي اإلنجليزي، 
رحيم سترلينغ الذي يساوي 119 

بدالً من 134 مليوناً.
وكـــــــــان األســـــــطـــــــورة األرجـــنـــتـــيـــنـــي 
قــــائــــد بـــرشـــلـــونـــة اإلســـــبـــــاين، لــيــونــيــل 
ميي، بن أبرز املتضررين، بعدما 
حل يف املركز الرابع ليفقد من وزنه 
ــــاً، وبــــــــــــات يـــــســـــاوي  ــــونــ ــيــ ــ ــلــ ــ املــــــــــــايل 37 مــ
ــــاً 119 مــــلــــيــــونــــاً بــــــــــدالً مــــــن 156  ــيـ ــ ــــالـ حـ
مــلــيــونــاً، فــيــمــا جــــاء الــنــجــم الــعــربــي 
املـــــــصـــــــري مــــحــــمــــد صـــــــــــاح، يف املـــــركـــــز 
الخامس بـ117 مليوناً، ليخسر من 
وزنـــــــــه املـــــــــايل 21 مــــلــــيــــونــــاً، ويف حــــال 
تــــعــــرثت عـــــــودة الــــــــــدوري اإلنـــجـــلـــيـــزي 
ســتــراجــع القيمة السوقية لاعب 

ليفربول إىل 110 ماين.

ويــعــود انهيار أســعــار الاعبن 
ــــــة  ــــاديـ ــ ــــــصـ ــتـ ــ ــ إىل خــــــمــــــســــــة أســـــــــــبـــــــــــاب اقـ
رئـــيـــســـة، يــتــقــدمــهــا تــــعــــّرض األنـــديـــة 
األوروبـــــــيـــــــة الـــــكـــــرى لـــخـــســـائـــر مـــالـــيـــة 
فــادحــة تسعى حــالــيــاً إىل تقليصها 
بـــشـــتـــى الــــســــبــــل، وأســــهــــلــــهــــا خــفــض 
رواتــــــــــب الـــــاعـــــبـــــن، وانـــــهـــــيـــــار أســـهـــم 
األندية يف البورصة العاملية، وعدم 
تـــــــنـــــــفـــــــيـــــــذ  عــــــــــــــــــــى  اإلدارات  قـــــــــــــــــــــــــــــــــدرة 
املــــــــــــــشــــــــــــــروعــــــــــــــات، وإبــــــــــــــــــــــــــــرام صــــــفــــــقــــــات 
املـــســـتـــقـــبـــل الـــثـــقـــيـــلـــة، ولــــجــــوء أنـــديـــة 
كرى إىل أسلوب مقايضة الاعبن 
لـــتـــخـــفـــيـــف األعــــــبــــــاء املــــالــــيــــة يف شـــــراء 
الاعبن بدالً من دفع األموال نقداً 
بــــــــــــالــــــــــــكــــــــــــامــــــــــــل، فـــــــــــــضـــــــــــــاً عـــــــــــــــن تــــــــــراجــــــــــع 
استثمارات الشركات الرياضية يف 
ــــاعــــــة كـــــــــــرة الـــــــــقـــــــــدم، واالكــــــتــــــفــــــاء  ــــنــ صــ
بـــإحـــصـــاء الـــخـــســـائـــر أو الـــــدخـــــول يف 

صفقات محدودة.

العمر: 32 سنة
النادي: برشلونة اإلسباين

القيمة السوقية قبل »كورونا«: 
156 مليون يورو

القيمة السوقية بعد »كورونا«: 
119 مليوناً

القيمة السوقية حال إلغاء 
املوسم: 113 مليوناً

مقدار الخسارة الحالية: 37 مليوناً

العمر: 25 سنة
النادي: مانشسرت سيتي 

اإلنجليزي
القيمة السوقية قبل »كورونا«: 

134 مليون يورو
القيمة السوقية بعد »كورونا«: 

119 مليوناً
القيمة السوقية حال إلغاء 

املوسم: 115
مقدار الخسارة الحالية: 15 مليوناً

العمر: 28 سنة
النادي: باريس سان جريمان 

الفرنيس
القيمة السوقية قبل »كورونا«: 

156 مليون يورو
القيمة السوقية قبل إلغاء 

الدوري الفرنيس: 133 مليوناً
القيمة السوقية بعد إلغاء 

الدوري الفرنيس: 122 مليوناً
مقدار الخسارة الحالية: 34 مليوناً

العمر: 21 سنة
النادي: باريس سان جريمان الفرنيس

القيمة السوقية قبل »كورونا«:
200 مليون يورو

القيمة السوقية قبل إلغاء الدوري 
الفرنيس: 167 مليوناً

القيمة السوقية بعد إلغاء الدوري 
الفرنيس: 158 مليوناً

مقدار الخسارة الحالية: 42 مليوناً

ليونيل ميسي رحيم ستيرلينغ نيمار

كيليان مبابي

العمر: 27 سنة
النادي: ليفربول اإلنجليزي

القيمة السوقية قبل »كورونا«: 
138 مليون يورو

القيمة السوقية بعد »كورونا«: 
117 مليوناً

القيمة السوقية حال إلغاء 
املوسم: 110 ماليني

مقدار الخسارة الحالية: 21 مليوناً

محمد صالح

العمر: 20 سنة
النادي: بروسيا دورتموند األملاين
القيمة السوقية قبل »كورونا«:

124 مليون يورو
القيمة السوقية بعد »كورونا«:

113 مليوناً
القيمة السوقية حال إلغاء املوسم: 

108 ماليني
مقدار الخسارة الحالية: 11 مليوناً

العمر: 28 سنة
النادي: ليفربول اإلنجليزي

القيمة السوقية قبل »كورونا«:
126 مليون يورو

القيمة السوقية بعد »كورونا«:
110 ماليني

القيمة السوقية حال إلغاء املوسم: 
103 ماليني

مقدار الخسارة الحالية: 16 مليوناً

العمر: 26 سنة
النادي: توتنهام اإلنجليزي

القيمة السوقية قبل »كورونا«:
120 مليون يورو

القيمة السوقية بعد »كورونا«:
104 ماليني

القيمة السوقية حال إلغاء املوسم: 
100 مليون

مقدار الخسارة الحالية: 16 مليوناً

العمر: 28 سنة
النادي: مانشسرت سيتي اإلنجليزي

القيمة السوقية قبل »كورونا«:
116 مليون يورو

القيمة السوقية بعد »كورونا«:
104 ماليني

القيمة السوقية حال إلغاء املوسم: 
100 مليون

مقدار الخسارة الحالية: 12 مليوناً

العمر: 22 سنة
النادي: مانشسرت يونايتد اإلنجليزي

القيمة السوقية قبل »كورون«ا:
97 مليون يورو

القيمة السوقية بعد »كورونا«: 
90 مليوناً

القيمة السوقية حال إلغاء املوسم:
85 مليوناً

مقدار الخسارة الحالية: سبعة ماليني 

ماركوس راشفوردكيفين دي بروينهاري كينساديو مانيجادون سانشو
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األسطورة األرجنتيني 
دييغو مارادونا.  

À  رويترز
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ليما يعشق االنفراد 
بالطبيعة

وليد حسين يحتفل 
بزفافه

حسن أمين يستعد 
لخورفكان ببناء العضالت

اعتاد العب الوصل، فابيو ليما، عىل 
زيــــــــــارة قــــريــــتــــه يف الــــــــرازيــــــــل، ويــــحــــرص 
عىل الحضور منفرداً برفقة الطبيعة 
والــــتــــقــــاط صـــــور الــــحــــيــــوانــــات يف قــريــتــه 
التي تظهر بشكل خــاب ُيظهر مدى 

تعّلق الاعب بالهدوء. 

يــــحــــتــــفــــل العــــــــــب شــــــبــــــاب األهــــــــــــي ولــــيــــد 
حسني اليوم بزفافه، إذ حرص عدد 
ــــبـــــني عــــــىل تـــهـــنـــئـــتـــه مــن  كــــبــــر مــــــن الـــــاعـ
خــال الــرســائــل عــىل حسابه الخاص 
بـــــــــــمـــــــــــوقـــــــــــع الـــــــــــــــتـــــــــــــــواصـــــــــــــــل االجــــــــــتــــــــــمــــــــــاعــــــــــي 
»إنـــــســـــتـــــغـــــرام«. يـــــذكـــــر أن الـــــاعـــــب قــد 
ذكــــر أنــــه لـــم يـــوّقـــع حــتــى اآلن عـــىل أي 

عقود جديدة. 

ُيـــــــــــــعـــــــــــــد العـــــــــــــــــــــب الــــــــــــــجــــــــــــــزيــــــــــــــرة والـــــــــــــوصـــــــــــــل 
الـــــــــســـــــــابـــــــــق، حـــــــســـــــن أمــــــــــــــــني، مــــــــــن أبــــــــــرز 
الــاعــبــني يف دوري الــخــلــيــج الــعــربــي، 
املــهــتــمــني بــبــنــاء األجـــســـام، وذلــــك من 
خــــــــــــــال نـــــــــشـــــــــره مـــــــقـــــــاطـــــــع فـــــــيـــــــديـــــــو عــــىل 
حسابه يف »إنستغرام« أثناء خوضه 
تــدريــبــات شــاقــة لــبــنــاء الــعــضــات، إذ 
يستعد أمني لخوض تجربة جديدة، 
بـــــعـــــدمـــــا انــــــضــــــم األســــــــبــــــــوع املـــــــــــايض مـــن 

الفجرة إىل خورفكان.

شيخة تعدل موعد 
القفز بعلم اإلمارات 

فوق األهرامات

منصور السندي ■ دبي

كـــــــــشـــــــــفـــــــــت عـــــــــــضـــــــــــو فـــــــــــــريـــــــــــــق اإلمـــــــــــــــــــــــــــــــارات 
لـــلـــســـيـــدات لــلــقــفــز بــــاملــــظــــات، شــيــخــة 
أحمد، عن تعديل موعد قفزتها من 
ارتـــــفـــــاع 13 ألـــــف قـــــدم فـــــوق أهــــرامــــات 
مـــصـــر، حـــامـــلـــة عـــلـــم اإلمــــــــــارات، الــتــي 
ــــبــــــل إىل  ــــقــ ــــو املــ ــيــ ــ ــــونــ كـــــــانـــــــت مــــــــقــــــــررة يف يــ
نــــــــوفــــــــمــــــــر املــــــــــقــــــــــبــــــــــل، بـــــــســـــــبـــــــب جــــــائــــــحــــــة 
كورونا )كوفيد-19(، واصفة خطوة 
الــــــقــــــفــــــز فــــــــــــوق أعــــــــــــىل أهــــــــــــرامــــــــــــات مـــصـــر 
بالتحدي الكبر بالنسبة لها، مشرة 
إىل أن التوقف عن ممارسة رياضَتي 
القفز باملظات وركوب الخيل خال 
فــــــرة الـــــعـــــزل املـــــنـــــزيل قــــــــّدم لــــهــــا فــــوائــــد 
كـــــــــــــثـــــــــــــرة عـــــــــــــــىل الـــــــــصـــــــــعـــــــــيـــــــــد الــــــــــعــــــــــائــــــــــي، 
ودفــعــهــا ملــمــارســة ريـــاضـــات جــديــدة، 
مــثــل الـــكـــارديـــو واملــــــي، مـــؤكـــدة أنــهــا 
تـــــــــتـــــــــمـــــــــنـــــــــى تــــــــــــأســــــــــــيــــــــــــس فــــــــــــــريــــــــــــــق نـــــــــســـــــــايئ 
لــلــمــظــات، كــــون هــــذه الــفــكــرة كــانــت 
مـــــوجـــــودة لـــديـــهـــا مــــن قــــبــــل، مـــشـــددة 
عىل أن لديها مفاجأة ستكون قريبة 
لم تكشف عنها سيتم اإلعــان عنها 
الحقاً بعد انتهاء جائحة »كورونا«.

وقالت شيخة أحمد لـ»اإلمارات 
الــــــــــــيــــــــــــوم«: »رغــــــــــــــم أنــــــــنــــــــي تــــــوقــــــفــــــت عـــن 
مــــــمــــــارســــــة الـــــقـــــفـــــز بــــــاملــــــظــــــات وكـــــذلـــــك 
ركوب الخيل بسبب الحجر املنزيل، 
إال أن هناك فوائد كثرة تحققت لم 
أكــــــن أتــــوقــــعــــهــــا، إذ تـــعـــمـــقـــت أكــــــر يف 
شــــــخــــــصــــــيــــــات أشــــــــــقــــــــــايئ وشــــــقــــــيــــــقــــــايت، 
وأيــقــنــت بـــأن الــعــائــلــة جـــزء مـــن نبض 

القلب والنجاح املستمر«.
ــــد أهــــمــــيــــة  ــ ـــــمـ ــــيـــــخـــــة أحــ وأكـــــــــــــــدت شـ
الــتــزام الجميع بــاإلجــراءات الصحية 
الــــــــــصــــــــــادرة مــــــــن الــــــجــــــهــــــات املــــخــــتــــصــــة، 
حـــتـــى يـــتـــم تــــجــــاوز الـــــظـــــروف الــصــحــيــة 

الراهنة. 
وأشــــــــــارت املـــظـــلـــيـــة شـــيـــخـــة أحـــمـــد 
إىل أنه رغم أن خططها يف االستعداد 
ــبــــلــــة  لـــــلـــــمـــــنـــــافـــــســـــات واملــــــــــشــــــــــاركــــــــــات املــــقــ
ــــد تــــوقــــفــــت بـــســـبـــب الـــــظـــــروف  ــــانـــــت قــ كـ
الحالية التي يمر بها العالم بأسره، 
إال أنــــــــــــهــــــــــــا تــــــــخــــــــطــــــــط لـــــــــــلـــــــــــعـــــــــــودة بـــــــقـــــــوة 
لــلــتــدريــبــات، عــلــمــاً أنـــهـــا تــســتــخــدم يف 
ريـــــاضـــــة الـــقـــفـــز مـــظـــلـــة حـــديـــثـــة تـــتـــوافـــر 
فيها كــل إجــــراءات األمـــان والسامة 
ومـــــــصـــــــّمـــــــمـــــــة لـــــلـــــقـــــفـــــز مــــــــــن ارتــــــــفــــــــاعــــــــات 

عالية.
يذكر أن شيخة أحمد سبق لها 
املــــشــــاركــــة يف الــــعــــديــــد مــــن الـــبـــطـــوالت 
واملــــــنــــــافــــــســــــات الــــــخــــــارجــــــيــــــة، وهـــــــــي إىل 
جـــانـــب الـــقـــفـــز بـــاملـــظـــات الـــتـــي حــقــقــت 
فيها نــجــاحــات كــبــرة، فإنها تمارس 

كذلك رياضة ركوب الخيل.
وعن خططها املقبلة، خصوصاً 
عــىل صعيد ريــاضــة الــقــفــز بــاملــظــات، 
قـــــــــــالـــــــــــت شـــــــيـــــــخـــــــة أحــــــــــــمــــــــــــد: »اشـــــــــتـــــــــقـــــــــُت 
ملـــــمـــــارســـــة هـــــــوايـــــــايت يف ريــــــاضــــــة الـــقـــفـــز 
بــــاملــــظــــات وركــــــــوب الــــخــــيــــل، وعـــنـــدمـــا 
يــــــتــــــم رفـــــــــــع الــــــحــــــظــــــر الــــــــــحــــــــــايل، بـــســـبـــب 
ــــيـــــة، فــــإنــــنــــي ســــأكــــون  ــــالـ الـــــــظـــــــروف الـــــحـ
أول الــــــــحــــــــاضــــــــريــــــــن ملــــــــمــــــــارســــــــة الـــــقـــــفـــــز 

باملظات«.
وعن نجوم كرة القدم املفضلني 
ــــيـــــخـــــة أحــــــمــــــد أنــــهــــا  لــــــديــــــهــــــا، أكــــــــــــدت شـ
لـــيـــس لـــديـــهـــا شـــخـــص مــــحــــدد، لــكــنــهــا 
ــــارات،  تــشــجــع بــالــتــأكــيــد مــنــتــخــب اإلمــ
ومـــعـــجـــبـــة بـــاعـــبـــة مـــنـــتـــخـــب اإلمــــــــارات 
لــــــــــــكــــــــــــرة الــــــــــــــقــــــــــــــدم لــــــــــلــــــــــســــــــــيــــــــــدات جـــــلـــــيـــــلـــــة 
الــنــعــيــمــي، مـــشـــرة إىل أنـــهـــا اشــتــاقــت 

إىل رؤيتها وهي تلعب كرة القدم.

ط لتأسيس فريق 
ّ
تخط

نسائي للمظالت 
 رياضة 

ً
وتمارس حاليا

الكارديو والمشي

تسديدات

ــبــــانــــيــــة،  طــــالــــبــــت وزيــــــــــــرة الـــــريـــــاضـــــة اإلســ
إيريني لوزانو، األندية بعدم التعجل 
يف عودة الجماهر إىل املاعب بمجرد 
ــبـــــوع  ــ اســــتــــئــــنــــاف املــــــوســــــم الـــــــكـــــــروي األسـ
املقبل، وذلك يف ردها عىل طلب فريق 
الس باملاس املنافس بالدرجة الثانية 
الذي يأمل اللعب يف حضور جماهره 
هــــــذا الـــشـــهـــر.ولـــعـــبـــت لــــــوزانــــــو، رئــيــســة 
املجلس الريايض اإلسباين، دوراً مهماً 
يف تـــقـــريـــب وجــــهــــات الـــنـــظـــر بــــني اتـــحـــاد 

الكرة اإلسباين ورابطة الــدوري بشأن 
استئناف املــوســم بــدايــة مــن الخميس 

املقبل. 
وقــــــــــــــــــــــــال رئــــــــــــيــــــــــــس الس بــــــــــــاملــــــــــــاس، 
ميجيل آنخل رامــريــز، يف تصريحات 
إلذاعـــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــنــــــــــــــادي قــــــــبــــــــل ثــــــــــاثــــــــــة أيــــــــــــــــام: 
»ســنــلــتــزم بــكــل تــعــلــيــمــات الــســلــطــات، 
واألسبوع املقبل سنتمكن من اإلعان 
عــــن قـــــــدرة جـــمـــاهـــر الس بــــاملــــاس عــىل 
الــــــحــــــضــــــور إىل االســـــــــتـــــــــاد يف 13 يــــونــــيــــو 

الـــــــجـــــــاري، ملــــــــــــؤازرة الــــفــــريــــق يف مــــبــــاراتــــه 
أمام جرونا«. 

ويقع نادي الس باملاس يف جزيرة 
جران كاناريا التي تدخل اإلثنني املقبل 
املــــــرحــــــلــــــة الـــــثـــــالـــــثـــــة مــــــــن تــــخــــفــــيــــف حــــالــــة 
اإلغــاق الكي التي تم فرضها بسبب 
أزمة فروس كورونا املستجد، ما قد 
يسمح لنادي الس باملاس بفتح أبوابه 

أمام عدد محدود من الجماهر. 
برشلونة ■  د.ب.أ

وزيرة الرياضة اإلسبانية تطالب األندية 
بعدم التعجل في حضور الجماهير

الجمهور اإلسباني يتوق للعودة إلى المدرجات. ■ أرشيفية

رمسة مالعب
sports@emaratalyoum.com

أوسو
علمت »اإلمارات اليوم« أن أحد أندية الدوري 

املصري لكرة القدم يرغب يف التعاقد مع 
محرتف فريق عجمان، الغاين وليام أوسو، 
بعد تألقه الكبري مع فريقه املوسم الجاري، 

حيث أحرز 11 هدفاً بالقميص الربتقايل حتى 
اآلن.

انزعاج
انزعجت إدارة أحد أندية دوري الخليج 

العربي لكرة القدم، من املوضوعات املثارة 
بشكل دائم عن مدربها يف وسائل اإلعالم 

األجنبية، وذلك بعدما أثارت غضب 
الجماهري غري الراضية عن بقائه مع النادي يف 

املوسم املقبل. 

تخفيض
وضعت شركة كرة القدم يف أحد أندية دوري 
الخليج العربي شرط تخفيض 20% من قيمة 
عقد الالعبني الذين انتهت عقودهم يف نهاية 
املوسم الجاري، كشرط للتجديد معهم، يف 
املوسم املقبل، وهو الشرط الذي وافق عليه 
العبان فقط، ولم يشاركا يف أي مباراة هذا 

املوسم.

تعميم
طلب اتحاد لعبة جماعية خالل تعميم 

داخيل جديد أصدره، أخرياً، من مسؤويل 
اللجان املختلفة يف االتحاد، عدم التعامل مع 

وسائل اإلعالم، أو نشر أخبار وأنشطة هذه 
اللجان، علماً أن بعض هذه اللجان تشتيك 

عدم إظهار أنشطتها عرب وسائل اإلعالم.

مدرب 
تتحدث األوساط الرياضية يف الدولة عن 

اقرتاب اتحاد الكرة من التعاقد مع مدرب 
الظفرة، الصربي فوك رازوفيتش، لتويل 
تدريب املنتخب الوطني، يف وقت ضمت 

الرتشيحات السابقة عدداً من املدربني، من 
بينهم مهدي عيل، والروماين كوزمني، 
ومدرب كرواتيا زالتكو داليتش، وزوران 

ماميتش.

مصير
طلب العب أجنبي من إدارة ناديه تحديد 

مصريه مع الفريق يف املوسم املقبل، خصوصاً 
أنه تم استبعاده من قائمة النادي، آخر 

موسمني، بسبب تعرضه إلصابتني وإجرائه 
ثالث عمليات جراحية.

»الحجر المنزلي حرمني 
هوايتي ركوب الخيل 
والقفز بالمظالت«.

ين  »سأكون أول الحاضر
لممارسة القفز بالمظالت 

مع عودة النشاط«.

»مفاجأة قريبة سيتم 
 بعد 

ً
اإلعالن عنها الحقا

انتهاء جائحة )كورونا(«.

عضو فريق اإلمارات للسيدات 
للقفز بالمظالت شيخة أحمد. 

■ من المصدر

شيخة أحمد:



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.comالجمعة 0٥ من يونيو 2020    ١٣ من شوال ١٤٤١ هـــــ   العدد ٥٣٠٨

نشرتي سيارات 
جميع أنواع السيارات املستعملة واملدعومة

بأفضل األسعار ...
)١٤-٤(    05٤552005٤

نشرتي سيارات
جميع أنواع السيارات املستعملة واملدعومة 

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

BMW X6
موديل : 2010 - خليجي

السعر : ٥0000 درهم
رجاء اإلتصال على ...

)6-6(     97١50933٤٤93

GXR تويوتا برادو
موديل : V6 - 2019 - رقم 1

املوتر بحالة الوكالة - نظيف جدا
بدون صبغ أو حوادث 
قطعت : 100000 كم 

السعر : 1٣0000 درهم 
)5-١8(     0505٤٤٤026

 LX570 مطلوب لكزس
موديل : 2014 & 201٥

)5-١2(    050١222٤83

GXR مطلوب الندكروزر
 V6 & V8 - 2020  : موديل

زيرو - للتصدير
)5-١2(     0506590722

تويوتا كامري
موديل : 2007 - خليجي - يف عجمان 

السعر : 12000 درهم »قابل للتفاوض«
)5-6(    0503022050

خدمات سيارات
تبديل زيت احملرك ، البطارية ، السفايف

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

لكزس ٥٧٠ 
موديل : ٢٠١٧ - تشيكات الوكالة 

اللون : أبيض - للجادين فقط 
قطعت : ٢٤٠٠٠ كم 

السعر : ٣٠٠٠٠٠ درهم »نهائي«
)6-3(    97١50٤9999١3

تويوتا سيينا
موديل : 201٥ - 7 ركاب 

اللون : أسود - للجادين فقط
قطعت : 11٣000 كم 

السعر : 40000 درهم »قابل للتفاوض«
)١-٤(    052١502٤2٤

صبيح
لتأجري جميع أنواع السيارات 

بعجمان ، الكورنيش
)5-30(    055١٤١٤٤٤١-067٤77756

سوبر كار 
لتأجري السيارات ...

)5-22(    055١325550

أرقام مميزة دبي
للبيع ...

E/٣x٥ = 167000 درهم 
I/6٣61 = 10900 درهم
E/9064 = ٥700 درهم
R/86٥٣ = 4700 درهم
Dubai9990 : إنستجرام

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 ...

J19٣٣ = 14000 درهم
S8816 = 1٣000 درهم
L1097 = 8٥00 درهم

N46460 = 4800 درهم
)٤-30(    0508577778

أرقام مميزة عجمان 
للبيع ...

B/48٣9 & B/49٥49 & I/٣9990
السعر : 4000 درهم

)5-١١(     97١5٤٤032777

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

)5-١2(    0505022250

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 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 : ٢٠٠٠٠ قدم٢ ، عدد : ٩ مستودعات 
مع طابق ميزانني ، عدد : ٢ حمالت 

 السعر : ٩ 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 فلل 
سوبر ديلوكس ، يف عجمان ، من املالك مباشرة 
بدون عمولة ، مكتب تشطيب عايل جدا ، متلك 
جلميع اجلنسيات ١٠٠% ، ممكن للمشرتي أن 

ميول على البنك نحن نقوم بإجراءات التخليص 
واملوافقة ، للتواصل على ...

)6-30(    0506٤3006٤

للبيع شقة 
يف عجمان 1 ، غرفة وصالة ، 1049 قدم

من املالك مباشرة
السعر : ٣00000 درهم

)5-2١(     0507509092

للبيع بيت
شعبي ، بالبدع ، عدد : 4 غرف ، ٣٣00 قدم

تصريح ٣ فلل متالصقه ، التخطيط جاهز
قريب من شارع السطوة
مؤجر : 1٣٥000 درهم 

السعر : 2.7 مليون درهم »نهائي« 
التواصل بالواتس آب علي ...

)6-٤(     97١528233387

للبيع مستودع
بدبي ، دي اي بي ١ 

املساحة : ١٦٥٠٠٠ قدم٢ 
السعر : ٧٠ مليون درهم 
)6-٤(    05277777١٤

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 : ١١٥٠٠٠ قدم٢ 

السعر : ١٠ مليون درهم 
)6-٤(    05277777١٤

نشرتي عقارات
بيوت شعبية وأراضي سكنية وجتارية

من املالك فقط ، يف أنحاء دبي
)5-22(     97١50300١997

لإليجار فيال 
باجملمع ، مبردف ، ٣ غرف ، مالحق ، يف الورقاء 

من املالك مباشرة ، مع إمتيازات قوية
)5-١8(    0567١53333

للبيع مغسلة 
مركزية ، يف الشارقة 

متوسط الدخل الشهري : 70000 درهم
)5-30(     050700226١

للبيع فلل 
يف ند الشبا ، 4 و 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

للبيع فيال 
باملمزر ، دبي ، دورين ، ٥ غرف وصالة

وملحق خارجي ، مبوقع مميز
)5-22(     97١55٤557890

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 ، ١٥٠٠٠ قدم 

السعر : ٤.٥ 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
تصميم وبناء ، بأسعار ممتازة

جلميع املشاريع ...
)6-5(    97١5297٤0000

إنرتلوك 
مستعمل ، شكل مستطيل ، أحمر و 400 مرت

السعر : 6000 درهم 
مع التوصيل والرتكيب ، بدبي فقط 

)5-١8(    0567000085

صيانة
أعمال الصيانة وتشطيب املنازل وتركيب 

اإلنرتلوك واألصباغ
)٤-25(    97١5058١0008

مقاوالت
تصميم معماري شامل للفيال أو مزرعة أو 

احلديقة ، مع التعديل : بدرهم للقدم املربع  
)١-٤0(    97١5292900٤8

ديكور
جميع أعمال الديكور واجلبس والصيانة

)6-5(    97١5559١59١١

ديكور
تصميم داخلي للغرف واجملالس واملطابخ 
بسعر : 7٥0 درهم ، للفراغ فقط ، تشمل 

صور ثالثية األبعاد واختيار املفروشات واملواد
)١-٤0(     97١5292900٤8

قرد 
أنثى ، النوع : بابون ، عمره : ٥ أشهر 
ودود ويحب اللعب مع األطفال ، للبيع
السعر : 4٥00 درهم »قابل للتفاوض«

)5-١(     0505599555

ذبائح
 متوفر ذبائح تيوس ، عربيات ، بيور 

األعمار : 4 أشهر ، للتواصل وآتس آب فقط
)١-٤9(    05677٤٤8٤8

قارب 
40 قدم ، جمدد بالكامل ، به حمام 

وخزان برتول من غري مكائن 
السعر : ٣٥000 درهم »فقط«
)5-١0(    050390٤65١

مطلوب ماكينة
٣٥0*400 حصان ، النش بحري ، بسعر معقول 

)٤-8(    97١56٤١85500

إنرتنت
متلك موقعك بتصميم من إختيارك ، بأسعار تبدأ 

من : 1٥00 درهم »فقط ، لفرتة حمدودة«
)3-25(     97١50875088٤

خدمات تنظيف 
عامالت نظافة نسائية ، بنظام الساعة

)5-١9(    97١505655562

املنارة 
للتنظيف ومكافحة احلشرات للفلل 

غسيل الكنب ، السجاد بالبخار
)5-١8(    97١508635٤٤6

 

أثاث
فك ، تركيب ، تغليف وترحيل ، بسعر جيد

)5-١8(     97١5087803٤0

نشرتي أثاث
جميع أنواع األثاث املستعمل ، غرف ، كنب 

إلكرتونيات ، مطابخ
)6-5(   97١50١852699

نشرتي أثاث
جميع أنواع أثاث املنزل ، غرف 

كنب ، إلكرتونيات ...
)5-١0(   97١503٤7٤277

نشرتي أثاث 
جميع أنواع أثاث املنزل ، غرف 

كنب ، إلكرتونيات ...
)3-١2(    97١556780١95

عود 
تعليم ، وللبيع ، وآالت موسيقية

خدمة صيانة ، خدمة توصيل
)5-22(     05083١5607

مطلوب شريك
وكفيل ، ملركز ألصحاب الهمم والتوحد

برخصة إستثنائية ...
)6-٤(     05٤37078١7

مطلوب شريك 
ومستثمر ملوقع وتطبيق مشهور أطلق عام 2018 

لتوفري خدمات توصيل طلبات املطاعم أونالين 
وطلبات البقاالت يف دولة اإلمارات وذلك لتوسيع 

أعمال التطبيق يف الدولة ...
)6-2(    97١5592٤57١6

مستثمر 
يطلب مشروع ناجح ، يف دبي ملدة حمدودة 

أو أكرث ، شراكة بالفكرة
)١-٤3(    97١505655530

مطلوب شريك
ممول ، لشركة تعمل باملواد الغذائية

يف دبي ، لصفقة واحدة
)3-22(    0567٤0775١

للبيع و للشراء 
أسهم جمعية اإلحتاد اإلمارات وجمعية اإلسكان 

)5-29(     050٤299690

للبيع شركة
جتارة عامة مع الرخصة ، بدخل ممتاز ، جمددة

مع عامل ومكنة لف األلومنيوم وعدد إثنان ونصف 
طن ألومنيوم ، للتواصل علي ...

)3-7(    0505999١١9

للبيع شركات 
جتارية ، نوع العمل والنشاط »جتارة عامة - 

مقاوالت عامة - مقاوالت خدمات فنية« جاهزة 
للتحويل إىل أي نشاط آخر مع كافة التسهيالت 

)3-١٤(     0506588853

مطلوب مستثمر 
ممول ، للعمل يف سوق البرتول واملعادن

بأرباح يومية ، لإلستفسار على ...
)5-2١(     05٤35333١3

مطلوب ممول
ملشروع تطبيق إلكرتوين ناجح ، يخدم منطقة 

الشرق األوسط والعامل ...
)6-2(    97١509900577

خدمات شركات
إحصل على عقد إيجار لتجديد رخصتك جتارية 
دبي فقط : 600 درهم ، كما ميكنك استخدام 

املكتب لتقدمي كوتة
)5-١6(     97١55١977602

مطلوب أسهم 
جمعية اإلحتاد واإلمارات وجمعية اإلسكان 

)3-25(     050٤299690

للبيع و للشراء
أسهم جمعية اإلحتاد واإلمارات وجمعية اإلسكان 

)3-20(     050٤299690

تدريس
متخصص يف الرياضيات عن بعد ، خربة 24 عام

)5-2١(    0509373706

معلمة لغة عربية
وإجنليزي ، ملتابعة وتأسيس األطفال من السنوات 

املبكرة واملرحلة اإلبتدائية ...
)5-2١(    05070١٤١87

معلمة
إجنليزي ، علوم ، رياضيات

منهج أمريكي وبريطاين ، خربة
)5-22(     052653١232

تسجيل 
للطلبة الراغبني يف دراسة املاجستري 

والدكتوراة يف ماليزيا وبريطانيا
)١-٤5(    97١55506٤656

تدريس
حمفظة قرآن كرمي ومعلمة تربية إسالمية وعربي 

للمرحلة اإلبتدائية ، أونالين 
)١-٤8(    050١5١0١١8

معلمة لغة عربية
وتربية إسالمية وحتفيظ القرآن وإجتماعيات

لكل املراحل ...
)٤-5(     05689796١6

متخصصة رياضيات
علوم ، أمريكي ، وزاري ، جميع املراحل

ومتابعة بقية املواد ، دبي
)١-٤(    05٤70060٤١

مطلوب مدرسة
ألسرة عربية ، صف أول وثاين

ملتابعة طفل يف الدارسة
)١-٤(      05592١666١

معلمة
لتأسيس ومتابعة الطلبة من األول ايل اخلامس بدبي

)3-26(     0568882857

تدريس
حمفظة قرآن جمازة كليةالشريعة جامعة دمشق 

جتويد نظري ، عملي ، القاعدة النورانية
)3-7(    97١52788838٤

حماسب 
مصري ، خربة 1٥ عام يف إعداد التقارير 

وامليزانية ، يبحث عن عمل مناسب ...
)3-3١(     056١3200١5

للتنازل سائقة 
إندونوسية ، خرية

)3-١9(    97١5٤7٤68١39

طلب عمل
شيف ومدرب مأكوالت شرق وغرب مع شهادة

من سويسرا ، خربة 2٥ سنة داخل الدولة
)6-6(     97١55762776١

طلب عمل
سورية ، خربة بالطباعة وإستقبال بآمر 
جتيد اللغة اإلجنليزية واحلاسوب ، بدبي

)6-5(    0553١33589

طلب عمل
مدير مايل ، خبري يف تكنولوجيا املعلومات 
خربة 20 سنة ، يبحث عن عمل مناسب  

)5-30(   97١509900577

طلب عمل
تركيب زجاج واملريا والرسم على زجاج والسكريت 

خربة 10 سنة داخل الدولة ، يطلب عمل
)5-١7(    97١522703838

طلب عمل
شيف شامي ، حمرتف طبخ عربي وغربي ، خربة 
بالفنادق واملطاعم ، جاهز لتلبية الطلبات بدبي

)٤-8(    97١553٤23077

طلب عمل
شاب أردين ، خربة يف املبيعات واإلدارة 

والتطوير ، خربة 12 سنة ، يطلب عمل
)٤-8(    97١558٤80088

طلب عمل
مسؤول عالقات عامة ، خربة 10 سنوات 

يطلب عمل بدوام كامل أو جزئي  
)5-١١(    0552١3003١

طلب عمل
سائق عربي ، خربة قدمية يف الدولة ، حسن 

املظهر ، يبحث عن سائق خاص لرجال أعمال 
)3-7(     0508052323

طلب عمل
مهندس أجهزة طبية ، مصري ، خربة ٥ سنوات 

يف بيع وصيانة األجهزة الطبية باملستشفيات
زيارة ، يجيد اإلجنليزية ، يطلب عمل مناسب

)2-30(     055١0٤0926

للتنازل خادمة
بنغالية ، خربة بالطبخ والتنظيف والكوي

واتس آب علي ...
)3-7(     05٤38٤08٤0

طلب عمل 
شاب مصري ، مدرب سباحة معتمد ، خربة 

يطلب عمل مناسب ...
)3-5(     0589088752

طلب عمل
مشرف تكرير برتول , خربة ٣0 سنة يف مصايف 

عدن ، يبحث عن عمل مناسب
)3-2١(     052٤7600٤9

للتنازل خادمة
فلبينية ، يف دبي

)3-26(    0562088007

للتنازل طباخة 
أوغندية ، جامعية ، نظيفة ، خربة يف األردن 
ويف الطبخ اإلماراتي ، بجميع أعمال املنزل

)3-١6(    05٤3٤66085

طلب عمل
مندوب PRO ، خربة شاملة يف تخليص جميع 

املعامالت احلكومية ...
)3-١8(    05050595١9

طلب عمل
فتاة عربية ، تبحث عن عمل مناسب يف دبي 

أو الشارقة ، لديها إقامة الدولة 
)3-١8(     052٤١5٤٤90 

طلب عمل
مستشار قانوين ، مصري مقيم ، خربة 6 سنوات 

بالدولة ، إجنليزي ، يطلب عمل مناسب 
)3-١١(    05030٤٤352

طلب عمل
مدير خدمات مؤسسية وموارد بشرية ، خربة أكرث 

من 10 سنوات بالدولة ، متوفر للعمل ، بدوام كامل 
أو جزئي ...

)3-8(    97١55550888١

طلب عمل
سائق باكستاين ، خفيف ، خربة 10 سنوات 

يف اإلمارات ، لغة عربية ، إجنليزية
)5-١2(    97١567060١79

طلب عمل
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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