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تقرير يتوقع زيادة االستثمار 
في »األمن الغذائي« 

و»الرعاية الصحية«

قدرة اإلمارات 
على مواجهة 

التزاماتها المالية 
قوية ومستقرة 

نجوم عرب 
يواجهون تداعيات 
»كورونا« بأغاٍن 

منفردة

رياضيون: أضرار 
»كورونا« حاضرة 

سواء بإلغاء 
الموسم أو 

استئنافه

أكـــــــــــدت شــــــركــــــة »فـــــــــــاي دبـــــــــــي« أنــــهــــا 
تعمل عىل مدار الساعة، ملساعدة 
املــــــــــتــــــــــعــــــــــامــــــــــلــــــــــن عــــــــــــــــىل الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــودة إىل 
ــــــان، يف ضـــــــوء قـــيـــود  ــــأمـ ــ أوطـــــانـــــهـــــم بـ
السفر التي تفرضها دول مختلفة 
يف الـــفـــرة األخــــــرة، مـــشـــرة إىل أن 
املـــــــــقـــــــــيـــــــــمـــــــــن والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزوار مـــــــــــــــن بــــــعــــــض 
الــــــــبــــــــلــــــــدان واملــــــــــوجــــــــــوديــــــــــن حـــــــالـــــــيـــــــاً يف 
دولــــة اإلمـــــــارات، يــمــكــنــهــم الـــعـــودة 
ــــاً إىل بــــلــــدانــــهــــم األصـــــلـــــيـــــة، يف  ــــيـ ــــالـ حـ

رحات عودة خاصة.
ووفقاً لبيانات املوقع الشبيك 
لـــــــــــــــــــــــــــ»فــــــــــــــــــــــــــاي دبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي«، فـــــــــــــــــــــــــــــإن بـــــــــــــــاب 
الـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــوزات أصــــــــــــــــــبــــــــــــــــــح مــــــــــــتــــــــــــاحــــــــــــاً 
لــلــمــقــيــمــن والـــــــــزوار إىل ١١ دولـــــة، 
ــــنــــــد، إيـــــــــــران،  ــــهــ ــتــــــان، الــ ــ ــــاكــــــســ هـــــــــي: بــ
ــــيـــــا، بــــلــــغــــاريــــا، بـــنـــغـــاديـــش،  أوكـــــرانـ
جــــــــــــورجــــــــــــيــــــــــــا، رومـــــــــــــانـــــــــــــيـــــــــــــا، صــــــــربــــــــيــــــــا، 

فنلندا، وقرغيزستان.

»فالي دبي« تفتح باب 
رحالت العودة إلى 11 دولة

ســـــــجـــــــلـــــــت أســــــــــــعــــــــــــار الــــــــــــذهــــــــــــب يف نـــــهـــــايـــــة 
األســـــبـــــوع املـــــــايض انــــخــــفــــاضــــات راوحــــــت 
ــــا بـــــــــن ١.5 درهـــــــــــــــم ودرهــــــــمــــــــن  ــــتـــــهـ ــــيـــــمـ قـ
للغرام من مختلف العيارات، مقارنة 
بأسعار نهاية األسبوع السابق عليه، 
بــحــســب مـــؤشـــرات األســـعـــار املــعــلــنــة يف 

سوَقي دبي والشارقة.
ــــيـــــع  وأكــــــــــــــــــــــد مــــــــــســــــــــؤولــــــــــو مـــــــــنـــــــــافـــــــــذ بـ
لـــــــتـــــــجـــــــارة املـــــــــجـــــــــوهـــــــــرات واملـــــــشـــــــغـــــــوالت 
الذهبية، أنه عىل الرغم من الراجع 

الـــــــســـــــعـــــــري لـــــــلـــــــذهـــــــب، فــــــــــــإن األســــــــعــــــــار 
التزال عند حدود مرتفعة، ما شّكل 
ــــيـــــع  إقـــــــــــــــبـــــــــــــــاالً مـــــــــــــن املــــــــتــــــــعــــــــامــــــــلــــــــن عـــــــــــــىل بـ
الــــــــســــــــبــــــــائــــــــك والــــــــــعــــــــــمــــــــــات الـــــــذهـــــــبـــــــيـــــــة، 
ــــــل مـــــــــــزيـــــــــــد مـــــن  ـــيـ ـــ ــــــجـ ــــــسـ تـــــــــــحـــــــــــّوطـــــــــــاً مـــــــــــــن تـ

االنخفاضات.
وقـــــــــــــــــال مـــــــــديـــــــــر شـــــــــركـــــــــة »ريــــــكــــــيــــــش 
لــلــمــجــوهــرات«، ريــكــيــش دهـــكـــان، إن 
األسواق شهدت بطئاً يف اإلقبال عىل 
شــراء املشغوالت الذهبية الجديدة، 
مــــقــــابــــل إقـــــبـــــال مـــــن بــــعــــض املـــتـــعـــامـــلـــن 
ــــهـــــم مـــــــن ســـبـــائـــك  ــــيـــــع مـــــــا بـــــحـــــوزتـ عـــــــىل بـ

وعـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــات ذهـــــــــــــــبـــــــــــــــيـــــــــــــــة، لـــــــــلـــــــــمـــــــــتـــــــــاجـــــــــر، 
لاستفادة من استمرار األسعار عند 
مـــــــــعـــــــــدالت مــــــرتــــــفــــــعــــــة، وتـــــــــحـــــــــّوطـــــــــاً مـــن 
تـــســـجـــيـــل تـــــراجـــــع أكـــــــر لــــلــــذهــــب خــــال 

الفرة املقبلة.
ولـــفـــت إىل أن الـــعـــمـــات الــذهــبــيــة 
استأثرت بالحصة الكرى من مبيعات 
املــتــعــامــلــن، فـــضـــاً عـــن عــــرض ســبــائــك 

تركزت يف فئة 5٠ و١٠٠ غرام.

»التحّوط« يدفع متعاملين 
إلى بيع السبائك والعمالت الذهبية

أزاد عيشو ■ دبيأحمد الشربيني ■ دبي

أمين الجمال ■ دبي

ــــلـــــو مـــــــــــــــــدارس خـــــاصـــــة  أفــــــــــــــاد مـــــشـــــغـ
ــبـــــال  ــ ــــقـ ــتـ ــ بــــــأنــــــهــــــم مــــــســــــتــــــعــــــدون السـ
الـــــــــطـــــــــلـــــــــبـــــــــة يف ســـــــبـــــــتـــــــمـــــــر املــــــــقــــــــبــــــــل، 
مــتــعــهــديــن بــتــنــفــيــذ مــجــمــوعــة من 
اإلجراءات االحرازية التي تضمن 
ســـامـــة الـــطـــلـــبـــة، وتــطــبــيــق صــــارم 
لـــــجـــــمـــــيـــــع اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــراءات الــــــوقــــــائــــــيــــــة 
الـــــــــــــــــــــــــازمـــــــــــــــــــــــــة لـــــــــــــــضـــــــــــــــمـــــــــــــــان الــــــــــصــــــــــحــــــــــة 
والــســامــة. وأكــــدوا خــال مؤتمر 
صـــحـــايف افـــــــــرايض، أهـــمـــيـــة عــــودة 
الـــــطـــــاب إىل مــــدارســــهــــم يف شــهــر 
ــــتـــــهـــــم  ســــــــبــــــــتــــــــمــــــــر، ضـــــــــــمـــــــــــانـــــــــــاً لـــــصـــــحـ

وعافيتهم ونمّوهم الشامل.

مدارس خاصة 
تؤكد جاهزيتها 

الستقبال الطلبة 
في سبتمبر

متهم بجرائم قتل ومخّدرات وغسل أموال 

زعيم عصابة دولية في قبضة »أمن الدولة« بدبي
ألقى جهاز أمن الدولة يف دبي القبض 
عىل مجرم بالغ الخطورة، ُيدعى أمر 
فــــــــاتــــــــن مــــــــــــيك، دنــــــــــــمــــــــــــاريك، وُيـــــــــعـــــــــد مــــن 
ــــابـــــات الــــدولــــيــــة  أخـــــطـــــر قـــــــيـــــــادات الـــــعـــــصـ
املُنظمة النشطة يف مجاالت إجرامية 
ــــّدرات  ــــارة املـــــخـ عـــــــدة، مـــثـــل الـــقـــتـــل وتـــــجـ
وغسل األموال، وذلك يف إنجاز أمني 
جـــــديـــــد إلمــــــــــــارة دبــــــــــي، وضـــــمـــــن عـــمـــلـــيـــة 

نوعية تمت مساء األربعاء املايض.
وأفاد مسؤول أمني يف دبي، بأن 
أمـــــر مـــــيك، مــــن املـــــدرجـــــن عــــىل قـــوائـــم 
»اإلنـــــــــربـــــــــول«، كـــــونـــــه مــــطــــلــــوبــــاً بــتــهــمــة 
الــــقــــتــــل الــــعــــمــــد، وكـــــــــان مــــحــــل اهـــتـــمـــام 
كــــــــــــبــــــــــــر مـــــــــــــــــن قــــــــــــبــــــــــــل وســـــــــــــــــائـــــــــــــــــل اإلعــــــــــــــــــــــام 
ــــيـــــة واألوروبـــــــــيـــــــــة بــــشــــكــــل عــــــام،  ــــبـــــانـ اإلسـ
نــــظــــراً لـــجـــرائـــمـــه الـــوحـــشـــيـــة املــــتــــعــــددة، 

وعىل الرغم من املتابعات واملاحقات 
األمــــنــــيــــة الـــــواســـــعـــــة لـــــه يف أوروبـــــــــــــا، لــم 
تنجح أّي من محاوالت القبض عليه 
ــنــــــاك، مـــــوضـــــحـــــاً أن مــــــيك تـــــــــــرّدد عــىل  ــ هــ
ــــاً جــــــــــــــــــــوازات ســـفـــر  ــــتــــــخــــــدمــ الــــــــــدولــــــــــة مــــــســ

متعددة.
وكشفت تقارير إعامية أن أمر 
مـــــيك، الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر )٢٢ عــــامــــاً(، 
يتزعم واحدة من أخطر العصابات يف 
أوروبـــــــا، وكـــانـــت آخــــر الــعــمــلــيــات الــتــي 
نـــفـــذتـــهـــا تــــلــــك الــــعــــصــــابــــة تـــصـــفـــيـــة رجــــل 
ــــتــــــه وطــــفــــلــــه الـــصـــغـــر  كـــــــان بــــرفــــقــــة زوجــ
أمـــــــــــــــــام مـــــــنـــــــزلـــــــه يف جـــــــــنـــــــــوب الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
الـــــــريـــــــطـــــــانـــــــيـــــــة لــــــــــنــــــــــدن، يف إطــــــــــــــــار حـــــــرب 

عصابات شرسة.

محمد فودة ■ دبي

أمير مكي من المدرجين على قوائم »اإلنتربول«. À  من المصدر

قضى 9 أيام في الحجر الصحي

مريض بالقلب ينتصر على »كورونا« بالفيتامينات
أّكد املواطن نواف نجيب فروز )٢9 
ســـــــــــنـــــــــــة( أنــــــــــــــــــه تــــــــمــــــــكــــــــن مـــــــــــــن مــــــــقــــــــاومــــــــة 
فــــــروس »كــــــورونــــــا«، وانـــتـــصـــر عــلــيــه 
بعد مرور تسعة أيام عىل اكتشاف 
اإلصـــــــابـــــــة، عـــــىل الـــــرغـــــم مـــــن إصـــابـــتـــه 

بمرض القلب.
وقال فروز لـ»اإلمارات اليوم« 
إنـــــــــــــــــــه اعــــــــــتــــــــــمــــــــــد عــــــــــــــىل الـــــــفـــــــيـــــــتـــــــامـــــــيـــــــنـــــــات 

ــــيـــــة يف مـــــقـــــاومـــــة  والــــــــوجــــــــبــــــــات الـــــصـــــحـ
الــفــروس، خــال مكوثه يف الحجر 
ــــــت  ــــانـ ــ الــــــــــصــــــــــحــــــــــي، وإن الـــــــنـــــــتـــــــيـــــــجـــــــة كـ

تعافيه التام من اإلصابة.
وشرح أنه أجرى مسحة طبية 
لــلــخــضــوع لــفــحــص »كـــورونـــا« يف ١٤ 
مايو املايض، إثر اختاطه بعدد من 
املـــــــــصـــــــــابـــــــــن، بـــــــعـــــــدمـــــــا ظـــــــــهـــــــــرت عــــلــــيــــه 
أعـــراض اإلصــابــة، وتــحــديــداً الحّمى 
والــزكــام، فــذهــب إىل عــيــادة طبية، 

حـــيـــث أُعــــطــــي خـــافـــضـــاً لــــلــــحــــرارة، مــا 
أدى إىل اخـــــــــتـــــــــفـــــــــاء الـــــــــحـــــــــّمـــــــــى الــــــتــــــي 

استمرت يومن.
وأضاف: »بعد مرور ثاثة أيام 
ــــئـــــة  ــيـ ــ تـــــــــــــواصـــــــــــــل مـــــــــعـــــــــي فـــــــــــريـــــــــــق مـــــــــــــن هـ
الـــــــصـــــــحـــــــة يف دبــــــــــــــــي، وأبـــــــلـــــــغـــــــنـــــــي بـــــــأن 
نـــتـــيـــجـــة الــــفــــحــــص ظــــهــــرت إيـــجـــابـــيـــة، 
وأن فريقاً طبياً مختصاً سيتواصل 
معي لتحديد مكان الحجر الصحي 
يف أحــــــــد فــــــنــــــادق دبــــــــــي. وبــــــعــــــد مــــــرور 

دقــــــــائــــــــق قــــلــــيــــلــــة اتـــــــصـــــــل بــــــــي طــــبــــيــــب، 
وســألــنــي عـــن إصــابــتــي ومــــا إذا كنت 
أعاين أّي أعراض، فأبلغته بأنني ال 
أعاين سوى تعب وصداع بسيط«.

وقــــــــال: »بــــعــــد مـــــــرور أســــبــــوع يف 
الحجر الصحي، تــم إجــراء مسحة 
طبية أخرى، وظهرت النتيجة بعد 
يـــومـــن ســلــبــيــة، فــســمــح يل األطـــبـــاء 
بـــــــمـــــــغـــــــادرة الــــــحــــــجــــــر، والــــــــــعــــــــــودة إىل 
الــــــبــــــيــــــت ومــــــــمــــــــارســــــــة حــــــــيــــــــايت بــــشــــكــــل 

طــبــيــعــي، كــمــا أكــــدوا يل إمكانية 
الـــــــــــــعـــــــــــــودة إىل عـــــــــمـــــــــي، بــــــشــــــرط 
االلـــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــزام بـــــــــــــــــــــــــــــــــاإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــراءات 

االحرازية«.
ــــهـــــات  ولـــــــفـــــــت إىل أن الـــــجـ
املختصة أجــرت مسحة طبية 
لــــــــــجــــــــــمــــــــــيــــــــــع أفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد أســــــــــــــــرتــــــــــــــــه، 

وظهرت نتائجهم سلبية.

مصباح أمين ■ رأس الخيمة

متعاملون باعوا ما بحوزتهم من 
سبائك لالستفادة من األسعار 

المرتفعة. À   أرشيفية

»الصحة« توصي 
مرضى السكري 
بعدم التوقف 

عن تناول 
الـ »ميتفورمين«  

نواف: األطباء 
سمحوا لي بالعودة 
إلى ممارسة حياتي 

بشكل طبيعي.

https://www.emaratalyoum.com/sports/local/2020-06-06-1.1358626
https://www.emaratalyoum.com/business/local/2020-06-06-1.1358614
https://www.emaratalyoum.com/life/four-sides/2020-06-06-1.1358625
https://www.emaratalyoum.com/local-section/education/2020-06-06-1.1358708
https://www.emaratalyoum.com/business/local/2020-06-06-1.1358628
https://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2020-06-06-1.1358715
https://www.emaratalyoum.com/business/local/2020-06-06-1.1358617
https://www.emaratalyoum.com/local-section/health/2020-06-06-1.1358720
https://www.emaratalyoum.com/local-section/health/2020-06-06-1.1358724
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»إقامة دبي« 
تشارك في 

»ندوة افتراضية« 
كورية

ـــــة  ـــــامــ ـــــإقــ شـــــــــــاركـــــــــــت اإلدارة الـــــــــعـــــــــامـــــــــة لــ
وشـــــــــــــــــــــــؤون األجــــــــــــــانــــــــــــــب بــــــــــدبــــــــــي يف نــــــــــــدوة 
افرتاضية نظمتها وزارة العدل واملراكز 
الــــكــــوريــــة ملـــكـــافـــحـــة األمـــــــــراض والــــوقــــايــــة 
ــــيـــــة ووكـــــــالـــــــة الــــتــــعــــاون  ووزارة الـــــخـــــارجـ
الــــــــــــــــــــــــــــــدويل الـــــــــــــــكـــــــــــــــوريـــــــــــــــة، حــــــــــــــــــــول أفــــــــضــــــــل 
املـــــــــمـــــــــارســـــــــات يف مـــــــجـــــــال إدارة املـــــنـــــافـــــذ 
والــــــــــــــــتــــــــــــــــأشــــــــــــــــرات واإلقـــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــة والــــــــحــــــــجــــــــر 

الـــصـــحـــي، لــلــتــصــدي لــــفــــروس كـــورونـــا 
»كوفيد-19«. 

وتــــــأيت املــــشــــاركــــة يف إطــــــار الـــجـــهـــود 
العاملية للحد مــن الــفــروس واالطــاع 
عــــــــــــــــى نــــــــــــــظــــــــــــــام االســــــــــــتــــــــــــجــــــــــــابــــــــــــة لـــــــــأوبـــــــــئـــــــــة 
ــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة ذات  ــ ــــوريـ ــ والــــــــخــــــــرات يف كـ
الــــصــــلــــة بـــالـــعـــمـــلـــيـــات الــــرئــــيــــســــة لــــــــإدارة 
الـــــــعـــــــامـــــــة لـــــــإقـــــــامـــــــة وشــــــــــــــــؤون األجـــــــانـــــــب 

بدبي. 
وأكـــــــــــد مــــــديــــــر عـــــــــام اإلدارة الــــــلــــــواء 
ــــيـــــة هـــــــــذه الـــــلـــــقـــــاءات  مــــحــــمــــد املـــــــــــري أهـــــمـ
لاطاع عى أفضل املمارسات العاملية 
يف مجال إدارة األزمــات وأمن املنافذ، 
وهــــــو مــــجــــال عـــمـــل إقـــــامـــــة دبـــــــي، الـــــذي 

يتطلب التصدي ألي خطر محتمل. 
دبي À اإلمارات اليوم

أكـــــد املــــواطــــن نــــــواف نــجــيــب فــــــروز )29 
سنة(، أنه تمكن من مقاومة فروس 
»كــورونــا« يف تسعة أيـــام، عــى الرغم 
من إصابته بمرض القلب، مشراً إىل 
أن إصابته بالفروس لم تؤثر سلباً يف 

ممارسته حياته الطبيعية.
وقـــــــــــــــــــال فـــــــــــــــــــروز إنــــــــــــــــه اعــــــــتــــــــمــــــــد عــــى 

الفيتامينات والوجبات الصحية يف 
مقاومة الــفــروس، خــال مكوثه 
يف الحجر الصحي يف أحد فنادق 
دبي، وإن النتيجة كانت تعافيه 

التام من اإلصابة.
وشـــــــــــــــــــــــــــــــرح لـــــــــــــــــــــــــــــ»اإلمــــــــــــــــــــــــــــارات 

الـــيـــوم«، أنـــه أجـــرى مسحة 
طـــبـــيـــة لـــلـــخـــضـــوع لــفــحــص 
»كـــــــــــــورونـــــــــــــا« يف 14 مـــــايـــــو 
املــــــــــــــــــــــايض، إثـــــــــــــــر اخــــــتــــــاطــــــه 
بــــــــــعــــــــــدد مــــــــــــن املــــــــصــــــــابــــــــن، 
بــــــــعــــــــدمــــــــا ظـــــــــــهـــــــــــرت عــــلــــيــــه 
أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراض اإلصــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــة، 
وتـــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــداً الــــــــــحــــــــــمــــــــــى 

ــــيـــــادة طــبــيــة،  والـــــــزكـــــــام، فــــذهــــب إىل عـ
حيث أعطي خافضاً للحرارة، ما أدى 
ــتــــــي اســــتــــمــــرت  ــ إىل اخـــــتـــــفـــــاء الـــــحـــــمـــــى الــ

يومن.
وأضــــــاف: »بـــعـــد مــــرور ثـــاثـــة أيـــام 

مــعــي فــريــق تواصل 
هيئة من 

الــصــحــة يف دبـــي وأبــلــغــنــي بـــأن نتيجة 
الفحص ظهرت إيجابية، وأن فريقاً 
طــــــــبــــــــيــــــــاً مـــــــخـــــــتـــــــصـــــــاً ســــــــيــــــــتــــــــواصــــــــل مــــعــــي 
ــــر الـــــصـــــحـــــي يف  ـــــان الـــــحـــــجـ ـــكـ لــــتــــحــــديــــد مـــ
أحــد فــنــادق دبـــي. وبــعــد مـــرور دقائق 
قليلة اتصل بي طبيب، وسألني عن 
إصــــــــابــــــــتــــــــي ومــــــــــــــا إذا كـــــــنـــــــت أعـــــــــــــــــاين أي 
أعـــــــــــــــــراض، فــــأبــــلــــغــــتــــه بـــــأنـــــنـــــي ال أعــــــــاين 

سوى تعب وصداع بسيط«.
وتــــابــــع فــــــــروز: »حـــــــدد يل الــفــريــق 
ــــنـــــادق مــــكــــانــــاً لــلــحــجــر  ــــفـ الــــطــــبــــي أحـــــــد الـ
الصحي، فتوجهت إلــيــه عــى الــفــور، 
واســـتـــقـــبـــلـــنـــي أشــــــخــــــاص مــــــن الـــجـــهـــات 
ــــيـــــع  ــــمـ املــــــــعــــــــنــــــــيــــــــة وبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادروا بـــــــــتـــــــــوفـــــــــر جـ
ــــــات الــــصــــحــــيــــة والـــــغـــــذائـــــيـــــة  ــــــدمـ ــــخـ ــ الـ

والــــــنــــــفــــــســــــيــــــة يل، وســــــــــــألــــــــــــوين عــــــــــن أي 
ــــنـــــي  ــــأنـ أعــــــــــــــــــــراض مـــــــزمـــــــنـــــــة فـــــأبـــــلـــــغـــــتـــــهـــــم بـ
مــــــــــريــــــــــض قــــــــــلــــــــــب، فــــــــاهــــــــتــــــــمــــــــوا بـــــحـــــالـــــتـــــي 

الصحية بشكل مميز«.
وأشار إىل أن الفريق الطبي طلب 
مـــــــــنـــــــــه مــــــــــمــــــــــارســــــــــة حـــــــــيـــــــــاتـــــــــه يف الــــــحــــــجــــــر 
الــفــنــدقــي بــشــكــل طــبــيــعــي، وصـــــرح له 
بــطــلــب الــوجــبــات الــغــذائــيــة مـــن خـــارج 
الفندق شــرط االلــتــزام بالتعقيم عند 
اســــتــــامــــهــــا، كــــمــــا طــــلــــب مــــنــــه االلــــــتــــــزام 
ــــنـــــاول دواء الــــقــــلــــب والـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات  ــــتـ بـ

والوجبات الصحية.
وقــــــــــــــــال: »بـــــــعـــــــد مـــــــــــــرور أســــــــبــــــــوع يف 
الـــــحـــــجـــــر الـــــصـــــحـــــي تـــــــم إجــــــــــــــراء مـــســـحـــة 
طـــبـــيـــة أخــــــــــرى وظــــــهــــــرت الـــنـــتـــيـــجـــة بــعــد 

ــــاء  ــبــ ــ ــلــــبــــيــــة، فــــســــمــــح يل األطــ يــــــومــــــن ســ
بمغادرة الحجر، والعودة إىل البيت 
وممارسة حيايت بشكل طبيعي، كما 
أكــــــــدوا يل إمـــكـــانـــيـــة الـــــعـــــودة إىل عميل 
شرط االلتزام باإلجراءات االحرتازية«.

ولـــفـــت إىل أن الـــجـــهـــات املــخــتــصــة 
أجـــــــــــرت مــــســــحــــة طــــبــــيــــة لـــجـــمـــيـــع أفـــــــــراد 
أســــرتــــه الــــذيــــن خــالــطــهــم قـــبـــل إصــابــتــه 
بالفروس وظهرت نتائجهم سلبية. 

وتابع أنه تعلم درساً مهماً بعد 
ــــيــــــة  ــــمــ إصـــــــــابـــــــــتـــــــــه بــــــــــــالــــــــــــفــــــــــــروس، هــــــــــــو أهــ
االلتزام باإلجراءات الوقائية وارتداء 
الــــــــــكــــــــــمــــــــــامــــــــــات والــــــــــــــــقــــــــــــــــفــــــــــــــــازات، وعـــــــــــــدم 
ــــــق املـــــــزدحـــــــمـــــــة أو  ــــاطـ ــ ــنـ ــ ــ الـــــــــذهـــــــــاب إىل املـ
االختاط باآلخرين، مع الحفاظ عى 
الـــتـــبـــاعـــد الــــجــــســــدي لــــتــــفــــادي اإلصــــابــــة 

بالفروس.
وأشـــــــــــــــــــــار إىل أن الــــــــــــدولــــــــــــة وفـــــــــــرت 
جـــمـــيـــع اإلمــــــكــــــانــــــات ملــــكــــافــــحــــة فــــــروس 
كورونا، ويجب عى الجميع االلتزام 
بالتوجيهات والتعليمات واإلرشادات 
الــصــحــيــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــحــفــاظ عى 

الصحة والسامة العامة.

تناول الفيتامينات ومارس حياته بشكل طبيعي

مصباح أمين À رأس الخيمة

نواف فيروز: 

»الفريق الطبي طلب مني ممارسة حياتي في 
الحجر بشكل طبيعي«.

كشفت وزارة الصحة ووقــايــة املجتمع 
عن استام تقارير صادرة من منظمات 
 )NDMA( عاملية تشر إىل وجود شائبة
بنسب تتعدى املــعــدل املسموح بــه، يف 
ــــبـــــعـــــض الـــــشـــــركـــــات  ــــتـــــجـــــات ولـ ــنـ ــ بـــــعـــــض املـ
املــصــنــعــة لــــــــدواء »مـــيـــتـــفـــورمـــن«، الــــذي 
ــــيـــــة لـــــــعـــــــاج مــــــرض  ــــبـ ــــفــــــة طـ يـــــــصـــــــرف بــــــوصــ

السكري من النوع الثاين. 
وتــــــــــــوجــــــــــــد الــــــــشــــــــائــــــــبــــــــة عــــــــــــــــــــادة ضــــمــــن 
ــــفـــــضـــــة يف مــــجــــمــــوعــــة  ــــنـــــخـ ــــويـــــــات مـ ــ ـــتـ ــ ــــســ ــ مـ
ــــة وبــــــعــــــض مــــيــــاه  ــــمــ ـــعــ ــ مــــتــــنــــوعــــة مـــــــن األطـ
الشرب والهواء امللوث، إال أن التعرض 
لــهــا بــكــمــيــات أكــــر مـــن الــــحــــدود املــقــبــول 
استهاكها يومياً لــفــرتات طويلة جــداً، 

يـــــزيـــــد مــــــن خــــطــــر اإلصـــــــابـــــــة بــــالــــســــرطــــان، 
حـــــــــســـــــــب وكــــــــــــــالــــــــــــــة األبــــــــــــــــحــــــــــــــــاث الـــــــــدولـــــــــيـــــــــة 

للسرطان.
وكانت الوزارة أصدرت تعميماً يف 

ديـــســـمـــر 2019 إىل املــــنــــشــــآت الــصــحــيــة 
ومــــمــــاريس الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة وشـــركـــات 
األدويـــــــــة واملــــصــــانــــع املـــحـــلـــيـــة، بــخــصــوص 
مـــــراقـــــبـــــة احــــتــــمــــالــــيــــة وجـــــــــــود شـــــــوائـــــــب يف 

أدويــــة »مــيــتــفــورمــن«، وأوصــــت املــرىض 
بـــــــــــعـــــــــــدم الــــــــــتــــــــــوقــــــــــف عـــــــــــــن تـــــــــــــنـــــــــــــاول أدويـــــــــــــــــة 

امليتفورمن إال تحت إشراف الطبيب. 
كـــــــمـــــــا أوصــــــــــــــــــت مـــــــــــمـــــــــــاريس الـــــــرعـــــــايـــــــة 
الـــصـــحـــيـــة بــــاالســــتــــمــــرار يف وصــــــف أدويــــــة 
املــــــيــــــتــــــفــــــورمــــــن كــــــاملــــــعــــــتــــــاد حــــــتــــــى وصـــــــــول 

معلومات جديدة من الوزارة. 
وطالبت الشركات املنتجة بتقديم 
تــــقــــريــــر تـــحـــلـــيـــل كـــــامـــــل لــــلــــمــــادة الـــفـــعـــالـــة 
واملنتج النهايئ عــى أن يجرى التحليل 
يف مــخــتــر مـــعـــتـــمـــد، وتــــقــــدم الـــشـــركـــات 
املنتجة التقارير املطلوبة يف غضون ستة 
أشــهــر )قــبــل نــهــايــة الــشــهــر الـــجـــاري حـــداً 

أقىص(. 

وأشــــــــارت الـــــــــوزارة إىل أنـــهـــا اتـــخـــذت 
اإلجــراءات االحرتازية كافة حفاظاً عى 
سامة املــرىض من خال متابعة نسب 
املــــــــــــــادة املـــــــــذكـــــــــورة يف املــــــــــــــواد الـــــــخـــــــام الــــتــــي 
تـــســـتـــورد مــــن املـــصـــانـــع املـــحـــلـــيـــة لــتــصــنــيــع 
األدويــــــــــة الــــتــــي تـــحـــتـــوي »مـــيـــتـــفـــورمـــن«، 
مــؤكــدة أنــه لــم يتبن بعد وجـــود نسب 
غــــــر مــــقــــبــــولــــة يف املــــنــــتــــجــــات املـــــســـــوقـــــة يف 

الدولة.
وأفـــــــــــــــــاد الـــــــوكـــــــيـــــــل املـــــــســـــــاعـــــــد لــــقــــطــــاع 
ســيــاســة الــصــحــة الــعــامــة والـــرتاخـــيـــص، 
الــــــدكــــــتــــــور أمـــــــــن حـــــســـــن األمــــــــــــــــري، بـــــأن 
الــــــــــــــــوزارة مــــســــتــــمــــرة بـــــــإجـــــــراء الـــتـــحـــلـــيـــات 
الـــازمـــة للمستحضرات الـــدوائـــيـــة التي 

تـــحـــتـــوي املـــــــادة نــفــســهــا، وســتــعــلــن فـــــوراً 
نــتــائــج تحليل املــســتــحــضــرات الــتــي يثبت 

تلوثها بشوائب NDMA وسحبها.
ودعـــــــــــا األمـــــــــــــري مــــــمــــــاريس الــــرعــــايــــة 
الـــــصـــــحـــــيـــــة وأفــــــــــــــــــــراد املـــــجـــــتـــــمـــــع إىل إبـــــــــاغ 
الـــوزارة عند حــدوث أي أعــراض جانبية 
لأدوية. وقال إن الوزارة تتواصل يومياً 
مع املنظمات الدولية املعنية بالدواء، 
مــثــل هيئة الـــــدواء والـــغـــذاء األمــركــيــة، 
والــــهــــيــــئــــة األوروبــــــــيــــــــة لـــــــلـــــــدواء، والـــهـــيـــئـــة 
األســرتالــيــة لــلــدواء، إضــافــة إىل مصانع 
األدويــــــــــــــــــــة لـــــلـــــتـــــحـــــري عـــــــــن أي تــــــحــــــذيــــــرات 

تختص بأي صنف دوايئ.
دبي À اإلمارات اليوم

منظمات عالمية أشارت إلى احتوائه على شائبة بنسب تتعدى المسموح به

»الصحة« توصي مرضى السكري بعدم التوقف 
عن تناول الـ »ميتفورمين«

الدكتور أمين األميري:

»لم يتبين بعد وجود 
نسب غير مقبولة من 
الشائبة في المنتجات 

.»
ً
المسوقة محليا

9 أيام  متعاٍف من »كورونا«: شفيت في  
رغم إصابتي بمرض القلب

أعـــــــــلـــــــــنـــــــــت وزارة الـــــــــصـــــــــحـــــــــة ووقـــــــــــايـــــــــــة 
ــــا أكـــــــر مـــــن 44  ــــهـ ــــرائـ املـــجـــتـــمـــع عـــــن إجـ
ألــــــــــــــــــــف فــــــــــحــــــــــص جـــــــــــــديـــــــــــــد عـــــــــــــــى فــــــــئــــــــات 
مــــخــــتــــلــــفــــة يف املـــــجـــــتـــــمـــــع بـــــاســـــتـــــخـــــدام 
أفــــــضــــــل وأحـــــــــــــدث تــــقــــنــــيــــات الـــفـــحـــص 
الطبي، تماشياً مع خطتها لتوسيع 
وزيادة نطاق الفحوص يف الدولة، 
ــــبـــــكـــــر، وحـــصـــر  ــــهـــــدف االكـــــتـــــشـــــاف املـ بـ
الــــحــــاالت املـــصـــابـــة بـــفـــروس كـــورونـــا 
املــســتــجــد )كــوفــيــد ـ 19( واملــخــالــطــن 

لهم وعزلهم.
وأســــــــــــــهــــــــــــــم تـــــــكـــــــثـــــــيـــــــف إجــــــــــــــــــــــــــــراءات 
الـــــــتـــــــقـــــــي والــــــــفــــــــحــــــــص يف الـــــــــــدولـــــــــــة، 
وتوسيع نطاق الفحوص يف الكشف 
عــــــن 624 إصــــــابــــــة جــــــديــــــدة بـــــفـــــروس 
كــــــــــورونــــــــــا املــــــســــــتــــــجــــــد، مــــــــن جــــنــــســــيــــات 
مــــــــــخــــــــــتــــــــــلــــــــــفــــــــــة، وجــــــــــمــــــــــيــــــــــعــــــــــهــــــــــا حــــــــــــــــــاالت 
مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية 

الازمة.
وبذلك، يبلغ مجموع الحاالت 

املسجلة 37 ألفاً و642 حالة.
ــــاة  ــ ــــــن وفـ ــــنـــــت الــــــــــــــــوزارة عـ ــــلـ كـــــمـــــا أعـ
مــــــصــــــاب نــــتــــيــــجــــة تـــــــداعـــــــيـــــــات اإلصــــــابــــــة 

بفروس كورونا املستجد.
وبـــــذلـــــك يـــبـــلـــغ عــــــدد الــــوفــــيــــات يف 

الدولة 274 حالة.
وأعــــربــــت وزارة الــصــحــة ووقـــايـــة 
املجتمع عن أسفها وخالص تعازيها 
ومواساتها لذوي املتوفى، وتمنياتها 
بالشفاء العاجل للمصابن، مهيبة 
بأفراد املجتمع التعاون مع الجهات 
الــــــصــــــحــــــيــــــة، والــــــتــــــقــــــيــــــد بــــالــــتــــعــــلــــيــــمــــات 
وااللــــــــــــتــــــــــــزام بـــــالـــــتـــــبـــــاعـــــد االجــــــتــــــمــــــاعــــــي، 

ضماناً لصحة وسامة الجميع.
كـــمـــا أعـــلـــنـــت الـــــــــــوزارة عـــــن شـــفـــاء 
765 حالة جديدة ملصابن بفروس 
كـــــــــــورونـــــــــــا املــــــســــــتــــــجــــــد )كـــــــــــوفـــــــــــيـــــــــــد-19(، 
وتــعــافــيــهــا الــتــام مــن أعــــراض املـــرض، 
بعد تلقيها الرعاية الصحية الازمة.
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44
ألف فحص الكتشاف 
المصابين بـ »كورونا«

أظهرت 624 إصابة جديدة بالفيروس

37.6765
ألف حالة مجموع اإلصابات 
المسجلة بفيروس كورونا 
المستجد في الدولة.

حالة شفاء لمصابين 
بالفيروس أعلنتها وزارة 
الصحة وحالة وفاة واحدة.

تكثيف إجراءات التقصي أسهم في الكشف عن اإلصابات الجديدة.  
À  أرشيفية

تـــــــــــــــبـــــــــــــــحـــــــــــــــث مــــــــــــــــــــــــــراكــــــــــــــــــــــــــز بـــــــــحـــــــــثـــــــــيـــــــــة 
ومــــــــــــــــخــــــــــــــــتــــــــــــــــرات مـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــدمـــــــــــة يف 
اإلمارات عقد شراكات ثنائية 
مـــــــع مــــنــــظــــمــــات عـــــاملـــــيـــــة ودول 
عــــــــــــــديــــــــــــــدة ملــــــــكــــــــافــــــــحــــــــة فــــــــــــــروس 
كــــــــورونــــــــا املــــســــتــــجــــد )كـــــوفـــــيـــــد - 

.)19
وبدأت املراكز واملخترات 
اســتــعــداداتــهــا لعقد شــراكــات 
ــــــدة  ــــحـ ــ ــتـ ــ ــ ثـــــــنـــــــائـــــــيـــــــة مـــــــــــع األمــــــــــــــــــم املـ
ومــــنــــظــــمــــة الــــصــــحــــة الــــعــــاملــــيــــة، 
إىل جــــانــــب الــــــواليــــــات املـــتـــحـــدة 
ــــتــــــحــــــدة  ــــة املــ ــ ــــكـ ــ ــلـ ــ ــ ــــمـ ــ وروســـــــــــيـــــــــــا واملـ
والـــــســـــويـــــد وإيــــطــــالــــيــــا والــــصــــن 
والـــــــــهـــــــــنـــــــــد والـــــــــــــــــرازيـــــــــــــــــل ومــــــصــــــر 
وإســــرائــــيــــل وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
وفـــــــــرنـــــــــســـــــــا وكــــــــــــوبــــــــــــا ومـــــــالـــــــيـــــــزيـــــــا 
وكــــازاخــــســــتــــان وإنـــدونـــيـــســـيـــا، 
ــــادل الــــــــــخــــــــــرات واالطـــــــــــــاع  ــ لـــــــتـــــــبـ
عــــــــــــــــــــى أفـــــــــــــــــضـــــــــــــــــل الــــــــــــــــتــــــــــــــــجــــــــــــــــارب، 
وتطوير األبحاث الهادفة إىل 
إيــــجــــاد عــــــاج ولــــقــــاح وأنـــظـــمـــة 
فــــــــــحــــــــــص ســــــــــريــــــــــعــــــــــة لــــــــــفــــــــــروس 
كــــــــورونــــــــا املــــســــتــــجــــد )كـــــوفـــــيـــــد - 

.)19
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شراكات إماراتية 
مع منظمات 

ودول لمكافحة 
»كوفيد - 19«
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تبدأ األحد المقبل وتستمر حتى الخميس

اختبارات مركزية قصيرة للصفوف    
من الـ 4 - 11 

أمين الجمال À دبي

يـــؤدي طــلــبــة الــصــفــوف مــن الــرابــع إىل 
الــحــادي عشر يف املـــدارس الحكومية 
والخاصة التي تعتمد املنهاج الوزاري 
اخـــتـــبـــارات مــركــزيــة قــصــرة يف خمس 
مـــــــــــــــــــــــــــواد، هــــــــــــــي الـــــــــــفـــــــــــيـــــــــــزيـــــــــــاء والـــــــــعـــــــــلـــــــــوم 
واألحــــــيــــــاء والــــريــــاضــــيــــات والـــكـــيـــمـــيـــاء، 
بداية من األحد املقبل وتستمر حتى 

الخميس. 
وقررت الوزارة تأجيل االختبارات 
املـــــــــــركـــــــــــزيـــــــــــة الـــــــــــقـــــــــــصـــــــــــرة، حــــــــــــرصــــــــــــاً عـــــى 
مــصــلــحــة الــطــلــبــة، نـــظـــراً لــتــزامــنــهــا مع 
.)EmSAT( اختبار اإلمارات القيايس

كـــــــــــمـــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــررت تـــــــــــأجـــــــــــيـــــــــــل اخـــــــــتـــــــــبـــــــــار 
الـــــــريـــــــاضـــــــيـــــــات لـــــلـــــصـــــف الـــــــــــــــــــــــ)11( ضـــمـــن 
مسار النخبة، الذي كان مقرراً أداؤه 
يـــــــــونـــــــــيـــــــــو الــــــــــــــــجــــــــــــــــاري إىل مـــــــوعـــــــد  يف11 
ــــئــــــة طــــلــــبــــة  ــيــ ــ ــــهــ ــــتــ ســـــــــتـــــــــحـــــــــدده الحـــــــــــــقـــــــــــــاً، لــ
 ،AP Calculus الـــنـــخـــبـــة المــــتــــحــــان
ومـــــــــــنـــــــــــحـــــــــــهـــــــــــم مــــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــــداً مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــوقـــــــــــــت 
الستكمال خطة الّدروس خالل هذه 

الفرتة.
وأكــــــــدت الــــتــــزامــــهــــا بــتــحــقــيــق بــيــئــة 
تعلم مثى وإيجابية يف كل الظروف، 
مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــجـــــــــــيـــــــــــة خـــــــــــاصـــــــــــة  إذ وضــــــــــــــــــعــــــــــــــــــت 
ــــبـــــارات تـــتـــســـم بـــكـــونـــهـــا مـــيـــســـرة  ــــتـ بـــــاالخـ
ــــهــــــم،  ــــتــ ــــلــــــحــ لـــــــلـــــــطـــــــلـــــــبـــــــة، وتـــــــــــــخـــــــــــــدم مــــــصــ
وتـــحـــقـــق لـــهـــم أعــــى مـــقـــاصـــد الــتــعــلــيــم 
والــــــــــــــــتــــــــــــــــعــــــــــــــــلــــــــــــــــم، وهـــــــــــــــــــــــــــي قــــــــــــــائــــــــــــــمــــــــــــــة عـــــــى 
االخـــتـــبـــارات املـــركـــزيـــة الــقــصــرة )نــقــاط 

فحص بــدرجــات مــحــدودة(، وسيتم 
احتساب أفضل النتائج التي يقدمها 

الطالب.
وطــــمــــأنــــت الـــــــــــوزارة الـــطـــلـــبـــة حـــول 
نتائج االخــتــبــارات املــركــزيــة القصرة، 
إذ إنــــــهــــــا مــــــجــــــرد أداة تــــــخــــــدم مـــفـــهـــوم 

الـــقـــيـــاس مـــن أجــــل الــتــعــلــم، ولــيــســت 
حاسمة ومصرية.

وأوضــــــــــــــــــحــــــــــــــــــت أن االخــــــــــــــتــــــــــــــبــــــــــــــارات 
الــقــصــرة )نــقــاط الــفــحــص(، صممت 
ملــــــــــــــحــــــــــــــاكــــــــــــــاة مــــــــــــســــــــــــتــــــــــــويــــــــــــات الــــــــــطــــــــــلــــــــــبــــــــــة، 
وتدريبهم عى نمط القياس الذيك، 

ــــتــــــواهــــــم  ــــهــــــم مــــــــــن رصـــــــــــــد مــــــســ ــــنــ ــــيــ ــــكــ ــــمــ وتــ
الحقيقي يف مهارات محددة، وهي 
خــــــــــــــطــــــــــــــوة لـــــــــتـــــــــحـــــــــســـــــــن مــــــــســــــــتــــــــويــــــــاتــــــــهــــــــم 
مــســتــقــبــالً مـــن خــــالل تـــحـــديـــد مــكــامــن 
الــــــقــــــوة والــــــجــــــوانــــــب الـــــتـــــي تــــحــــتــــاج إىل 

التطوير.

رعاية صحية مباشرة 
لـ 243 من كبار المواطنين

سمية الحمادي À خورفكان

أفــاد مــديــر فــرع دائــرة الخدمات 
االجتماعية يف مدينة خورفكان 
الــتــابــعــة إلمـــارة الــشــارقــة، طــالل 
عــي، بــأن الــدائــرة تــواصــل توفر 
الــــــــــــرعــــــــــــايــــــــــــة الــــــــصــــــــحــــــــيــــــــة املـــــــــبـــــــــاشـــــــــرة 
لـــــــطـــــــريـــــــحـــــــي الـــــــــــــفـــــــــــــراش مـــــــــــن كــــــبــــــار 
املــواطــنــن، الــذيــن يــبــلــغ عــددهــم 
243، وتــتــابــع حــالــتــهــم الــصــحــيــة 
يف منازلهم، لضمان سالمتهم 
وتــمــتــعــهــم بــصــحــة جــيــدة يف ظل 
اإلجــراءات االحــرتازيــة املتبعة يف 

الدولة.
وأكـــــــــــد أهـــــمـــــيـــــة تـــــقـــــديـــــم هـــــذه 
الــخــدمــة بــعــد خـــروج املــســنــن أو 

أصحاب الهمم من املستشفى، 
للحفاظ عــى اســتــقــرار وضعهم 

الصحي.
وأضــــاف أن الـــدائـــرة تــواصــل 
تــقــديــم خــدمــاتــهــا بــنــظــام الــعــمــل 
عـــــن بــــعــــد لـــلـــمـــوظـــفـــن اإلداريــــــــــن 
ــــــن االجـــــتـــــمـــــاعـــــن  ــيـ ــ ــ ــــاصـ ــ ـــــصـ ـــــتــ واالخــ
بــــاســــتــــثــــنــــاء الـــــطـــــاقـــــم الـــــطـــــبـــــي، إذ 
يــتــطــلــب وجــــوده مــيــدانــيــاً لــرعــايــة 
طــــــــريــــــــحــــــــي الــــــــــــفــــــــــــراش والـــــــــــحـــــــــــاالت 
الطارئة، مؤكداً تسجيل  1219 
حــــــالــــــة مــــســــتــــفــــيــــدة مـــــــن خـــــدمـــــات 
املــــــــســــــــاعــــــــدات االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة الــــتــــي 
تــوفــرهــا الـــدائـــرة لــلــمــســجــلــن من 
املــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــدود  لـــــــــــــــــــــــــــــدخـــــــــــــــــــــــــــــل  ا ذوي 

واملتعففن.

الوزارة أكدت التزامها بتحقيق بيئة تعلم مثلى وإيجابية في كل الظروف. À من المصدر

1219 حالة عدد المستفيدين من خدمات المساعدات االجتماعية 
في الشارقة. À  من المصدر

صــــــــــــــــــّرح املـــــــــتـــــــــحـــــــــدث الـــــــــرســـــــــمـــــــــي لـــــنـــــيـــــابـــــة 
الطوارئ واألزمات والكوارث بالنيابة 
الـــــعـــــامـــــة بـــــأنـــــه يف إطـــــــــار الـــــجـــــهـــــود الـــتـــي 
ــــا ســــــلــــــطــــــات الــــــــــدولــــــــــة ملــــكــــافــــحــــة  ــــهــ ــــبــــــذلــ تــ
ــــيـــــدـ   فـــــــــروس كـــــــورونـــــــا املــــســــتــــجــــد )كـــــوفـ
19(، والـــحـــد مـــن انـــتـــشـــاره، ومــتــابــعــة 
الـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــزام املـــــــــــــــــــواطـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــن واملـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــن 
ــــتـــــي قـــــررتـــــهـــــا الـــجـــهـــات  بـــالـــتـــعـــلـــيـــمـــات الـ
املـــخـــتـــصـــة، ُضــــبــــط عــــــدد مــــن مــخــالــفــي 
تــــــــلــــــــك الـــــــتـــــــعـــــــلـــــــيـــــــمـــــــات يف الـــــــــــــدولـــــــــــــة مــــن 

جنسيات مختلفة.
وأوضـــــــــــــــــــــــــح املــــــــــتــــــــــحــــــــــدث أن أوجـــــــــــــه 
ــــبــــــة مــــــــن املــــخــــالــــفــــن  ــــكــ ــــرتــ املــــــخــــــالــــــفــــــات املــ
تعددت بن عدم االلتزام بتعليمات 
الــحــجــر يف املـــنـــشـــآت الـــخـــاصـــة بــمــجــال 
الـــــــحـــــــجـــــــر الـــــــــصـــــــــحـــــــــي، والــــــــــــــخــــــــــــــروج مــــن 
املنازل يف أوقات الحظر املعلن عنها، 
وعـــــــــــدم االلـــــــــتـــــــــزام بــــتــــعــــلــــيــــمــــات الـــحـــجـــر 
املـــــنـــــزيل، ومـــخـــالـــفـــة قـــــــرار االســـتـــشـــفـــاء 
اإللزامي إلخضاع املصابن، ومخالفة 

مــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــع وتـــــــــــــــــقـــــــــــــــــيـــــــــــــــــيـــــــــــــــــد الــــــــــــــتــــــــــــــجــــــــــــــمــــــــــــــعــــــــــــــات 
واالجــــــتــــــمــــــاعــــــات يف األمــــــــاكــــــــن الــــعــــامــــة 
واملــــــــــــزارع والــــــعــــــزب، وأخــــــــــراً مــخــالــفــة 
ــتـــــزام  ــ مـــــســـــؤويل الــــشــــركــــات لــــعــــدم االلـ

بــــــــتــــــــعــــــــلــــــــيــــــــمــــــــات الــــــــــحــــــــــجــــــــــر الــــــــــصــــــــــحــــــــــي يف 
املنشآت الخاصة.

وأكد اتخاذ اإلجراءات القانونية 
ضـــــــــــــــــــــــــــدهـــــــــــــــــــــــــــم، وتـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــر مــــــــــــحــــــــــــاضــــــــــــر 

بــــــمــــــخــــــالــــــفــــــاتــــــهــــــم، وتـــــــــــــــــــــــراوح الـــــــغـــــــرامـــــــة 
املقررة لتلك املخالفات ما بن 3000 
و50 ألــــــــــــــــف درهــــــــــــــــــــم وفــــــــــــقــــــــــــاً لــــطــــبــــيــــعــــة 
ــــابـــــة الــــعــــامــــة  ــــيـ ــــنـ املـــــخـــــالـــــفـــــة. وأهــــــــابــــــــت الـ
بـــــــالـــــــجـــــــمـــــــهـــــــور االلــــــــــــــتــــــــــــــزام بــــــــــــــاإلجــــــــــــــراءات 
والـــــــــــتـــــــــــدابـــــــــــر االحــــــــــــــــرتازيــــــــــــــــة والـــــــــقـــــــــوانـــــــــن 
والــــــلــــــوائــــــح والــــــــــقــــــــــرارات الــــــــصــــــــادرة عـــن 
الـــــــــــــجـــــــــــــهـــــــــــــات الـــــــــــحـــــــــــكـــــــــــومـــــــــــيـــــــــــة، حـــــــــــتـــــــــــى ال 

يتعرضوا للمساءلة القانونية.
وأكــــدت أنــهــا ستتخذ اإلجــــراءات 

الـــــــقـــــــانـــــــونـــــــيـــــــة ضـــــــــــد كـــــــــــل مـــــــــــن ال يـــــلـــــتـــــزم 
بالتدابر واإلجــراءات املتعلقة بالحد 
ــــد ـ 19«،  ــيــ ــ ــــوفــ ــــار مـــــــــرض »كــ ــــتــــــشــ مـــــــن انــ
حــــــــــــرصــــــــــــاً مـــــــنـــــــهـــــــا عــــــــــــى حــــــــمــــــــايــــــــة صـــــحـــــة 
وســــــالمــــــة أفــــــــــــراد مــــجــــتــــمــــع اإلمــــــــــــــارات، 
ودعــم الجهود الحكومية يف الــدولــة 
ــــــة عــــى  ــــحـ ــ ــــائـ ــ ــــجـ ــ الحـــــــــــتـــــــــــواء تــــــــداعــــــــيــــــــات الـ
ــــيـــــاة، الـــصـــحـــيـــة  مـــخـــتـــلـــف جـــــوانـــــب الـــــحـ

واالقتصادية واالجتماعية.
أبوظبي ■ وام

أبرز مخالفاتهم عدم االلتزام بتعليمات الحجر والخروج في أوقات الحظر

ضبط مخالفين لتدابير »كورونا« االحترازية 
الغرامات المقررة للمخالفات 
تراوح ما بين 3000 و50 ألف 

 لطبيعة المخالفة.
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مخالفة عدم االلتزام بتعليمات الحجر 
الصحي في المنشآت الخاصة بالحجر

مخالفة عدم 
االلتزام بتعليمات الحجر 

الصحي المنزلي

مخالفة منع أو تقييد 
التجمعات أو االجتماعات 

أو إقامة االحتفاالت

مخالفة قرار 
االستشفاء اإللزامي 

إلخضاع المصابين

مخالفة منع أو تقييد التجمعات أو 
االجتماعات أو إقامة االحتفاالت

مخالفة منع أو تقييد التجمعات 
أو االجتماعات أو إقامة االحتفاالت

مخالفة الخروج أو التنقل في أوقات الحظر المعلن عنها 
من الجهات المختصة

أسماء وصور المخالفين.. وقائمة الغرامات والجزاءات اإلدارية 
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ــــاز أمـــــــن الــــــدولــــــة يف دبــــي  ــــهـ ــــقـــــى جـ ألـ
القبض عىل مجرم بالغ الخطورة 
يــــــــــــــــــــــــدعــــــــــــــــــــــــى أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــي، 
ــــر  ــــطــ )دنــــــــــــــــمــــــــــــــــاريك(، وُيــــــــــعــــــــــد مــــــــــن أخــ
قــــــــــــــيــــــــــــــادات الــــــــــعــــــــــصــــــــــابــــــــــات الـــــــــدولـــــــــيـــــــــة 
ُــــــــنــــــــظــــــــمــــــــة الـــــــنـــــــشـــــــطـــــــة يف مــــــــجــــــــاالت  امل
إجرامية عدة، مثل القتل وتجارة 
املخدرات وغسيل األموال، وذلك 
يف إنجاز أمني جديد إلمــارة دبي، 
وضمن عملية نوعية تمت مساء 

األربعاء املايض.
وأفاد مسؤول أمني يف دبي، 
بـــأن أمـــر مـــي، مـــن املـــدرجـــن عــىل 
قوائم »اإلنرتبول«، كونه مطلوباً 
بتهمة القتل العمد، وكــان محل 
اهــــــــتــــــــمــــــــام كـــــــبـــــــر مــــــــــن قـــــــبـــــــل وســـــــائـــــــل 
اإلعــــــــــــــــــام اإلســـــــبـــــــانـــــــيـــــــة واألوروبــــــــــــيــــــــــــة 
بــــــــشــــــــكــــــــل عـــــــــــــــــــــام، نـــــــــــــظـــــــــــــراً لـــــــجـــــــرائـــــــمـــــــه 
الــوحــشــيــة املــتــعــددة، وعــىل الــرغــم 
مــن املــتــابــعــات واملــاحــقــات األمــنــيــة 
الــواســعــة لــه يف أوروبـــا، لــم تنجح 
ــــبـــــض عـــلـــيـــه  ــــقـ أي مـــــــن مــــــــحــــــــاوالت الـ
هناك، موضحاً أن مي تردد عىل 
الــــدولــــة مــســتــخــدمــاً جــــــوازات ســفــر 

متعددة.
وكــــشــــفــــت تــــقــــاريــــر إعــــامــــيــــة أن 
ــــالــــــغ مـــــــن الـــــعـــــمـــــر 22  ــبــ ــ أمـــــــــر مـــــــي الــ
عــــــامــــــاً، يــــتــــزعــــم واحــــــــــدة مـــــن أخـــطـــر 
العصابات يف أوروبا، وكانت آخر 
ــــلـــــك  الـــــــعـــــــمـــــــلـــــــيـــــــات الــــــــــتــــــــــي نـــــــفـــــــذتـــــــهـــــــا تـ
الــــــــعــــــــصــــــــابــــــــات تــــــصــــــفــــــيــــــة رجــــــــــــــل كـــــــان 
بــــــرفــــــقــــــة زوجــــــــتــــــــه وطــــــفــــــلــــــه الــــصــــغــــر 
أمـــــــــــــــام مـــــــنـــــــزلـــــــه الـــــــفـــــــخـــــــم يف جـــــنـــــوب 
الــــعــــاصــــمــــة الــــريــــطــــانــــيــــة لــــــنــــــدن، يف 
إطـــــــــــار حـــــــــرب عــــــصــــــابــــــات شــــــرســــــة يف 
ــــاع مـــــــي بــــعــــدهــــا  ــ ــــطـ ــ ــتـ ــ ــ أوروبـــــــــــــــــا، واسـ
الــــهــــروب مـــن مــــطــــاردة نــفــذهــا أكــر 
من 120 عنصر أمن متخصصاً يف 
الـــــــشـــــــرطـــــــة اإلســـــــبـــــــانـــــــيـــــــة خـــــــــــال عــــــام 
2018، واخــتــفــى بعدها تــمــامــاً إىل 

أن ُقبض عليه يف دبي.
وقـــــــــــــــال مــــــــــســــــــــؤول جــــــــهــــــــاز أمـــــــن 
الـــــدولـــــة يف دبـــــــي، إنــــــه بــــعــــد تـــنـــفـــيـــذ 
عـــمـــلـــيـــات اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة ومـــيـــدانـــيـــة 
ــنــــــة جـــــــــــــرت يف ظــــــــــروف  ــ ــــقــ ــتــ ــ ســـــــــريـــــــــة مــ
اســتــثــنــائــيــة نــتــيــجــة لــتــقــيــيــد الــحــركــة 
يف دبـــــــــــي ضــــــمــــــن جـــــــهـــــــود مــــكــــافــــحــــة 
فــــــــــــــــــــــروس »كــــــــــــــــــوفــــــــــــــــــيــــــــــــــــــد-19«، ومــــــــــا 

تـــــــبـــــــعـــــــهـــــــا مـــــــــــــن إجـــــــــــــــــــــــــــــــراءات وقــــــــائــــــــيــــــــة 
ــــفــــــرق األمــــنــــيــــة  مــــكــــثــــفــــة، تــــمــــكــــنــــت الــ
مـــــــــــــــــــــن رصــــــــــــــــــــــــــــد أحــــــــــــــــــــــــــــد األشــــــــــــــــــخــــــــــــــــــاص 
ووضعته قيد االشتباه، حتى تم 
الـــتـــحـــقـــق مــــن هـــويـــتـــه والــــتــــأكــــد مــن 

أنــه أمــر مــي.
وأضــــــــاف املـــــســـــؤول األمــــنــــي أنـــه 
تـــــــــــم اتـــــــــــخـــــــــــاذ اإلجــــــــــــــــــــــــــــــراءات الـــــــــازمـــــــــة 
وتــشــكــيــل فـــريـــق قـــانـــوين بــالــتــعــاون 
مــع الــنــيــابــة الــعــامــة يف دبــي ووزارة 

الـــــــــخـــــــــارجـــــــــيـــــــــة والــــــــــــتــــــــــــعــــــــــــاون الــــــــــــــــدويل 
إلصدار األذونات القانونية إللقاء 
ــــبـــــض عــــلــــيــــه وتــــســــلــــيــــمــــه لـــلـــجـــهـــة  ــــقـ الـ

القضائية املختصة.
وأشار إىل أنه يف عملية أمنية 

تـــــمـــــت بــــــاحــــــرتافــــــيــــــة عـــــالـــــيـــــة وســـــرعـــــة 
كــبــرة، جـــرت مــداهــمــة مــقــر إقــامــة 
املـــــــــدعـــــــــو أمــــــــــــر مـــــــــي مـــــنـــــتـــــصـــــف لــــيــــل 
األربـــــــــــعـــــــــــاء املــــــــــــــايض يف أحـــــــــــد أحــــــيــــــاء 
دبــــــــــــــــي، حـــــــيـــــــث تــــــــــم إلــــــــــقــــــــــاء الـــــقـــــبـــــض 
عليه، وجــاٍر التحقيق معه حالياً 
تمهيداً لتسليمه إىل جهة الطلب.

وأكد املسؤول أن أبناء الوطن 
الساهرين عىل أمنه وسامته لم 
ولن يسمحوا ألي عناصر إجرامية 
ــــانـــــت خــــطــــورتــــهــــا أو درجـــــة  مــــهــــمــــا كـ
إتــقــانــهــا يف الــتــخــفــي، بــاإلفــات من 
قبضة القانون، كما أنهم لم ولن 
يتهاونوا يف تعقب كل من تسّول 
لــــه نــفــســه اقــــــرتاف أفــــعــــال يــجــرمــهــا 
الــقــانــون، وأن األجــهــزة األمــنــيــة يف 
دولـــة اإلمــــارات مــســتــمــرة يف تــعــزيــز 
ــــقـــــة الــــتــــي  ــيـ ــ عـــــــاقـــــــات الــــــتــــــعــــــاون الـــــوثـ
تجمعها بمختلف األجهزة األمنية 
حـــــــول الــــعــــالــــم مـــــن أجـــــــل مـــضـــافـــرة 
الجهود يف رصد وتعقب العناصر 
والتنظيمات اإلجرامية، لتوقيفها 
وتــقــديــمــهــا إىل الــجــهــات الــقــضــائــيــة 
املـــــخـــــتـــــصـــــة لـــــنـــــيـــــل الـــــــــجـــــــــزاء الـــــــعـــــــادل 

وفق أحكام القانون.
إىل ذلــــــــــك تـــــقـــــصـــــت »اإلمــــــــــــــــارات 
الــيــوم« أبــرز املــعــلــومــات بخصوص 
املتهم أمر مي، وكشفت وسائل 
إعــــام أوروبـــيـــة أنـــه يــتــزعــم عــصــابــة 
دولــــــــــــــــــيــــــــــــــــــة تـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــل اســــــــــــــــــــــــم »لــــــــــــــــــوس 
ســـــويـــــخـــــوس« نــــفــــذت ســـلـــســـلـــة مــن 
جـــــرائـــــم الــــقــــتــــل والـــــــرتويـــــــع، آخــــرهــــا 
اغـــــــــــتـــــــــــيـــــــــــال رجــــــــــــــــــل ســـــــــــــويـــــــــــــدي يـــــــدعـــــــى 
فامر بكري، يبلغ من العمر 36 
عــــــــــامــــــــــاً حــــــــــن كـــــــــــــان بـــــــرفـــــــقـــــــة زوجـــــــتـــــــه 
وابــــــنــــــه أمـــــــــام مــــنــــزلــــه الــــفــــخــــم الــــــذي 
يـــــبـــــلـــــغ ســــــــعــــــــره 1.7 مــــــلــــــيــــــون جــــنــــيــــه 
إســـــــــــــــــــرتلـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــي وذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك عــــــــــشــــــــــيــــــــــة 
االحــتــفــاالت بـــرأس الــســنــة يـــوم 24 

من ديسمر املايض.

متهم في جرائم قتل ومخدرات وغسيل أموال 

جهاز أمن الدولة في دبي يضبط 
زعيم عصابة دولية 

المتهم صدرت بحقه نشرة دولية. À من المصدر

محمد فودة À دبي

حرب عصابات 
أوروبية

فتحت الشرطة البريطانية 
 
ً
»متروبوليتان« تحقيقا

 حول تورط 
ً
موسعا

العصابة التي يقودها 
أمير مكي في عملية 

اغتيال فالمير بكيري في 
إطار حرب عصابات 

أوروبية، وربطت تلك 
العصابة بجرائم اغتياالت 

وتفجيرات وخطف، الفتة 
إلى أن مكي استطاع 

الفرار من مالحقة كبرى 
من قبل الشرطة 

اإلسبانية نفذها أكثر من 
 
ً
 محترفا

ً
120 شرطيا

 منذ نوفمبر 
ً
واختفى كليا

2018، بعد إصابته بطلق 
ناري في ساقه.
وصنفت الشرطة 

اإلسبانية وأجهزة أمنية 
أوروبية مكي باعتباره 
 بالغ الخطورة، 

ً
مجرما

وأصدرت مذكرة عبر 
اإلنتربول لمالحقته، لكنه 
لم يستطع اإلفالت من 

قبضة األجهزة األمنية 
في دبي.

شرطة الشارقة تثقف العمال 
باإلجراءات االحترازية
أفــاد نائب مدير إدارة املهام الخاصة، 
رئــيــس لــجــنــة الــتــفــتــيــش عــىل الــســكــنــات 
ــــمــــــر عـــي  ــــيــــــة، الـــــعـــــقـــــيـــــد ركــــــــــن عــ ــــالــ ــــمــ ــــعــ الــ
الـــغـــزال، بـــأن الــقــيــادة الــعــامــة لشرطة 
الشارقة بالتعاون مع الفرق املختصة 
وزعــــــــــــــت نــــــحــــــو 80 ألـــــــــــف نـــــــشـــــــرة تــــوعــــيــــة 
وأفــــــــــام فــــيــــديــــو عـــــىل الــــعــــمــــال بــخــمــس 
لـــغـــات، تــحــثــهــم عـــىل اتـــبـــاع اإلجــــــراءات 
ــــثـــــل وضـــــع  ــــا مـ ــــهـ االحــــــــــرتازيــــــــــة املـــــعـــــمـــــول بـ
الكمامة عىل الوجه وارتداء القفازات 
يف األمـــاكـــن الــعــامــة، وتــطــبــيــق الــتــبــاعــد 
الجسدي يف أماكن إقامتهم، كما تم 
تــــــعــــــقــــــيــــــم أمــــــــــــاكــــــــــــن ســـــــكـــــــنـــــــهـــــــم، ووضــــــــــــع 
لوحات إرشادية عليها، وإنشاء مركز 
ــــفــــــحــــــص الـــــــــفـــــــــروســـــــــات،  خـــــــــــــاص بـــــــهـــــــم لــ
اســـتـــفـــاد مـــنـــه 180 ألــــفــــاً و161 عــــامــــاً، 
بـــــــــــــــــإجـــــــــــــــــراء فــــــــــحــــــــــص فــــــــــــــــــــــــروس كــــــــــــورونــــــــــــا 
املـــــــــســـــــــتـــــــــجـــــــــد؛ حـــــــــــــرصـــــــــــــاً عـــــــــــــىل صـــــحـــــتـــــهـــــم 

وسامتهم.
وأكد عىل قيام شرطة الشارقة 
بتنفيذ 790 زيارة ميدانية، وتواصل 
مـــع الــشــركــات الــتــجــاريــة والــســكــنــات 
الــــــــعــــــــمــــــــالــــــــيــــــــة، خـــــــلـــــــصـــــــت إىل تــــــقــــــديــــــم 
ــــركــــــات  ــــمــــــال والــــــشــ ــــعــ الـــــــدعـــــــم لــــفــــئــــة الــ
املــــــــــتــــــــــعــــــــــرة مــــــــــــالــــــــــــيــــــــــــاً، بــــــــــالــــــــــتــــــــــعــــــــــاون مـــــع 

الـــــــــجـــــــــمـــــــــعـــــــــيـــــــــات الـــــــــــــخـــــــــــــريـــــــــــــة، إضــــــــــافــــــــــة 
لــتــقــديــم الــوجــبــات لــشــريــحــة واســعــة 
مـــــــن فـــــئـــــة الـــــــعـــــــمـــــــال، وصــــــــــــرف مــــبــــالــــغ 
رمــزيــة لهم، وكــذلــك تقديم العاج 
والدواء للمرىض منهم، مع ضمان 
اســـــــــــتـــــــــــمـــــــــــرار الـــــــــــخـــــــــــدمـــــــــــات الــــــــــضــــــــــروريــــــــــة 
ـــربــــــاء  ـــــهـــ بــــــمــــــكــــــان ســــــكــــــنــــــهــــــم، مــــــثــــــل الــــــكـ
واملـــــــــــــــيـــــــــــــــاه، وغـــــــــــرهـــــــــــا مـــــــــــن الــــــــخــــــــدمــــــــات 

الضرورية األخرى.
الشارقة À اإلمارات اليوم

 
ً
شرطة الشارقة تبذل جهودا

كبيرة لخدمة فئة العمال 
باإلمارة. À  من المصدر

حـــــذرت شـــرطـــة أبـــوظـــبـــي األفـــــــراد مــن 
ــــائـــــر أو  اســــــتــــــخــــــدام »قـــــــــداحـــــــــة« الـــــســـــجـ
االقــــــــــــــرتاب مــــــن لــــهــــب الــــــنــــــار ســــــــــواء يف 
مـــــــطـــــــابـــــــخ املــــــــــــنــــــــــــازل أو املــــــــطــــــــاعــــــــم بــــعــــد 
اســـتـــخـــدام مــعــقــم الــيــديــن مــبــاشــرة، 
إذ إنه من املواد القابلة لاشتعال، 
ما قد يعرض سامة األفراد للخطر.
ودعت أفراد املجتمع إىل توخي 
ــنــــــد اســـــــتـــــــخـــــــدام مــــعــــقــــمــــات  ــ الــــــــحــــــــذر عــ
ــــيـــــديـــــن وعــــــــــدم تــــركــــهــــا فــــــــرتة طـــويـــلـــة  الـ
داخــــــــــــــــــل املـــــــــــركـــــــــــبـــــــــــات، خـــــــــصـــــــــوصـــــــــاً مــــع 
ارتفاع درجــات الحرارة خال فصل 

الصيف.
ونـــــــــــــــاشـــــــــــــــدت الــــــــــشــــــــــرطــــــــــة األهـــــــــــــــــايل 
ضــــــــــرورة الــــقــــيــــام بــــــدورهــــــم يف تـــوعـــيـــة 
األبـــــــــــــنـــــــــــــاء وفــــــــــئــــــــــة الــــــــعــــــــمــــــــالــــــــة املــــــنــــــزلــــــيــــــة 
بالتدابر الوقائية لحماية أنفسهم 
مــــن خــــطــــورة املـــعـــقـــمـــات، الحـــتـــوائـــهـــا 
عـــىل نــســب عــالــيــة مـــن املــــــواد الــقــابــلــة 

لاشتعال.
مــــــــعــــــــظــــــــم  أن  إىل  وأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارت 
املعقمات تحتوي عىل مادة الكحول 
الــــــــــتــــــــــي تــــــــســــــــاعــــــــد عــــــــــــىل تــــــقــــــلــــــيــــــل خـــــطـــــر 
ــــا  ــــــدوى فـــــــــــروس كــــــورونــ ــــعـ ــ اإلصــــــــابــــــــة بـ
ــــــد-19(، وعــــــــــادة مــا  ــيـ ــ ــ ــــوفـ ــ املـــســـتـــجـــد )كـ

تــــــــــحــــــــــتــــــــــوي املــــــــــعــــــــــقــــــــــمــــــــــات عــــــــــــــىل تـــــــركـــــــيـــــــز 
ــــكــــــحــــــول مـــــــن مـــعـــقـــم  مــــخــــتــــلــــف مـــــــن الــ

آلخر.
وحــــــــذرت مــــن مـــخـــاطـــر االقـــــــرتاب 
مــــن لـــهـــب الــــنــــار املــشــتــعــل يف املــطــابــخ 
بـــــــــــعـــــــــــد اســــــــــــــتــــــــــــــخــــــــــــــدام مـــــــــعـــــــــقـــــــــم الـــــــــــيـــــــــــد، 
والـــــــــــــــــحـــــــــــــــــرص الـــــــــــــــتـــــــــــــــام عـــــــــــــــىل االلـــــــــــــــتـــــــــــــــزام 

باشرتاطات الوقاية من الحرائق.
أبوظبي À اإلمارات اليوم

شرطة أبوظبي تحذر من االقتراب 
من اللهب بعد تعقيم اليدين

تــعــامــلــت فـــرق الـــدفـــاع املــــدين يف 
أبــــــــوظــــــــبــــــــي مــــــــــع حـــــــــريـــــــــق شــــــــــب يف 
ــــتــــــودع مــــخــــلــــفــــات بـــمـــنـــطـــقـــة  مــــــســ
املـــــــــــفـــــــــــرق الـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــيـــــــة مـــــــــــن دون 

وقوع إصابات بشرية. 
وكــــــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــركــــــــــــــز الــــــــــــقــــــــــــيــــــــــــادة 
والـــتـــحـــكـــم يف إدارة الــعــمــلــيــات 
بـــقـــطـــاع الـــعـــمـــلـــيـــات املـــركـــزيـــة يف 
ــــاً  ــــقـــــى بــــــاغــ ــلـ ــ شـــــــرطـــــــة أبــــــوظــــــبــــــي تـ
يــــــــفــــــــيــــــــد بـــــــــنـــــــــشـــــــــوب الـــــــــــحـــــــــــريـــــــــــق يف 
املــــــــــــــــــســــــــــــــــــتــــــــــــــــــودع، وعــــــــــــــــــــــــىل الـــــــــــــفـــــــــــــور 
تحركت فرق من الدفاع املدين 

إىل مـــــــــــــــوقـــــــــــــــع الــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــادث وتــــــــــــم 
الــــــــتــــــــعــــــــامــــــــل مــــــــعــــــــه والـــــــســـــــيـــــــطـــــــرة 

عليه.
وناشدت أصحاب املصانع 
واملـــــــــــســـــــــــتـــــــــــودعـــــــــــات يف املـــــــنـــــــشـــــــآت 
الــــــصــــــنــــــاعــــــيــــــة ضـــــــــــــــــــرورة االلــــــــــتــــــــــزام 
بــــــــمــــــــعــــــــايــــــــر وشـــــــــــــــــــــــــروط الـــــــــوقـــــــــايـــــــــة 
والسامة، وعدم تخزين املواد 
بـــطـــريـــقـــة عــــشــــوائــــيــــة، ومـــتـــابـــعـــة 
صــــــــــــــيــــــــــــــانــــــــــــــة أجــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــزة الــــــــــــــوقــــــــــــــايــــــــــــــة 

والسامة بشكل دوري.
أبوظبي À اإلمارات اليوم

حريق بمستودع في أبوظبي

شرطة أبوظبي طالبت األفراد 
بالوقاية من خطر المعقمات.  

À من المصدر

فرق من الدفاع  المدني حاصرت الحريق وأخمدته. À من المصدر

سمية الحمادي À  كلباء

أكد رئيس مجلس بلدي كلباء، 
الــــــــــــــدكــــــــــــــتــــــــــــــور ســــــــــلــــــــــيــــــــــمــــــــــان ســـــــــــرحـــــــــــان 
الـــــــــــــزعـــــــــــــابـــــــــــــي، أن املـــــــــجـــــــــلـــــــــس يـــــــوفـــــــر 
خدمات منزلية لكبار املواطنن، 
لــتــلــبــيــة طــلــبــاتــهــم يف ظـــل صــعــوبــة 
إنجاز معاماتهم عر التطبيقات 
الـــذكـــيـــة والــــخــــدمــــات اإللـــكـــرتونـــيـــة 
املــــتــــوافــــرة لـــلـــمـــتـــعـــامـــلـــن، تـــمـــاشـــيـــاً 
مـــــــع اإلجــــــــــــــــــراءات االحــــــــــرتازيــــــــــة ملـــنـــع 

انتشار عدوى فروس كورونا.
ولفت إىل أن جائحة كورونا 
دفعت املجلس إىل االعتماد عىل 
الــــطــــرق الـــذكـــيـــة لــتــســيــر األعـــمـــال 
وتــــــــــلــــــــــبــــــــــيــــــــــة طـــــــــــلـــــــــــبـــــــــــات املــــــــتــــــــعــــــــامــــــــلــــــــن 
ومــتــابــعــة املــشــروعــات يف املــديــنــة، 
مـــــشـــــراً إىل أن الــــــكــــــادر الـــوظـــيـــفـــي 
ــــة أعـــــــمـــــــال  ــ ــــعـ ــ ــــابـ ــ ــتـ ــ ــ يـــــــــتـــــــــوىل يــــــــومــــــــيــــــــاً مـ
ــــعــــــد،  خـــــــــدمـــــــــة املـــــــتـــــــعـــــــامـــــــلـــــــن عـــــــــــن بــ
األرايض  طــــــــــــلــــــــــــبــــــــــــات  وتـــــــــــتـــــــــــضـــــــــــمـــــــــــن 
السكنية والتجارية والصناعية، 
بـــاإلضـــافـــة لــلــمــعــامــات اإلداريــــــة، 

وتقديم الشكاوى واملقرتحات.
وأكـــــــــــــــــــــد الــــــــــــزعــــــــــــابــــــــــــي أن عـــــمـــــل 
املــــــــجــــــــلــــــــس لــــــــــــم يــــــــتــــــــأثــــــــر مــــــــــــن خــــــــال 
مــــتــــابــــعــــة املـــــــشـــــــروعـــــــات يف املــــديــــنــــة 
واملعامات املقدمة للمتعاملن، 
ويـــــــــــــــــواصـــــــــــــــــل اســــــــــتــــــــــقــــــــــبــــــــــال طـــــــلـــــــبـــــــات 
املتعاملن عر الريد اإللكرتوين، 
والخدمات الذكية املتاحة لهم. 

وأضـــاف أن املجلس حريص 
عـــــىل تــــكــــريــــس جـــــهـــــوده يف خـــدمـــة 
املــــــواطــــــنــــــن واملـــــقـــــيـــــمـــــن، عـــــــىل حـــد 
ســــــــواء، يف وقـــــت وجــــيــــز بــالــنــســبــة 
ــــتـــــي تــــمــــر بــهــا  ــــنـــــة الـ لــــلــــظــــروف الـــــراهـ
الـــــدولـــــة والــــعــــالــــم، إذ يـــتـــم إنـــجـــاز 
ــــــي  ــتـ ــ ــ املـــــــــــعـــــــــــامـــــــــــات والــــــــــــخــــــــــــدمــــــــــــات الـ
يوفرها املجلس للمراجعن دون 

الحاجة للخروج من املنزل. 
ويــــــــــعــــــــــقــــــــــد املــــــــــجــــــــــلــــــــــس بـــــشـــــكـــــل 
مـــــــنـــــــتـــــــظـــــــم اجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــاتـــــــــه الـــــــعـــــــامـــــــة 
واجـــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــان 
واالجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــات الــــتــــنــــســــيــــقــــيــــة عـــن 
بعد، ملتابعة مستجدات العمل 
يف املــــــديــــــنــــــة، فــــــضــــــاً عـــــــن املــــتــــابــــعــــة 
والـــــــــــــــزيـــــــــــــــارات املـــــــيـــــــدانـــــــيـــــــة بــــالــــنــــســــبــــة 
لــــلــــمــــتــــعــــامــــلــــن حـــــســـــب الـــــحـــــاجـــــة، 
ومـــــــــــــتـــــــــــــابـــــــــــــعـــــــــــــة أعـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــال الـــــــــــــرقـــــــــــــابـــــــــــــة 
والــــــتــــــفــــــتــــــيــــــش بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة ملــــخــــتــــلــــف 
املــــــــــرافــــــــــق لـــــلـــــتـــــأكـــــد مــــــــن مــــطــــابــــقــــتــــهــــا 
االشــــــــرتاطــــــــات الــــصــــحــــيــــة املـــعـــمـــول 

بها.

»بلدي كلباء« 
يقدم خدمات 

منزلية لكبار 
المواطنين

آخر الضحايا مع زوجته وابنه ويشتبه في تورط مكي بتصفيته.

120
 في 

ً
عنصر أمن متخصصا

الشرطة اإلسبانية طاردوا 
مكي ونجح في الهروب 
منهم في 2018.
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أفـــــاد مــشــغــلــو مــــــدارس خـــاصـــة بــأنــهــم 
مــــــســــــتــــــعــــــدون الســــــتــــــقــــــبــــــال الـــــطـــــلـــــبـــــة يف 
ــــبـــــل، مـــتـــعـــهـــديـــن بــتــنــفــيــذ  ســـبـــتـــمـــر املـــــقـ
مــجــمــوعــة مـــن اإلجـــــــراءات االحـــرازيـــة 
التي تضمن سالمة الطلبة، وتطبيق 
صــــــــارم لـــجـــمـــيـــع اإلجــــــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة 
الـــالزمـــة لــضــمــان الــصــحــة والــســالمــة، 
الفتني إىل أن عائدات قطاع التعليم 
ــــاد دبــــــــي تـــــزيـــــد عــى  ــتـــــصـ ــ الــــــخــــــاص يف اقـ
8.5 مــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــارات درهـــــــــــــــــــــــــــم، مـــــــوصـــــــني 
بتأسيس صندوق للسيولة يف قطاع 
التعليم، لتقديم الــقــروض لتغطية 
الـــــــــخـــــــــســـــــــائـــــــــر املـــــــــتـــــــــوقـــــــــعـــــــــة يف تـــــحـــــصـــــيـــــل 

إيرادات الرسوم املدرسية.
وأكــــــــــدوا، خـــــالل مـــؤتـــمـــر صــحــايف 
افـــــــــرايض، نـــظـــمـــتـــه، أول مــــن أمــــس، 
مجموعة »أعمال التعليم«، أهمية 
عودة الطالب إىل مدارسهم يف شهر 

سبتمر، ضماناً لنموهم الشامل.
وقـــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــت عــــــــــــــضــــــــــــــو الـــــــــــــلـــــــــــــجـــــــــــــنـــــــــــــة يف 
مجموعة »أعمال التعليم«، كلثوم 
ــــنــــــدوة، إن  عــــــي، الــــتــــي تــــولــــت إدارة الــ
ــــأثـــــر انـــخـــفـــاض  املــــتــــحــــدثــــني أوضــــــحــــــوا تـ
اإليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرادات يف مــــــــشــــــــغــــــــي املـــــــــــــــــــــــدارس 
الــــــــخــــــــاصــــــــة، وقــــــــدرتــــــــهــــــــم عـــــــــى الــــــــوفــــــــاء 
بــــــــــمــــــــــســــــــــؤولــــــــــيــــــــــاتــــــــــهــــــــــم، ومـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا أجــــــــــــــــور 
املوظفني، والذي يمكن أن يؤدي إىل 
تعطل منظومة التعليم، خصوصاً 
ــــاع الــــتــــعــــلــــيــــم الـــــــخـــــــاص يـــســـهـــم  ــــطــ أن قــ
ــــــدات تــــــزيــــــد عـــــــى 8.5 مـــــلـــــيـــــارات  ــــائـ ــ ــــعـ ــ بـ

درهم يف اقتصاد دبي.
ــــاع الـــتـــعـــلـــيـــم  ــــطــ ــــتـــــت إىل أن قــ ــــفـ ولـ
الــثــانــوي الــخــاص يف دبــي يــوظــف نحو 
20 ألــــــف مـــعـــلـــم ومـــعـــلـــمـــة، يـــقـــدمـــون 
تعليماً عايل الجودة لنحو 290 ألف 
طالب، مشرة إىل أن قطاع التعليم 
الخاص أسهم يف تحويل إمارة دبي، 
ودولـــــة اإلمـــــــارات عـــمـــومـــاً، إىل إحـــدى 
ــــابـــــاً  ــــتـــــقـــــطـ ــــيـــــم اسـ ــــلـ ــــتـــــعـ أكــــــــــر وجــــــــهــــــــات الـ
للمهارات العاملية، ويعد واحــداً من 
أبرز دعائم االقتصاد القوي واملتنوع.
من جانبه، قال املدير التنفيذي 
لشركة »تعليم«، آالن ويليامسون، 
ــــنــــــطــــــوي عـــى  إن »افـــــــتـــــــتـــــــاح املــــــــــــــــــدارس يــ
أهمية بالغة، ليس فقط من منظور 
أكـــاديـــمـــي، بـــل مـــن مــنــظــور اجــتــمــاعــي 
ــلــــيــــم  أيــــــــــضــــــــــاً. فــــــقــــــد أثــــــــبــــــــت قــــــــطــــــــاع الــــتــــعــ
قــــــدرتــــــه عــــــى اتــــــخــــــاذ قــــــــــــــرارات ســـريـــعـــة 
تجلت بــوضــوح لــدى تحولنا إىل بيئة 

الــتــعــلــيــم اإللـــكـــرونـــيـــة يف غـــضـــون أقــل 
من أسبوع«.

وتـــــــــــابـــــــــــع: »نــــــــحــــــــن اآلن جــــــــاهــــــــزون 
مــجــدداً للتحول إىل الــواقــع الجديد. 
ورغـــــــم جــــهــــودنــــا املـــتـــمـــيـــزة عــــى صــعــيــد 
ــــنـــــا  الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم عــــــــــن بــــــــعــــــــد، يــــــــتــــــــوق طـــــالبـ
ــــيـــــة  ــــمـ ــلـ ــ لـــــــــلـــــــــعـــــــــودة إىل املــــــــــخــــــــــتــــــــــرات الـــــعـ
ومـــــــــالعـــــــــب الــــــــريــــــــاضــــــــة واســـــــتـــــــديـــــــوهـــــــات 
الــفــنــون، مــا يعني أن تحقيق الــدولــة 
ألهـــــداف أجــنــدتــهــا الــوطــنــيــة يستدعي 
إعـــــــادة فـــتـــح املــــــــدارس ضـــمـــانـــاً لــتــمــكــني 
الطالب من مواصلة نموهم الشامل 

عى مختلف الصعد«. 
وأفــــــــــــــــــــاد الــــــــشــــــــريــــــــك املـــــــــــؤســـــــــــس يف 
»فــــــــــورتــــــــــس الـــــــقـــــــابـــــــضـــــــة« و»فـــــــــورتـــــــــس 
ــــيـــــم«، آجـــــــــــــاي مـــــــانـــــــكـــــــاين، بــــــأن  ــــلـ ــــتـــــعـ ــــلـ لـ
»قطاع التعليم يعد واحداً من أهم 

مـــــــــــــحـــــــــــــركـــــــــــــات الـــــــــــنـــــــــــمـــــــــــو االقـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــادي 
املستدام يف الــدولــة، وركــنــاً أساسياً 
للبنية التحتية االجتماعية. ويدعم 
الــــــــعــــــــديــــــــد مــــــــــن الــــــــجــــــــهــــــــات املــــــــــــؤثــــــــــــرة يف 
االقــــتــــصــــاد األخــــــــرى بـــــصـــــورة مـــبـــاشـــرة 
وغـــــــــر مــــــبــــــاشــــــرة، ومـــــنـــــهـــــا الـــــشـــــركـــــات 
الــــــــصــــــــغــــــــرة واملــــــــتــــــــوســــــــطــــــــة وشـــــــــركـــــــــات 
الـــــــنـــــــقـــــــل وإدارة املــــــــــــرافــــــــــــق والـــــــقـــــــطـــــــاع 
الـــــــــريـــــــــايض والــــــكــــــثــــــر غـــــــرهـــــــا، ولــــطــــاملــــا 
لعب دوراً محورياً يف ترسيخ مكانة 
دولـــــــــــــــــــــة اإلمـــــــــــــــــــــــــــــــــارات كـــــــــوجـــــــــهـــــــــة رائـــــــــــــــــدة 
الستقطاب املهارات العاملية. ونحن 
ــــــدارس يف شــهــر  عـــى ثــقــة بــــأن فــتــح املـ
ســبــتــمــر يــتــيــح لــلــدولــة إرســــاء مــعــيــار 
ــــكــــــن لـــــــــــأســـــــــــواق الـــــنـــــاشـــــئـــــة  ــــمــ جــــــــديــــــــد يــ
األخـــرى االقــتــداء بــه لتوفر التعليم 

الخاص العايل الجودة«. 

وأكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد رئـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــس الـــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــؤون 
األكـــاديـــمـــيـــة يف مـــجـــمـــوعـــة »جــيــمــس 
لـــــــلـــــــتـــــــعـــــــلـــــــيـــــــم«، الـــــــــــســـــــــــر كــــــريــــــســــــتــــــوفــــــر 
ســـــــــــــــتـــــــــــــــون، أن »ســـــــــــــــالمـــــــــــــــة األطــــــــــــفــــــــــــال 
ــــريـــــة  ــيــــــة جـــــوهـ ــ وســــــعــــــادتــــــهــــــم مــــــســــــؤولــ
بالنسبة لنا، ونحن نضمن لطالبنا 
وأهـــــــالـــــــيـــــــهـــــــم بـــــيـــــئـــــة مـــــــدرســـــــيـــــــة آمــــــنــــــة، 
ويـــبـــقـــى الـــــقـــــرار بـــيـــد األهـــــــايل يف نــهــايــة 
املــــــطــــــاف. لــــقــــد حـــقـــقـــنـــا نــــتــــائــــج مـــذهـــلـــة 
عــــر تـــوفـــر الــتــعــلــيــم عــــن بـــعـــد، لــكــن 
عـــــــــــــــــــــودة األطـــــــــــــــفـــــــــــــــال إىل مـــــــــدارســـــــــهـــــــــم 
ــــتـــــالف  ضـــــــــــــرورة مــــــحــــــوريــــــة، نـــــــظـــــــراً الخـ
طرق اكتساب املعارف بني الطالب، 
فــــــــمــــــــنــــــــهــــــــم مــــــــــــــــن لـــــــــــــديـــــــــــــه احـــــــــتـــــــــيـــــــــاجـــــــــات 
تعليمية خاصة، ومنهم من يتعلم 
عــــــــــر املـــــــــــــهـــــــــــــارات الــــــعــــــمــــــلــــــيــــــة، يف حــــني 
يـــفـــضـــل آخــــــــرون الـــعـــمـــل الـــجـــمـــاعـــي، 
وعــلــيــنــا جــمــيــعــاً أخــــذ هــــذه الــجــوانــب 

بعني االعتبار«. 
ومـــن الــخــطــوات اإلضــافــيــة الــتــي 
أوصــت بها املجموعة للمساعدة يف 
الــــــــــتــــــــــصــــــــــدي لــــــــلــــــــتــــــــحــــــــديــــــــات الــــــــــراهــــــــــنــــــــــة، 
تأسيس صندوق للسيولة يف قطاع 
الــتــعــلــيــم لــتــقــديــم الــــقــــروض أو املــنــح 
دون ضــــمــــانــــات أو فـــــوائـــــد، لــتــغــطــيــة 
الــــــــخــــــــســــــــائــــــــر املــــــــتــــــــوقــــــــعــــــــة يف تــــحــــصــــيــــل 
إيرادات الرسوم املدرسية، وتأجيل 
دفعات استئجار املرافق من مارس 
إىل أغسطس، وإقرار منح املوظفني 
املـــــتـــــوقـــــفـــــني عــــــــن الـــــعـــــمـــــل إجـــــــــــــــازة غـــر 

مدفوعة حتى إعادة فتح املدارس.

تعهدت بتطبيق صارم لجميع اإلجراءات الوقائية واالحترازية الالزمة

مدارس خاصة تؤكد جاهزيتها 
في رحاب »الدكتوراه«الستقبال الطلبة في سبتمبر

نقطة حبر

أمل العفيفي 

تشهد مؤسسات التعليم العايل يف دولة اإلمارات نمواً متزايداً 
ألعداد الباحثني والباحثات، الذين يلتحقون بربامج الدراسات 
العليا يف املاجستري والدكتوراه بمختلف التخصصات العلمية.

 ويرتجم هذا النمو حالة الوعي املجتمعي تجاه األفراد 
واملؤسسات، بشأن مواصلة مسرية التعليم ورفع معدالت املعرفة 

األكاديمية يف مجال التخصص، ومن هنا فإن سعاديت كبرية 
دائمًا، وأنا أرى هذه األعداد الهائلة من كواكب الخريجني 

والخريجات الذين نهلوا العلم واملعرفة وأضاؤوا دروبًا جديدة، 
رسموا من خاللها معالم نهضة حضارية تواكب العصر وتلبي 

توجيهات القيادة الرشيدة.
 خالل األسبوع املايض، تابعت بشرف وإعجاب مناقشة 

الشيخة موزة بنت مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة 
املباركة، ألطروحتها بعنوان: »السنن االجتماعية يف القرآن 

الكريم: دالالتها القيمية وأبعادها الحضارية«، والتي نالت عليها 
درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من جامعة محمد 

الخامس-أبوظبي، وخالل املناقشة العلمية استعرضت الباحثة 
بأسلوب علمي منطقي مقدمة حول املوضوع وأهمية البحث 

وأسباب اختياره، مع تسليط الضوء عىل الدراسات السابقة، 
وعرضت الباحثة يف تسلسل منطقي مراحل البحث واإلجراءات 

العلمية التي اتبعتها يف جمع املادة العلمية، وغريها من األسس 
العلمية واملنهجية التي بنت عليها األطروحة.

 ليست هذه هي املرة األوىل التي أسعد فيها بمتابعة مناقشة 
رسالة ماجستري أو دكتوراه، وإنما سعاديت مع مناقشة رسالة 

الدكتورة الشيخة موزة كانت مضاعفة، ألن الرسالة نوقشت عن 
ُبعد، وعرب تقنيات االتصال املريئ، وهي ترجمة جديدة ملا نجحت 

فيه دولتنا من توظيف التقنيات الحديثة يف مواجهة الظروف 
االستثنائية، التي يشهدها العالم جراء انتشار جائحة فريوس 

كورونا املستجد.
 ويف رحاب هذه املناقشة، وغريها من املناقشات العلمية، 

نستخلص دالالت عدة، تعكس رقي مفهوم التفكري العلمي 
واملنطقي، ويف مقدمتها أدب الحوار واالستناد إىل املقدمات التي 

تقود إىل النتائج، وكذلك اليقظة الدائمة للباحث خالل املناقشة، 
والحرص عىل اإلملام الكامل بالبيانات التي تدعم وجهة نظره يف ما 

ذهب إليه من استخالص علمي أو استنباط لفكرة ما، هو حوار 
هادف وراٍق، بكل ما تحمله الكلمة من مفاهيم ودالالت، فالجميع 

من الباحث واملشرفني واملناقشني عيونهم عىل العلم ورسالتهم 
هي استجالء الحقيقة وبيان الربط العلمي للمحاور، والتي بنيت 

عليها فلسفة الرسالة وأهدافها.
 ويف ختام جلسة مناقشة الدكتورة الشيخة موزة بنت مبارك 

آل نهيان، تمنيت أن تأخذ املؤسسات املعنية نتائج هذه الدراسة، 
وغريها من الدراسات العلمية ملئات الباحثني من وطننا الغايل، 

وتطلع عليها، وتستفيد منها يف دفع مسرية التنمية الوطنية، كلٌّ 
يف تخصصه ومجاله العميل، فما أجمل أن يرى الباحث بحثه يؤيت 

ثماراً طيبًة يف مختلف مواقع العمل واإلنتاج، بما يخدم الفرد 
واملجتمع، هنيئًا للدكتورة الشيخة موزة هذا اإلنجاز، وهنيئًا لكل 

باحث أو باحثة يسعيان للمعرفة، ويسربان أغوار العلم، بحثًا عن 
أفق جديد نحو املستقبل.

أمين عام جائزة خليفة التربوية

دعــت وزارة الربية والتعليم الطلبة الراغبني يف التسجيل بمؤسسات التعليم الــعــايل الخاصة، 
ســــــواء داخــــــل الــــدولــــة أو خـــارجـــهـــا، الســـتـــكـــمـــال دراســـتـــهـــم الـــجـــامـــعـــيـــة، الـــتـــأكـــد مــــن أربــــــع نـــقـــاط قــبــل 
التسجيل.   وأفــادت بأن النقاط األربــع، هي: التأكد من أن املؤسسة مرخصة، والرامج معتمدة 
من قبل وزارة الربية والتعليم، والتقديم عى اإلفادة عن مؤسسة تعليمية والرنامج عر املوقع 
اإللكروين للوزارة، وضرورة زيارة موقع الوزارة اإللكروين، لالطالع واالستعالم عن املؤسسات أو 

www.moe.gov.ae الرامج التعليمية املعتمدة، من خالل

ــــتــــــان يف مــــــــدرســــــــة دبــــــي  ــبــ ــ ــــالــ ابــــــتــــــكــــــرت طــ
الــوطــنــيــة، فـــرع الـــرشـــاء، جــلــداً ذكــيــاً 
لــــــتــــــنــــــشــــــيــــــط الـــــــــجـــــــــهـــــــــاز الـــــــعـــــــصـــــــبـــــــي لــــــــدى 
املــــــصــــــابــــــني وراثــــــــــيــــــــــاً بـــــــعـــــــدم اإلحـــــــســـــــاس 
باأللم، سواء الخارجي أو الداخي، 
ــــتـــــه  ــــيـ وهــــــــــــــــــذا الــــــــجــــــــلــــــــد يــــــتــــــمــــــيــــــز بـــــحـــــســـــاسـ
العالية للضغط والحرارة العاليني، 

اللذين يؤثران يف جلد اإلنسان.
وقـــــــــــــــــالـــــــــــــــــت الــــــــــــطــــــــــــالــــــــــــبــــــــــــتــــــــــــان: روضـــــــــــــــــة 
ـــــ»اإلمـــــارات  الـــحـــمـــادي، ودانــــــا خـــرســـا، لـ
اليوم«، إنهما استخدمتا قشر السمك 

ــــلـــــد الــــــــــــــذيك، ألنـــــــــه أكـــــر  يف تــــصــــنــــيــــع الـــــجـ
حــســاســيــة بــالــضــغــط املــرتــفــع، ويــوضــع 
ُـــــــصـــــــّنـــــــع تـــــحـــــت جـــــلـــــد اإلنــــــســــــان  الـــــجـــــلـــــد امل
املـــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــض، ويــــــــــــــســــــــــــــاعــــــــــــــد املــــــــــــــــــــــــــــــرىض عــــــى 
اإلحــــــــــســــــــــاس بــــــــــاأللــــــــــم، ويـــــــــكـــــــــون عــــــالجــــــاً 

للمصابني بفقد اإلحساس.
ــــبـــــقـــــة  ويــــــــــتــــــــــكــــــــــون املـــــــــــــــشـــــــــــــــروع مـــــــــــــن طـ
جلدية رقيقة جداً مصنوعة من قشر 
الـــــــــــــــســـــــــــــــمـــــــــــــــك، وتـــــــــــــــــــوضـــــــــــــــــــع تـــــــــــــحـــــــــــــت جـــــــلـــــــد 
اإلنــســان، ومتصلة بجهاز يتكون من 
مــســتــشــعــريــن )حــــّســــاســــني(، أحــدهــمــا 

لــلــضــغــط واآلخـــــر لـــلـــحـــرارة املــرتــفــعــة أو 
ــــاً من  املــنــخــفــضــة، وعــنــد اســتــشــعــاره أّيـ
هـــــــــــذه األحـــــــــــــــــــوال )الـــــــضـــــــغـــــــط والــــــــــحــــــــــرارة 
والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرودة( يــــــــــــــــرســــــــــــــــل رســــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة إىل 
األعـــصـــاب، ومـــن ثــم يــشــعــر الشخص 
بـــاأللـــم نــتــيــجــة الـــتـــعـــرض ألي مـــن هــذه 
ــــيـــــس الـــــجـــــهـــــاز نـــبـــضـــات  األحــــــــــــــــوال، ويـــــقـ
الــقــلــب وكــمــيــة األوكــســجــني يف الـــدم، 
ومــــــــــــــن خـــــــــاللـــــــــه يــــــتــــــمــــــكــــــن الـــــــطـــــــبـــــــيـــــــب مــــن 
مـــــــــــعـــــــــــرفـــــــــــة حـــــــــــــالـــــــــــــة املــــــــــــــــــريــــــــــــــــــض. ولـــــــفـــــــتـــــــت 
الطالبتان إىل أن كلفة الجهاز، الذي 

يغطي كامل جسم اإلنسان املريض، 
تبلغ 650 دوالراً )نحو 2385 درهماً(، 
ــتـــــزمـــــان إجـــــــــراء  ــ ــــا تـــــعـ ــــمـ ــــهـ ــــتـــــني إىل أنـ ــتـ ــ الفـ
تــــــــعــــــــديــــــــل عــــــــــــى املــــــــــــــــشــــــــــــــــروع، بـــــــحـــــــيـــــــث ال 
ــــتـــــضـــــمـــــن الـــــــجـــــــهـــــــاز أســــــــــالكــــــــــاً لــــتــــوصــــيــــل  يـ

الطاقة إليه.
وشــاركــت الطالبتان باملشروع يف 
املــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــرجــــــــــــــــــــــان الـــــــــــــــــــوطـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــي لـــــــــــلـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــوم 
والتكنولوجيا واالبتكار، الذي نظمته 
وزارة الــــــــربــــــــيــــــــة والـــــــتـــــــعـــــــلـــــــيـــــــم، فـــــــرايـــــــر 

املايض، يف فيستيفال آيرينا بدبي.

في الميدان

مبتكرون

ميكروسكوب
إعداد: أمين الجمال

( وروضة أثناء عرض المشروع في مهرجان العلوم.          
ً
دانا )يمينا

■من المصدر

ينشط الجهاز العصبي ويشعر بالضغط والحرارة

 لمرضى 
ً
 ذكيا

ً
طالبتان تبتكران جلدا
»عدم اإلحساس«

إجراءات وقائية
قالت عضو اللجنة في مجموعة »أعمال التعليم«، كلثوم 
علي، إن المشاركين في الندوة أكدوا استعداد المدارس 

الخاصة الستقبال الطالب وكوادر العمل، ضمن بيئة التعليم 
المدرسية في شهر سبتمبر، في ظل التزام صارم بتطبيق جميع 

اإلجراءات الوقائية الضرورية لضمان الصحة والسالمة، ولفت 
المشاركون إلى محدودية إمكانات التعليم اإللكتروني على 
صعيد التنمية الشاملة لألطفال، األمر الذي يؤكد أهمية رفد 

الطالب بالمهارات االجتماعية، التي تعزز تفاعلهم مع نظرائهم، 
لتمكينهم من تحقيق النمو الشامل.

مدارس الدولة بذلت 
 متميزة 

ً
جهودا

لمواصلة الدراسة 
عن ُبعد. ■أرشيفية
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رئيس التحرير
ســامي الريــامي

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

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

والمؤسسات والشركات و 300 درهم لألفراد
طبعت في مطابع مسار

يـــــمـــــي مــــجــــلــــس دبـــــــــي الــــــــريــــــــايض نـــحـــو 
ــــــي  املــــــســــــتــــــقــــــبــــــل، بــــــــمــــــــبــــــــادرة »بـــــــــــوابـــــــــــة دبـ
الــــريــــاضــــيــــة«، وهـــــي عــــبــــارة عــــن مــنــصــة 
ذكــيــة مــتــعــددة االخــتــصــاصــات تــدعــم 
الــــقــــطــــاع الـــــــريـــــــايض، وتــــمــــّكــــن الـــســـيـــاح 
والــــــــــــــزائــــــــــــــريــــــــــــــن مــــــــــــن الــــــــــتــــــــــعــــــــــرف إىل كـــــل 
األنــــــــــــــشــــــــــــــطــــــــــــــة الـــــــــــــريـــــــــــــاضـــــــــــــيـــــــــــــة يف دبـــــــــــــــــي، 
وحــــــــضــــــــورهــــــــا واملــــــــشــــــــاركــــــــة فــــــيــــــهــــــا، مـــن 
خــــــــــال تــــــوفــــــر قــــــــاعــــــــدة بــــــيــــــانــــــات كــــبــــرة 
تـــــــتـــــــضـــــــمـــــــن األنــــــــــشــــــــــطــــــــــة والــــــــفــــــــعــــــــالــــــــيــــــــات 
الـــــــــــكـــــــــــرى ومــــــــــواعــــــــــيــــــــــدهــــــــــا وأمــــــــاكــــــــنــــــــهــــــــا، 
بـــــــــاإلضـــــــــافـــــــــة إىل إمـــــــكـــــــانـــــــيـــــــة مــــــشــــــاهــــــدة 
الـــــــفـــــــعـــــــالـــــــيـــــــات الــــــــريــــــــاضــــــــيــــــــة مــــــــــن خـــــــال 

العالم االفرتايض والواقع املعزز.
ويـــــــعـــــــمـــــــل املـــــــجـــــــلـــــــس عــــــــــى تـــــطـــــويـــــر 
املـــــــــــشـــــــــــروع الــــــــــــــــذي تــــــــــم إطــــــــــاقــــــــــه ضــــمــــن 
مـــــــشـــــــروعـــــــات املــــــرحــــــلــــــة األوىل ملــــــبــــــادرة 
ــــــي اعـــــتـــــمـــــدهـــــا ســـمـــو  ــتـ ــ ــ »دبــــــــــــي 10X« الـ
الــشــيــخ حـــمـــدان بـــن مــحــمــد بـــن راشـــد 
آل مــــــكــــــتــــــوم، ويل عـــــهـــــد دبــــــــــي رئــــيــــس 
املـــجـــلـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي، وتــــشــــرف عــلــيــهــا 

مؤسسة دبي للمستقبل.
وتهدف املبادرة إىل توفر منصة 
إلكرتونية تتضمن جميع املعلومات 
املــتــعــلــقــة بــالــفــعــالــيــات الــريــاضــيــة الــتــي 
يتم تنظيمها يف دبي، وتزود السّياح 
والزائرين من خــارج الدولة املهتمني 
بـــــــــالـــــــــريـــــــــاضـــــــــة، خــــــــــــــال فــــــــــــــرتة زيـــــــارتـــــــهـــــــم 
لـــــــإمـــــــارة، بـــإمـــكـــانـــيـــة عــــمــــل حـــــجـــــوزات 
عـــــدة ابـــــتـــــداًء مــــن حـــجـــز تــــذاكــــر الــســفــر 
وصـــوالً إىل حــجــز مــقــاعــدهــم لحضور 

ــــــات الـــــــريـــــــاضـــــــيـــــــة الــــــــــكــــــــــرى أو  ــيـ ــ ــ ــــالـ ــ ــــعـ ــ ــــفـ ــ الـ
ــــاركـــــة يف الــــفــــعــــالــــيــــات الــــريــــاضــــيــــة.  املـــــشـ
وتـــتـــيـــح املـــنـــصـــة خـــاصـــيـــة حـــجـــز املـــرافـــق 
الــــــريــــــاضــــــيــــــة والـــــــبـــــــحـــــــث عــــــــن أشــــــخــــــاص 
آخــــريــــن مــهــتــمــني بـــمـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة 
مــــــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــــــــــــال املــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــف الـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــريـــــــــــفـــــــــــي 
لـــلـــمـــشـــرتكـــني أو تـــطـــابـــق االهـــتـــمـــامـــات 
ودفع املقابل الكرتونياً، باإلضافة إىل 
إمكانية خاصية مشاهدة الفعاليات 
الرياضية من خال العالم االفرتايض 
والـــــــــــــــواقـــــــــــــــع املـــــــــــــعـــــــــــــزز. وتــــــــكــــــــمــــــــن أهـــــمـــــيـــــة 
ــــكــــــل رئــــــــيــــــــس يف وجــــــــــود  املـــــــــــشـــــــــــروع بــــــشــ
ــــمـــــع املـــــعـــــلـــــومـــــات  مـــــحـــــطـــــة واحــــــــــــــــدة تـــــجـ
والـــــــــتـــــــــغـــــــــطـــــــــيـــــــــة اإلخــــــــــــــــبــــــــــــــــاريــــــــــــــــة، وتــــــــــقــــــــــدم 
إمـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــتـــــــــــــــــعـــــــــــــــــددة مــــــــتــــــــعــــــــلــــــــقــــــــة 
بالفعاليات الرياضية يف دبي، فضاً 
عـــــــــــــن إتـــــــــــــاحـــــــــــــة الــــــــــــخــــــــــــارطــــــــــــة الــــــــريــــــــاضــــــــيــــــــة 
واملـــــــــنـــــــــاطـــــــــق واملـــــــــعـــــــــالـــــــــم الــــــســــــيــــــاحــــــيــــــة يف 
اإلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــارة، مــــــــــــــع الــــــــــــــصــــــــــــــور والــــــــفــــــــيــــــــديــــــــو 
واملعلومات التوضيحية عن املنشآت 
الــريــاضــيــة املـــوجـــودة. وتــرتــبــط املــبــادرة 
بــالــعــديــد مــن املـــؤشـــرات الــعــاملــيــة الــتــي 
تـــــــــــســـــــــــهـــــــــــم يف تـــــــــــــعـــــــــــــزيـــــــــــــز مـــــــــــــكـــــــــــــانـــــــــــــة دبـــــــــــــي 

وتـــنـــافـــســـيـــتـــهـــا عــــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، 
خـــــــــــصـــــــــــوصـــــــــــاً يف مــــــــــــــجــــــــــــــاالت الـــــــتـــــــجـــــــربـــــــة 
الثقافية، وسهولة الوصول إىل أهم 
األحـــــــــــــــــــــــــــــــــــداث الــــــــــــريــــــــــــاضــــــــــــيــــــــــــة واملـــــــــــتـــــــــــاحـــــــــــف 
واملــعــارض، وجـــودة وجــهــات الرتفيه 
مثل املطاعم واملسارح ودور السينما 
واملـــــــــنـــــــــشـــــــــآت الـــــــــريـــــــــاضـــــــــيـــــــــة، ومــــــســــــتــــــوى 
املــــــــــرفــــــــــقــــــــــات والـــــــــــــــــنـــــــــــــــــوادي الــــــــريــــــــاضــــــــيــــــــة، 
وغـــــــــــــرهـــــــــــــا مـــــــــــــن املـــــــــــــــــؤشـــــــــــــــــرات املـــــــرتـــــــبـــــــطـــــــة 
بــــانــــتــــشــــار الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والــــرقــــمــــنــــة يف 
الخدمات الحكومية، وتبني أحدث 
التكنولوجيات واالستعداد لتغرات 

املستقبل يف مختلف نواحي الحياة.
وتتميز الخدمات التي ستقدمها 
بــــوابــــة دبـــــي الـــريـــاضـــيـــة بـــأنـــهـــا مــتــعــددة 
االخـــــــتـــــــصـــــــاصـــــــات، وال تـــــــوجـــــــد مـــنـــصـــة 
عــــاملــــيــــة واحــــــــــدة تـــجـــمـــعـــهـــا عـــــى الـــنـــحـــو 
املـــــتـــــكـــــامـــــل نـــــفـــــســـــه، حـــــيـــــث إن خــــدمــــة 
متابعة األخــبــار الــريــاضــيــة ومــشــاهــدة 
املـــبـــاريـــات تــوجــد لـــدى بــعــض املــنــصــات 
ــــلـــــة حــــــول  ــيـ ــ ــثـ ــ الــــــــتــــــــي تــــــــقــــــــدم خـــــــــدمـــــــــات مـ
الـــــــــــــــعـــــــــــــــالـــــــــــــــم، وهـــــــــــــــــــــــي مــــــــــــنــــــــــــصــــــــــــات تــــــتــــــيــــــح 
للمستخدم متابعة األخبار املختلفة 

ومشاهدة املباريات، ولكن ليس من 
خــــــــــال الــــــعــــــالــــــم االفـــــــــــــــــرتايض والــــــــواقــــــــع 

املعزز. 
كــــــــمــــــــا أن خــــــــــدمــــــــــة حــــــــجــــــــز تــــــــذاكــــــــر 
الــــــفــــــعــــــالــــــيــــــات التــــــــــــــــزال ُتــــــعــــــتــــــر صـــــنـــــاعـــــًة 
مــــــــــنــــــــــفــــــــــردًة، حـــــــيـــــــث ظـــــــــهـــــــــرت مـــــنـــــصـــــات 
متخصصة عدة يف هذه الخدمة تتيح 
لــلــمــســتــخــدم دفـــــع ثـــمـــن الـــتـــذكـــرة عــر 
االنـــــــــــرتنـــــــــــت والـــــــــحـــــــــصـــــــــول عــــــــــى نــــســــخــــة 
إلـــــــــــكـــــــــــرتونـــــــــــيـــــــــــة مــــــــنــــــــهــــــــا دون الــــــــحــــــــاجــــــــة 
لـــطـــبـــاعـــتـــهـــا، لـــكـــن مـــعـــظـــمـــهـــا مــنــصــات 
مـــــــقـــــــتـــــــصـــــــرة عـــــــــــى عـــــــــــــــدد مـــــــــــحـــــــــــدود مــــن 

الخدمات، أهمها حجز التذاكر. 
وتـــتـــمـــيـــز »بـــــوابـــــة دبـــــي الـــريـــاضـــيـــة« 
بــجــمــع كــــل هـــــذه الــــخــــدمــــات يف مــكــان 
واحد، وتعزيزها بتكنولوجيا العالم 
االفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتايض وجــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــهــــــــــــا صــــــــــــديــــــــــــقــــــــــــًة 
لــــــــأشــــــــخــــــــاص الــــــــــذيــــــــــن يــــــــعــــــــانــــــــون عــــمــــى 
ــــا  ــــهـ األلــــــــــــــــــوان وعـــــــســـــــر الــــــــــــقــــــــــــراءة، وربـــــطـ
بـــــالـــــســـــاعـــــات الـــــذكـــــيـــــة ودعــــــــــم لــــــأوامــــــر 
الـــصـــوتـــيـــة، وهــــي جــمــيــعــهــا خــصــائــص 
ــــهـــــا أي مـــنـــصـــة  ومــــــمــــــيــــــزات ال تــــتــــمــــتــــع بـ

أخرى.
وأفـــاد مجلس دبــي الــريــايض بأن 
املـــبـــادرة ســتــخــدم الــقــطــاع الـــريـــايض يف 
اإلمـــــــــــــــــــــــــــــــارة، كــــــــونــــــــهــــــــا تـــــــعـــــــمـــــــل كــــمــــنــــصــــة 
رســـمـــيـــة مــتــكــامــلــة لـــتـــوفـــر املـــعـــلـــومـــات 
املتعلقة باألنشطة الرياضية يف دبي، 
ــبــــيــــة احـــــتـــــيـــــاجـــــات الـــــجـــــمـــــهـــــور، مـــن  ــلــ وتــ
خـــــال تـــعـــريـــفـــهـــم بـــمـــواعـــيـــد األنـــشـــطـــة 
والــفــعــالــيــات وكــيــفــيــة االشـــــرتاك بــهــا، 

وكـــــــــذلـــــــــك الـــــــقـــــــيـــــــام بـــــالـــــحـــــجـــــز واخــــــتــــــيــــــار 
املــــــــواعــــــــيــــــــد املــــــنــــــاســــــبــــــة عــــــنــــــد الـــــــرغـــــــبـــــــة يف 
االشــــــــــرتاك. وأضــــــــاف »يـــشـــهـــد الـــقـــطـــاع 
الـــــــريـــــــايض يف دبــــــــي زخــــــمــــــاً كــــــبــــــراً نـــــظـــــراً 
لـــــــتـــــــنـــــــوع مـــــــكـــــــونـــــــاتـــــــه مــــــــــا بــــــــــني ســــــبــــــاقــــــات 
وبـــطـــوالت مــحــلــيــة وعـــاملـــيـــة، مـــا شــّكــل 
ــيــــــة  ــ ــــكــــــرتونــ ــــر مـــــنـــــصـــــة إلــ ــــويــ ــــطــ ــتــ ــ دافـــــــــــعـــــــــــاً لــ
لــتــعــريــف هــــواة الـــريـــاضـــة ومــمــارســيــهــا 
بـــــــــالـــــــــتـــــــــفـــــــــاصـــــــــيـــــــــل املــــــــتــــــــعــــــــلــــــــقــــــــة بــــــــــاملــــــــــرافــــــــــق 
واألنـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــة ومـــــــــــــــــــواعـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــد إقـــــــــــــــامـــــــــــــــة 
الــفــعــالــيــات، كما تــقــدم الــبــوابــة طيفاً 
واســـعـــاً مـــن الـــخـــدمـــات، حــيــث يمكن 
ــــيـــــات  ــــالـ ــــفـــــعـ لــــــلــــــراغــــــبــــــني الــــــبــــــحــــــث عـــــــــن الـ
املــقــامــة والــتــســجــيــل واملــشــاركــة فيها، 

ـــــدة الــــفــــعــــالــــيــــات  ـــــاهـ مـــــــع إمـــــكـــــانـــــيـــــة مــــــشـ
الرياضية عن طريق الواقع االفرتايض 
أو الــــــــــواقــــــــــع املــــــــــعــــــــــزز، وحــــــــجــــــــز أمــــــاكــــــن 

اإلقامة واملواصات«.
وحــــــــــول خــــطــــة الــــعــــمــــل ومـــــراحـــــل 
تـــــنـــــفـــــيـــــذ »الـــــــــــبـــــــــــوابـــــــــــة« الــــــــرقــــــــمــــــــيــــــــة، قـــــــال 
املجلس إن تنفيذ املبادرة يستغرق ما 
بــــني 18 و24 شــــهــــراً، حـــيـــث يـــتـــم نــشــر 
املحتوى عى البوابة عى مراحل عدة 
ــــكـــــونـــــات الــــقــــطــــاع،  تــــغــــطــــي مـــخـــتـــلـــف مـ
وخـــــال مــخــتــلــف هــــذه املــــراحــــل ســيــتــم 
ــــر مـــــجـــــمـــــوعـــــة كـــــــبـــــــرة مــــــــن ســـبـــل  ــــويــ ــــطــ تــ
التعاون مع الشركاء االسرتاتيجيني 

يف القطاعني العام والخاص.

تنشر »اإلمارات اليوم«، بالتعاون مع مبادرة »دبي 10X«، ومؤسسة دبي للمستقبل،
 أبرز المشروعات المشاركة في المبادرة، التي وّجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجميع الجهات 
الحكومية في دبي، لتطّبق اليوم ما ستطبقه مدن العالم بعد 10 سنوات، وتسعى 
»دبي 10X« بالتعاون مع الجهات المعنية في حكومة دبي إلى تبني نماذج جديدة 

لحكومات المستقبل، بإحداث تغيير شامل في منظومة العمل الحكومي، ووضع خطط 
مستقبلية تعيد دور الحكومة في خدمة المجتمعات وصناعة المستقبل.

إعداد: وجيه السباعي 

»10X مبادرة »دبي

ين من حجز التذاكر والمقاعد وممارسة الرياضة ن السّياح والزائر
ّ
تمك

دبي تدعم القطاع الرياضي بـ »بوابة ذكية«
»بوابة دبي الرياضية« منصة تربط الهواة بالفعاليات والمرافق الرياضية 

في اإلمارة.

البوابة الذكية تجمع الخدمات الرياضية في مكان واحد، وتعّززها 
بتكنولوجيا العالم االفتراضي.

رفع الوعي الرياضي
 لحرصه على 

ً
د مجلس دبي الرياضي أن إطالق البوابة يعد تجسيدا

ّ
أك

تطوير منظومة العمل في القطاع بمختلف آلياته ومكوناته، 
وتيسير عملية االنتقال إلى منظومة عمل مستقبلية بهدف 

 إلى أن »مبادرة )دبي 
ً
تقديم أفضل الخدمات إلى الجمهور، مشيرا

10X( حفزت الجهات الحكومية على تبّني االبتكار واالبداع كنهج 
عمل وأسلوب دائم للتميز، وهو ما دفعنا إلى تطوير منصة 

مبتكرة لخدمة أكبر شريحة ممكنة من المهتمين بالرياضة، والعمل 
على تحويل الرياضة إلى أسلوب حياة يومي بما يعود بالنفع على 

المجتمع ككل«. وأوضح أن المبادرة تهدف إلى رفع الوعي حول 
األنشطة والفعاليات الرياضية، وتشجيع كل فئات المجتمع على 

ممارسة الرياضة وتبني نمط حياة صحي، إضافة إلى تحفيز القطاع 
الرياضي على تحقيق معدالت نمو اقتصادي عالية ورفع إيراداته، 

ورفع مساهمة القطاع في الحركة السياحية.

المبادرة تهدف إلى رفع الوعي حول األنشطة والفعاليات الرياضية في دبي. ■ أرشيفية

 ■ تقدم املعلومات معززة بتكنولوجيا العالم االفرتايض. 
■ صديقة لألشخاص الذين يعانون عمى األلوان وعسر القراءة. 

■ توفر خارطة رياضية للمناطق واملعالم السياحية بالصور والفيديو.
■ عبارة عن محطة واحدة تجمع املعلومات والتغطية اإلخبارية.

مميزات
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أدانــــــــــــــت مــــحــــكــــمــــة الــــــجــــــنــــــايــــــات يف دبـــــي 
ثـــاثـــة آســـيـــويـــن بــتــهــديــد مـــوظـــف عـــام 
أثناء أداء وظيفته، وأمرت بحبسهم 
ثاثة أشهر ثم اإلبــعــاد. وقــال املجني 
عليه، يف تحقيقات النيابة، إنه كان 
يــــــــــــــــــــؤدي واجـــــــــــــبـــــــــــــه يف أحــــــــــــــــد الـــــــــــــشـــــــــــــوارع 

بــــمــــنــــطــــقــــة نــــــــايــــــــف، وشــــــــاهــــــــد املــــتــــهــــمــــن 
الـــــثـــــاثـــــة يـــــزعـــــجـــــون املــــــــــــارة ويــــتــــســــولــــون 
منهم، فطلب منهم املــغــادرة وعــدم 
ــــارة، والـــتـــوقـــف عـــن ادعــــاء  ــ اعــــــراض املـ
املرض وطلب املساعدات املالية، لكنه 
فـــوجـــئ بـــهـــم يـــهـــاجـــمـــونـــه، ويـــوجـــهـــون 

إليه السباب، فطلب منهم مرافقته 
إىل املـــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــز لــــــــــكــــــــــنــــــــــهــــــــــم تــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــادوا يف 
تــــصــــرفــــاتــــهــــم، فــــاســــتــــعــــان بــــاثــــنــــن مـــن 
ــــبـــــضـــــوا عـــى  زمــــــــائــــــــه، فـــــحـــــضـــــرا، ثـــــــم قـ
املــــــــــتــــــــــهــــــــــم األول، فـــــــــيـــــــــمـــــــــا فـــــــــــــــر الــــــــــثــــــــــاين 

والثالث، وتم ضبطهما الحقاً.

قــضــت مــحــكــمــة الـــجـــنـــايـــات، يف دبـــي، 
بـــالـــحـــبـــس ثــــاثــــة أشــــهــــر بــــحــــق مـــوظـــف 
)خـــــــلـــــــيـــــــجـــــــي(، بــــــعــــــد إدانــــــــــتــــــــــه بــــــارتــــــكــــــاب 
جـــــــنـــــــايـــــــة تـــــــهـــــــديـــــــد خـــــطـــــيـــــبـــــتـــــه الـــــســـــابـــــقـــــة 
)خــلــيــجــيــة(، بــنــشــر صــــورة خــاصــة بها 
تمس شرفها، إذا لم تدفع له مبلغ 
20 ألـــف درهـــــم، كــمــا ســبــهــا بــعــبــارات 
مـــــــــســـــــــيـــــــــئـــــــــة عـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــواقـــــــــــــــــع الــــــــــــتــــــــــــواصــــــــــــل 

االجتماعي.
وقـــالـــت املــجــنــي عــلــيــهــا )مــوظــفــة - 
ــــقــــــات الـــــنـــــيـــــابـــــة  ــيــ ــ ــــقــ ــــحــ 25 ســــــــــنــــــــــة(، يف تــ
ــــامــــــة، إن املــــتــــهــــم هــــــددهــــــا وســـبـــهـــا  الــــــعــ
وابــتــزهــا عــر تــطــبــيــَقــْي »ســنــاب شــات« 
و»واتــــــــس أب«، الفـــتـــة إىل أنـــــه تــقــدم 
لخطبتها قبل نحو خمس ســنــوات، 
ثم فسخت الخطبة الحقاً، إال أنهما 

ظا متواصلن هاتفياً.
وأضــافــت أن شخصاً آخــر تقدم 

لخطبتها بعد ذلك، وقبلت عرضه، 
ـــــل مـــعـــهـــا  ـــــواصـ ــتـ ــ ـــــئــــــت بــــاملــــتــــهــــم يــ وفــــــوجـ
وطلب منها فسخ الخطبة والعودة 
إلـــــــــــيـــــــــــه مـــــــــــــــــجـــــــــــــــــدداً، فـــــــــرفـــــــــضـــــــــت ذلـــــــــــــك، 
وبعدها مباشرة بدأت تتلقى رسائل 
تــهــديــد مـــن أرقــــــام هــاتــفــيــة خــارجــيــة، 
فـــــلـــــجـــــأت إلــــــيــــــه مـــــــن بــــــــــاب الــــــصــــــداقــــــة، 
ــنـــــواحـــــي  ــ ــــالـ ونـــــــــظـــــــــراً ألن لـــــــديـــــــه إملـــــــــامـــــــــاً بـ
الفنية التقنية، إىل أن اكتشفت أنه 
وراء هــــــــذه الـــــرســـــائـــــل الـــــتـــــي تــضــمــنــت 
عـــــــــــــــــبـــــــــــــــــارات ســـــــــــــــب بـــــــــــألـــــــــــفـــــــــــاظ خــــــــــادشــــــــــة 
لــلــحــيــاء، ومــن ثــم طالبها بمبلغ 20 
ألـــف درهــــم، نــظــر عـــدم نــشــر الــصــور 

الخاصة بهما.
ــــة الــــــــعــــــــامــــــــة إىل  ــ ـــابـ ــ ـــيــ ــ ـــنــ ــ ووجــــــــــهــــــــــت الــ
املـــــــــتـــــــــهـــــــــم ارتـــــــــــــــكـــــــــــــــاب جـــــــــنـــــــــايـــــــــة الـــــــتـــــــهـــــــديـــــــد 
املـــصـــحـــوب بــطــلــب، وابــــتــــزاز شــخــص، 
وحــمــلــه عـــى تــســلــيــم نـــقـــود، وجــنــحــة 

ــــمــــــة  ــــكــ الـــــــــــــــســـــــــــــــب، وأحــــــــــــــالــــــــــــــتــــــــــــــه إىل مــــــحــ
الجنايات التي قضت بإدانته وحبسه 
ثـــــــــاثـــــــــة أشـــــــــــهـــــــــــر. إىل ذلـــــــــــــــــك، أوقـــــــفـــــــت 
مــحــكــمــة االســـتـــئـــنـــاف يف دبـــــي حــكــمــاً 
بـــــــحـــــــبـــــــس امـــــــــــــــــــــــرأة )آســــــــــــيــــــــــــويــــــــــــة( ثــــــاثــــــة 
أشــــهــــر، فـــيـــمـــا أيـــــــدت حـــكـــم إبـــعـــادهـــا 
ــــهــــــديــــــد امــــــــــرأة  عــــــــن الـــــــــدولـــــــــة بــــتــــهــــمــــة تــ
أخرى بالقتل، إذا لم تغادر الشقة 
ــــالـــــت  الــــــتــــــي يــــســــكــــنــــان فــــيــــهــــا مـــــــعـــــــاً. وقـ
املجني عليها )نادلة - آسيوية( إنها 
فوجئت بشريكتها يف السكن، منذ 
أكرث من 12 عاماً، تهددها بالخروج 
مــن الــشــقــة وإال قتلتها، وبــنــاء عى 
ذلـــــــــك فــــتــــحــــت بـــــــاغـــــــاً لـــــــــدى الــــشــــرطــــة 
بــــالــــواقــــعــــة، وأيـــــــد شــــاهــــد عــــيــــان كـــان 
مــــوجــــوداً بــرفــقــتــهــا روايـــتـــهـــا، مـــؤكـــداً 
أنـــــــه ســــمــــع تــــهــــديــــد املــــتــــهــــمــــة لــلــمــجــنــي 

عليها بنفسه.

■  استدان مني زميلي في 
، وعندما 

ً
 معينا

ً
العمل مبلغا

طالبته أنكر الدين.. فكيف أسترد 
حقي؟

)س.م( 

■ يف حــــال عــــدم تـــوافـــر دلـــيـــل مــــادي أو 
وجــــــــــود شـــــهـــــود عــــــى واقــــــعــــــة مــــــــا، مــنــح 
املــــــــــــشــــــــــــرع اإلمــــــــــــــــــــــــــــــارايت املـــــــتـــــــعـــــــامـــــــلـــــــن حــــق 
االســـــــــتـــــــــعـــــــــانـــــــــة بــــــــمــــــــا يــــــــــعــــــــــرف اصــــــــطــــــــاحــــــــاً 
بـــ»الــيــمــن الــحــاســمــة«، إذ نــّصــت املـــادة 
رقـــــــــــــم )57( مــــــــــن »قـــــــــــانـــــــــــون اإلثـــــــــــبـــــــــــات يف 
الـــــــــتـــــــــعـــــــــامـــــــــات الــــــــــتــــــــــجــــــــــاريــــــــــة«: الــــــــقــــــــانــــــــون 
ــــنــــــة 1992  االتـــــــــــــحـــــــــــــادي رقـــــــــــــم )10( لــــــســ
مـــعـــدالً بــالــقــانــون االتــــحــــادي رقــــم )36( 
ــــــل مــــن  ــــكـ ــ ــــنــــــة 2006، أنــــــــــــه يــــــــجــــــــوز لـ لــــــســ
الـــخـــصـــمـــن يف أيــــــة حــــالــــة كــــانــــت عــلــيــهــا 

الـــدعـــوى، أن تــوجــه الــيــمــن الــحــاســمــة 
إىل الـــخـــصـــم اآلخـــــــــر، بــــشــــرط أن تـــكـــون 
ــتـــــي تـــنـــصـــب عـــلـــيـــهـــا الـــيـــمـــن  ــ الـــــواقـــــعـــــة الـ
مـــتـــعـــلـــقـــة بـــشـــخـــص مـــــن وجــــهــــت إلــــيــــه، 
ــــانـــــت غـــــر شـــخـــصـــيـــة لـــــه انـــصـــبـــت  وإن كـ

عى مجرد علمه بها، ومع ذلك يجوز 
لــــلــــقــــايض أن يـــمـــنـــع تــــوجــــيــــه الــــيــــمــــن إذا 
كــــــان الـــخـــصـــم مـــتـــعـــســـفـــاً يف تـــوجـــيـــهـــهـــا. 
وتــــنــــص املـــــــــادة رقــــــم )60( مـــــن الـــقـــانـــون 
ذاتـــه، عــى أنــه ال يــجــوز للخصم الــذي 
وجــــــهــــــت إلــــــيــــــه الـــــيـــــمـــــن أن يـــــــردهـــــــا عـــى 
الــخــصــم اآلخـــر. كــمــا يــشــرط الــقــانــون، 
أيــــــضــــــاً، أنـــــــه يــــجــــب عـــــى مـــــن تـــــوّجـــــه إىل 
خصمه اليمن أن يبن بالدقة الوقائع 
الــــتــــي يــــريــــد اســـتـــحـــافـــه عـــلـــيـــهـــا، ويـــذكـــر 
صـــــــيـــــــغـــــــة الــــــــيــــــــمــــــــن بــــــــــعــــــــــبــــــــــارة واضــــــــــحــــــــــة، 
ولـــلـــمـــحـــكـــمـــة أن تــــعــــدل الـــصـــيـــغـــة الـــتـــي 
يـــــــــعـــــــــرضـــــــــهـــــــــا الــــــــــخــــــــــصــــــــــم بــــــــحــــــــيــــــــث تــــــــوجــــــــه 
بـــــــــــوضـــــــــــوح ودقـــــــــــــــــة الـــــــــواقـــــــــعـــــــــة املــــــطــــــلــــــوب 

الحلف عليها. 
وتــــــــشــــــــرط الـــــيـــــمـــــن الـــــحـــــاســـــمـــــة أن 
تــــكــــون مـــتـــعـــلـــقـــة بـــشـــخـــص مـــــن وجـــهـــت 

إليه.

تستقبل »اإلمارات اليوم« 
عبر صفحة »محاكم«، 

التي تنشر في عدد كل 
يوم سبت، استشارات 
قرائها واستفساراتهم 
لمعرفة وجهة النظر 

القانونية فيها.
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يقدمها مستشار قانون أول 
محمود شاكر المشهداني 

حــــــــــذر أســــــــتــــــــاذ مــــــــشــــــــارك بـــــقـــــســـــم عــــلــــوم 
الـــــــــــبـــــــــــحـــــــــــث والــــــــــتــــــــــحــــــــــقــــــــــيــــــــــق الــــــــــــجــــــــــــنــــــــــــايئ يف 
أكــــــــاديــــــــمــــــــيــــــــة شـــــــــرطـــــــــة دبـــــــــــــــــي، الـــــــدكـــــــتـــــــور 
حـــســـام نــبــيــل الـــشـــراقـــي، مـــن مــخــاطــر 
عـــدم اإلشـــــراف املــبــاشــر مـــن األســــر عى 
أنشطة األبناء، خال الفرة الحالية 
ــــتـــــي تـــحـــتـــم الــــبــــقــــاء يف املــــــنــــــازل فـــــرات  الـ
طــــويــــلــــة، مـــــشـــــراً إىل احــــتــــمــــال تـــعـــرض 
األطــــــــــــــــفــــــــــــــــال لــــــــــاســــــــــتــــــــــغــــــــــال الــــــــجــــــــنــــــــي، 
وأخــــــــطــــــــار أخــــــــــــــرى، مـــــــن قـــــبـــــل مــــجــــرمــــي 
اإلنــــــــــــــــــــــــرنــــــــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــذيـــــــــــــــــــــن يــــــــــســــــــــتــــــــــهــــــــــدفــــــــــون 

التطبيقات التعليمية غر اآلمنة. 
وقــــال الـــشـــراقـــي، يف تــقــريــر أعـــده 
بــــــــــدوريــــــــــة »صــــــــــــــدى األكـــــــــاديـــــــــمـــــــــيـــــــــة«، إن 
اإلفــــــراط يف اســـتـــخـــدام االتــــصــــاالت عــر 
اإلنــرنــت، من قبل السلطات العامة 
والــشــركــات واألفـــــراد عــى حــد ســـواء، 
يف ظل الظروف الحالية التي يشهدها 
الــــعــــالــــم، فـــتـــح املــــجــــال أمـــــــام املـــجـــرمـــن 
اإللــــكــــرونــــيــــن الســــتــــهــــداف ضـــحـــايـــاهـــم 
بـــســـهـــولـــة، خـــصـــوصـــاً عــــر الــتــطــبــيــقــات 

الــتــعــلــيــمــيــة غـــر اآلمــــنــــة. وأضــــــاف أن 
مــــــــــــجــــــــــــرمــــــــــــي اإلنــــــــــــــــــــرنــــــــــــــــــــت طـــــــــــــــــــــــوروا 

أســالــيــبــهــم اإلجـــرامـــيـــة عــاملــيــاً، 
الســــــــــــــــتــــــــــــــــغــــــــــــــــال الــــــــــــــتــــــــــــــغــــــــــــــرات 
ــــيـــــة  االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والـــــقـــــانـــــونـ
والـــــــــــنـــــــــــفـــــــــــســـــــــــيـــــــــــة املـــــــــرتـــــــــبـــــــــطـــــــــة 
بــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــروس كـــــــــــــــــــــــــــورونـــــــــــــــــــــــــــا 

الســــتــــهــــداف األطــــفــــال، 
ســــــواًء املــســتــخــدمــن 

الـــــــجـــــــدد أو األكـــــــرث 
تكراراً 

الستخدام 
لإلنرنت، الفتاً 
صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ر ىل  إ

محاوالت 
ــــلـــــل مــــــــن قـــبـــل  تـــــسـ

ــــرمــــــن  هــــــــــــــــؤالء املــــــجــ
ل  لــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــو ا ىل  إ

الدراسية 
االفــــــــــــــراضــــــــــــــيــــــــــــــة عـــــر 

اإلنرنت.
وأشــــــــــــــار إىل 
ظـــــــــــل  يف  أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

املــــــخــــــاوف الـــعـــاملـــيـــة 

مــــن اســـتـــغـــال األطــــفــــال جـــنـــســـيـــاً، عــر 
تــــــــلــــــــك الـــــــــفـــــــــصـــــــــول ومـــــــــــــواقـــــــــــــع مــــــشــــــاركــــــة 
الـــــــــــــصـــــــــــــور الـــــــــــتـــــــــــي تــــــــتــــــــيــــــــح اســـــــتـــــــهـــــــدافـــــــهـــــــم 
بسهولة، يويص مكتب األمم املتحدة 
املــــــــــعــــــــــنــــــــــي بـــــــــــــــاملـــــــــــــــخـــــــــــــــدرات والــــــــــجــــــــــريــــــــــمــــــــــة، 
الــحــكــومــات والـــقـــطـــاع الـــخـــاص بــزيــادة 
حـــمـــات الــتــوعــيــة الــعــامــة الـــتـــي تــراعــي 

الـــثـــقـــافـــات وتـــتـــســـم بـــســـهـــولـــة فــهــمــهــا، 
مــؤكــداً أن الخطوط الساخنة لإلباغ 
عــــن االعـــــتـــــداء الـــجـــنـــي عــــى األطــــفــــال 
املــجــهــولــن عـــر اإلنــــرنــــت تــمــثــل نــافــذة 
مهمة لضمان االستجابة السريعة، 
خصوصاً يف ظل وجود عدد كبر من 
الــضــحــايــا املــحــتــمــلــن بــاملــنــازل، وظــهــور 
العديد من نقاط الضعف التي يمكن 
أن يـــــــــتـــــــــســـــــــلـــــــــل مـــــــــــــــــن خـــــــــــالـــــــــــهـــــــــــا هـــــــــــــــــؤالء 
املـــجـــرمـــون. وأوضـــــح الــشــراقــي أنــه 
مــــن املــــرجــــح أن يــــحــــاول الــجــنــاة 
االســـــــتـــــــفـــــــادة مـــــــن األطــــــفــــــال 
الــــــضــــــعــــــفــــــاء واملـــــــعـــــــزولـــــــن 
عـــــــــــــاطـــــــــــــفـــــــــــــيـــــــــــــاً مــــــــــــــــــن خـــــــــــــال 
االســــــــــتــــــــــمــــــــــالــــــــــة واإلكــــــــــــــــــــــــراه 
الــجــنــي واالبـــتـــزاز، فضاً 
عــــن أن األطــــفــــال الــــذيــــن ُيــســمــح 
ــــهــــــم بـــــــالـــــــوصـــــــول إىل اإلنـــــــرنـــــــت  لــ
دون إشـــــــــــــــراف يــــــعــــــتــــــرون أكـــــر 
عـــــــــــــــــــرضـــــــــــــــــــة بـــــــــــــشـــــــــــــكـــــــــــــل مـــــــــــــتـــــــــــــزايـــــــــــــد 
لــلــتــعــرض لـــهـــذه الـــجـــرائـــم عــر 
األلـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــاب اإللـــــــــــــــكـــــــــــــــرونـــــــــــــــيـــــــــــــــة، 
واســـــــــــــــــــتـــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــدام مــــــــــجــــــــــمــــــــــوعــــــــــات 
الـــــــــــــــــدردشـــــــــــــــــة يف الـــــــتـــــــطـــــــبـــــــيـــــــقـــــــات، 
والــتــصــيــد عــر الــريــد اإللــكــروين، 
واالتــــــصــــــال غـــــر املـــــرغـــــوب فـــيـــه يف 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي 

ووسائل أخرى.
وأكـــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــــــرورة تــــثــــقــــيــــف 
اآلباء بكيفية اإلشراف الذيك 
عــــــــــى أطـــــــفـــــــالـــــــهـــــــم والــــــتــــــعــــــامــــــل 
مـــــعـــــهـــــم حــــــــــال تـــــعـــــرضـــــهـــــم ألي 
مـــــــــن هـــــــــــذه الـــــــــجـــــــــرائـــــــــم، بـــتـــجـــنـــب 
ــــاً أو إخــــافــــتــــهــــم  ــيــ ــ ــلــ ــ مــــعــــاقــــبــــتــــهــــم كــ
وفــــــــــــتــــــــــــح حــــــــــــــــــــــــوار مــــــــســــــــتــــــــمــــــــر مـــــــعـــــــهـــــــم، 
ــــــل ضــــحــــيــــة  ــــفـ ــ ــــطـ ــ وإدراك أن وقـــــــــــــــوع الـ
ــــفـــــــل أبــــــــــــــــداً،  لـــــــلـــــــجـــــــاين لـــــــيـــــــس خـــــــطـــــــأ الـــــــطـــ
مــــــــــشــــــــــراً إىل أهـــــــمـــــــيـــــــة إبــــــــــــــــاغ الــــــشــــــرطــــــة 
مباشرة، عند االشتباه يف أي من هذه 
الــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــرائــــــــــــــــــــــم، مــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــــــــــال مــــــــنــــــــصــــــــة 

.)e-crime(

األمن رصد محاوالت تسلل إلى الفصول الدراسية االفتراضية

مجرمون إلكترونيون يستهدفون 
األطفال عبر تطبيقات غير آمنة

ارتفاع مؤشر 
استغالل األطفال
كشف الدكتور حسام 

نبيل الشنراقي أن جهات 
إنفاذ القانون، في 

إسبانيا، رصدت زيادة 
كبيرة في عدد التقارير 
الواردة من الجمهور، 

عبر الخطوط الساخنة، 
حول مواد االستغالل 
الجنسي لألطفال عبر 

اإلنترنت، منذ شهر فبراير 
إلى مارس الماضي، 

كما ارتفعت الشكاوى 
بمعدل 100 شكوى، 
مقارنة باألشهر ذاتها 

من العام الماضي.
ولفت إلى أن المركز 

الوطني لألطفال 
المفقودين 

والمستغلين في 
الواليات المتحدة 
األميركية، والمركز 

الوطني لجرائم 
استغالل األطفال، رصدا 
 في مؤشر 

ً
 كبيرا

ً
ارتفاعا

االستغالل الجنسي 
لألطفال عبر اإلنترنت 

على شبكاتهما.
وأبلغت الدنمارك عن 

زيادة في عدد 
محاوالت الوصول إلى 

مواقع الويب غير 
القانونية، التي تحتوي 

على مواد استغالل 
جنسي لألطفال، إذ 

 
ً
رصد أكثر من 18 موقعا

جرى البحث فيها عن 
مواد إباحية خاصة 

باألطفال بارتفاع نحو 
ثالثة أضعاف من 

أسبوع إلى آخر، ما يشير 
إلى زيادة نشاط هذا 

النوع من المجرمين عبر 
اإلنترنت، أو على األقل 

الطلب على مواد 
االستغالل الجنسي 
لألطفال عبر اإلنترنت.

رؤية مستنيرة

آراء

طارق البلوشي

رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تجاه القوانني واضحة، 

حيث قال: »إذا تعارض القانون مع مصلحة الناس فيجب تغيريه، 
وعند صياغة أو اقرتاح أي سياسة أو قانون ال تنظر الحكومة اإليجابية 

يف نصوص القانون فقط، الحكومة تنظر قبل ذلك يف حياة الناس، 
وحياة املتأثرين بهذا القانون، هل سيسهل حياتهم؟«.

ومن منطلق هذه الرؤية اإليجابية والحكيمة لصاحب السمو، 
عملت لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية عىل تطبيق قانون املوارد 
البشرية للعسكريني يف إمارة دبي، وكان من املهم أن يتم التعامل مع 

الحاالت االجتماعية، يف ظل جائحة »كورونا«، وفق مفهوم قانوين 
سليم يحقق هذه الرؤية، لذا عكفت عىل وضع سياسات وقرارات تنظم 

عمل املوارد البشرية العسكرية، ولم تقف عند ظاهر النصوص، طاملا 
كانت تهدد صحة املنتسب العسكري، بل حرصت عىل استخراج 

الحكمة الحقيقية للنصوص القانونية التنظيمية للعمل بما يتناسب 
مع توجهات الحكومة. يف بادئ األمر، أصدرت اللجنة تعميماً للجهات 

الحكومية العسكرية، يحدد اإلجراءات االحرتازية ملواجهة 
»كوفيد–19«، تطبيقاً ألحكام القوانني االتحادية واملحلية، متضمناً آلية 
التعامل مع كل الحاالت املشتبه فيها بالعمل، حتى يتم تنفيذ القوانني 
السارية يف هذا الشأن عىل أحسن وجه، كما تضمن التعميم تعليمات 

عامة متعلقة بتقييد السفر خارج الدولة إال للحاالت الضرورية.
كما أصدرت اللجنة قراراً يستهدف حماية بعض الفئات بتطبيق 

نظام العمل عن ُبْعد بشكل فوري، وهي الفئات األكرث عرضة 
ملضاعفات اإلصابة بفريوس »كوفيد–19«، وفق أسس طبية معتمدة 

دولياً ومحلياً مع الجهات الطبية املختصة يف اإلمارة.
ومن هذه الفئات: الحوامل، وكبار السن، وأصحاب األمراض 

املزمنة، إذ ال يجوز حضورهم للعمل املكتبي، كما ال يجوز إجبارهم 
عىل الخروج يف إجازات من رصيدهم. كما أصدرت اللجنة قراراً بشأن 

املنتسبني العالقني خارج الدولة، ولم يتمكنوا من العودة ألرض الوطن 
بسبب إغالق املنافذ الحدودية، وكان لهذا القرار األثر اإليجابي يف 

املنتسب، يف ظل هذه الظروف االستثنائية، وحتى ال ينقطع مصدر 
الدخل كان البد من تنظيم انقطاعهم عن العمل بما يحقق املصلحتني 

العامة والخاصة.
واستغرقت اللجنة يف عملها، من خالل األمانة العامة، بإجراء 
دراسات قانونية حول اإلصابة بمرض كورونا بالنسبة للعاملني يف 

امليادين أثناء فرتة العزل الجماعي يف املنازل، استعداداً وتأهباً ألي حالة 
قانونية مفرتضة مستقبالً، وحتى تضع الحقوق يف نصابها وال تهدر ولو 

عىل صورة تأخري وإبطاء يف اتخاذ القرار السليم حيال تلك الحاالت 
املستحدثة. ويف ما يتعلق باملرحلة القادمة ما بعد أزمة »كورونا«، فإن 

األمانة العامة للجنة وضعت املسودة األوىل لنظام العمل عن ُبْعد 
لتحقيق املرونة والتنظيم األمثل لهذا النظام، أمالً أن يكون نظام 

العمل عن ُبْعد أكرث فائدة لجهات العمل وللمنتسب العسكري، فكان 
أهم أهداف مشروع النظام تحقيق التوازن بني الحياة العملية 

واالجتماعية للمنتسب.
وطاملا أن التجربة االستثنائية للعمل عن بعد أظهرت بعض 

النتائج اإليجابية والسلبية، فكان البد من التنسيق مع الدوائر 
العسكرية، للوقوف عىل تلك النتائج حتى يتم تقنينها بشكل يتناسب 

مع كل الظروف العادية واالستثنائية.

مدير إدارة الشؤون القانونية باألمانة العامة 
للجنة دبي للموارد البشرية العسكرية

الدكتور حسام الشنراقي:

»مجرمو اإلنترنت طوروا 
أساليبهم اإلجرامية 

، الستغالل التغيرات 
ً
عالميا

االجتماعية«.

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

مؤشر سوق دبي

مؤشر سوق أبوظبي

1708.8

2039.48

4303.138

دوالرات 
لألونصة

نقطة

نقاط

دوالريورو = 1.1334

ين 109.13
ياباني دوالر  = 

فرنك 0.9555
سويسري دوالر  = 

دوالر1.2599 جنيه 
 =إسترليني 

أسعار العمالت

أكــــــــــــــــدت شــــــــركــــــــة »فــــــــــــــــاي دبــــــــــــــــي« أنـــــهـــــا 
تــعــمــل عــى مـــدار الــســاعــة، ملــســاعــدة 
املتعاملني عى العودة إىل أوطانهم 
بـــــأمـــــان، يف ضــــــوء قــــيــــود الـــســـفـــر الـــتـــي 
تـــــفـــــرضـــــهـــــا دول مــــخــــتــــلــــفــــة يف الـــــفـــــرة 
األخــــــــــــــــــرة، مـــــــشـــــــرة إىل أن املــــقــــيــــمــــني 
والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزوار مـــــــــــــــــــن بـــــــــــــعـــــــــــــض الـــــــــــــبـــــــــــــلـــــــــــــدان 
واملـــــــــــــــــــوجـــــــــــــــــــوديـــــــــــــــــــن حــــــــــــــالــــــــــــــيــــــــــــــاً يف دولـــــــــــــــــة 
اإلمارات، يمكنهم العودة حالياً إىل 

بلدانهم األصــلــيــة، يف رحــات عــودة 
خاصة.

ووفـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــاً لـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــانـــــــــــات املـــــــــــوقـــــــــــع 
الــــشــــبــــي لـــــــ»فــــــاي دبـــــــــــي«، فـــــــإن بــــاب 
الحجوزات أصبح متاحاً للمقيمني 
والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزوار إىل 11 دولــــــــــــــــــــــــــــــــة، هـــــــــــي، 
باكستان، الهند، إيــران، أوكرانيا، 
ــــيـــــا،  بـــــلـــــغـــــاريـــــا، بـــــنـــــغـــــاديـــــش، جـــــورجـ
رومـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــا، صـــــــــــــــربـــــــــــــــيـــــــــــــــا، فــــــــــنــــــــــلــــــــــنــــــــــدا، 
قــــرغــــيــــزســــتــــان، مــــوضــــحــــة أنـــــــه يــحــق 
للمقيمني يف هــذه الــــدول، وكــذلــك 

ــــنـــــي تــــلــــك الـــــــــدول،  أفـــــــــــراد أُســـــــــر مـــــواطـ
حجز رحلة عودة إىل الوطن. 

ـــــي« عــــى أنـــه  ــــاي دبــ وشــــــــددت »فـــ

يجب عى املسافرين الذين ينجزون 
إجراءات السفر لرحات العودة إىل 
الــــوطــــن، إحــــضــــار كـــمـــامـــات وقــــفــــازات 
خـــاصـــة بــهــم )مــــع قــــفــــازات وكــمــامــات 
إضـــــــــافـــــــــيـــــــــة(، وارتــــــــــدائــــــــــهــــــــــا طــــــــــــــوال مــــــدة 
الــرحــلــة، مــشــرة إىل أن حــقــائــب اليد 
ســتــقــتــصــر عــــى األغــــــــراض الــشــخــصــيــة 

فـــــــــقـــــــــط. كـــــــمـــــــا ســــيــــخــــضــــع 
املـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــرون لــــــــلــــــــفــــــــحــــــــص 
الحراري يف املطار، مع تأكيد أنهم ال 
يعانون أي أعراض قبل السماح لهم 

بالسفر.
وأكدت »فاي دبي« أن جميع 
الــــــرحــــــات هـــــي لــــلــــعــــودة إىل الــــوطــــن 
فـــــقـــــط، وســــتــــنــــقــــل مـــــواطـــــنـــــي الــــــــدول 
املذكورة أعاه الذين يقيمون يف أو 

يــــــــــــــــــزورون دولـــــــــــــة اإلمــــــــــــــــارات 
ــــــة إىل أن جـــمـــيـــع  ــتـ ــ ــ حـــــــالـــــــيـــــــاً، الفـ
رحات االتجاه الواحد املغادرة من 
دبي تتوافر عى الدرجة السياحية، 
وســــيــــتــــم تـــشـــغـــيـــل جــــمــــيــــع الـــــرحـــــات 
ــــار دبـــــي  ــــطــ ــــنـــــى رقـــــــــم )2( يف مــ ــــبـ مـــــــن املـ

الدويل.
ــــالـــــت »فـــــــاي دبـــــــي« إن جــمــيــع  وقـ
الـــــــــــــــــــرحـــــــــــــــــــات تـــــــــخـــــــــضـــــــــع لـــــــــلـــــــــمـــــــــوافـــــــــقـــــــــات 
الــــحــــكــــومــــيــــة، ولــــــــن تــــعــــمــــل إال إذا تــم 

الحصول عى تلك املوافقات.

تتوافر على الدرجة السياحية ومن المبنى رقم )2( في »دبي الدولي«

»فالي دبي« تفتح باب رحالت العودة إلى 11 دولة

»فالي دبي«: جميع الرحالت 
تخضع للموافقات الحكومية قبل 

التشغيل. À من المصدر

أزاد عيشو À دبي

أكـــــــد تــــقــــريــــر مــــشــــرك لــــــدائــــــرة الــتــنــمــيــة 
االقــــتــــصــــاديــــة يف أبــــوظــــبــــي، وصــــنــــدوق 
خـــلـــيـــفـــة لـــتـــطـــويـــر املــــشــــاريــــع، بـــعـــنـــوان: 
»أثـــــــــــر )كـــــوفـــــيـــــد -19( عـــــــى الـــــشـــــركـــــات 
الــــــــــــصــــــــــــغــــــــــــرة واملـــــــــــتـــــــــــوســـــــــــطـــــــــــة يف دولـــــــــــــــة 
اإلمـــــــــــــــارات«، أن قــــــــدرة اإلمــــــــــــارات عــى 
مواجهة التزاماتها املالية التزال قوية 
لـــلـــغـــايـــة ومـــســـتـــقـــرة تــــمــــامــــاً، مــــا يــدعــم 
الــثــقــة بــأنــهــا ستستطيع الــتــغــلــب عى 
ــــاع الــنــاجــمــة عـــن أزمــــة فـــروس  األوضــ
كــــورونــــا املـــســـتـــجـــد )كـــــوفـــــيـــــد-19(، مــن 

دون أضرار أو خسائر كبرة.

األمن الغذائي
وذكر التقرير الذي حصلت »اإلمارات 
ــــنــــــه أن دولــــــــة  الـــــــــيـــــــــوم« عــــــــى نـــــســـــخـــــة مــ
اإلمـــــــــــارات ســـتـــنـــجـــح يف الـــتـــخـــفـــيـــف مــن 
تــــــــــأثــــــــــرات »كـــــــــــوفـــــــــــيـــــــــــد-19« تــــــدريــــــجــــــيــــــاً، 
مــــتــــوقــــعــــاً أن تـــســـتـــمـــر دولـــــــــة اإلمــــــــــارات 
باالستثمار يف قطاعي األمن الغذايئ 
وصناعة الرعاية الصحية، وتزيد من 
ــــا يف هـــــــذيـــــــن الــــقــــطــــاعــــني  ــــهــ ــــاراتــ ــــمــ ــثــ ــ ــتــ ــ اســ

خال الفرة املقبلة.
ولفت التقرير إىل أن املستهلكني 
ســـــــيـــــــتـــــــعـــــــامـــــــلـــــــون بــــــــــــحــــــــــــذر، اقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــاً 
واجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــيـــــــــاً، حـــــــتـــــــى نـــــــهـــــــايـــــــة الـــــــعـــــــام 
الجاري، فيما من املنتظر أن يتحسن 
االقــــتــــصــــاد تــــدريــــجــــيــــاً، يف وقــــــت تـــعـــود 
فيه الشركات واألعمال إىل عملياتها 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة بـــشـــكـــل تـــــدريـــــجـــــي، وذلـــــك 
قبل العودة لعملياتها بشكل كامل 

العام املقبل.
وأشـــــــــــــــــــار الـــــــتـــــــقـــــــريـــــــر إىل أن قـــــطـــــاع 
ــــــرة واملـــــتـــــوســـــطـــــة  ــــغـ ــ ــــــصـ املــــــــشــــــــروعــــــــات الـ
ســـــــيـــــــواجـــــــه بــــــعــــــض الـــــــصـــــــعـــــــوبـــــــات بـــعـــد 
»كـــــــــــــــوفـــــــــــــــيـــــــــــــــد-19«، مـــــــبـــــــيـــــــنـــــــاً أن بــــعــــض 
الشركات التي استطاعت التخفيف 
ــــــف مـــــع  ــيـ ــ ــ ــــكـ ــ ــتـ ــ ــ ــتـ ــ ــ مـــــــــــــن آثــــــــــــــــــــــار األزمــــــــــــــــــــــــــــــة، سـ

الــتــغــيــرات بسرعة أكـــر، مــقــارنــة مع 
الـــــــــــــشـــــــــــــركـــــــــــــات األخــــــــــــــــــــــــــــرى الــــــــــــتــــــــــــي عـــــــانـــــــت 
انخفاض عدد املوظفني واملتعاملني، 

والتدفقات املالية.

السفر والفعاليات
وبحسب التقرير، فــإن قطاع السفر 
ســـــــــــــيـــــــــــــعـــــــــــــود تـــــــــــــــدريـــــــــــــــجـــــــــــــــيـــــــــــــــاً اىل بـــــــعـــــــض 
ــــديــــــد مـــن  ــــعــ الـــــــوجـــــــهـــــــات، مـــــــع اتـــــــبـــــــاع الــ
اإلجراءات الصحية االحرازية، الفتاً 
إىل أن دولة االمارات أعلنت بالفعل 
عـــــودة الــــطــــران اىل بـــعـــض الـــوجـــهـــات 

خال مايو املايض.
ــــأنـــــف  ــــتـ وتــــــــــوقــــــــــع الـــــــتـــــــقـــــــريـــــــر أن يـــــسـ
انـــــــــــــعـــــــــــــقـــــــــــــاد االجــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــاعــــــــــــــات الــــــــــعــــــــــامــــــــــة 
والــــفــــعــــالــــيــــات بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي خــــال 
الـــربـــع األول مـــن الـــعـــام املــقــبــل، الفــتــاً 
الـــــــــــقـــــــــــطـــــــــــاعـــــــــــات مـــــثـــــل  بــــــــــعــــــــــض  إىل أن 
الــــــريــــــاضــــــة، والــــــرفــــــيــــــه، والــــســــيــــاحــــة، 
والسفر والتجزئة، تحتاج اىل وقت 
إضـــــــــــــــــــــــــــــــايف لـــــــــــــــلـــــــــــــــعـــــــــــــــودة إىل األوضـــــــــــــــــــــــــــــــاع 

الطبيعية، والعمل بكامل طاقتها.

اقتصاد أبوظبي
من جانبه، قال رئيس دائرة التنمية 
االقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــاديـــــــــــة يف أبــــــــــوظــــــــــبــــــــــي رئـــــــيـــــــس 
مــــــــجــــــــلــــــــس إدارة صـــــــــــــنـــــــــــــدوق خـــــلـــــيـــــفـــــة 
لــــــــتــــــــطــــــــويــــــــر املـــــــــــــشـــــــــــــاريـــــــــــــع، مــــــــحــــــــمــــــــد عـــــي 
الـــــــــشـــــــــرفـــــــــاء الــــــــــحــــــــــمــــــــــادي، يف مـــــقـــــدمـــــة 
التقرير، إن اقتصاد أبوظبي استطاع 
الـــــــــــــحـــــــــــــفـــــــــــــاظ عـــــــــــــــــى قــــــــــــــوتــــــــــــــه وكــــــــــــفــــــــــــاءتــــــــــــه 
واالســــــــتــــــــجــــــــابــــــــة الـــــــســـــــريـــــــعـــــــة لـــــــتـــــــأثـــــــرات 
األزمــة، بفضل الــرؤيــة االسراتيجية 
طـــويـــلـــة األمـــــــد الــــتــــي تــــركــــز عــــى تــنــويــع 
االقــتــصــاد، وزيـــادة حصة القطاعات 
االقـــتـــصـــاديـــة غــــر الــنــفــطــيــة يف الــنــاتــج 

املـــــــــــــــــحـــــــــــــــــي، ودعـــــــــــــــــــــــــــم الــــــــــقــــــــــطــــــــــاع 
الخاص واملشروعات 

الــــــــصــــــــغــــــــرة واملـــــــتـــــــوســـــــطـــــــة كـــــمـــــحـــــفـــــزات 
للنمو.

وأكـــد أن حكومة أبــوظــبــي تــدرك 
الدور الكبر لصندوق خليفة يف دعم 
قـــــــــــــــــــــــــــدرات املــــــــــــــشــــــــــــــروعــــــــــــــات الــــــــــصــــــــــغــــــــــرة، 
وإعـــــــــدادهـــــــــا ملــــرحــــلــــة مــــــا بــــعــــد »كــــوفــــيــــد 
ــــلـــــك املــــــشــــــروعــــــات  ــاً تـ ــ -19«، خــــــصــــــوصــ
املــــرتــــبــــطــــة بــــاالبــــتــــكــــار والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا، 
ــــرفـــــة يف ضــــــــوء الــــتــــوجــــهــــات  ونـــــقـــــل املـــــعـ

االقتصادية العاملية املستقبلية.

مبادرات تحفيز
وأضــــــــــــــــــــــــاف أن الــــــــــــحــــــــــــزم االقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة 
ومـــــــــبـــــــــادرات الــــتــــحــــفــــيــــز الـــــتـــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا 
أبوظبي منذ بداية األزمة، استهدفت 
التخفيف من آثار أزمة »كوفيد-19« 
عــــى اقـــتـــصـــاد اإلمــــــــــارة، عــــى مــســتــوى 
االفراد والشركات، وضمان استمرار 
الــــــنــــــمــــــو املــــــــــــــــايل، واســـــــــتـــــــــمـــــــــرار املـــــكـــــاســـــب 
االقــتــصــاديــة لـــإمـــارة، وخــفــض كلفة 
املـــــــــــــعـــــــــــــيـــــــــــــشـــــــــــــة، وتـــــــــــــــــــوفـــــــــــــــــــر دعــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــايل 
لـــــــلـــــــمـــــــشـــــــروعـــــــات واألفــــــــــــــــــــــــــراد املــــــتــــــأثــــــريــــــن 

بالظروف الراهنة.
وذكـــــــــــر أن املــــــــــبــــــــــادرات الـــــخـــــاصـــــة 
بـــاملـــشـــروعـــات الـــصـــغـــرة واملــتــوســطــة 
املـــــــنـــــــضـــــــويـــــــة تـــــــحـــــــت مــــــظــــــلــــــة صـــــــنـــــــدوق 
خليفة لتطوير املشاريع، تستهدف 
ضــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــان اســــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــراريــــــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــذه 
املــــــــــــــشــــــــــــــروعــــــــــــــات، وشـــــــــمـــــــــلـــــــــت تــــــأجــــــيــــــل 
أقـــســـاط 496 مـــشـــروعـــاً لـــفـــرة ثــاثــة 
أشــــــــــهــــــــــر، فــــــــضــــــــاً عــــــــــن مـــــــنـــــــح قــــــــــروض 
قــــصــــرة األجــــــــل لــــلــــمــــشــــروعــــات الـــتـــي 

تواجه صعوبات.

تقرير يتوقع زيادة االستثمار في »األمن الغذائي« و»الرعاية الصحية«

قدرة اإلمارات على مواجهة 
التزاماتها المالية قوية ومستقرة 

عبير عبدالحليم À أبوظبي

القوة الشرائية

أشار رئيس دائرة التنمية 
االقتصادية في أبوظبي، 

محمد علي الشرفاء 
الحمادي، إلى تراجع 

القوة الشرائية بنسبة 
10% مقارنة بعام 

2019، وهو ما أرجعه 
الى تراجع القوة الشرائية 

لألفراد العاملين في 
القطاع الخاص 

والقطاعات المتأثرة بأزمة 
»كوفيد-19« بصفة 

خاصة، نتيجة النخفاض 
األجور، واإلجازات غير 

المدفوعة، والبطالة.

»اقتصادية أبوظبي«: المبادرات 
استهدفت التخفيف من آثار 
»كوفيد-19« على اقتصاد 

اإلمارة.  À أرشيفية  

 496 
 تم تأجيل أقساط 

ً
مشروعا

تمويلها 3 أشهر.

»االتحاد للطيران« تنقل 
كوبيين عائدين إلى بالدهم 

من اإلمارات

أعــــلــــنــــت »شــــــركــــــة االتــــــحــــــاد لــــلــــطــــران« 
عـــــــــــن تــــــشــــــغــــــيــــــل أول رحـــــــــلـــــــــة لــــــــهــــــــا إىل 

العاصمة الكوبية، هافانا. 
وأفادت يف بيان لها، أمس، بأن 
الــرحــلــة املــشــّغــلــة هــبــطــت بــتــوجــيــهــات 
من الحكومة اإلماراتية، يف الجزيرة 
الـــكـــاريـــبـــيـــة، لــتــقــل مـــواطـــنـــني كــوبــيــني 
عــــــــــائــــــــــديــــــــــن إىل بـــــــــــــادهـــــــــــــم مـــــــــــــن دولـــــــــــــة 
اإلمــــارات، لتكون هــافــانــا آخــر وجهة 
تــضــاف إىل الئــحــة الــرحــات الخاصة 
إىل وجهات غر موجودة عى شبكة 

الوجهات العاملية للشركة.
وأفـــــــــــــــــــــــــــــاد نـــــــــــــائـــــــــــــب أول الـــــــــرئـــــــــيـــــــــس 
لــــــــــــاتــــــــــــصــــــــــــال املــــــــــــــــؤســــــــــــــــي والــــــــــــــــشــــــــــــــــؤون 
الحكومية والدولية لدى »مجموعة 
االتـــــــحـــــــاد لــــــلــــــطــــــران«، أحـــــمـــــد مـــحـــمـــد 
الــــــــــقــــــــــبــــــــــيــــــــــي: »نــــــــــشــــــــــعــــــــــر جـــــــــمـــــــــيـــــــــعـــــــــاً يف 
)االتحاد للطران(، بالفخر ملعرفتنا 
بأننا تمكّنا من استخدام كل مواردنا 
يف هــــذه األوقـــــــات الــعــصــيــبــة، لــتــوفــر 
طـــــــــــــــــــــرق جـــــــــــــويـــــــــــــة أســــــــــــاســــــــــــيــــــــــــة لـــــــخـــــــدمـــــــة 
املــــحــــتــــاجــــني، إذ اســـتـــطـــعـــنـــا الـــتـــحـــرك 
بــــــســــــرعــــــة والـــــــســـــــفـــــــر إىل وجـــــــــهـــــــــات لـــم 
نـــــــشـــــــّغـــــــل إلـــــــيـــــــهـــــــا قـــــــبـــــــل الـــــــحـــــــظـــــــر الــــــــــذي 
شــهــده الــعــالــم بــأكــمــلــه، لــنــســاعــد يف 

إجاء الرعايا األجانب«.
وتـــــابـــــع: »تـــــــأيت خـــدمـــاتـــنـــا لــتــكــّمــل 
ــــبـــــادرات اإلنــســانــيــة  بــشــكــل طــبــيــعــي املـ
الــــــــــــتــــــــــــي تــــــــــــقــــــــــــوم بــــــــــهــــــــــا حــــــــــكــــــــــومــــــــــة دولــــــــــــــة 
اإلمــــــــــــارات، وغـــــرهـــــا مـــــن الـــحـــكـــومـــات 
واملــؤســســات الــخــريــة، كــونــنــا شركة 
طران عاملية تضم عائلة من الزماء 
مـــــــــن أكــــــــــــر مـــــــــن 150 دولــــــــــــــــــة، فـــنـــحـــن 

نعكس املجتمع الدويل وال نقلل من 
أهمية تشغيل هذه الرحات يف ظل 
الوضع الراهن، وسنستمر بالعمل 
مـــــع شــــركــــائــــنــــا االســــراتــــيــــجــــيــــني حــــول 
ــــيـــــام بــــــــدورنــــــــا مـــــــع عـــــــودة  ــــلـــــقـ الــــــعــــــالــــــم لـ
األمـــــــــــــــــــــــــــــــــور تـــــــــــــدريـــــــــــــجـــــــــــــيـــــــــــــاً إىل وضــــــــعــــــــهــــــــا 

الطبيعي«.
يشار إىل أن »االتــحــاد للطران« 
شــّغــلــت رحــــات إنــســانــيــة خـــاصـــة إىل 
32 مــديــنــة غـــر مـــوجـــودة عـــى شبكة 
الوجهات العاملية التي تشّغل إليها 
الــشــركــة رحــات مسافرين ورحــات 
شـــــــحـــــــن، وذلـــــــــــــك إثـــــــــــر تــــعــــلــــيــــق جـــمـــيـــع 
الـــرحـــات املــجــدولــة لــلــمــســافــريــن من 
دولة اإلمارات وإليها يف 24 مارس، 
الناتجة عن اتخاذ التدابر االحرازية 
الخاصة بمنع تفيش فروس كورونا 

املستجد. 
كــــــمــــــا شــــــّغــــــلــــــت الــــــنــــــاقــــــلــــــة رحـــــــــات 
ــــريـــــن وشــــــحــــــن خــــــاصــــــة إىل 62  ــــافـ مـــــسـ
وجـــــــــــــهـــــــــــــة عــــــــــــــــى شـــــــــبـــــــــكـــــــــة وجـــــــــهـــــــــاتـــــــــهـــــــــا، 
وتستمر يف زيادة عدد هذه الرحات 
مـــع اســتــعــدادهــا الســتــئــنــاف رحــاتــهــا 

املجدولة من وإىل وعرب أبوظبي.
أبوظبي À اإلمارات اليوم

»االتحاد للطيران« هبطت في كوبا بتوجيهات من الحكومة اإلماراتية. 
À من المصدر

لت 
ّ

»االتحاد للطيران« شغ
رحالت إلى 32 مدينة غير 

موجودة على شبكة 
وجهاتها. 
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حدد نظام الحوكمة الجديد، الصادر 
عــن هــيــئــة األوراق املــالــيــة والــســلــع، 22 
مــهــمــة ومــســؤولــيــة، يــجــب عـــى رئــيــس 
مــــجــــلــــس إدارة الـــــــشـــــــركـــــــات املــــســــاهــــمــــة 
العامة القيام بها، موضحاً يف النظام 
الجديد أن هذه املهام يجب أن يتوالها 
رئــــــــــيــــــــــس مـــــــجـــــــلـــــــس اإلدارة عـــــــــــى وجــــــــه 
الــــــخــــــصــــــوص، وهـــــــــي بــــحــــســــب الــــرتــــيــــب 

الذي ورد يف الدليل: 
 

ضـــــــــــمـــــــــــان عـــــــــمـــــــــل مــــــــجــــــــلــــــــس اإلدارة 1  
بــــفــــعــــالــــيــــة، وقــــيــــامــــه بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــه 
ومـــــنـــــاقـــــشـــــتـــــه لـــــكـــــل الـــــقـــــضـــــايـــــا الــــرئــــيــــســــة 

واملناسبة يف موعدها.

وضع واعتماد جدول أعمال كل 2  
اجتماع ملجلس اإلدارة، مع األخذ 
بــــــــعــــــــن االعــــــــــتــــــــــبــــــــــار أي مــــــــســــــــائــــــــل يــــــقــــــرح 
األعـــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــاء إدراجــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــى جـــــــــــــــــدول 
األعـــــــــــمـــــــــــال، ويـــــــــجـــــــــوز لــــــرئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
اإلدارة أن يـــفـــوض بـــذلـــك أحــــد أعــضــاء 
مـــجـــلـــس اإلدارة أو أمــــــن ســــر مــجــلــس 

اإلدارة تحت إشرافه.

تـــــشـــــجـــــيـــــع كـــــــــل األعـــــــــــضـــــــــــاء عــــى 3  
ــــاركـــــة الــــكــــامــــلــــة والــــفــــعــــالــــة  املـــــشـ
لضمان تصرف مجلس اإلدارة بما 
يــحــقــق مــصــالــح الـــشـــركـــة، والــتــأكــد 
مـــــن أداء أعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس اإلدارة 

مــــــــــــهــــــــــــامــــــــــــهــــــــــــم لــــــــــتــــــــــحــــــــــقــــــــــيــــــــــق مـــــــــصـــــــــالـــــــــح 
ــــمــــــل عــــــــى اتــــــــخــــــــاذ اإلجــــــــــــــــــراءات 4  الشركة. ــــعــ الــ

املناسبة لتأمن التواصل الفعال 

مـــــــــــع املــــــــســــــــاهــــــــمــــــــن ونــــــــــقــــــــــل آرائـــــــــــــهـــــــــــــم إىل 
مجلس اإلدارة.

عقد اجتماعات دورية مع أعضاء 5  
مـــجـــلـــس اإلدارة غــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذيـــن 
من دون حضور املسؤولن التنفيذين 

بالشركة.

تــــــــســــــــهــــــــيــــــــل املــــــــــســــــــــاهــــــــــمــــــــــة الــــــــفــــــــعــــــــالــــــــة 6  
ألعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس اإلدارة خـــاصـــة 
غر التنفيذين، وإيجاد عالقات بناءة 
بـــــــــــــــن األعــــــــــــــــــضــــــــــــــــــاء الـــــــــتـــــــــنـــــــــفـــــــــيـــــــــذيـــــــــن وغـــــــــــر 
التنفيذين، والعمل عى إيجاد ثقافة 

تشجع النقد البناء. 

ضـــــــــمـــــــــان تــــــســــــلــــــم أعــــــــــضــــــــــاء مــــجــــلــــس 7  
اإلدارة جــمــيــع املــعــلــومــات الــالزمــة 
الـــتـــي تــتــســم بـــالـــوضـــوح والــــدقــــة وعـــدم 
ــــنــــــى لـــــــهـــــــم أداء  ــــتــــــســ الــــــتــــــضــــــلــــــيــــــل حـــــــتـــــــى يــ

مهامهم.

ضــــمــــان خــــضــــوع مـــجـــلـــس اإلدارة 8  
للتقييم السنوي.

الـــــتـــــأكـــــد مــــــن تـــقـــيـــيـــم أداء أعــــضــــاء 9  
فـــــريـــــق اإلدارة وأعـــــــضـــــــاء مــجــلــس 

اإلدارة مرة واحدة سنوياً عى األقل.

ضـــــــــــمـــــــــــان مــــــــــشــــــــــاركــــــــــة أعـــــــــضـــــــــاء 10  
مجلس اإلدارة عند تعيينهم 

يف برنامج تعريفي.

ضمان حصول أعضاء مجلس 11  
اإلدارة عى برامج تدريبية.

ضـــــــــــــــمـــــــــــــــان حـــــــــــــــصـــــــــــــــول مــــــجــــــلــــــس 12  
اإلدارة عـــــــــى الـــــــــوقـــــــــت الــــــكــــــايف 

للتشاور وصنع القرار.

تــــمــــثــــيــــل الـــــشـــــركـــــة أمـــــــــــام الــــغــــر 13  
وفــق أحكام قانون الشركات 

واللوائح الداخلية للشركة.

ـــار أي 14   ــ ـــــبــ ــتــ ـــ األخــــــــــــذ بـــــعـــــن االعــ
مــــــــســــــــائــــــــل يــــــــثــــــــرهــــــــا أعــــــــضــــــــاء 
مجلس اإلدارة أو مدقق الحسابات 
الـــــخـــــارجـــــي، والـــــتـــــشـــــاور مـــــع أعــــضــــاء 
ــلـــــــس واملـــــــــــديـــــــــــر الــــــتــــــنــــــفــــــيــــــذي عــــنــــد  ــ ــ ــــجـ ــ املـ
إعـــــــــــــــــداد جــــــــــــــدول أعـــــــــمـــــــــال املـــــجـــــلـــــس، 
وضــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــحـــــــــــــــاضـــــــــــــــر 

باالجتماعات.

ضــمــان عمل املجلس ولجانه 15  
بشكل مالئم ووفــق القوانن 

واللوائح املعمول بها.

ــــتـــــأكـــــد مــــــن حـــــصـــــول أعــــضــــاء 16   الـ
مــجــلــس اإلدارة عـــى مــوافــقــة 
مــجــلــس إدارة الـــســـوق لــــتــــداول أســهــم 

الشركة.

ــــتـــــخـــــاب املـــجـــلـــس 17   ــــتـــــأكـــــد مــــــن انـ الـ
نائباً للرئيس.

الــتــأكــد مــن تسليم كــل عضو 18  
مـــــن أعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس اإلدارة 
يف كــــــــــــل اجـــــــــتـــــــــمـــــــــاع لــــــلــــــمــــــجــــــلــــــس إقـــــــــــــــــــــــراراً 
بــــاملــــصــــلــــحــــة لــــتــــجــــنــــب مـــــســـــائـــــل تـــــعـــــارض 

املصالح.

الــــــــــــــــتــــــــــــــــأكــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــن إفــــــــــــــصــــــــــــــاح 19  
أعــــــضــــــاء مــــجــــلــــس اإلدارة 
عن املعلومات والتصرفات واجبة 
اإلفــــصــــاح عــنــهــا وفـــقـــاً لــلــتــشــريــعــات 

املعمول بها يف سوق رأس املال.

إخطار الجمعية العمومية 20  
أثـــــــنـــــــاء االنــــــعــــــقــــــاد بـــــاألعـــــمـــــال 
والــعــقــود الــتــي يــكــون فــيــهــا ألي عضو 
مــن أعــضــاء مــجــلــس اإلدارة مصلحة 
مــــــبــــــاشــــــرة أو غـــــــر مـــــــبـــــــاشـــــــرة. ويــــشــــمــــل 
اإلخـــــــــطـــــــــار املــــــعــــــلــــــومــــــات الــــــتــــــي يــــقــــدمــــهــــا 
الــعــضــو إىل مــجــلــس اإلدارة، ويــكــون 
هــذا اإلخــطــار مصحوباً بتقرير خاص 
ــــــي  ــــارجـ ــ ــــخـ ــ مـــــــــن مــــــــدقــــــــق الـــــــحـــــــســـــــابـــــــات الـ

للشركة.

دعــــــــــــــــــــــــم وتـــــــــــشـــــــــــجـــــــــــيـــــــــــع مـــــــــعـــــــــايـــــــــر 21  
حــوكــمــة الـــشـــركـــات والــثــقــافــة 
األخــــــــالقــــــــيــــــــة داخـــــــــــــــل املــــــجــــــلــــــس وكــــــذلــــــك 

داخل الشركة.

ضــمــان وجـــود قــنــوات اتــصــال 22  
فــــــــــــــعــــــــــــــالــــــــــــــة مــــــــــــــــــــع املـــــــــــســـــــــــاهـــــــــــمـــــــــــن 

وأصحاب املصالح. 

أبرزها عقد االجتماعات الدورية ووضع واعتماد جدول األعمال

»األوراق المالية« تحدد 
22 مسؤولية على رئيس 

مجلس إدارة الشركات 
المساهمة العامة

»األوراق المالية« أكدت أن ضمان خضوع مجلس اإلدارة للتقييم السنوي ضمن مهام رئيس مجلس اإلدارة. 
À أرشيفية

أمل المنشاوي À أبوظبي
المعايير المالئمة والمناسبة 

حدد نظام الحوكمة الجديد الصادر عن هيئة األوراق المالية 
والسلع، أنه يجب على أعضاء مجلس اإلدارة منفردين 

ومجتمعين في جميع األوقات الوفاء بالمعايير المالئمة 
والمناسبة، والتمتع بالخبرات والمعارف والكفاءات والمهارات 

واالستقاللية التي تمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة 
وفعالية، ويعد مجلس اإلدارة ميثاق السلوك المهني لتعزيز 

السلوكيات الرشيدة.
وأوضح أنه يجب أن يتوافر بكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة 

وكبار المسؤولين باإلدارة التنفيذية على وجه الخصوص اآلتي: 
À مهارات القيادة والكفاءة: المهارات القيادية المالئمة 
والمعرفة بالصناعة والمهارات الفنية ومهارات التواصل 

الفعالة الالزمة للقيام بأدوارهم ومسؤولياتهم بشكل فعال.
 
ً
À النزاهة: إذ يجب على أعضاء مجلس اإلدارة التصرف دائما
بحسن نية وبما يخدم مصالح الشركة، ويجب على أعضاء 

مجلس اإلدارة التصرف بشكل أخالقي، والعمل على غرس 
ثقافة أخالقية داخل الشركة.

À المساءلة: إذ يتحمل أعضاء مجلس اإلدارة المسؤولية عن 
تصرفاتهم وقراراتهم )بصفتهم أعضاء مجلس إدارة وأعضاء 

بلجان مجلس اإلدارة( في ما يتعلق بالشركة.
À الشفافية: يجب أن يتسم أعضاء مجلس اإلدارة بالشفافية 

في القيام بمهامهم.
À سجل أعضاء مجلس اإلدارة: ويعني أال يكون قد سبق الحكم 
عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف واألمانة، أو في جريمة 

غسل أموال وتمويل اإلرهاب.

ضمان عمل مجلس اإلدارة بفعالية وقيامه 
بمسؤولياته ومناقشته القضايا الرئيسة في موعدها.

ــــايـــــة  ــــلــــــت أســــــــــعــــــــــار الــــــــــذهــــــــــب يف نـــــهـ ســــــجــ
األســـبـــوع املـــــايض انــخــفــاضــات راوحــــت 
قــــيــــمــــتــــهــــا بـــــــن 1.5 درهــــــــــــم ودرهــــــمــــــن 
ــــلــــــف الـــــــــعـــــــــيـــــــــارات،  ــتــ ــ لــــــــلــــــــغــــــــرام مـــــــــــن مــــــخــ
مـــــــــقـــــــــارنـــــــــة بـــــــــأســـــــــعـــــــــار نـــــــهـــــــايـــــــة األســـــــــبـــــــــوع 
الــــــســــــابــــــق عـــــلـــــيـــــه، بـــــحـــــســـــب مـــــــؤشـــــــرات 
األســـــــــــــعـــــــــــــار املـــــــعـــــــلـــــــنـــــــة يف ســــــــــوقــــــــــي دبــــــــي 

والشارقة.
وأكد مسؤولو منافذ بيع لتجارة 
املـــــجـــــوهـــــرات واملـــــشـــــغـــــوالت الـــذهـــبـــيـــة، 
أنــه عى الرغم من الراجع السعري 
ــــار التـــــــــــزال عــنــد  ــ ــــعـ ــ ــــلـــــذهـــــب، فـــــــإن األسـ لـ
حـــدود مــرتــفــعــة، مــا شــكــل إقــبــاالً من 
املــــــــــتــــــــــعــــــــــامــــــــــلــــــــــن عـــــــــــــــى بـــــــــــيـــــــــــع الــــــــســــــــبــــــــائــــــــك 
والـــــــعـــــــمـــــــالت الــــــذهــــــبــــــيــــــة، تــــــحــــــوطــــــاً مـــن 

تسجيل مزيد من االنخفاضات.
من جانبه، قال مدير »شركة ريكيش 
لــلــمــجــوهــرات«، ريــكــيــش دهـــكـــان، إن 
األسواق شهدت بطئاً يف اإلقبال عى 
شــراء املشغوالت الذهبية الجديدة، 
مــــقــــابــــل إقـــــبـــــال مـــــن بــــعــــض املـــتـــعـــامـــلـــن 
ـــهـــــم مـــــــن ســـبـــائـــك  ـــوزتــ ـــحــ ـــيـــــع مـــــــا بــ عـــــــى بــ
وعــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــالت ذهـــــــــــــــبـــــــــــــــيـــــــــــــــة، لـــــــــلـــــــــمـــــــــتـــــــــاجـــــــــر، 
لالستفادة من استمرار األسعار عند 
ــــــة، وتــــــــحــــــــوطــــــــاً مــــن  ــــعـ ــ ــــفـ ــ ــــرتـ ــ مـــــــــعـــــــــدالت مـ

تـــســـجـــيـــل تـــــراجـــــع أكـــــــر لــــلــــذهــــب خــــالل 
الفرة املقبلة.

ولفت إىل أن العمالت الذهبية 
اســـــــــــتـــــــــــأثـــــــــــرت بـــــــالـــــــحـــــــصـــــــة الــــــــــــكــــــــــــرى مــــن 
مــــــبــــــيــــــعــــــات املـــــــتـــــــعـــــــامـــــــلـــــــن، فــــــــضــــــــالً عــــن 
عــــــــــرض ســـــبـــــائـــــك تـــــــركـــــــزت يف فـــــئـــــة 50 

و100 غرام.
ــــيـــــعـــــات يف  ــــبـ بـــــــــــــــدوره، قـــــــــال مـــــــســـــــؤول املـ
»مـــــــــــــحـــــــــــــل ريـــــــــــــجـــــــــــــي لـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــجـــــــــــوهـــــــــــرات«، 
ــــى الـــرغـــم  مـــانـــجـــيـــش بـــالـــيـــكـــرا، إنـــــه وعـ
ــــاضــــــات  ــــفــ ــــخــ مـــــــــن تـــــســـــجـــــيـــــل الـــــــــذهـــــــــب انــ
أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــراً، فـــــــــــــإنـــــــــــــه بـــــــــــقـــــــــــي عـــــــــــنـــــــــــد حــــــــــــــــدود 
مــــــــــــرتــــــــــــفــــــــــــعــــــــــــة، مـــــــــــــــــا حــــــــــــفــــــــــــز عــــــــــــــــــــــــــــــــــدداً مــــــن 
املــــتــــعــــامــــلــــن عــــــى بــــيــــع مــــــا لــــديــــهــــم مـــن 

سبائك وعمالت ذهبية للمتاجر.
وأشــــــــار إىل أن األســـــــــواق شــهــدت 
مــــظــــاهــــر بــــــــطء يف اإلقـــــــبـــــــال عــــــى شــــــراء 
املــشــغــوالت الذهبية الــجــديــدة، نظراً 
الســــــــتــــــــمــــــــرار األســــــــــعــــــــــار عــــــنــــــد مــــــعــــــدالت 
مــرتــفــعــة، وتـــأثـــراً بــغــيــاب الــســيــاح عن 
األســــــــواق حـــالـــيـــاً، مـــتـــوقـــعـــاً أن تــنــشــط 
عــمــلــيــات تـــجـــارة الــســبــائــك والــعــمــالت 

بنسب أكر خالل الفرة املقبلة.
أمــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــديــــــــــــــــــر »مــــــــــــــتــــــــــــــجــــــــــــــر حـــــــــــيـــــــــــات 
لــــــلــــــمــــــجــــــوهــــــرات«، ديـــــلـــــيـــــب داهــــــــنــــــــاك، 
فـــــــــرأى أن تـــــراجـــــع أســـــعـــــار الـــــذهـــــب لــم 
يكن مؤثراً بشكل ملحوظ عى شراء 
املـــــــشـــــــغـــــــوالت الــــــــجــــــــديــــــــدة، وذلـــــــــــــك مـــع 
استمرار األسعار عند حدود سعرية 
مـــرتـــفـــعـــة، مـــتـــفـــقـــاً عـــــى وجــــــــود إقـــبـــال 
مــــــــــن املـــــــتـــــــعـــــــاملـــــــن عــــــــــى بـــــــيـــــــع الـــــســـــبـــــائـــــك 
والــــــعــــــمــــــالت، تـــــحـــــوطـــــاً مــــــن انــــخــــفــــاض 

أكر لسعر الذهب.

توقعات بأن تنشط عمليات تجارة 
السبائك والعمالت بنسب أكبر 

خالل الفترة المقبلة.   
À تصوير: أسامة أبوغانم

تجار: انخفاضات سعرية في الذهب تصل إلى درهمين للغرام

»التحّوط« يدفع متعاملين لبيع السبائك 
والعمالت الذهبية

أحمد الشربيني À دبي
أسعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب 
 
ً
من عيار 24 قيراطا
206.75 دراهم، 

بانخفاض قيمته 1.75 
درهم، فيما سجل سعر 

غرام الذهب عيار 22 
 ،

ً
 194 درهما

ً
قيراطا

بتراجع بلغ درهمين. 
ووصل سعر الغرام عيار 
 إلى 185.25 

ً
21 قيراطا

، بانخفاض بلغ 
ً
درهما

1.75 درهم، كما وصل 
سعر غرام الذهب من 

 إلى 
ً
عيار 18 قيراطا

، بتراجع 
ً
158.75 درهما
بلغ 1.5 درهم.

مذكرة تفاهم لجذب مزيد 
من المؤتمرات العالمية 

إلى دبي
وّقــــــــــــــعــــــــــــــت دائــــــــــــــــرتــــــــــــــــا »جــــــــــــــــمــــــــــــــــارك دبــــــــــــــي« 
و»الـــســـيـــاحـــة والـــتـــســـويـــق الـــتـــجـــاري يف 
ــــيـــــة  ــــاقـ دبــــــــــــــي« )دبــــــــــــــي لــــــلــــــســــــيــــــاحــــــة(، اتـــــفـ
تــــــــــــعــــــــــــاون مــــــــــشــــــــــرك بــــــــــهــــــــــدف االرتــــــــــــقــــــــــــاء 
بـــــقـــــطـــــاع ســـــيـــــاحـــــة األعـــــــــمـــــــــال، وتــــعــــزيــــز 
مكانة املدينة وجهة رائدة الستضافة 
ــــــات  ــــاعـ ــ ــــمـ ــ ــتـ ــ ــ فــــــعــــــالــــــيــــــات األعــــــــــمــــــــــال واالجـ

واملؤتمرات العاملية. 
واتــــــــفــــــــق الــــــــطــــــــرفــــــــان عــــــــى تـــشـــكـــيـــل 
فـــــــــــــريـــــــــــــق عـــــــــــمـــــــــــل مــــــــــــــــشــــــــــــــــرك، وتـــــــعـــــــيـــــــن 
مــنــّســقــن لـــوضـــع خــطــة عــمــل ســنــويــة 
تــــحــــدد األهـــــــــداف واألنــــشــــطــــة املـــقـــرحـــة 
لــــــتــــــعــــــزيــــــز فـــــــــــــرص اســـــــتـــــــضـــــــافـــــــة وجــــــــــذب 

املؤتمرات يف إمارة دبي.
كما تنص االتفاقية عى التعاون 
بـــــــــــن الـــــــــطـــــــــرفـــــــــن لـــــتـــــنـــــظـــــيـــــم املـــــــنـــــــتـــــــديـــــــات 
الـــــــســـــــنـــــــويـــــــة والــــــــفــــــــعــــــــالــــــــيــــــــات املــــــشــــــركــــــة 
وورش العمل، عى أن يتم التنسيق 
بـــــــــــن الـــــــــطـــــــــرفـــــــــن لـــــــتـــــــوســـــــيـــــــع املــــــــشــــــــاركــــــــة 
اإلقليمية والعاملية يف املؤتمرات التي 

تستضيفها دبي.
ــــيـــــذي لــــقــــطــــاع  ــــنـــــفـ ــــتـ وقـــــــــــال املـــــــديـــــــر الـ
املــــــــــــوارد الــــبــــشــــريــــة واملـــــالـــــيـــــة والــــــشــــــؤون 
اإلداريــــــــة يف »جــــمــــارك دبــــــي«، مــحــمــد 
الـــــــــــــغـــــــــــــفـــــــــــــاري: »نـــــــــــــحـــــــــــــرص عـــــــــــــى تــــــعــــــزيــــــز 
الـــتـــعـــاون بــــن )جــــمــــارك دبــــــي( ودائــــــرة 
الــســيــاحــة والــتــســويــق الــتــجــاري لدعم 

دور اإلمــــــــــارة كـــمـــركـــز إقـــلـــيـــمـــي وعـــاملـــي 
لــتــنــظــيــم املـــؤتـــمـــرات وإقـــامـــة املــنــتــديــات 

والفعاليات التجارية والجمركية«.
وكـــــــــــشـــــــــــف أن »جـــــــــــــــمـــــــــــــــارك دبـــــــــــــي« 
ــــنــــــظــــــم يف فــــــــــرايــــــــــر 2021 املــــــؤتــــــمــــــر  ــتــ ــ ســ
واملعرض الدويل الخامس للمشغل 
االقــــتــــصــــادي املـــعـــتـــمـــد، بـــالـــتـــعـــاون مــع 
مـــنـــظـــمـــة الــــجــــمــــارك الـــعـــاملـــيـــة والـــهـــيـــئـــة 
االتحادية للجمارك، لرسيخ مكانة 
ــــيـــــة يف مــــجــــال  ــــاملـ دبـــــــــي وصـــــــدارتـــــــهـــــــا الـــــعـ

التطوير واالبتكار الجمريك.
وأضــــــــــــــــــــاف: »نــــــعــــــمــــــل عـــــــــى تــــعــــزيــــز 
ــــويــــــق  ــــتــــــســ قــــــــــــــــــــدرات دبــــــــــــــي يف مـــــــــجـــــــــال الــ
التجاري من خالل مشاركة جمارك 
دبــي يف املــؤتــمــرات واملــعــارض العاملية 

يف مختلف الدول واملناطق«.
بــــــــــــــــــدوره، قــــــــــال املــــــــديــــــــر الــــتــــنــــفــــيــــذي 
ملــــؤســــســــة دبــــــــي لــــلــــتــــســــويــــق الـــســـيـــاحـــي 
والتجاري، عصام كاظم، إّن توقيع 
مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم يــــؤكــــد عــــى االلــــتــــزام 
بــتــعــزيــز الــشــراكــة الــحــقــيــقــيــة، وثــقــافــة 
الــــــــتــــــــعــــــــاون املـــــــــشـــــــــرك بـــــــــن الـــــقـــــطـــــاعـــــن 
الـــــعـــــام والــــــخــــــاص، وكـــــذلـــــك اســـتـــثـــمـــار 
ــــلــــــت إلـــيـــهـــا  ــتــــــي وصــ ــ ــــيـــــزة الــ ــــتـــــمـ املـــــكـــــانـــــة املـ
املــــــديــــــنــــــة لـــــــالرتـــــــقـــــــاء بـــــقـــــطـــــاع فــــعــــالــــيــــات 

األعمال. 
دبي À اإلمارات اليوم

لالرتقاء بقطاع سياحة األعمال
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حظيت بتصميم خارجي رياضي جريء ومقصورة معاد تصميمها بالكامل

»شيفروليه كابتيفا 2021«.. رياضية بسعر 
يبدأ من 63.5 ألف درهم

شــــــــهــــــــدت أســــــــــــــــــواق الــــــــــــدولــــــــــــة، أخـــــــــــــــراً، 
إطــــــــاق طــــــــراز عـــــــام 2021 مـــــن املـــركـــبـــة 
»شيفروليه كابتيفا« املنتمية إىل فئة 
الــــــــــــــســــــــــــــيــــــــــــــارات الـــــــــــريـــــــــــاضـــــــــــيـــــــــــة املــــــــــتــــــــــعــــــــــددة 
االســــــــــــتــــــــــــخــــــــــــدامــــــــــــات، ذات املــــــــقــــــــصــــــــورة 
الــقــادرة عــى اســتــيــعــاب سبعة ركــاب 
بالغني، وذلك بسعٍر تنافيس ضمن 
ــــبـــــدأ مــن  هـــــــذه الــــفــــئــــة مـــــن املـــــركـــــبـــــات، يـ

63.5 ألف درهم.
ويمتلك هذا الطراز جياً جديداً 
من املحركات االقتصادية املكونة من 
أربع أسطوانات، يكتفي بـ6.5 لرتات 
مـــــــــــن الـــــــــــــوقـــــــــــــود لــــــقــــــطــــــع مـــــــســـــــافـــــــة 100 

كيلومرت.
وتتمتع »كابتيفا 2021« بجملة 
مــــــــن الـــــــرتقـــــــيـــــــات والـــــتـــــحـــــســـــيـــــنـــــات الــــتــــي 
أدخــــــــــــلــــــــــــتــــــــــــهــــــــــــا »شــــــــــــــــــركــــــــــــــــــة شـــــــــيـــــــــفـــــــــرولـــــــــيـــــــــه 
األمـــــــــركـــــــــيـــــــــة« عـــــــــى مـــــعـــــظـــــم مـــــكـــــونـــــات 
ــــارة، بــــعــــد أن حــــظــــي طـــــــــراز عــــام  ــــيــ الــــــســ
بـــــــتـــــــصـــــــمـــــــيـــــــم خـــــــــــــــارجـــــــــــــــي الفــــــــــت   2021

وجذاب، مع خطوط مقدمة جريئة 
تعزز من الطابع الريايض، وخطوط 
خـــــــلـــــــفـــــــيـــــــة تــــــــعــــــــكــــــــس هــــــــــــويــــــــــــة الـــــــــســـــــــيـــــــــارة 
ــــئـــــة املـــــتـــــعـــــددة  الـــــعـــــصـــــريـــــة املــــنــــتــــمــــيــــة لـــــفـ

االستخدامات.
وتــــــتــــــنــــــاغــــــم جـــــمـــــلـــــة الــــتــــحــــســــيــــنــــات 
الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة، مـــــــــع مـــــــقـــــــصـــــــورة اعــــتــــمــــد 
خـــالـــهـــا مــصــمــمــو »شـــيـــفـــرولـــيـــه« عــى 
مـــفـــهـــوم »الـــــحـــــث اإلبـــــــداعـــــــي«، وذلـــــك 

مــــــــــــــن خــــــــــــــــــال مـــــــــــكـــــــــــونـــــــــــات تــــــــجــــــــمــــــــع بـــــني 
الــــــــجــــــــودة والـــــــرحـــــــابـــــــة الـــــداخـــــلـــــيـــــة الــــتــــي 
تـــــــــضـــــــــمـــــــــن الــــــــــــــــــراحــــــــــــــــــة لــــــــســــــــبــــــــعــــــــة ركـــــــــــــــاب 
بـــالـــغـــني، فــــضــــاً عــــن تـــمـــتـــع املـــقـــصـــورة 
بــخــصــائــص تــقــنــيــة مـــتـــطـــورة تـــعـــزز من 
ثــقــة الــســائــق يف الـــقـــيـــادة، إضـــافـــة إىل 
مــــرونــــة عــــى صـــعـــيـــد تـــصـــمـــيـــم املـــقـــاعـــد 
تــتــيــح الـــقـــدرة عـــى زيــــادة حــيــز تــخــزيــن 
األمتعة عند طي صفي املقاعد الثاين 
والــــــــــــــــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــث. وقــــــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــــــت 
»شــــــــــيــــــــــفــــــــــرولــــــــــيــــــــــه« يف 

»كابتيفا 

2021«، إمـــكـــانـــيـــة اخـــتـــيـــار املــتــعــامــلــني 
بــــــــني ثــــــــــاث فـــــــئـــــــات مــــــــن الـــــتـــــجـــــهـــــيـــــز، إذ 
ــــيــــــت الـــــــفـــــــئـــــــة »إل إس« بـــــكـــــســـــوة  ــــظــ حــ
ــــيـــــادة  ــــــع لــــــوحــــــة قـ داخـــــلـــــيـــــة قــــمــــاشــــيــــة مـ
ــــاء،  ــ ــــزرقـ ــ مــــتــــمــــيــــزة مــــــن الـــتـــطـــعـــيـــمـــات الـ
فـــــــــيـــــــــمـــــــــا تـــــــــــتـــــــــــألـــــــــــق الـــــــــــفـــــــــــئـــــــــــتـــــــــــان »إل يت« 
ــــر  ــــاصــ ــــنــ ــــعــ و»بـــــــــــريـــــــــــمـــــــــــر« بــــــــمــــــــزيــــــــٍد مـــــــــــن الــ
الــــــــجــــــــمــــــــالــــــــيــــــــة، إضــــــــــــافــــــــــــة إىل مــــــــــيــــــــــزة زر 
تــــشــــغــــيــــل املـــــــــحـــــــــرك، إذ زودت الــــفــــئــــة 
األعى »بريمر« بعجلة قيادة مغّلفة 
بــالــجــلــد، كــمــا تــتــوافــر اخــتــيــاريــاً عجلة 
قــــــــــــيــــــــــــادة مـــــــــتـــــــــعـــــــــددة الـــــــــــوظـــــــــــائـــــــــــف تــــتــــيــــح 
ــــنـــــظـــــام  الــــتــــحــــكــــم بــــمــــثــــبــــت الـــــســـــرعـــــة والـ
الـــصـــويت، وتــلــّقــي املــكــاملــات الــهــاتــفــيــة، 
ــــائــــــق بـــــشـــــاشـــــة عـــــــــــدادات  لــــيــــحــــظــــى الــــــســ
ــــبــــــع بـــــــــوصـــــــــات، مـــع  ــــة قـــــــيـــــــاس ســ ــيــ ــ ــــمــ رقــ
إمكانية التحكم ببقية وظائف نظام 
املعلومات والرتفيه من خال شاشة 
وســـطـــيـــة أعـــــى لـــــوح الـــقـــيـــادة املـــركـــزيـــة 

من قياس ثماين بوصات.

إعداد: جوني جبور

كــــــشــــــفــــــت »شـــــــــــركـــــــــــة بـــــــــــي إم دبـــــلـــــيـــــو 
األملـــــــــــانـــــــــــيـــــــــــة« الـــــــــنـــــــــقـــــــــاب عـــــــــــن نــــســــخــــة 
 ،»X2« هــــــجــــــيــــــنــــــة مــــــــــــن ســــــــيــــــــارتــــــــهــــــــا
تـــحـــمـــل اســــــم »25e X2« الـــــقـــــادرة 
عـــــى تـــحـــقـــيـــق مـــــعـــــدالت اســـتـــهـــاك 
ــــايـــــة، تـــقـــف  ــــلـــــغـ وقـــــــــــود مــــنــــخــــفــــضــــة لـ
عــــنــــد أعــــــتــــــاب مـــــعـــــدل 1.7 لــــــرت مـــن 
الــــــــــــــــوقــــــــــــــــود لــــــــقــــــــطــــــــع مــــــــــســــــــــافــــــــــة 100 

كيلومرت.
وأوضــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــت الـــــــــــــــشـــــــــــــــركـــــــــــــــة أن 
مركبتها الهجينة املنتمية إىل فئة 
الـــــــــســـــــــيـــــــــارات الـــــــريـــــــاضـــــــيـــــــة املــــــتــــــعــــــددة 
االســتــخــدامــات، والــعــامــلــة بنظام 

الشحن الكهربايئ 

»Plug-in« تــعــتــمــد عـــى مــحــرك 
وقـــــــــود احــــــرتاقــــــي مـــــكـــــون مـــــن ثــــاث 
أســــــــــــــطــــــــــــــوانــــــــــــــات، يـــــــنـــــــتـــــــج قـــــــــــــــــوة 125 
ــــر جـــــــــهـــــــــوده مــــع  ــــافــ ــتــــــضــ ــ حــــــــصــــــــانــــــــاً، تــ
ــــتـــــج قـــــــــــوة 95  ــنـ ــ ــــــايئ يـ ــــربـ ــ ــــهـ ــ مـــــــحـــــــرك كـ
ــــتـــــه  حـــــــــصـــــــــانـــــــــاً، فــــــيــــــمــــــا تـــــــــتـــــــــوىل تـــــغـــــذيـ
بــــــــــــالــــــــــــتــــــــــــيــــــــــــار بــــــــــــــطــــــــــــــاريــــــــــــــة بــــــــــســــــــــعــــــــــة 10 

كيلوواط/ ساعة.
وتـــتـــيـــح الــــبــــطــــاريــــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
مدى سر يصل إىل 57 كيلومرتاً، 
وبـــــــــلـــــــــوغ ســــــــرعــــــــة 135 كــــــيــــــلــــــومــــــرتاً، 
بـــــــاالعـــــــتـــــــمـــــــاد حـــــــــصـــــــــراً عـــــــــى املــــــحــــــرك 
الـــــكـــــهـــــربـــــايئ مـــــــن دون تــــــدخــــــل مـــن 
مـــــحـــــرك الـــــوقـــــود 

االحـــــــــــرتاقـــــــــــي، إال أن عـــــمـــــل وحـــــــدة 
الـــطـــاقـــة الــهــجــيــنــة كـــامـــلـــة »مــحــركــا 
الــــوقــــود االحــــرتاقــــي والـــكـــهـــربـــايئ«، 
يـــــضـــــمـــــن لــــــلــــــســــــيــــــارة االنـــــــــــطـــــــــــاق مــــن 
حــــالــــة الــــثــــبــــات وبــــلــــوغ ســــرعــــة 100 
ــــلـــــومـــــرت يف الــــــســــــاعــــــة يف غــــضــــون  ــــيـ كـ
6.8 ثـــــــــــــــــــــــــــواٍن، مــــــــــــع بــــــــــلــــــــــوغ ســــــرعــــــة 
قصوى تصل إىل 195 كيلومرتاً يف 

الساعة.
ووفــــــــــــــــــقــــــــــــــــــاً ملــــــــــــــــصــــــــــــــــادر الـــــــــشـــــــــركـــــــــة 
األملـــــــــانـــــــــيـــــــــة، فــــــــــــإن مـــــــــن املـــــــــقـــــــــرر طــــــرح 
ــــــني »25e X2« يف  ــــجـ ــ ــــهـ ــ الـــــــــــطـــــــــــراز الـ
األســـــــــــــــــــــــــــــواق، اعـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــاراً مـــــــــــن يـــــولـــــيـــــو 
املـــقـــبـــل، وبـــائـــحـــة أســـعـــار تـــبـــدأ من 
47 ألـــــفـــــاً و250 يــــــــــورو، )194 ألــــفــــاً 

و400 درهم(.

ــيــــنــــيــــة«،  ــــيـــــي الــــصــ دشــــــنــــــت »شـــــــركـــــــة جـ
ــئـــــة  ــ حــــــــقــــــــبــــــــة إنـــــــــــــتـــــــــــــاج املــــــــــــركــــــــــــبــــــــــــات مـــــــــــــن فـ
»كــروس أوفــر« الكهربائية الصديقة 
لــــــــلــــــــبــــــــيــــــــئــــــــة، بــــــــالــــــــكــــــــشــــــــف عــــــــــــــن طــــــــــــرازهــــــــــــا 
»جـــــيـــــومـــــرتي يس« الـــــــــذي يــــــــأيت ضــمــن 
خــــطــــة وضـــعـــتـــهـــا الــــشــــركــــة تــــهــــدف إىل 
إنـــتـــاج 10 ســــيــــارات كــهــربــائــيــة بــحــلــول 
عام 2025، واستهلتها العام املايض 
بــالــكــشــف عـــن طـــــراز »جـــيـــومـــرتي إيـــه« 
املنتمي إىل فئة مــركــبــات »الــســيــدان« 

الصديقة 

لــلــبــيــئــة. وجــــاءت املــامــح التصميمية 
لـ»جيومرتي يس« الجديدة مشابهة 
إىل حــــــــــــــٍد كـــــــبـــــــر لــــــتــــــلــــــك املــــــــــــــوجــــــــــــــودة يف 
ــــــرتي إيــــــــــــــه«، مـــــــع أبـــــــعـــــــاد أكـــــر  ــــــومـ ــيـ ــ ــ »جـ
تــتــمــاىش مــع هــويــتــهــا املنتمية إىل فئة 
ــــــات »كــــــــــــــــروس أوفــــــــــــــــــر«، بــــطــــول  ــبـ ــ ــ ــــركـ ــ مـ
إجـــــمـــــايل يـــصـــل إىل 4432 مـــلـــلـــيـــمـــرتاً، 
وعـــرض 1808 مــلــلــيــمــرتات، وارتـــفـــاٍع 
يبلغ 1559 ملليمرتاً، إضافة إىل حيز 
مــــقــــصــــورة رحـــــــب، مــــقــــارنــــة بـــاملـــركـــبـــات 
ــــئـــــة، يــســتــنــد  ــــفـ ضــــمــــن هــــــــذه الـ
ة  عـــــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــــا ىل  إ

عـــــــــــجـــــــــــات تــــــــمــــــــتــــــــد عـــــــــــــى طــــــــــــــــــول 2700 
مــلــلــيــمــرت. وتـــعـــتـــمـــد »جــــيــــومــــرتي يس« 
عــى مــحــرك كــهــربــايئ يــنــتــج قـــوة 200 
حــــصــــان، و310 نـــيـــوتـــن/ مـــرت مــــن عـــزم 
الدوران، فيما يستمد املحرك طاقته 
مــــن خـــيـــاريـــن مــــن الــــبــــطــــاريــــات، األول 
يــــــــــقــــــــــدم مــــــــــــــــدى ســــــــــــر يــــــــصــــــــل إىل 400 
كـــيـــلـــومـــرت قـــبـــل إعـــــــادة الـــشـــحـــن، فــيــمــا 
يــكــفــل الــخــيــار الـــثـــاين مــــدى ســـر يصل 

إىل 550 كيلومرتاً.
ووفـــــــــــــــقـــــــــــــــاً لــــــــلــــــــشــــــــركــــــــة الــــــصــــــيــــــنــــــيــــــة، 
ستطرح »جيومرتي يس« يف األسواق 

بداية يوليو 2020.

»بي إم دبليو« تكشف عن مركبة هجينة تستهلك 1.7 
لتر لقطع 100 كيلومتر 

»جيومتري سي« ُتدخل »جيلي« الصينية حقبة 
»كروس أوفر« الكهربائية 

محركات johni_jabbour@yahoo.com
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أسطوانات. ■ من المصدر

أنظمة السالمة

زودت السيارة الجديدة 
بالعديد من أنظمة السالمة 

المتطورة، تبرز مع مواضع 
تثبيت مقاعد األطفال، 
إضافة إلى كاميرا رؤية 

خلفية تعزز من مستويات 
الثقة والقيادة في 

األماكن ضيقة المساحة، 
متصلة بأجهزة استشعار 

للركن الخلفي كميزة 
قياسية في الفئات 

كافة، ونظام مراقبة 
ضغط اإلطارات، مع 

ميزتي المكابح المانعة 
لالنغالق، والتوزيع 

اإللكتروني لقوة الكبح.
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ألف درهم

نيوتن/متر

ثواٍن

لترات/لكل 100 كيلومتر

المركبة 
الهجينة تعمل 
بنظام الشحن 

الكهربائي 
  .»Plug-in«

■ من المصدر

»جيومتري 
سي« 

تعتمد على 
محرك 

كهربائي 
ينتج قوة 

200 حصان. 
■ من المصدر

 يبدأ من
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تقنية

حّذر خرباء يف أمن املعلومات من أن 
الـــــكـــــامـــــرات املــــدمــــجــــة يف الــــعــــديــــد مــن 
»الـــروبـــوتـــات« املــنــزلــيــة، مــثــل املــكــانــس 
الـــروبـــوتـــيـــة، وتـــلـــك الـــخـــاصـــة بــاملــراقــبــة 
ــــكـــــون »عــــيــــون  ــــأمــــــن، يـــمـــكـــن أن تـ ــتــ ــ والــ
تــــــــجــــــــســــــــس« وهــــــــــتــــــــــك الـــــــخـــــــصـــــــوصـــــــيـــــــة، 
وذلــك بنقل تفاصيل الحياة اليومية 

يف املنازل إىل أطراف أخرى.
وأرجــــــــــــــــــعــــــــــــــــــوا ذلــــــــــــــــــك إىل أن تـــــلـــــك 
ــــنـــــة بـــــــــــأدوات  »الـــــــــروبـــــــــوتـــــــــات« غـــــــر مـــــؤمـ
وأساليب حماية حديثة قوية، مثل 
أســـــــــــــلـــــــــــــوب »املـــــــــــــصـــــــــــــادقـــــــــــــة الــــــــثــــــــنــــــــائــــــــيــــــــة«، 
وبـــالـــتـــايل فـــهـــي عـــرضـــة لـــلـــوقـــوع تــحــت 
»الـــهـــجـــمـــات األمـــنـــيـــة الـــصـــامـــتـــة« الــتــي 
يــــــــصــــــــل خــــــــالــــــــهــــــــا مــــــــحــــــــرفــــــــو الــــــجــــــريــــــمــــــة 
االلـــــــــكـــــــــرونـــــــــيـــــــــة إىل هــــــــــــــذه الــــــــكــــــــامــــــــرات 
والـــــســـــيـــــطـــــرة عــــلــــيــــهــــا »مــــــــن بــــــعــــــد«، ثـــم 
ــــنــــــزل  الــــــســــــطــــــو عــــــــى مــــــــا تـــــــــــــراه داخـــــــــــــل املــ
بــأســلــوب صــامــت، حــتــى يــتــم كشفها 

بطريقة أو أخرى.

تقرير متخصص
جــــــــــــــــــــاء هــــــــــــــــــــذا الـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــذيـــــــــــر عــــــــــــــــى لــــــــســــــــان 
مجموعة مــن خـــرباء أمــن املعلومات 
يف ســـــــــــــــيـــــــــــــــاق تــــــــــــقــــــــــــريــــــــــــر نـــــــــــــــشـــــــــــــــره مـــــــــوقـــــــــع 
digitaltrends. »ديجيتال تريند«
com املــتــخــصــص يف الــتــقــنــيــة بــعــنــوان 
»هـــــــــل يـــــجـــــب أن تــــقــــلــــق مـــــــن كــــــامــــــرات 
املــكــانــس الــروبــوتــيــة«، وكــــان مــن أبــرز 
ــــريــــــجــــــوري هـــانـــيـــس  املــــتــــحــــدثــــن فــــيــــه جــ
الـــــذي يــشــغــل مــنــصــب كــبــر مــســؤويل 
تـــــقـــــنـــــيـــــة أمـــــــــــــن املــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات يف شـــــركـــــة 

»فايرب الين« للحلول األمنية.
وقـــــــــــــــــــــــــــــــال هـــــــــــــانـــــــــــــيـــــــــــــس إن مـــــــعـــــــظـــــــم 
الهجمات األمنية الصامتة التي تشن 
عــــــــى كـــــــــامـــــــــرات األجـــــــــهـــــــــزة الـــــروبـــــوتـــــيـــــة 
املـــــــنـــــــزلـــــــيـــــــة تـــــــتـــــــم حـــــــتـــــــى اآلن مــــــــــن أجـــــــل 
ــــــة، والــــــبــــــعــــــض مـــنـــهـــا  ــــعـ ــ ــتـ ــ ــ الــــتــــســــلــــيــــة واملـ
ألغــــــــــــراض تــــجــــســــس، وهـــــتـــــك مـــتـــعـــمـــد 
للخصوصية، لخدمة أطراف بعينها 

أو بغرض االبتزاز.

برمجيات خبيثة
وحــــذر الـــخـــرباء مــن بــرمــجــيــات خبيثة 
وفـــــــــــــــروســـــــــــــــات مـــــــــــن نــــــــوعــــــــيــــــــة »حــــــــصــــــــان 
طـــــــــــــــــــــــــــــــــروادة« تــــــــســــــــتــــــــهــــــــدف الــــــــــكــــــــــامــــــــــرات 
املــــــــــدمــــــــــجــــــــــة بــــــــــــالــــــــــــروبــــــــــــوتــــــــــــات املــــــــنــــــــزلــــــــيــــــــة، 
خصوصاً املكانس وروبوتات التأمن 
الــــــــتــــــــي تــــــســــــتــــــخــــــدم كـــــــــــامـــــــــــرات »ويـــــــــــــب« 
مــتــصــلــة بــالــشــبــكــة، إذ تــســتــطــيــع هــذه 

الــــــــــــــــربامــــــــــــــــج الــــــــخــــــــبــــــــيــــــــثــــــــة الــــــــــــــــوصــــــــــــــــول إىل 
الـــــكـــــامـــــرا، وعـــــــرض فـــيـــديـــو يف الـــوقـــت 
الــفــعــي ملــا تـــراه الــكــامــرا يف املــنــزل، أو 
تــلــتــقــطــه مـــن أصـــــــوات، واالســـتـــمـــاع ملــا 
يجري عرب امليكروفون، وقد سبق أن 
استخدمت هذه الربمجيات الخبيثة 
يف هــــجــــمــــات تــــعــــرضــــت لــــهــــا كـــــامـــــرات 
األنــظــمــة األمــنــيــة الــتــي تنتجها شــركــة 
صــيــنــيــة، وجــــرى اخــراقــهــا عـــى نــطــاق 

واسع عاملياً.

تطوير بال تأمين
تضمن التقرير نتائج مراجعة وتقييم 
ملنتجات أربــع شــركــات متخصصة يف 
إنــــــــتــــــــاج املــــــكــــــانــــــس الـــــــروبـــــــوتـــــــيـــــــة، وتــــلــــك 
الخاصة بالتأمن والحماية املنزلية، 
وخلص الخرباء يف هذه املراجعة إىل 

وجـــــود خــلــل أســـــايس يف الــنــهــج املــتــبــع 
عــنــد تــطــويــر هـــذه األجـــهـــزة، يتمثل يف 
أن الـــــــــــشـــــــــــركـــــــــــات ال تــــــــــركــــــــــز عــــــــــــى بــــــنــــــاء 
ــــايــــــة والـــــــتـــــــأمـــــــن مـــنـــذ  ــــمــ إجــــــــــــــــــــراءات الــــــحــ

بداية دورة تطوير املنتجات.
ويف هــــذه الــنــقــطــة، قــــال هــانــيــس 
إنـــــــــــــه مـــــــتـــــــأكـــــــد بـــــنـــــســـــبـــــة 100% مــــــــــن أن 
الـــــــــــشـــــــــــركـــــــــــات ال تـــــــفـــــــكـــــــر يف إجــــــــــــــــــــــــراءات 
التأمن أثناء تطوير املنتجات، ولهذا 

السبب سنواجه هذه املشكات.

موقف الشركات
أشــار التقرير إىل أن بعض الشركات 
الــتــي جـــرى ســؤالــهــا عــن هـــذا األمـــر لم 
تــــــــــــنــــــــــــِف خــــــــــلــــــــــو مــــــــنــــــــتــــــــجــــــــاتــــــــهــــــــا مـــــــــــــــن نـــــظـــــم 
»املــــــــصــــــــادقــــــــة الــــــثــــــنــــــائــــــيــــــة« أو مـــــتـــــعـــــددة 
الـــــــــعـــــــــوامـــــــــل، إذ ذكـــــــــــــــرت شــــــــركــــــــة أنـــــهـــــا 

تراقب باستمرار األشياء التي يطلبها 
عـــــــــمـــــــــاؤهـــــــــا مـــــــــــن خــــــــــــــال الـــــــــعـــــــــديـــــــــد مــــن 
قـــــــــنـــــــــوات الــــــتــــــعــــــلــــــيــــــقــــــات، مــــــثــــــل خـــــدمـــــة 
املــــتــــعــــامــــلــــن، ثــــــم تــــعــــمــــل عــــــى تـــطـــويـــر 
نظم وإجراءات الحماية بمنتجاتها.

يف املــــــــــــــــــقــــــــــــــــــابــــــــــــــــــل، كـــــــــــــــــانـــــــــــــــــت بـــــــعـــــــض 
الشركات أكدت أنها تستخدم حالياً 
أســــــــــلــــــــــوب »املــــــــــصــــــــــادقــــــــــة الـــــــثـــــــنـــــــائـــــــيـــــــة« يف 
مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا، وكـــــــــان مــــــن بـــيـــنـــهـــا شـــركـــة 
ــــا  ــــهــ ــــيــــــســ »روبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوروك« الـــــــــــتـــــــــــي أكــــــــــــــــد رئــ
التنفيذي ريتشارد شانج أن املكانس 
الـــروبـــوتـــيـــة وتـــلـــك الـــخـــاصـــة بــالــحــمــايــة 
ــــا شـــــــركـــــــتـــــــه، تــــســــتــــخــــدم  ــــهـ ــــتـــــجـ ــــنـ الــــــــتــــــــي تـ
الـــــــــــربيـــــــــــد اإللــــــــــــــكــــــــــــــروين والـــــــتـــــــحـــــــقـــــــق مــــن 
النص، كعاملن للتحقق من الهوية 
ــــفـــــســـــه  واملــــــــــــــصــــــــــــــادقــــــــــــــة، ويف الـــــــــــــوقـــــــــــــت نـ
ــــتـــــوى  اســـــــتـــــــخـــــــدام نـــــــظـــــــام لــــتــــشــــفــــر املـــــحـ
املـــــــــتـــــــــبـــــــــادل بــــــــــن الـــــــــــــــروبـــــــــــــــوت، وبـــــــــرامـــــــــج 
الــــتــــحــــكــــم، ويـــــقـــــوم بـــمـــعـــالـــجـــة الــــصــــور 
مــحــلــيــاً عــى الـــروبـــوت مــن دون نقلها 
أو تــخــزيــنــهــا، وبــالــتــايل ال يــمــكــن ألحــد 
رؤيــــة الـــصـــور الــتــي تـــراهـــا الـــكـــامـــرا، أو 

األصوات التي تلتقطها.
لــــكــــن الـــــــخـــــــرباء يــــــــــرون أن ذلــــــــك ال 
يــــكــــفــــي، وطـــــالـــــبـــــوا الـــــشـــــركـــــات بــتــغــيــر 
ــــوانــــــب الـــتـــأمـــن  نــــهــــج الــــتــــعــــامــــل مــــــع جــ
والــــــحــــــمــــــايــــــة، كـــــمـــــا طــــــالــــــبــــــوا املـــــشـــــريـــــن 
بــضــرورة مــراجــعــة إجــــراءات الحماية 
والــــــــــتــــــــــأمــــــــــن بــــــــاملــــــــكــــــــانــــــــس الــــــــروبــــــــوتــــــــيــــــــة، 

وروبوتات التأمن قبل الشراء.
القاهرة ■ اإلمارات اليوم

شركات تؤكد تشفير بيانات الكاميرات.. وأخرى تعمل دون »مصادقة ثنائية«

خبراء يحذرون من تحّول روبوتات 
المنازل إلى »عيون تجسس«

يسمح ملمح »الرسائل 
المميزة بنجمة« في تطبيق 
»واتس أب«، بإضافة إشارة 
مرجعية إلى بعض الرسائل، 

وذلك ألهميتها للمستخدم، 
أو ليتمكن من العودة إليها 

بسهولة، إال أنه قد تطول 
، ويرغب 

ً
هذه القائمة أحيانا

المستخدم في مشاهدتها 
كلها، لذلك إذا كنت من 

مستخدمي تطبيق »واتس 
أب« عبر أجهزة »أندرويد«، 

فإنه يمكنك الوصول إلى كل 
الرسائل التي سبق لك تمييزها 

بنجمة من خالل فتح التطبيق 
الذي تبدو األيقونة الخاصة 

به في شكل سماعة هاتف.

انقر فوق تبويب 
»المحادثات« Chats في 

أعلى يمين الشاشة، ثم انقر 
 More »فوق أيقونة »مزيد

التي تبدو في شكل ثالث 
نقاط رأسية أعلى النافذة.

مرر داخل النافذة المنسدلة 
حتى تصل إلى خيار: »الرسائل 

 Starred »المميزة بنجمة
Messages وانقر فوقه، 

وهنا ستظهر أمامك نافذة 
جديدة تضم كل الرسائل التي 

سبق لك تمييزها بنجمة.
انقر فوق أي رسالة منها، 
ليتم توجيهك مباشرة إلى 

المحادثة التي تحتوي على 
الرسالة المميزة بالنجمة.

عندما يعثر شخص على هاتف مفقود فإنه يحاول إعادته 
لمالكه، فيلجأ إلى فتح الهاتف واختيار أحد جهات االتصال 

 Contact app »المميزة مثل األم أو األب من »جهات االتصال
لرد الهاتف إلى صاحبه. وفي هواتف »آي فون« قد يطلع 
على بطاقة صاحب الهاتف My Card ضمن جهات االتصال 

والتي تضم بعض المعلومات مثل بريده اإللكتروني أو أرقام 
أخرى لالتصال به، إال أن صاحب الهاتف قد يكون فّعل »رمز 

المرور« Passcode، وبالتالي ال يمكن لمن وجد الهاتف 
الوصول إلى هذه المعلومات. 

ولذلك، إذا تعرضت لهذا الموقف، فإنه يمكنك إعادة هاتف 
»آي فون« إلى مالكه رغم تفعيله لملمح رمز المرور، وذلك 
بمراجعة »المعرف الطبي« Medical ID لصاحب الهاتف من 

شاشة الغلق، حيث ستجد جهات االتصال التي يمكن االتصال بها 
في حالة الطوارئ.

 ألن 
ً
وفي حال لم تتمكن من تطبيق الطريقة السابقة، نظرا

صاحب الهاتف لم يقم بإعداد ملفه الطبي، فاطلب من 
المساعد الرقمي »سيري« عرض محتويات بطاقة تعريف مالك 
الهاتف، وذلك بالنقر مع »التثبيت« فوق زر الشاشة الرئيسة، أو 

النقر مع »التثبيت« فوق الزر الجانبي، ثم اطلب من »سيري« 
.Show My Contact Card إظهار محتويات هذه البطاقة

 Call« :اطلب من »سيري« كذلك االتصال بآخر رقم تم االتصال به
 Call Last« أو تلقي اتصال منه »Last Dialed Number

.»Received Number
كما يمكنك الطلب من »سيري« االتصال باألم أو األب أو المنزل 
Call Mom, Dad, or Home، وستتصل بناء على ذلك بوالدة 

صاحب الهاتف، أو والده، أو منزله، لتخبرهم بعثورك على 
الهاتف.

الحظ هنا أن »سيري« تحتاج إلى االتصال باإلنترنت، لذلك إذا 
وجدت أن االتصال بالويب معطل، فاطلب منها تشغيل باقة 

.»Turn On Mobile Data« بيانات الهاتف

الوصول لجميع الرسائل 
المميزة بنجمة في »واتس أب«

إعادة هواتف »آي فون« 
المفقودة رغم تفعيل رمز المرور

أعلنت »شركة هبلوت السويسرية« 
Hublot عن إطــاق ساعتها الذكية 

»Big Bang e« الفاخرة الجديدة.
وأوضــــحــــت الـــشـــركـــة املــتــخــصــصــة 
يف إنـــــــــتـــــــــاج املــــــــــــوديــــــــــــات الـــــــــفـــــــــاخـــــــــرة، أن 
الساعة الذكية الجديدة تعتمد عى 
ــــام الـــتـــشـــغـــيـــل »Wear OS« مــن  نـــــظـ
 Snapdragon« غوغل«، ومعالج«
Wear 3100« مــــــــن »كــــــــوالــــــــكــــــــوم«، 
إضــــــافــــــة إىل ذاكــــــــــــرة وصــــــــــول عــــشــــوايئ 
سعة )1( غيغابايت، وذاكرة فاشية 
ePOP سعة 8 غيغابايت، فضاً عن 
 1.2 قـــــــــــيـــــــــــاس   AMOLED شـــــــــــاشـــــــــــة 
 »390 x 390« بــوصــة وبــدقــة وضـــوح

بيكسل.

وال تــــــــــــــوفــــــــــــــر الـــــــــــــســـــــــــــاعـــــــــــــة الـــــــــذكـــــــــيـــــــــة 
 ،LTE الجديدة من »هبلوت« تقنية
 ،5G أو حتى تقنية الجيل الخامس
لـــــــكـــــــنـــــــهـــــــا تـــــــــــوفـــــــــــر شـــــــبـــــــكـــــــة »واي فـــــــــــــاي« 
802.11n )2.4 غيغاهرتز(، وتقنية 
»بـــــــــلـــــــــوتـــــــــوث 4.2«، وكــــــــــذلــــــــــك تــــقــــنــــيــــة 
اتصاالت املجال القريب NFC، لكنها 
ــــاملـــــي لـــتـــحـــديـــد  ــــنـــــظـــــام الـــــعـ تـــفـــتـــقـــر إىل الـ

.GPS املواقع
كــــــــمــــــــا ال تــــــتــــــضــــــمــــــن الـــــــتـــــــجـــــــهـــــــيـــــــزات 
التقنية للساعة مستشعر التسارع، 
و»جـــــــــــــــروســـــــــــــــكـــــــــــــــوب«، واملـــــــــيـــــــــكـــــــــرفـــــــــون، 
وقــــــــــيــــــــــاس مـــــــــعـــــــــدل نـــــــبـــــــضـــــــات الــــــقــــــلــــــب، 
ومـــســـتـــشـــعـــر SpO2، ولــــذلــــك يــتــعــن 
عــى املستخدمن الــريــاضــيــن البحث 

عن موديات أخرى.
وبــــــــــــــدالً مـــــــن الــــتــــجــــهــــيــــزات 

املتطورة، تعول الشركة عى 
الــــــــتــــــــصــــــــمــــــــيــــــــم األنـــــــــــــــيـــــــــــــــق لــــــســــــاعــــــتــــــهــــــا 

الذكية، التي تأيت يف جسم مصنوع 
ــــيـــــم أنــــيــــق  ــــتـــــصـــــمـ مــــــــن مـــــــــــــواد فــــــــاخــــــــرة وبـ
للغاية. وأعلنت »هبلوت« عن طرح 
الــســاعــة الــذكــيــة عـــرب مـــوقـــع اإلنـــرنـــت 
ــــتـــــوافـــــر  ــــيــــــث يـ الــــــــخــــــــاص بــــــالــــــشــــــركــــــة؛ حــ
موديل »السراميك األسود« مقابل 
لــــــــــف  أ  21.3 )نــــــــــــحــــــــــــو  دوالر   5800
درهـــــم(، يف حـــن تــبــلــغ كــلــفــة مــوديــل 
»الــــتــــيــــتــــانــــيــــوم الــــــفــــــي« 5200 دوالر 

)نحو 19.100 ألف درهم(.
جنيف ■ د.ب.أ

»هبلوت بيغ بانغ إي« تعّول على 
 من التجهيزات التقنية

ً
التصميم األنيق بدال

نـــصـــحـــت مـــجـــلـــة »كــــونــــكــــت« األملـــانـــيـــة، 
الراغبن يف شراء جهاز تلفاز جديد، 
بـــــمـــــراقـــــبـــــة اتــــــــجــــــــاه األســـــــــعـــــــــار عــــــــرب فـــــرة 
زمنية طويلة، واملقارنة بن العروض 
قــــبــــل الــــــــشــــــــراء. وأوضـــــــحـــــــت املــــجــــلــــة أن 
بـــعـــض املــــــوديــــــات الـــحـــديـــثـــة يــنــخــفــض 

ســـــــعـــــــرهـــــــا إىل الـــــــنـــــــصـــــــف تـــــــقـــــــريـــــــبـــــــاً بــــعــــد 
طرحها يف األسواق بأشهر عدة؛ لذا 

ينبغي متابعة تطور سعر املنتج.
وأشـــــــارت إىل أنــــه مــــن املـــتـــوقـــع أن 
يــــــــكــــــــون ألجــــــــــهــــــــــزة الـــــــتـــــــلـــــــفـــــــاز مــــنــــخــــفــــضــــة 
السعر، قدرات موسعة يف ما يتعلق 

باالتصال الشبيك. ووفقاً للنصائح، 
فــــإنــــه يـــفـــضـــل عـــــدم شــــــراء تـــقـــنـــيـــات لــن 
يـــتـــم االســــتــــفــــادة بـــهـــا، فـــالـــجـــهـــاز بــدقــة 
»4K« ال يــــكــــون مــــفــــيــــداً إال إذا كـــانـــت 

الشبكة املنزلية مجهزة لذلك.
ميونيخ ■د.ب.أ

مجلة ألمانية تنصح بمراقبة حركة األسعار عند شراء تلفاز جديد

نصائح

بعض الروبوتات المنزلية عرضة للوقوع تحت هجمات أمنية صامتة من قبل محترفي الجريمة اإللكترونية.    
■ غيتي

المصادقة الثنائية
 من منتجات 

ً
 آخر على هذا األمر، بأن أيا

ً
قدم الخبراء دليال

 من 
ً
الروبوتات المنزلية، أو ربما غالبيتها الساحقة، اليزال خاليا

أدوات وأساليب الحماية المتقدمة، على الرغم من أنها باتت 
متصلة بشبكات المعلومات، ومن أبرزها أسلوب »المصادقة 

الثنائية« الذي يستخدم أكثر من عامل في تأمين وحماية 
البيانات المتداولة بين الروبوتات وشبكة المعلومات المنزلية، 

وتطبيقات المحمول، أو غيرها من واجهات التحكم والمتابعة 
التي يستخدمها أصحاب المنازل، سواء داخل المنزل، أو عن بعد، 

ما يجعلها عرضة لهجمات التسلل والتلصص.

موديل »السيراميك األسود« 
يتوافر بسعر 5800 دوالر )نحو 

21.3 ألف درهم(. ■ من المصدر
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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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تـــصـــّدرت كــايــي جــيــر وكـــاين وســت 
ــلـــــة فــــــــوربــــــــس الــــســــنــــويــــة  ــ ــــمــــــة مـــــجـ ــــائــ قــ
ألعـــــى املـــشـــاهـــر أجـــــــراً، لـــكـــن نــجــوم 
الــــريــــاضــــة بـــمـــن فـــيـــهـــم روجــــــر فـــيـــدرر 
وليونيل مييس هيمنوا عى املراكز 

الـ10 األوىل.
وقـــــــّدرت مــجــلــة فــــوربــــس، أول 
ــــة تـــــلـــــفـــــزيـــــون  ــــمــ مـــــــــن أمـــــــــــــــس، أن نــــــجــ
الــواقــع األمــركــيــة جير قــد ربحت 

ــــيـــــون دوالر يف األشـــــهـــــر  ــــلـ 590 مـ
الـــــــــــ12 املـــــاضـــــيـــــة، مـــعـــظـــمـــهـــا مـــن 
بيع حصة قدرها 51% يف خط 
كــــــــــــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــوزمــــــــــــــــــيــــــــــــــــــتــــــــــــــــــكــــــــــــــــــس 
ــــتــــــحــــــضــــــرات الـــــتـــــجـــــمـــــيـــــل إىل  ملــــــســ

كويت يف عام 2019.
وتـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــدرت جــــــــــــيــــــــــــر )22 

عـــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــاً(، وهـــــــــــي 
أخــــــــت غـــر 

شقيقة لكيم كارداشيان، عناوين 
الــصــحــف قــبــل نــحــو أســـبـــوع عــنــدمــا 
قالت »فوربس« إنها بعد مراجعة 
بــــــــــيــــــــــانــــــــــات صــــــــفــــــــقــــــــة كـــــــــــــــــويت لـــــــــــــم تـــــعـــــد 

مــــــــــلــــــــــيــــــــــارديــــــــــرة، كــــمــــا تــعــتــقــد أنــهــا 

أعلنت قبل نحو عام.
وردت جــــيــــر قــــائــــلــــة إن تـــقـــديـــر 
مـــجـــلـــة »فــــــوربــــــس« األصـــــــي اســـتـــنـــد 
إىل »عــــــــــــــــــــــــدد مـــــــــــــــن الـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــانـــــــــــات غــــــر 
الــــــــــــدقــــــــــــيــــــــــــقــــــــــــة واالفــــــــــــــــــــــــــــراضــــــــــــــــــــــــــــات غــــــر 

املثبتة«.
زوج  وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت،  وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 
ــــيـــــة  ــــثـــــانـ كـــــــــارداشـــــــــيـــــــــان، يف املــــــرتــــــبــــــة الـ
بنحو 170 مليون دوالر، معظمها 
مــن صفقته مــع »أديــداس« بشأن 
عالمته لألحذية الرياضية »يزي«.

كــــمــــا أن وســـــــت هــــــو املـــوســـيـــقـــي 
األعى ربحاً يليه إلتون جون الذي 
جمع معظم أرباحه املقدرة بنحو 
81 مـــلـــيـــون دوالر مـــن جـــولـــة وداع 

غنائية طويلة.
ـــــ100  ــ وقــــالــــت »فـــــوربـــــس« إن الـ
شـــــــخـــــــصـــــــيـــــــة األعــــــــــــــــــــى أجــــــــــــــــــــــــراً ربـــــــحـــــــت 
ُمجتمعة 6.1 مليارات دوالر قبل 
حــــــــــســــــــــاب الــــــــــضــــــــــرائــــــــــب والـــــــــــــرســـــــــــــوم، 
بــــانــــخــــفــــاض بــــلــــغ نــــحــــو 200 مـــلـــيـــون 
ــــعــــــد أن  دوالر عــــــــن عــــــــــام 2019، بــ
ــــائـــــحـــــة فــــــــــروس كـــــورونـــــا  ــــلـــــقـــــت جـ أغـ

املالعب والساحات الرياضية.
وجاء بطل التنس السويسري 
ــــنـــــحـــــو  فـــــــــــيـــــــــــدرر يف املـــــــــــركـــــــــــز الـــــــــثـــــــــالـــــــــث بـ
106.3 مـــــاليـــــن دوالر، مـــعـــظـــمـــهـــا 
مــــــــــن صـــــــفـــــــقـــــــات مــــــــــع شــــــــــركــــــــــات مــــثــــل 
شــركــة املــالبــس الــيــابــانــيــة يــونــيــكــلــو، 
وصــــــــــانــــــــــع الـــــــــســـــــــاعـــــــــات الــــــســــــويــــــســــــري 
رولكس. وجاء يف املرتبتن الرابعة 
والـــــــــخـــــــــامـــــــــســـــــــة نـــــــجـــــــمـــــــا كــــــــــــــــرة الــــــــقــــــــدم 
كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونـــــالـــــدو ومــــيــــيس عــى 

الرتيب.
لوس أنجلوس ■ رويترز

  
ً
ربحت 590 مليون دوالر في12 شهرا

كايلي جينر تتصّدر 
ًقائمة »فوربس« 

ألعلى المشاهير أجرا
 ربحت 

ً
الـ 100 شخصية األعلى أجرا

 6.1 مليارات دوالر.
ً
ُمجتمعة

 في 
ّ

زوج كيم كارداشيان حل
المرتبة الثانية.

أعــــــلــــــن مـــــــنـــــــدوب تــــــونــــــس الــــــــدائــــــــم لـــــدى 
مـــــــنـــــــظـــــــمـــــــة األمـــــــــــــــــــــــم املـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــدة لــــــلــــــربــــــيــــــة 
والــــثــــقــــافــــة والــــعــــلــــم عـــــن ســــحــــب قــطــع 
ومـــــــخـــــــطـــــــوطـــــــات أثـــــــــريـــــــــة تـــــونـــــســـــيـــــة كــــــان 
مقرراً بيعها يف مزاد فرنيس من دون 
علم السلطات. وأفــاد املــنــدوب غــازي 

الــغــرايــري يف تــدويــنــة عــر »تــويــر« بــأن 
ســـــــحـــــــب الــــــــقــــــــطــــــــع، الــــــــتــــــــي كـــــــــــــان مــــــــقــــــــرراً 
عرضها يف وقت الحق الشهر الجاري 
ــــاريــــــيس، تــــــم إثــــر  ــبــ ــ ــــالــــــون دروو الــ يف صــ
إجــــــــــــــــــــــــــــــــراءات مــــــــكــــــــثــــــــفــــــــة. وكــــــــــــــــــــان املــــــعــــــهــــــد 
الوطني للراث يف تونس قد أعلن يف 

وقــــــــــت ســــــابــــــق أنــــــــــه ال عـــــلـــــم لـــــــه بــــتــــاريــــخ 
مــــــــغــــــــادرة الـــــقـــــطـــــع األثــــــــــريــــــــــة، وعــــــددهــــــا 
114، لــلــبــالد، كــمــا لـــم يــصــدر بــشــأنــهــا 
أي تـــرخـــيـــص مـــــن قـــبـــل وزيـــــــر الـــثـــقـــافـــة. 
وأوضح املعهد أن القطع املعروضة ال 
تنتمي ألي مــتــحــف أو مــخــزن وطــنــي، 

وهـــــي مــلــكــيــة خــــاصــــة، وجــمــيــعــهــا مــن 
مــجــمــوعــة الـــبـــاحـــث واملــــــــؤرخ الــتــونــيس 
الراحل أحمد الجلويل سليل العائلة 
الحسينية يف تونس منذ الــقــرن الـــ18 

وحتى القرن الـ20.
تونس ■ د.ب.أ

سحب مخطوطات تونسية من البيع في مزاد بباريس

حياة الحرزي ■ دبي 

رغــــــــــــــــــم تــــــــــــداعــــــــــــيــــــــــــات أزمـــــــــــــــــــــــة »كــــــــــــــــورونــــــــــــــــا« 
وإجــــــــــــــــــراءات الــــــعــــــزل املـــــــنـــــــزيل، وتــــوقــــف 
نــشــاط نــجــوم الــغــنــاء، إال أن الــحــراك 
الفني لغالبية مطربي العالم العربي 
ــــاً، عــــــى األقــــــــــل عــى  ــــامــ ــــمــ لــــــم يــــتــــوقــــف تــ
صعيد اإلنتاجات الجديدة وخيارات 
الـــــظـــــهـــــور وأشــــــكــــــالــــــه املــــتــــبــــايــــنــــة يف هــــذه 
املـــــــــرحـــــــــلـــــــــة الــــــعــــــصــــــيــــــبــــــة الــــــــــتــــــــــي يــــــــمــــــــر بــــهــــا 
الفنانون تمهيداً لــطــرح إصــداراتــهــم، 
ــــنــــــغــــــل«  الــــــــتــــــــي يــــــــبــــــــدو أن طــــــقــــــس »الــــــســ
)األغاين املنفردة( بات عنوانها األبرز، 
ــــبـــــاره الـــــبـــــديـــــل املــــــثــــــايل لــــأللــــبــــومــــات  ــتـ ــ ــــاعـ بـ
الغنائية الكاملة التي يصعب إنجازها 
يف ظل الظروف الحالية. قد يبدو هذا 
الــســبــب، وراء انــهــمــاك نــجــوم الــغــنــاء 
العربي يف الفرة الحالية، بطرح أغاٍن 
منفردة، وذلك بالتوازي مع حفالت 
غنائية بادر بإحيائها عدد من املطربن 
افراضياً، ليفاجأوا بتفاعل جماهري 
مــلــحــوظ دعــمــتــه الـــيـــوم أرقـــــام املتابعة 
ــــطــــــة  ــــبــــــب تــــــــوقــــــــف األنــــــشــ املـــــــرتـــــــفـــــــعـــــــة بــــــســ
والــــــــحــــــــفــــــــالت الـــــفـــــنـــــيـــــة الـــــــتـــــــي يــــحــــضــــرهــــا 

الجمهور.

إصدارات بالجملة
ــــطــــــالقــــــة مــــــن اإلمــــــــــــــــارات ومــــــــع ســـفـــر  االنــ
األلـــــحـــــان فــــايــــز الـــســـعـــيـــد، الـــــــذي قـــــدم، 
أخـــــــــــــــــــــــــراً، عـــــــــــر قــــــــنــــــــاتــــــــه الــــــــرســــــــمــــــــيــــــــة عــــى 
»يـــــــــــــوتـــــــــــــيـــــــــــــوب«، الــــــــــــصــــــــــــوت الــــــــســــــــعــــــــودي 
الواعد »ديم« يف أغنية حملت عنوان 
ــــاعـــــر  ــــمــــــات الـــــشـ ــلــ ــ »يف خـــــــــاطـــــــــري« مــــــــن كــ
ســعــيــد بـــن مــصــلــح األحـــبـــابـــي، وألــحــان 
فايز السعيد الــذي وضــع أيضاً ألحان 
أغــنــيــة »عــريــب الـــســـالالت« الــتــي غناها 
كــورال اإلمـــارات، فيما وضــع كلمات 

األغنية راشد حمدان املزروعي. 
مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، اســـتـــثـــمـــرت 
الــــنــــجــــمــــة أصــــــالــــــة فــــــــرة الــــعــــزل 
املــنــزيل لتطرح أغنية جديدة 
بــعــنــوان »ســـالم ســـالم« من 
كــــــلــــــمــــــات مـــــحـــــمـــــد الــــــبــــــوغــــــه، 
وألــــــــــــــحــــــــــــــان وتــــــــــــــوزيــــــــــــــع شــــــــــــادي 
السعيد. وعرضت األغنية يف 
خـــــــتـــــــام الـــــحـــــلـــــقـــــة األخـــــــــــــــــرة مـــن 
مــــســــلــــســــل »االخـــــــــتـــــــــيـــــــــار« الــــــــذي 
حقق نجاحاً جماهرياً واسعاً 

يف مصر.

عمل »عائلي«
ــــاعــــــالً جــــمــــاهــــريــــاً  ــــفــ يف خــــــطــــــوة القـــــــــت تــ
واضحاً، طرح املطرب عايص الحالين 
أغــــــــنــــــــيــــــــة مـــــــــنـــــــــفـــــــــردة جــــــــــــديــــــــــــدة بـــــــعـــــــنـــــــوان 
»بــــعــــشــــقــــك«، كــــتــــب كـــلـــمـــاتـــهـــا إيــــهــــاب 
عبدالعظيم، ولحنها محمد عبيه، 
ومـــــــــــن إخــــــــــــــــراج أحـــــــمـــــــد املــــــنــــــجــــــد. إال أن 
طــــريــــقــــة الــــــطــــــرح بــــــــدت مـــخـــتـــلـــفـــة هــــذه 
املرة، إذ اختار النجم اللبناين، بسبب 
ــنـــــزيل، الــــتــــشــــارك يف  ــ ظـــــــروف الــــعــــزل املـ
تــــصــــويــــر األغــــنــــيــــة مـــــع زوجـــــتـــــه وأبــــنــــائــــه 
الـــــــولـــــــيـــــــد ومــــــــاريــــــــتــــــــا ودانـــــــــــــــــا يف مـــــنـــــزلـــــه، 
ــــاً بـــــــــهـــــــــذه الـــــــــخـــــــــطـــــــــوة أكــــــــــــــر مــــن  ـــــقـــــــقـــ ــــحــ مـــ
مــــــلــــــيــــــوين ونــــــــصــــــــف املـــــــلـــــــيـــــــون مـــــشـــــاهـــــدة 
مباشرة، بعد إطالقها منذ نحو ثالثة 
أســـابـــيـــع. يف الـــوقـــت الـــــذي اســتــطــاعــت 
الــــــفــــــنــــــانــــــة إلــــــيــــــســــــا أن تـــــحـــــصـــــد الـــــنـــــجـــــاح 
الــجــمــاهــري املــرتــقــب ألغــنــيــة »هنغني 
كـــمـــان وكــــمــــان« الـــتـــي حــقــقــت مــــا يــزيــد 
عى ستة مالين مشاهدة، وصورتها 
الــــنــــجــــمــــة يف مــــنــــزلــــهــــا بـــــحـــــضـــــور هـــيـــفـــاء 
وهـــــبـــــي الـــــتـــــي اقــــتــــســــمــــت مـــعـــهـــا لــحــظــة 
اإلطــــــالق عـــر مــكــاملــة »فـــيـــديـــو« يف تــحــّد 
للعزلة املنزلية املفروضة. يف املقابل، 
أتـــــبـــــعـــــت إلـــــيـــــســـــا هــــــــــذا الــــــنــــــجــــــاح بـــأغـــنـــيـــة 
جــــــــــــــديــــــــــــــدة أطــــــــــــلــــــــــــت مــــــــــــــن خـــــــــاللـــــــــهـــــــــا عـــــى 
الجمهور يف أول أيام العيد، وحملت 
عنوان »قهوة املايض« للشاعر الغنايئ 

ــــهـــــام الــــشــــعــــشــــاع، واملــــلــــحــــن مــحــمــد  سـ
رحيم. 

»وحشتوني«
أطــــلــــق الـــنـــجـــم الـــلـــبـــنـــاين فـــضـــل شـــاكـــر، 
أواخـــــــــر مــــايــــو املـــــــــايض، أحــــــــدث أعـــمـــالـــه 
الـــــــــــغـــــــــــنـــــــــــائـــــــــــيـــــــــــة الـــــــــــــــتـــــــــــــــي تــــــــــحــــــــــمــــــــــل عــــــــــــنــــــــــــوان 
»وحــــــشــــــتــــــوين«، مــــــن كــــلــــمــــات قــــــوس، 
ـــــالــــــد عـــــز.  ــــم، وتــــــــوزيــــــــع خـ ـــــهــ وألــــــــحــــــــان سـ
وذلـــــــــــك، بــــعــــد أيـــــــــام مــــــن طــــــــرح أغـــنـــيـــتـــه 
الـــــــجـــــــديـــــــدة »غــــــــيــــــــب« لـــــلـــــشـــــاعـــــر مـــحـــمـــد 
الــــــــــــرفــــــــــــاعــــــــــــي، واملـــــــــلـــــــــحـــــــــن ولــــــــــيــــــــــد ســــــعــــــد.  
ومباشرة بعد طرحها، نجحت األغنية 
الجديدة يف تحقيق ما يزيد عى مليون 
ونــصــف املليون مشاهدة عــى حساب 
شاكر الرسمي عى موقع »يوتيوب«، 
فيما شارك النجم عملية طرح األغنية 
ـــنـــــه مـــحـــمـــد عــــــر حـــســـابـــه  الــــــجــــــديــــــدة، ابــ
الـــرســـمـــي عـــى مـــوقـــع »تــــويــــر«، وذلـــك 
بعد نحو شهرين مــن ظهورهما معاً 
يف حـــــــــفـــــــــل غـــــــــــنـــــــــــايئ مـــــــــــشـــــــــــرك تـــــــــــــم بـــــثـــــه 
مــــبــــاشــــرة عـــــر حـــســـابـــيـــهـــمـــا الـــرســـمـــيـــن 
عـــــــــى مـــــــوقـــــــع الـــــــــصـــــــــور والــــــفــــــيــــــديــــــوهــــــات 
»إنستغرام«. أما أخراً، فأعلن فضل 
شــــــــاكــــــــر عــــــــــر »تـــــــــــويـــــــــــر« عــــــــــن انـــــشـــــغـــــالـــــه 
بوضع اللمسات األخرة عى خمس 
أغــنــيــات جــديــدة سيتم إطــالقــهــا قريباً 

خالل العام الجاري.

 لأللبومات الكاملة
ً
 مثاليا

ً
اعتبروها بديال

نجوم عرب يواجهون تداعيات 
»كورونا« بأغاٍن منفردة

أصالة. إليسا. فايز السعيد.

فضل شاكر.
عاصي الحالني طرح أغنية »بعشقك« وصّورها برفقة عائلته في 

المنزل. ■ أرشيفية

كايلي جينر )22 
(.■رويترز

ً
عاما

حضور مختلف
، في فترة »كورونا«، 

ً
في مقابل مفاجآت الوسط الفني، أخيرا

 عن 
ً
اختار عدد آخر من النجوم، عدم الغياب واالنسحاب كليا

الساحة الفنية في هذه المحنة، وتسجيل حضورهم بشكل 
مختلف، وذلك، عبر المشاركة في حفالت فنية نظمت بشكل 

استثنائي هذا العام على فضاءات الواقع االفتراضي، إذ 
، من أبوظبي والشارقة والرياض 

ً
بيا  عر

ً
شارك أكثر من 17 فنانا

والقاهرة وبيروت، جمهورهم في حفالت العيد، في 
محاولة لتجاوز ما يمر به العالم من محن جراء تفشي فيروس 

كورونا المستجد.

تفاعل جماهيري دعمته أرقام 
المتابعة المرتفعة لألغاني 

.
ً
رحت أخيرا

ُ
التي ط

مناسبة سعيدة
استغل بعض نجوم الساحة 
الغنائية العربية مناسبة عيد 

الفطر المبارك، هذا العام، 
لإلعالن عن جديدهم الفني 
والمبادرة بإطالق أعمالهم 
الغنائية، وأبرزهم المغني 

اللبناني وائل جسار، الذي طرح 
أغنيته الجديدة »ما تغيبش 
عني« أول أيام عيد الفطر 

 منذ طرحها ما 
ً
المبارك، محققا

يقارب مليوني مشاهدة 
رقمية على قناته بموقع 

»يوتيوب«.
أما خالد سليم، فاختار كذلك 

أول أيام عيد الفطر، لطرح كليب 
أغنيته الجديدة »اللي فات 

مات«، تبعه في هذه 

المبادرة الفنان حمادة 
هالل الذي أطلق 

أغنية »جمالها« مع 
الممثلة منة عرفة 

التي سبق أن 
شاركته بطولة 

أحد أفالمه 
السينمائية 

السابقة.
ونالت أغنية سليم ما 
يزيد على أربعة ماليين 

مشاهدة، كما حققت 
المركز األول بقائمة الترند 

المصري على »يوتيوب«. كما 
سبق أن قّدم سليم أغنية 

جديدة بعنوان »خلينا متونسين 
ببعض«. 
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ديانا أيوب ■ دبي 

تحت عــنــوان »تــأثــر املنصات الرقمية 
عىل املحتوى التلفزيوين«، استضاف 
ــــاعــــــي  ــــمــ ــــتــ نـــــــــــــــادي رواد الــــــــتــــــــواصــــــــل االجــ
ــــافــــــة يف  ــــلــــــصــــــحــ الــــــــتــــــــابــــــــع لــــــــــنــــــــــادي دبـــــــــــــي لــ
مــجــلــس املـــؤثـــريـــن الـــعـــرب، مــجــمــوعــة 
مـــــــــــــــن األســــــــــــــــــمــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــارزة يف عــــــــالــــــــم 
الــــــــتــــــــلــــــــفــــــــزيــــــــون والـــــــتـــــــمـــــــثـــــــيـــــــل يف جــــلــــســــة 
افــراضــيــة عــقــدت أول مــن أمـــس عرب 

تطبيق »زووم«.
تـــــنـــــاولـــــت الــــجــــلــــســــة الــــــتــــــي تــــحــــدث 
ــنـــــوات  ــ ــــقـ ــــعــــــديــــــد مـــــــن الـ فــــيــــهــــا مــــمــــثــــلــــو الــ
ــــــذي  ــتــــلــــفــــزيــــونــــيــــة قــــضــــيــــة املـــــحـــــتـــــوى الـ الــ
يــــــــــــقــــــــــــدم عـــــــــــــــرب مــــــــــنــــــــــصــــــــــات الــــــــــــتــــــــــــواصــــــــــــل، 
ــــا يــــقــــدمــــه الـــتـــلـــفـــزيـــون  وتــــكــــامــــلــــه مــــــع مــ
لــتــؤكــد يف الــخــتــام أهــمــيــة التلفزيون، 
وأن كـــــــــل هــــــــــــذه املـــــــنـــــــصـــــــات مــــجــــتــــمــــعــــة 
هــدفــهــا أن تــكــمــل عــمــلــه، وال يمكنها 
ــــيـــــة  ــــلـــــة أســـــاسـ ــــيـ تـــــهـــــديـــــد وجـــــــــــــــوده كـــــوسـ

للرفيه. 
مـــــــــــــــــن جــــــــــــهــــــــــــتــــــــــــه، أكــــــــــــــــــــــد املــــــــــتــــــــــحــــــــــدث 
الرسمي ملجموعة »إم بي يس« مازن 
الــــحــــايــــك، أن الـــعـــالـــم الـــرقـــمـــي فـــرض 
نــفــســه يف املـــجـــال اإلعــــامــــي ولــــم يــعــد 
اخــــتــــيــــاريــــاً، إذ أصـــبـــح إلــــزامــــيــــاً مـــنـــذ 10 
ســـــــــــنـــــــــــوات، مـــــــــشـــــــــراً إىل أن »مـــــســـــألـــــة 
ــــاً، والــــــيــــــوم ال  ــ ـــــعـ الـــــدمـــــج أصــــبــــحــــت واقــ
يمكن إيصال املحتوى من غر منصة 
قوية، وبالتايل فالتكامل بني املنصة 
واملـــــــحـــــــتـــــــوى مــــــطــــــلــــــوب« عـــــــرب مـــــــا أطــــلــــق 
عــلــيــه »الــخــلــطــة الـــســـحـــريـــة«. وأضــــاف 
أن الــتــلــفــزيــونــات الــتــقــلــيــديــة هـــي الــتــي 
خسرت مشاهدين، بينما التي كانت 
جـــــاهـــــزة الســـتـــقـــبـــال جـــمـــهـــور املـــنـــصـــات 
الــــرقــــمــــيــــة لــــــم تـــفـــقـــد مــــشــــاهــــديــــهــــا، بــل 
حــــــــافــــــــظــــــــت عـــــــــــىل جـــــــــمـــــــــهـــــــــورهـــــــــا. وتــــــــابــــــــع 
الــحــايــك: »الـــعـــائـــات مـــازالـــت تــشــاهــد 
التلفزيون بامتياز، وليس لدى الكل 
القدرة والرغبة يف مشاهدة مسلسل 
كـــامـــل يف يـــومـــني عــــىل املـــنـــصـــات، كــمــا 
أن املنصات تعد حديثة العمر، وكل 
مـــنـــصـــة جـــــديـــــدة تـــــــأيت لـــتـــمـــحـــو األقـــــــدم 
منها، بينما التلفزيون برهن عىل أنه 
األكــر قــدرة عىل البقاء واالستمرار، 

ومـــــــــــــــــــازال قـــــــــــــــــــادراً عـــــــــىل تــــــقــــــديــــــم الــــكــــثــــر 
باملستقبل«. 

تفاعل
ــــنـــــوات  ــــر الـــــقـ ــــديــ ــــالــــــت مــ ــــــن جــــهــــتــــهــــا، قــ مـ
الــــــعــــــامــــــة يف مــــــؤســــــســــــة دبــــــــــي لــــــإعــــــام 
ســـــــارة الــــجــــرمــــن: »لــــقــــد بـــــــدأت ظـــاهـــرة 
مـــــــــــشـــــــــــاهـــــــــــدة الـــــــــــــــربامـــــــــــــــج عـــــــــــــرب مــــــنــــــصــــــات 
التواصل االجتماعي منذ سنوات مع 

تـــويـــر، وتـــغـــرت طــريــقــة املـــتـــابـــعـــة، اذ 
بــــــاتــــــت تــــحــــمــــل الـــــتـــــفـــــاعـــــل لــــلــــمــــشــــاهــــد، 
وكان األساس يف تغير نمط املتابعة 
ونــــمــــط الــــــربامــــــج أيــــــضــــــاً، كــــمــــا أنـــــــه غــــّر 
آلـــيـــة الـــقـــيـــاس الـــتـــقـــلـــيـــديـــة ملـــــدى نــجــاح 
الــــــــــــربنــــــــــــامــــــــــــج، إذ بــــــــــــــــات املــــــــــقــــــــــيــــــــــاس هـــــو 
الـــــــــتـــــــــواصـــــــــل االجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي والــــــتــــــفــــــاعــــــل 
وردود فــعــل الــجــمــهــور، وقــــد تــدخــل 
املـــتـــابـــع يف صــنــاعــة املـــحـــتـــوى بــشــكــل أو 

بآخر«.  ولفتت إىل أن املحتوى يجب 
أن يحمل هدفاً معيناً، وكلما كانت 
الجودة أعىل كان الوصول للمشاهد 
أكـــــــــــــــر والــــــــــنــــــــــجــــــــــاح أكـــــــــــــــــــرب، والـــــــــــوصـــــــــــول 

للمنصات أوسع.

تطور سريع
مـــــن جــــانــــبــــه، تــــطــــرق املــــمــــثــــل اإلمـــــــــارايت 
أحــــــمــــــد الـــــجـــــســـــمـــــي، الـــــــــــذي شـــــــــــارك يف 

الـــجـــلـــســـة إىل االعــــــتــــــبــــــارات األســــاســــيــــة 
ــــة إلــــــــيــــــــه يف مـــــــســـــــألـــــــة اإلنــــــــتــــــــاج  ــــبــ ــــنــــــســ ــــالــ بــ
الــــــــــــدرامــــــــــــي، مــــــــشــــــــراً إىل أن الــــجــــمــــيــــع 
اليوم يحتاج إىل التمايش مع التطور 
الــــســــريــــع جــــــــداً يف املـــعـــطـــيـــات الـــحـــالـــيـــة 
التي تحدث يف مسألة عرض الدراما.
ــــــي الــــتــــي  ــــايـــــة هـ وأضــــــــــــاف أن الـــــحـــــكـ
تفرض كيفية التعاطي مــع الــدرامــا، 
ــــنـــــاك ســــهــــرات  ــــانـــــت هـ فــــفــــي الــــســــابــــق كـ
تــــــــلــــــــفــــــــزيــــــــونــــــــيــــــــة قــــــــــبــــــــــل بـــــــــــــــــــــــروز املــــــــنــــــــصــــــــات 
الرقمية، عرب أعمال تتألف من سبع 
حـــــــلـــــــقـــــــات أو 12، وقــــــــــــــد تــــــــــم تـــــحـــــويـــــل 
الـــــــدرامـــــــا إىل 30 حـــلـــقـــة ألن املـــنـــافـــســـة 
ــــهــــــر رمــــــضــــــان  الــــحــــقــــيــــقــــيــــة تـــــــكـــــــون يف شــ

املبارك.
ونوه الجسمي بأن الذكاء يكون 
يف اخــــتــــيــــار الــــفــــكــــرة الـــرئـــيـــســـة وكــيــفــيــة 
طــرحــهــا، وتــقــديــم مــحــتــوى بعيد عن 
الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي مــــّل مــنــهــا الــجــمــهــور. 
وشـــدد عــىل أن الــجــمــيــع مــلــتــزم تــجــاه 

املــجــتــمــع والــثــوابــت والــقــوانــني، الفــتــاً 
إىل أنـــــــــــه ضــــــــد الـــــــــخـــــــــروج عــــــــىل أفـــــــكـــــــاره 

لتقديم ما يحظى بالجماهرية.
وذكـــــر أن هـــنـــاك عــــــدداً كـــبـــراً مــن 
نـــــــجـــــــوم الــــــســــــوشــــــيــــــال مـــــــيـــــــديـــــــا، ولـــــكـــــن 
ــــهــــــم يــــــمــــــلــــــكــــــون املــــــحــــــتــــــوى  ــــيــ ــــمــ لـــــــيـــــــس جــ
الـــــــجـــــــيـــــــد »لــــــــــــــــذا يـــــــجـــــــب أن نـــــــــســـــــــأل مــــن 
يـــســـتـــحـــق االســــتــــضــــافــــة يف بــــرنــــامــــج أو 
شـــــراء مـــادتـــه، فـــا يــجــب الـــلـــجـــوء إىل 
القشور يف طــرح القضايا والتعاطي 
ــيـــــة بــــــــل يـــجـــب  ــ ــــابـ ــبـ ــ ــــا شـ ــ ــــهـ ــ مـــــعـــــهـــــا عــــــــىل أنـ
البحث عن العمق، ويمكن الذهاب 
ــــيـــــات  إىل الـــــــــتـــــــــاريـــــــــخ وتــــــــقــــــــديــــــــم شـــــخـــــصـ

ملهمة«. 
ورأى الــــــــــــفــــــــــــنــــــــــــان اإلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارايت أن 
املـــــــحـــــــطـــــــات الــــــرقــــــمــــــيــــــة قـــــــــد نـــــشـــــطـــــت يف 
األعـــــــــــــــــــــــــــــــوام األخـــــــــــــــــــــــــــرة بــــــــســــــــبــــــــب وجــــــــــــــود 
مـــــــنـــــــصـــــــات غـــــــربـــــــيـــــــة تـــــــنـــــــافـــــــس وبـــــــــقـــــــــوة، 
فاملنافسة هي التي تؤدي إىل التقدم 

با شك. 

ين العرب جلسة نظمها نادي دبي للصحافة في مجلس المؤثر

مشاركون في »تأثير المنصات الرقمية«: 
التلفزيون قادر على البقاء

الجلسة االفتراضية نظمت عبر تطبيق »زووم«. ■ من المصدر

احتفلت مجلة »تــرحــال«، مجلة 
ــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة  ــــكــ ــلــ ــ ــــمــ الــــــســــــيــــــاحــــــة يف املــ
الــســعــوديــة، بــإصــدار الــعــدد 100 
الــــــــــــــــــــذي يــــــــــــــــأيت وســــــــــــــــط أجــــــــــــــــــــــــواء مــــن 
التفاؤل تعم العالم بالعودة إىل 

الحياة الطبيعية بحذر.
ــــتـــــمـــــد عـــىل  املــــــجــــــلــــــة بــــــــاتــــــــت تـــــعـ
الصورة بشكل أكرب من السابق 
يف جميع موضوعاتها، وهي يف 
كـــــــــل عـــــــــــدد تــــــتــــــجــــــول يف وجــــــهــــــات 
ســــــــيــــــــاحــــــــيــــــــة وحـــــــــــــضـــــــــــــاريـــــــــــــة داخــــــــــــــل 

اململكة.
وجاء غاف العدد الجديد 
ــــيـــــث أزهـــــــــــــار شــــجــــرة  مـــــــن أبـــــــهـــــــا، حـ
الـــــــجـــــــاكـــــــرنـــــــدا الــــبــــنــــفــــســــجــــيــــة الــــتــــي 
تـــــــــزهـــــــــر هـــــــــــــذه األيــــــــــــــــــــام يف شـــــــــــــوارع 
وحــــــــــــــــــدائــــــــــــــــــق عـــــــــــــــــــــــــروس الـــــــــجـــــــــنـــــــــوب 
الـــــســـــعـــــودي. كــــمــــا تـــــرصـــــد املـــجـــلـــة 
صــــــنــــــاعــــــة الـــــــفـــــــخـــــــار يف األحــــــــســــــــاء. 
ومــــن حــــزم الــجــامــيــد بـــني عــرعــر 
وطـــــــريـــــــف شــــــمــــــال شـــــــــرق املـــمـــلـــكـــة 
ــــــد املـــــجـــــلـــــة بـــــــالـــــــصـــــــورة رحــــلــــة  ــــــرصـ تـ

ناجحة للثلوج هناك.
ويـــــســـــتـــــعـــــرض الـــــــعـــــــدد قـــصـــة 
فريق من املصورين السعوديني 
تــــــــــــجــــــــــــولــــــــــــوا يف ســـــــــــــمـــــــــــــاء املـــــــمـــــــلـــــــكـــــــة 
بأسطول مــن أربــع طــائــرات عىل 
مـــــــــــــــــدى ســـــــــــــنـــــــــــــوات عـــــــــــــــــدة تــــــمــــــكــــــنــــــوا 
خـــــــالـــــــهـــــــا مــــــــــن الــــــــتــــــــقــــــــاط 36 ألـــــــف 
صـــــورة ملـــنـــاطـــق ومــــواقــــع لـــم تــكــن 
ــــا أعــــــــــــني املــــــــصــــــــوريــــــــن مـــن  ــــهــ ــــتــ ــــلــ وصــ

قبل. ومن الوجهات السياحية 
الـــــــتـــــــي يـــــتـــــنـــــاولـــــهـــــا الــــــــعــــــــدد الـــــــدايـــــــر 
أرض الـــــــــــحـــــــــــصـــــــــــون ونـــــــــاطـــــــــحـــــــــات 
الـــســـحـــاب الـــحـــجـــريـــة والـــحـــدائـــق 
ــــقـــــة يف مـــنـــطـــقـــة  ــــلـ الـــــــخـــــــضـــــــراء املـــــعـ
جـــــــــازان، والـــــســـــوق الـــشـــعـــبـــيـــة يف 

العارضة.
وتــــقــــدم املـــجـــلـــة لـــقـــطـــات مــن 
مــــــــــــــــشــــــــــــــــروع األمــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــحـــــــــمـــــــــد بــــــن 
ســــــــــــلــــــــــــمــــــــــــان لــــــــــــرمــــــــــــيــــــــــــم املــــــــــســــــــــاجــــــــــد 
الــــــتــــــاريــــــخــــــيــــــة، لــــــتــــــوثــــــق إنـــــــــجـــــــــازات 
املــــــــشــــــــروع، كــــمــــا تـــــقـــــدم ســلــســلــة 
صـــــــــــــــــــــــور لـــــــــلـــــــــمـــــــــســـــــــاجـــــــــد الــــــــــــــتــــــــــــــي تــــــم 
تــــرمــــيــــمــــهــــا حــــتــــى اآلن والــــــتــــــي تـــم 
إنـــشـــاء أقـــدمـــهـــا قــبــل نــحــو 1432 

سنة.
الرياض ■ 

»ترحال« تحتفل بعددها الـ 100

غالف العدد الجديد من 
المجلة.■ من المصدر

يــــــــــــــرى الــــــــــــــــــــــــروايئ جـــــــــبـــــــــور الــــــــــدويــــــــــهــــــــــي أن 
ــــتـــــجـــــد ســـيـــفـــتـــح  فــــــــــــروس كـــــــــورونـــــــــا املـــــسـ
الــــبــــاب أمــــــام أفــــكــــار جـــــديـــــدة، ويـــغـــذي 
الخيال األدبي تماماً كما الحروب يف 

التاريخ.
ويـــــــــمـــــــــي الـــــــــدويـــــــــهـــــــــي )71 عـــــــــامـــــــــاً( 
الــحــائــز دكـــتـــوراه يف األدب املـــقـــارن من 
جامعة باريس الثالثة فرة الحجر يف 
بــلــدة إهـــدن املصيفية يف شــمــال لبنان 
الـــتـــي تـــوجـــه إلـــيـــهـــا »قـــبـــل األوان« هـــذا 

العام، ملناخها اللطيف.
ــــهـــــّرب  ــبـــــدع الـــلـــبـــنـــاين »أتـ ــ ــــقـــــول املـ ويـ
من الكتابة عن هذه املرحلة.. وأعتقد 
أن الــــكــــتــــابــــة الـــــروائـــــيـــــة تــــحــــتــــاج لــبــعــض 
الوقت فا يمكن أن نكتب عن حدث 

اليزال قائماً«.
ــــة الــــــحــــــرب  ــــربــ ــــتــــــجــ ويـــــــشـــــــّبـــــــه ذلــــــــــــك بــ
األهــلــيــة الــلــبــنــانــيــة )1975-1990(: »ال 
أعتقد أن الحرب اللبنانية كتب عنها 
إىل حـــــــــني بــــــــــــــردت ووضـــــــــعـــــــــت يف إطـــــــــار 
صرورة ما، وبات ممكناً توظيفها يف 
الــــكــــتــــابــــة.. وطــــاملــــا أن الــــحــــدث يــتــفــاعــل 
أمــــــــام أعـــيـــنـــنـــا صــــعــــب أن يــــأخــــذ مـــكـــانـــه 

ويتحول إىل مصدر وحي«.
لكن الوباء سيدخل بعد حني يف 
»الخيال األدبــي«، ويتحّول إىل مادة 
روائــيــة و»مــنــبــع لــلــكــام. سيصبح من 
يوميات األدب«، وفق الدويهي الذي 
يــــــضــــــيــــــف: »بــــــالــــــتــــــأكــــــيــــــد ســــــتــــــدخــــــل هــــــذه 

الجائحة يف املشهد الروايئ العام، يف 
خـــــــــــــــيـــــــــــــــال الــــــــــــــبــــــــــــــشــــــــــــــريــــــــــــــة، كــــــــــــمــــــــــــا دخـــــــــلـــــــــت 
الــــــــحــــــــروب، مــــثــــلــــمــــا دخــــــــل الـــــطـــــاعـــــون، 
)...( ومختلف الجائحات التي ظهرت 

يف العالم«.
ويـــــــــكـــــــــمـــــــــل الــــــــــكــــــــــاتــــــــــب الـــــــــلـــــــــبـــــــــنـــــــــاين يف 
مقابلة عرب تطبيق »زووم« مع وكالة 
»فرانس برس«: »تحدث كبار الكتاب 
عـــــن تــــلــــك الــــجــــائــــحــــات واســـتـــخـــدمـــوهـــا 
كــــــــــــــــرمــــــــــــــــز، مـــــــــــثـــــــــــل يــــــــــــــوجــــــــــــــني إيــــــــونــــــــســــــــكــــــــو 
ــــقـــــرن الــــتــــي تـــــروي  )مـــســـرحـــيـــة وحــــيــــد الـ
قـــصـــة جـــائـــحـــة خـــيـــالـــيـــة يــنــتــقــد الـــكـــاتـــب 
ــــيـــــة(،  ــــيـــــاسـ ــــة الـــــسـ ــــمــ ــــظــ مـــــــن خـــــالـــــهـــــا األنــ
وألــــــبــــــر كـــــامـــــو )روايـــــــــــــة الـــــطـــــاعـــــون الـــتـــي 
نشرت يف عام 1947، وتدور أحداثها 
يف مدينة وهــران الجزائرية، وتشكل 
خاصة فلسفة كامو حول العبث(«.

يف املـــــقـــــابـــــل، يـــعـــتـــرب الـــــدويـــــهـــــي أن 
الوباء »سيرك ندوباً وآثاراً يف العقل 
والـــــــفـــــــكـــــــر والــــــــخــــــــيــــــــال بـــــشـــــكـــــل خـــــــــــاص«. 
ويـــــــروي أنـــــه لــــم يـــكـــن »مـــتـــضـــايـــقـــاً« مــن 
الـــــــــحـــــــــجـــــــــر الـــــــــــــــــــــذي الـــــــــــــتـــــــــــــزم بـــــــــــــه يف إطـــــــــــــار 
اإلجراءات للوقاية من الفروس التي 
فرضتها السلطات يف لبنان، رغم أنه 
وجـــــــــــــــد صــــــــعــــــــوبــــــــة بـــــــــــــدايـــــــــــــًة يف الــــــتــــــأقــــــلــــــم 

والركيز عىل القراءة والكتابة.
ويــــــــؤكــــــــد صـــــــاحـــــــب روايـــــــــــــــــــات »حــــــي 
األمركان« و»مطر حزيران« )وصلت 
إىل القائمة القصرة للجائزة العاملية 
ــــيـــــة املــــــعــــــروفــــــة بــــجــــائــــزة  ــــربـ لــــــلــــــروايــــــة الـــــعـ
بـــوكـــر الـــعـــربـــيـــة عـــــام 2008( و»شـــريـــد 
املنازل«، أنه ال ينتظر تغيرات جذرية 
عـــىل مــســتــويــات الــســيــاســة واالجــتــمــاع 
واالقـــــــتـــــــصـــــــاد، بــــعــــد تــــــراجــــــع الـــــــوبـــــــاء يف 

الــعــالــم. يــشــكــك الــدويــهــي يف حــصــول 
ــــتـــــوى ســــلــــوك  تــــغــــيــــر شــــــامــــــل عـــــــىل مـــــسـ
الــبــشــر بــعــد األزمــــــة: »يــحــى دائـــمـــاً أن 
ما بعد هذه األزمــة ليس كما قبلها، 
لكنني لست متأكداً أن سلوك البشر 
ــيــــــجــــــي«. إنـــمـــا  ــ ســــيــــتــــغــــّر بــــشــــكــــل اســــــراتــ
ســـتـــنـــتـــج األزمــــــــــــة - بــــــرأيــــــه - »تــــغــــيــــرات 
ــــيـــــاء جـــــديـــــدة إىل حـــيـــاتـــنـــا،  وتـــــدخـــــل أشـ
تماماً كما الحروب، نتيجًة لحاجتنا 
إليها«. ويوضح »لدي ميل إىل القول 
ــــريــــــة ســـــــــــوف تـــــســـــتـــــوعـــــب هــــــذا  ــــبــــــشــ إن الــ
الـــوبـــاء، وتــكــمــل يف تــخــريــبــهــا )لــلــبــيــئــة( 
بـــمـــكـــاٍن مــــا، ولــــو أنـــنـــي أتـــوقـــع حــصــول 
نــزعــة إيــكــولــوجــيــة«، إذ إن »االهــتــمــام 
ــــئـــــي ســـــيـــــقـــــوى بـــــعـــــد هـــــذه  ــــيـ ــــبـ بــــــاملــــــجــــــال الـ

الجائحة«. 
نيقوسيا ■ أ.ف.ب

جبور الدويهي: أتهّرب من الكتابة عن »كورونا«
يرى أن الوباء سيغذي الخيال األدبي بعد حين

سارة الجرمن:مازن الحايك:أحمد الجسمي:

»الذكاء يكون في اختيار 
الفكرة الرئيسة وكيفية 

طرحها، وتقديم محتوى 
بعيد عن التقليدية التي 

 منها الجمهور«.
ّ

مل

»التلفزيونات التقليدية 
خسرت مشاهدين، والتي 

استعدت لجمهور 
المنصات الرقمية لم تفقد 

مشاهديها«.

»المحتوى يجب أن يحمل 
، وكلما كانت 

ً
 معينا

ً
هدفا

الجودة أعلى كان 
الوصول للمشاهد أكثر 

والنجاح أكبر«.

قضايا مرتبطة

شارك في الجلسة التي 
استمرت ما يزيد على 
ساعة مجموعة من 
اإلعالميين والمنتجين 

ين في قنوات  والمدير
تسهم في صناعة 

المحتوى، من بينهم 
الممثلة ميساء مغربي، 

ومدير البرامج في 
تلفزيون دبي أحمد 

عبداهلل.وتناول 
المشاركون قضايا 
مرتبطة بالمحتوى 
الدرامي والمادة 

اإلخبارية التي تقدم عبر 
شبكات التواصل، 

والشكل الذي يقدم 
المحتوى فيه من خالل 

تكامل المحتوى الرقمي 
والتلفزيوني.

 في 
ً
 وآثارا

ً
الفيروس سيترك ندوبا

العقل والخيال بشكل خاص.

البشرية ستستوعب الوباء، لكن 
ستكمل تخريبها )للبيئة( بمكاٍن ما.

الروائي اللبناني:
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أصبحت التكنولوجيا اآلن متواجدة 
يف جــمــيــع جـــوانـــب الـــحـــيـــاة، ووســائــل 
الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، بـــل هـــي جــزء 
يـــومـــي مـــنـــهـــا. ولـــيـــس وحــــدهــــم الــكــبــار 
هــــــــم الــــــــذيــــــــن يــــــتــــــدفــــــقــــــون عــــــــى مــــــواقــــــع 
الــــتــــواصــــل؛ فـــهـــنـــاك عـــــدد مـــتـــزايـــد مــن 
األطـــــــــــــفـــــــــــــال أيـــــــــــــضـــــــــــــاً. ولـــــــــــــــــــدى األطــــــــــفــــــــــال 
بـــالـــفـــعـــل شـــبـــكـــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة خـــاصـــة 
بـــــهـــــم يــــمــــكــــنــــهــــم الـــــــبـــــــدء مـــــــن خــــالــــهــــا، 
وعــــــــــادة مـــــا يــــتــــم تـــســـويـــقـــهـــا كـــــمـــــاذات 
آمـــنـــة مـــعـــتـــدلـــة لـــهـــم، حـــيـــث يــمــكــنــهــم 
الــــتــــفــــاعــــل بــــحــــريــــة ويف الـــــوقـــــت نــفــســه 
يـــــتـــــمـــــكـــــن اآلبــــــــــــــــــــاء مــــــــــن اإلشـــــــــــــــــــــــراف عــــى 
أنـــشـــطـــتـــهـــم، حـــتـــى إن »فــــيــــس بـــــوك« 
قــــــــــــدم تـــــطـــــبـــــيـــــق »املـــــــــراســـــــــلـــــــــة الــــــــخــــــــاص« 
بـــنـــســـخـــة لـــلـــطـــفـــل. ورغــــــــم ذلــــــك فـــهـــذه 
مـــســـاحـــات مــعــتــدلــة ومــنــســقــة وآمـــنـــة 
ــــطــــــاف  ــــة املــ ــــايــ ــــهــ ــــا األطــــــــــفــــــــــال يف نــ ــــهــ يــــــركــ
ــــا يــــبــــلــــغــــون ســــــنــــــاً مــــعــــيــــنــــة، فـــمـــا  ــــنـــــدمـ عـ
الــــــــذي يـــمـــكـــنـــك فـــعـــلـــه لـــجـــعـــل انـــتـــقـــال 
أطــفــالــك إىل شــبــكــات اجــتــمــاعــيــة أكــر 

تــــــــركــــــــيــــــــزاً عــــــــى الــــــبــــــالــــــغــــــن آمــــــنــــــاً 
وسلساً قدر اإلمكان؟ 

عــــامــــر عــويــضــة 

املــــــخــــــتــــــص يف أمــــــــــــن املـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات لــــــدى 
ــــيــــــت« ESET يــــقــــدم هــــذه  شــــركــــة »إســ
ــــنـــــصـــــائـــــح الـــــتـــــي يـــــجـــــب عــــــى أطــــفــــالــــك  الـ
ــــيـــــام بـــــــــأول تـــجـــربـــة  مـــعـــرفـــتـــهـــا قــــبــــل الـــــقـ
لـــــــــــــــهـــــــــــــــم عــــــــــــــــــــــى وســــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــتـــــــــــــــواصـــــــــــــــل 

االجتماعي:

هل أنت متأكد أنك تريد 
مشاركة ذلك على 

اإلنترنت؟
ــــــى اإلنــــــــرنــــــــت يــــبــــقــــى عـــى  ــــا يــــــجــــــري عـ ــ مـ
ــــالــــــغــــــون  ــــبــ اإلنــــــــــــرنــــــــــــت. يشء يــــــنــــــســــــاه الــ
دائــمــاً، وهــو أمــر يجب أن يتذكره أي 
شــخــص قــبــل مــشــاركــة أي يشء عى 
اإلنرنت. األمر نفسه لألطفال الذين 
سينضمون إىل الشبكات االجتماعية 

املوجهة نحو البالغن.
إذا أراد األطفال نشر يشء ما أو 
ــــيـــــهـــــم دائـــــــمـــــــاً  ــــلـ مـــــــشـــــــاركـــــــتـــــــه، فـــــيـــــجـــــب عـ
ــــيـــــة انـــــــعـــــــكـــــــاس ذلــــــك  ــــفـ ــيـ ــ ــــكــــــر يف كـ ــــفــ ــــتــ الــ
عليهم يف املستقبل، وعى الرغم من 
أنـــه قـــد يــكــون مـــن الصعب 
مــــــــنــــــــاقــــــــشــــــــة مـــــــــثـــــــــل هـــــــــذا 
املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع مـــــــــــــع 
املــــــــــراهــــــــــقــــــــــن، فـــــإنـــــه 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم. مـــــــــــــــــن 

القواعد 
األساسية 

الـــجـــيـــدة قــبــل نــشــر 
ن  أ ء  يش ي  أ

يسألوا أنفسهم 
عــمــا ســيــقــولــه 

أحــــد األقــــــارب األكـــــر ســـنـــاً )الـــجـــد عى 
سبيل املثال(، إذا رأوا املحتوى.

درس آخـــر هــو اإلشــــارة إىل كيف 
يـــــــمـــــــكـــــــن أن يــــــــــعــــــــــود طــــــــيــــــــش الـــــــشـــــــبـــــــاب 
ــــبــــــطــــــل خــــــيــــــاراتــــــهــــــم  ملــــــــطــــــــاردتــــــــهــــــــم، أو يــ
املهنية أو حتى الطلبات الجامعية يف 
املـــســـتـــقـــبـــل. ولــــألســــف هــــنــــاك أمـــثـــلـــة ال 
تـــــعـــــد وال تـــــحـــــى عــــــــن كــــيــــفــــيــــة عــــــــودة 
الـــــتـــــغـــــريـــــدات ومــــــشــــــاركــــــات املــــنــــتــــديــــات 
حــــتــــى صـــــــور وتـــعـــلـــيـــقـــات إىل مــــطــــاردة 
ــــيـــــات الــــريــــاضــــيــــة  ــــانـــــن والـــــشـــــخـــــصـ ــنـ ــ ــــفـ الـ
واملــــــــســــــــؤولــــــــن الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــن عــــــــى حـــد 

سواء بشكل سلبي.

 هل تعرف هذا الشخص 
؟

ً
حقا

ربــــــمــــــا تــــــكــــــون عـــــــبـــــــارة »ال تـــــتـــــحـــــدث إىل 
الــغــربــاء« واحــدة 

مــــــــــــــن أكــــــــــــــــــر الـــــــــجـــــــــمـــــــــل املــــــــــــتــــــــــــكــــــــــــررة الـــــــتـــــــي 
يــــســــمــــعــــهــــا الــــــطــــــفــــــل وهـــــــــــو يـــــــكـــــــر. هــــــذه 
املقولة ال تصدر فقط من قبل اآلباء، 
ولكن أيضاً من املعلمن ويف إعانات 
الخدمات العامة وعروض األطفال، 
ــــثـــــر. يف حــــــن أن مــعــظــم  ــــكـ وغــــــرهــــــا الـ
املـــراهـــقـــن قـــد يـــعـــتـــرون أن الــشــبــكــات 
االجتماعية أكر أماناً نظراً ألنها عى 
اإلنرنت و»ال تحسب من ضمن تلك 
الـــنـــوعـــيـــة مــــن املــــخــــاطــــر«، فــيــجــب عــى 
اآلبــــــاء أن يـــوضـــحـــوا بـــقـــوة أن املــخــاطــر 
مـــتـــشـــابـــهـــة، ويف بــــعــــض الــــــحــــــاالت قــد 

ثبت أنها أسوأ.
ويــــــــــمــــــــــكــــــــــنــــــــــك تـــــــــــوضـــــــــــيـــــــــــح املــــــــــخــــــــــاطــــــــــر 
ــــتـــــخـــــدام أمــــثــــلــــة ال حــــصــــر لــــهــــا مــن  بـــــاسـ
ــــبـــــة الـــــتـــــي تــــنــــطــــوي عــى  الــــقــــصــــص املـــــرعـ
املـــــــــراهـــــــــقـــــــــن الــــــــــذيــــــــــن تــــــــــم جـــــــذبـــــــهـــــــم عــــر 
اإلنرنت من قبل مجرمن وسقطوا 

يف النهاية ضحية لهم.
هـــــــــــــنـــــــــــــاك الــــــــــــعــــــــــــديــــــــــــد مـــــــــــــــن األفــــــــــــــــــــام 
واملـــــــــســـــــــلـــــــــســـــــــات الـــــــتـــــــلـــــــفـــــــزيـــــــونـــــــيـــــــة الــــــتــــــي 
تــــتــــعــــامــــل مــــــع مــــــوضــــــوع الــــتــــفــــاعــــل مــع 
الــــــغــــــربــــــاء عــــــر اإلنــــــــرنــــــــت، كـــــمـــــا يــــقــــول 
أحــد األمــثــلــة الــقــديــمــة: »مــن األفــضــل 
رؤيـــــــــة يشء مـــــا مـــــــرة واحــــــــــدة خـــــر مــن 

ســـمـــاعـــه ألـــــف مــــــــرة«. ســـلـــســـة حــلــقــات 
هــــــــذه  أحــــــــــــــــد  هــــــــــــو   Black Mirror
الــــعــــروض الـــتـــي تــتــعــامــل مـــع الــجــانــب 
ــــيـــــا والـــــحـــــيـــــاة  ــــنـــــولـــــوجـ ــــتـــــكـ املـــــظـــــلـــــم مــــــــن الـ
املتصلة بــاإلنــرنــت، وإن كــان ذلــك يف 

وضع خيال علمي أكر.

إعدادات الخصوصية
عــــــــنــــــــدمــــــــا يــــــــــشــــــــــرك الـــــــــكـــــــــبـــــــــار يف شــــبــــكــــة 
اجــــــــــتــــــــــمــــــــــاعــــــــــيــــــــــة، نــــــــــــــــــــــــــــــــادراً مــــــــــــــا يــــــهــــــتــــــمــــــون 
بــــــــــــــإعــــــــــــــدادات الــــــخــــــصــــــوصــــــيــــــة الـــــخـــــاصـــــة 
بــــــــــهــــــــــم، لــــــــــذلــــــــــك ال تــــــــتــــــــوقــــــــع أن يــــــكــــــون 
املراهقون أكر اهتماماً حتى لو ولدوا 
يف عالم متصل باإلنرنت. يشء آخر 
يـــــــــجـــــــــب أخــــــــــــــــــــــذه يف االعــــــــــــتــــــــــــبــــــــــــار هــــــــــــــو أن 
الشبكات االجتماعية تقوم باستمرار 
بــــــتــــــحــــــديــــــث إعـــــــــــــــــــــــــــدادات الـــــخـــــصـــــوصـــــيـــــة 
واألمان الخاصة بها ملواكبة التدقيق 
ـــام  ــ ـــــعـ ــــور الـ ـــهــ ــ ـــــمـ ــــجـ ـــــل الــ ـــــبـ املـــــــتـــــــزايـــــــد مــــــــن قـ
والــــحــــكــــومــــات عــــى حــــد ســــــــواء، ومـــن 
املـــــــــــــــهـــــــــــــــم لـــــــــــلـــــــــــغـــــــــــايـــــــــــة غــــــــــــــــــــــــرس الــــــــــشــــــــــعــــــــــور 
بــــــاملــــــســــــؤولــــــيــــــة لــــــــــــدى املــــــــراهــــــــقــــــــن حــــــول 
كــــــــيــــــــفــــــــيــــــــة الــــــــــتــــــــــعــــــــــامــــــــــل مـــــــــــــــع بـــــــيـــــــانـــــــاتـــــــهـــــــم 

وعرضها.
ولــــتــــحــــقــــيــــق ذلـــــــــــك، بـــــــــــدأت بـــعـــض 
الــــــشــــــبــــــكــــــات االجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة يف تـــــقـــــديـــــم 
أدوات تسمح لــك بــإجــراء مراجعات 
لـــخـــصـــوصـــيـــتـــك. »فــــيــــس بـــــــــوك«، عــى 
ســـــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــل املـــــــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــــــال، لـــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــه فــــــــحــــــــص 
الــخــصــوصــيــة، وتــتــيــح لــك هـــذه األداة 
الــــــشــــــامــــــلــــــة إلـــــــــقـــــــــاء نـــــــظـــــــرة عـــــــــى مـــلـــفـــك 
الشخيص، كأنك مشاهد سواء كنت 
صــديــقــاً أو غــريــبــاً، لــلــتــأكــد مـــن كيفية 
ظهور صفحتك لهم، بحيث يمكنك 
بـــســـهـــولـــة اخــــتــــيــــار مـــــا تـــــريـــــد مـــشـــاركـــتـــه 
ومــع مــن، ويــتــيــح لــك خــيــار أنــيــق آخــر 
مراجعة من يمكنه رؤية مشاركاتك 

السابقة واملستقبلية. 

أفكار أخيرة
يــمــكــن أن تــكــون تــربــيــة طــفــل يف عــالــم 
أكــــــر رقـــمـــنـــة تــــحــــديــــاً، خــــاصــــة مـــنـــذ أن 
تــــــــغــــــــرت األوقــــــــــــــــــــــات ولـــــــــــــم يـــــــكـــــــن هـــــنـــــاك 
ــــــر مــــــــــن الــــــــــخــــــــــيــــــــــارات والـــــتـــــقـــــنـــــيـــــات  ــثـ ــ ــ ــــكـ ــ الـ
عندما كنت صغراً، ومن املهم أيضاً 
عـــــــدم االبـــــتـــــعـــــاد عــــــن هـــــــذه الــــتــــحــــديــــات 
ــبــــــات الـــــتـــــي  ــ ــــقــ ــــعــ ــلــ ــ وإعـــــــــــــــــــــــداد أطــــــــفــــــــالــــــــك لــ
ســــيــــواجــــهــــونــــهــــا يف الـــــعـــــالـــــم الــــرقــــمــــي، 
وكــــذلــــك يف الـــعـــالـــم الـــحـــقـــيـــقـــي، نـــظـــراً 
ألنـــــهـــــا مــــتــــشــــابــــكــــة لــــلــــغــــايــــة. مــــــن خــــال 
الـــتـــحـــدث إىل أطـــفـــالـــك حـــــول مــخــاطــر 
وسائل التواصل االجتماعي وكيفية 
الــتــعــامــل مــعــهــا بــمــســؤولــيــة، يمكنك 
ــــلــــــة  إعـــــــــــــــدادهـــــــــــــــم بـــــــشـــــــكـــــــل أفــــــــــضــــــــــل ملــــــرحــ
البلوغ وحمايتهم ليكونوا أكر يقظة 

عر اإلنرنت.
دبي ■ اإلمارات اليوم

ليكون أكثر يقظة على اإلنترنت

أشياء ناِقشها مع 
طفلك قبل انضمامه 

لوسائل التواصل 
االجتماعي

»فيس بوك« من 
المواقع التي قدمت 

تطبيق »المراسلة 
الخاص« بنسخة 

للطفل. ■أرشيفية

مــــــــع بـــــــــــدء عـــــــــــــودة مــــــظــــــاهــــــر الـــــحـــــيـــــاة 
الــطــبــيــعــيــة والــتــخــلــص مـــن الــقــيــود 
الـــــــــــــتـــــــــــــي فـــــــــــــرضـــــــــــــت خـــــــــــــــــــــال جــــــــائــــــــحــــــــة 
ــــا يــــــــزداد االهـــتـــمـــام  ــــــروس كـــــورونـ فـ
بــالــكــيــفــيــة الــتــي يــتــأثــر بــهــا األطــفــال 
بـــالـــفـــروس، مـــا يــطــرح الــكــثــر مــن 

األسئلة واملخاوف:
 ■ هــــــــــــــــل يــــــــــــــــواجــــــــــــــــه األطـــــــــــــفـــــــــــــال 

مخاطر أقل من كوفيد-19؟
■ ■ تـــقـــول املــــراكــــز األمـــركـــيـــة 
ملــكــافــحــة األمــــراض والــوقــايــة مــنــهــا 
إن عـــــــــــــــــــــــــــــــدد حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالت اإلصــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــة 
بــــكــــوفــــيــــد-19 الــــنــــاتــــج عـــــن فـــــروس 
كـــــــورونـــــــا بــــــن األطـــــــفـــــــال أقــــــــل مـــنـــهـــا 
بــــن الـــبـــالـــغـــن. ويــــوضــــح املــــركــــز أن 
نــــــــحــــــــو 2% مـــــــــــن حـــــــــــــــــاالت اإلصـــــــــابـــــــــة 
املـــؤكـــدة يف الـــواليـــات املــتــحــدة كــان 
أصـــــــــحـــــــــابـــــــــهـــــــــا دون ســـــــــــــن الـــــــثـــــــامـــــــنـــــــة 
عـــــــــشـــــــــرة، ويــــــبــــــلــــــغ هـــــــــــذا املـــــــــعـــــــــدل يف 
يـــــــطـــــــالـــــــيـــــــا  إ ويف   ،%2.2 الــــــــــــصــــــــــــن 

1.2%، ويف إسبانيا %0.8.
ــــئــــــة يـــقـــولـــون  لــــكــــن خـــــــراء األوبــ

إن هـــذه املــعــدالت ال تــتــضــمــن عى 
ــــفـــــال الــــذيــــن ال تــظــهــر  األرجـــــــح األطـ
عــــلــــيــــهــــم أعــــــــــــــراض املــــــــــــرض كـــــمـــــا هـــو 
الحال بالنسبة لعموم السكان، 
وذلــــــــــــــــــــــــك ألنـــــــــــــــــــه نـــــــــــــــــــــــــــــــــادراً مـــــــــــــــا تــــــــجــــــــرى 
فـــــــــــحـــــــــــوص ملـــــــــــــن ال تــــــــظــــــــهــــــــر عـــــلـــــيـــــهـــــم 

األعراض.
 ■ هــــــــــــــــــــل يــــــــــــنــــــــــــقــــــــــــل األطـــــــــــــــــفـــــــــــــــــال 

العدوى مثل الكبار؟
■ ■ الحـــظـــت دراســـــة حــديــثــة 
مــــــــــجــــــــــمــــــــــوعــــــــــة مــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــؤر اإلصــــــــــــــابــــــــــــــة 
األســــــــــريــــــــــة عـــــــــى املـــــــســـــــتـــــــوى الـــــــــــدويل 
بـــــــكـــــــوفـــــــيـــــــد-19، وتــــــوصــــــلــــــت إىل أن 

األطــــــــــــــــــفــــــــــــــــــال هــــــــــــــــم املــــــــــــــــصــــــــــــــــدر األويل 
لــــــلــــــعــــــدوى يف أقــــــــــل مــــــــن 10% مـــن 

الحاالت.
وُنــــــشــــــر تــــقــــريــــر الــــــــدراســــــــة الــــتــــي 
أجــــرتــــهــــا جــــامــــعــــة كــــويــــنــــزالنــــد عـــى 
مـــنـــصـــة »إس إس آر إن لـــألبـــحـــاث 
ــــريــــــل، وقـــــدم  غـــــر املـــــنـــــشـــــورة« يف أبــ
إىل دوريـــــــــــــــــــــة »النـــــــــــــســـــــــــــت« الـــــطـــــبـــــيـــــة 

ملراجعته من قبل املختصن.
■ هـــــــــــــــــــل يـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــل األطــــــــــــــــفــــــــــــــــال 

الفروس بالقدر نفسه؟
■ ■ تــوصــلــت دراســــة واحـــدة 
عــــــــــــى األقــــــــــــــــــــل لـــــــكـــــــمـــــــيـــــــة فــــــــــروســــــــــات 
كـــــــــــــــــــــــورونـــــــــــــــــــــــا يف أجــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــام مــــــــــــــرىض 
كـــــــــــوفـــــــــــيـــــــــــد-19 لـــــــقـــــــيـــــــاس مـــــــــــا يــــــعــــــرف 
»بــــــــالــــــــحــــــــمــــــــل الــــــــــــــفــــــــــــــرويس« إىل أن 

الكمية ال صلة لها بالسن.
وقــــــــــــــــــــــال بـــــــــــاحـــــــــــثـــــــــــون يف مـــــعـــــهـــــد 
عــــــــــــلــــــــــــوم الــــــــــــــفــــــــــــــروســــــــــــــات بــــــجــــــامــــــعــــــة 
شـــــــاريـــــــتـــــــيـــــــه يف بـــــــــرلـــــــــن إن تـــــحـــــلـــــيـــــاً 
أجــــــري يف وقـــــت ســـابـــق مــــن الـــعـــام 
عــــــيــــــنــــــة   4000 لـــــــــنـــــــــحـــــــــو  الــــــــــــــــــجــــــــــــــــــاري 

إيـــــجـــــابـــــيـــــة تــــــوصــــــل إىل أن الــــحــــمــــل 
الفرويس ال يختلف بقدر كبر يف 
صغار السن عنه يف الكبار، األمر 
ــــتـــــحـــــذيـــــر مـــن  الــــــــــذي دفـــــعـــــهـــــم إىل الـ

التوسع يف إعادة فتح املدارس.
غــر أن تــحــلــيــاً مــنــفــصــاً لتلك 
الـــــدراســـــة أجــــرتــــه جـــامـــعـــة زيـــوريـــخ 
حـــذر مـــن صــعــوبــة تــفــســر الــنــتــائــج 
ــــــب األســــــــــالــــــــــيــــــــــب اإلحـــــــصـــــــائـــــــيـــــــة  ــبـ ــ ــ ــــــسـ بـ
املــــــــســــــــتــــــــخــــــــدمــــــــة فـــــــيـــــــهـــــــا وقــــــــــلــــــــــة عــــــــدد 
الحاالت التي تم التعرف إليها يف 
األطـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــال ومــــــــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــم يف ســـــــن 
املــراهــقــة. وكــتــب الــدكــتــور لــيــونــارد 
هيلد أستاذ اإلحصاءات الحيوية 
بــجــامــعــة زيـــوريـــخ ورئــيــس الــفــريــق 
الــــــــــــــــــذي أجــــــــــــــــــرى الــــــتــــــحــــــلــــــيــــــل »تــــــشــــــر 
إعـــــادة الــتــحــلــيــل ملــلــخــص الــبــيــانــات 
ــــبـــــار لــــتــــحــــديــــد االتــــــجــــــاه إىل  ــــتـ مـــــع اخـ
وجود دليل متوسط وإن لم يكن 
طــــــــــــــاغــــــــــــــيــــــــــــــاً عــــــــــــــــــى زيـــــــــــــــــــــــــــــــــــادة الـــــــــحـــــــــمـــــــــل 

الفرويس مع زيادة السن«.
رويترز

نحو 2% من حاالت اإلصابة في الواليات المتحدة كان أصحابها 
دون سن الـ18. ■ أرشيفية

»كورونا«.. هل يواجه األطفال مخاطر أقل
كمية فيروسات 

كورونا في 
أجسام مرضى 

»كوفيد-19« ال صلة 
لها بالسن.

اليف ستايل
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عامر عويضة المختص في أمن 
المعلومات لدى شركة 
»إسيت«. ■ من المصدر 

لدى األطفال شبكات خاصة بهم 
كمالذات آمنة، حيث يمكنهم 

التفاعل بإشراف اآلباء. 

تربية طفل في عالم أكثر رقمنة 
  .

ً
 كبيرا

ً
عّد تحديا

ُ
ت
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تعترب حقيبة »ساعي الربيد«، التي 
 ،Satchelتـــــعـــــرف أيــــــضــــــاً بـــــاســـــم الــــــــــــــــــــ
واحـــــــــــــــــــــــدة مــــــــــــن أقـــــــــــــــــــدم وأكـــــــــــــــــــر أنــــــــــــــــواع 
ـــائــــــب الـــــــيـــــــدويـــــــة انــــــــتــــــــشــــــــاراً مـــنـــذ  ــــقـــ الــــــحــ
قـــرون عـــدة، وهــو األمـــر الـــذي يعود 
يف بـــــــــــــدايـــــــــــــتـــــــــــــه لــــــــشــــــــكــــــــلــــــــهــــــــا وقـــــــصـــــــتـــــــهـــــــا 
الــــــــبــــــــســــــــيــــــــطــــــــة، الــــــــــلــــــــــذيــــــــــن يـــــجـــــعـــــانـــــهـــــا 
إكسسواراً عملياً ومثالياً لحمل ما 
يـــحـــتـــاجـــه املــــــرء رجــــــاً كـــــان أو امــــــرأة، 
فكانت هــذه الحقيبة قــادرة، وعىل 
مــــر الــــتــــاريــــخ، عــــىل أن تــــكــــون قــطــعــة 
أســاســيــة مــتــعــددة االســتــخــدامــات، 
والتــــــــــــــــــزال تـــــــعـــــــود بـــــــقـــــــوة بــــــــن مــــوســــم 

وآخر حتى اليوم.
ــــــذه الـــحـــقـــيـــبـــة بـــكـــونـــهـــا  وتـــتـــمـــيـــز هـ
قادرة عىل أن تأيت بأحجام عدة، إال 
أنـــــــــــــهـــــــــــــا غــــــــــــالــــــــــــبــــــــــــاً تـــــــــــــكـــــــــــــون صـــــــــــــغـــــــــــــرة إىل 
مــــــتــــــوســــــطــــــة الــــــــحــــــــجــــــــم، األمــــــــــــــــر الــــــــــذي 
يجعلها مثالية يف التنقل والسفر، 
ــــانــــــب مــــــا تــــتــــمــــيــــز بــــــه مــــــن حــــــزام  إىل جــ
ــــا الـــــــــقـــــــــدر الـــــــــكـــــــــايف مــــن  ــــيـــــهـ كــــــتــــــف يـــــعـــــطـ
الـــــراحـــــة، والــــحــــريــــة يف االرتــــــــــداء عــىل 

الكتف، أو بطريقة الـ»كروس«.
وســــــــــــــواء عـــــنـــــد الــــــبــــــحــــــث، أو مـــن 
خال ما نراه يف األفــام التاريخية، 
هـــــنـــــاك الـــــعـــــديـــــد مــــــن األدلــــــــــــة عــــــىل أن 
ــــكــــــون  ــــبــــــة ســـــــــاعـــــــــي الــــــــــربيــــــــــد قــــــــــد تــ ــــيــ ــــقــ حــ

واحـــــــــــــدة مـــــــن أقـــــــدم 
الحقائب يف 

الــــتــــاريــــخ، والــــتــــي تــــعــــود إىل الــحــقــبــة 
الــرومــانــيــة، حــيــث غــالــبــاً كـــان ســعــاة 
الربيد واملتنقلون يحملون مثل هذه 
الـــحـــقـــائـــب، كــمــا كــــان يــرتــديــهــا غــالــبــاً 
الـــــجـــــنـــــود لــــحــــمــــل املـــــــؤونـــــــة واألدوات 
الشخصية بحسب علماء التاريخ، 
وكــــــانــــــت تـــــدعـــــى يف الــــلــــغــــة الـــاتـــيـــنـــيـــة 
»لـــــــــــــوكـــــــــــــيـــــــــــــولـــــــــــــوس«، والـــــــــــــتـــــــــــــي يـــــمـــــكـــــن 

ترجمتها إىل »املكان الصغر«.

في الموضة
بـــــــعـــــــيـــــــداً عـــــــــن االعــــــــتــــــــمــــــــاد عـــــــــىل حـــقـــيـــبـــة 
»ســــاعــــي الـــــربيـــــد« أو الـــــ»ســــاتــــشــــل« يف 
التاريخ وبن الجنود، لم تحَظ هذه 
الحقيبة باالهتمام الحقيقي يف عالم 
املــــــوضــــــة قــــبــــل الــــــقــــــرن الــــســــابــــع 
عـــــــــــــــشـــــــــــــــر، والــــــــــــتــــــــــــي 
كـــــانـــــت يف تــلــك 
ــتــــــم  ــ الــــــــــــــــفــــــــــــــــرة تــ

صناعتها 
بالكامل 

مــــن الــجــلــد 

الطبيعي، ما جعلها إكسسواراً أنيقاً 
وعــمــلــيــاً ومـــريـــحـــاً، خـــصـــوصـــاً بــعــد أن 
تــــحــــولــــت هــــــــذه الــــحــــقــــائــــب إىل الــــخــــيــــار 
األول واملــثــايل بــن طلبة املــــدارس، ما 
ســـــاعـــــد هــــــــذه الــــقــــطــــعــــة عــــــىل أن تـــأخـــذ 
مكانها يف سوق املوضة شيئاً فشيئاً.

وجـــــــــــــــعـــــــــــــــلـــــــــــــــت قـــــــــــــــصـــــــــــــــة الـــــــــحـــــــــقـــــــــيـــــــــبـــــــــة 
وتــصــمــيــمــهــا الــكــاســيــي مــنــهــا واحـــدة 
مــــن أكـــــر الـــحـــقـــائـــب املـــرغـــوبـــة لــلــرجــال 
ــــهــــــور  والـــــــــــنـــــــــــســـــــــــاء، خــــــــصــــــــوصــــــــاً بـــــــعـــــــد ظــ
مــــوضــــة الـــحـــقـــيـــبـــة الــــرجــــالــــيــــة يف عـــالـــم 
املـــوضـــة، حــيــث اعــتــمــد هـــذا التصميم 
العديد من دور األزيــاء العاملية، من 
ــلــــبــــوري«، وهــــــي واحــــــدة  ــيــ أشــــهــــرهــــا »مــ
ــــاريـــــة الـــتـــي  ــــتـــــجـ مــــــن أكــــــــر الـــــعـــــامـــــات الـ
اســـــــــتـــــــــمـــــــــرت بـــــــــإنـــــــــتـــــــــاج هـــــــــــــــذا الـــــتـــــصـــــمـــــيـــــم 
األنــــيــــق، الـــــذي يــمــكــن الـــيـــوم رؤيـــتـــه يف 
كــــــــــــــــل مــــــــــــــــكــــــــــــــــان، ســـــــــــــــــــــــــــواء يف مــــــــنــــــــصــــــــات 
الــــــــــــــعــــــــــــــروض الـــــــــعـــــــــاملـــــــــيـــــــــة، أو ســــــــاحــــــــات 

املدرسة، أو املكاتب.
ولحقيبة »ساعي الربيد« قدرتها 
الذكية عىل العودة إىل ساحة املوضة 
بــــــن آونــــــــــة وأخـــــــــــــرى، ملــــــا تـــتـــمـــيـــز بــــــه مــن 
ــــيـــــة، مــا  ــــيـــــة عـــــاملـ عـــمـــلـــيـــة أعــــطــــتــــهــــا جـــــاذبـ
ــــلـــــهـــــا واحــــــــــــــــــدة مـــــــــن الــــــقــــــطــــــع الـــــتـــــي  يـــــجـــــعـ
صــــــــــــنــــــــــــعــــــــــــت لــــــــــــتــــــــــــبــــــــــــقــــــــــــى، فـــــــــــــــــــــــــــإىل جـــــــــــانـــــــــــب 
»مــــــــــيــــــــــلــــــــــبــــــــــوري«، تـــــــــقـــــــــدم هــــــــــــــذا املــــــــوســــــــم 
الــــــــعــــــــديــــــــد مــــــــــن دور األزيــــــــــــــــــــــاء الـــــعـــــاملـــــيـــــة 
حقيبة الـ»ساتشل«، مثل »إيف سان 
لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوران«، و»لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي فــــــــــــــــيــــــــــــــــتــــــــــــــــون«، 
و»سيلن«، و»سالفاتور فراغامو«، 
و»إيــــرو«، و»تــــودز«، حــيــث تــعــتــرب 
هـــــــــــــــــــــــــــذه الــــــــــــحــــــــــــقــــــــــــيــــــــــــبــــــــــــة واحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة مــــــــن 
مــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة كــــــــــبــــــــــرة مــــــــــــن صــــــيــــــحــــــات 
الــــحــــقــــائــــب لــــربــــيــــع وصـــــيـــــف 2020، 
إىل جانب عدد كبر من الصيحات 
األخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى، الــــــــــــــتــــــــــــــي تـــــــــــــتـــــــــــــفـــــــــــــاوت بـــــــن 
الحقائب الشديدة الصغر، وتلك 

الــضــخــمــة الــحــجــم.

حقيبة الـ »ساتشل«.. 
أناقة عملية لم تنقرض 

منذ قرون
 
ً
 عمليا

ً
شكلها وقصتها البسيطة، يجعالنها إكسسوارا

 كان أو امرأة.
ً
 لحمل ما يحتاجه المرء.. رجال

ً
ومثاليا

حقيبة »ساعي البريد« لديها قدرتها الذكية التي 
تعيدها إلى ساحة الموضة بين آونة وأخرى.

لعالم الموضة والجمال قدرة على التغير السريع، األمر الذي تحركه خيوط هذه الصناعة العالمية من جهة، والصيحات التي تنتشر كالحمى 
 من جهة أخرى، ومن كل هذه الفوضى 

ً
على منصات التواصل االجتماعي، وقوة تأثير الشباب في تغيير كل ذلك بحسب ما يراه مناسبا

.
ً
، والعربية عموما

ً
الممتعة، تقدم هذه الصفحة نظرة نقدية وانتقائية سريعة لما يمكن أن يتناسب والمرأة الخليجية خصوصا

إعداد: ندى الزرعوني
nali@ey.ae

موضة

اإلكسسوارات.. الزينة المعززة ألي مظهر
يــــــــمــــــــكــــــــن اعـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــار اإلكــــــــــــــســــــــــــــســــــــــــــوارات 
العنصر األكر تأثراً يف أي مظهر، 
ســـــواء كــــان مــســائــيــاً أو نـــهـــاريـــاً، ويف 
مــخــتــلــف املـــنـــاســـبـــات، كـــالـــســـهـــرات، 
أو الــــــــتــــــــجــــــــمــــــــعــــــــات الــــــــبــــــــســــــــيــــــــطــــــــة، أو 
املــرتــبــطــة بــالــســفــر، أو الــشــاطــئ، أو 
املـــــــــواســـــــــم الـــــشـــــتـــــويـــــة أو الــــصــــيــــفــــيــــة، 
ــــــق، اســـــتـــــطـــــاعـــــت  ــلـ ــ ــ ــــطـ ــ ــنـ ــ ــ ومــــــــــــن هــــــــــــذا املـ
الــــــــــعــــــــــامــــــــــة الــــــــــتــــــــــجــــــــــاريــــــــــة الــــــفــــــرنــــــســــــيــــــة 
Longchamp أن تقدم مجموعة 
مــــتــــنــــوعــــة مــــــن اإلكــــــــســــــــســــــــوارات هــــذا 

الصيف.
تقدم العامة هذا املوسم تشكيلة 
كــــبــــرة مــــن اإلكـــــســـــســـــوارات، والـــتـــي 
تــــــــــــقــــــــــــدم ملــــــــــســــــــــة أخـــــــــــــــــــــــرة لــــــــــــإطــــــــــــاالت 

الــــــصــــــيــــــفــــــيــــــة، والــــــــــتــــــــــي تــــــــتــــــــفــــــــاوت بــــن 
حقائب اليد، واملناديل الحريرية، 
إضــــافــــة إىل الــــنــــظــــارات الــشــمــســيــة، 

وذلــك ملوسم صيف 2020، والتي 
تــــــــتــــــــوافــــــــر الـــــــــــيـــــــــــوم يف فـــــــــــــــــروع مـــــتـــــاجـــــر 

»لونشان«.

وحرصت الدار عىل أن تحافظ عىل 
روح الـــــــــعـــــــــامـــــــــة، ووفـــــــــــــــــــاء اإللــــــــهــــــــام 
الـــــغـــــرافـــــيـــــي، حــــيــــث تــــتــــنــــوع الـــقـــطـــع 

بــن املــحــافــظ، وحــافــظــات الهاتف، 
واألوشــحــة الحريرية، والــشــاالت، 

والنظارات الشمسية.
 Cavalcade مـــــــحـــــــافـــــــظ  وتــــــتــــــمــــــيــــــز 
بـــتـــصـــمـــيـــم دائــــــــــري فـــــريـــــد مـــــن الـــجـــلـــد 
الـــنـــاعـــم، لـــيـــوم صــيــفــي دافـــــــئ، كــمــا 
تـــلـــعـــب الــــســــلــــع الــــجــــلــــديــــة الـــصـــغـــرة 
 Longchamp الرياضية من خط
ــــلــــــق تـــــصـــــمـــــيـــــم أكـــــــر  ــــخــ 3D بــــــــــمــــــــــواد لــ

عصرية بألوان حيوية مميزة.
ولــــــــلــــــــحــــــــصــــــــول عــــــــــــىل مـــــــظـــــــهـــــــر بــــســــيــــط 
وغــــرافــــيــــي، يــمــكــن اعـــتـــمـــاد حــقــيــبــة 
الـــــهـــــاتـــــف Le Pliage Cuir ذات 
ــــيـــــط مـــن  ــــبـــــسـ الــــتــــصــــمــــيــــم الـــــــافـــــــت والـ

الجلد.
وال يــمــكــن إنــــكــــار أن اعـــتـــمـــاد وشــــاح 
حريري ذي طبعات حيوانية، وذي 
ألـــــــــــــوان جــــــــذابــــــــة، ونــــــــظــــــــارة شـــمـــســـيـــة 
أنيقة، يمكن أن يضيف ملسة أناقة 
خــــــاصــــــة جـــــــــــــــداً، ومــــــــــن هــــــــــذه الــــقــــطــــع 
يـــمـــكـــن رؤيــــــة أن الـــعـــامـــة الـــتـــجـــاريـــة 
تـــــــركـــــــز هـــــــــــذا الــــــصــــــيــــــف عـــــــــىل أســــــلــــــوب 
األنــــــــــاقــــــــــة املـــــــريـــــــحـــــــة وغــــــــــــر املــــتــــكــــلــــفــــة، 

وبأجواء عصرية خفيفة.

ـــ احللو #النصفـ 

نظارات شمسية لموسم صيف 
2020.  ■ من المصدر

يعود تاريخها إلى العهد الروماني.. 
واعتمد عليها السعاة والجنود

تعتبر هذه 
الحقيبة واحدة 

من مجموعة 
كبيرة من 

صيحات الحقائب 
لربيع وصيف 

            .2020
■ من المصدر

»سان لوران«
بالنسبة لدار »سان لوران« 

الفرنسية، فإن موضة هذه 
الحقيبة تمتد لموسم خريف 

2020، حيث تقدم الدار 
حقيبة »ساتشل 

سولفيرينو«، التي تطل 
ين: األول ذو تصميم  بإصدار

صلب بقالب حصري للدار 
ومصنوع من الجلد ومتوافر 

بحجمين مختلفين. والثاني 
ذو تصميم مرن مصنوع من 

الجلد السويدي، ومتوافر 
بحجم متوسط، إلى جانب 

مجموعة واسعة من 

األقمشة واأللوان. وبفضل 
مسكتها القصيرة وقفلها 

أو »بكلتها« الميكانيكية 
على شكل شعار 

الماركة، تنضم حقيبة 
سولفيرينو إلى حقائب 

سان لوران األساسية.
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أعـــــــلـــــــن رئـــــــيـــــــس املــــــجــــــلــــــس الـــــعـــــلـــــمـــــي يف 
فـــرنـــســـا، الـــروفـــيـــســـور جـــان-فـــرنـــســـوا 
ديـــــــــــــلـــــــــــــفـــــــــــــريـــــــــــــي، أمـــــــــــــــــــــــــــــس، أن وبــــــــــــــــــاء 
ــــطــــــرة«  ــيــ ــ »كـــــــــــوفـــــــــــيـــــــــــد-19« »تــــــــحــــــــت الــــــســ

حالياً يف البالد.
وقـــــال إلذاعــــــة »فــــرانــــس-
إنـــــــــر« إن »الــــــــفــــــــروس اليــــــــزال 
مــــــــــــــوجــــــــــــــوداً، خــــــــصــــــــوصــــــــاً يف بــــعــــض 
املــــــــــنــــــــــاطــــــــــق، لــــــــكــــــــن انــــــــــتــــــــــشــــــــــاره بــــــــطــــــــيء. 
ــــنـــــا عــــــشــــــرات آالف  وبـــــعـــــدمـــــا كــــــــان لـــــديـ
الــحــاالت تــقــريــبــاً، مــا يــقــارب 80 ألــف 
حالة جديدة يومياً يف مطلع مارس 
قــبــل الــعــزل، نــعــتــر اآلن أنــهــا بــاتــت 

نحو 1000 حالة تقريباً«.
باريس ■ أ.ف.ب

وباء »كوفيد-19« 
»تحت السيطرة«

في فرنسا

أعـــــلـــــن رئـــــيـــــس وزراء فــــيــــجــــي، فــــوريــــك 
»فــــــــــرانــــــــــك« بــــــايــــــنــــــيــــــمــــــارامــــــا، أن الـــــــدولـــــــة 
الـــجـــزيـــرة الـــتـــي تــقــع يف املــحــيــط الـــهـــادئ 
لم يعد لديها أي حاالت إصابة نشطة 

بفروس كورونا املستجد.
وغــــــــــــــــّرد بــــــايــــــنــــــيــــــمــــــارامــــــا عـــــــــى مـــــوقـــــع 
»تــويــر« للتواصل االجتماعي: »حتى 
يف ظـــــل زيـــــــــادة أعـــــــــداد الــــفــــحــــوص يـــومـــاً 
بعد آخر، مىض 45 يوماً منذ اكتشاف 
ــــابـــــة. وبـــالـــنـــظـــر إىل عـــدم  آخـــــر حــــالــــة إصـ
تسجيل حاالت وفاة جراء )كورونا(، 

فإن معدل الشفاء سجل %100«.
وأضـــــــــــاف: »صــــــلــــــوات مـــســـتـــجـــابـــة، 
وعمل جاد، وتأكيد عى دور العلم«.

وســـــــجـــــــلـــــــت فـــــــيـــــــجـــــــي، الـــــــــتـــــــــي يــــصــــل 
تعداد سكانها إىل أكــر من 900 ألف 
نــــــــســــــــمــــــــة، 18 حـــــــــالـــــــــة إصـــــــــــابـــــــــــة بــــــمــــــرض 
ــــــد-19« الـــــــــذي يـــســـبـــبـــه فـــــروس  ــيـ ــ ــ ــــوفـ ــ »كـ
كـــــــــــــورونـــــــــــــا املــــــــســــــــتــــــــجــــــــد، مــــــــنــــــــذ اكــــــتــــــشــــــاف 
ــــرة يــــــــوم 19  ــــزيــ اإلصـــــــابـــــــة األوىل يف الــــــجــ
مــــــــــارس املــــــــــــايض. وكــــــانــــــت املــــــــــرة األخــــــــرة 
الـــتـــي ســجــلــت فــيــهــا فــيــجــي إصـــابـــة يــوم 

21 أبريل املايض.
وقــــــــــــــال وزيــــــــــــــر الـــــــصـــــــحـــــــة، إفـــــريـــــمـــــي 
واقاينبيت، يف وقت سابق، إنه أعلن 
عـــــن شــــفــــاء آخـــــــر ثـــــــالث حــــــــاالت إصــــابــــة 
ــــتـــــاة تـــبـــلـــغ مــن  بـــــالـــــفـــــروس، وبـــيـــنـــهـــم فـ
الــــــــعــــــــمــــــــر 12 عــــــــــــــامــــــــــــــاً، صــــــــــبــــــــــاح أمــــــــــــس، 

والثالثة من سكان العاصمة سوفا.
وأجــــــــــرت فـــيـــجـــي أكـــــــر مــــــن 2000 
فـــــــــــحـــــــــــص لــــــــلــــــــكــــــــشــــــــف عــــــــــــــــن اإلصــــــــــــــــابــــــــــــــــات 
بــــفــــروس كـــــورونـــــا، واليــــــــزال 100 مــن 

املــــــــــــصــــــــــــابــــــــــــن بـــــــــمـــــــــنـــــــــشـــــــــآت الـــــــحـــــــجـــــــر 
الصحي، دون أن تكون فحوص 

أي منهم إيجابية.
كانبيرا ■ د.ب.أ

الدولة الجزيرة لم يعد لديها أّي حاالت إصابة نشطة

فيجي تعلن خلّوها من فيروس »كورونا«
المرة األخيرة التي سجلت 
فيها فيجي إصابة كانت 
يوم 21 أبريل الماضي.

باينيماراما أكد أن معدل الشفاء سّجل 100%. ■ أرشيفية

أُقــيــلــت وزيـــرة الــربــيــة والــتــعــلــيــم 
يف مــدغــشــقــر بــعــد إعــالنــهــا خــطــة 
ــــــورو لـــــشـــــراء الـــســـكـــاكـــر  بـــمـــلـــيـــوين يـ
لـــــــــلـــــــــتـــــــــالمـــــــــيـــــــــذ، لـــــــتـــــــخـــــــفـــــــيـــــــف مــــــــــــــــــرارة 
مـــشـــروب عــشــبــي رّوج لـــه رئــيــس 

الــــــــــبــــــــــالد ملــــــكــــــافــــــحــــــة فـــــــــــــــروس كــــــــورونــــــــا 
املــســتــجــد.

وأعــــــــــــــلــــــــــــــن مــــــــجــــــــلــــــــس الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء يف 
مدغشقر، أول من أمس، عن إقالة 
ريـــــــغـــــــاســـــــوا أنـــــــدريـــــــامـــــــانـــــــانـــــــا، بـــــعـــــد أيـــــــام 

قــلــيــلــة مــــن إعـــالنـــهـــا عــــن خـــطـــة لـــشـــراء 
الــســكــاكــر لــطــالب املــــدارس، لتخفيف 
ــــبـــــالد،  ــــيـــــس الـ ــــه رئـ مـــــــــــرارة شـــــــاي اقــــــرحــ

أندري راغولينا، ملواجهة الوباء.
أنتاناناريفو ■ وكاالت

مليونا يورو لتحلية »شاي الرئيس« 
طيح وزيرة في مدغشقر

ُ
ت

قالت منظمة الصحة العاملية، أمس، 
إن بـــــــعـــــــض الــــــــــــــــــــدول تــــــشــــــهــــــد »زيــــــــــــــــــــادات 
طــفــيــفــة« يف حــــاالت اإلصـــابـــة بــفــروس 
كـــــــورونـــــــا بــــعــــد تـــخـــفـــيـــف قـــــيـــــود الـــــعـــــزل، 
مــــــــضــــــــيــــــــفــــــــة أنـــــــــــــــــــه يــــــــتــــــــعــــــــن عـــــــــــــــى الــــــــــنــــــــــاس 
ــــهـــــم مـــن  ــــفـــــسـ االســــــــتــــــــمــــــــرار يف حـــــمـــــايـــــة أنـ
الــــفــــروس، فــيــمــا دعــــت إدارة الــرئــيــس 
ــــركــــــات  األمــــــــــــــــريك دونـــــــــالـــــــــد تـــــــــرامـــــــــب، شــ
ــــبـــــار يـــمـــيـــز بــن  ــــتـ األدويــــــــــــة إىل تــــطــــويــــر اخـ
اإلصـــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــروس »ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس-
كـــــــــــوفـــــــــــيـــــــــــد-2«، وهـــــــــــــو أحـــــــــــــد فـــــــــروســـــــــات 
ــــيــــــد-19«  كــــــورونــــــا املــــســــبــــب ملـــــــرض »كــــــوفــ

واإلنفلونزا املوسمية.
وتــفــصــيــالً، قـــالـــت املــتــحــدثــة بــاســم 
املـــنـــظـــمـــة مــــارغــــريــــت هـــــاريـــــس، إن بـــــؤرة 
ــــا  ــــائــــــحــــــة تـــــتـــــمـــــركـــــز حــــــالــــــيــــــاً يف أمــــــركــ الــــــجــ
ــــيـــــة،  ــــالـ ــــمـ الــــــوســــــطــــــى والـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة والـــــشـ

خصوصاً الواليات املتحدة.
وأضافت يف إفادة صحافية بمقر 
األمم املتحدة يف جنيف: »يف ما يتعلق 
بـــــــــــــــاتـــــــــــــــجـــــــــــــــاهـــــــــــــــات تـــــــــــــصـــــــــــــاعـــــــــــــديـــــــــــــة طـــــــفـــــــيـــــــفـــــــة 
ــــابـــــات(، نـــعـــم نـــــرى هـــــذا يف دول  )لـــــإصـ
بجميع أنحاء العالم، وأنا ال أتحدث 
هنا عــن أوروبـــا عــى وجــه الخصوص، 
عــنــد تخفيف إجــــراءات الــعــزل الــعــام، 
وتــخــفــيــف تــدابــر الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي، 
يـــفـــســـر الـــــنـــــاس هــــــذا يف بــــعــــض األحــــيــــان 

عى أن األمر قد انتهى«.
ــــعــــــد، ولـــــن  ــــِه بــ ــــتـ ــــنـ وأضــــــــافــــــــت »لـــــــــم يـ
ينتهي حتى اللحظة التي ال يكون فيها 
الـــــــــــــفـــــــــــــروس مــــــــــــــوجــــــــــــــوداً بــــــــــــــأي مـــــــــكـــــــــان يف 

العالم«.
ويف إشــــــارة لـــتـــظـــاهـــرات االحـــتـــجـــاج 
يف الواليات املتحدة عى مقتل جورج 

فــــلــــويــــد قــــبــــل 10 أيــــــــام طــــالــــبــــت هــــاريــــس 
املحتجن باتخاذ االحتياطات الالزمة، 
ــــثـــــر مـــن  وقــــــــالــــــــت: »رأيــــــــنــــــــا بــــالــــتــــأكــــيــــد الـــــكـ
االنـــفـــعـــاالت هــــذا األســــبــــوع، وشـــاهـــدنـــا 
ــــاً يــــشــــعــــرون بــــاالحــــتــــيــــاج لـــلـــخـــروج  ــــاســ أنــ
والـــتـــعـــبـــر عـــن أحـــاســـيـــســـهـــم. نــطــالــبــهــم 
بـــأن يــتــذكــروا ضـــــرورة حــمــايــة أنفسهم 

وحماية اآلخرين«.
ــــمــــــة  ــــنــــــظــ وقـــــــــــــــالـــــــــــــــت هـــــــــــــــاريـــــــــــــــس إن مــ
الصحة العاملية تنصح الناس بالتباعد 
عـــــن بـــعـــضـــهـــم ملـــســـافـــة ال تـــقـــل عـــــن مــر 
واحــد، وغسل اليدين كثراً، وتجنب 
ملــــس الــــفــــم واألنــــــــف والـــعـــيـــنـــن لـــتـــفـــادي 

اإلصابة.
ونـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــرت مـــــــــــنـــــــــــظـــــــــــمـــــــــــة الــــــــــصــــــــــحــــــــــة 
الــعــاملــيــة، أمــــس، تــحــديــثــاً إلرشــاداتــهــا 
شـــمـــل تـــوصـــيـــة لـــلـــحـــكـــومـــات بــمــطــالــبــة 
الـــــــــــنـــــــــــاس بــــــــــــــارتــــــــــــــداء كـــــــــمـــــــــامـــــــــات الــــــــوجــــــــه 
ــــاكـــــن  املــــصــــنــــوعــــة مــــــن الـــــقـــــمـــــاش يف األمـ
الــــــــعــــــــامــــــــة لــــــلــــــمــــــســــــاعــــــدة يف الـــــــــحـــــــــد مــــن 

انتشار وباء كوفيد-19.
وشـــــددت املــنــظــمــة يف الــتــوجــيــهــات 
الـــــجـــــديـــــدة املـــــدعـــــومـــــة بـــنـــتـــائـــج دراســـــــــات 
أجريت خالل األسابيع األخرة عى أن 
كــمــامــات الــوجــه مــا هــي إال واحـــدة من 
مجموعة من األدوات التي تقلل خطر 

انتشار الفروس.
وقـــــــــــــــــال املـــــــــــديـــــــــــر الـــــــــــعـــــــــــام لــــلــــمــــنــــظــــمــــة 
ــــيــــــدروس أدهــــــانــــــوم غــــيــــريــــســــوس، يف  تــ
إفادة صحافية »الكمامات وحدها لن 

تحميكم من كوفيد-19«.
ــــبـــــرة بـــاملـــنـــظـــمـــة مــــاريــــا  وقــــــالــــــت الـــــخـ
فان كركوف يف مقابلة مع »رويرز«: 
»نـــنـــصـــح الـــحـــكـــومـــات بــتــشــجــيــع الـــنـــاس 

عـــــــــــــى ارتـــــــــــــــــــــــــــــداء الـــــــــــكـــــــــــمـــــــــــامـــــــــــات. ونــــــقــــــصــــــد 
ــــديــــــد كـــــــمـــــــامـــــــات الــــــــقــــــــمــــــــاش، أي  ــــتــــــحــ ــــالــ بــ

الكمامات غر الطبية«.
ــــائـــــج  ــــتـ وأضـــــــــــافـــــــــــت »تـــــــوصـــــــلـــــــنـــــــا إىل نـ
أبـــحـــاث جـــديـــدة. لــديــنــا اآلن أدلـــــة تفيد 
ــــيـــــذ ذلــــــــــــك بــــالــــشــــكــــل  ــــفـ ــــنـ بــــــــأنــــــــه يف حــــــــــــال تـ
ــــامــــــات( يــــمــــكــــن أن  ــــمــ ــــكــ املــــــالئــــــم فــــإنــــهــــا )الــ

تــــــشــــــكــــــل حــــــــــــاجــــــــــــزاً أمــــــــــــــــام الــــــــــــــــــــــرذاذ الــــــــــذي 
يحتمل أن يحمل العدوى«.

وكــانــت منظمة الصحة قــد قالت 
يف السابق إنه ال يوجد دليل يدعم أو 
يـــــــــــــــــــدحـــــــــــــــــــض اســــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــدام األصـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــاء 
للكمامات، وكانت تويص دوما بقصر 
اســتــخــدامــهــا عــى األشـــخـــاص املــصــابــن 

ومن يقدمون لهم الرعاية.
يأيت ذلك يف وقت دعت فيه إدارة 
تـــــــرامـــــــب شـــــــركـــــــات األدويـــــــــــــــة إىل تـــطـــويـــر 
اخــــــتــــــبــــــار يــــمــــيــــز بـــــــن اإلصــــــــابــــــــة بـــــفـــــروس 
»ســـــــــــــارس-كـــــــــــــوفـــــــــــــيـــــــــــــد-2« واإلنــــــــفــــــــلــــــــونــــــــزا 
املــــــــــوســــــــــمــــــــــيــــــــــة، حـــــــــيـــــــــث أشـــــــــــــــــــــــــارت وكـــــــــالـــــــــة 
بــــلــــومــــرغ لــــأنــــبــــاء إىل أن هـــــــذا املـــطـــلـــب 
جزء من سلسلة التغيرات التي تمت 
مناقشتها، أول من أمــس، يف الهيئة 
االســـــــــــتـــــــــــشـــــــــــاريـــــــــــة لـــــــــــأبـــــــــــحـــــــــــاث املـــــــتـــــــقـــــــدمـــــــة 

والتطوير يف مجال الطب الحيوي.
يذكر أن هذه الهيئة تابعة لوزارة 
الـــــــــــصـــــــــــحـــــــــــة والــــــــــــــــخــــــــــــــــدمــــــــــــــــات اإلنـــــــــســـــــــانـــــــــيـــــــــة 
األمـــــــــــــــركـــــــــــــــيـــــــــــــــة، وتــــــــــــســــــــــــاعــــــــــــد يف تـــــــطـــــــويـــــــر 
اإلجـــــــراءات املـــضـــادة ملــواجــهــة األمــــراض 
الجديدة، وتوثق أهمية املجاالت التي 

تريد إجراء أبحاث فيها.
وبــــــحــــــســــــب الــــــهــــــيــــــئــــــة، فــــــــــــإن وجـــــــــود 
وســيــلــة لــلــتــمــيــيــز بـــن املـــصـــاب بــفــروس 
كورونا املستجد، واملصاب باإلنفلونزا 
املوسمية أمر مهم يف ظل توقع أطباء 
وخـــــراء أوبـــئـــة ظـــهـــور مـــوجـــة ثــانــيــة من 
اإلصـــابـــة بــفــروس كـــورونـــا املــســتــجــد يف 
الـــــــخـــــــريـــــــف والــــــــشــــــــتــــــــاء املــــــقــــــبــــــلــــــن، حـــيـــث 

تنتشر أيضاً اإلنفلونزا املوسمية.
مـــــــــن نــــــاحــــــيــــــتــــــه، قـــــــــــال مـــــــديـــــــر مـــــركـــــز 
مكافحة األمراض والوقاية األمريك، 
ــــلـــــد، يف كــــلــــمــــة لــــــه أمــــــام  ــيـ ــ روبــــــــــــرت ريـــــدفـ
إحـــدى لــجــان »الــكــونــغــرس«، أول من 
أمــــــــس، إن مـــــراكـــــز مـــكـــافـــحـــة األمــــــــراض 
والوقاية يف الواليات املتحدة تستغل 
سلطة الــطــوارئ املمنوحة لها الختبار 
وســــــــــــيــــــــــــلــــــــــــة تـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــل تــــــــــــــحــــــــــــــدد كـــــــــــــــــــــــالً مــــــن 
»كــــوفــــيــــد-19« واإلنـــفـــلـــونـــزا املــوســمــيــة، 

وأضاف أن سلطة االستخدام الطارئ 
ستتيح توفر هذا االختبار قريباً.

وكــــانــــت إدارة الـــــغـــــذاء والـــعـــقـــاقـــر 
ــــطــــــة  ــلــ ــ األمــــــــــــــركــــــــــــــيــــــــــــــة قــــــــــــــــد اســــــــــتــــــــــغــــــــــلــــــــــت ســ
االســـــــــــــتـــــــــــــخـــــــــــــدام الـــــــــــــــطـــــــــــــــارئ لـــــــــــــي تـــــســـــمـــــح 
ــــلـــــة تــــحــــلــــيــــل لـــــفـــــروســـــات  ــــيـ ــــبـــــار وسـ ــــتـ بـــــاخـ
الــجــهــاز الــتــنــفــي، والـــتـــي تــتــضــمــن كــالً 
ــــزا و»كـــــــــوفـــــــــيـــــــــد-19« الــــتــــي  ــــونــ ــلــ ــ ــــفــ ــــــن اإلنــ مـ

طورتها شركة بيومرو.
ويف الوقت نفسه، أشارت الهيئة 
االســـــــــــتـــــــــــشـــــــــــاريـــــــــــة لـــــــــــأبـــــــــــحـــــــــــاث املـــــــتـــــــقـــــــدمـــــــة 
والتطوير يف مجال الطب الحيوي إىل 
أنــــهــــا لـــــم تــــعــــد مـــهـــتـــمـــة بـــــاألبـــــحـــــاث الـــتـــي 
ُتجرى عى أدوية مضادة للفروسات، 
ــــا لــــحــــمــــايــــة  ــــهــ ــتــــــخــــــدامــ ــ ــــكـــــن اســ ــــمـ والــــــــتــــــــي يـ
الـــنـــاس مـــن اإلصــــابــــة بـــفـــروس كـــورونـــا 
املـــســـتـــجـــد أو بـــعـــد تـــعـــّرضـــهـــم لـــفـــروس 

»سارس-كوفيد-2«.
وصرح ترامب، يف مؤتمر صحايف 
أمـــــــس، بــــــأن الــــــواليــــــات املــــتــــحــــدة أجـــــرت 
أكر من 20 مليون فحص لتشخيص 
املشتبه يف إصابتهم بفروس كورونا، 
مــــــــــــجــــــــــــدداً اتــــــــهــــــــامــــــــه لــــــلــــــصــــــن بــــالــــتــــســــبــــب 
بــتــفــي »كــــورونــــا« عــاملــيــاً، قـــائـــالً: »ملـــاذا 
لـــم يــذهــب الـــفـــروس إىل بــكــن وذهـــب 

إىل أوروبا وأمركا؟«.
وأضـــــــــــــــــــاف الــــــــرئــــــــيــــــــس األمـــــــــــــــــــريك أن 
هـــــنـــــاك تـــــقـــــدمـــــاً كــــــبــــــراً جــــــــــداً تــــــم إنـــــجـــــازه 
بـــــــــــشـــــــــــأن لـــــــــــقـــــــــــاحـــــــــــات فــــــــــــــــــــــروس كـــــــــــورونـــــــــــا 
املــــســــتــــجــــد، كــــمــــا ســـنـــعـــمـــل عــــــى إعــــــــادة 
فـــتـــح االقــــتــــصــــاد األمـــــــــريك بـــعـــد عــمــلــيــة 
اإلغالق بسبب مواجهة انتشار الوباء 

فروس كورونا.
عواصم ■ وكاالت

اإلدارة األميركية تطالب بتطوير اختبارات للتمييز بين 
»كوفيد-19« واإلنفلونزا الموسمية

»الصحة العالمية«: 
النهاية لم تأِت بعد.. 

وزيادة حاالت »كورونا« 
فت القيود

ّ
في دول خف

 تم إنجازه بشأن لقاحات فيروس كورونا.■ أرشيفية
ً
 جدا

ً
 كبيرا

ً
الرئيس األميركي أوضح أن هناك تقدما

مديرة سابقة لـ»الصحة العالمية« 
تنتقد إدارة الصين ألزمة الفيروس

انتقدت المديرة العامة السابقة لمنظمة الصحة العالمية، جرو 
هارلم برونتالند، إدارة الصين ألزمة جائحة »كورونا«.

وقالت برونتالند، في تصريحات لمجلة »دير شبيغل« األلمانية 
في عددها المقرر صدوره اليوم: »المسؤولون هناك اتسموا 
بالبطء، وأبلغوا عن األمر بعد فوات األوان.. أسوأ ما في األمر 

 
ً
أن االعتراف بانتقال العدوى من شخص آلخر استغرق وقتا

 قبل اإلعالن الرسمي في 
ً
«، مضيفة أن ذلك كان واضحا

ً
طويال

20 يناير الماضي بوقت طويل.
في المقابل، دافعت برونتالند عن المنظمة التي تعتمد على 

مساهمات الدول األعضاء، وقالت: »خبراء المنظمة دعوا منذ 
البداية إلى معرفة المزيد من الصين. هل كان من الحكمة 

ممارسة مزيد من الضغط على بكين؟ من الصعب قول ذلك«.
ُيذكر أن ترامب أشاد ببرونتالند في خطاب شكواه للمنظمة. 

 على الصين عام 2003 عندما 
ً
وكانت برونتالند مارست ضغطا

كانت رئيسة للمنظمة، ألن الصين حاولت »إخفاء« وباء سارس، 
حسبما ذكرت برونتالند اآلن.

وقالت برونتالند لـ»دير شبيغل«: »لقد تغير العالم بشكل كبير 
منذ عام 2003. الصين صارت أقوى بكثير. أي شخص ينتقد 

، مثلما فعلت أنا آنذاك، يخاطر اليوم بانسحابها )من 
ً
الصين علنا

المنظمة(«.
جنيف ■ د.ب.أ

منظمة الصحة العالمية تنصح الناس بالتباعد عن 
بعضهم مسافة ال تقل عن متر واحد.
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أعـــلـــنـــت دولـــــــة اإلمــــــــــــارات، أمـــــــس، عــن 
تــــــــرعــــــــهــــــــا ملــــــنــــــظــــــمــــــة الــــــــصــــــــحــــــــة الــــــعــــــاملــــــيــــــة 
بـــمـــجـــمـــوعـــات أدوات اخـــتـــبـــار الــكــشــف 
عـــــــن مـــــــــرض فـــــــــــروس »كـــــــوفـــــــيـــــــد-19«، 
ــــيـــــمـــــة 10 مـــــــايـــــــن دوالر أمـــــــــــريك،  ــــقـ بـ
تــــكــــفــــي لــــفــــحــــص 500 ألـــــــــف شــــخــــص، 
فــيــمــا أرســـلـــت الـــدولـــة مــــواد أولـــيـــة إىل 
املـــــــــمـــــــــلـــــــــكـــــــــة املــــــــــــتــــــــــــحــــــــــــدة لــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــادة إنــــــــــتــــــــــاج 

مستلزمات الوقاية الشخصية.
ــــة الــــــصــــــحــــــة  ــ ــــمـ ــ ــــظـ ــ ــنـ ــ ــ يــــــــــــــــأيت الــــــــــــتــــــــــــرع ملـ
الــعــاملــيــة بــمــجــمــوعــات اخــتــبــار الكشف 
عــــــــــــــن الــــــــــــــــــفــــــــــــــــــروس، دعــــــــــــــمــــــــــــــاً لــــــلــــــجــــــهــــــود 
الدولية الرامية إىل احتواء انتشاره، 
يف ظــــــل نــــقــــص مــــســــتــــلــــزمــــات الـــفـــحـــص 

واالختبار بالعديد من الدول.
وقدمت دولة اإلمــارات، يف إطار 
استجابتها ألزمة »كوفيد-19«، حتى 
اآلن، مــــــــــا يـــــــــزيـــــــــد عــــــــــى 714 طـــــــــنـــــــــاً مــــن 
ــــيـــــة إىل 63 دولــــــــــة،  ــــبـ املــــــــســــــــاعــــــــدات الـــــطـ
كانت بأمسِّ الحاجة إليها. يأيت ذلك 
يف وقـــــــــــــــــــت أرســـــــــــــــلـــــــــــــــت فــــــــــيــــــــــه اإلمـــــــــــــــــــــــــــــارات 
مــــســــاعــــدات تـــحـــتـــوي عــــى 6.6 أطـــنـــان 
من املواد األولية إىل اململكة املتحدة، 

لـــــــتـــــــتـــــــمـــــــكـــــــن مــــــــــــــن إنــــــــــــــتــــــــــــــاج املــــــــــــــايــــــــــــــن مـــــن 
مستلزمات الحماية الشخصية. وقد 
وصـــــــــلـــــــــت الـــــــشـــــــحـــــــنـــــــة عـــــــــــى مـــــــــــن رحــــــلــــــة 
خــــاصــــة مـــســـتـــأجـــرة إىل مــــطــــار هـــيـــرو، 

صـــــــبـــــــاح أمــــــــــــــس، واحــــــــــتــــــــــوت عــــــــى 6.6 
أطــــــنــــــان مــــــن الـــــقـــــمـــــاش غــــــر املــــنــــســــوج، 
وهــــــــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــكـــــــــــــــــون أســــــــــــــــــــــــــــــــايس لـــــــــصـــــــــنـــــــــاعـــــــــة 

الكمامات.

ويوجد حالياً نقص عاملي يف هذه 
املواد، وهذه الشحنة ستمكن اململكة 
املـــــــــتـــــــــحـــــــــدة مــــــــــــن تــــــصــــــنــــــيــــــع املــــــــــــايــــــــــــن مــــن 
الكمامات الطبية. وقال سفر الدولة 
لدى اململكة املتحدة، منصور عبدالله 
خــــــــلــــــــفــــــــان بــــــــــالــــــــــهــــــــــول: »نــــــــــحــــــــــن ســــــــعــــــــداء 
ــــيـــــا،  ــــانـ ــــــدة بـــــريـــــطـ ــــاعـ ــ ــــــسـ ــــا عــــــــى مـ ــنــ ــ ــــقــــــدرتــ لــ
والـــــــــــتـــــــــــي تـــــــعـــــــد مـــــــــــن أقـــــــــــــــــرب األصـــــــــــدقـــــــــــاء 
والحلفاء لــإمــارات العربية املتحدة. 
وتلتزم الدولة بتقديم العون حيثما 
أمـــــــــــكـــــــــــن، لـــــــلـــــــمـــــــســـــــاعـــــــدة يف الـــــــــحـــــــــد مــــن 
انــتــشــار فـــروس )كــوفــيــد-19(«. وتــأيت 
هــــــــــــذه املـــــــــســـــــــاعـــــــــدات يف إطـــــــــــــــار تـــــضـــــامـــــن 
الدولة وتعاونها وعملها الدؤوب مع 
دول الـــعـــالـــم لـــلـــحـــد مــــن انـــتـــشـــار هـــذه 
الجائحة. وقد قامت بعد فرتة وجيزة 
مــن ظــهــور الـــفـــروس، بـــإعـــادة تجهيز 

املــــــــصــــــــانــــــــع إلنـــــــــــتـــــــــــاج مـــــــــــعـــــــــــدات الـــــــوقـــــــايـــــــة 
الــشــخــصــيــة. وأرســـلـــت دولــــة اإلمــــارات 
ــــاً مــــــــن املــــــســــــاعــــــدات  ــ ــنـ ــ ــ أكــــــــــر مــــــــن 716 طـ
الــطــبــيــة إىل 63 دولــــة، واســتــفــاد منها 
أكـــــــــــــر مــــــــــن 716 ألــــــــــفــــــــــاً مــــــــــن الـــــعـــــامـــــلـــــن 
ــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة يف جــمــيــع  بــــمــــجــــال الـــــرعـ
ــــتــــــواء فـــــروس  أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم عـــــى احــ
»كــوفــيــد-19«. ويف أبــريــل املـــايض، أمر 
صــــــاحــــــب الـــــســـــمـــــو الـــــشـــــيـــــخ مــــحــــمــــد بـــن 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء حـــاكـــم دبـــي، 
بــــــــــــإرســــــــــــال 60 طـــــــــنـــــــــاً مــــــــــن املــــــــســــــــاعــــــــدات 
الـــطـــبـــيـــة الـــعـــاجـــلـــة لــلــمــمــلــكــة املـــتـــحـــدة. 
ــــنـــــدن«  وتـــــــــم تـــــحـــــويـــــل مــــــركــــــز »إكـــــــســـــــل لـ
لــــــــلــــــــمــــــــعــــــــارض واملـــــــــــــؤتـــــــــــــمـــــــــــــرات املـــــــمـــــــلـــــــوك 
ــــبـــــي  ــــبــــــل شـــــــركـــــــة أبـــــوظـ ــــامــــــل مــــــــن قــ ــــكــ ــــالــ بــ
الـــــــــوطـــــــــنـــــــــيـــــــــة لـــــــــلـــــــــمـــــــــعـــــــــارض )أدنــــــــــــــــيــــــــــــــــك(، 
ــــيـــــة  بــــــــالــــــــتــــــــعــــــــاون مــــــــــع الــــــــجــــــــهــــــــات الـــــصـــــحـ
ــــكــــــة املــــــــتــــــــحــــــــدة، إىل  ــــلــ ــــمــ ــــتــــــصــــــة يف املــ املــــــخــ
مــســتــشــفــى مــــيــــداين مــــؤقــــت، ملــواجــهــة 
تـــــداعـــــيـــــات فـــــــــروس كـــــــورونـــــــا املـــســـتـــجـــد 

)كوفيد-19(.
عواصم ■ وام

اإلمارات تتبرع بأدوات اختبار »كورونا« 
لـ »الصحة العالمية«

شحنة المساعدات اإلماراتية ستمكن المملكة المتحدة من تصنيع 
ماليين الكمامات الطبية. ■وام

ــــــاة جــمــعــة  أقــــيــــمــــت، أمــــــــس، أول صـ
باملساجد السعودية، بعد توقفها يف 
13 مــــارس املـــــايض، ضــمــن اإلجـــــراءات 
االحرتازية التي اتخذتها السلطات يف 
ــــار فـــــــروس  ــــتــــــشــ املــــمــــلــــكــــة لــــلــــحــــد مـــــــن انــ
كــــورونــــا املــســتــجــد )كــــوفــــيــــد-19(، كــمــا 
أدى األردنـــــــــــيـــــــــــون صــــــــــاة الـــــجـــــمـــــعـــــة يف 
املساجد للمرة األوىل منذ إغاقها يف 
مـــــــــــــــــارس، حــــــيــــــث شــــــــــــــارك ويل الــــعــــهــــد 
األردين، األمـــر حــســن بــن عبدالله، 
املـــــــصـــــــلـــــــن الــــــــــصــــــــــاة يف مــــــســــــجــــــد املـــــلـــــك 
حسن )غرب عمان(، واضعاً كمامة 

وقفازين.
وتــــــــفــــــــصــــــــيــــــــاً، فــــــتــــــحــــــت الـــــــجـــــــوامـــــــع 
واملـــــــــــــــســـــــــــــــاجـــــــــــــــد الــــــــــــــســــــــــــــعــــــــــــــوديــــــــــــــة، أمـــــــــــس 
الجمعة، أبوابها الستقبال املصلن، 
لـــــــتـــــــأديـــــــة صـــــــــــاة الـــــجـــــمـــــعـــــة يف مــــنــــاطــــق 
اململكة ومحافظاتها كافة، عدا مكة 

املكرمة.
وكــــــان وزيــــــر الــــشــــؤون اإلســـامـــيـــة 
والــــــــــــــدعــــــــــــــوة واإلرشــــــــــــــــــــــــــاد الــــــــســــــــعــــــــودي، 
الــــــشــــــيــــــخ الــــــــدكــــــــتــــــــور عـــــبـــــدالـــــلـــــطـــــيـــــف بـــن 
عــبــدالــعــزيــز آل الــشــيــخ، وجــــه جميع 
الــــــــــــخــــــــــــطــــــــــــبــــــــــــاء يف مـــــــــخـــــــــتـــــــــلـــــــــف مــــــــنــــــــاطــــــــق 
ومـــــــــحـــــــــافـــــــــظـــــــــات املـــــــمـــــــلـــــــكـــــــة بــــتــــخــــصــــيــــص 
خـــــــــطـــــــــبـــــــــة الــــــــــجــــــــــمــــــــــعــــــــــة لــــــــــلــــــــــحــــــــــديــــــــــث عــــــن 
»اإلجــراءات االحرتازية تجاه فروس 

كورونا«.
وقــــــــــد اعــــــتــــــمــــــدت وزارة الــــــشــــــؤون 
اإلســــــــــامــــــــــيــــــــــة والــــــــــــــدعــــــــــــــوة واإلرشـــــــــــــــــــــــــاد، 
أمــــــــــــــــــــس، 3869 مــــــــــســــــــــجــــــــــداً إضـــــــــافـــــــــيـــــــــاً 
بــــمــــنــــاطــــق الـــــســـــعـــــوديـــــة إلقـــــــامـــــــة صـــــاة 
ــــمـــــعـــــة مـــــــؤقـــــــتـــــــاً، بـــــــــــــــدءاً مــــــــن الـــــيـــــوم  الـــــجـ
الــجــمــعــة وحـــتـــى إشـــعـــار آخـــــر، ضــمــن 
اإلجـــــــــــــراءات االحـــــــرتازيـــــــة الــــتــــي تــنــفــذهــا 

الـــــــــوزارة لــتــخــفــيــف الــــزحــــام بـــالـــجـــوامـــع 
وتحقيق التباعد بن املصلن، ضمن 
الروتوكوالت الصحية املعتمدة من 
الـــــجـــــهـــــات املــــخــــتــــصــــة ملــــنــــع تــــفــــي وبــــــاء 

كورونا املستجد )كوفيد-19(.
أدى  نـــــــــــــــفـــــــــــــــســـــــــــــــه،  الـــــــــــــــــســـــــــــــــــيـــــــــــــــــاق  يف 
ــــعـــــة، لـــلـــمـــرة  ـــمـ األردنــــــــــيــــــــــون صـــــــــاة الـــــجــ
األوىل مـــــــنـــــــذ أكــــــــــــــر مـــــــــــن 75 يـــــــــــومـــــــــــاً يف 
مساجد اململكة، الــتــي كــانــت مغلقة 
ضــــــمــــــن إجــــــــــــــــــــــراءات مـــــــواجـــــــهـــــــة انـــــتـــــشـــــار 

فروس كورونا املستجد.
وتـــــــــوافـــــــــد املــــــصــــــلــــــون إىل املـــــســـــاجـــــد 
ألداء صـــاة الــجــمــعــة، بــعــد الــســمــاح 
بـــحـــركـــة املـــصـــلـــن، ســــــراً عــــى األقــــــدام 
بـــن الــســاعــة الـــحـــاديـــة عــشــرة والــثــنــيــة 
ــــــاة يف آخـــــر  ــــــصـ ــــقــــــط ألداء الـ ــــراً وفــ ــ ــــهـ ــ ظـ

جـــمـــعـــة تـــشـــهـــد حــــظــــر تـــــجـــــوال بــســبــب 
الوباء.

ــــالــــــة »فـــــرانـــــس  وذكــــــــــرا مــــــصــــــورا وكــ
بـــــــرس« أن املــــســــاجــــد شــــهــــدت وجـــــــوداً 
أمنياً وإجــراءات مشددة بمداخلها، 
ــتـــــزام املـــصـــلـــن بـــــاإلجـــــراءات  ــ لـــضـــمـــان الـ

الوقائية.
وتـــــــــــــم قــــــــيــــــــاس درجـــــــــــــــــــات الــــــــــحــــــــــرارة 
لــلــمــصــلــن لـــــدى دخـــولـــهـــم املـــســـاجـــد، 
بـــيـــنـــمـــا قــــامــــت لــــجــــان الـــتـــقـــي الــــوبــــايئ 
بـــــــــســـــــــحـــــــــب عـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــات عـــــــــــشـــــــــــوائـــــــــــيـــــــــــة مــــــن 

بعضهم لفحصها.
ووزعــــــــــــــــت كـــــــمـــــــامـــــــات وســـــــــجـــــــــادات 
صـــــــــاة ذات اســــــتــــــخــــــدام واحـــــــــــد ملـــــــن ال 
يحمل ســجــادة صــاة، بينما حــددت 
عــى األرض مــواقــع للمصلن إلبــقــاء 

مسافات أمان بينهم.
وشــــــــــــــــارك ويل الــــــعــــــهــــــد األردين، 
األمـــــر حـــســـن بــــن عـــبـــدالـــلـــه، املــصــلــن 
الصاة يف مسجد امللك حسن )غرب 
ــــاً كـــمـــامـــة وقــــفــــازيــــن،  ــــعــ ــــمــــــان(، واضــ عــ
فيما لم تتجاوز مدة خطبة الجمعة 

يف معظم املساجد 10 دقائق.
وقـــــــــــــــــــــــــال أحــــــــــــــــــــد املــــــــــصــــــــــلــــــــــن هــــــــاشــــــــم 
ــــاً(: »نـــحـــمـــد الــلــه  الــــحــــزمــــاوي )70 عـــــامـ
عــــــــــــى هـــــــــــــــذه الـــــــــــــظـــــــــــــروف الــــــــــتــــــــــي مــــــــــــر بــــهــــا 
األردن، وانــتــصــر عــلــيــهــا، نــحــمــد الــلــه 
عى هــذه النعمة أن فتحت املساجد 

وعاد املصلون لبيوت الله«.
وشــــــــــــــهــــــــــــــدت املــــــــــمــــــــــلــــــــــكــــــــــة، مــــــــــنــــــــــذ 21 
مـــــــارس، إجـــــــــراءات إغــــــاق شـــبـــه تــــام، 
تــشــمــل حـــظـــراً شـــامـــاً لــلــتــجــول خــال 

ســـــــــــاعـــــــــــات الــــــــلــــــــيــــــــل وأيــــــــــــــــــــــام الــــــجــــــمــــــعــــــة، 
ملــــــــواجــــــــهــــــــة انــــــــتــــــــشــــــــار فــــــــــــــــروس كــــــــورونــــــــا 

املستجد.
ــــكــــــومــــــة، األســــــبــــــوع  وأعــــــلــــــنــــــت الــــــحــ
املـــايض، إعـــادة فتح املــســاجــد، اعتباراً 
مــــــــــــن أمــــــــــــــــس الــــــــجــــــــمــــــــعــــــــة ألداء صــــــــاة 

الجمعة فقط، والكنائس اعتباراً من 
غٍد األحد لصاة األحد.

لــكــنــهــا عــــادت وأعــلــنــت الخميس 
ــــانـــــت  رفـــــــــــع مـــــعـــــظـــــم الــــــــقــــــــيــــــــود، الـــــــتـــــــي كـ
تـــــــفـــــــرضـــــــهـــــــا مــــــــنــــــــعــــــــاً النـــــــــتـــــــــشـــــــــار فـــــــــــروس 
كـــــورونـــــا املـــســـتـــجـــد، بـــمـــا يف ذلــــــك فــتــح 
املـــــســـــاجـــــد ألداء الــــــصــــــلــــــوات الـــخـــمـــس 
وفــــتــــح الـــكـــنـــائـــس، اعــــتــــبــــاراً مــــن الـــيـــوم 
الــــــــســــــــبــــــــت، بــــــســــــبــــــب الــــــــــوضــــــــــع الــــــــوبــــــــايئ 

املطمنئ.
وقـــــــــــــــــــــــررت الـــــــــحـــــــــكـــــــــومـــــــــة، كــــــــذلــــــــك، 
إلــــغــــاء حـــظـــر الـــتـــجـــول الـــشـــامـــل الــــذي 
كـــــــــــــان يـــــــــفـــــــــرض لــــــــــــــــــ24 ســـــــــاعـــــــــة كــــــــــل يـــــــوم 
جــمــعــة، اعـــتـــبـــاراً مـــن الـــيـــوم الــســبــت، 
كـــمـــا قـــلـــصـــت ســـــاعـــــات حـــظـــر الـــتـــجـــول 
ــــاعـــــات فـــقـــط بــن  الــــيــــومــــي إىل ســـــت سـ
الـــ12 لياً والسادسة صباحاً. وألغي 
الـــعـــمـــل بـــنـــظـــام حـــركـــة املـــركـــبـــات وفـــق 
ــــفــــــردي،  ــــــي أو الــ ــــــزوجـ رقـــــــم لــــوحــــتــــهــــا الـ
وسُتفتح املطاعم واملقاهي وفق قيود 
وضـــــــــــــــــــوابـــــــــــــــــــط، وســـــــــيـــــــــســـــــــمـــــــــح بـــــتـــــنـــــظـــــيـــــم 
أنشطة األندية والفعاليات الرياضية 
لــــــــــكــــــــــن دون جـــــــــــمـــــــــــهـــــــــــور. كــــــــــمــــــــــا قــــــــــــــررت 
الحكومة فتح املواقع السياحية أمام 
الــــــــســــــــيــــــــاحــــــــة املــــــــحــــــــلــــــــيــــــــة، وفـــــــــتـــــــــح قــــــطــــــاع 
الــــــــــفــــــــــنــــــــــدقــــــــــة والـــــــــــضـــــــــــيـــــــــــافـــــــــــة والــــــــــســــــــــمــــــــــاح 
ــــالــــــطــــــران الــــــــداخــــــــي. لــــكــــن ســـيـــســـتـــمـــر  بــ
إغاق الجامعات واملدارس واملعاهد 
وريــــــــــــــاض األطـــــــــفـــــــــال ودور الــــســــيــــنــــمــــا، 
وتـــــبـــــقـــــى رحــــــــــــات الـــــــــطـــــــــران الـــــخـــــارجـــــي 
مــــــــتــــــــوقــــــــفــــــــة. وســـــــــجـــــــــل األردن، حــــتــــى 
أمـــس، 765 إصــابــة مــؤكــدة بــفــروس 
كورونا، وتسع وفيات فقط بحسب 

األرقام الرسمية.
عواصم ■ وكاالت

إقامة أول صالة جمعة 
بمساجد السعودية 

واألردن منذ إغالقها 
في مارس

المطاعم والمقاهي في األردن سُتفتح وفق 
قيود وضوابط، وسيسمح بتنظيم أنشطة 

مصلون يؤدون صالة الجمعة في أحد مساجد الرياض بعد تطبيق قواعد التباعد االجتماعي.■ رويترزاألندية والفعاليات الرياضية.. لكن دون جمهور.

ين  كمامة وقفاز
ً
ولي عهد األردن يشارك المصلين واضعا

قيمة األدوات 10 ماليين 
دوالر أميركي، تكفي 
لفحص 500 ألف شخص.

قــال وزيــر الــدولــة للشؤون 
الــــخــــارجــــيــــة، الــــدكــــتــــور أنــــور 
قــــــــــــــــــــــــرقــــــــــــــــــــــــاش، أمــــــــــــــــــــــــــــــــــس، إن 
»الخليج ال يمكن أن يعود 
إىل ما كان عليه قبل أزمة 

قطر«.
وقـــــال يف تـــغـــريـــدة عــى 
ــــابــــــه يف »تــــــــــويــــــــــرت«: »ال  حــــــســ
قـــــــــــطـــــــــــر يف  أزمــــــــــــــــــــــــــة  أن  أرى 
ذكـــــــــراهـــــــــا الـــــثـــــالـــــثـــــة تـــســـتـــحـــق 
الــــــــــــــــتــــــــــــــــعــــــــــــــــلــــــــــــــــيــــــــــــــــق، افــــــــــــــــــرتقــــــــــــــــــت 
املسارات، وتغّر الخليج، 
وال يــمــكــن أن يــعــود إىل ما 

كان عليه«.
وأضــــــــــــــــــــــــــــــــــاف: »أســــــــــــبــــــــــــاب 
األزمـــــــــة مــــعــــروفــــة، والــــحــــّل 
كذلك معروف وسيأيت يف 
أوانــــــــــــــــــــه. ولــــــــعــــــــل الــــنــــصــــيــــحــــة 
األفــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــي تـــــــــجـــــــــاهـــــــــل 
وتجاوز التصعيد والعمل 

للمستقبل«.
دبي ■ اإلمارات اليوم

قرقاش: الخليج 
ال يمكن أن يعود 
إلى ما كان عليه 

قبل أزمة قطر

رئيس إندونيسيا يؤدي صالة الجمعة بالمسجد
أدى الرئيس اإلندونيسي، جوكو 

ويدودو، صالة الجمعة في 
جماعة، أمس، ألول مرة منذ 

فرض الحكومة تدابير صارمة للحد 
من انتشار فيروس كورونا 
المستجد، في شهر أبريل.
ونشر مكتب الرئاسة في 

إندونيسيا مقطع فيديو على 
موقع »يوتيوب«، يظهر فيه 
الرئيس ويدودو وهو يرتدي 

كمامة، ويخضع لقياس درجة 
الحرارة قبل دخوله ألداء صالة 

الجمعة في مسجد »بيت 

الرحيم« بمجمع القصر الرئاسي.
وقال خطيب الجمعة، أمس، إن 

 أخرى في 
ً
إندونيسيا ودوال

العالم تواجه محنة بسبب 
فيروس كورونا، وأعرب عن أمله 

أن ينتهي الوباء حتى تعود 
الحياة إلى طبيعتها.

وعاد اإلندونيسيون في 
العاصمة جاكرتا إلى المساجد 

ألداء صالة الجمعة، أمس، بعد 
أن بدأت سلطات جاكرتا، أمس 

الجمعة، تخفيف تدابير اإلغالق، 
من خالل السماح للمواطنين 

بحضور صلوات الجماعة 
والعودة إلى مقار عملهم، مع 

االلتزام بقواعد التباعد 
االجتماعي، وارتداء الكمامات 

بشكل دائم.
وستفتح مراكز التسوق في 

المدينة التي يسكنها 10 ماليين 
نسمة، أبوابها يوم 15 يونيو، 

لكن المدارس ستظل مغلقة 
حتى إشعار آخر.

وبموجب القواعد الجديدة، 
يتعين على دور العبادة الحد من 
عدد مرتاديها. ووضع المصلون 

في مسجد األزهر كمامات، 
وخضعوا لقياس درجة الحرارة 

قبل الدخول. واستأنفت بعض 
وسائل النقل العام العمل، ومن 
المقرر أن تفتح الشركات والمراكز 

التجارية في المدينة أبوابها، 
خالل األسبوعين المقبلين.

وكان الزحام المروري في بعض 
أنحاء جاكرتا، أمس الجمعة، 
 إلى العودة إلى ما 

ً
مؤشرا

تصفه السلطات بأنه الوضع 
الطبيعي الجديد.
جاكرتا ■ وكاالت

3869
 بمناطق 

ً
 إضافيا

ً
مسجدا

السعودية، تم تخصيصها 
إلقامة صالة الجمعة 
.
ً
مؤقتا
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شهدت جبهات الجوف ومأرب ونهم 
صــنــعــاء، أمــــس، مـــعـــارك عــنــيــفــة بني 
قــــــــــــــــوات الـــــــجـــــــيـــــــش الــــــيــــــمــــــنــــــي مــــــســــــنــــــودة 
بــــــالــــــقــــــبــــــائــــــل مــــــــــن جـــــــهـــــــة ومـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات 
الـــحـــويث االنــقــابــيــة مـــن جــهــة أخــــرى، 
ــــفــــــرت عــــــن مـــــصـــــرع الـــــعـــــشـــــرات مــن  أســ
ــيـــــادات مــيــدانــيــة  ــ الـــحـــوثـــيـــني، بــيــنــهــم قـ
بـــــــــــــــــارزة، فــــيــــمــــا تــــــواصــــــلــــــت الــــــخــــــروقــــــات 
لــلــهــدنــة األمــمــيــة يف جــبــهــات الساحل 

الغربي لليمن.
ويف الـــتـــفـــاصـــيـــل، أكــــــدت مـــصـــادر 
مـــيـــدانـــيـــة يف مـــحـــافـــظـــة الـــــجـــــوف شـــرق 
الــــعــــاصــــمــــة الــــيــــمــــنــــيــــة صــــنــــعــــاء مـــصـــرع 
قـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــادات مــــــــــــــيــــــــــــــدانــــــــــــــيــــــــــــــة يف صــــــــــفــــــــــوف 
ميليشيات الحويث االنقابية، خال 
ــــا مــــحــــيــــط  ــــهــ ــــدتــ ــــهــ املـــــــــواجـــــــــهـــــــــات الــــــــتــــــــي شــ
مدينة الحزم عاصمة املحافظة، ليل 
الخميس وفجر أمــس، بــني الجيش 
الـــــــــيـــــــــمـــــــــنـــــــــي والـــــــــــقـــــــــــبـــــــــــائـــــــــــل وعـــــــــنـــــــــاصـــــــــرهـــــــــم 

االنقابية.
املــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــادر إىل أن  وأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارت 
املواجهات دارت يف عىل تخوم املدينة 
الـــــتـــــي حــــولــــتــــهــــا املــــيــــلــــيــــشــــيــــات إىل ثــكــنــة 
عـــــــســـــــكـــــــريـــــــة كـــــــــــبـــــــــــرة، ودفـــــــــــعـــــــــــت إلـــــيـــــهـــــا 
بــــــآلــــــيــــــات وتـــــــعـــــــزيـــــــزات مــــســــلــــحــــة خـــــال 
األســـــــابـــــــيـــــــع املـــــــاضـــــــيـــــــة، وقــــــــامــــــــت بـــحـــفـــر 
أنـــــــــفـــــــــاق وخــــــــــنــــــــــادق وبـــــــــنـــــــــاء مــــــتــــــاريــــــس، 
ونـــشـــر أســـلـــحـــة عــــىل أســـطـــح الــبــنــايــات 
ويف شــــــــــــــوارع املـــــــديـــــــنـــــــة، فــــيــــمــــا دفــــعــــت 
قـــــــوات الـــجـــيـــش والــــقــــبــــائــــل بـــتـــعـــزيـــزات 
بـــــــــــهـــــــــــدف  كــــــــــــــــــبــــــــــــــــــرة إىل مــــــــــــحــــــــــــيــــــــــــطــــــــــــهــــــــــــا، 

استعادتها من امليليشيات.
وأكــدت املــصــادر مصرع القيادي 

الحويث واملشرف العام للميليشيات 
يف الــــــــــجــــــــــوف، املـــــــــدعـــــــــو يـــــحـــــيـــــى مـــحـــمـــد 
ــــيـــــى األعــــــــــــــــــور، مــــــــع الـــــــعـــــــشـــــــرات مـــن  يـــــحـ
عــــــنــــــاصــــــره، إىل جــــــانــــــب تــــــدمــــــر آلـــــيـــــات 
عــــســــكــــريــــة وتــــحــــصــــيــــنــــات حـــــوثـــــيـــــة، تـــم 
استهدافها من قبل مدفعية الجيش 

ومقاتات التحالف العربي.
وأكــــــــــــــــــــــدت مــــــــــــصــــــــــــادر مــــــــيــــــــدانــــــــيــــــــة يف 
الـــجـــوف أن مــقــاتــات الــتــحــالــف شنت 
ــــيـــــات  ــــــىل آلـ خـــــمـــــس غــــــــــــارات مــــتــــتــــالــــيــــة عـ
ومــــــــخــــــــازن أســـــلـــــحـــــة لــــلــــمــــيــــلــــيــــشــــيــــات يف 
مــــــــعــــــــســــــــكــــــــر الــــــــــلــــــــــبــــــــــنــــــــــات األعــــــــــــــــــــــــىل شــــــــــرق 
الحزم، ما أدى إىل تدمرها ومصرع 

وإصابة عدد من الحوثيني.
ويف مـــــــــــــــــــــأرب، شـــــــــهـــــــــدت جـــــبـــــهـــــات 
صـــــــــــرواح غــــــــرب املــــحــــافــــظــــة مــــواجــــهــــات 
أشد ضراورة بني الجانبني عن األيام 
املــاضــيــة، أدت إىل ســقــوط الــعــشــرات 
ــــنــــــاصــــــرهــــــم  مـــــــــن قــــــــــيــــــــــادات الـــــــــحـــــــــويث وعــ
املــــغــــرر بـــهـــم، وفــــقــــاً ملــــصــــادر مــيــدانــيــة، 
مـــــــــشـــــــــرة إىل أن أعـــــــــنـــــــــف املـــــــــواجـــــــــهـــــــــات 
تــــركــــزت بــــالــــقــــرب مــــن نـــقـــطـــة الـــكـــســـارة 

عىل تخوم جبال هيان.
وأكــدت املــصــادر مصرع القيادي 
الــــــحــــــويث الــــــــبــــــــارز، أبـــــوصـــــالـــــح الـــــذيـــــب، 
والقيادي الحويث عبدالوهاب فاضل 
مــــــنــــــصــــــور الــــــجــــــنــــــيــــــد، املـــــــعـــــــني مـــــــــن قـــبـــل 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــــحــــــويث بـــمـــنـــصـــب مـــديـــر 
مكتب الــواجــبــات الــزكــويــة، واملــشــرف 
الـــــــــثـــــــــقـــــــــايف بــــــــمــــــــديــــــــريــــــــة حــــــــــيــــــــــس، خــــــــال 
مــــــــــشــــــــــاركــــــــــتــــــــــه يف الــــــــــــقــــــــــــتــــــــــــال بـــــــجـــــــبـــــــهـــــــات 
صرواح، بعد استقدام مجاميع من 
عـــنـــاصـــر الــــحــــويث مــــن تـــهـــامـــة ومــنــاطــق 

أخرى إىل محيط مأرب.
وأشــــــــــــــــــــــارت املــــــــــــصــــــــــــادر إىل مـــــصـــــرع 
ــــحــــــويث إبـــــراهـــــيـــــم عـــبـــدالـــلـــه  الـــــقـــــيـــــادي الــ
الـــــســـــقـــــاف، وعــــــاطــــــف بــــشــــر الــــــحــــــداد، 
وســيــف أحــمــد صــالــح نــاصــر الـــحـــداء، 
وأحــــــــــــمــــــــــــد قــــــــــايــــــــــد حــــــــســــــــن الــــــحــــــبــــــيــــــي، 
ــــلـــــه مـــعـــيـــض،  ــــبـــــدالـ وحــــــمــــــدي أحـــــمـــــد عـ
ومـــــــراد عــــي قـــاســـم رشــــيــــده، وفـــــارس 
ــــمـــــد عــــــــامــــــــر، وحــــــــامــــــــد شــــاكــــر  عــــــــي مـــــحـ
صـــــــالـــــــح شـــــــــاكـــــــــر، ونـــــــــاجـــــــــي عـــــــــي نـــــاجـــــي 
ســـــــــــــيـــــــــــــان، وكـــــــــلـــــــــهـــــــــم مـــــــــــــن الــــــــــقــــــــــيــــــــــادات 
ــــيـــــة لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات، إىل جـــانـــب  ــــيـــــدانـ املـ
الــــعــــشــــرات مــــن عـــنـــاصـــرهـــم، وإصــــابــــة 

وأسر آخرين.
مـــــن جــــانــــبــــهــــا، قـــصـــفـــت مـــقـــاتـــات 
التحالف تعزيزات وآلــيــات حوثية يف 
مـــــــحـــــــيـــــــط صـــــــــــــــــــــــرواح ومــــــــــديــــــــــريــــــــــة مــــــجــــــزر 
بــمــأرب بــأكــر مــن 10 غـــارات، مخّلفة 
خـــســـائـــر كــــبــــرة يف صــــفــــوف الـــحـــوثـــيـــني 

وآلياتهم العسكرية.
وكــــــــــــــانــــــــــــــت مـــــــــــقـــــــــــاتـــــــــــات الـــــــتـــــــحـــــــالـــــــف 
قــصــفــت، لــلــيــوم الـــثـــاين عـــىل الـــتـــوايل، 
مـــواقـــع لــلــحــوثــيــني يف مــحــيــط مــديــريــة 
حـــــــرض يف مــــحــــافــــظــــة حـــــجـــــة، وشـــنـــت 
أمس أربع غارات عىل موقع عسكري 
سري بني حرض وعبس، ما أدى إىل 
تــدمــر تــحــصــيــنــات، ومـــصـــرع وإصــابــة 

عدد من العناصر الحوثية.
من جهة أخرى، كشفت مصادر 
مطلعة يف العاصمة اليمنية صنعاء 
عن وصــول شحنة أسلحة ومعدات 
تــجــســس إىل ميليشيات الــحــويث عرب 
ســـــــــــــــــواحـــــــــــــــــل الـــــــــــــــحـــــــــــــــديـــــــــــــــدة الـــــــــخـــــــــاضـــــــــعـــــــــة 

لسيطرت امليليشيات، مشرة إىل أن 
ــنــــــة دخــــــــلــــــــت إىل الــــــــحــــــــديــــــــدة يف  ــ ــــحــ الــــــشــ
الــــعــــشــــر األواخـــــــــــر مـــــن شــــهــــر رمــــضــــان، 

ونقلت إىل صنعاء مع أيام العيد.
وأوضــــحــــت املــــصــــادر أن الــشــحــنــة 
ــــيـــــة  ــــنـ تـــــــضـــــــم مــــــــــعــــــــــدات تـــــــجـــــــســـــــس، وتـــــقـ
حـــــــــــديـــــــــــثـــــــــــة يف مـــــــــــــراقـــــــــــــبـــــــــــــة االتـــــــــــــــــصـــــــــــــــــاالت 
الــــعــــســــكــــريــــة واملــــــدنــــــيــــــة، الفـــــتـــــة إىل أن 
خـــــــــرباء وفــــنــــيــــني رافـــــــقـــــــوا الــــشــــحــــنــــة إىل 
صــنــعــاء، لــتــدريــب كـــوارد حــوثــيــة عىل 

استخدامها.
ويف الحديدة، أكدت مصادر يف 
ــــــوات املـــــشـــــركـــــة قـــــيـــــام مـــيـــلـــيـــشـــيـــات  ــــقـ ــ الـ
الــــــــحــــــــويث، فـــــجـــــر أمـــــــــــس، بــــاســــتــــهــــداف 
مناطق سكنية يف مديرية بيت الفقيه 
جــــــنــــــوب مـــــديـــــنـــــة الـــــــحـــــــديـــــــدة، مـــــــا دفـــــع 
ــــقــــــوات املــــشــــركــــة إىل تـــنـــفـــيـــذ عــمــلــيــة  الــ
رصد واسعة لتحركات امليليشيات، 
ورصـــــــــــــدت مـــــخـــــابـــــئ جـــــــديـــــــدة لـــعـــنـــاصـــر 
الحويث شرق منطقة الجاح، وقامت 

باستهدافها وتدمرها.
وأشارت املصادر إىل أن العملية 
نــفــذت بــدقــة عالية، وأدت إىل وقــوع 
خــســائــر كــبــرة يف صــفــوف امليليشيات 
ــــيــــــة، فــــيــــمــــا فـــــرت  ــــقــــــابــ وعـــــنـــــاصـــــرهـــــا االنــ
بــقــيــة الــعــنــاصــر الــتــي كــانــت تــخــتــبــئ يف 
املــنــطــقــة. وكـــانـــت مــيــلــيــشــيــات الــحــويث 
ــــلـــــت خــــروقــــهــــا لـــلـــهـــدنـــة األمـــمـــيـــة،  واصـ
وقـــامـــت بـــاســـتـــهـــداف الـــقـــرى الــســكــنــيــة 
واملـــــــــــزارع يف مـــنـــطـــقـــة الـــــجـــــاح بـــمـــديـــريـــة 
بـــيـــت الــفــقــيــه بـــاألســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة نـــوع 
م.ط عيار 23، وباألسلحة املتوسطة 
عيار 12.7 وعيار 14.5 بشكل متعمد 

وعنيف.
كـــمـــا اســـتـــهـــدفـــت مــــواقــــع الـــقـــوات 
املشركة واألحياء السكنية يف الفازة 
والــجــبــلــيــة بــمــديــريــة الــتــحــيــتــا، وشـــرق 
مـــديـــريـــة حـــيـــس، انـــطـــاقـــاً مـــن مــواقــع 
تـــمـــركـــزهـــا يف مـــثـــلـــث الــــعــــديــــن ومـــفـــرق 

سقم.
ويف صعدة، أقدمت امليليشيات 
عــىل اخــتــطــاف قــيــادي سلفي بـــارز من 
مـــــنـــــطـــــقـــــة دمـــــــــــــــاج شــــــــمــــــــال املــــــحــــــافــــــظــــــة، 
يــدعــى ســـرور الـــوادعـــي، بــعــد اقــتــحــام 
مـــنـــزلـــه والـــعـــبـــث بـــــه، وقــــامــــوا بــاقــتــيــاد 

سرور إىل منطقة مجهولة.
ويف إب، أقــدمــت عناصر حوثية 
عــــــىل قــــتــــل مــــــواطــــــن وزوجـــــــتـــــــه بــــإطــــاق 
ــــتـــــي كــــانــــوا  الــــــرصــــــاص عـــــىل الــــحــــافــــلــــة الـ
يـــــســـــتـــــقـــــلـــــونـــــهـــــا عـــــــــــىل خـــــــــــط املــــــــعــــــــايــــــــن يف 
مدينة إب، بعد قدومهم من مديرية 
حـــــبـــــيـــــش لـــــــــشـــــــــراء احـــــــتـــــــيـــــــاجـــــــات عــــــرس 

ابنتهم التي أصيبت يف الحادث.
وذكــــــــــــــــــــــــــرت مـــــــــــــصـــــــــــــادر مـــــــحـــــــلـــــــيـــــــة أن 
مــــســــلــــحــــني حـــــوثـــــيـــــني عــــــــىل مــــــــن طـــقـــم 
عــســكــري، يف إحـــدى الــنــقــاط الواقعة 
عـــىل خـــط املــعــايــن، غـــرب مــديــنــة إب، 
أطـــــــــلـــــــــقـــــــــوا وبـــــــــــــــــــاً مــــــــــــن الــــــــــــــرصــــــــــــــاص عــــىل 
الحافلة وهي يف طريقها إىل املدينة، 
ــــة الــــتــــي  ــيــ ــ ــنــ ــ ــــيــــــدة مـــــــن الــــنــــقــــطــــة األمــ ــــعــ وبــ
كــــانــــوا يـــتـــمـــركـــزون فـــيـــهـــا، مــــا أدى إىل 
مــــــــقــــــــتــــــــل امـــــــــــــــــــــــــــرأة وزوجــــــــــــــــهــــــــــــــــا مــــــــــــــن بـــــيـــــت 
ــــهـــــم الــــتــــي  ــــتـ ــنـ ــ الــــــجــــــعــــــفــــــري، وإصـــــــــابـــــــــة ابـ
كـــانـــت تــســتــعــد لـــعـــرســـهـــا، يف جــريــمــة 

هزت مدينة إب ومحيطها.
صنعاء ■ اإلمارات اليوم 

وصول شحنة أسلحة وأجهزة تجسس للميليشيات

مصرع عدد من قيادات 
الحوثي في جبهات 

محيط صنعاء
مقاتالت التحالف قصفت تعزيزات وآليات حوثية 

في محيط صرواح ومديرية مجزر بمأرب.

ميليشيات الحوثي واصلت خروقاتها وانتهاكاتها 
للهدنة األممية في جبهات الساحل الغربي.

إصابات »كورونا« 
ترتفع إلى 453 

بينها 103 حاالت 
وفاة.

أعلنت اللجنة الوطنية العليا 
لمواجهة وباء فيروس 
كورونا في اليمن ارتفاع 
حاالت اإلصابة إلى 453، 
بينها 103 حاالت وفاة. 
وأكدت اللجنة في بيان 

على »تويتر«، تسجيل 34 
حالة جديدة، بينها خمس 
وفيات، حيث سجلت في 
لحج 11 إصابة، بينها حالة 

وفاة، فيما سجل في تعز 
13 إصابة، بينها حالة وفاة، 

وفي حضرموت سبع 
حاالت إصابة، بينها حالتا 

وفاة، بينما ُسجل حالتان 
في أبين والضالع، وحالة 

وفاة في المهرة. 
وأشارت اللجنة الوطنية 

إلى ارتفاع حاالت اإلصابة 
المؤكدة بفيروس كورونا 

في اليمن منذ أبريل 
الماضي إلى 453 حالة، 
منها 103 حاالت وفاة، 

و17 حالة تعاٍف.
عدن ■ اإلمارات اليوم

قوات الشرعية اليمنية كبدت الميليشيات خسائر فادحة في جبهات عدة. ■ أرشيفية 

شــــــــــارك املــــــئــــــات يف مـــيـــنـــيـــابـــولـــيـــس يف 
مــراســم تــأبــني جـــورج فــلــويــد، الــذي 
تويف أثناء قيام الشرطة بتوقيفه، 
يف قضية أشعلت تظاهرات واسعة 
يف الواليات املتحدة والعالم، فيما 
تـــعـــّهـــد الـــنـــاشـــط مــــن أجــــــل الـــحـــقـــوق 
املــــــــــــــدنــــــــــــــيــــــــــــــة، آل شــــــــــــــــاربــــــــــــــــتــــــــــــــــون، بـــــــــــأن 
ــــتـــــواصـــــل إىل أن  ــتـ ــ االحــــــتــــــجــــــاجــــــات سـ

»نغّر نظام العدالة بأكمله«.
وبـــــــــــــــعـــــــــــــــد املـــــــــــــــــــــــراســـــــــــــــــــــــم، خـــــــــرجـــــــــت 
ــــا  ــــهــ ــــمــ تــــــــــــــــظــــــــــــــــاهــــــــــــــــرات، اّتــــــــــــــــســــــــــــــــم مــــــعــــــظــ
ــــيــــــة يف مــــــــــــــدن عــــــــــــــــــدة. فــــفــــي  ــــمــ ــــلــ ــــالــــــســ بــ
نـــــــــيـــــــــويـــــــــورك، احــــــتــــــشــــــد اآلالف عـــىل 
جسر بروكلني، بينما تم رفع حظر 
الـــــــــــتـــــــــــجـــــــــــول يف واشـــــــــــنـــــــــــطـــــــــــن ولــــــــــــــوس 

أنجلوس، وتراجع عدد الحشود.
ويف مـــــــيـــــــنـــــــيـــــــابـــــــولـــــــيـــــــس، تـــــعـــــّهـــــد 
محامي فلويد أمــام املعّزين بجلب 
الـــعـــدالـــة لـــأســـود، الــبــالــغ 46 عــامــاً 
الذي تويف أثناء توقيفه يف 25 مايو، 
عــنــدمــا جــثــا شـــرطـــي أبـــيـــض الــبــشــرة 
بــــــركــــــبــــــتــــــه عـــــــــــىل عــــــنــــــقــــــه لــــــنــــــحــــــو تــــســــع 
دقــــــــــائــــــــــق. وقــــــــــــــال املــــــحــــــامــــــي بــــنــــجــــامــــن 
كــرامــب، الـــذي يمّثل عائلة فلويد: 
»لم يكن الوباء الناجم عن فروس 
كـــورونـــا هـــو مـــا قــتــل جــــورج فــلــويــد، 
بل كان وباء آخر هو وباء العنصرية 

والتمييز«. ووقـــف الحشد بصمت 
لثماين دقائق و46 ثانية، هي املدة 
ذاتها التي قضاها الشرطي ديريك 

شوفني وركبته عىل عنق فلويد.
وكـــــــان أفــــــــراد مــــن عـــائـــلـــة فــلــويــد 
بني مئات من حضروا املراسم التي 
أقيمت يف »جامعة نورث سنرال« 

املسيحية.
وركع قائد شرطة مينيابوليس 
مــــيــــداريــــا أرادونـــــــــــــــدو، بــيــنــمــا وصــلــت 
سيارة نقل املوىت وعىل متنها رفات 
فــــــلــــــويــــــد. وأقــــــيــــــمــــــت مـــــــراســـــــم تـــكـــريـــم 
لــــــــفــــــــلــــــــويــــــــد كــــــــــــذلــــــــــــك يف نـــــــــــيـــــــــــويـــــــــــورك، 
حضرها اآلالف، بمن فيهم شقيقه 
تـــــــــــــــرنـــــــــــــــس. وســـــــــــــيـــــــــــــاســـــــــــــيـــــــــــــاً، كـــــشـــــفـــــت 
الــســنــاتــورة الجمهورية عــن أالسكا 
لـــــــــيـــــــــزا مـــــــــوركـــــــــوســـــــــي أنـــــــــهـــــــــا »تـــــــــواجـــــــــه 
صــعــوبــة« يف تــحــديــد إن كـــان عليها 
دعــم إعـــادة انــتــخــاب مــرشــح حزبها 
الرئيس األمــريك دونالد ترامب يف 
انــــــــــــــتــــــــــــــخــــــــــــــابــــــــــــــات نـــــــــــــــوفـــــــــــــــمـــــــــــــــرب. وقـــــــــــــالـــــــــــــت 
مــــوركــــوســــي إن تـــــرددهـــــا جـــــاء بــعــد 
تــصــريــحــات جيمس مــاتــيــس، وزيــر 
ــــابـــــق يف عــــهــــد تـــــرامـــــب،  الـــــــدفـــــــاع الـــــسـ
الذي انتقد قبل يوم الرئيس »الذي 

يحاول تقسيمنا«.
مينيابوليس ■ أ.ف.ب

مئات األميركيين يشاركون في تأبين 
فلويد.. ودعوات لمواصلة التظاهر

أصــــــــــــيــــــــــــب عـــــــــــــــشـــــــــــــــرات الــــــفــــــلــــــســــــطــــــيــــــنــــــيــــــني 
بـــــــــــــــــجـــــــــــــــــروح واخـــــــــــــــــتـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاق، أمــــــــــــــــــــــــــــس، يف 
مواجهات مع الجيش اإلسرائيي يف 

الضفة الغربية.
وذكــــــــرت مــــصــــادر فــلــســطــيــنــيــة أن 
املــــواجــــهــــات انـــدلـــعـــت خـــــال املـــســـرات 
األســبــوعــيــة يف عـــدد مـــن قـــرى الــضــفــة 
الــــــــــــغــــــــــــربــــــــــــيــــــــــــة، الـــــــــــــتـــــــــــــي خـــــــــصـــــــــصـــــــــت هـــــــــــذا 
األســــبــــوع ألحـــيـــاء ذكـــــرى »الــنــكــســة«، 
يف إشــــــــارة إىل حــــــرب عــــــام 1967 الـــتـــي 
انــــــــــتــــــــــهــــــــــت بـــــــــــاحـــــــــــتـــــــــــال شــــــــــــــــــرق الــــــــــقــــــــــدس 

والضفة الغربية ومناطق عربية.
وبــــــــــــــــحــــــــــــــــســــــــــــــــب املـــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــادر، فــــــــــــــــإن 
فــــلــــســــطــــيــــنــــيــــاً أصــــــيــــــب يف رأســــــــــــه خـــــال 
»قمع« الجيش اإلسرائيي مسرة يف 
شـــــــــــــــــــرق طــــــــــــــــوبــــــــــــــــاس، فــــــــيــــــــمــــــــا انــــــــدلــــــــعــــــــت 
مـــــــــواجـــــــــهـــــــــات أخــــــــــــــــرى يف قـــــــــــــرى بــــلــــعــــني 
ونعلني والنبي صالح قضاء رام الله.
ويف طـــــولـــــكـــــرم، تــــظــــاهــــر نــــحــــو 60 
فــــــــــلــــــــــســــــــــطــــــــــيــــــــــنــــــــــيــــــــــاً، ورفــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــوا الـــــــــعـــــــــلـــــــــم 
الــــــفــــــلــــــســــــطــــــيــــــنــــــي عــــــــنــــــــد حــــــــــاجــــــــــز جــــــــبــــــــارة 
الـــعـــســـكـــري الــــــذي يـــفـــصـــل املـــديـــنـــة عــن 
إســـــــــــرائـــــــــــيـــــــــــل. ورددوا هـــــــــتـــــــــافـــــــــات ضــــد 

االستيطان وضم غور األردن.

ومـــــــــــــنـــــــــــــع الـــــــــــجـــــــــــيـــــــــــش االســــــــــــرائــــــــــــيــــــــــــي 
املتظاهرين من االقراب من الحاجز، 
وألقى باتجاههم قنابل الغاز املسيل 

للدموع، وأخرى صوتية.
ــــيـــــون خــــــال  ــــنـ ــــيـ ــــلـــــســـــطـ واحــــــــتــــــــج الـــــفـ
املــــــــســــــــرات األســـــبـــــوعـــــيـــــة عـــــــىل مـــخـــطـــط 

إســــــــرائــــــــيــــــــل ضــــــــم أجــــــــــــــــزاء واســــــــعــــــــة مـــن 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، ودعـــــــوا إىل تــدخــل 
دويل لــوقــف املــخــطــط، وتــحــقــيــق حل 
ــــتــــــني إلقــــــامــــــة دولــــــــــة مـــســـتـــقـــلـــهـــم  الــــــدولــ

لهم.
وقال أمني سر اللجنة التنفيذية 

ملنظمة الــتــحــريــر الفلسطينية صائب 
عــــــــــــــريــــــــــــــقــــــــــــــات، إن تــــــــــــــــاريــــــــــــــــخ االحـــــــــــــتـــــــــــــال 
اإلســــــــــــــــــرائــــــــــــــــــيــــــــــــــــــي الــــــــــــــطــــــــــــــويــــــــــــــل لــــــــــــــــــــــــأرايض 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــنــذ عــــام 1967 »يــجــب 
أن يــشــكــل حـــافـــزاً للمجتمع الـــدويل، 
لرجمة مواقفه الــرافــضــة ملخططات 
الضم إىل إجراءات وخطوات عملية 
ومــــــــــــــلــــــــــــــمــــــــــــــوســــــــــــــة، تـــــــــــــــبـــــــــــــــدأ بـــــــــمـــــــــســـــــــاءلـــــــــتـــــــــه 

واالعراف بدولة فلسطني«.
واتـــــهـــــم عــــريــــقــــات إســــرائــــيــــل بـــأنـــهـــا 
»تـــــشـــــن حـــــربـــــاً بـــالـــتـــحـــالـــف مـــــع اإلدارة 
األمــــركــــيــــة لــتــصــفــيــة حــــقــــوق الــشــعــب 
الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــي، واإلعـــــــــــــــــــــان عـــــــــن ضــــم 
مــــعــــظــــم الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة اســــتــــكــــمــــاالً 
ملشروعها الهادف إىل إقامة إسرائيل 

الكربى«.
رام اهلل، غزة ■ وكاالت

عريقات يتهم االحتالل بشن حرب تصفية لحقوق الشعب الفلسطيني

مواجهات فلسطينية مع الجيش اإلسرائيلي 
بالضفة في ذكرى »النكسة«

تظاهرات فلسطينية في الخليل في ذكرى »النكسة«. ■ أ.ف.ب

إصابة فلسطيني في 
رأسه خالل قمع االحتالل 

مسيرة في شرق 
طوباس.
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يخّيم توتر خطري عىل عالقة الرئيس 
األمــــــــــرييك دونــــــالــــــد تـــــرامـــــب بـــاملـــؤســـســـة 
العسكرية بعدما رفض وزير الدفاع 
مارك إسرب دعوة سيد البيت األبيض 
لــــــــــنــــــــــشــــــــــر الـــــــــــجـــــــــــيـــــــــــش لـــــــــلـــــــــســـــــــيـــــــــطـــــــــرة عــــــىل 
االحــــــــــــــتــــــــــــــجــــــــــــــاجــــــــــــــات، بــــــــيــــــــنــــــــمــــــــا انـــــــــتـــــــــقـــــــــدت 
شـــــــــــــخـــــــــــــصـــــــــــــيـــــــــــــات بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارزة ســـــــــــــــابـــــــــــــــقـــــــــــــــة يف 
ــــيـــــس،  ــــاتـ ــــيــــــم مـ الــــــبــــــنــــــتــــــاغــــــون، بــــيــــنــــهــــا جــ
طريقة تعاطي ترامب مع التظاهرات.
وشـــــــــّكـــــــــل إعـــــــــــــــالن إســــــــــــرب األربـــــــــعـــــــــاء 
مـــــعـــــارضـــــتـــــه نـــــشـــــر جــــــنــــــود يف الــــخــــدمــــة 
للسيطرة عىل االحتجاجات املناهضة 
الستخدام الشرطة القوة، مواجهة 
استثنائية مــع الــقــائــد األعـــىل للقوات 

املسلحة يف البالد.
وقال إسرب: »ال أؤيد اللجوء إىل 
ــــــة«، يف إشـــــــــــــارة إىل  ــــاضـ ــ ــــفـ ــ ــتـ ــ ــ قـــــــانـــــــون االنـ
القانون العائد إىل عام 1807 والذي 
ســــعــــى تـــــرامـــــب لـــتـــفـــعـــيـــلـــه بـــــهـــــدف نــشــر 
عـــــــــــنـــــــــــاصـــــــــــر مــــــــســــــــلــــــــحــــــــن مــــــــــــــــن الـــــــجـــــــيـــــــش 
لـــــلـــــســـــيـــــطـــــرة عــــــــــىل املـــــــــــــــدن الــــــــتــــــــي تــــشــــهــــد 
احتجاجات. وبعد ساعات شن جيم 
مـــاتـــيـــس، ســـلـــف إســــــرب، هـــجـــومـــاً عــىل 
ــــــب: »عـــــنـــــدمـــــا الـــتـــحـــقـــت  ــتـ ــ ــ تـــــــرامـــــــب، وكـ
بالجيش قبل نحو 50 عاماً، أقسمت 
عىل تأييد الدستور والدفاع عنه.. لم 
أتخيل يوماً أن الجنود الذين يؤدون 

اليمن يمكن أن يتلقوا األمـــر، مهما 
كـــــانـــــت الـــــــظـــــــروف، النــــتــــهــــاك الـــحـــقـــوق 

الدستورية ملواطنيهم«.

أهداف سياسية
ودخل رئيسان سابقان لهيئة األركان 
املشرتكة - تشغل شخصيات عملت 
تـــــــحـــــــت إمـــــــرتـــــــهـــــــمـــــــا أعــــــــــــــىل املــــــــنــــــــاصــــــــب يف 
الــــــــــــبــــــــــــنــــــــــــتــــــــــــاغــــــــــــون حـــــــــــــالـــــــــــــيـــــــــــــاً - عـــــــــــــــــىل خــــــط 
الــــســــجــــاالت. وقــــــال الــــجــــرال املــتــقــاعــد 
مـــــارتـــــن ديــــمــــبــــي، الــــــــذي كــــــان رئـــيـــس 
هــيــئــة األركـــــان الــعــامــة مـــن عـــام 2011 
حــــتــــى 2015 »أمــــــريكــــــا لـــيـــســـت ســـاحـــة 

معركة. مواطنونا ليسوا األعداء«.
ــــفـــــه األمـــــــــــــريال  ــــلـ ــــتــــــب سـ بــــــــــــــــــدوره، كــ
املــــتــــقــــاعــــد مــــايــــك مــــولــــن »أشـــــعـــــر بــقــلــق 

ــــتــــــم إعـــــــــــــــادة تــــوظــــيــــف  ــــيـــــق مــــــــن أن يــ ــــمـ عـ
عناصر جيشنا بينما يطّبقون األوامر 

الصادرة إليهم ألهداف سياسية«.
وتــــــــــهــــــــــز هـــــــــــــــذه الــــــــــــتــــــــــــطــــــــــــورات فـــــعـــــلـــــيـــــاً 
الـــصـــورة الــتــي أصـــر تــرامــب عليها مـــراراً 
بــــشــــأن تـــحـــالـــفـــه مـــــع عــــنــــاصــــر الـــجـــيـــش، 
وهو أمر يرّوج له يف دعاياته السياسية 

كمؤشر إىل صالبته. وبدا إسرب متفقاً 
مع الرئيس عندما أمر بإرسال 1600 
عــــنــــصــــر مـــــــن الـــــشـــــرطـــــة الــــعــــســــكــــريــــة إىل 
ــــنـــــطـــــن، لــــلــــتــــأّهــــب يف حــــال  مـــنـــطـــقـــة واشـ
ازدادت أعمال الشغب، قبل أن يدعو 
حكام الواليات »للسيطرة عىل ساحة 

املعركة«.

تسييس الجيش 
وعـــــــنـــــــدمـــــــا ظــــــهــــــر إســـــــــــرب ورئــــــــيــــــــس هـــيـــئـــة 
ــــيــــــي إىل  ــــة مـــــــــــــارك مــ ــ ــــــرتكـ ــــــشـ األركــــــــــــــــــان املـ
جــانــب تــرامــب االثــنــن املـــايض اللتقاط 
صــور تــذكــاريــة يف كنيسة قــرب البيت 
األبــــــــــيــــــــــض، بــــــعــــــد دقـــــــــائـــــــــق عـــــــــىل إخـــــــــالء 
قوات األمن املنطقة من املتظاهرين، 

بــــــدا أنـــهـــمـــا مـــتـــفـــقـــان مـــــع رغــــبــــة تـــرامـــب 
نشر الجنود.

لكن وزير الدفاع األمرييك تراجع 
عــن موقفه عــىل وقــع االتــهــامــات بأنه 
يـــحـــّول الــجــيــش إىل أداة ســيــاســيــة يف 

أيدي ترامب.
وأكــــــــــــــــــــــد إســـــــــــــــــرب بـــــــــــحـــــــــــزم األربـــــــــــــعـــــــــــــاء 
مــــــــــعــــــــــارضــــــــــتــــــــــه اســـــــــــــتـــــــــــــخـــــــــــــدام جــــــــــــنــــــــــــود يف 

الخدمة للتعامل مع املحتجن.
ويف مسعى لتوضيح مواقفهم، 
أكــــــــــــــــــد إســــــــــــــــــرب ومــــــــــــيــــــــــــي وغـــــــــــريهـــــــــــمـــــــــــا مـــــن 
مــــــســــــؤويل الــــبــــنــــتــــاغــــون لــــلــــجــــنــــود أنـــهـــم 
أقـــــــــــســـــــــــمـــــــــــوا لـــــــــــلـــــــــــدفـــــــــــاع عــــــــــــــن الـــــــــدســـــــــتـــــــــور 
األمــــــــرييك، خـــصـــوصـــاً الـــحـــق يف حــريــة 

التعبري.
وقــــــــــال املـــــتـــــحـــــدث الـــــســـــابـــــق بــــاســــم 
البنتاغون ديفيد البــان إنــه لم يشهد 
قـــط مـــوقـــفـــاً مـــعـــارضـــاً عـــىل هــــذا الــقــدر 
لــســيــد الــبــيــت األبـــيـــض، خــصــوصــاً من 

قبل شخصية بمقام ماتيس.
وقال البان من »معهد سياسة 
الــــــــحــــــــزبــــــــن« مــــــعــــــلــــــقــــــاً، إن »الــــــرئــــــيــــــس 
ـــــــــــــــــــــس الـــــــــــــــــجـــــــــــــــــيـــــــــــــــــش بـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــرق غـــــــــري  ســـــــــــــــــــــّي

مــســبــوقــة«.
وأضــــــاف أن إســـــرب ومـــيـــي »تـــأخـــرا 

كثرياً وسمحا بتفاقم الوضع«.
واشنطن ■ أ.ف.ب

الرئيس سّيس الجيش بطرق غير مسبوقة

ترامب بصحبة المدعي العام األميركي وليام بار )إلى اليسار( ووزير الدفاع مارك إسبر ورئيس هيئة األركان 
المشتركة مارك ميلي )يمين( لدى زيارتهم كنيسة قريبة من البيت األبيض أثناء االضطرابات. ■ أ.ف.ب

قبل أيام تناولت وسائل اإلعالم هذه 
الــحــقــيــقــة املـــدهـــشـــة »ربـــــع الــفــرنــســيــن 
يرفضون التطعيم ضد كوفيد 19«، 
وســـــــيـــــــكـــــــون هــــــــــــذا الـــــــــرفـــــــــض أقـــــــــــــــوى بــــن 
السكان الذين ُيحتمل أن يكونوا أكرث 
عـــــرضـــــة لــــــأمــــــراض املـــــعـــــديـــــة. وُنـــــشـــــرت 
هــــــــذه الــــــــدراســــــــة الـــــتـــــي أجـــــــراهـــــــا عـــلـــمـــاء 
فــــــــرنــــــــســــــــيــــــــون يف املــــــــجــــــــلــــــــة الــــــربيــــــطــــــانــــــيــــــة 
»النــــــــســــــــيــــــــت«، ومـــــــــــن املــــــــؤكــــــــد أن أكــــــرب 
تـــــــــــحـــــــــــول لـــــــــــهـــــــــــذه الـــــــــــــــــدوريـــــــــــــــــة الـــــعـــــلـــــمـــــيـــــة 
الـــشـــهـــرية كـــــان يف 22 مــــايــــو، مــــع نــشــر 
ــــلــــــوروكــــــن، بــــمــــا يف  ــــكــ دراســـــــــــة حــــــــول الــ
ذلــــــك الـــبـــيـــانـــات الــــتــــي تــــم جــمــعــهــا مــن 
671 مــــســــتــــشــــفــــى، مــــــوزعــــــة عــــــىل ســـت 

قارات، ونحو 96 ألف مريض.

ً
أكثر تأثيرا

أبــــرزت نــتــائــج الـــدراســـة املــنــشــورة عــدم 
فــــــاعــــــلــــــيــــــة الـــــــــعـــــــــالجـــــــــات الـــــــقـــــــائـــــــمـــــــة عــــىل 
الــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــوروكــــــــــــــــــــن، وهـــــــــــــــــيـــــــــــــــــدروكـــــــــــــــــي 
كلوروكن، ضد فريوس كورونا. ويف 
فــرنــســا أعـــــاد نــشــر الــــدراســــة يف املــجــلــة 
الـــــربيـــــطـــــانـــــيـــــة املـــــــواجـــــــهـــــــة بــــــــن الــــطــــبــــيــــب 
الفرني ديدييه راؤول، املؤيد لهذه 
العالجات، واملناهضن لها، ووصف 
الــخــبــري الــفــرنــي هـــذه الـــدراســـة بأنها 
»فــــــوضــــــويــــــة«، واتـــــهـــــم الــــقــــائــــمــــن عــىل 
الـــــدراســـــة بـــالـــتـــالعـــب بـــالـــبـــيـــانـــات. ومـــع 
ذلـــــــك، قـــــــررت الـــحـــكـــومـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، 
األربعاء املايض، إلغاء املرسوم الذي 
ــــــدروكـــــــي كــــــلــــــوروكــــــويــــــن  ــيـ ــ ــ ــــهـ ــ يـــــــصـــــــرح بـ

لعالج »كوفيد 19«.
هـــــذه هــــي الــــقــــوة الـــالفـــتـــة لـــدوريـــة 
»النـــــــــــســـــــــــيـــــــــــت« يف عــــــــــالــــــــــم املــــــــــنــــــــــشــــــــــورات 
الـــعـــلـــمـــيـــة، ويــــتــــم قــــيــــاس الــــنــــفــــوذ مــن 
خـــــــــــــالل »عــــــــــامــــــــــل الــــــــــتــــــــــأثــــــــــري«، واملــــــــؤشــــــــر 
يقيس متوسط عــدد املـــرات التي يتم 
االســـــــتـــــــشـــــــهـــــــاد بــــــكــــــل مــــــقــــــالــــــة تـــــنـــــشـــــر يف 
الـــدوريـــة، وتـــأيت املــجــلــة الــربيــطــانــيــة يف 
املـــــــرتـــــــبـــــــة الــــــثــــــانــــــيــــــة خــــــلــــــف مـــــجـــــلـــــة »نـــــيـــــو 

إنغالند« الطبية.
وتــم إطــالق »النسيت« قبل 197 
عـــامـــاً، وشـــهـــدت تـــطـــورات غـــري عــاديــة 

عــــــــــــــــام 1991، عــــــــنــــــــدمــــــــا اشــــــــــــــــــــرتى ريــــــــد 
إلــــــســــــيــــــفــــــري املــــــــجــــــــلــــــــة، وهــــــــــــــو أحــــــــــــــد أكـــــــرب 
الناشرين العلمين يف العالم، وقد 
حققت حجم مبيعات يزيد عىل 8.8 
مليارات يورو عام 2019، بصايف ربح 

قدره 1.7 مليار. 

احتكار القلة
يعرف املدير الحايل للمجلة ريتشارد 
ــــنـــــشـــــورات الــعــلــمــيــة  هـــــورتـــــون ســــــوق املـ
جــــيــــداً، وتــــــوىل إدارة »النـــســـيـــت« عـــام 
1995 عـــــنـــــدمـــــا كــــــــــان عـــــــمـــــــره 34 عـــــامـــــاً 
فقط. ويوضح هرييف ميزونوف، وهو 
طـــــبـــــيـــــب ومـــــــــؤلـــــــــف مـــــــــدونـــــــــة مـــخـــصـــصـــة 
للشأن الطبي، األمر بالقول »أسهم 
ريـــــــــتـــــــــشـــــــــارد هــــــــــــورتــــــــــــون يف نـــــــمـــــــو مــــجــــلــــة 
النــــســــيــــت مــــــن خــــــــالل تــــنــــويــــع الــــعــــرض 
ــــقـــــدم الـــــــيـــــــوم نـــــحـــــو 15  ــــيـ الــــــتــــــحــــــريــــــري، لـ

عنواناً مرتبطاً بالعالمة التجارية«. 
وتنافس »النسيت« اليوم ثالثة 

العــــبــــن رئــــيــــســــن يف عــــالــــم الـــصـــحـــافـــة 
ــــيـــــو إنـــغـــالنـــد  الـــعـــلـــمـــيـــة، هـــــم مـــجـــلـــة »نـ
جـــــورنـــــال أوف مــــيــــدســــن«، و»املـــجـــلـــة 
الـــــــطـــــــبـــــــيـــــــة الــــــــــربيــــــــــطــــــــــانــــــــــيــــــــــة«، و»مـــــــجـــــــلـــــــة 
الجمعية الطبية األمريكية«. وتحتكر 
هــــــــــــــــذه املــــــــــنــــــــــصــــــــــات ســــــــــــــــوق املــــــــــنــــــــــشــــــــــورات 
الــــعــــلــــمــــيــــة، وتــــســــتــــقــــطــــب مــــســــاهــــمــــات 
ــــاء الــــعــــالــــم  ـــــن جــــمــــيــــع أنــــــحــ الــــعــــلــــمــــاء مـ
لـــلـــنـــشـــر، وتــــــــزداد الــــفــــائــــدة إذ اخـــتـــارت 
املـــــــــــجـــــــــــالت الـــــــرئـــــــيـــــــســـــــة عــــــــــــــدم الــــــســــــمــــــاح 
بــــــــالــــــــوصــــــــول املـــــــــجـــــــــاين إىل املـــــــنـــــــشـــــــورات 

املخصصة ألزمة »كوفيد 19«.

موارد إضافية 
قــــــــــــــــــــدم مــــــــــؤلــــــــــفــــــــــو الــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــــة عـــــمـــــلـــــهـــــم 
للمحررين يف مجلة »النــســيــت«، ثم 
نــقــل هــــؤالء بـــدورهـــم الـــدراســـة إىل ما 
يسمى بالزمالء الخارجين من أجل 
الـــقـــيـــام بـــأعـــمـــال الـــتـــدقـــيـــق والــتــحــقــق، 
وفــــــــــــــقــــــــــــــاً لـــــــلـــــــمـــــــتـــــــخـــــــصـــــــص مـــــــــــيـــــــــــزونـــــــــــوف، 

مــــوضــــحــــاً أنــــــه »عــــــــادة تـــتـــطـــلـــب وظــيــفــة 
ــــا بـــــن ثــــالثــــة وأربــــعــــة  املــــراجــــعــــة هــــــذه مـ
أســابــيــع مــن الــعــمــل، وبــســبــب األزمـــة 
الـــــصـــــحـــــيـــــة وتــــــــدفــــــــق اإلنـــــــــتـــــــــاج الــــعــــلــــمــــي 
استعان فريق تحرير مجلة النسيت 

بموارد إضافية«.

عملية مجهولة
ــلــــيــــة مــــــراجــــــعــــــة »النـــــســـــيـــــت«  تــــبــــقــــى عــــمــ
للدراسة مجهولة، يف حن ال يعرف 
ــــلـــــوروكـــــن كــــفــــاءة  ــــكـ مــــؤلــــفــــو دراســـــــــــة الـ
األشــــــخــــــاص املـــــســـــؤولـــــن عـــــن الـــتـــحـــقـــق 
مــــــن تــــحــــلــــيــــالتــــهــــم، ثــــــم يـــــرســـــل هــــــؤالء 
الـــــــــخـــــــــرباء رأيــــــــــــــاً مـــــفـــــصـــــالً يـــــصـــــل إىل 15 
صـــــــــفـــــــــحـــــــــة إىل مــــــــــؤلــــــــــفــــــــــي الــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــة، 
ويوضح ميزونوف، الذي أعاد قراءة 
دراســــــات هـــذه املـــجـــالت املـــرمـــوقـــة، أن 

»هذه عناصر ملموسة للغاية«.
ثم يتم إرسال ردود املؤلفن مرة 
أخرى إىل املراجعن، وتمتلك املجلة 

ــــــرية لــنــشــر الـــــدراســـــة بــعــد  الــكــلــمــة األخـ
إعـــــــــــــــــادة كـــــتـــــابـــــتـــــهـــــا مـــــــــن أجــــــــــــل االلـــــــــتـــــــــزام 
بــــمــــعــــايــــريهــــا وأســــالــــيــــبــــهــــا يف الــــكــــتــــابــــة، 
ـــيـــــــت« لـــيـــســـت  ــ ـــــســ ومــــــــــع ذلــــــــــك فــــــــــإن »النــ
ــــيــــــط بــــــــــن الـــــعـــــلـــــمـــــاء  مــــــــجــــــــرد رابــــــــــــــــط بــــــســ
والـــــــــــــــــقـــــــــــــــــراء، بـــــــــــل هـــــــــــي وســــــــيــــــــلــــــــة إعـــــــــــالم 
حـــقـــيـــقـــيـــة ال تـــــــــرتدد يف تــــمــــريــــر رســــائــــل 
معينة مــن خــالل مقاالتها وأعمالها 

الحصرية.
 

تغير الممارسات
لـــم تــفــلــت »النــســيــت« طــــوال تــاريــخــهــا 
من االنتقاد، وكانت الفضيحة التي 
ــــا مــــقــــالــــة نـــــشـــــرت عــــــــام 1998،  ــــهــ ــــارتــ أثــ
أكـــــــــــــــــدت وجـــــــــــــــــود صـــــــلـــــــة بــــــــــن لــــــقــــــاحــــــات 
الحصبة والــنــكــاف والحصبة األملانية 
والتوحد، وقد ثبت عدم صحة هذه 
الـــنـــظـــريـــة يف نـــهـــايـــة املــــطــــاف، ولـــــم يــتــم 
حذف املقاالت إال بعد مرور 12 عاماً.

ويف هــــــــــــــذه الـــــــــــفـــــــــــرتة مـــــــــــن جـــــائـــــحـــــة 

»كــــــــوفــــــــيــــــــد 19« حـــــــتـــــــى أكـــــــــــــرث املـــــــجـــــــالت 
املرموقة قد غريت بعض ممارساتها، 
وعــــادة مــا تــقــبــل »النــســيــت« دراســـات 
ــــأســــــس عـــلـــمـــيـــة  مــــبــــنــــيــــة عـــــــىل تـــــــجـــــــارب بــ
واضــــحــــة فــــقــــط، والــــتــــي تــــقــــدم أفـــضـــل 
مــــــــــســــــــــتــــــــــوى مـــــــــــــــن األدلــــــــــــــــــــــــــــــــــة، ألن هــــــــــذه 
الـــــتـــــجـــــارب تــــــقــــــارن بــــــن تــــــجــــــارب تــخــتــرب 
عــــــــــــــــالجــــــــــــــــاً جـــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــداً وتـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــارب تــــــتــــــبــــــع 
التوصيات القياسية، أو يتم خاللها 

تناول دواء وهمي.
إىل ذلك رفضت إدارة التحرير يف 
املجلة التعليق عىل التساؤالت بشأن 
الــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــــــة األخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية، وتـــــــســـــــتـــــــقـــــــبـــــــل 
»النسيت« هذه األيــام كماً هائالً من 
الـــــــــــــــدراســـــــــــــــات بــــــــشــــــــأن »كــــــــوفــــــــيــــــــد 19«، 
وتـــــعـــــمـــــل عــــــىل نـــــشـــــر الـــــــــدراســـــــــات الــــتــــي 
تـــتـــســـم بــــ»املـــوثـــوقـــيـــة الــــعــــالــــيــــة«، وفـــقـــاً 

إلدارة التحرير فيها.

إعداد: مكي معمري
■ »لوباريزيان« و»لوفيغارو«

دراسة الكلوروكين أثارت التساؤالت حيالها

»النسيت« تخوض منافسة شرسة مع بقية 
المطبوعات العلمية. ■أرشيفية

التطورات األخيرة تهز 
الصورة التي أصر ترامب 

 بشأن تحالفه 
ً
عليها دوما

مع عناصر الجيش، ورّوج 
لها في دعاياته 

السياسية كمؤشر إلى 
صالبته.

صراع بين ترامب والمؤسسة العسكرية على وقع االحتجاجات

ريتشارد هورتون تولى 
إدارة المجلة منذ 25 

. ■أرشيفية
ً
عاما

علماء يتراجعون عن مقال بشأن مخاطر 3 
هيدروكسي كلوروكين 

تراجع علماء عن مقال في دورية طبية واسعة االنتشار خلص 
إلى أن عقار هيدروكسي كلوروكين يزيد احتماالت الوفاة لدى 

مرضى كوفيد-19، ما يزيد من الجدل بشأن عقار أشاد به الرئيس 
األميركي دونالد ترامب. وتراجع ثالثة ممن كتبوا المقال عما ورد 

ين إلى مخاوف من صحة البيانات الواردة في  به، مشير
الدراسة. وقال الثالثة إن شركة سرجيسفير التي مدتهم 

بالبيانات لم توفر قاعدة البيانات لمراجعتها على نحو مستقل، 
وأضافوا أنه لم يعد بمقدورهم »الجزم بدقة مصادر البيانات 

األولية«. وامتنع المشارك الرابع في كتابة المقال، الدكتور 
سابان ديساي الرئيس التنفيذي لسرجيسفير، عن التعقيب على 

التراجع عن المقال. وقال الدكتور وليد جالد األستاذ في كلية 
الطب بجامعة بيتسبرغ »عندما تنشر دوريات لها وزنها هذا 

النوع من المقاالت ثم تتراجع عنها بعد 10 أيام فإن هذا يعزز 
االرتياب«.  وذكرت دورية النسيت أول من أمس أنها »تتعامل 

بجدية شديدة مع المسائل المتعلقة بالنزاهة العلمية وهناك 
الكثير من األسئلة العالقة بشأن سرجيسفير والبيانات المدرجة 

في هذه الدراسة«.
نيويورك ■ رويترز

»النسيت«.. المجلة العلمية 
التي تسعى الحتكار سوق 

المنشورات العلمية
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شـــــــــــــــــــارك 65 حــــــــكــــــــمــــــــاً ومــــــــــــســــــــــــاعــــــــــــداً يف 
ــــــد، الــــــــذي  ــــعـ ــ االجـــــــتـــــــمـــــــاع الـــــفـــــنـــــي عــــــــن بـ
عقدته إدارة الحكام يف اتحاد الكرة، 
أول مــــــــــن أمــــــــــــــــس، لــــــتــــــعــــــريــــــف قـــــضـــــاة 
ــتـــــعـــــديـــــات الــــــجــــــديــــــدة يف  ــ ــــالـ املـــــــاعـــــــب بـ
قــــــــانــــــــون كــــــــــرة الـــــــــقـــــــــدم، والــــــــتــــــــي أقـــــرهـــــا 
مـــجـــلـــس االتـــــحـــــاد الـــــــــدويل )إيـــــفـــــاب(، 
وبــــاتــــت نــــافــــذة الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، عــى 
أن تـــكـــون إلـــزامـــيـــة بـــدايـــة مـــن املـــوســـم 

املقبل.
ــــمــــــاع مـــديـــر  ــــتــ وقــــــــــدم مــــــحــــــاور االجــ
إدارة الحكام عيل الطريفي، واملدير 
الــــــفــــــنــــــي خـــــــالـــــــد الـــــــــــدوخـــــــــــي، بــــمــــتــــابــــعــــة 
عضو لجنة الحكام صالح املرزوقي، 
وأحـــــــــمـــــــــد يــــــعــــــقــــــوب املــــــــــســــــــــؤول الــــفــــنــــي 

لـــــــــــــلـــــــــــــمـــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــمـــــــــــــن واملـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــن، 
ــــان  ــ ــــطـ ــ ــلـ ــ ــ وعــــــــــبــــــــــدالــــــــــواحــــــــــد خـــــــــــاطـــــــــــر، وسـ
ســاحــوه. وأكــد الــدوخــي، يف تصريح 
صحايف، أن الهدف من االجتماع هو 
شــــــرح الــــتــــعــــديــــات الــــجــــديــــدة بــشــكــل 
أوســـــع لــلــحــكــام، مـــن أجــــل تــطــبــيــقــهــا 
بـــالـــشـــكـــل الـــصـــحـــيـــح، مـــــع اســـتـــخـــدام 
الــــــــــــــفــــــــــــــيــــــــــــــديــــــــــــــو يف عــــــــــمــــــــــلــــــــــيــــــــــة الــــــــــــــعــــــــــــــرض 
والــــــــــــــتــــــــــــــوضــــــــــــــيــــــــــــــح، مــــــــــــــــشــــــــــــــــراً إىل عــــــقــــــد 
اجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــات فــــــنــــــيــــــة دوريـــــــــــــــــــــة يف هـــــــذا 
اإلطار. وأشار إىل أن هذه التعديات 
بعضها بسيط وآخــر جــوهــري، عى 
غــرار ملــس الــكــرة باليد، والتحذيرات 

واإلنذارات، وغر ذلك. 
دبي ■ اإلمارات اليوم

 يتعرفون إلى التعديالت األخيرة 
ً
حكما

في قوانين اللعبة
يواصل منتخب الناشئن )مواليد 
2004( بــرنــامــجــه الـــتـــدريـــبـــي بــنــظــام 
االتصال املريئ عن ُبعد، بمشاركة 
27 العـــبـــاً. تـــأيت تــحــضــرات املــنــتــخــب 
ضمن الخطة العامة التي وضعها 
الـــــــــجـــــــــهـــــــــاز الــــــــفــــــــنــــــــي بـــــــــقـــــــــيـــــــــادة املـــــــــــــــدرب 
ــــابــــــي،  ــــزعــ ــــنــــــي مــــــاجــــــد ســــــالــــــم الــ الــــــوطــ
اســـتـــعـــداداً لــلــمــشــاركــة يف نــهــائــيــات 
ــــئـــــن تــــــحــــــت 16  ــــنـــــاشـ ــــلـ كــــــــــأس آســـــــيـــــــا لـ

عاماً املقررة يف البحرين.
وقـــــــــــــال الــــــــزعــــــــابــــــــي، يف تــــصــــريــــح 
صحايف، إن التدريبات »عن ُبعد« 

حـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــى يـــــــــــــــــولـــــــــــــــــيـــــــــــــــــو ستتواصل 
املقبل، 

مشراً 

إىل أن األسبوع األول من الربنامج 
جــــاء مـــفـــيـــداً، وحـــقـــق أهـــدافـــه الــتــي 
ارتـــــكـــــزت عـــــى رفــــــع مــــعــــدل الـــلـــيـــاقـــة 
الــبــدنــيــة بــشــكــل تــدريــجــي لــاعــبــن، 
خــــصــــوصــــاً بـــعـــد تـــوقـــفـــهـــم عـــــن أداء 
الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــدريـــــــــــــــــبـــــــــــــــــات الــــــــــــجــــــــــــمــــــــــــاعــــــــــــيــــــــــــة مـــــــع 
أنـــديـــتـــهـــم، بـــســـبـــب تــــوقــــف الـــنـــشـــاط 
الـــكـــروي مــنــذ شــهــر مــــارس املـــايض، 

نتيجة األوضاع الصحية الراهنة.
وكـــــــــان االتـــــــحـــــــاد اآلســـــــيـــــــوي قــــرر 
تـــــــــأجـــــــــيـــــــــل الـــــــــنـــــــــهـــــــــائـــــــــيـــــــــات املــــــــــــــــقــــــــــــــــررة يف 
ســـــــبـــــــتـــــــمـــــــرب املــــــــــقــــــــــبــــــــــل، لـــــــــتـــــــــقـــــــــام خـــــــــال 
الــــــــــــفــــــــــــرة مــــــــــــن 25 نــــــــوفــــــــمــــــــرب إىل 12 

ديسمرب 2020.
 دبي ■ اإلمارات اليوم

 يشاركون في تدريب 
ً
العبا

منتخب الناشئين عن ُبْعد

أحمد طارق ■ دبي

كشفت وسائل إعــام رومانية عن أن سيدة 
األعـــــــمـــــــال أنــــــــا مــــــاريــــــا بــــــــــــــــرودان، زوجــــــــــة املــــــــدرب 
لـــوريـــنـــت ريـــجـــيـــكـــامـــب، أكـــمـــلـــت عــمــلــيــة شــــراء 
نـــــــادي هـــرمـــانـــشـــتـــات الــــــرومــــــاين، بـــعـــدمـــا كـــان 

يــعــاين اإلفـــــاس والـــديـــون يف الـــفـــرة املــاضــيــة، 
الفـــــتـــــة إىل أن مــــــــــدرب الــــــوصــــــل بــــــــات مــــرشــــحــــاً 

لتويل تدريب الفريق يف املستقبل.
وذكرت صحيفة »جي إس بي« أن ديون 
نادي هرمانشتات، البالغة 700 ألف يورو، 
ســتــتــم تــســويــتــهــا عــقــب انــتــقــال مــلــكــيــة الــنــادي 

إىل أنا ماريا. وأشارت إىل أن ريجيكامب بات 
مرشحاً لتدريب هرمانشتات يف املستقبل، 
ــــيـــــاً مـــرتـــبـــط  مــــــؤكــــــدة أن املـــــــــــدرب الـــــــرومـــــــاين حـــــالـ
بــــعــــقــــد مـــــــع نـــــــــــادي الــــــــوصــــــــل، بــــيــــنــــمــــا يــــــرغــــــب يف 
خوض تجربة تدريب منتخب رومانيا، عقب 

انتهاء عقد املدرب الحايل مريل رادوي.

ريجيكامب مرشح لتدريب ناٍد تمتلكه زوجته

6527

جانب من المحاضرات بخصوص التعديالت الجديدة. À  من المصدر

المسابقة تكبدت
 خسائر كبيرة

أكد رئيس شركة االستثمار بنادي 
النصر السابق، عادل الغيث، أن 
اتــــــــــــــحــــــــــــــاد كــــــــــــــــــرة الــــــــــــــقــــــــــــــدم يف مــــــــوقــــــــف 
ـــــايل  ـــحـ ــ صـــــــعـــــــب، بـــــســـــبـــــب الــــــــوضــــــــع الـ
ملـــســـابـــقـــة دوري الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي، 
وصــــــــعــــــــوبــــــــة اســـــــتـــــــكـــــــمـــــــال الـــــــــجـــــــــوالت 
الـــــــســـــــبـــــــع املــــــتــــــبــــــقــــــيــــــة، الفـــــــــتـــــــــاً إىل أنـــــــه 
ــــبـــــدت خــــســــائــــر  ــــكـ ــــقـــــة تـ ــــابـ عــــمــــلــــيــــاً املـــــسـ
كــــــــبــــــــرة، وهـــــــــــو األمـــــــــــــر نـــــفـــــســـــه الــــــــذي 
ســــيــــحــــدث يف حــــــــال إلــــــغــــــاء املــــوســــم 

الحايل.
وقال الغيث: »األندية أنفقت 
أمـــــــواالً طـــائـــلـــة مـــنـــذ بــــدايــــة املـــوســـم، 
ــــبــــــب  لــــــــــكــــــــــن الــــــــــــتــــــــــــوقــــــــــــف الــــــــــــــحــــــــــــــايل بــــــســ
الـــــفـــــروس كـــبـــدهـــا خـــســـائـــر فـــادحـــة 
عــــــــــــى مــــــــســــــــتــــــــويــــــــات عـــــــــــــــــــدة، ســــــتــــــؤثــــــر 
بـــشـــكـــل ســـلـــبـــي يف جـــــوانـــــب مـــهـــمـــة، 
مـــــــــــثـــــــــــل: عـــــــــــقـــــــــــود الــــــــــــرعــــــــــــايــــــــــــة وعـــــــــقـــــــــود 
الـــــــاعـــــــبـــــــن، والـــــــتـــــــعـــــــاقـــــــدات بـــشـــكـــل 

عام يف الفرة املقبلة«.
وأضــــــاف: »الــجــمــيــع يــعــلــم بــأن 
الـــــــــعـــــــــالـــــــــم أجــــــــمــــــــعــــــــه يـــــــعـــــــيـــــــش ظــــــــرفــــــــاً 
اســتــثــنــائــيــاً، إذ إن الــخــســائــر ليست 
ــــــط يف كــــــــــــرة الـــــــــقـــــــــدم والـــــــريـــــــاضـــــــة  ــــقـ ــ فـ
بــشــكــل خــــاص، لــكــنــهــا يف املـــجـــاالت 
كـــافـــة، والــــقــــرار املـــبـــديئ بــاســتــكــمــال 

الـــــــــــــــــدوري يف أغــــــســــــطــــــس ســـيـــخـــفـــف 
األضــــــــرار والـــخـــســـائـــر الـــتـــي تــتــعــرض 
ـــا املـــــســـــابـــــقـــــة، رغـــــــــم الــــصــــعــــوبــــات  ــــهــ لـ
واملــــشــــكــــات الــــتــــي ســـتـــنـــتـــج عــــن هـــذا 
الــــــــــــقــــــــــــرار، خـــــــصـــــــوصـــــــاً مـــــــــع الـــــضـــــغـــــط 
الكبر يف املباريات الذي سيتعرض 
ــــاً يف  ــبـ ــ ــلـ ــ لـــــــه الـــــــاعـــــــبـــــــون، وســـــيـــــؤثـــــر سـ

املوسم املقبل، إىل جانب صعوبة 
الــــــــــــلــــــــــــعــــــــــــب يف درجـــــــــــــــــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــحـــــــــــــــــرارة 
املرتفعة«. وأشار نائب رئيس أول 
ــــيـــــات  ــــلـ ــــلـــــعـــــمـ »طــــــــــــــــــــران اإلمـــــــــــــــــــــــــــــارات« لـ
الــــــــــتــــــــــجــــــــــاريــــــــــة يف مـــــــنـــــــطـــــــقـــــــة الــــــخــــــلــــــيــــــج 
والشرق األوسط وآسيا الوسطى، 
إىل أن الـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــدي األكـــــــــــــــــــــــرب الــــــــــــــذي 

ســيــواجــه األنـــديـــة يف الـــفـــرة املــقــبــلــة 
هــــــو الــــتــــعــــامــــل مــــــع الـــــتـــــغـــــرات الـــتـــي 
ــــبــــــب أزمـــــــــــــــة فـــــــــروس  ــــــدث بــــــســ ــــــحـ ــتـ ــ ــ سـ
كـــــــورونـــــــا، وقــــــــــال: »يـــــجـــــب أن تـــفـــكـــر 
ــــيـــــة  ــــيـــــفـ األنـــــــــــديـــــــــــة يف املــــــســــــتــــــقــــــبــــــل، وكـ
مـــــواجـــــهـــــة تــــــراجــــــع مــــــصــــــادر الـــــدخـــــل 
الـــــــــخـــــــــاصـــــــــة بــــــــــهــــــــــا، مــــــــــــع الـــــــتـــــــوقـــــــعـــــــات 

بــتــقــلــيــص مــيــزانــيــات األنــديــة بنسبة 
مـــــــــــــــــــــوارد  أن  جــــــــــــــانــــــــــــــب  إىل   ،%20
ــــة بـــــكـــــل نـــــــاٍد  ــــاصــ االســــــتــــــثــــــمــــــارات الــــــخــ
ستواجه صعوبات، والشك يف أن 
الدخل الذي تدره سيتأثر سلباً«.

وخـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــم عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادل الــــــــــــــغــــــــــــــيــــــــــــــث 
تــــصــــريــــحــــاتــــه، قــــــائــــــاً: بـــــــــدأت بـــعـــض 

األنــــديــــة تــخــفــيــض نـــفـــقـــات األلـــعـــاب 
األخـــــــــــــــــــــــــــــــرى، لـــــــــــإبـــــــــــقـــــــــــاء عــــــــــــــى حـــــجـــــم 
اإلنــــفــــاق يف كــــرة الــــقــــدم، وهــــو قـــرار 
غر صائب، إذ إن األندية يجب أن 
تـــــــعـــــــيـــــــد جــــــــــــدولــــــــــــة مــــــــيــــــــزانــــــــيــــــــاتــــــــهــــــــا مـــــع 
تـــــــــقـــــــــلـــــــــيـــــــــص الـــــــــــــــــدعـــــــــــــــــم الــــــــــحــــــــــكــــــــــومــــــــــي، 

وضرورة اعتمادها عى نفسها.

رياضيون: عودة المسابقة تحقق العدالة.. ويؤكدون:

أضرار »كورونا« 
حاضرة سواء بإلغاء 

الموسم أو استئنافه

التوقف الطويل سيجعل استئناف 
 على كل األندية. 

ً
الدوري صعبا

■تصوير: إريك أرازاس

»بعض األندية بدأت تخفض نفقات 
األلعاب األخرى، لإلبقاء على حجم 

اإلنفاق في كرة القدم، 
وهو قرار غير صائب«.

عادل الغيث:

سيد مصطفى وأحمد 
طارق ■ دبي

أكــــد ريـــاضـــيـــون أن جــائــحــة فـــروس 
كـــــــــــــورونـــــــــــــا، ومـــــــــــــا تــــــــرتــــــــب عـــــلـــــيـــــهـــــا مــــن 
إجــــــــراءات احــــرازيــــة وتـــوقـــف طــويــل 

لـــــلـــــنـــــشـــــاط الـــــــــــريـــــــــــايض، وعـــــــــــى رأســـــــــه 
دوري الخليج العربي، تسببت يف 
ــــكــــــون  ــــتــ أضـــــــــــــــــــــــرار كــــــــــثــــــــــرة لـــــــــأنـــــــــديـــــــــة ســ
حــــــــــاضــــــــــرة، ســـــــــــــواء يف حـــــــالـــــــة إلــــــغــــــاء 
املــــســــابــــقــــة، أو اســـتـــئـــنـــافـــهـــا، لــكــنــهــم 
شددوا عى أنه يف حال اتخاذ قرار 

اإللــــــــــغــــــــــاء، ســـــتـــــتـــــواصـــــل األضــــــــــــــــرار يف 
املــــــوســــــم املـــــقـــــبـــــل، وســـــتـــــكـــــون مــــاديــــة 

ومعنوية عى جميع األندية. 
ــــارات الــــيــــوم«،  ــ ـــــ»اإلمـ ــ وقـــــالـــــوا، لـ
إن تــأثــر األنــديــة بــهــذا الــفــروس أمر 
طــــــــبــــــــيــــــــعــــــــي كـــــــــــــونـــــــــــــه أزمــــــــــــــــــــــــــة عـــــــــاملـــــــــيـــــــــة، 

وتـــــــأثـــــــراتـــــــه مـــــســـــت كـــــــل الــــقــــطــــاعــــات 
ومــــــــخــــــــتــــــــلــــــــف املـــــــــــــــــجـــــــــــــــــاالت، ولــــــيــــــســــــت 
الرياضة فقط. لكنهم شددوا عى 
ــــتـــــح الــــــبــــــاب  ــــيـــــفـ أن قـــــــــــــرار اإللــــــــــغــــــــــاء سـ
لــلــعــديــد مـــن املـــشـــكـــات، أبــــرزهــــا يف 
حــــال لـــم يــتــم تــحــديــد هـــويـــة الــبــطــل 

ــــقــــــن الـــــهـــــابـــــطـــــن إىل دوري  ــــريــ ــــفــ والــ
الــــــدرجــــــة األوىل، مــــشــــريــــن إىل أن 
قـــــــــــراراً كــــهــــذا ســـيـــعـــد ظــــلــــمــــاً لـــلـــفـــريـــق 
املـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــدر، والــــــــــفــــــــــريــــــــــقــــــــــن الـــــــلـــــــذيـــــــن 
ينافسان عــى الصعود مــن الــهــواة 
إىل املـــــــحـــــــرفـــــــن، بــــيــــنــــمــــا يف الـــــوقـــــت 

نــفــســه إلـــغـــاء املــســابــقــة مـــع تــحــديــد 
البطل والفريقن الهابطن، يعد 
ظلماً من جهة أخرى لأندية التي 
أمـــامـــهـــا ســـبـــع جـــــوالت تــســتــطــيــع يف 
حــــــال إقـــامـــتـــهـــا تـــغـــيـــر شـــكـــل الئـــحـــة 

ترتيب الدوري.

خالد إسماعيل: من الظلم عدم استكمال الموسم طالما ال يوجد عائق صحي 
قال العب النصر السابق، الدولي 

خالد إسماعيل، إنه من الظلم 
عدم استكمال الموسم 

الحالي، لما في ذلك من ظلم 
بّين على األندية التي استعدت 

منذ شهر يوليو الماضي 
وأنفقت ماليين الدراهم، طالما 

أنه ال يوجد عائق صحي.
وأضاف: »أعلم أن هناك أندية ال 

ترغب في استكمال الموسم، 
وهذا خطأ كبير، وال يصب في 
مصلحة الكرة اإلماراتية، هناك 

أندية أوروبية تعيش المواقف 
الصعبة نفسها التي تعانيها 
أنديتنا، ورغم ذلك كانت في 

مقدمة المطالبين بعودة 
النشاط، ولم نسمع عن ناٍد 

أوروبي اعترض على استكمال 
المسابقة ألي سبب ما، وهذه 

ثقافة يجب أن نتعلم منها«.
وأضاف: »ال أرى أي إشكالية 

في أن يتواصل موسم 
2019/  2020، مع موسم 

2020/  2021، فالمتبقي من 
الموسم الحالي سبع جوالت 
فقط يمكن أن تقام في شهر 

واحد أو خالل خمسة أسابيع 

على أقصى تقدير، ثم تحصل 
األندية على راحة لمدة أسبوعين 
ونبدأ الموسم الجديد، ولنا في 

موسم 1985/  1986، مثال 
واقعي حينما أقيمت نسختان 

من كأس رئيس الدولة في هذا 
الموسم، بعد أن رفض اتحاد 

الكرة إلغاء المسابقة، وأقيمتا 
 في موسم واحد، وُتوج 

ً
معا

النصر باللقبين«.
وأشار: »بإلغاء الموسم نهدر 
حقوق أندية اجتهدت وعملت 

على أن يكون لها حضور في 
المنافسة، ونكافئ أندية لم 

تقدم ما يشفع لها في البقاء 

مع المحترفين، ومن العدل 
واإلنصاف أن نستكمل الموسم 
ليحصل كل ذي حق على حقه«.
وشدد خالد إسماعيل على أنه 
»ليس مع تتويج شباب األهلي 

باللقب أو إقرار الهبوط، إذا 
ألغيت المسابقة، ألن هناك 
سبع جوالت التزال متبقية، 

وشباب األهلي يتقدم بفارق 
 
ً
ست نقاط، ويمكن حسابيا

تعويضها، واألمر نفسه ينطبق 
على منطقة الصراع على البقاء، 
لهذا أدعو الستكمال الموسم، 

حتى ال ُيظلم طرف أو يجامل 
طرف على حساب آخر«.

»هناك أندية ال ترغب 
في استكمال الموسم، 
وهذا خطأ كبير، وال يصب 

في مصلحة الكرة 
اإلماراتية«.
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كينو
أكدت صحيفة »النسي« البرازيلية أن مدرب فريق أتلتيكو 

مينيرو، األرجنتيني سامباولي، أبدى تمسكه بالتعاقد مع 
البرازيلي كينو، رغم الصعوبات في التفاوض مع بيراميدز 

المصري، والمقابل المادي المرتفع الذي حدده لبيع 
الالعب عقب انتهاء إعارته إلى الجزيرة.

مصير 
ينتظر العبان أجنبيان بأحد أندية المقدمة بدوري الخليج 

العربي لكرة القدم من إدارة النادي تحديد مصيرهما بشكل 
قاطع في االستمرار مع النادي من عدمه، بعدما ما تردد 

 أن 
ً
أن النادي في طريقه لالستغناء عن خدماتهما، علما

أحد هوالء الالعبين معار إلى ناٍد آخر.

مدرب 
نصح خبراء فنيون مقّربون من إدارة أحد األندية بأهمية 

التمسك بالمدرب الحالي للفريق، وعدم التفكير باستبداله 
 على االستمرار في حالة االستقرار الكبير 

ً
بمدرب آخر، حفاظا

 أن المدرب الحالي يحظى 
ً
التي يشهدها النادي، خصوصا
بتقدير كبير من جمهور النادي.

ب
سة مالع

رم

أّكـــــــــد االتــــــحــــــاد اآلســــــيــــــوي لـــــكـــــرة الــــقــــدم 
ــــــوالت األربـــــــع  ــــجـ ــ ــئــــنــــاف الـ ــتــ ــــيـــــد اســ مـــــواعـ
ــــيـــــات اآلســـــيـــــويـــــة  ــــفـ ــــتـــــصـ املــــتــــبــــقــــيــــة مــــــــن الـ
املـــشـــركـــة املـــؤهـــلـــة إىل نـــهـــائـــيـــات كـــأس 
العالم 2022 وآســيــا 2023، املؤجلة 
ــــيـــــو الـــــــجـــــــاري بــســبــب  مــــــن مــــــــــارس ويـــــونـ

األوضاع الصحية الراهنة. 
وحــدد االتــحــاد اآلســيــوي، خالل 
بــــيــــان صــــحــــايف، املــــواعــــيــــد الــــجــــديــــدة يف 
أكــــــتــــــوبــــــر ونــــــوفــــــمــــــر املـــــقـــــبـــــلـــــن، بـــحـــيـــث 

سُتلعب مباراتان يومي 8 
و13 أكتوبر، ومباراتان يومي 12 
و17 نوفمر، وذلك بعد التنسيق مع 

االتحاد الدويل )فيفا(.
وستكون أوىل مباريات املنتخب 

أمــام ماليزيا يف اإلمـــارات يــوم 8 
أكــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــوبــــــــــــــــــــــر، ثــــــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــواجـــــــــــــــــه 

إنـــــــــدونـــــــــيـــــــــســـــــــيـــــــــا خـــــــــــــارج 
األرض يف 13 منه، 
عــى أن يستضيف 

كــــــالً مــــن تــــايــــالنــــد 12 
نــوفــمــر، وفــيــتــنــام يف 17 

منه.
وســــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــم تـــــــــــــحـــــــــــــديـــــــــــــد 

املالعب املستضيفة للمباريات 
قــــبــــل شــــهــــريــــن مـــــن مـــــوعـــــد كــل 
مباراة، أي 31 يوليو بالنسبة 
لـــــــــــــــلـــــــــــــــقـــــــــــــــاء مـــــــــــــــــالـــــــــــــــــيـــــــــــــــــزيـــــــــــــــــا، و31 
أغسطس لتايالند وفيتنام. 

دبي ■ اإلمارات اليوم

»اآلسيوي« يحدد مواعيد »األبيض« 
في تصفيات المونديال

أّكد عضو مجلس إدارة شركة نادي 
العن لكرة القدم، ماجد العويس، 
ــــتـــــفـــــســـــر عـــن  ــــالـــــفـــــعـــــل اسـ أن »الـــــــعـــــــن بـ
إمكانية ضم نجم الوصل فابيو ليما 
مــن خـــالل رســالــة رســمــيــة بــعــد طلب 
مــن مـــدرب الــعــن بــيــدرو إيــمــانــويــل«. 
وشدد عى أن عالقة العن والوصل 
قوية وتاريخية، بينما نفى أن يكون 
ــــاً مـــــــالـــــــيـــــــاً كــــــبــــــراً  ــــغــ ــــلــ ــبــ ــ الــــــــعــــــــن عــــــــــــرض مــ
وبـــعـــض الـــالعـــبـــن إلتــــمــــام الــصــفــقــة، 

معتراً ذلك مجرد شائعات.
وشــــــــــــــــــــــــــــدد الـــــــــــــــعـــــــــــــــويـــــــــــــــس، خــــــــــــالل 
مــــــــــــــــقــــــــــــــــابــــــــــــــــلــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــع قـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــاة الــــــــــــــعــــــــــــــن 
التلفزيونية، عى أن النادي لم ُيبِد 

ــــــق األهــــــــي  ــــريـ ــ أي اهــــــتــــــمــــــام بــــــــمــــــــدرب فـ
املـــصـــري، الــســويــســري ريــنــيــه 

فــــــايــــــلــــــر، ونــــــجــــــم األهــــــــــي، 

الــتــونــي عـــي مــعــلــول، كــمــا قـــال إن 
نـــــــــــــــــــــــادي الــــــــــــعــــــــــــن مــــــــتــــــــمــــــــســــــــك بــــــــمــــــــدربــــــــه 
الـــــــــــحـــــــــــايل، وال يـــــفـــــكـــــر يف تـــــــغـــــــيـــــــره. يف 
جــــانــــب آخــــــــر، أكــــــد اســــتــــمــــرار الــــيــــابــــاين 
شــــــيــــــوتــــــاين والـــــــتـــــــوغـــــــويل البــــــــــا كـــــودجـــــو 
وكايو، وكذلك الكازاخستاين إسالم 

خان.
العين ■ اإلمارات 

اليوم

العويس: العين استفسر عن ليما 
برسالة رسمية إلى إدارة الوصل 

ماجد العويس. 
■ من المصدر

قــــــــــــــال عــــــــضــــــــو مــــــجــــــلــــــس إدارة شــــــركــــــة 
الـــوصـــل لــالســتــثــمــار، مــحــمــد أمــــري، 
إنـــــــــه يـــــــــرى أن فـــــــوائـــــــد إلـــــــغـــــــاء مـــســـابـــقـــة 
ــــيــــــج الـــــــعـــــــربـــــــي لــــلــــمــــوســــم  ــــلــ دوري الــــــخــ
الحايل أكر من خسائر اإللغاء، وأن 
هذا »أفضل من التضحية بمستقبل 

الالعبن«. 
وأوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح: »فــــــــــــــــــــــــــــــرة الـــــــــــتـــــــــــوقـــــــــــف 
الـــــــحـــــــالـــــــيـــــــة لــــــــــم تـــــــــحـــــــــدث مــــــــــن قـــــــبـــــــل يف 
تــــاريــــخ الـــلـــعـــبـــة، إذ إنـــــه يف حـــــال بـــدء 
املـــــــســـــــابـــــــقـــــــة يف أغــــــــســــــــطــــــــس، ســــتــــصــــل 
فــــــــرة الـــــتـــــوقـــــف إىل خــــمــــســــة أو ســـتـــة 
أشهر، وهو ما يجعل الالعبن غر 
جــــــــــاهــــــــــزيــــــــــن عـــــــــــــى اإلطــــــــــــــــــــــــالق لـــــــخـــــــوض 
املـــبـــاريـــات، بــيــنــمــا ســيــتــواصــل الــلــعــب 
بـــــــإقـــــــامـــــــة املــــــــوســــــــم الـــــــجـــــــديـــــــد مـــــبـــــاشـــــرة 
بـــعـــد االنــــتــــهــــاء مــــن مــــبــــاريــــات املـــوســـم 

الــحــايل«.
ــــبـــــون  وأضــــــــــــــاف: »ســــــيــــــواجــــــه الـــــالعـ
صعوبات قد تؤثر يف مستقبلهم من 

نــــــــــاحــــــــــيــــــــــة تـــــــــعـــــــــرضـــــــــهـــــــــم إلصـــــــــــــــــابـــــــــــــــــات قـــــد 
تبعدهم فــرات طويلة عن املالعب، 
لـــــذلـــــك أرى أن قـــــــــرار إلـــــغـــــاء املـــســـابـــقـــة 
ينقذ الالعبن الذين يعدون العنصر 
األسايس واألكرث أهمية يف املسابقة، 

وال يجب التضحية بهم«.
وأشـــــــــــــــــــــــار أمــــــــــــــــــــري إىل أن إلــــــــغــــــــاء 
املسابقة، سيسهم يف ظهور األندية 
بـــــشـــــكـــــل أفـــــــضـــــــل يف املـــــــــوســـــــــم املـــــقـــــبـــــل، 
وقـــــــــــال: »حــــصــــلــــت األنـــــــديـــــــة عــــــى فــــرة 
ــــازة جـــــــــــــداً، وبـــــــــــدء املـــــوســـــم  ــــتــ ــــمــ راحـــــــــــة مــ
املـــقـــبـــل بــــصــــورة طــبــيــعــيــة يف مــــوعــــده، 
دون ضــغــط بــإقــامــة مــبــاريــات املــوســم 
الـــــحـــــايل يف شـــهـــر أغــــســــطــــس، ســيــؤثــر 
بصورة إيجابية عى األندية واملنتخب 
الوطني الذي يخوض مباريات مهمة 

يف الـــتـــصـــفـــيـــات املـــــزدوجـــــة املـــؤهـــلـــة إىل 
كــــــــــأس الــــــعــــــالــــــم 2022 وكــــــــــــأس آســــيــــا 

.»2023
وأكـــــــد أنــــــه لـــيـــس مـــــن املـــنـــطـــقـــي يف 
حال إلغاء الدوري اإلعالن عن هوية 
البطل، وتحديد الفريقن الهابطن، 
خـــصـــوصـــاً أنـــــه تــتــبــقــى ســـبـــع جـــــوالت، 
وقــــال: »مــالمــح املــنــافــســة عــى اللقب 
واضــــــــــحــــــــــة، واألمـــــــــــــــــر نـــــفـــــســـــه يف صـــــــــراع 
الهروب من الهبوط، ولكن مع قرار 
اإللـــــغـــــاء أعـــتـــقـــد أن األنـــــديـــــة يـــجـــب أن 
ــــاً  ــــقـ تــــحــــصــــل عـــــــى الــــــجــــــوائــــــز املــــــــاديــــــــة وفـ
ــــيــــــب الئـــــــحـــــــة الــــــــــــــــــدوري يف الــــــوقــــــت  لــــــرتــ
الــحــايل، وذلـــك تــعــويــضــاً عــن خــســارة 
ــــلـــــقـــــب إىل  الـــــجـــــانـــــب املـــــعـــــنـــــوي بــــمــــنــــح الـ

املتصدر«.

سيد مصطفى وأحمد طارق 
■ دبي

محمد أميري:
إلغاء الدوري أفضل

من التضحية بمستقبل 
الالعبين

األندية تنتظر اتضاح الصورة بخصوص مصير الموسم الجاري بين االستئناف أو اإللغاء. ■ من المصدر

»في حال اإللغاء يجب أن تحصل 
 
ً
األندية على الجوائز المادية وفقا

لترتيب الدوري الحالي«.

 
ً
 وفنيا

ً
الشامسي: خسائر األندية ستتزايد ماديا

اعتبر وكيل الالعبين، وليد 
الشامسي، أن الخسائر من 

وراء عدم استكمال الدوري 
تنقسم إلى شقين، أحدهما 

مادي واآلخر فني. وقال: 
 ستحرم األندية من 

ً
»ماديا

العوائد المالية التي كانت 
ستحصل عليها جراء استكمال 
الموسم، من الرابطة والنقل 
التلفزيوني وحقوق الرعاية، 

إلى جانب عوائد بيع تذاكر 
المباريات«.

وأضاف: »هذا سيضاعف 
خسائرها، كونها ملتزمة بسداد 

أجور الالعبين واألطقم الفنية 
واإلدارية والطبية«.

، ابتعاد الالعبين 
ً
وأكمل: »فنيا

عن التدريبات وعدم خوض 
المباريات لفترة تراوح بين ستة 

وسبعة أشهر منذ توقف 
الدوري سيكون له أضرار فنية 

كبيرة على مستقبل المسابقة 
والفرق في الموسم المقبل، 
فعودة النشاط بحسب الرابطة 

سيكون في أغسطس، 
وبالتالي لن يبدأ الموسم 

المقبل قبل أكتوبر، ما سيضر 
بشكل فني كبير بكل عناصر 

المسابقة، ألن الالعبين 
سيكونون بحاجة على األقل 

لثالثة أشهر للتحضير حتى 
يستعيدوا جاهزيتهم الفنية 

والبدنية«. وأشار الشامسي: 
 لالعبين، 

ً
»بحكم عملي وكيال

أرى أن هناك العبين ممن 
تنتهي عقودهم سيتأثرون 

 بعدم استكمال الدوري، 
ً
كثيرا

 ما يجدون في 
ً
فهؤالء دائما

الجوالت األخيرة فرصة للترويج 
 

ّ
ألنفسهم«. وختم: »أتوقع أال

يجد العبون من المستوى 
الثالث فرصة لعب في 

الموسم المقبل، إذا لم 
ُتستكمل المسابقة، ما قد يزيد 

عدد الالعبين العاطلين«. 

أهم التوصيات
1- ترشيد اإلنفاق واالستخدام 

األفضل للعوائد المالية التي 
ستحصل عليها جراء استكمال 

الموسم رغم تقلصها، سواء 
لدى الرابطة أو النقل التلفزيوني 

وحقوق الرعاية.
2- األخذ في االعتبار ابتعاد 

الالعبين عن التدريبات وعدم 
خوض المباريات لفترة طويلة، 

وضرورة وضع خطة إعداد 
مناسبة لهكذا وضع.

3- االستفادة من إدخال تقنية 
تخفيض درجات الحرارة في 

المالعب، ما يساعد على إقامة 

المباريات في ذروة الصيف.
4- االستعانة بالتجربة األوروبية 
التي قررت استئناف مسابقاتها 

المحلية، مع األخذ في االعتبار 
االجراءات االحترازية للوقاية من 

فيروس كورونا.
5- االلتزام بخطط المجالس 

الرياضية، والهيئات المختصة 
في ما يتعلق باإلجراءات الواجب 

اتخاذها حيال استئناف النشاط 
الرياضي.

6- أخذ رأي الجمعية العمومية 
لرابطة المحترفين للفصل في 

أحقية منح شباب األهلي لقب 

الدوري من عدمه، في حالة 
إلغاء الموسم.

7- الحاجة إلعادة صياغة اللوائح 
من جديد وإقرار لوائح معتمدة 
من الجمعية العمومية بشأن 

تحديد مستقبل المسابقة في 
ما يتعلق بتتويج البطل، وتحديد 

آلية الهبوط والصعود، في 
 لمنع أي جدل 

ً
حالة اإللغاء سدا

 .
ً
مستقبال

 
ً
8- وضع األندية خططا

استثمارية لدعم مواردها 
 ألي أزمات 

ً
، تحسبا

ً
مستقبال

طارئة.

»سيواجه الالعبون صعوبات قد تؤثر في 
مستقبلهم من ناحية تعّرضهم إلصابات قد 

تبعدهم فترات طويلة عن المالعب«.

وليد الشامسي. À  من المصدر

https://www.emaratalyoum.com/
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كـــشـــف عـــضـــو مــجــلــس إدارة األلـــعـــاب 
الجماعية يف نادي الشارقة، ومشرف 
كــــــــــــــــــرة الـــــــــســـــــــلـــــــــة يف الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــادي، عـــــــــدنـــــــــان 
الــــــــخــــــــيــــــــال، أن نـــــــــاديـــــــــه أرســـــــــــــــل خـــــطـــــابـــــاً 
رســـمـــيـــاً إىل اتــــحــــاد الـــســـلـــة، يـــبـــدي مــن 
خالله تحّفظه عىل استكمال ما تبقى 
مــن دوري املــوســم الــحــايل لــلــرجــال يف 
املوعد املقرتح من اتحاد اللعبة بشهر 
أغـــســـطـــس، مـــطـــالـــبـــاً االتــــحــــاد بــتــأجــيــل 
عودة النشاط بصورة كاملة إىل شهر 

سبتمرب عىل أقل تقدير.
وقــــــــــــــــــــال الـــــــــــخـــــــــــيـــــــــــال، لـــــــــــــــــــ»اإلمــــــــــــــــــارات 
الــيــوم«، إنــنــا »طــالــبــنــا رســمــيــاً بتحديد 
ــــتـــــمـــــرب عـــــــــىل أقـــــــــــل تــــقــــديــــر  ــــبـ ــــتـــــصـــــف سـ ــــنـ مـ
ــــاريــــــات، ألن  ــــبــ كــــمــــوعــــٍد لــــلــــعــــودة إىل املــ
األوضــــــــــاع الـــصـــحـــيـــة مـــنـــذ شـــهـــر مــــارس 
املـــــــــايض، وإيــــــقــــــاف الــــنــــشــــاط الـــــريـــــايض، 
ستدفع معظم العــبــي األنــديــة الذين 
هـــم مـــن فـــئـــة الــــهــــواة ويـــســـتـــنـــدون عــىل 
وظائف حكومية وجهات خاصة، يف 
الـــحـــصـــول عــــىل رواتـــبـــهـــم الـــتـــي تــشــكــل 
املــــــــورد األســــــــايس لـــدخـــلـــهـــم، إىل عـــدم 
الــــــــقــــــــدرة عـــــــىل االلـــــــــتـــــــــزام بــــشــــكــــل كــــامــــل 

بــــــــــالــــــــــتــــــــــدريــــــــــبــــــــــات، يف ظـــــــــــــل ارتــــــــــبــــــــــاطــــــــــات 
وظيفية تحتم عىل الجميع يف الدولة 
الـــتـــكـــاتـــف حــــالــــيــــاً، بــــهــــدف تـــعـــويـــض مــا 
تـــأخـــر مــــن أعــــمــــال يف الــــفــــرتة املـــاضـــيـــة، 
ــــتـــــي  وبــــــــالــــــــتــــــــايل عـــــــــــدم كــــــفــــــايــــــة الـــــــــفـــــــــرتة الـ
حــددهــا االتــحــاد مــن مواعيد مقرتحة 
لـــلـــعـــودة بـــهـــم إىل الـــجـــاهـــزيـــة املــطــلــوبــة 
الســــتــــكــــمــــال الــــــــــــدوري يف أغــــســــطــــس«.

وأوضح: »أبدى مشرفو ومدربو فرق 
أنـــــديـــــة الــــــرجــــــال، خــــــالل اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــم 
املـــاضـــيـــة مـــع االتــــحــــاد، تــحــفــظــهــم عــىل 
املواعيد املقرتحة التي وضعها االتحاد 
ــــال الــــــــــــــــــــدوري يف  ــــمــ ــــكــ ــتــ ــ ــــاســ ــــة بــ ــــقــ ــلــ ــ ــــعــ ــتــ ــ واملــ
أغسطس، والتي التزال ضمن قائمة 
املحتملة، خصوصاً أن االتحاد وضع 
لنفسه تــاريــخ 19 يوليو مــوعــداً نهائياً 
لـــتـــأكـــيـــد هـــــذه الـــــجـــــداول والـــــقـــــدرة عــىل 
اســتــكــمــال الـــــــدوري يف أغـــســـطـــس، مــا 
يــعــنــي أن األنــــديــــة املـــعـــنـــيـــة بــاســتــكــمــال 
الـــبـــطـــولـــة، والـــتـــي فـــرضـــت عــلــيــهــا تــلــك 
الجداول البدء بمراحل إعادة تأهيل 
ــــًة مـــــن الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري،  العـــبـــيـــهـــا بــــــدايــ
ــــيـــــة خــــــارج  تـــتـــحـــمـــل كــــلــــفــــاً مــــالــــيــــة إضـــــافـ
ميزانياتها املوضوعة منذ العام املايض 
للموسم الحايل، بهدف املراهنة عىل 

مـــــــــــــــواعـــــــــــــــيـــــــــــــــد التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزال ضـــــــــــــمـــــــــــــن قـــــــــائـــــــــمـــــــــة 
املحتملة«.

واخـــتـــتـــم: »مـــن املــســتــغــرب إصـــرار 
اتــــحــــاد الـــســـلـــة عــــىل جـــــــداول ومـــواعـــيـــد 
التزال مقرتحة، لخطة عودة النشاط 
والـــــتـــــدريـــــبـــــات، مـــــع الــــعــــلــــم بـــــــأن هـــنـــاك 
اتـــــــــــــحـــــــــــــادات ألــــــــــعــــــــــاب جــــــمــــــاعــــــيــــــة أخــــــــــرى 
ــــعــــــت نـــــصـــــب أعــــيــــنــــهــــا جــــمــــيــــع هـــــذه  وضــ
الــــــــظــــــــروف، وحـــــــــــددت ســـبـــتـــمـــرب املـــقـــبـــل 
مــــــــوعــــــــداً لـــــــعـــــــودة مـــــســـــابـــــقـــــات الــــــرجــــــال 
لــــــــــــديــــــــــــهــــــــــــا، وتــــــــــــحــــــــــــديــــــــــــد شــــــــــهــــــــــر نـــــــوفـــــــمـــــــرب 
النـــطـــالقـــة مــســابــقــات املـــوســـم الــجــديــد 
لــفــرق املـــراحـــل الــســنــيــة، مــا دفــعــنــا إىل 
مـــخـــاطـــبـــة اتـــــحـــــاد الــــســــلــــة، ومـــطـــالـــبـــتـــه 
بتحديد شهر سبتمرب موعداً للعودة 
إىل املـــســـابـــقـــات، مــــا يــجــنــبــنــا الـــتـــعـــرض 
لكلف مالية خارجة عن ميزانياتنا من 
جهة، ومنح األجهزة الفنية ومدربي 
ــــيـــــة  الــــــلــــــيــــــاقــــــة الــــــبــــــدنــــــيــــــة الــــــــــفــــــــــرتات الـــــكـــــافـ
إلعادة تأهيل الالعبني، خصوصاً أن 
فـــــــــــــرتات الـــــــتـــــــوقـــــــف الــــــطــــــويــــــلــــــة والـــــحـــــجـــــر 
املــــــــنــــــــزيل جـــــــــــــاءت قـــــاســـــيـــــة عــــــــىل مـــجـــمـــل 
الرياضيني بشكل عــام، والسلة عىل 
وجــه التحديد، بتعّرضهم لــزيــادة يف 

الوزن«.

 بتحديد سبتمبر 
ً
الخيال: طالبنا رسميا

 لعودة المباريات
ً
»على أقل تقدير« موعدا

ظ 
ّ
الشارقة يتحف

على استكمال دوري 
السلة في أغسطس

جوني جبور ■ دبي

فريق الشارقة يتطلع إلى عودة آمنة لالعبين في صاالت كرة 
السلة. ■ من المصدر

»من المستغرب إصرار 
اتحاد السلة على جداول 
ومواعيد التزال مقترحة«.

خضع املشاركون يف بطولة »محاربي 
اإلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات« لـــــــــــــألـــــــــــــعـــــــــــــاب الــــــــقــــــــتــــــــالــــــــيــــــــة 
املـــخـــتـــلـــطـــة، لـــلـــفـــحـــص الــــثــــاين الـــخـــاص 
بالكشف عن فريوس كورونا، ضمن 
ــــيـــــم  ــــنـــــظـ ــتـ ــ االســــــــــــــــتــــــــــــــــعــــــــــــــــدادات املــــــــكــــــــثــــــــفــــــــة لـ
ــــيـــــو  الــــــنــــــســــــخــــــة 11 املــــــــــــقــــــــــــررة يف 12 يـــــونـ
الـــــــــــجـــــــــــاري بــــــصــــــالــــــة جـــــوجـــــيـــــتـــــســـــو أريــــــنــــــا 
بــالــعــاصــمــة الــعــاصــمــة، إذ يــوجــد كل 
املــــــــــشــــــــــاركــــــــــني والـــــــــــطـــــــــــواقـــــــــــم الـــــــفـــــــنـــــــيـــــــة يف 
ــــــزول  ــــعـ ــ ــــلـــــق ومـ مــــعــــســــكــــر تــــــدريــــــبــــــي مـــــغـ

صحياً.
وقالت اللجنة املنظمة للبطولة، 
يف بــيــان أمــس: »إن جميع املشاركني 
خــــضــــعــــوا لـــلـــفـــحـــص الــــــثــــــاين لــــفــــريوس 

ــــنــــــي  كــــــــــــورونــــــــــــا، وفـــــــــقـــــــــاً لـــــــلـــــــجـــــــدول الــــــزمــ
ــــبـــــقـــــاً مـــــــن قـــــبـــــل الـــلـــجـــنـــة  املــــــــوضــــــــوع مـــــسـ
املـــنـــظـــمـــة، والـــــــذي يـــنـــص عــــىل إخـــضـــاع 
كــــــــــــــــل املــــــــــــــشــــــــــــــاركــــــــــــــني لـــــــــــثـــــــــــالثـــــــــــة فــــــــحــــــــوص 
منفصلة عــىل فـــرتات منظمة، خــالل 
املعسكر املغلق املمتد ألسبوعني قبل 
انـــــــــطـــــــــالق الـــــــبـــــــطـــــــولـــــــة، وذلـــــــــــــــك تـــــنـــــفـــــيـــــذاً 
لـــخـــطـــة الـــصـــحـــة والــــســــالمــــة الـــصـــارمـــة 
ــــا خــــــصــــــيــــــصــــــاً لـــــهـــــذه  ــ ــــهـ ــ ــــعـ ــ الــــــــتــــــــي تـــــــــم وضـ
الــــــــــنــــــــــســــــــــخــــــــــة، لــــــــــضــــــــــمــــــــــان ســـــــــــــالمـــــــــــــة كـــــل 
املـــــــشـــــــاركـــــــني مــــــــن املـــــقـــــاتـــــلـــــني واملــــــــدربــــــــني 
واألطــقــم اإلداريـــة والفنية ووقايتهم 

العدوى«.
أبوظبي ■ اإلمارات اليوم

فحص ثاٍن لكورونا على المشاركين في 
بطولة »محاربي اإلمارات«

من الفحوص الطبية للمشاركين بالبطولة. ■ من المصدر

تــــتــــجــــه أنـــــــظـــــــار عــــــشــــــاق ســـــبـــــاقـــــات الـــخـــيـــل 
حول العالم، يف السادسة و45 دقيقة 
بـــــــــتـــــــــوقـــــــــيـــــــــت اإلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات، إىل مـــــــضـــــــمـــــــار 
نيوماركت العريق، حيث يدخل 15 من 
ــــمـــــر الـــــــثـــــــالث ســـــــنـــــــوات يف  نــــخــــبــــة مــــــهــــــور عـ
ــــفـــــوز بـــلـــقـــب الـــنـــســـخـــة 212 مــن  مـــهـــمـــة الـ
ســـــبـــــاق الــــــــــــــــــــ»2000 غــــيــــنــــيــــز« الـــــربيـــــطـــــاين، 
املـــخـــصـــص لـــخـــيـــول »جـــــــــروب 1« األعـــــىل 
تصنيفاً عاملياً، ويمتد ملسافة 1600 مرت 
عــشــبــي، يــتــقــدمــهــا مــهــر غــودولــفــني غري 
ــــاتـــــوبـــــو« الـــــســـــاعـــــي لــحــصــد  ــــنـ ــيـ ــ املـــــــهـــــــزوم »بـ
انتصاره السابع عىل التوايل يف سباقات 

الخيل العاملية.
وتـــــــــــــعـــــــــــــول اآلمــــــــــــــــــــــــــال اإلمــــــــــــــاراتــــــــــــــيــــــــــــــة يف 
املـــــنـــــافـــــســـــة عــــــــىل أربــــــــعــــــــة مــــــــن مـــمـــثـــلـــيـــهـــا، 
الســــتــــعــــادة الـــلـــقـــب الـــغـــائـــب عــــن خـــزائـــن 
اإلســــطــــبــــل األزرق مـــنـــذ ســـبـــع ســــنــــوات، 
حينما فــاز »دون أبرويوتش« باللقب، 
وبـــــــجـــــــانـــــــب »بــــــيــــــنــــــاتــــــوبــــــو« املـــــــــرشـــــــــح األول 
لــلــفــوز، تــضــع »غـــودولـــفـــني« ثقتها بكل 
مــن »مــلــيــتــاري مـــــارش« بـــإشـــراف املـــدرب 
ســـعـــيـــد بــــــن ســـــــــــرور، واملــــــهــــــر »الــــســــهــــيــــل« 

بــــــــــــإشــــــــــــراف شـــــــــــــــــاريل آبــــــــلــــــــبــــــــي، فــــــيــــــمــــــا تـــــــأيت 
ــــة الـــــرابـــــعـــــة مـــــع املـــهـــر  ـــــيــ ـــاراتـ ــ املـــــشـــــاركـــــة اإلمـ
»خــوان الكانو« اململوك للشيخ محمد 
عبيد آل مكتوم، وإشراف املدرب كيفني 

ريان.
ويــــــــنــــــــطــــــــلــــــــق »بـــــــــيـــــــــنـــــــــاتـــــــــوبـــــــــو« بـــــــقـــــــيـــــــادة 
الـــــــــــفـــــــــــارس ولــــــــــيــــــــــام بــــــــيــــــــوك مــــــــــن الـــــــبـــــــوابـــــــة 
الــــســــابــــعــــة، الــــتــــي تــــعــــد بـــمـــثـــابـــة الــــبــــوابــــة 
املــــثــــالــــيــــة يف عــــالــــم الــــســــبــــاقــــات، لـــكـــونـــهـــا 
تــــتــــوســــط قــــائــــمــــة الـــــخـــــيـــــول املــــنــــافــــســــة يف 
الـــســـبـــاق، مـــا يــمــنــح مــهــر »غـــودولـــفـــني« 
تــــعــــزيــــز حــــظــــوظــــه يف مــــواصــــلــــة ســلــســلــة 
انـــــــتـــــــصـــــــاراتـــــــه املــــــتــــــوالــــــيــــــة والــــــــحــــــــفــــــــاظ عـــىل 
ــــتـــــي  ســــجــــلــــه الـــــــخـــــــايل مـــــــن الـــــــهـــــــزائـــــــم، والـ
ــــه يــــنــــايــــر املـــــــــايض إىل حــــصــــولــــه عــىل  ــــادتــ قــ
أعىل تقييم للخيول الناشئة يف أوروبا 
واألفضل تصنيفاً عىل مدار ربع قرن، 

يف مـــــــــســـــــــرية ضــــــــمــــــــت ســــــــتــــــــة انـــــــــتـــــــــصـــــــــارات 
جـــــــــــــــــــــــــاءت جـــــــــمـــــــــيـــــــــعـــــــــاً املـــــــــــــــوســـــــــــــــم املــــــــــــــــــــايض، 
وشملت فــوزيــن ضمن »الــفــئــة األوىل« 
األعىل تصنيفاً عىل العالم، عرب الفوز 
بسباقي »فينسانت أوبــرايــن ناشونال 
ـــــدا،  ـــنـ ــ ـــرلـ ــ ــــإيـ ســـــتـــــيـــــكـــــس« يف »ذي كـــــــــــــرا« بــ
ــــكـــــس« يف  ــــيـ ــتـ ــ و»داريل ديـــــــوهـــــــريســـــــت سـ
»نيوماركت«، بجانب عرضه املبهر يف 
ــــبـــــاق »فــــيــــنــــتــــج ســـتـــيـــكـــس«  انــــــتــــــصــــــاره بـــــسـ
لــــــــــلــــــــــفــــــــــئــــــــــة الـــــــــــــثـــــــــــــانـــــــــــــيـــــــــــــة يف »جــــــــــــــلــــــــــــــوريــــــــــــــاس 
جودوود«، وتحطيمه الزمن القيايس 
ملــــســــافــــة ســـبـــعـــة فــــريلــــونــــغ )1400 مــــرت( 
لـــخـــيـــول الـــســـنـــتـــني يف رويــــــــال أســــكــــوت، 
حينما ظفر بسباق »شيشام ستيكس« 
ــــتـــــد بـــــــأســـــــلـــــــوب حـــــــــاســـــــــم، وجـــــــــــاءت  ــــيـــــسـ لـ
مــكــمــلــة لــحــصــولــه ســبــتــمــرب املــــــايض عــىل 
التصنيف األعىل البالغ )128( بانتصاره 

الــكــاســح يف ســبــاق »فــيــنــســانــت اوبــرايــن 
ناشونال ستيكس«، حينما فاز بفارقة 
تـــــســـــعـــــة أطـــــــــــــــوال عــــــــن أقـــــــــــــرب مــــنــــافــــســــيــــه 
الـــــــجـــــــواد اإليــــــرلــــــنــــــدي »ارمــــــــــــــــــوري« الــــــذي 
يـــشـــرف عــلــيــه املـــــــدرب الـــشـــهـــري أديـــــــان أو 
بـــــــــرايـــــــــن. ويف مــــهــــمــــة اســـــــتـــــــعـــــــادة الــــلــــقــــب 
لـ»غودولفني«، ينطلق املهر غري املهزوم 
أيضاً »مليتاري مارش« بقيادة الفارس 
هيكتور كــروش من البوابة الثالثة، يف 
ــــفــــــحــــــل »نـــــــيـــــــو أبــــــــروتــــــــش«  ســــــعــــــي البـــــــــــن الــ
لــحــصــد انــــتــــصــــاره الـــثـــالـــث عــــىل الــــتــــوايل، 
ومـــــــــــــــــــواصـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــألـــــــــــــــــق يف مــــــــــضــــــــــمــــــــــار 
»نيوماركت« الذي سبق له الفوز عليه 
أكتوبر املايض، ويتوقع أن يكون حاضراً 
بقوة اليوم يف »2000 غينيز الربيطاين«. 
بـــدوره، ينطلق املهر »السهيل« بقيادة 
الــــــفــــــارس جـــيـــمـــس دويــــــــــل، مـــــن الــــبــــوابــــة 
الــــخــــامــــســــة، ويــــمــــلــــك املـــــهـــــر املــــنــــحــــدر مــن 
نــــــســــــل الــــــفــــــحــــــل »دوبـــــــــــــــــــــــــــاوي« الـــــحـــــظـــــوظ 
الـــــقـــــويـــــة، خــــصــــوصــــاً أنـــــــه لـــــم يــــخــــرج عــن 
ــــاتــــــه  ــــاركــ املـــــــــركـــــــــز الـــــــثـــــــالثـــــــة األوىل يف مــــــشــ
املــــاضــــيــــة، مــــن ضــمــنــهــا فـــــــوزه أغــســطــس 
املــــايض يف ســبــاق لــلــخــيــول الــنــاشــئــة عىل 

مضمار يارموث الربيطاين.

»بيناتوبو« مرشح للفوز بلقب »2000 غينيز« البريطاني. ■ من المصدر 

جوني جبور ■ دبي

يطمح إلى انتصاره السابع على التوالي

ُمهر غودولفين غير المهزوم يطلب 
لقب »2000 غينيز البريطاني« اليوم

اإلسطبل األزرق يأمل استعادة 
اللقب الغائب عن خزائنه منذ 

سبع سنوات.

عدنان الخيال:

»التأجيل سيجّنبنا التعرض 
لكلف مالية خارجة عن 

ميزانياتنا«.

»غياث« يحلق براية 
اإلسطبل األزرق في 
مضمار »نيوماركت«

ظــــــــفــــــــر الــــــــــــــجــــــــــــــواد »غــــــــــــــيــــــــــــــاث« املـــــــمـــــــلـــــــوك 
لـــــــــغـــــــــودولـــــــــفـــــــــني، وبــــــــــــــإشــــــــــــــراف املــــــــــــــدرب 
شاريل آبلبي، وقيادة الفارس وليام 
بـــــــــيـــــــــوك، بـــــلـــــقـــــب ســــــــبــــــــاق »كـــــونـــــيـــــشـــــني 
كــــــــــــــــــــــــــــب«، الــــــــــــــــــــــــــــذي خـــــــــــصـــــــــــص لــــــــخــــــــيــــــــول 
»غـــــــــــــــــــــروب 1« ملـــــــســـــــافـــــــة 2400 مـــــــرت، 
وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــرى، أمـــــــــــــــــــــــــــــس، عــــــــــــــــــىل مــــــــضــــــــمــــــــار 
نــــيــــومــــاركــــت الـــــربيـــــطـــــاين الـــــعـــــريـــــق، يف 
أول ســــبــــاقــــات الــــخــــيــــل لـــلـــفـــئـــة األوىل 
بــمــوســم الــســبــاقــات الــربيــطــانــيــة لــهــذا 

العام.
وواصـــــــــــــــلـــــــــــــــت خـــــــــــيـــــــــــول اإلســــــــطــــــــبــــــــل 
األزرق تألقها عىل املضمار الربيطاين 
الــعــريــق، بــحــصــد »الـــهـــاتـــريـــك«، بعد 
أن نــــــجــــــحــــــت املـــــــــــهـــــــــــرة »بـــــــــــيـــــــــــور بـــــــيـــــــويت« 
بـــــإشـــــراف املـــــــدرب الـــوطـــنـــي ســـعـــيـــد بــن 
ســـــــــــــــــــــــــــــرور، وقـــــــــــــــــيـــــــــــــــــادة الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــارس بــــــــــات 
كـــــــــــوســـــــــــغـــــــــــراف، يف الـــــــــــفـــــــــــوز بــــــالــــــشــــــوط 
ــــاحــــــي »إي بـــــــي إف ســــتــــالــــيــــونــــز  ــتــ ــ ــتــ ــ االفــ
فيليز ســتــيــكــس« الـــذي جـــرى ملسافة 
1400 مــــــــرت، قــــبــــل أن تـــخـــتـــتـــم املــــهــــرة 
»ريـــنـــســـنـــس كــــويــــن« بــــإشــــراف املـــــدرب 
شاريل آبلبي، وقيادة الفارس وليام 

بــيــوك االنـــتـــصـــارات، بــالــفــوز بــالــشــوط 
الــــــــســــــــابــــــــع الــــــــــــــــذي خـــــــصـــــــص لـــــلـــــمـــــهـــــرات 

وملسافة 2400 مرت. 
وواجــــــــــــه »غــــــــيــــــــاث«، املـــــنـــــحـــــدر مــن 
نــســل الــفــحــل »دوبــــــاوي«، مجموعة 
قوية من ستة خيول، ضمت حامل 
الـــــــلـــــــقـــــــب »ديـــــــــــفـــــــــــو« املــــــــمــــــــلــــــــوك لــــلــــشــــيــــخ 
محمد بن عبيد آل مكتوم، باإلضافة 
إىل بطل الديربي اإلنجليزي للموسم 
ــــثـــــوين فـــــان دايـــــــــك«، إال أنـــه  املــــــايض »أنـ
ــــا نــــجــــح »غــــــيــــــاث« يف بــســط  ســــــرعــــــان مــ
ــتـــــه عــــــــــىل مــــــــجــــــــريــــــــات الـــــــســـــــبـــــــاق،  ــ ــنـ ــ ــــمـ ــيـ ــ هـ
وانـــــــــــــــــتـــــــــــــــــزاع انــــــــــتــــــــــصــــــــــار عـــــــــــريـــــــــــض بـــــــــفـــــــــارق 
الــــطــــولــــني ونــــصــــف الـــــطـــــول عـــــن أقـــــرب 
ـــافـــــــســـــــيـــــــه الــــــــــــــجــــــــــــــواد »أنــــــــــــــثــــــــــــــوين فــــــــان  ـــ ــنـ ــ ــ مـ
ديــــــــــــك«، الــــــــــذي يـــــشـــــرف عــــلــــيــــه املــــــــدرب 
اإليـــرلـــنـــدي املـــخـــضـــرم أيـــــدن أوبــــرايــــن، 
وقــــــــــاده الــــــفــــــارس ريــــــــان مـــــــور لـــلـــحـــلـــول 
باملركز الثاين، فيما عاد املركز الثالث 
لــلــجــواد »ســــــرتادي فـــرييـــاس« بــقــيــادة 
الــــفــــارس فــــرانــــي ديـــــتـــــوري، وإشــــــراف 

املدرب جون غودسون. 
دبي ■ اإلمارات اليوم

الجواد »غياث« بقيادة 
الفارس وليام بيوك   

في طريقه إلى الفوز.        
■من المصدر



رياضة | السبت ٠٦ من يونيو ٢٠٢٠ اإلمارات اليوم  24 www.emaratalyoum.com

يــــســــعــــى بـــــــايـــــــرن مــــيــــونــــيــــخ إىل تــــشــــديــــد 
قــبــضــتــه عــــى الــــــصــــــدارة، عـــنـــدمـــا يــحــل 
الـــــيـــــوم يف املــــرحــــلــــة الـــــــــــ30 مـــــن الــــــــدوري 
األملـــــــــاين لــــكــــرة الـــــقـــــدم ضــــيــــفــــاً عـــــى بـــايـــر 
لــــيــــفــــركــــوزن، آخـــــر عــقــبــتــن يف طــريــقــه 

إىل اللقب الثامن عى التوايل.
ويــتــصــدر بــايــرن مــيــونــيــخ الــرتــيــب 
بفارق سبع نقاط عن مطارده املباشر 
بـــوروســـيـــا دورتــــمــــونــــد، الـــــذي يــخــوض 
بـــــــدوره اخــــتــــبــــاراً ال يــخــلــو مــــن صــعــوبــة 
أمام ضيفه هرتا برلن، صاحب ثاين 
أفـــــــــــــــــضـــــــــــــــــل ســــــــــــــجــــــــــــــل مــــــــــــــنــــــــــــــذ اســــــــــتــــــــــئــــــــــنــــــــــاف 
املنافسات التي كانت معلقة بسبب 

فريوس كورونا املستجد.
وكسب هرتا برلن 10 نقاط من 
أصـــــل 12 مــمــكــنــة يف املــــبــــاريــــات األربـــــع 
الــتــي أقــيــمــت حــتــى اآلن، خــلــف بــايــرن 
ميونيخ الذي حقق العالمة الكاملة.
لـــــكـــــن الــــــــنــــــــادي الـــــــبـــــــافـــــــاري تـــنـــتـــظـــره 
مـــــــــوقـــــــــعـــــــــتـــــــــان ثــــــــــــأريــــــــــــتــــــــــــان مـــــــتـــــــتـــــــالـــــــيـــــــتـــــــان، 
ســتــكــونــان حــاســمــتــن بــشــكــل كــبــري يف 
حــســمــه الــلــقــب مــبــكــراً، األوىل عندما 
يـــــــحـــــــل ضـــــــيـــــــفـــــــاً عــــــــــى بـــــــــايـــــــــر لــــــيــــــفــــــركــــــوزن 
ــــيـــــة عــــنــــدمــــا يــســتــضــيــف  ــــانـ ــــثـ الـــــــيـــــــوم، والـ
بــــــــوروســــــــيــــــــا مـــــــوشـــــــنـــــــغـــــــالدبـــــــاخ الــــســــبــــت 
املقبل، وهما من أربعة فرق نجحت 

يف الفوز عليه هذا املوسم.
ونـــجـــح بـــايـــر لـــيـــفـــركـــوزن يف الـــفـــوز 
عـــى الـــعـــمـــالق الـــبـــافـــاري يف عــقــر داره 

مـــيـــونـــيـــخ 2-1 يف املــــرحــــلــــة الــــــــــ13 يف 30 
ــيــــــه  ــ ــلــ ــ نـــــــــــوفـــــــــــمـــــــــــر املـــــــــــــــــــــــــــــــايض، وتـــــــــــغـــــــــــلـــــــــــب عــ
بــــوروســــيــــا مـــونـــشـــنـــغـــالدبـــاخ بــالــنــتــيــجــة 
ذاتــــهــــا بـــعـــد أســــبــــوع واحـــــــد يف املـــرحـــلـــة 

الـ14 يف السابع من ديسمر.
وخــــــــــســــــــــر بـــــــــــايـــــــــــرن مـــــــيـــــــونـــــــيـــــــخ أمـــــــــــام 
ضــــــيــــــفــــــه هـــــــوفـــــــنـــــــهـــــــايـــــــم )1-2 أيـــــــــــضـــــــــــاً(، 
ومــضــيــفــه ايـــنـــراخـــت فـــرانـــكـــفـــورت )1-

.)5
ويعّول بايرن ميونيخ عى قوته 
ــــيـــــة الـــــــضـــــــاربـــــــة الــــــتــــــي ســـجـــلـــت  الـــــهـــــجـــــومـ
ــــة لــــم  ــ ــلـ ــ ــ ــــــى اآلن 86 هـــــــــــدفـــــــــــاً، يف غـ ــتـ ــ ــ حـ
يـــحـــقـــقـــهـــا أي فـــــريـــــق يف 29 مـــــــبـــــــاراة يف 

تاريخ البوندسليغا.
ويــــرز الـــهـــداف الـــــدويل الــبــولــنــدي 
روبــــــرت لــيــفــانــدوفــســي بــشــكــل الفـــت 
هذا املوسم بتسجيله 43 هدفاً يف 38 
مباراة يف مختلف املسابقات، معادالً 
أفـــــــــضـــــــــل ســــــــجــــــــل لـــــــــــه مـــــــــوســـــــــم 2016-

2017، بينها 29 هدفاً يف 29 مباراة يف 
الــــبــــونــــدســــلــــيــــغــــا، يف إنـــــجـــــاز لـــــم يــســبــق 
حــــــدوثــــــه مــــنــــذ عــــــــام 1972 مــــــع الـــنـــجـــم 
الـــبـــافـــاري الـــســـابـــق غــــريد مـــولـــر، الـــذي 
يــــــــمــــــــلــــــــك الــــــــــــــرقــــــــــــــم الـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــايس يف عــــــــــدد 
األهــــــــــــداف املـــســـجـــلـــة يف مـــــوســـــم واحـــــد 

)40 هدفاً( يف العام ذاته.
وكـــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــدرب بــــــــــــــايــــــــــــــرن هـــــــــانـــــــــزي 
ــــبـــــح أول مــــــــدرب يف  فــــلــــيــــك، الــــــــذي أصـ
تــاريــخ الــنــادي يــحــقــق 22 فــــوزاً يف أول 

ــــبـــــاين  25 مـــــــبـــــــاراة، مـــحـــطـــمـــاً رقـــــــم اإلسـ
بيب غــوارديــوال يف 2013، قــال عقب 
الـــــــــفـــــــــوز عـــــــــى فــــــــورتــــــــونــــــــا دوســـــــــــلـــــــــــدورف 
بـــــخـــــمـــــاســـــيـــــة نــــــظــــــيــــــفــــــة، بـــــيـــــنـــــهـــــا ثــــنــــائــــيــــة 
تــــــــهــــــــمــــــــنــــــــي  »ال  لـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــفـــــــــــــانـــــــــــــدوفـــــــــــــســـــــــــــي 
اإلحــــصــــاءات واألرقــــــام الــقــيــاســيــة، ما 

يهمني هو تحقيق موسم ناجح«.
وأضـــــــــاف املـــــــــدرب الـــــــذي حـــــل بـــــدالً 
مـــــــــــن الـــــــــــــــكـــــــــــــــروايت نــــــيــــــكــــــو كـــــــــوفـــــــــاتـــــــــش يف 
نـــــوفـــــمـــــر املــــــــــــايض »يف بــــــــايــــــــرن مــــيــــونــــيــــخ 
املـــطـــلـــوب مــنــك تــحــقــيــق الــــفــــوز، وهـــذا 

ما نسعى إليه دائماً«.
ــــة بـــــــــــايـــــــــــرن لـــــــــــن تــــــكــــــون  ــ ــــمـ ــ ــــهـ ــ لــــــــكــــــــن مـ
سهلة يف مواجهة بايرن ليفركوزن، 
صـــاحـــب املـــركـــز الـــخـــامـــس، والــســاعــي 
إىل بــطــاقــة املــســابــقــة الــقــاريــة العريقة 

املوسم املقبل.
وحــــــــقــــــــق بــــــــايــــــــر لـــــــيـــــــفـــــــركـــــــوزن ثـــــالثـــــة 
انــــــتــــــصــــــارات مــــنــــذ االســـــتـــــئـــــنـــــاف، ومـــنـــي 

ــــارة واحـــــــــــــدة، وكــــــانــــــت مـــفـــاجـــئـــة  بـــــخـــــسـ
عـــى أرضــــه أمــــام ضــيــفــه فــولــفــســبــورغ 

.4-1
ــــمــــــونــــــد يف  ــــأمــــــل بـــــوروســـــيـــــا دورتــ ويــ
اســــــــتــــــــعــــــــادة تــــــــــوازنــــــــــه عـــــــــى أرضــــــــــــــه بـــعـــد 
خسارته أمــام بــايــرن ميونيخ صفر-1 
قــبــل 10 أيــــام، عــنــدمــا تلقت آمــالــه يف 
املــــــنــــــافــــــســــــة عـــــــــى الــــــلــــــقــــــب ضــــــــربــــــــة شـــبـــه 
قــــاضــــيــــة، لـــكـــنـــه يـــمـــنـــي الـــنـــفـــس بــهــديــة 
من ليفركوزن تنعش آماله مجدداً، 
خصوصاً أن النادي البافاري تنتظره 
مــواجــهــة قــويــة يف املــرحــلــة املقبلة ضد 
بــــوروســــيــــا مـــونـــشـــنـــغـــالدبـــاخ، قـــبـــل أن 
يـــحـــل ضـــيـــفـــاً عـــى فـــــريدر بـــريـــمـــن الـــذي 

يعاين من أجل البقاء.
وتـــــقـــــام املــــرحــــلــــة الـــــــــــ30 عـــــى وقــــع 
االحــتــجــاجــات املناهضة للعنصرية، 
عى خلفية مصرع املواطن األمرييك 
األســــــــــــــــــود، جـــــــــــــورج فـــــــلـــــــويـــــــد، عــــــــى يـــد 

شـــرطـــة بـــــالده يف 25 الـــشـــهـــر املــــايض، 
حــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــث يـــــــــــــــــفـــــــــــــــــكـــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــــــالعـــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــون يف 
البوندسليغا يف تنظيم احتجاجات 
جــــمــــاعــــيــــة، بــــعــــدمــــا اســــتــــهــــلــــهــــا أربــــعــــة 
العــبــن األســـبـــوع املــــايض، هـــم: العــبــا 
بـــــــــوروســـــــــيـــــــــا دورتــــــــــمــــــــــونــــــــــد اإلنــــــجــــــلــــــيــــــزي 
جــــــايــــــدون ســــانــــشــــو واملـــــغـــــربـــــي أشـــــرف 
حــكــيــمــي، الــفــرنــي مــاركــوس تــورام 
مــهــاجــم بــوروســيــا مــونــشــنــغــالدبــاخ، 
والعــــــب شـــالـــكـــه األمـــــــرييك ويـــنـــســـتـــون 

ماكيني.
وكــــــــــــــان االتــــــــــحــــــــــاد األملـــــــــــــــــاين أعــــــلــــــن، 
األربــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــاء، أنــــــــــــــــــه لـــــــــــــن يـــــــــعـــــــــاقـــــــــب هـــــــــذا 
الـــــــــــربـــــــــــاعـــــــــــي، مـــــــــــشـــــــــــرياً إىل أنـــــــــــــــه »يــــــــريــــــــد 
االحـــتـــفـــاظ بـــهـــذا الـــقـــرار خــــالل املـــراحـــل 
املـــــقـــــبـــــلـــــة )مـــــــــــن الــــــــــــــــــــــــدوري(، حــــــتــــــى ولــــــو 
ظــهــرت حــركــات مــنــاهــضــة للعنصرية 
عـــــــــى أثــــــــــــر الـــــــــــوفـــــــــــاة الـــــعـــــنـــــيـــــفـــــة لــــــجــــــورج 

فلويد«.
وطــــــالــــــب عــــــــدد مــــــن العـــــبـــــي بــــايــــرن 
ميونيخ هــذا األســبــوع بالتضامن مع 
فـــــــلـــــــويـــــــد، وقـــــــــــــال نــــــجــــــم خــــــــط هــــجــــومــــه 
تــومــاس مــولــر قــبــل مـــبـــاراة لــيــفــركــوزن 
ـــــة دائـــــــمـــــــاً قــــــــــــادرة عـــى  ــــاضـ ــــريــ »كــــــانــــــت الــ
تــــقــــاســــم الــــســــلــــطــــة، ومــــحــــاولــــة إظــــهــــار 
ــــا أقــــويــــاء  ــــنـ لـــلـــعـــالـــم أنــــنــــا مـــجـــتـــمـــع، وأنـ
ــــنـــــا الـــــعـــــديـــــد مــن  ــــا«. وأضـــــــــــاف »لـــــديـ ــــعــ مــ
األشــــــخــــــاص املـــخـــتـــلـــفـــن يف الــــريــــاضــــة، 
وال يــــــهــــــم الــــــــــلــــــــــون. فــــــالــــــريــــــاضــــــة لــــديــــهــــا 

الــــــــــــــقــــــــــــــدرة عــــــــــــى الــــــــجــــــــمــــــــع بــــــــــــن الــــــــنــــــــاس 
للتحدث بلسان واحد«.

وكــشــف الــنــجــم الـــبـــافـــاري يــوشــوا 
كيميش عــن أن العبي نــاديــه تحدثوا 
عن استخدام منصاتهم عى مواقع 
التواصل االجتماعي لتعزيز موقفهم 
ضـــد الــعــنــصــريــة، يف حـــن دعــــا زمــيــلــه 
قطب الدفاع جريوم بواتنغ املشاهري 
مــــــــــــن الـــــــــريـــــــــاضـــــــــيـــــــــن الــــــــبــــــــيــــــــض إىل رفــــــــع 
الــصــوت واالنــضــمــام إىل املــنــدديــن بما 
حصل لفلويد، ابن الـ46 عاماً، الذي 
قـــى اخـــتـــنـــاقـــاً قــبــل نــحــو أســـبـــوع عى 
يـــــد شــــرطــــي أبــــيــــض يف مـــيـــنـــيـــابـــولـــيـــس، 
ثبته عى األرض وركع فوق عنقه، يف 
حــــــــادثــــــــة أثــــــــــــــــارت مـــــــوجـــــــة احـــــتـــــجـــــاجـــــات 
عــــــارمــــــة مــــتــــواصــــلــــة يف عــــــشــــــرات املــــــدن 

األمريكية.
وقـــــــــــــــــــــال بــــــــــــواتــــــــــــنــــــــــــغ، ذو األصـــــــــــــــــول 
الغانية، يف حديث إلذاعة »دويتشه 
فيله« املحلية »أصواتنا تحمل، لدينا 

منصة ونمس الكثري من الناس«.
وأضــاف »مــن الــواضــح أن جميع 
الرياضين البيض الذين ال يتحدثون 
اآلن ليسوا عنصرين، ولكن بالطبع 
مـــــــــــــن املـــــــســـــــتـــــــحـــــــســـــــن أن يــــــســــــتــــــخــــــدمــــــوا 
ــــثـــــريون  ــــيـــــة. كـ ــــهــــــذه الـــــقـــــضـ ســـمـــعـــتـــهـــم لــ
ــــا  ــنــ ــ ــــــون ذلـــــــــــــــــك، لـــــــكـــــــن أعـــــــتـــــــقـــــــد أنــ ــلـ ــ ــ ــــعـ ــ ــــفـ ــ يـ

نستطيع فعل املزيد«.
برلين ■ أ.ف.ب

البافاري يتصدر الدوري األلماني 
بفارق 7 نقاط عن مطارده 

المباشر دورتموند.

اختبار صعب لدورتموند أمام هرتا برلين في الجولة 30 اليوم

هدير ماكينة 
بايرن ميونيخ 

يرعب ليفركوزن 
في ألمانيا

ليفاندوفيسكي يرغب في هز شباك ليفركوزن اليوم. ■ إي.بي.إيه

نقاط حصدها هرتا برلين 
من أصل 12 ممكنة في 
المباريات األربع الماضية.
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أعـــرب مــهــاجــم بــرشــلــونــة اإلســبــاين 
ــــتـــــخـــــب فـــــرنـــــســـــا لــــــكــــــرة الــــــقــــــدم،  ــــنـ ومـ
أنـــــــطـــــــوان غــــــريــــــزمــــــان، عــــــن أمـــــلـــــه يف 
إنــــــــــــهــــــــــــاء مــــــــســــــــريتــــــــه االحــــــــــــرافــــــــــــيــــــــــــة يف 

الواليات املتحدة.
وقــال غريزمان الــذي يستعد 
مـــع الــــنــــادي الـــكـــاتـــالـــوين الســتــئــنــاف 
الليغا املعلقة منذ مارس املايض، 
بسبب فــريوس كــورونــا املستجد، 
يف تــــــــــصــــــــــريــــــــــح لـــــــصـــــــحـــــــيـــــــفـــــــة »لــــــــــــــوس 
أنجلوس تايمز« األمريكية »الفوز 
بالليغا ودوري أبــطــال أوروبــــا مع 
برشلونة هو حلم، وهديف أيضاً«.

وأضــــــــــــاف »بـــــعـــــدمـــــا فـــــزنـــــا بــــهــــا، 
ومــهــمــا حـــدث، هــنــاك كــأس عالم 
أخــــرى )يـــجـــب الـــفـــوز بـــهـــا( يف قــطــر. 
وبــــــــــعــــــــــد ذلـــــــــــــــك الــــــــــــــــــــــــــدوري األمـــــــــــــــرييك 
للمحرفن«. وتــابــع »ال أعــرف أي 
فــريــق، لكنني أريـــد حــقــاً أن ألعب 
يف الدوري األمرييك. بالنسبة يل، 

هــــــــــــــــــــــــــــــــــديف إنـــــــــــــــــهـــــــــــــــــاء 
مــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــرييت يف 

الــــــــواليــــــــات املـــــتـــــحـــــدة، مــــــع إمـــكـــانـــيـــة 
اللعب بشكل جيد، وأن أكون يف 
صـــــفـــــوف فـــــريـــــق يــــنــــافــــس مــــــن أجــــل 

اللقب«.
ــــطــــــرق قـــبـــل  وكـــــــــــان غــــــريــــــزمــــــان تــ
عامن لرغبته يف إنهاء مسريته يف 
أمـــــــــريكـــــــــا الــــــشــــــمــــــالــــــيــــــة، مـــــــــشـــــــــرياً إىل 
تفضيله لوس أنجلوس وميامي، 
مــــســــتــــبــــقــــاً املـــــــــشـــــــــروع الــــــــــــذي أســــســــه 
الـــنـــجـــم اإلنـــجـــلـــيـــزي ديـــفـــيـــد بــيــكــهــام 
هــــــــــذا الــــــــعــــــــام بــــجــــعــــلــــه إنــــــــــر مــــيــــامــــي 
ــــلـــــمـــــرة األوىل يف مـــــــارس  يـــــــشـــــــارك لـ
املــــــــــــــــــــــــــــايض يف الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوري األمــــــــــــــــــــــرييك 
لــلــمــحــرفــن، الــــذي تـــوقـــف بسبب 
فــــــــــــــريوس كــــــــــورونــــــــــا املـــــســـــتـــــجـــــد بـــعـــد 

مرحلتن فقط.
ــــيـــــف  وانــــــــتــــــــقــــــــل غـــــــــريـــــــــزمـــــــــان الـــــصـ
املايض إىل صفوف برشلونة قادماً 
من أتلتيكو مدريد، لكنه لم يقدم 
حتى اآلن املستوى الذي برز به مع 
املمثل الثاين للعاصمة اإلسبانية.
ويـــســـتـــأنـــف الـــــــــدوري اإلســــبــــاين 
يف 11 يونيو الــحــايل، حيث تتبقى 
11 مــــــرحــــــلــــــة عـــــــــى نــــــهــــــايــــــة املـــــــوســـــــم. 
ويــتــصــدر برشلونة الــرتــيــب بفارق 
نـــقـــطـــتـــن أمــــــــــام غــــريــــمــــه الـــتـــقـــلـــيـــدي 

ريال مدريد.
لوس أنجلوس ■ أ.ف.ب

غريزمان يرغب في إنهاء مسيرته 
بأميركا

النجم الفرنسي أنطوان 
غريزمان. ■ أ.ف.ب

أعــــــــــلــــــــــن وزيــــــــــــــــــــر الـــــــــــريـــــــــــاضـــــــــــة اإليــــــــــــطــــــــــــايل، 
فينتشينزو سبادافورا، املوافقة عى 
تـــقـــديـــم مـــــوعـــــدي مـــــبـــــارايت الـــــــــدور قــبــل 
الـــنـــهـــايئ بـــبـــطـــولـــة كـــــأس إيـــطـــالـــيـــا لــكــرة 
ــــقــــــدم، عـــمـــا كــــــان مــــــقــــــرراً، وذلــــــــك يف  الــ
ظـــل الـــجـــدول املـــزدحـــم لــلــمــبــاريــات يف 

إيطاليا بعد فرة التوقف الطويلة.
وقـــــــــــــــــــال ســــــــــــــبــــــــــــــادافــــــــــــــورا، أول مــــن 
أمس، عر صفحته بموقع التواصل 
االجـــتـــمـــاعـــي )فــــيــــســــبــــوك(: »يـــســـعـــدين 

اإلعــــــــــالن عــــــن أن مــــــبــــــارايت الــــــــــدور قــبــل 
الـــــنـــــهـــــايئ جــــــــرى تــــقــــديــــم مــــوعــــديــــهــــمــــا.. 
ــــبـــــاراتـــــان بــــذلــــك يف 12 و13  وســـتـــقـــام املـ

يونيو«.
وكــــــــان مـــــرســـــوم وزاري قـــــد حــظــر 
إقــامــة الــفــعــالــيــات الــريــاضــيــة حــتــى 14 
يـــونـــيـــو، لــكــن جــــرى تــعــديــلــه مـــن أجــل 
ــتــــيــــعــــاب جـــــــــدول املــــــبــــــاريــــــات، الــــــذي  اســ
يشهد إقامة نهايئ بطولة الكأس يف 

17 يونيو.

وبــــعــــدهــــا بـــثـــالثـــة أيـــــــام، تــســتــأنــف 
مــنــافــســات الـــدوري اإليــطــايل، وذلــك 
بعد أكرث من ثالثة أشهر من التوقف 
ــــا  بــــســــبــــب أزمـــــــــة وبـــــــــاء فـــــــــريوس كـــــورونـ
املــــــــــســــــــــتــــــــــجــــــــــد )كـــــــــــــــــــــوفـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــد-19(، ومـــــــــــن 
ـــــال املـــــــــراحـــــــــل الــــــــــــــــ12  ـــــمـ املــــــــفــــــــرض اســــــتــــــكـ
املـــتـــبـــقـــيـــة مــــن الـــــــــدوري بـــحـــلـــول الـــثـــاين 

من أغسطس.
ــــريـــــق  ويـــــســـــتـــــضـــــيـــــف يــــــوفــــــنــــــتــــــوس فـ
ميالن يف 12 يونيو يف إياب الدور قبل 

ــــنـــــهـــــايئ، عــــلــــمــــاً بـــــــأن مــــــبــــــاراة الــــذهــــاب  الـ
انتهت بالتعادل 1/1 يف فراير، بينما 
يــشــهــد الــــيــــوم الــــتــــايل لـــقـــاء نــــابــــويل مــع 
ــــبـــــاراة الـــذهـــاب  إنـــــر مــــيــــالن، وكــــانــــت مـ

قد انتهت بفوز نابويل 1/صفر.
وســــــــتــــــــقــــــــام جــــــمــــــيــــــع املــــــــــبــــــــــاريــــــــــات يف 
ــــاهــــــري، ضـــمـــن  ــــمــ إيـــــطـــــالـــــيـــــا مـــــــن دون جــ
اإلجــــــــــــــــــــــــــــراءات االحــــــــــــــرازيــــــــــــــة لــــــلــــــحــــــد مــــن 

انتشار عدوى »كوفيد-19«.
روما ■ د.ب.أ

تقديم موعد مباراتي المربع الذهبي لكأس إيطاليا

ــــيـــــة أن  ــــانـ ذكــــــــرت صـــحـــيـــفـــة »بــــيــــلــــد« األملـ
ريـــــال مـــدريـــد عــــرض 80 مـــلـــيـــون يـــورو 
لــــــــلــــــــتــــــــعــــــــاقــــــــد مــــــــــــــع العـــــــــــــــــــب وســـــــــــــــــــط بـــــــايـــــــر 
لــيــفــركــوزن الــشــاب كـــاي هــافــريتــز )20 
ــــارتـــــه لـــلـــيـــفـــركـــوزن ملـــدة  عـــــامـــــاً(، مــــع إعـ
عـــــــــام، عــــــى أن يـــنـــتـــقـــل إىل مــــــدريــــــد يف 

.2021
ــــة أن بـــــايـــــر  ــــفــ ــيــ ــ ــــحــ وأضــــــــــــافــــــــــــت الــــــصــ
ليفركوزن رفض عرض ريال مدريد، 
مــتــمــســكــاً بـــعـــدم الـــتـــفـــريـــط يف الـــالعـــب 
بــمــقــابــل يــقــل عـــن 100 مــلــيــون يـــورو، 
وهو ما يحتاجه النادي لالستثمار يف 
شـــــــــــــــــــــــــراء العـــــــــــــبـــــــــــــن آخـــــــــــــــريـــــــــــــــن يف ســــــــــوق 

االنتقاالت املقبلة.
وقــــــــــــال مــــــديــــــر الـــــــكـــــــرة بـــــــنـــــــادي بــــايــــر 

لــــيــــفــــركــــوزن رودي فـــــولـــــر، أخـــــــــــرياً، يف 
تصريحات لشبكة »سكاي«: »يمكننا 
إبــــقــــاءه ملـــــدة عـــــام آخــــــر، وربــــمــــا نــفــعــل 

ذلك«.
ويف الوقت نفسه، أكد فولر أنه 
رغـــــــــم تــــــداعــــــيــــــات أزمـــــــــــة وبـــــــــــاء فـــــــريوس 
كـــــــورونـــــــا املــــســــتــــجــــد )كــــــــوفــــــــيــــــــد-19(، ال 
يــــــــرغــــــــب الـــــــــــنـــــــــــادي يف االســـــــتـــــــغـــــــنـــــــاء عــــن 

هافريتز بأقل من املبلغ املطلوب.
تـــــــــجـــــــــدر اإلشــــــــــــــــــــــــارة إىل أن بـــــــايـــــــرن 
ميونخ من بن األندية التي ترغب يف 
ــــافـــــريتـــــز، الـــــــــذي يـــســـتـــمـــر عـــقـــده  ضـــــم هـ
الـــــــــحـــــــــايل مـــــــــع لـــــــيـــــــفـــــــركـــــــوزن حــــــتــــــى عــــــام 
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برلين ■ د.ب.أ

ريال مدريد يعرض في 
هارفيرتز 80 مليون يورو

العب باير ليفركوزن الشاب كاي هافيرتز. ■ أ.ف.ب

ميونيخ تنتظره موقعتان 
ثأريتان أمام باير ليفركوزن 
اليوم وموشنغالدباخ 

السبت المقبل.

اينرتاخت - ماينز 17:30
ليفركوزن - بايرن ميونيخ 17:30
دوسلدروف - هوفنهايم 17:30

اليبزيغ - بادربورن 17:30
دورتموند - هرتا برلني 20:30

مباريات اليوم 

https://www.emaratalyoum.com/
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سكيك
غسيل 

قالت قارئة إنها استغرقت ساعة ونصف 
الساعة لغسل سيارتها يف إحدى 

محطات أدنوك للتوزيع، بسبب فرتات 
االنتظار الطويلة، عىل الرغم من خلو 

جهاز التنظيف، وعندما اعرتضت رد 
عليها أحد العاملني بدعوتها إىل تقديم 

شكوى إذا لم يعجبها األمر.

استفسارات 
طالب متعاملون مع بنوك بتوفري خدمة 

العمالء عرب الرقم املجاين الذي يبدأ بـ 
800 بدالً من املدفوع الذي يبدأ بـ 600، 
يف ظل كرثة االستفسارات التي أوجدها 

انتشار فريوس كورونا.

رسوم
اشتىك ويل أمر ثالثة طالب يف مدرسة 
خاصة من تعنت إدارة املدرسة بشأن 

تخفيض رسوم الفصل الدرايس الثالث، 
ومطالبته بتقديم مستندات يرى أنها 

تكشف أسراره املالية من دون داٍع، 
معترباً أن ذلك تجاوز من إدارة املدرسة، 

خصوصاً بعدما قلصت خدماتها 
التعليمية يف هذه الفرتة، ما يستوجب 

خفض رسومها.

إعالنات
الحظ سكان مباٍن سكنية يف عجمان أن 

موزعي النشرات اإلعالنية دأبوا عىل 
وضع هذه اإلعالنات عىل مقابض أبواب 

الشقق السكنية، ما يثري قلق ساكنيها 
من أن تكون هذه النشرات الورقية ناقلة 

لفريوس كورونا.

تساؤل 
تساءل أولياء أمور عن آلية استخراج 

وتوثيق األوراق الدراسية املطلوبة 
اللتحاق أبنائهم بالجامعات، وهل 

باستطاعتهم استخراجها إلكرتونياً عرب 
موقع مخصص لذلك، أم أنه يتعني 

مراجعة الجهات املعنية؟  

ُيــــعــــر عـــــى عــــــدد مــــتــــزايــــد مـــــن األقـــنـــعـــة 
الجراحية املرمية عى شواطئ هونغ 
كــــونــــغ، بـــعـــدمـــا اســـتـــخـــدمـــهـــا الـــســـكـــان 
عــــــى نـــــطـــــاق واســـــــــع ملــــكــــافــــحــــة فــــــروس 

كورونا املستجد. 
ويــــؤكــــد الـــنـــاشـــطـــون الـــبـــيـــئـــيـــون أن 
الـــــــــكـــــــــمـــــــــامـــــــــات تــــــــــضــــــــــاف إىل املــــــخــــــلــــــفــــــات 
البالستيكية التي تطفو أصالً يف املياه 

املحيطة بهذا املركز االقتصادي. 
وقـــــال املــــؤســــس املــــشــــارك ملــنــظــمــة 
»أوشينز إيجا«، غاري ستوكس، إن 
»الـــقـــنـــاع الــبــالســتــيــي الــــذي يــســتــخــدم 
ــــر  مـــــــــــرة واحــــــــــــــــدة هــــــــو عـــــــــــبء إضـــــــــــــايف آخــ
نرتكه لألجيال املقبلة عى الشاطئ«. 
وقـــــــبـــــــل فـــــــــــرتة مـــــــــن تــــــفــــــي الـــــــوبـــــــاء 
العاملي، أطلقت هذه املنظمة البيئية 
غر الحكومية، التي تتخذ من هونغ 
كــونــغ مــقــراً لــهــا، دراســـة مدتها عــام، 
لــــــــــلــــــــــبــــــــــحــــــــــث يف الـــــــــــــــحـــــــــــــــطـــــــــــــــام الـــــــــــبـــــــــــحـــــــــــري 
والــجــزيــئــات الــدقــيــقــة مـــن الــبــالســتــيــك 
يف إحدى الجزر النائية وغر املأهولة 

يف املدينة. 
ومن أكر العناصر شيوعاً كانت 

الــزجــاجــات، وعــبــوات البوليسرتين، 
والـــوالعـــات، وأدوات تــنــاول الــطــعــام 
الــــــبــــــالســــــتــــــيــــــكــــــيــــــة، وقــــــــــشــــــــــات الـــــــــشـــــــــرب. 
وحـــــــالـــــــيـــــــاً بــــــــــــدأت تــــطــــفــــو األقــــــنــــــعــــــة عـــى 
الشواطئ.  وخــالل زيــارة أخــرة، عر 
متخصصون يف حماية البيئة عى 70 
قـــنـــاعـــاً وأزالــــوهــــا مـــن امـــتـــداد 100 مرت 
من الشاطئ. وبعد أسبوع وصل إىل 

الشاطئ 30 قناعاً آخر. 
وأضـــــــاف ســـتـــوكـــس »مـــــا ســأنــتــظــر 
رؤيـــــــتـــــــه هـــــــو دلــــــفــــــن نــــــافــــــق مـــــــع أقــــنــــعــــة 
داخــــــل مـــعـــدتـــه. مــــن الــــواضــــح أن هـــذا 
عنصر آخر يدخل يف البيئة البحرية، 
وُيمكن للكائنات املائية أن تخلط بينه 

وبن الطعام«. 
هونغ كونغ ■ أ.ف.ب

أعلن علماء أحافر، أول من أمس، 
ــــا مــــتــــحــــجــــرة لــــنــــوع  ــــايـ ــــقـ ــــتــــــشــــــاف بـ عـــــــن اكــ
جديد من الديناصورات، عاشت قبل 
بـــــــــاتـــــــــاغـــــــــونـــــــــيـــــــــا  90 مـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــون ســـــــــــنـــــــــــة يف 

باألرجنتن. 
ــــتـــــي  واكــــــتــــــشــــــفــــــت املـــــــتـــــــحـــــــجـــــــرات، الـ
يبلغ طولها أقل من مرت ونصف املرت، 
يف مـــقـــاطـــعـــة ريـــــو نـــيـــغـــرو يف بــاتــاغــونــيــا 

عــى مــســافــة نــحــو 1100 كــيــلــومــرت من 
العاصمة األرجنتينية بوينس آيرس. 
وأوضــــح مــاتــيــاس مــوتــا، الباحث 
ــــــف الـــــــــعـــــــــلـــــــــوم الــــــطــــــبــــــيــــــعــــــيــــــة يف  ـــــحـ ـــتــ يف مــــ
األرجنتن، أن األحافر تعود إىل نوع 
جــــــــديــــــــد مـــــــــن ديــــــــــنــــــــــاصــــــــــورات بــــــارافــــــيــــــس 
اآلكــلــة لــّلــحــوم.وأوضــح مــوتــا، املــؤلــف 
الرئيس للدراسة التي نشرت يف »ذي 

ســـــــــاســـــــــنـــــــــس أوف نــــــــــايــــــــــتــــــــــشــــــــــر«: »كـــــــــــــان 
للحيوان مخلب حاد للغاية يف إصبع 
الــــســــبــــابــــة، كــــــان يـــســـتـــخـــدمـــه بـــالـــتـــأكـــيـــد 
ــــفـــــريـــــســـــة، وكــــــانــــــت ســــاقــــاه  ملــــهــــاجــــمــــة الـ
طويلتن، ما يشر إىل أنه كان يعدو 
كثراً. وكان بالتأكيد سريعاً ورشيقاً، 

ومثل كل أقاربه، آكالً للحوم«. 
بوينس آيرس ■ أ.ف.ب

تنضم إلى مخلفات تهدد البيئة البحرية في هونغ كونغ عاش قبل 90 مليون سنة في األرجنتين

الكمامات تطفو على الشواطئ اكتشاف نوع جديد من الديناصورات.. 
آكل لحوم سريع ورشيق

ستوكس يحمل كمامات التقطها من على الشاطئ.  ■أ.ف.ب
 لمهاجمة الفريسة.■ أرشيفية

ً
 حادا

ً
الديناصور امتلك مخلبا

sekeek@emaratalyoum.com

يمكن إرسال سكيك على »واتس أب« رقم 

 ٠٥٠٢٢٩٩٥٥١
 بصورة حال توافرها.

ً
مرفقا

نعتذر عن عدم نشر مالحظات القراء
غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

 على 
ً
متطوعا

دراجات هوائية 
بدرجة منقذين 

لمرضى السكري

يــعــد تـــاالنـــت أكــيــنــبــيــكــوف واحـــــــداً مــن 
20 مــتــطــوعــاً كــانــوا يــجــوبــون عاصمة 
قـــــــــــرغـــــــــــيـــــــــــزســـــــــــتـــــــــــان، عــــــــــنــــــــــدمــــــــــا أغـــــــلـــــــقـــــــت 
الـــســـلـــطـــات املــــديــــنــــة يف مـــــــارس املـــــايض 
إلبـــــــــــطـــــــــــاء انــــــــتــــــــشــــــــار فـــــــــــــــــروس كـــــــــورونـــــــــا 

املستجد.
بــــقــــيــــت لـــــيـــــودمـــــيـــــال كــــوتــــيــــنــــكــــوفــــا، 
وهــــــــي امـــــــــــرأة مــــصــــابــــة بــــالــــســــكــــري )73 
عـــامـــاً( مــحــجــورة يف مــنــزلــهــا ألســابــيــع 
يف بشكيك، بسبب فروس كورونا، 
لكن طوال الوقت، كان أكينبيكوف 
»املـــنـــقـــذ« يــجــلــب لــهــا األنـــســـولـــن عــى 

دراجته الهوائية. 
ويف نــهــايــة مــايــو املـــــايض، أعـــادت 
ــــتـــــأنـــــفـــــت  املــــــتــــــاجــــــر فـــــتـــــح أبـــــــوابـــــــهـــــــا، واسـ
الــحــافــالت عملها، لــكــن الــعــديــد من 
األشـــــــــــــــخـــــــــــــــاص املــــــــــــعــــــــــــّرضــــــــــــن أكـــــــــــــــــر مـــــن 
غـــــــــــــــــــــــــــــــرهـــــــــــــــــــــــــــــــم لـــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــر اإلصـــــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــــــــــة 
بــــــــــــ»كـــــــــــوفـــــــــــيـــــــــــد-19«، يـــــــعـــــــتـــــــمـــــــدون عــــى 
ثــــــقــــــافــــــة الـــــــتـــــــطـــــــوع هــــــــــــذه الــــــــتــــــــي ولـــــــــدت 
خــــــــــــــــالل األزمــــــــــــــــــــــــة لــــــــلــــــــصــــــــمــــــــود األشـــــــــهـــــــــر 
املـــــــقـــــــبـــــــلـــــــة، مــــــــــع الــــــــــخــــــــــوف مــــــــــن املـــــــوجـــــــة 

الثانية للفروس. 
وقــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــت كـــــــــــــوتـــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــكـــــــــــــوفـــــــــــــا عــــــــن 
أكـــــــيـــــــنـــــــبـــــــيـــــــكـــــــوف الـــــــــــــــــــذي يــــــــحــــــــب ركـــــــــــوب 
الـــــدراجـــــة الـــهـــوائـــيـــة، كـــمـــا أنـــــه مــصــور 
محرتف، والذي يجلب لها دواءها: 
»إنـــــــــــــه رجــــــــــل رائـــــــــــــع وخـــــــــــــــدوم ولــــطــــيــــف 
جداً. ماذا كنا سنفعل من دونه؟«. 
تـــــــعـــــــيـــــــش الـــــــــســـــــــيـــــــــدة بـــــــمـــــــفـــــــردهـــــــا، 
وتـــجـــنـــي أقــــــل مـــــن 100 يـــــــورو شـــهـــريـــاً 
كراتب تقاعد، وال يكفيها هذا املبلغ 
الستقالل سيارة أجرة والذهاب إىل 
الصيدلية لشراء أدويتها، كما أنها 

ال تــســتــطــيــع اســـتـــخـــدام الــنــقــل الــعــام 
رغــــم الـــقـــيـــود املـــفـــروضـــة، ومــــن بــيــنــهــا 
تحديد عدد الركاب، ووضع القناع. 
وأضافت كوتينكوفا من فنائها 
املــتــداعــي يف أحـــد املـــبـــاين الــســوفــيــيــتــيــة 
»أنـــــــــا واحـــــــــــدة مــــــن بــــــن األكـــــــــر عـــرضـــة 

للخطر«. 
وشــكــل ظــهــور اإلصـــابـــات األوىل 
لـــــــــــــــفـــــــــــــــروس كـــــــــــــــــورونـــــــــــــــــا املـــــــــســـــــــتـــــــــجـــــــــد يف 
قرغيزستان، وهي واحدة من أفقر 
الجمهوريات السوفييتية السابقة، 
يف مـــــــــــــــــارس املــــــــــــــــــــايض، تــــــــحــــــــديــــــــاً كـــــــبـــــــراً 
لـــنـــظـــامـــهـــا الــــصــــحــــي الــــــــذي تــــأثــــر أيــــضــــاً 
بسبب القيود املفروضة عى السفر. 
وبــــــــــــهــــــــــــدف تــــــــخــــــــزيــــــــن األنــــــــســــــــولــــــــن 
الـــــــــــــذي يــــــجــــــب االحـــــــتـــــــفـــــــاظ بــــــــه بـــــــــــــــارداً، 
اضطر مركز الغدد الصماء الرئيس 
يف البالد الستعارة مساحات مرّبدة 

من شركات املشروبات. 
إال أن االتـــفـــاق املــــربم مـــع مكتب 
الـــــــــــــربيـــــــــــــد املـــــــــــحـــــــــــي لـــــــــضـــــــــمـــــــــان تــــــوصــــــيــــــل 
األدويـــــــــــــــــــــــــة إىل مـــــــــــــــرىض الـــــــــســـــــــكـــــــــري يف 
الــعــاصــمــة، فــشــل بــســبــب مــشــكــالت 
لوجستية مرتبطة بحالة الطوارئ. 

مــــــــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــهــــــــــــــــــتــــــــــــــــــه، قـــــــــــــــــــــــــــــــــــال نــــــــــــــــــــــازغــــــــــــــــــــــول 
أومـــوركـــانـــوفـــا، مـــســـؤول األطـــبـــاء يف 
املـــــــركـــــــز »كـــــــــــان مـــــــن املــــســــتــــحــــيــــل تــــوفــــر 
الدواء ملرىض السكري يف املدينة من 
دون مــــســــاعــــدة هــــــــؤالء املـــتـــطـــوعـــن، 
البالغ عــددهــم 20، عــى دراجاتهم 
الــهــوائــيــة، وهـــم جـــزء مــن مجموعة 
أكــــرب قـــامـــت أيـــضـــاً بــتــوصــيــل الــطــعــام 

إىل املتقاعدين واملعوقن«. 
وكــــــــان املــــتــــطــــوعــــون يـــســـلـــمـــون مــا 
يـــــــصـــــــل إىل 70 عـــــــــبـــــــــوة مـــــــــــن األدويــــــــــــــــــة 
يــومــيــاً، متسّلحن بــتــصــاريــح صــادرة 
مـــــن املـــســـتـــشـــفـــى، ومـــــرتـــــديـــــن ســـــرتات 
ــــمـــــرور عــــــرب نـــقـــاط  ــلـ ــ بــــرتــــقــــالــــيــــة زاهــــــيــــــة لـ

التفتيش. 
ــــا »نــــــحــــــن  ــ ــــوفـ ــ ــــكـ ــ ــنـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــوتـ ــ وتـــــــــابـــــــــعـــــــــت كـ
ــــنـــــون جــــــــــــداً لــــــهــــــم. لـــــقـــــد أنـــــقـــــذونـــــا  ــــتـ مـــــمـ
حــــــرفــــــيــــــاً«. وســـــّجـــــلـــــت قــــرغــــيــــزســــتــــان، 
التي يسكنها ستة مالين نسمة، ما 
يـــــــــــقـــــــــــل قـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــالً عــــــــــــــــن 2000 إصـــــــــــابـــــــــــة 
بـــــــ»كــــــوفــــــيــــــد-19«، و20 وفــــــــــاة، وفــــقــــاً 
لـــــــــألرقـــــــــام الــــــرســــــمــــــيــــــة، لـــــكـــــن الـــــــخـــــــرباء 
يعتقدون أن هذه الحصيلة هي أقل 
مــــــــــــــن الــــــــــــــــــواقــــــــــــــــــع، نــــــــــــــظــــــــــــــراً إىل مـــــــعـــــــدل 
ــــفــــــض يف الــــــــبــــــــالد.  ــــخــ ــنــ ــ االخــــــــــتــــــــــبــــــــــارات املــ
ورغـــــم رفــــع الـــقـــيـــود، كــثــفــت حــكــومــة 
قــــرغــــيــــزســــتــــان الـــــحـــــمـــــالت اإلعــــالمــــيــــة 
بــــــــــشــــــــــأن تــــــــــعــــــــــرض املـــــــــســـــــــنـــــــــن واملــــــــــــــــرىض 
لـــــــلـــــــفـــــــروس.  وشــــــــــــرح أومــــــوركــــــانــــــوفــــــا 
»يـــجـــب أن نـــفـــعـــل كــــل مــــا هــــو مــمــكــن 
لحماية مرىض السكري واملسنن يف 
الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــالد«، مـــــــــــــــحـــــــــــــــذراً مـــــــــــــن »عـــــــــــواقـــــــــــب 

وخيمة« يف حال حصل العكس.
بشكيك ■ أ.ف.ب

جزء من مجموعة 
أكبر أوصلت الطعام 

إلى متقاعدين 
ومعاقين.

يسلمون »األنسولين« إلى 
ين في »بشكيك«  70 محجور

عبوة أدوية يسلمها 
المتطوعون ألصحابها 
.
ً
يوميا 20

ضون أكثر   المسنون معرَّ
من غيرهم لخطر اإلصابة 

بـ»كوفيد-١٩«.

كوتينكوفا عن 
أكينبيكوف: رجل 

رائع.. ماذا كنا 
سنفعل من دونه؟ 

■أ.ف.ب 
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نشرتي سيارات 
جميع أنواع السيارات املستعملة واملدعومة

بأفضل األسعار ...
)١٤-٤(    05٤552005٤

نشرتي سيارات
جميع أنواع السيارات املستعملة واملدعومة 

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

BMW X6
موديل : 2010 - خليجي

السعر : ٥0000 درهم
رجاء اإلتصال على ...

)6-6(     97١50933٤٤93

GXR تويوتا برادو
موديل : V6 - 2019 - رقم 1

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

السعر : 1٣0000 درهم 
)5-١8(     0505٤٤٤026

 LX570 مطلوب لكزس
موديل : 2014 & 201٥

)5-١2(    050١222٤83

GXR مطلوب الندكروزر
 V6 & V8 - 2020  : موديل

زيرو - للتصدير
)5-١2(     0506590722

تويوتا كامري
موديل : 2007 - خليجي - يف عجمان 

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

خدمات سيارات
تبديل زيت احملرك ، البطارية ، السفايف

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

لكزس ٥٧٠ 
موديل : ٢٠١٧ - تشيكات الوكالة 

اللون : أبيض - للجادين فقط 
قطعت : ٢٤٠٠٠ كم 

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

تويوتا سيينا
موديل : 201٥ - 7 ركاب 

اللون : أسود - للجادين فقط
قطعت : 11٣000 كم 

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

صبيح
لتأجري جميع أنواع السيارات 

بعجمان ، الكورنيش
)5-30(    055١٤١٤٤٤١-067٤77756

سوبر كار 
لتأجري السيارات ...

)5-22(    055١325550

أرقام مميزة دبي
للبيع ...

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

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

املنارة 
للتنظيف ومكافحة احلشرات للفلل 

غسيل الكنب ، السجاد بالبخار
)6-8(    97١508635٤٤6

خدمات تنظيف 
عامالت نظافة نسائية ، بنظام الساعة

)5-١9(    97١505655562

 

أثاث
فك ، تركيب ، تغليف وترحيل ، بسعر جيد

)5-١8(     97١5087803٤0

نشرتي أثاث
جميع أنواع األثاث املستعمل ، غرف ، كنب 

إلكرتونيات ، مطابخ
)6-5(   97١50١852699

نشرتي أثاث
جميع أنواع أثاث املنزل ، غرف 

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

نشرتي أثاث 
جميع أنواع أثاث املنزل ، غرف 

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

عود 
تعليم ، وللبيع ، وآالت موسيقية

خدمة صيانة ، خدمة توصيل
)5-22(     05083١5607

مطلوب شريك
وكفيل ، ملركز ألصحاب الهمم والتوحد

برخصة إستثنائية ...
)6-٤(     05٤37078١7

مطلوب شريك 
ومستثمر ملوقع وتطبيق مشهور أطلق عام 2018 

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

أعمال التطبيق يف الدولة ...
)6-2(    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

 

 

https://shop.emaratalyoum.com/classifieds احجز إعالنك مباشـرة عبر :


	EAY_MA_0606_01_v1
	EAY_MA_0606_02_v1
	EAY_MA_0606_03_v2
	EAY_MA_0606_04_v1
	EAY_MA_0606_05_v1
	EAY_MA_0606_06_v1
	EAY_MA_0606_07_v1
	EAY_MA_0606_08_v2
	EAY_MA_0606_09_v1
	EAY_MA_0606_10_v1
	EAY_MA_0606_11_v1
	EAY_MA_0606_12_v1
	EAY_MA_0606_13_v1
	EAY_MA_0606_14_v1
	EAY_MA_0606_15_v1
	EAY_MA_0606_16_v1
	EAY_MA_0606_17_v1
	EAY_MA_0606_18_v1
	EAY_MA_0606_19_v1
	EAY_MA_0606_20_v1
	EAY_MA_0606_21_v2
	EAY_MA_0606_22_v1
	EAY_MA_0606_23_v1
	EAY_MA_0606_24_v1
	EAY_MA_0606_25_v1



