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«G20» تلقى دعـــــــوة من رئيس إندونيسيـــــا لحضــــــور اجتمـــــــاعات

     حمدان بن زايد: 
فوز مستحق.. وحظ أوفر 

لشباب األهلي

هزاع بن زايد: 
نبارك للعين ونهنئ شباب 

األهلي على التألق 

محمــــد بن زايـــــد:
«قمة العشرين» ترسخ لشراكات فاعلة واقتصاد مستدام

أبوظبي (وام)
 

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان 
من  هاتفياً  اتصاالً  أمــس،  المسلحة،  للقوات 
فخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا 
االتصال  خالل   - الجانبان  وبحث  الصديقة. 
البلدين،  تجمع  الــتــي  الــصــداقــة  عــالقــات   -
ومختلف جوانب تعاونهما، وسبل تعزيزها في 
جميع المجاالت بما يعود بالخير على البلدين 
كما  المتبادلة.  مصالحهما  ويحقق  وشعبيهما 
والتطورات  القضايا  من  عدداً  االتصال  تناول 
المشترك.  االهتمام  ذات  والدولية  اإلقليمية 
السمو  صاحب  ويــدودو  جوكو  الرئيس  ودعــا 

حضور  إلى  نهيان  آل  زايــد  بن  محمد  الشيخ 
قمة مجموعة العشرين «G20» التي من المقرر 
نوفمبر  شهر  خالل  إندونيسيا  تستضيفها  أن 

القادم. 
الشيخ  السمو  صاحب  أعــرب  جانبه،  مــن 
وتقديره  شكره  عن  نهيان  آل  زايــد  بن  محمد 
متمنياً  ويــدودو،  جوكو  الرئيس  فخامة  لدعوة 
في  والتوفيق  النجاح  الصديقة  إلندونيسيا 
رئاستها للمجموعة وإدارتها القمة للدفع نحو 
الذي يعزز تعافي االقتصاد  التعاون  مزيد من 
 ،«19- «كوفيد  جائحة  تداعيات  من  العالمي 
ويرسخ لدعائم شراكات فاعلة واقتصاد قوي 
مستدام، لما فيه مصلحة جميع شعوب العالم 

ومستقبل البشرية. (طالع ص 02)

ولي عهد أبوظبي 
وجوكو ويــــــدودو 

يبحثان هاتفيًا 
التطورات اإلقليمية 

والدولية

استعـــــــــــراض 
عالقات الصداقة بين البلدين وسبل 
تعزيـــــــزها  فــــــي جميــــــــع المجــــــاالت

منصور بن زايد يشهد منافسات الحقايق في «ختامي الوثبة 2022»

طالبت باإلفراج عن موظفيها المختطفين

األمم املتحـــدة تحــذر املدنيني

يف الحديدة من األلغام الحوثية

اإلمارات تلتزم بـ «تمكين» وحماية حقوق أصحاب الهمم

هالة الخياط (أبوظبي)
 

ُصنفت مدينة أبوظبي من بين أقل المدن ازدحامًا في العالم خالل عام 
2021، بمؤشر سنوي 4.2%، وذلك بناء على دراسة اعتمدتها شركة «توم 

توم» المختصة بخدمات المالحة، شملت 416 مدينة في 57 دولة حول 
العالم. وجاء ترتيب المدينة في المرتبة 22 من بين جميع مدن العالم تنازليًا 
من األقل إلى األعلى ازدحامًا، كما احتلت المرتبة 11 مقارنة مع مدن نفس 

حجمها حسب الترتيب من األقل إلى األعلى ازدحامًا. كما حصلت طرق اإلمارة 
على تصنيف 5/4 بناء على المؤشر العالمي لجودة شبكة الطرق، وفقًا 

للتقرير السنوي الصادر من مركز النقل المتكامل.
(طالع ص 09)

أبوظبي 
من أقل مـــــدن العالــــم ازدحامـــًا

مصطفى عبد العظيم (دبي)

سجلت مؤشرات أداء القطاع الفندقي في الدولة ارتفاعاً استثنائياً خالل 
الجائحة  قبل  ما  مستويات  معه  تجاوزت  الجاري،  العام  من  األول  الربع 
الطلب  انتعاش  2019، مستفيدة من  ذاتها من عام  الفترة  المسجلة في 
الدولي والمحلي بالتزامن مع إكسبو 2020 دبي، وفقاً لتقرير صادر عن 
ارتفاع متوسط اإلقامة في  البيانات  «بوكينج دوت كوم». وأظهرت  موقع 
فنادق أبوظبي، خالل الربع األول من العام الجاري، بنسبة 2.2% لتصل 
إلى 2.04 ليلة، فيما بلغ متوسط سعر الغرفة اليومي نحو 411 درهماً. 
وفي دبي، ارتفع متوسط سعر الغرفة اليومي بنسبة 24.7% ليصل إلى 
722 درهماً، مقارنة مع الربع ذاته من عام 2019، فيما زاد متوسط مدة 
اإلقامة بنسبة 17.9% ليبلغ 3.33 ليلة. وبحسب التقرير شكلت األسواق 
الدولية نحو 42% من جنسيات نزالء فنادق العاصمة مقابل 47% للسوق 

المحلي و11% للسوق الخليجي.
(طالع ص 13)

حظــــــر تدريجــــــــي إلمـــــــدادات النفـــــــط

«أوبك+» 
تتوقـــــع ارتفــــــاع فائــــــض 

النفط في 2022 

20 % نمـــــــــــو صـــــــــادرات 
السيـــارات المستعملـــة

األمم المتحـدة: 200 مليــــون 
جائــــــع في 53 دولــــــة

«االتحاد األوروبي» يناقش عزل روسيا ماليًا

عواصم (وكاالت)

مقترحاً  الــيــوم،  ـــي،  األوروب االتــحــاد  يناقش 
الروسي  النفط  إلمـــدادات  تدريجي  لحظر 
في غضون 6 أشهر، في إطار حزمة سادسة 
من العقوبات تشمل استبعاد 3 بنوك روسية، 
لتعزيز  سويفت  نظام  من  «سبيربنك»  بينها 
عن  الروسي  المالي  للقطاع  الكاملة  العزلة 
أصول  تجميد  جانب  إلى  العالمي،  النظام 
المسؤولين  كبار  مــن  المزيد  سفر  وحظر 
عملياتها  خلفية  على  ــروس،  ال العسكريين 
ــت رئيسة  ــا. وقــال ــي ــران أوك الــعــســكــريــة فــي 
الين  دير  فون  أورسوال  األوروبية  المفوضية 
البرلمان  مقر  أمــام  تصريحات  في  أمــس، 
الفرنسية:  ستراسبورغ  بمدينة  ـــي  األوروب
النفط  من  التدريجي  التخلص  من  «سنتأكد 
الروسي بطريقة منظمة تسمح لنا ولشركائنا 
بتأمين طرق إمداد بديلة وتقليل التأثير على 

األسواق العالمية». (طالع ص 16)

فنـــادق اإلمـــارات 
تتجاوز مستويات ما قبل «الجائحة»

الزعيم
بطـــل كـــأس
رابطة المحترفين

23-2204

02

21-19

ص
خا

 أفضل معلم

08

14

جائزة محمد بن زايد ألفضل معلم أطلقت 
تطبيقًا ذكيًا خاصًا بالجائزة في دورتها 

الرابعة، وذلك لمواكبة المستجدات، وتطبيقًا 
للممارسات الحديثة، وتلبية الحتياجات 

الميدان التربوي والفئات المستهدفة.
«دينا جوني»

مشاريع الظفرة

05

13

11

16

تنفذ بلدية منطقة الظفرة عددًا من مشاريع 
البنية التحتية والمرافق العامة لألحواض 

السكنية في كل من مدينة زايد وغياثي وليوا، 
بهدف مواكبة التطور العمراني في المنطقة، 

وتشمل مشاريع طرق وشبكة مياه وكهرباء 
والصرف الصحي ونظام تصريف مياه األمطار 
ونظام الري وشبكة االتصاالت، وأرصفة مشاة 

ومواقف السيارات.
«إيهاب الرفاعي»

أبوظبي (وام)

قرر مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، رفع 
«سعر األساس» على تسهيالت اإليداع لليلة واحدة بـ 
50 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من اليوم الخميس.  
ويأتي القرار إثر إعالن مجلس االحتياطي الفيدرالي 
رفع سعر الفائدة على أرصدة االحتياطي بـ 50 نقطة 
أساس في اجتماعه الذي ُعقد بتاريخ 04 مايو 2022.  
السعر  على  اإلبــقــاء  المركزي  المصرف  قــرر  كما 
األجل  قصيرة  سيولة  اقــتــراض  على  ينطبق  الــذي 
من المصرف المركزي من خالل كافة التسهيالت 
االئتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر 
األســــاس.  ويــحــدد سعر األســــاس، الـــذي يرتبط 
بسعر الفائدة على أرصدة االحتياطي المعتمد من 
قبل االحتياطي الفيدرالي األميركي، الموقف العام 
للسياسة النقدية للمصرف المركزي، كما يوفر حداً 
أدنى لسعر الفائدة الفعلي ألسعار سوق النقد لليلة 

واحدة في الدولة.

«املركــزي» يرفــع «سعر 

األســــــاس» 50 نقطـــــة

عدن (وكاالت)

لدعم  المتحدة  األمـــم  بعثة  دعــت 
المدنيين  «أونمها»،  الحديدة  اتفاق 
توخي  إلــى  الحديدة  محافظة  في 
ـــة  ــــام األرضـــي ــــغ الــــحــــذر مــــن األل
مخلفات  من  األخــرى  والمتفجرات 
الحرب. وقالت في بيان صادر عنها، 
والمتفجرات  األرضــيــة  األلــغــام  إن 
األخرى من مخلفات الحرب تشكل 
تهديًدا في أجزاء كثيرة من محافظة 
الغربي  الــســاحــل  عــلــى  الــحــديــدة 
اليمني. وطالبت المنظة، ميليشيات 
فــوراً  بــاإلفــراج  اإلرهــابــيــة  الحوثي 

اثنين من موظفيها تحتجزهما  عن 
 ،2021 نوفمبر  منذ  الميليشيات 
يزال مجهوالً،  ال  مكانهما  إن  قائلة 
وذلك بحسب بيان مشترك أصدرته 
السامية  والمفوضة  «اليونسكو» 
اإلنــســان،  لحقوق  المتحدة  لألمم 

أمس. (طالع ص 14)

الجيش اليمني
يشيــــــد بجهـــــــــــود 

اإلمارات والسعودية 
في تحقيـــــق األمـــــــن 

واالستقرار

المؤشر السنوي 
وفق دراسة شملت 

416 مدينة

% 4.2 

عائالت أوكرانية تم إجالؤها بنجاح من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة  (أ ف ب)

2021-2022
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اإلمارات

خالل اتصال هاتفي مع الرئيس اإلندونيسي 

)وام( أبوظبي 

زايد  الشيخ محمد بن  تلقى صاحب السمو 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 

اتصااًل  أمس،  املسلحة،  للقوات  األعلى 
هاتفيًا من فخامة جوكو ويدودو رئيس 
وبحث  الصديقة.  إندونيسيا  جمهورية 

اجلانبان - خالل االتصال - عالقات 
ومختلف  البلدين،  جتمع  التي  الصداقة 

تعاونهما، وسبل تعزيزها يف جميع  جوانب 
البلدين  املجاالت مبا يعود باخلير على 
املتبادلة.  مصاحلهما  ويحقق  وشعبيهما 

كما تناول االتصال عددًا من القضايا 
ذات  والدولية  اإلقليمية  والتطورات 

املشترك.  االهتمام 
ودعا الرئيس جوكو ويدودو صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى حضور 

التي من   »G20« العشرين قمة مجموعة 
شهر  خالل  إندونيسيا  تستضيفها  أن  املقرر 

املقبل.  نوفمبر 
من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره 
الرئيس جوكو ويدودو،  لدعوة فخامة 
النجاح  الصديقة  إلندونيسيا  متمنيًا 

وإدارتها  للمجموعة  رئاستها  يف  والتوفيق 
التعاون الذي  القمة للدفع نحو مزيد من 
العاملي من تداعيات  يعزز تعايف االقتصاد 

جائحة »كوفيد -19«، ويرسخ لدعائم 
واقتصاد قوي مستدام  شراكات فاعلة 

العالم  ملا فيه مصلحة جميع شعوب 
البشرية.  ومستقبل 

جوكو ويدودو

محمـد بــن زايــد:
»قمــــة العشـــريــــن«
تـــرســـــخ لشـراكـــات فــاعلـــــة 
واقتصـــــاد قــــوي مستــــدام

الجانبان بحثا عالقات الصداقة والقضــايا والتطورات 
اإلقليميـــــة والـــدوليـــــــة ذات االهتمـــــــام المشتــــــرك
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تلتزم بـ »تمكني« وحماية حقوق أصحاب الهمم

آمنة الكتبي )دبي( 

 وت���ق���وم ال��س��ي��اس��ة ال��وط��ن��ي��ة 
على  الهمم  أص��ح��اب  لتمكين 
تغطي  التي  المحاور  من  عدد 
واحتياجات  ج��وان��ب  مختلف 
أص���ح���اب ال��ه��م��م، وي��ت��ض��م��ن 
محور الصحة وإعادة التأهيل، 
شاملة،  صحية  رع��اي��ة  توفير 
وم���ج���م���وع���ة م����ن ال��ف��ح��وص 
ال��ط��ب��ي��ة ف��ي م��راح��ل م��ا قبل 
للوقاية  ال���والدة  وب��ع��د  وأث��ن��اء 
م��ن اإلع���اق���ة، ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
ت���ط���وي���ر ب���ح���وث ودراس�������ات 
اإلع�����اق�����ات، وال���م���ت���ازم���ات 
ال��وراث��ي��ة، واألم���راض ال��ن��ادرة 
وإطاق  اإلعاقة،  تسبب  التي 
المبكر  للكشف  وطني  برنامج 
التعليم على  ويركز محور  عنه، 
دام��ج  تعليمي  ن��ظ��ام  ت��ط��وي��ر 
ف���ي م���ج���االت ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ام 
وال��م��ه��ن��ي وال���ع���ال���ي، وت��وف��ي��ر 
معلمين ومختصين في مختلف 
وافتتاح  والمراحل،  اإلعاقات 
ذوي  لتعليم  فرعية  تخصصات 
الجامعات  ق��ب��ل  م��ن  اإلع��اق��ة 

والمعاهد.

الدمج
وتبذل الدولة جهوداً ملموسة 
الهمم  أصحاب  الطلبة  لدمج 
حيث  التعليمي،  ال��ن��ظ��ام  ف��ي 
والتعليم  التربية  وزارة  تنتهج 
المدارس  تكييف  استراتيجية 
العامة، وإتاحة الفرصة لتوفير 
التعليم ألصحاب الهمم، ووفقاً 
هذه  من  للطلبة  يمكن  لذلك، 
الفئة التسجيل في أي مدرسة، 
من دون أي استثناء، كما يتوفر 
والتعليم  التربية  وزارة  ل��دى 
معنية  إدارة   2008 ع��ام  منذ 
تعمل  والتي  الهمم،  بأصحاب 
حقوقهم،  وتأمين  تعزيز  على 
نفس  على  حصولهم  وإمكانية 
المتوفرة  التعليمية  ال��ف��رص 
أص��ح��اب  غ��ي��ر  م��ن  لنظرائهم 
تزويد  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  الهمم، 

لتدريسهم  متخصصين  معلمين 
بهم. والعناية 

حماية  سياسة  أطلقت  كما 
أص��ح��اب ال��ه��م��م م��ن اإلس���اءة 
مكافحة  إل���ى  ت��ه��دف  وال���ت���ي 
التي  اإلس���اءات  أشكال  جميع 
ق����د ي���ت���ع���رض ل���ه���ا أص���ح���اب 
ال��ه��م��م، م��ث��ل ح��رم��ان��ه��م من 
والتأهيل  الرعاية  أساسيات 
الترفيه  أو  الطبية  وال��ع��ن��اي��ة 
أو  ال���م���ج���ت���م���ع���ي،  وال�����دم�����ج 
المنافع  جلب  في  استغالهم 
فرصاً  الدولة  وتوفر  المادية، 
م��ت��ك��اف��ئ��ة وع���ادل���ة ل��ت��وظ��ي��ف 
الهمم  أصحاب  من  المواطنين 
والخاص.  العام  القطاعين  في 
ويضمن القانون االتحادي رقم 
وتعدياته   2006 لسنة   )29(
الخاصة  االحتياجات  لصاحب 
وفي  العمل  في  الحق  المواطن 
ش��غ��ل ال��وظ��ائ��ف ال��ح��ك��وم��ي��ة، 
تنمية  وزارة  أط��ل��ق��ت  ف��ي��م��ا 
الهمم  أصحاب  مظلة  المجتمع 
الهمم  أص��ح��اب  تشغيل  دل��ي��ل 
أب����رزت ف��ي��ه أه���م ال��ت��ح��دي��ات 
وال���م���ت���ط���ل���ب���ات ال���خ���اص���ة 
في  دمجهم  وتسهيل  لتشغيلهم 
الوظائف من دون أي تحديات، 
ممثلة  الدولة  بذل  على  عاوة 
جهوداً  التعليمية  بالمؤسسات 
الهمم  أص��ح��اب  ل��دم��ج  نوعية 
ف���ي ال����م����دارس وال��ج��ام��ع��ات 
والكوادر  احتياجاتهم  وتوفير 
إنجاح  في  تسهم  التي  العالمة 
التي  الحضارية  التجربة  هذه 

عالمياً. بالبنان  إليها  يشار 

مبتكرة  تطبيقات 
وخصصت الوزارة حزمة من 
والوسائل  المبتكرة  التطبيقات 
لتعليم  المساعدة  التكنولوجية 
ضمن  الهمم  أصحاب  وتأهيل 
للخدمات  التطويرية  الجهود 
ألصحاب  المقدمة  التأهيلية 
معين  »مركز  طريق  عن  الهمم 
التابع  المساندة«،  للتكنولوجيا 
برنامج وجهاز  وأبرزها  للوزارة 

التأهيل  إلعادة   Neuroforma
ال��ح��رك��ي وال��م��ع��رف��ي وج��ه��از 
ن��ظ��ام  وه����و   TeleCockpit
عن  والتأهيل  التأهيل،  إلعادة 
الواقع  تقنية  على  قائم  بعد، 
االف����ت����راض����ي، إض����اف����ة إل���ى 
روب��وت  وه��و   Sanbot Robot
تعليم  ع��ل��ى  ي��س��اع��د  ت��ف��اع��ل��ي 

الهمم. وتأهيل أصحاب 

المتطور »معين«   
معين  مركز  إمكانيات  وتعد 
وتعليمياً،  تأهيلياً  المتطورة، 
إطار  في  ال��وزارة  سعي  تعكس 
رؤي��ت��ه��ا ال��ت��ط��وي��ري��ة ل��ت��وف��ي��ر 
والمبادرات  الخدمات  أفضل 
مركز  يدعم  حيث  لمتعامليها، 
المساندة  للتكنولوجيا  معين 
حديثة  وتقنيات  وسائل  وتوفير 
من  الطلبة  لتمكن  وم��ت��ط��ورة 
م��خ��ت��ل��ف ف��ئ��ات اإلع���اق���ة من 
التكنولوجيا  عالم  مع  التفاعل 
واالت���ص���االت وال��ت��واص��ل من 
والتطبيقات  األج��ه��زة  خ���ال 
ال����ذك����ي����ة، م����ا ي���ع���زز ج��ه��ود 
تطوير  على  تركز  التي  الوزارة 
إمكانات أصحاب الهمم وإثراء 
ق��درات��ه��م، إض��اف��ة إل��ى زي��ادة 
ومحيطهم  بيئتهم  مع  تفاعلهم 
تعزيز  وب��ال��ت��ال��ي  ومجتمعهم، 
وتطبيقه  ال��دم��ج  نجاح  ف��رص 
أرض  على  وإيجابية  بسهولة 

الواقع.
وي�����وف�����ر م����رك����ز »م���ع���ي���ن« 
الوسائل  م��ن  كبيرة  مجموعة 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��م��س��اع��دة 
ألص���ح���اب ال��ه��م��م وأُس���ره���م 
ول���ل���ع���ام���ل���ي���ن ف����ي م���ج���االت 
ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��أه��ي��ل، ووص���ل 
خدمات  من  المستفيدين  عدد 
ال��م��رك��ز م���ن ط���اب وأول���ي���اء 
مستوى  على  وأخصائيين  أمور 
ما  إلى  الهمم  أصحاب  مراكز 
حيث  مستفيد،   1100 يقارب 
يتيح للجميع فرصة  المركز  إن 
االبتكارات  آخر  على  االط��اع 
ال��ع��ال��م��ي��ة ف���ي ه���ذا ال��م��ج��ال 

ال��م��ت��ط��ور ل��م��ع��رف��ة إم��ك��ان��ي��ة 
بشكل  الوسائل  هذه  استغال 
وتطوير  تعزيز  أج��ل  من  فعال 

اإلعاقة. مختلف حاالت 
الهمم  أصحاب  تأهيل  ويعد 
وتمكينهم من خال تكنولوجيا 
ال���م���ع���ل���وم���ات واالت����ص����االت 
ع��ن��ص��راً م��ه��م��اً وح��اس��م��اً في 
عملية تعزيز إمكاناتهم وزيادة 
التواصل  وإثراء قدراتهم على 
والتفاعل مع بيئتهم ومحيطهم 
وم��ج��ت��م��ع��ه��م، وت����م ال��ك��ش��ف 
نيوروفورما  برنامج  عن  أيضاً 
برنامج  وه��و   Neuroforma
الحركي  التأهيل  إلعادة  معد 
بوساطة  إنشاؤه  تم  والمعرفي 
م��ت��خ��ص��ص��ي��ن ف����ي إع������ادة 
ال��ت��أه��ي��ل وأخ��ص��ائ��ي ال��ع��اج 
ال��وظ��ي��ف��ي وم��ص��م��م ل��أف��راد 
ال����ذي����ن ي���ع���ان���ون إص���اب���ات 
بشكل  وم���ن���اس���ب  ع��ص��ب��ي��ة، 
أصحاب  تأهيل  إلعادة  خاص 
التصلب  يعانون  الذين  الهمم 
من  يتعافون  والذين  المتعدد، 
في  إصابة  أو  دماغية،  سكتة 

الدماغ.
م��ع��ي��ن  م���رك���ز  دور  وك������ان 
مهماً  المساندة  للتكنولوجيا 
الجهاز  استخدام  تطوير  ف��ي 
م��ع أط��ف��ال ال��ت��وح��د وأط��ف��ال 
ص��ع��وب��ات ال��ت��ع��ل��م م���ن خ��ال 
وربطها  تدريبية  أنشطة  ابتكار 
تطوير  لمتابعة  بيانات  بقاعدة 
تليكوكبيت  جهاز  أما  الطالب، 
ن��ظ��ام  وه����و   TeleCockpit
عن  والتأهيل  التأهيل  إلع��ادة 
الواقع  تقنية  على  القائم  بعد 
االفتراضي والجهاز، فهو عبارة 
إلدارة  تقنية  عمل  محطة  عن 
والمنزلية  اإلقليمية  األج��ه��زة 
ويتيح عقد لقاءات عبر الفيديو 
جسدياً،  المريض  وم��ش��اه��دة 
الوقت  في  الجارية  والتمارين 
الفعلي في وقت واحد، ويحتوي 
افتراضي  واق���ع  على  ال��ن��ظ��ام 
للمستخدمين  ي��ت��ي��ح  وم���ع���زز 

خيارات واسعة من االستفادة.

أطلقت حكومة دولة اإلمارات 

السياسة الوطنية لتمكين أصحاب 

الهمم، بهدف تمكينهم، 

وتحقيق المشاركة الفاعلة 

والفرص المتكافئة في مجتمع 

دامج، يضمن الحياة الكريمة 

لهم وألسرهم، وبفضل الرؤى 

الحكيمة للقيادة الرشيدة فقد 

أولت اإلمارات أصحاب الهمم كل 

عناية واهتمام، وسنت من أجلهم 

القوانين والتشريعات وأطلقت 

المبادرات والسياسات التي 

تقاطعت مع توفير سبل الرعاية 

والدمج والتمكين عالميًا، لتتوالى 

اإلنجازات.

ت
ارا

إلم
ا

وأعلن مركز معين 
للتكنولوجيا المساندة 

عن توفير ربوت 
 Sanbot« جديد وهو
Robot« بهيكله شبه 
البشري اللطيف، مع 

شاشة تعمل باللمس، 
والذي يعزز عملية 

التفاعل مع األطفال 
أصحاب الهمم عن 

طريق الغناء والرقص 
والرسم ومساعدتهم 

في تعلم لغتهم األم، أو 
تعلم لغة أخرى، ويمكن 

للروبوت التعليمي 
الذكي تشغيل سلسلة 

من المواد التعليمية 
لألطفال أصحاب 

الهمم، ما يثري 
معارفهم ويحفز 

ذاكرتهم.
ويضمن مركز معين 

للتكنولوجيا المساندة 
دمج أصحاب الهمم 

في المجتمع وتطوير 
المهارات المطلوبة 

وزيادة التفاعل 
والتواصل االجتماعي 

واالرتقاء باألداء 
المدرسي، ويعزز 

المركز جهود وخبرات 
العاملين إلنجاز 

عمليات التقويم 
والتشخيص بقصد 

تحديد االحتياجات 
األساسية لكل طفل، 

وإعداد الخطط 
التربوية الفردية التي 

تناسب كل حالة على 
حدة.

روبوت 
تعليمي

سياسة حمائية ألصحاب 
الهمم تهدف إلى 

مكافحة جميع أشكال 
اإلساءات

1100
 مستفيد من خدمات 
»معين« لدمج الطلبة 

أصحاب الهمم في 
النظام التعليمي

 أعمال فنية متميزة لطلبة من أصحاب الهمم 

أماكن مخصصة للعب الطالب )من المصدر(
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جانب من األحواض السكنية التي تنفذها بلدية الظفرة )االتحاد(

وفق خطط معتمدة

تنـفيــذ مشــاريع بنيــة تحتيـة 

لألحـواض السكنية بالظفرة

إيهاب الرفاعي ) منطقة الظفرة (

التابعة  الظفرة  بلدية منطقة  تنفذ 
من  ع��دداً  والنقل  البلديات  ل��دائ��رة 
والمرافق  التحتية  البنية  مشاريع 
كل  في  السكنية  ل��أح��واض  العامة 
من مدينة زايد وغياثي وليوا بهدف 
منطقة  في  العمراني  التطور  مواكبة 
المجتمع  احتياجات  وتلبية  الظفرة، 
المجتمع  إس��ع��اد  ف��ي  وال��م��س��اه��م��ة 
ورف��اه��ي��ت��ه، وال���ت���ي ت��ش��م��ل أع��م��ال 
المياه  وشبكة  للطرق  التحتية  البنية 
الصحي  الصرف  وشبكة  والكهرباء 
ونظام  األمطار  مياه  تصريف  ونظام 
وأرصفة  االت��ص��االت،  وشبكة  ال��ري 
م��ش��اة وم���واق���ف ال���س���ي���ارات، كما 
على  ال��ظ��ف��رة  منطقة  ب��ل��دي��ة  تعمل 
التنفيذ  وفق خطط  المشاريع  إنجاز 

المعتمدة.
وت���ه���دف ال��م��ش��اري��ع ال��ت��ي ت��أت��ي 

قيادتنا  وتوجيهات  دعم  من  انطالقاً 
التحتية  البنية  توفير  إل��ى  الرشيدة 
التي تلبي احتياجات الفرد والمجتمع 
وت��ت��م��اش��ى م���ع أف���ض���ل ال��م��ع��اي��ي��ر 
إلسعاد  أبوظبي  إمارة  في  المعتمدة 
منطقة  ف���ي  ورف��اه��ي��ت��ه  ال��م��ج��ت��م��ع 
البلدية  خطة  ضمن  وذل��ك  الظفرة، 
بمكونات  االرت��ق��اء  إل��ى  تهدف  التي 
البنية التحتية وتحسين جودة الطرق 
ال��داخ��ل��ي��ة واس��ت��دام��ت��ه��ا وف��ق أعلى 
وتحفيز  وال��س��الم��ة  األم���ن  معايير 

على  والمحافظة  الفعالة  ال��رق��اب��ة 
من  انطالقاً  للمدينة،  العام  المظهر 
رؤية النظام البلدي الرامية إلى توفير 
نظام ذي كفاءة عالمية يحقق التنمية 
معايير  ويعزز  المنشودة،  المستدامة 

جودة الحياة في إمارة أبوظبي.
وكشفت البلدية عن إنجاز مشروع 
السكنية  ل��أراض��ي  التحتية  البنية 
زاي��د،  بمدينة  متفرقة  أح��واض  في 
حيث بلغت نسبة اإلنجاز في مشروع 
كما   % 94 زاي��د  بمدينة   21 حوض 

ب��ل��غ��ت ن��س��ب��ة اإلن���ج���از ف��ي م��ش��روع 
السكنية  ل��أح��واض  التحتية  البنية 
 73 ليوا  بمدينة  الييف  محضر  في 
% وب��ل��غ��ت ن��س��ب��ة إن���ج���از م��ش��روع 
 18 لحوض  التحتية  البنية  تأهيل 
المشاريع  وتتضمن   .%95 وبينونة 
مشاة  وأرصفة  داخلية،  طرق  إنشاء 
إن��ارة  وأع��م��ال  للسيارات،  وم��واق��ف 
شبكة  أعمال  إلى  باإلضافة  الطرق، 
شبكة  وأع��م��ال  الكهربائية،  الطاقة 
مياه الشرب، وأعمال شبكة الصرف 
الصحي، وشبكة االتصاالت وأعمال 
تخطيط الطرق واإلشارات المرورية. 
نسبة  بلغت  غياثي،  مدينة  وف��ي 
اإلن���ج���از ل��م��ش��روع إن���ش���اء ال��ط��رق 
السكنية  لأراضي  التحتية  والبنية 
والجنوبي  الشرقي  الحوضين  ف��ي 
مستمرة  الجهود  زال��ت  وم��ا   %  68
إلنجاز هذه المشاريع ضمن الخطط 

الزمنية المعتمدة لها.

إنشاء طرق داخلية وأرصفة مشاة
ومواقف للسيارات

مواكبة التطور العمراني في المنطقة
وتلبية احتياجات المجتمع

 

شرطة أبوظبي تشارك بأسبوع 
المرور العربي 2022 

أبوظبي )االتحاد(

تشارك شرطة أبوظبي أجهزة المرور العربية في االحتفال بأسبوع المرور 
العربي 2022، خالل الفترة من 4-10 من شهر مايو الجاري تحت شعار 

»مرور آمن ومتطور«.
وأكد العميد محمد ضاحي الحميري، مدير مديرية المرور والدوريات 
إط��ار حرص شرطة  في  تأتي  المشاركة  أن  المركزية،  العمليات  بقطاع 
أبوظبي على رفع الوعي المروري للسائقين وضمن الجهود الهادفة إلى تعزيز 
المسؤولية لاللتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور، والحد من األسباب التي 
تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة.
ولفت إلى اهتمام شرطة أبوظبي المستمر بغرس قيمة احترام قواعد 
المرور وأخالقيات القيادة، وتجنب السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة مثل 
اإلهمال والتقصير والتشتت وعدم االنتباه، وأوضح أن الحوادث المرورية 
تقع لعدة أسباب من أبرزها االنحراف المفاجئ واالنشغال بغير الطريق 
وعدم تركيز السائقين واستخدام الهاتف، وعدم ترك مسافة أمان كافية 
والتفات السائق للتحدث إلى مرافقيه، واالنشغال بالتصوير، وغيرها من 

سلوكيات تؤدي إلى انحراف المركبة ووقوع الحوادث.
وحث السائقين على ضرورة االنتباه أثناء القيادة والتعاون في تطبيق 
قانون وأنظمة المرور واللوائح المنظمة للحد من وقوع الحوادث المرورية 
وآثارها، مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بتطبيق اإلجراءات الضرورية التي 

تعزز السالمة على الطرقات.
وتواصل شرطة أبوظبي جهود التوعية المرورية عبر منصاتها للتواصل 
االجتماعي ووسائل اإلعالم، والتي تركز على تنفيذ حمالت توعوية إعالمياً 
عبر مبادرة »درب السالمة«، وأيضاً التوعية الميدانية ونشر مقاطع فيديو 
عبر مبادرة »لكم التعليق«، والتي تدور حول أهم السلوكيات المرورية التي 

تشغل السائقين عن الطريق وتتسبب في حوادث مرورية.

  عبر موقع الجائزة اإللكتروني حتى 18 سبتمبر 2022

»حمدان لألداء التعليمي املتميز« تفتح 

باب الترشح للدورة الـ 25 

دبي )االتحاد(

راشد  بن  أعلنت مؤسسة حمدان   
آل مكتوم لأداء التعليمي المتميز عن 
من   25 ال���  للدورة  الترشح  ب��اب  فتح 
فئات   9 التي تشمل  للتميز  جوائزها 
متنوعة أمام الراغبين في االشتراك 
ال��ت��ع��اون  مجلس  ودول  ال��دول��ة  ف��ي 
وتبدأ  ال��ع��رب��ي،  وال��وط��ن  الخليجي 
المشاركات عبر  قبول  المؤسسة في 
اإللكتروني حتى  الجائزة  نظام  موقع 
الفئات  وتشمل   .2022 سبتمبر   18
المتميز  الطالب  الجائزة،  في  التسع 
)محلي(، والطالب المتميز )خليجي(، 
المتميز)محلي(،  الجامعي  والطالب 
ال��م��ت��م��ي��ز )محلي  ال��م��ع��ل��م  وج���ائ���زة 
المتميز  التربوي  وجائزة  وخليجي(، 
)محلي(، والمدرسة المتميزة )محلي 
وخليجي(، وجائزة حمدان – األلكسو 
وج��ائ��زة  المتميز،  ال��ت��رب��وي  للبحث 

المؤسسات الداعمة للتعليم محلي.
جمال  ال��دك��ت��ور  ق��ال  جهته،  وم��ن 
المهيري، نائب رئيس مجلس األمناء 
األمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد 
المتميز:  التعليمي  ل��أداء  مكتوم  آل 
أدعو الجميع ممن يستوفون الشروط 
للجائزة من  والتقدم  التردد  من عدم 
أج���ل ال��ف��وز ب��ه��ا وت��ح��وي��ل أف��ك��اره��م 
وتعليم  م��زده��ر  واق���ع  إل��ى  المبتكرة 
متميز من أجل إحداث قفزة ملموسة 
في منظومة التعليم في مختلف أنحاء 
أن  إل��ى  اإلش����ارة  وت��ج��در  المنطقة. 
مكتوم  آل  راشد  بن  مؤسسة حمدان 
أطلقت  المتميز  التعليمي  ل����أداء 
مؤخراً مجموعة من المعايير الجديدة 
السنوية.  25 من جوائزها  ال�  للدورة 
لكل  التقييم  آل��ي��ة  تطوير  ت��م  حيث 
تقييم  أداة  الفئات من خالل تصميم 
 ،Rubric العالمات  مسطرة  وه��ي 
تدريبية  وإع��داد حقائب  وتم تصميم 

للمشاركين والمحكمين، باإلضافة إلى 
تطبيق مرحلة تجريبية للمعايير على 

مجموعة من المستهدفين.
أيضاً  المعايير  تطوير  ويتضمن 
تدريب وتعريف المشاركين بالمعايير 
وال��ش��روط  وتفاصيلها  ومتطلباتها 
استعداد  على  ي��ك��ون��وا  أن  أج��ل  م��ن 
وزي��ادة  فّعال  بشكل  للمشاركة  كامل 
فئات  بمختلف  ال��ف��وز  ف��ي  فرصهم 
ال��ج��ائ��زة. ك��م��ا ت��م ت��ط��وي��ر خ��دم��ات 
ال��ت��دري��ب ل��ل��دورة ال��� 25 م��ن خالل 
وأف��الم  افتراضية،  تدريبية  ب��رام��ج 
اللقاءات  من  المزيد  وعقد  تعريفية، 
والزيارات للجامعات والمدارس لرفع 
وعقد جلسات  الجوائز،  تجاه  الوعي 
خدمات  وإط��الق  األسئلة،  على  للرد 
خالل  م��ن  االستفسارات  على  ال��رد 
خط ساخن والبريد اإللكتروني، والرد 
على األسئلة الشائعة من خالل الموقع 

اإللكتروني، والرد اإللكتروني.

ة الفقر التعافي األخضر يخّفف حدَّ

»تريندز« توصي بتبّني سياسات تصنيع خضراء لالستدامة البيئية

أبوظبي ) االتحاد(

مركز  أصدرها  حديثة،  دراس��ة  كشفت 
ت��ري��ن��دز ل��ل��ب��ح��وث واالس���ت���ش���ارات تحت 
عنوان: »تحوالت هياكل اإلنتاج واالستدامة 
في  المتتالية  التطورات  أن  عن  البيئية«، 
قطاع الصناعة قد أدت إلى إح��داث آثار 
بيئية وخيمة على مدار العقود السابقة، وأن 
أزمة جائحة كورونا فرضت مجموعة من 
التحديات غير المسبوقة على اقتصادات 
العالم  دول  أغلب  شهدت  حيث  ال���دول، 
انكماشاً اقتصادياً مصحوباً بخسائر كبيرة 
معدالت  وارت��ف��اع  الصناعي،  اإلن��ت��اج  في 

البطالة، وزيادة حدة الفقر.
وأكدت الدراسة، والتي أعدتها الدكتورة 
سوزانا المساح أستاذة االقتصاد والتنمية 
في جامعة زايد، أن الدول اتخذت إجراءات 
استثنائية للحد من اآلثار السلبية لجائحة 
الدولية  المنظمات  دع��ت  كما  ك��ورون��ا. 
وصناع السياسات إلى تبّني الدول »التعافي 
األخ��ض��ر« ل��م��واءم��ة ال��خ��روج م��ن األزم��ة 

المستدامة،  التنمية  بأهداف  االلتزام  مع 
في  الصناعي  القطاع  هيكلة  أن  مبينة 
المستمرة  والمستجدات  التطورات  ضوء 
أمر حيوي من أجل تعظيم االستفادة من 
لتطور  المصاحبة  التقنية  اإلي��ج��اب��ي��ات 
وتجنب سلبياتها  ناحية،  من  القطاع  هذا 
ومخاطرها المحتملة على البيئة من ناحية 

أخرى.

تحول هياكل اإلنتاج
االستدامة  ت��ط��ورات  ال��دراس��ة  وحللت 
البيئية ضمن االتجاهات العالمية للتنمية 
المستدامة، وبحثت في تأثير تطور وتعقد 
الهيكل اإلنتاجي للدول على أدائها البيئي 
من خالل تحليل مؤشر التعقيد االقتصادي 
أكسيد  ث��ان��ي  انبعاثات  بحجم  وعالقته 
ال��ك��رب��ون ح��ول ال��ع��ال��م، م��ع إل��ق��اء الضوء 
على تبعات تحول هياكل اإلنتاج في ضوء 
توظيف  ف��ي  الناجحة  الدولية  الخبرات 
الداعمة  الخضراء  التصنيعية  السياسات 

لالستدامة البيئية.

وأوصت الدراسة بضرورة تبّني سياسات 
التصنيع لضمان االستدامة البيئية في مسار 
تحول الدول نحو هياكل أكثر تعقيداً، ويمكن 
في ذلك االستفادة من األدوات التي قدمتها 
الصناعية  السياسات  في  الدولية  الخبرة 
الخضراء التي تهدف إلى تحويل القطاعات 
كثيفة الكربون وكثيفة استخدام الموارد إلى 
قطاعات خضراء صديقة للبيئة، كسياسة 
أكسيد  ث��ان��ي  ان��ب��ع��اث��ات  ت��زاي��د  لمعالجة 
السياسات  تبّني  يقترن  حيث  ال��ك��رب��ون، 

التعافي  بتعزيز  ال��خ��ض��راء  التصنيعية 
األخضر المصحوب بمنافع اقتصادية تفوق 
التقليدية،  الصناعات  تحققها  التي  تلك 
وتخفيف  العمل  ف��رص  من  مزيد  كتوفير 

حدة الفقر.

قطاع صناعي مستدام
وأشارت الدراسة إلى أن االستثمار في 
تحقيق  إل��ى  ي��ؤدي  النظيفة  التكنولوجيا 
تقليل  ال��دول مع  اإلنتاج في  متانة هياكل 

اآلث��ار السلبية على المناخ؛ ومع استمرار 
تكون  أن  يجب  وتعقدها  الصناعة  تطور 
السياسات الصناعية الخضراء التي تعزز 
االبتكار وتدعم دائرية االقتصاد في طليعة 
صناعي  ق��ط��اع  لبناء  ال���دول  اهتمامات 
مستدام ومتين أمام المربكات المستقبلية، 
ت��ج��ارب دول عدة  ويمكن االس��ت��ف��ادة م��ن 
تسهم  خضراء  تصنيع  سياسة  تبّني  في 
في الحد من اآلث��ار البيئية غير الحميدة 
المصاحبة للتحول نحو مزيد من التصنيع.

بيئة  تهيئة  ال��دراس��ة ض���رورة  وأك���دت 
تشريعية مواتية لتحقيق سياسات التصنيع 
من  مجموعة  وض��ع  خ��الل  من  الخضراء 
القوانين التي تستهدف الحد من استخدام 
الصناعي،  القطاع  في  األحفوري  الوقود 
منحت  حيث  الكربون،  تسعير  جانب  إلى 
جائحة كورونا ودعوات المنظمات الدولية 
نحو تحقيق الحياد الكربوني فرصة للدول 
لوضع أسعار للكربون الذي يساعد بدوره 
على وضع الدول على مسار نمو منخفض 

الكربون.

البيئية يتطلب وضع  الدراسة أن حتقيق أهداف االستدامة  وذكرت 
جديدة  أشكال  تبني  تشجيع  بهدف  املتجددة،  الطاقة  لتغذية  تعريفات 

والكتلة احليوية،  الرياح،  واملتجددة مثل طاقة  النظيفة  الطاقة  من 
القائمة من  إلى حتويل األشكال  الشمسية وغيرها، إضافة  والطاقة 

خالل  من  بيئية  صناعية  مجمعات  إلى  التقليدية  الصناعية  املجمعات 
املغلقة  التوريد ذات احللقة  التكنولوجي، وتطوير سالسل  االبتكار  دعم 

القائمة. املجمعات  بني  الصناعي  التعايش  ودعم  للنفايات، 

طاقة متجددة

مرافئ

نحن والفضاء أصدقاء

المجد  مع  متواصلة  الصعود،  في  اإلم���ارات  عربة  مستمرة 
تتوقف  وال  الحياة،  مع  وتعاضد  مساندة  فرق  وشبابها  بانتظام، 
المسؤولية  بزمام  تمسك  قيادة  توجد  طالما  الطموحات  جداول 
في  الموجة  من  جرأة  وأعظم  الصوان،  من  صالبة  أكثر  ب��إرادة 

الماء. صياغة شكل 
نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  يقول 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: إن اإلمارات تكتب 

مجدداً في الفضاء. 
أجل فالفضاء اليوم أصبح كتاب المبدعين، وصفحاته مفتوحة 
لذوي األفكار واسعة المساحات وال مكان يسعها إال ذلك الفضاء 
بالمدهشات،  المليء  بالمذهالت،  ال��زاخ��ر  بالنجوم  المكتنز 
مثل  الذاكرة  في  الموجود  أبدياً،  المتكثف  بالمبهرات،  المزدحم 
النهوض، مثل  الشجرة في  التحليق، مثل فكرة  الطير في  عقيدة 

حلم الغيمة في البلل، مثل سعي النجمة في خلق البريق.
األفذاذ  رجالها  بطموحات  الفضاء  نحو  تسير  اإلمارات  اليوم 
وقدراتهم العقلية، وإمكانياتهم اإلبداعية مجللين بدوافع الفرادة، 
المجد  ثمرات  قطف  في  والخصوصية  واالستثنائية،  والتميز، 
نسج  من  هي  والتي  العقلية  الملكات  وجزالة  الفطرة،  برحابة 
التي تفتح طريقاً نحو الفضاء، حيث ال غيمة  البيئة الصحراوية 
تكدر، وال عاصفة تعيق، كل ما في المسافة بين الطموح وأسباب 
التي  تحقيه هو ذلك العقل الذي ينظم األولويات، وتلك العزيمة 
وبعفوية  تمر،  وبسالسة  تسير،  والقافلة  النجاح،  أدوات  تصنع 
الخلود  مناطق  إلى  ماضية  الكسالى،  أدران  خلفها  تاركة  تعبر، 
والبقاء  لأشياء،  الطبيعي  واالنتخاب  التطور،  بجدلية  مؤمنة 
ينسل  كيف  وعرفت  الخيل،  مربط  عرفت  واإلم��ارات  لأصلح، 
بقماشة  اإلض���رار  يحدث  أن  دون  من  اإلب��رة  ثقب  في  الخيط 
الحياة، اإلمارات وهي في الطريق إلى المستقبل، كانت زوادتها 
في  العالم  حيث  القصيدة،  ومبدع  ال��ف��ارس،  وصايا  المحورية 
نظرة قصيدة مقفاة موزونة بأمل، والتفاؤل في صناعة منجزات 

الحياة.
نحن في كل صباح نرشف فنجان قهوتنا، مع قراءة خبر جديد 
سبقته،  مشروعات  سلسة  قناة  في  يصب  عمالق،  مشروع  عن 
وهكذا تصير اإلمارات العالم بلورة الضوء، وقيثارة الفن، ونغمة 
العطاء الذي ال يوقف زخه وال يعلن عن جفاف حبره، ألن المداد 
وهي  ال��وازع،  وهي  الواعز،  فهي  القيادة،  قلب  صميم  من  نابع 
النون والقلم، في ضمير كل إماراتي محب، وكل مقيم تعلق قلبه 

بهذه األرض.

علي أبو الريش

Ali.AbuAlReesh@alIttihad.ae
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حالة شفاء من »كورونا«

أبوظبي )وام(

   متاشيًا مع خطة وزارة الصحة ووقاية املجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص يف الدولة بهدف االكتشاف املبكر 
وحصر احلاالت املصابة بفيروس كورونا املستجد »كوفيد - 19« واملخالطني لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء 

88.359 فحصًا جديدًا، خالل الساعات الـ 24 املاضية على فئات مختلفة يف املجتمع باستخدام أفضل وأحدث 
تقنيات الفحص الطبي.   وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص يف الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى 

الدولة يف الكشف عن 199 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا املستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حاالت 
مستقرة وتخضع للرعاية الصحية الالزمة، وبذلك يبلغ مجموع احلاالت املسجلة 899.441 حالة.    كما أعلنت الوزارة 

عدم تسجيل أي حالة وفاة يف األربع والعشرين ساعة املاضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2.302 حالة، 
وشفاء 280 حالة جديدة ملصابني بفيروس كورونا املستجد »كوفيد - 19« وتعافيها التام من أعراض املرض، بعد 

تلقيها الرعاية الصحية الالزمة منذ دخولها املستشفى، وبذلك يكون مجموع حاالت الشفاء 883.160 حالة.

88.359 فحصًا 

199 إصابة جديدة 

صفر حاالت وفاة

 280

3.322
أبوظبي )وام( 

أعلنت وزارة الصحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 3,322 جرعة من لقاح »كوفيد-19«، خالل 
الساعات الـ 24 املاضية، وبذلك يبلغ مجموع اجلرعات التي مت تقدميها 24,743,155 

جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 250.17 جرعة لكل 100 شخص. يأتي ذلك متاشيًا مع 
خطة الوزارة لتوفير لقاح »كوفيد-19«، وسعيًا للوصول إلى املناعة املكتسبة 

الناجتة عن التطعيم والتي ستساعد يف تقليل أعداد احلاالت، 
والسيطرة على فيروس »كوفيد-19«.

جرعة من لقاح 
»كوفيد-19«

خالل 24 ساعة

مريم بوخطامين )رأس الخيمة(

اس��ت��ق��ب��ل��ت ال���ح���دائ���ق ال��ع��ام��ة 
وح�����دائ�����ق األح�����ي�����اء ال��س��ك��ن��ي��ة 
رأس  وش�����واط�����ئ  وم���ت���ن���زه���ات 
واألف����راد  األس����ر  آالف  ال��خ��ي��م��ة 
خ����ال أي����ام ال��ع��ي��د ل��اس��ت��م��ت��اع 
ب���إج���ازة ع��ي��د ال��ف��ط��ر ال��م��ب��ارك 
للتجهيزها  مسبقاً  سعت  وال��ت��ي 
مؤسسة  وصيانتها  وتحضيرها 
لدائرة  التابعة  التجميلية  الزراعة 
والتي  ب��اإلم��ارة  العامة  الخدمات 
الوجهات  تلك  تكون  أن  حرصت 
والسياح،  الزوار  الستقبال  جاهزة 
وكل من تطأ قدمه أرض اإلمارة.

 وأوض�������ح ال���م���ه���ن���دس أح��م��د 
أن  ال��دائ��رة  ع��ام  مدير  الحمادي 
حدائق اإلمارة الرئيسة 7 وحدائق 
األحياء السكنية البالغ عددها 11 
األربعة  اإلم��ارة  وشواطئ  حديقة، 
وك��ورن��ي��ش ال��ق��واس��م وك��ورن��ي��ش 
ال��ظ��اه��ر )ال��ك��وي��ت��ي(، وك��ورن��ي��ش 
جميعها  ك��ان��ت  ال��رم��س  وم��م��ش��ى 

وجعل  ال���زوار،  الستقبال  ج��اه��زة 
مقصداً  والوجهات  األم��اك��ن  تلك 
رئ��ي��س��اً ل��ت��ل��ك األس����ر واألف�����راد، 
على  حرصت  الدائرة  بأن  منوهاً 
م��رت��ادي  احتياجات  ك��اف��ة  توفير 
أبهى  الحدائق في  لتكون  الحدائق 
أيام  وط��وال  العيد،  خ��ال  ص��ورة 

السنة.
مؤسسة  إن  ال��ح��م��ادي  وق���ال   
وبشكل  تواصل  التجميلية  الزراعة 
م��س��ت��م��ر م��ش��اري��ع��ه��ا ال��ت��ط��وي��ري��ة 
ال��خ��اص��ة ب��إن��ش��اء ال���ح���دائ���ق - 
وص��ي��ان��ت��ه��ا م��ن��وه��اً ب���أن ال��دائ��رة 
ممثلة بمؤسسة الزراعة التجميلية 

ب��رأس  حديقة   12 إن��ش��اء  ب��ص��دد 
السكنية،  األح��ي��اء  ف��ي  ال��خ��ي��م��ة 
المقبلة،  ال��ث��اث��ة  األع���وام  خ��ال 
3-4 حدائق سنوياً، بحسب  بواقع 
ضمن  وح���ي،  منطقة  ك��ل  ح��اج��ة 
خ��ط��ط ال���دائ���رة واس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
تجسد  التي  التحتية  البنية  تطوير 
السمو  لصاحب  الحكيمة  الرؤية 
القاسمي  صقر  بن  سعود  الشيخ 

عضو المجلس األعلى حاكم رأس 
أفراد  احتياجات  لتلبية  الخيمة، 

المجتمع.
ال��م��واط��ن راش���د محمد   وق���ال 
جيس  جبل  منطقة  إن  الضنحاني 
ش��ه��دت ت���واف���داً ك��ب��ي��راً م��ن قبل 
على  أغلبهم  حرص  الذين  ال��زوار 
ضد  االحترازية  اإلج��راءات  اتباع 

انتشار فيروس كورونا. تداعيات 

جانب من استقبال شواطئ رأس الخيمة للزوار )من المصدر(

16 درجة مئوية على جبل جيس

»بهجــــة العيــــد«
فـي شـواطــئ وحدائـق رأس الخيمـة 

 خرج املئات من أبناء اإلمارة إلى مناطق متفرقة من اإلمارة، مبا 
فيها جبل جيس الذي شهد ازدحامًا منذ ساعات اليوم األول من 

عيد الفطر املبارك والذي شجعهم على ذلك انخفاض درجات 
احلرارة خالل اليومني املاضيني، والتي لم تتعد 16 درجة مئوية، 
خالل متفرقة من األيام، كما ازدحمت شواطئ اإلمارة وكورنيش 

القواسم بالعائالت التي اختارت قضاء ساعات يف الهواء الطلق، 
كما شهدت حديقة احليوان اجلديدة باإلمارة إقبااًل ملحوظًا من 

الزائرين من داخل اإلمارة وخارجها، خاصة وأنها وجهة يحرص 
األطفال واألسر واألهالي لزيارتها.

حديقة الحيوان

»الرعاية األسرية« تشارك األيتام 
فرحة عيد الفطر

شرطة أبوظبي تعايد المتقاعدين

أبوظبي )االتحاد(

قامت د. بشرى عبداهلل الما 
مدير عام هيئة الرعاية األسرية 
ف���ي ج��ول��ة ل��ب��ي��وت األب���ن���اء في 
المبارك،  الفطر  لعيد  يوم  ثاني 
الهيئة  ألب��ن��اء  التهنئة  ل��ت��ق��دي��م 
البهجة  لرسم  إنسانية  لفتة  في 
وسيراً  وجوههم،  على  والسرور 
التاحم  ف��ي  ق��ادت��ن��ا  ن��ه��ج  ع��ل��ى 

األسري.
الهيئة  ع���ام  م��دي��ر  واس��ت��ه��ل��ت 

لألبناء  التهنئة  بتقديم  زيارتها 
المانحين  من  عليهم  والقائمين 
وال���م���ان���ح���ات، وت���ق���دم���ت ل��ه��م 
ب��ال��ش��ك��ر، ت���ق���دي���راً ل��ج��ه��وده��م 
الهيئة  أبناء  دم��ج  في  المبذولة 
وإضفاء  ورعايتهم،  المجتمع  في 
البسمة  ورس��م  ال��م��رح،  م��ن  ج��و 
استقبلها  ك��م��ا  وج��وه��ه��م،  ع��ل��ى 
األب��ن��اء ب��ب��اق��ات ال���زه���ور. وف��ي 
خ��ت��ام ال���زي���ارة ق��ام��ت ب��ت��وزي��ع 
الصور  والتقاط  عليهم،  العيدية 

معهم. الجماعية 

أبوظبي )االتحاد(

م���رور  إدارة  م���ن  وف����د  ق����ام 
المرور  بمديرية  العين  منطقة 
وال����دوري����ات ب��ش��رط��ة أب��وظ��ب��ي 
أبوظبي،  لشرطة  العامة  بالقيادة 
العميد  لمنزلي  معايدة  ب��زي��ارة 
الظاهري  نخيرة  عبيد  متقاعد 
ناصر  ح��م��د  متقاعد  وال��ع��م��ي��د 
ال��ب��ل��وش��ي، ح��ي��ث ه��ن��أ ال��وف��د 
بمناسبة  المتقاعدين  العميدين 

السعيد. الفطر  عيد 
ع��ب��داهلل  م��ط��ر  العقيد  وق���دم 
م���رور  إدارة  م��دي��ر  ال��م��ه��ي��ري 

ب���اإلن���اب���ة، درع  ال��ع��ي��ن  م��ن��ط��ق��ة 
أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة 
قدماه  ما  على  تكريماً  إليهما، 
فترة  ط��وال  مخلصة  جهود  م��ن 
منطقة  مرور  إدارة  في  خدمتها 

أبوظبي. بشرطة  العين 
العميدان  أثنى  جانبهما،  ومن 
اللفتة  ه��ذه  ع��ل��ى  ال��م��ت��ق��اع��دان 
ال��ك��ري��م��ة، م��ت��ق��دم��ي��ن ب��ج��زي��ل 
اإلدارة  لمدير  والعرفان  الشكر 
وال���ض���ب���اط وص�����ف ال��ض��ب��اط 
اإلدارة،  منتسبي  من  والمدنيين 
والتقدم  التوفيق  لهم  متمنين 
بعملهم في خدمة وطنهم الغالي.

 درع شرطة أبوظبي لعبيد نخيرة الظاهري 
وحمد البلوشي

18 حديقة رئيسة 
وباألحياء السكنية 

وجهات مفّضلة للزوار 

أحمد الحمادي 

وفد شرطة أبوظبي خالل الزيارة )من المصدر(

صباح الخير

كلمة المرور

ضمن األيام العالمية التي يحتفي العالم فيها ببعض فئات المجتمع 
كالعمال وغيرهم أو تحشد خالها الجهود لمواجهة األمراض واألوبئة 

وبعض الظواهر، هناك أيام لتذكير الناس وتوعيتهم بالغايات منها.
ال  أنها  البعض  يراها  قد  معينة  أياماً  باستخفاف  البعض  يستقبل   
النوم  أو  للكسل  العالمي  كاليوم  أمامها  التوقف  أو  االهتمام  تستحق 

وغيرها، ولكن لكل يوم خصوصيته وغاياته من التذكير به.
التي  »ب��اس��ورد«  أو  المرور  لكلمة  العالمي  اليوم  مع  هنا  أتوقف   
ش��رور  ات��ق��اء  ض��روري��ات  م��ن  وأص��ب��ح��ت  اقتحاماً  حياتنا  اقتحمت 

النصابين والمحتالين وحماية خصوصيتنا وحقوقنا.
األول  الخميس  في  ال��م��رور  لكلمة  العالمي  باليوم  االحتفال  يتم 
»إنتل  شركة   2013 عام  به  االحتفال  أطلقت  أن  منذ  مايو  شهر  من 
المرور  كلمات  واستخدام  »تحسين حماية  للتشجيع على  سيكيوريتي« 
على  المنتشرة  وبياناتنا  لهويتنا  األول  ال��دف��اع  خط  أصبحت  التي 
»اإلنترنت« والتي يعتبر اختراقها مسؤوالً عن قرابة 80% من عمليات 
التقارير الصحفية«  التي بلغت فاتورتها - كما ذكرت بعض  االختراق 
نحو 6 تريليونات دوالر العام الماضي 2021. في وقت بلغت فيه عدد 
كلمات المرور المستخدمة »أكثر من 300 مليار كلمة بمعدل 38 كلمة 

مرور للشخص«.
ورغم أهمية »كلمة المرور« لحماية بياناتنا إال أنها أصبحت مصدر 
ممن  اإللكتروني«  »األم��ن  مسؤولي  بعض  وج��ود  م��ع  خاصة  إزع��اج 
نطاق  في  العاملين  المستخدمين  على  المسؤولية  إلقاء  يستسهلون 
يشرفون  التي  المواقع  حماية  تعزيز  من  فبدالً  اختصاصاتهم  دوائر 
بحجة  اإللكترونية  المواقع  من  للكثير  الدخول  يمنعون  تجدهم  عليها 
أنها »غير آمنة وال موثوقة«، ويفرضون تغيير كلمات المرور شهرياً أو 

كل شهرين.
الجانب،  ه��ذا  ف��ي  جمة  تحديات  األش��خ��اص  م��ن  الكثير  ي��واج��ه   
يجدون  ممن  لديهم،  تقنية  خلفيات  أو  خبرات  ال  الذين  وباألخص 
والمعايير  تتفق  مرة  كل  في  مرور« جديدة  »كلمة  تصميم  في  صعوبة 
التي يحددها ويشترطها مسؤولو األمن اإللكتروني الذين يفترض بهم 
والوظيفة، بحسب كل جهة  العمل  بين متطلبات  توفيقية  إيجاد حلول 

وبين االشتراطات والمعايير المطلوبة.
تجديد »كلمة المرور« بين فترة وأخرى مطلب وقائي، رغم التحديات 
مع وجود العديد من التطبيقات والمواقع التي تتطلب »كلمات مرور«، 
كل  وتتبخر  واحد،  مكان  في  المرور«  »كلمات  كل  تدون  فئات  ووجود 

االحترازات عندما يخترق »لصوص المعلوماتية« أجهزتهم.
من  بياناتهم  بتأمين  للجميع  تذكير  المرور  لكلمة  العالمي  اليوم 
تنفق  العالم  دول  جعل  جديداً  واقعاً  فرضوا  الذين  العصر  قراصنة 
»كلمة  جبهات  وتحصين  السيبراني  األمن  لتعزيز  ضخمة  ميزانيات 

المرور«.

علي العمودي

ali.alamodi@alittihad.ae
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مــــواكبـــة لمستجـــــدات الـــــدورة الــــرابعــــة

»محمد بن زايد ألفضل معلم« تطلق تطبيقًا ذكيًا

دينا جوني )دبي( 

أطلقت جائزة محمد بن زايد ألفضل معلم 
دورتها  ف��ي  بالجائزة  خ��اص��اً  ذك��ي��اً  تطبيقاً 
»إكسبو  في  أطلقت  قد  كانت  التي  الرابعة 
للمستجدات،  مواكبة  وذل��ك  دب���ي«،   2020
الجوائز  في  الحديثة  للممارسات  وتطبيقاً 
التربوي  الميدان  الحتياجات  وتلبية  المهمة 

والفئة المستهدفة. 
ويمكن من خالل التطبيق الجديد التعّرف 
باللغتين العربية واإلنجليزية على استراتيجية 
واالطالع  والفنية،  العامة  وشروطها  الجائزة 
رؤي��ة  يتضمن  كما  ال��زم��ن��ي.  ال��ج��دول  على 
إلى  باإلضافة  وقيمها،  ورسالتها  الجائزة 
يتيح  كما  سابقة.  دورات  من  للصور  معرض 
للمعلم  الطلب  حالة  على  التعّرف  التطبيق 
أخبارها  على  واالط���الع  للجائزة،  المتقّدم 
والئحة  االجتماعي،  التواصل  ق��ن��وات  عبر 

الفعاليات التي تنظمها. 
واستحدثت الجائزة خططاً تطويرية نوعية 
عربية  دول  سبع  أم��ام  المجال  فيها  فتحت 
بالجائزة.  العام  هذا  المشاركة  في  وأجنبية 
وهي  للجائزة،  ج��دي��دة  م��ح��اور   4 وأضيفت 
النفسي  والجانب  واإلنسانية،  األخ��وة  محور 
االخ��ت��ب��ارات  ف��ي  المعلم  ودور  وال��س��ل��وك��ي، 

الدولية، والخدمات اإلرشادية المدرسية.
مرحلتين  إل���ى  ال��راب��ع��ة  ال�����دورة  تنقسم 
المرحلة  تتضمن  عامين،  فترة  على  ممتدة 
األول����ى خ��م��س��ة م��ع��اي��ي��ر، ه��ي ال��ت��م��ي��ز في 
والتعليم  والتطوير  واالبتكار  واإلبداع  اإلنجاز 
وال��ري��ادة  اإليجابية  وال��م��واط��ن��ة  المستدام 
المجتمعية والمهنية، أما في المرحلة الثانية 
األول��ى  المرحلة  م��ن  المتأهلون  فيتنافس 
الرئيسة  المعايير  إضافية هي  لمعايير  وفقاً 
20% والمشاريع والمبادرات 20% واالبتكار 
 %30 الريادية  والمبادرة   %20 المجتمعي 

وتصويت الجمهور %10.
أه����داف، هي  ال��ج��ائ��زة خمسة  ووض��ع��ت 
المجال  عبر  واإلب��داع  التميز  ثقافة  ترسيخ 
المبدعين  المعلمين  وتحفيز  التعليمي، 
المؤسسات  وتقدير  وتكريمهم،  والمبتكرين 
التعليم،  ل��ق��ط��اع  ال��داع��م��ة  وال��ش��خ��ص��ي��ات 
المستقبل  ك��ف��اءات  إع���داد  ف��ي  والمساهمة 

وتطوير  واستشراف  التعليمي،  الميدان  في 
وفقاً  التعليمي،  واالب��ت��ك��ار  التميز  معايير 
ألف��ض��ل ال��م��م��ارس��ات ال��ع��ال��م��ي��ة.  وتعكس 
جائزة »محمد بن زايد ألفضل معلّم« فلسفة 
من  ومتنامياً  كبيراً  اهتماماً  تعكس  تربوية 
التعليم في  القيادة الرشيدة في إكساب  قبل 
دولة اإلمارات العربية المتحدة خاصة، وفي 
بما  المطلوب،  الزخم  المشاركة عامة  الدول 
العملية  إثراء  في  الدول  تلك  تطلعات  يحقق 
في  استثنائية  قفزات  إحداث  عبر  التعليمية 
توجهاتها  تحقيق  في  يساهم  بما  مساراتها 
التعليم  يشكل  شمولية،  تنموية  نهضة  نحو 
انطالقات  نحو  ورك��ي��زة  ال��ف��ق��ري،  عمودها 

هائلة في كل مناحي الحياة ومجاالتها. وقد 
وعلى  تكامل جوانبها،  على  الجائزة  حرصت 
دقة معاييرها وأهدافها إلبراز أفضل صورة، 
والخروج بتصورات منهجية قادرة على توفير 

الفعالية في األداء، وفي النتائج المتوخاة.
عصب  ي��ع��ّد  المعلّم  أن  ال��ج��ائ��زة  وأك���دت 
العملية التعليمية، ومنطلقاً ألّي تطور منشود، 
ومبادئ  مفاهيم  لتكّرس  الجائزة  جاءت  لذا 
عدة، وتوّثق لمرحلة جديدة من العمل التعليمي 
آخر  مع  يتوافق  الذي  المتجانس،  والتربوي 
الحاصل  وال��ح��راك  العصرية،  المستجدات 
وبما  المتقدمة،  الدول  التعليم في  في قطاع 

يتسق مع المتطلبات الحضارية. 

تحفيز المعلم

أشارت اجلائزة إلى أن 
ذلك ال يكون إال من 

املعلم لألخذ  خالل حفز 
وتتبع  تقدمه،  بأسباب 

نظرًا  تطوره،  مقتضيات 
النهوض يف  لوقوع مهمة 

على  برمته  التعليم  قطاع 
كاهله هو، ناهيك عن 

مستوى  جتاه  مسؤوليته 
األكادميي،  الطلبة 

الفاضلة  القيم  وغرس 
السامية يف  واملبادئ 
وتوجيههم  ذواتهم، 
وتعزيز  وإرشادهم، 

اإليجابية  املواطنة 
لديهم. 

على  اجلائزة  وتعمل 
بذل اجلهود والوصول 

ثقافة  لنشر  املعلمني  إلى 
والبحث عن  اجلائزة 

يف  التعليمية  الكفاءات 
وتقدم  التربوي.  امليدان 

الرابعة  اجلائزة يف دورتها 
ثالثة أنواع من الورش 

باللغتني  التعريفية، 
واإلجنليزية،  العربية 
باملعلم  يتصل  ما  منها 

الذي سبق له أن حقق 
الفوز باجلائزة، وأخرى 

وكذلك  املقيمني،  مع 
شامل  تعريف  تقدمي 

ومعايير  بأهداف 
اجلائزة.

تكثيف  سيتم  كما 
لرفع  التعريفية  الدورات 
والوعي  الثقافة  منسوب 

املشاركني  املعلمني  قبل  من 
مختلف  حول  بها، 

من  املطروحة  التساؤالت 
قبلهم، وهو األمر الذي 

يعزز من ثقافتهم عن 
الترشح. حيثيات 

خالل مرحلة الفرز الفني للطلبات )من المصدر(

التعّرف على استراتيجية 
الجائزة وشروطها العامة 

والفنية عبر »التطبيق«

 4
محاور جديدة.. وخطط 

تطويرية نوعية
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الحركة المرورية في شوارع أبوظبي تتميز باالنسيابية )االتحاد(

بمعــــدل مـــــروري 10% فـــــي 22 تقــــاطعــــًا

من أقل مدن العالم ازدحامًا في 2021

%100
تحسين كفاءة اإلشارات 

وتشغيل 53 إشارة 
مرورية جديدة 

مسافرة »ترانزيت« دهمها املخاض يف »املطار«

دبي )االتحاد(

لشرطة  العامة  القيادة  س��ارع��ت 
إثيوبية  م��س��اف��رة  ن��ج��دة  إل���ى  دب���ي 
وبرفقتها  ال���والدة،  مخاض  دهمها 
أطفالها الثالثة، أثناء مرورها بمطار 
دبي الدولي )ترانزيت(، متوجهة إلى 

وطنها األم.
الحج،  بن  عتيق  علي  اللواء  وقال 
مدير اإلدارة العامة ألمن المطارات 
بشرطة دبي، إن المسافرة األثيوبية 
ك��ان��ت ع��ائ��دة ل��وط��ن��ه��ا ق��ادم��ة من 
العربية  المملكة  في  الرياض  مدينة 
رحلة  متن  على  الشقيقة  السعودية 
ش��رك��ة ط��ي��ران اإلم������ارات، وأث��ن��اء 
بمطار  »ترانزيت«  رحلة  في  توقفها 
دبي الدولي، دهمتها آالم المخاض، 
ما  وهو  الثالثة،  أطفالها  وبرفقتها 
والقلق لعدم وجود  بالخوف  أصابها 

أحد برفقتها لتقديم المساعدة.
وأض�����اف ال���ل���واء »س�����ارع ف��ري��ق 
اإلس���ع���اف ال��ت��اب��ع ل��م��ؤس��س��ة دب��ي 
ل��خ��دم��ات اإلس���ع���اف ف��ي ال��م��ط��ار 
على  ال��الزم��ة  اإلس��ع��اف��ات  لتقديم 
وجه السرعة، وتثبيت الحالة ونقلها 
ف��ي وق��ت ق��ي��اس��ي، وال��ت��واص��ل مع 
العيادة  لتجهيز  العمليات  غ��رف��ة 
حيث  طارئة،  والدة  حالة  الستقبال 
بكامل  بمولودها  المسافرة  رزق��ت 

التي  الجهود  تظافر  نتيجة  صحته 
تعكس حرفية وكفاءة منظومة عمل 
وحرص  والسالمة،  واألمن  الصحة 
موظفو شرطة دبي بالمطار بالتدخل 
المساعدة  بأن  المسافرة،  لطمأنة 
س��ت��ق��دم ل��ه��ا وألط��ف��ال��ه��ا، وات��خ��ذ 
لنقل  إج��راءات��ه  دب��ي  إسعاف  فريق 
لطيفة.  مستشفى  إل��ى  المسافرة 
ونحن بدورنا في شرطة دبي وفرنا 
الرعاية الكاملة لألطفال، ونقلناهم 
إل����ى ف���ن���دق ال���م���ط���ار وب��رف��ق��ت��ه��م 
موظفات من شركة طيران اإلمارات 

لالعتناء بهم«.

ووج��ه ال��ل��واء ب��ن الح��ج بتأسيس 
ف����ري����ق دع�����م وم���ت���اب���ع���ة ي��ت��ك��ف��ل 
ال��ت��ن��س��ي��ق ب��ي��ن ك���اف���ة األط�����راف 
تابعوا  الذين  المطار،  في  المعنية 
ش���ؤون األط���ف���ال، وح���رص���وا على 
المستشفى  ف��ي  ال��م��س��اف��رة  زي���ارة 
ل��الط��م��ئ��ن��ان وم���ت���اب���ع���ة ح��ال��ت��ه��ا 
بالسالمة  خروجها  حتى  الصحية، 
قدمت  كما  للمولود.  وضعها  بعد 
هدايا  دبي  لشرطة  العامة  القيادة 
على  وح��رص��ت  للمسافرة،  عينية 
لبلدها  مغادرتها  إج��راءات  تسهيل 

بالتعاون مع الشركاء.

وأك��د ال��ل��واء ب��ن الح��ج، أنهم في 
شرطة دبي يسعون إلى غرس مبادئ 
في  اإلنسانية  األع��م��ال  وم��ق��وم��ات 
نفوس كافة الموظفين، وجعل العمل 
اإلنساني سلوكاً للحياة أثناء التعامل 
مع المسافرين ومستخدمي مطارات 
دبي، بما يحقق االستدامة في إسعاد 
اآلخرين وتلبية احتياجاتهم، وهو ما 
الدولة  ف��ي  المقيمين  شعور  يعزز 
موجاً  واألم��ان،  بالسعادة  والزائرين 
شكره لشركاء القيادة العامة لشرطة 
دب���ي ف��ي م��ؤس��س��ة دب���ي ل��خ��دم��ات 
اإلس���ع���اف وه��ي��ئ��ة ال��ص��ح��ة ب��دب��ي 
تضافرت  الذين  اإلم��ارات،  وطيران 
جهودهم لخدمة المسافرة األثيوبية.

سعادتها  عن  المسافرة  وأعربت 
دبي  شرطة  لجهود  امتنانها  وعميق 
فترة  طوال  بأطفالها  اهتموا  الذين 

بقائها في المستشفى.

 فريق الشرطة مع المسافرة ومولودها في مطار دبي الدولي )من المصدر(

نقل المسافرة إلى 
مستشفى لطيفة 

وتوفير الرعاية الكاملة 
لألطفال

علي عتيق بن الحج

القبض على شخصين يمارسان 
السحر في عجمان

عجمان )االتحاد( 

لشرطة  العامة  القيادة  تمكنت 
على  القبض  إل��ق��اء  م��ن  عجمان، 
العربية  الجنسية  م��ن  شخصين 
بتهمة االحتيال بالسحر والشعوذة 
فنادق  أحد  في  مالي  مبلغ  مقابل 

إمارة عجمان.
كما  القضية  تفاصيل  وت��ع��ود 
أوض��ح��ه��ا ال��م��ق��دم أح��م��د سعيد 
التحريات  إدارة  مدير  النعيمي، 
شرطة  ف��ي  الجنائية  والمباحث 
تفيد  معلومات  ورود  إلى  عجمان 
الجنسية  م��ن  شخصين  ب��وج��ود 
على  باالحتيال  يقومان  العربية 
اآلخ����ري����ن، ب��م��م��ارس��ة ال��س��ح��ر 
مالية،  مبالغ  مقابل  وال��ش��ع��وذة 

بااللتقاء في أحد فنادق اإلمارة.
وبعد اتخاذ اإلجراءات القانونية 
للتحري  ع��م��ل  ف��ري��ق  تشكيل  ت��م 
تم  المتهمين، حيث  على  والقبض 
أن  على  واالتفاق  معهما  التواصل 

يقوما بأعمال السحر مقابل مبلغ 
مالي حدده المتهم وقدره 10 آالف 
الموارد  بعض  إحضار  مع  دره��م، 
السحر  أعمال  في  تستخدم  التي 

والشعوذة.
وح��ض��ر ال��م��ت��ه��م إل���ى ال��م��وق��ع 
المحدد،  الفندق  المتفق عليه في 
أعمال  بمزاولة  المتهم  ب��دء  وم��ع 
مداهمة  تمت  والشعوذة،  السحر 
الموقع وضبط المتهمان متلبسان 
المستخدمة  المواد  بعض  ومعهما 
ف��ي ال��س��ح��ر وال��ش��ع��وذة، إض��اف��ة 
إلى احراز أوراق بها طالسم غير 
عمليات  ف��ي  تستخدم  مفهومة 
المتهمان  اعترف  وقد  االحتيال، 
المنسوبة  بارتكاب الجريمة  وأقرا 
إليهما. وطالب المقدم أحمد سعيد 
التحريات  إدارة  م��دي��ر  النعيمي 
الجنائية، الجمهور باتخاذ الحيطة 
بالشعوذة  المحتالين  من  والحذر 
يستغلون  الذين  النفوس  وضعاف 

جهل ضحاياهم.

تم التواصل واالتفاق معهما على أن يقوما 
بأعمال سحر مقابل 10 آالف درهم

أحمد النعيمي

K9 فـــي شـرطـــة دبـــي تنفـــذ 2830 مهمـــة خالل 2021 
دبي )االتحاد(

الغيثي،  ع��ل��ي  اهلل  ع��ب��د  ال���ل���واء  أك���د 
مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون 
العامة  اإلدارة  مدير  بالوكالة،  العمليات 
ألم���ن ال��ه��ي��ئ��ات وال��م��ن��ش��آت وال��ط��وارئ 
ف��ي ش��رط��ة دب���ي، أن��ه��م ي��ول��ون ال��ك��الب 
بالغاً،  واهتماماً  خاصة  عناية  البوليسية 
عن  الكشف  في  الحيوي  لدورها  نظراً 
للمهام  وأدائ���ه���ا  ال��ج��رائ��م  م��ن  ال��ع��دي��د 
الفعاليات  وتأمين  األثر  كاقتفاء  بكفاءة 
والكشف عن المخدرات، وضمان سالمة 
من  للتأكد  والمناطق  المواقع  مختلف 

خلوها من أي أخطار محتملة.
التفتيش  إدارة  بأن  الغيثي  اللواء  ونوه 
بالكالب  المعنية  اإلدارة   ،K9 األم��ن��ي 
خالل  مهمة   2830 ن��ف��ذت  البوليسية، 

 1312 ب��واق��ع   ،2021 ال��م��اض��ي  ال��ع��ام 
فحص  مهمة  و542  أمني،  تفتيش  مهمة 
كورونا  بفيروس  اإلص��اب��ة  ع��ن  للكشف 
و381  حراسة،  مهمة  و480  كوفيد-19، 
الكشف  مهمة  و53  أمنية،  دوريات  مهمة 
أث��ر،  تتبع  مهمة  و30  ال��م��خ��درات،  ع��ن 
الكشف عن  و11 مهمة  و20 مهمة دهم، 
خاصة  مهام  جانب  إل��ى  ه��ذا  الحرائق، 
 ،2021 ع��ام  ط��وال  دب��ي   2020 بإكسبو 
نفذنا  افتتاحه،  وبعد  له  التحضير  أثناء 

879 مهمة تفتيش وحراسة. خاللها 
م����ن ج���ان���ب���ه، ق�����ال ال����رائ����د ص���الح 
األمني  التفتيش  إدارة  مدير  المزروعي، 
الهيئات  ألم��ن  ال��ع��ام��ة  اإلدارة  ف��ي   K9
اإلدارة  في  »يعمل  والطوارئ،  والمنشآت 
كلباً   73 ب��ت��دري��ب  م��ه��ن��ي��ون  م��درب��اً   63

. »المنشآت والطوارئ« في شرطة دبي تولي الكالب البوليسية عناية خاصة )من المصدر(بوليسياً

انتقاء الكالب
الرائد  أوضح  بالكالب،  وفيما يختص 
املزروعي أن جلنة متخصصة جتري 

من  للتأكد  الكالب  لغرائز  فحوصًا 
العمل الشرطي،  أداء مهام  قدرتها على 

أماكن  ثم تخضع الختبارات ميدانية يف 
وخارجية،  داخلية  ضيقة،  أو  مظلمة 

تتطلب  مهمات  تنفيذ  جانب  إلى 
إلى  الهجوم واملداهمة وغيره. وأشار 

بني  عمرها  يتراوح  لكالب  استقطابهم 
10 أشهر وعام ونصف العام، وتستمر يف 

العمل حتى عمرها االفتراضي وهو ما 
7 سنوات، ويف حال متكنها من  يقارب 

واملتخصصني  للخبراء  وفقًا  االستمرارية 
البدنية،  واللياقة  والصحة  التدريب  يف 

فإنها تستمر ألكثر من ذلك.

على  بناء   5/4 تصنيف  على  أبوظبي  إم��ارة  وحصلت طرق 
السنوي  للتقرير  وفقا  الطرق،  شبكة  لجودة  العالمي  المؤشر 
الصادر من مركز النقل المتكامل والذي يقيس عدد التقاطعات 
المزدحمة ذات اإلشارات بمستوى خدمة غير مقبول، ويالحظ 
مستويات االزدحام أقل بكثير من الهدف في عام 2021 بمعدل 
44 تقاطعاً، بسبب تأثير رمضان، عطلة المدارس، وعطلة العيد 
في الفترة التي يتم تقييمها.  وضمن مشروع تحسينات اإلشارات 
المرورية، الذي نفذه مركز النقل المتكامل في أبوظبي العام 
األولى  المرحلة  100% من  بنسبة  االنتهاء  تم  الماضي، فقد 

و%100  للمياه،  اإلش��ارات  مقاومة  برفع  والخاص  للمشروع 
نسبة اختبارات مقاومة اإلش��ارات للمياه لضمان جودة تنفيذ 
إم��ارة  في  المتهالكة  األص��ول  استبدال  و%78.1  األع��م��ال، 
أبوظبي، و100% استبدال األصول المتهالكة في مدينة محمد 
بن زايد وخليفة ومدينة الفالح والعين. وخالل العام الماضي 
تم تحسين كفاءة اإلشارات المرورية بنسبة 100%، حيث يعمل 
مركز النقل المتكامل على تقليل االزدحام المروري، وتحسين 
تدفق حركة المرور من خالل تحسين برمجة النظام إلشارات 
المرور، حيث تم تحسين برمجة 246 إشارة مرورية، منها 71 

إشارة مرورية في جزيرة الريم، 18 إشارة في جزيرة المارية، 9 
إشارات في جزيرة السعديات، 48 إشارة في جزيرة الريم، و24 

إشارة في شاطئ الراحة، و76 إشارة في مدينة العين.
ال��م��روري��ة، تشغيل 53 إش��ارة  إن��ج��ازات الحركة  أب��رز  وم��ن 
تقاطع   233 ل�  المبدئي  التصميم  ومراجعة  جديدة،  مرورية 
مروري، ومراجعة التصاميم التفصيلية ل� 361 تقاطعاً مرورياً، 
وتم تشغيل 133 لوحة عرض إلكترونية للرسائل المتغيرة إلدارة 
حركة المرور على الطرق وتنبيه السائقين، خاللها تم عرض 

2500 رسالة بزيادة قدرها 63% عن العام 2020.

هالة الخياط )أبوظبي(

ُصنفت مدينة أبوظبي من بين أقل المدن ازدحامًا عام 2021، 

حيث بلغ المؤشر السنوي لالزدحام 4.2% في شوارع مدينة 

أبوظبي، بناء على دراسة اعتمدتها شركة »توم توم« 

المختصة بخدمات المالحة، والتي تشمل 416 مدينة في 57 

دولة حول العالم. وجاء ترتيب مدينة أبوظبي في المرتبة 22 

من بين جميع مدن العالم تنازليًا من األقل ازدحاما إلى األعلى، 

كما أنها تحتل المرتبة 11 بالمقارنة مع مدن من نفس 

حجمها حسب الترتيب من األقل إلى األعلى ازدحامًا. ووفقًا 

للدراسة يبلغ معدل االزدحام المروري 10% في شوارع 

أبوظبي، و22 تقاطعًا مزدحمًا، خالل عام 2021، أفضل بكثير 

من المستهدفة، والتي تبلغ 44 تقاطعًا.





تحقيق  أجل  من  ونضّحي  نقاتل  »نحن  وق��ال: 
السالم الشامل والعادل لكل اليمنيين، فيما تسعى 
الميليشيات الحوثية إلى الخراب والدمار والقتل 
يكره كل شيء  يمني حاقد  وبناء جيل  والتشريد 
في الحياة«. ووجه رئيس األركان قوات المنطقة 
الكامل  واالس��ت��ع��داد  جاهزية  حالة  في  بالبقاء 
الميليشيات  أن  مؤكداً  القادمة،  المعركة  لخوض 
الحوثية لن تلتزم بالهدنة كعادتها خالل السنوات 
الماضية فهي تنظر للهدنة على أنها فترة استراحة 

لالستعداد للمعركة.
الشرعية  دعم  تحالف  ل��دول  شكره  عن  وعبر 
واإلم���ارات  السعودية  العربية  المملكة  بقيادة 
العربية المتحدة على جهودهم في توحيد جهود 
واالستقرار  األمن  لتحقيق  المعركة  اليمنيين في 

لليمن والمنطقة.
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك، ق��ال ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
القيادة الرئاسي، اللواء الركن، فرج البحسني، أن 
المجلس حريص على الجنوح إلى إحالل السالم 
وإنهاء الحرب، من خالل التزام المجلس بالهدنة 

األممية.
للمكتب  اجتماعاً  ترأسه أمس،  وأضاف خالل 
التنفيذي بمديرية »الشحر«: »رغم جهود المجلس 
الحوثي في استمرار  إال أن مؤشرات ميليشيات 
تعنتها  م��دى  تؤكد  للهدنة  خروقاتها  ومواصلة 
على  مؤكًدا  ال��س��الم«،  م��ب��ادرات  لكافة  ورفضها 
والخالفات،  الفرقة  ونبذ  الصف  توحيد  أهمية 

المصالح  على  العليا  الوطنية  المصلحة  وتقديم 
الخاصة، في سبيل الحفاظ على الثوابت والمبادئ 

الوطنية.
أن رئيس وأعضاء  إلى  البحسني  اللواء  وأشار 
واجتهاد،  بجد  يعملون  الرئاسي،  القيادة  مجلس 
سعًيا في تحقيق تطلعات وآمال الشعب اليمني، 
وتحسين  االق��ت��ص��ادي  االس��ت��ق��رار  لهم  وتحقيق 
مقدمتها  وفي  لهم،  المقدمة  الخدمات  مستوى 

والتعليم،  وال��ص��ح��ة  وال��م��ي��اه  ال��ك��ه��رب��اء  ملفات 
وأع��ض��اء  رئ��ي��س  زي���ارة  نتائج  أب���رز  مستعرًضا 
مجلس القيادة الرئاسي إلى السعودية واإلمارات، 
واستعدادهما لدعم جهود المجلس بما يمكنه من 

حل األزمة في اليمن.
أمس،  اإلرهابية  الميليشيات  قصفت  أمنياً، 
محيط حديقة »جاردن سيتي« شرق مدينة تعز، 
ذهبت  التي  العائالت  بمئات  اكتظاظها  خ��الل 

للتفّسح خالل إجازة عيد الفطر المبارك.
 وقالت مصادر مطلعة إن قصف الميليشيات 
الذي نفذ بطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات، وقع 
على مبنى الشرطة بمدينة تعز، المالصق للحديقة، 
ما أدى إلى سقوط 9 جرحى على األقل من قوات 
األمن.  وذكرت المصادر أن مبنى الشرطة الكائن 
المدينة،  شرقي  »ال��ق��ي��ادة«  العرضي  ش��ارع  في 
تعرض أيضاً ألضرار مادية، وسط حالة من الذعر 
خيمت على مرتادي الحديقة الذين الذوا بالفرار 

تحت وابل النيران الحوثية.
ومقاتلي  اليمني  الجيش  أحبط  السياق،  وفي 
الحوثي  لميليشيات  تسلل  م��ح��اول��ة  ال��ق��ب��ائ��ل 

اإلرهابية، في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.
وأكد مصدر ميداني أن قوات الجيش أجبرت 
أن  إل��ى  الفتا  ال��ف��رار،  على  الميليشيات  عناصر 
الميليشيات الحوثية ما تزال مستمرة في خروقاتها 
للهدنة على امتداد مسرح العمليات العسكرية في 

الجبهة الجنوبية.
والقبائل  الجيش  ق���وات  أن  ال��م��ص��در  وأك���د 
ملتزمة بالهدنة األممية، وأنها على أتم الجاهزية 
تنفذها  التي  الخروقات  كل  مع  للتعامل  القتالية 
الفائت،  أبريل  الشهر  ومطلع  الميليشيات.  تلك 
الحكومة  بين  هدنة  اتفاق  المتحدة  األم��م  رعت 
وميليشيات الحوثي اإلرهابية، لكن األخيرة أخلّت 
بكل التزاماتها تجاه الهدنة وذهبت نحو تصعيد 

واسع النطاق في أكثر من محافظة يمنية.
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تحذير للمدنيين 
في الحديدة من األلغام الحوثية

منظمة حقوقية: 211 انتهاكًا »حوثيًا« 
ضد الحريات اإلعالمية في 8 سنوات

عدن )وكاالت(

دعت بعثة األمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة »أونمها«، المدنيين في 
الحذر من األلغام األرضية والمتفجرات  إلى توخي  الحديدة  محافظة 
األخرى من مخلفات الحرب.  وقالت في بيان صادر عنها، إن األلغام 
في  تهديًدا  تشكل  الحرب  من مخلفات  األخرى  والمتفجرات  األرضية 

أجزاء كثيرة من محافظة الحديدة على الساحل الغربي اليمني.
 وناشدت البعثة سكان الحديدة وزوارها خالل إجازة عيد الفطر، إلى 
توخي الحذر للحد من خطر اإلصابة أو حتى الموت بسبب هذه األشياء 
الفتاكة، داعية المدنيين إلى عدم دخول المباني المدمرة أو المتضررة 

من الحرب، خشية تعرضهم لألذى جراء األلغام.
وكانت تقارير حقوقية وثقت مقتل 1929 مدنياً جراء انفجار األلغام 

التي زرعتها ميليشيات الحوثي اإلرهابية خالل 7 سنوات من الحرب.
حقل  أكبر  إل��ى  الحديدة  محافظة  الحوثية  الميليشيات  وحولت   
لأللغام، حيث تتهم منظمات حقوقية الميليشيات بزراعة مئات اآلالف 
من األلغام في مناطق واسعة من محافظة الحديدة، تسفر عن سقوط 

ضحايا بشكل شبه يومي نتيجة انفجار ها.

عدن )وكاالت(

ارتكاب  هولندا،  في  اإلنسان  لحقوق  رادار«  »رايتس  منظمة  وثقت 
ميليشيات الحوثي، 211 انتهاكاً طالت الحريات اإلعالمية منذ انقالبها 
بين  تنوعت  االنتهاكات  إن  لها،  بيان  في  المنظمة  وقالت    .2014 عام 
القتل واإلصابة واالحتجاز التعسفي واإلخفاء القسري والتعذيب، إضافة 
على  واالستيالء  اإلعالمية  للمؤسسات  الكلي  أو  الجزئي  التدمير  إلى 

الممتلكات العامة والخاصة.
وأضافت، في بيانها، أن االنتهاكات شملت قنوات فضائية ومحطات 
إذاعية وصحفاً ورقية ومواقع أخبار إلكترونية ومؤسسات حكومية وأهلية، 
المعدات  وتدمير  والنهب  والسيطرة  االقتحام  بين  االنتهاكات  وتنوعت 
والمركبات التابعة لهذه الوسائل. وحملت ميليشيات الحوثي المسؤولية 
عن مقتل 40 من الصحفيين والعاملين في وسائل اإلعالم، فيما سجلت 
467 حالة احتجاز، و193 حالة انتهاك بحق الممتلكات العامة والخاصة.  
والعاملين في  إلى تجنيب وسائل اإلعالم والصحفيين  المنظمة  ودعت 
المجال اإلعالمي تبعات الصراع ووضع حٍد لكل االنتهاكات التي تستهدف 
الصحفيين ووسائل اإلعالم، والتي وصلت الكثير منها حد الحرمان من 

الحق في الحياة واالعتقال التعسفي واالعتداء الجسدي. 

رغم تصاعد المخاوف بشأن إمكانية انهيارها

الهدنة تحمي أطفال اليمن من جرائم »الحوثي«

دينا محمود )لندن(

ومحللين  خبراء  تحذيرات  وس��ط 
بإمكانية  تُحدق  التي  التهديدات  من 
اليمن  ف��ي  الحالية  الهدنة  ص��م��ود 
ميليشيات  انتهاكات  ت��واص��ل  بفعل 
متابعون  أكد  لها،  اإلرهابية  الحوثي 
للشأن اليمني أن إجبار هذه العصابة 
ال��دم��وي��ة، ع��ل��ى ال��ت��وق��ف ع��ن ال��زج 
القتال،  ساحات  في  البالد  بأطفال 
التوقف  هذا  نتائج  أبرز  أحد  يشكل 
ال��م��ؤق��ت ل��ل��م��ع��ارك، ال�����ذي ج��رى 

التوصل إليه بوساطة أممية.
للهدنة،  األول���ى  األسابيع  فخالل 
ال��ت��ي ب���دأ س��ري��ان��ه��ا م��ط��ل��ع إب��ري��ل 
حتى  استمرارها  ويُفترض  الماضي 
ال��ث��ان��ي م��ن ي��ون��ي��و ال��م��ق��ب��ل، أُْرِغ����َم 
عمل  خطة  قبول  على  االنقالبيون 
بلورتها األمم المتحدة، بهدف منعهم 
لوقف  ودفعهم  األطفال،  تجنيد  من 
الصحية  المرافق  على  اعتداءاتهم 
هجمات  دم���رت  ال��ت��ي  والتعليمية، 
كبيراً  جانباً  الحوثية،  الميليشيات 

منها على مدار السنوات الماضية.
عصابة  منح  على  الخطة  وتنص 
أشهر   6 مهلة  اإلجرامية،  »الحوثي« 
ال�  سن  دون  األطفال  جميع  لحصر 
18 الموجودين في صفوفها، وتدعو 
الصغار،  ه��ؤالء  تسريح  تسهيل  إل��ى 
المجتمعات  ف��ي  دم��ج��ه��م  وإع�����ادة 
تتضمن  أن��ه��ا  ع��ن  فضال  المحلية، 
األطفال  قتل  منع  تستهدف  عقوبات 
وت��ش��وي��ه��ه��م، وح��م��اي��ة م��دارس��ه��م 
وال��م��ن��ش��آت ال��ص��ح��ي��ة ال��ت��ي ت��وف��ر 

خدماتها لهم.
الموقع  نشرها  تصريحات  وف��ي 
اإلل��ك��ت��رون��ي ل���� »م��ن��ظ��م��ة ال��س��الم 

ال��ع��ال��م��ي«، أش���ار خ��ب��راء غ��رب��ي��ون، 
على  الحوثيين  إجبار  أهمية  أن  إلى 
توقيع هذه الخطة، تكمن في أن هذه 
النقاب،  ُكِشَف  بعدما  تأتي  الخطوة 
اليمن  يضرب  الذي  الصراع  أن  عن 
االنقالب  ج��راء  سنوات   8 نحو  منذ 
ال��ح��وث��ي ال���دم���وي ع��ل��ى ال��ح��ك��وم��ة 
 7 قرابة  تضرر  إل��ى  أدى  الشرعية، 
بات  طفل،  المليون  ونصف  ماليين 

الكثيرون منهم في حاجة ماسة إلى 
المساعدات اإلنسانية.

نحو  المتضررين،  هؤالء  بين  ومن 
حرمتهم  ي��م��ن��ي،  ط��ف��ل  م��ل��ي��ون   4,7
من  الحوثية،  العدوانية  الممارسات 
خاصة  النظامي،  التعليم  مواصلة 
ف���ي ض����وء ال���دم���ار ال��ك��ب��ي��ر ال���ذي 
أنحاء  مختلف  في  بالمدارس  لحق 
تشنها  التي  الهجمات  ج��راء  البالد، 

واستهداف  االنقالبية،  الميليشيات 
بعض قناصة هذه العصابة، للتالميذ 

الصغار في صفوفهم الدراسية.
أن  إل��ى  مستقلة  تقديرات  وتشير 
اآلن،  حتى  أودت  اليمنية،  ال��ح��رب 
كما  آالف طفل.   10 من  أكثر  بحياة 
شهدت الزج بقرابة 3500 آخرين في 

ساحات المواجهة. 
َوثَّ���ق  وف��ي مطلع ال��ع��ام ال��ج��اري، 
تابعة  خ��ب��راء  لجنة  أص��درت��ه  تقرير 
لألمم المتحدة، مسؤولية الميليشيات 
نحو  مقتل  عن  اإلجرامية،  الحوثية 
ألفْي طفل يمني، عبر الدفع بهم إلى 
أتون الحرب، في الفترة ما بين يناير 
2020 ومايو 2021، من خالل خداع 
دورات  سيتلقون  أبناءهم  بأن  ذويهم 
تثقيفية، أو تهديد أَُسرهم بالحرمان 
الضرورية  اإلغاثية  المساعدات  من 

لهم، للبقاء على قيد الحياة.
ت����ؤدي خطة  أن  ال��م��أم��ول  وم���ن 
ال��ع��م��ل ال���ت���ي ت���م ت��وق��ي��ع��ه��ا خ��الل 
انتهاكات  وقف  إلى  الحالية،  الهدنة 
بعدما  األط��ف��ال،  لحقوق  الحوثيين 
قادت اعتداءاتهم على مدار األعوام 
إلى ما  اليمن،  إلى تحويل  الماضية، 
»جحيم  ب�  دول��ي��ة،  منظمات  وصفته 
ممن  ألطفاله،  بالنسبة  األرض  على 
يُقتلون باآلالف، ويتعرضون إلعاقات، 

دون ويعانون من الصدمات. ويُشَرّ
محللون  ح��ذر  ذل��ك،  مع  بالتوازي 
المستمرة  الحوثي  انتهاكات  أن  من 
ل��ل��ه��دن��ة ع��ل��ى ج��ب��ه��ات م��ث��ل م��أرب 
إلى  بتحويلها  تهدد  وتعز،  والبيضاء 
مجرد »استراحة محارب« لألطراف 
خطوة  تمثل  أن  من  بدال  المتقاتلة، 
السالم  إح���الل  ط��ري��ق  على  أول���ى، 

المنشود في اليمن.

أكد أن الميليشيات اإلرهابية تعتبر الهدنة فترة استراحة استعدادًا للمعركة

الجيش اليمني: »الحوثي« يسعى إلى الخراب والدمار

»القيادة الرئاسي«: 
حريصون على إحالل 
السالم وإنهاء الحرب

الميليشيات اإلرهابية 
تصعد من خروقاتها 

للهدنة األممية

إحباط محاولة تسلل 
للميليشيات اإلرهابية 

جنوب مأرب

قصف إرهابي 
يستهدف محيط 

حديقة ألعاب في تعز

عدن )االتحاد(

أكد الجيش اليمني أن ميليشيات 

الحوثي اإلرهابية تسعى إلى 

الخراب والدمار والقتل والتشريد 

وبناء جيل يمني حاقد يكره كل 

شيء في الحياة، مشيرًا إلى أن 

الميليشيات تنظر للهدنة على أنها 

فترة استراحة لالستعداد للمعركة، 

فيما أكد مجلس القيادة الرئاسي 

حرصه على الجنوح إلى إحالل السالم 

وإنهاء الحرب، من خالل االلتزام 

بالهدنة األممية، جاء ذلك فيما 

صّعدت الميليشيات اإلرهابية من 

خروقاتها للهدنة األممية.

وأكد رئيس هيئة األركان العامة 

في الجيش اليمني الفريق الركن 

صغير بن عزيز خالل لقاءه أمس، مع 

قيادة المنطقة العسكرية السابعة 

في الجيش اليمني وقادة األلوية 

والوحدات العسكرية التابعة لها 

وقادة الجبهات، األوضاع الميدانية 

والجاهزية القتالية، أن »قوات 

الجيش تفقد كل يوم ضحايا 

وجرحى وخسائر مادية نتيجة 

خروقات الميليشيات الحوثية 

للهدنة، ورغم ما تزال قواتنا 

ملتزمة بها تنفيذًا لتوجيهات 

القيادة السياسية والعسكرية 

ونزواًل عند رغبة تحالف دعم 

الشرعية واألمم المتحدة«.

 األمم المتحدة تطالب »الحوثي« 
باإلفراج عن موظفيها المختطفين

جنيف )وكاالت(

طالبت األمم املتحدة، ميليشيات احلوثي اإلرهابية باإلفراج فورًا عن اثنني من موظفيها حتتجزهما 
امليليشيات منذ نوفمبر 2021، قائلة إن مكانهما ال يزال مجهواًل.  جاء ذلك يف بيان مشترك أصدرته 

منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة »اليونسكو« واملفوضة السامية لألمم املتحدة حلقوق 
اإلنسان، أمس.  وحث البيان على اإلفراج الفوري عن اثنني من موظفي األمم املتحدة احملتجزين منذ 

أوائل نوفمبر املاضي.  وأكد البيان أن مكان احملتجزين ال يزال مجهواًل رغم التأكيدات املتكررة التي 
تعود إلى نوفمبر بإطالق سراحهم، مشيرًا إلى أن األمم املتحدة »قلقة للغاية« بشأن سالمتهما.

 وحسب البيان املشترك فإنه »مبوجب القانون الدولي، يتم منح موظفي األمم املتحدة االمتيازات 
واحلصانات الضرورية ألداء مهامهم الرسمية بالشكل املناسب«.

 وكانت األمم املتحدة قد أعلنت يف 18 نوفمبر املاضي عن احتجاز ميليشيات احلوثي اإلرهابية، اثنني 
من موظفيها يف صنعاء، ما أثار قلق املنظمة الدولية التي دعت مرارًا لإلفراج عنهم.

رئيس أركان الجيش اليمني يتفقد قوات الجيش المرابطة في جبهتي »العلم والجدافر« بالجوف )من المصدر(

اإلشــادة بجهـــود السعــوديــة واإلمــارات في تحقــيــق األمـــن واالســتــقــرار
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مقتل جندي تركي 
شمالي سوريا 

إسطنبول )وكاالت(

التركية  الدفاع  وزارة  أعلنت 
والقضاء  أمس، مقتل جندي 

24 مسلحًا يف منطقة  على 
شمالي  الزيتون«  »غصن  عمليات 

سوريا. وقالت الوزارة يف بيان: 
إن اجلندي تويف متأثرًا بإصابته 

صاروخي  قصف  نتيجة  بجروح 
إلى  املسلحني، مشيرة  من قبل 

الكوادر الطبية لم تتمكن من  أن 
إنقاذ حياة اجلندي رغم كافة 

احملاوالت.
كما لفت البيان إلى أن القوات 

النيران  التركية ردت على مصادر 
األولية  املعلومات  أن  موضحًا 

مسلحًا.  24 على  بالقضاء  تفيد 
وتسيطر قوات تركية وأخرى 

مناطق  على  منها  مدعومة 
عمليات  بعد  سوريا  بشمال 

األكراد  املسلحني  إلبعاد  عسكرية 
الذين سيطروا يف وقت سابق 
على مناطق حدودية سورية 

لتركيا.  متاخمة 
العراق، أعلنت تركيا حتييد  ويف 

حزب  تنظيم  من  عنصرين 
عملية  خالل  الكردستاني  العمال 

القفل«. »املخلب  
التركية  الدفاع  وقالت وزارة 

يف بيان: إن »العملية اجلارية 
بشمال  اإلرهابية  العناصر  ضد 
العراق، مستمرة بنجاح كما هو 

البيان. بحسب  لها«،  مخطط 
التركية  »املدفعية  أن  إلى  ولفتت 

تقوم بدك مخابئ وأوكار 
الذخيرة  ومستودعات  اإلرهابيني 

املنطقة«. يف  لهم  التابعة 
وأضافت: »مت حتييد عنصرين، 

إرهابيًا   63 إلى  ليرتفع اإلجمالي 
أواسط  العملية  انطالق  منذ 

أبريل املاضي«      ، كما ذكر البيان.

دينا محمود )لندن(

أقل من 10 أيام تفصلنا عن موعد توجه اللبنانيين 
االنتخابات  في  للمشاركة  االقتراع  مراكز  إلى 
أنها قد  يعتبر مراقبون  التي  المرتقبة،  النيابية 
تكون من بين أهم االستحقاقات االنتخابية، التي 
أواخر  استقالله  إعالن  منذ  لبنان،  في  أُجريت 

عام 1943.
وعلى الرغم من أن الكثيرين يعولون على أن 
جذري  لتغيير  بداية  المقبلة،  االنتخابات  تمثل 
وفي  بيروت،  في  الحاكمة  الطبقة  أوس��اط  في 
اإلرهابية،  اهلل«  »حزب  ميليشيات  منها  القلب 
الماضية  القليلة  السنوات  أثبتت  بعدما  خاصة 
المتتالية  األزمات  مواجهة  فشلها وعجزها عن 
التي تعصف بلبنان، فإن خبراء ومتابعين يخشون 
من أن يحول تشرذم قوى المعارضة، من دون أن 
تتمكن من حرمان الحزب وحلفائه، من الهيمنة 

على مجلس النواب القادم.
جهود  نجاح  ع��دم  أن  إل��ى  المحللون  وأش���ار 
على  الحالية  اهلل«  »ح��زب  لسطوة  الرافضين 
مؤسسات الدولة، في توحيد صفوفهم ومعاناتهم 
ت��م��وي��ل حمالتهم  ف���ي  م��ش��ك��الت  م���ن  ك��ذل��ك 
االنتخابية، قد يفضيان إلى نتائج مخيبة آلمال 
الشعبية  االنتفاضة  في  ممن شاركوا  الكثيرين، 
أكتوبر  في  لبنان  شهدها  التي  المسبوقة  غير 
2019، وطالبت بتفكيك الطبقة الحاكمة، ووقف 
ووضع  البالد،  شؤون  في  الخارجية  التدخالت 
السياسي  ق��راره��ا  على  ال��ح��زب  لهيمنة  ح��د 

والعسكري.
وي��زي��د م��ن م��خ��اوف ه���ؤالء، كما ق��ال خبراء 
اإلخ��ب��اري  »أك��س��ي��وس«  لموقع  تصريحات  ف��ي 
األم��ي��رك��ي، م��ش��اع��ر ال��الم��ب��االة ال��ت��ي تسود 
قطاعات واسعة من الناخبين المحتملين، ممن 
بشكل  سيصب  بما  التصويت،  عن  يعزفون  قد 
غير مباشر على األرجح، في صالح ميليشيات 

»حزب اهلل« وأنصارها.
وحلفاءه  الحزب  أن  على  المحللون  ويجمع 
الذين  اللبنانيين،  الشبان  إقبال  من  يخشون 
شكلوا رأس حرب انتفاضة 2019، على مراكز 
فرص  الحالة،  ه��ذه  ف��ي  سيعزز  م��ا  االق��ت��راع، 
غير  المعارضة  ل��ق��وى  المنتمين  المرشحين 

التقليدية، التي أفرزتها االنتفاضة.
وفي ظل هذه األجواء، يؤكد الخبراء أنه من 
الخامس  انتخابات  نتائج  توقع  للغاية،  العسير 
عشر من مايو، التي وصفها الموقع بإحدى أهم 
العالم خالل  التي سيشهدها  عمليات االقتراع، 
تُجرى  وأنها  خاصة  المقبلة،  القليلة  األسابيع 
المدمر  االن��ف��ج��ار  على  عامين،  م��ن  أق��ل  بعد 
الذي ضرب مرفأ بيروت في أغسطس 2020، 
وأوقع خسائر بشرية ومادية فادحة، ويُنحى فيه 

بالالئمة على »حزب اهلل«.
نيكوالس بالنفورد  الباحث  التقرير عن  ونقل 
لألبحاث في  األطلسي«  »المجلس  من مؤسسة 
أي  تشكيل  يستغرق  أن  توقعه  الدولية،  الشؤون 

من  طويلة  شهورا  بيروت،  في  جديدة  حكومة 
بالتبعية  ما سيُرجئ  والمساومات،  المفاوضات 
الجهات  م��ع  محتمل،  ات��ف��اق  أي  إل��ى  التوصل 
النقد  صندوق  مقدمتها  وفي  المانحة،  الدولية 
اللبناني  لالقتصاد  الدعم  تقديم  على  الدولي، 

المتداعي.
وخالل األعوام األخيرة، تعثرت جهود التوصل 
الحكومات  فشل  بفعل  االت��ف��اق،  ه��ذا  مثل  إل��ى 
تفضي  خطط  إق��رار  في  المتعاقبة،  اللبنانية 
حقيقية،  ومالية  اقتصادية  إصالحات  إلج��راء 
أواخر  منذ  المتصاعدة،  األزم��ة  اجتياز  بهدف 
عام 2019، والناجمة عن فساد الطبقة الحاكمة 
وفشلها على الصعيدين السياسي واالقتصادي.

يعاني  ال��ت��ي  األخ���رى  المشكالت  بين  وم��ن 
اهلل«،  »ح��زب  ل�  الرافضة  القوى  معسكر  منها 
الحريري  سعد  األسبق  الحكومة  رئيس  إعالن 
يتزعمه،  الذي  المستقبل«  »تيار  أن  قبل شهور، 
ما  المقبل،  االنتخابي  االستحقاق  عن  سيغيب 
أدى إلى انفراط عقد تحالف »14 آذار«، الذي 
كان قد أُْعِلَن عن تشكيله بعد اغتيال الحريري 

األب في ربيع عام 2005.
وفي تصريحات نشرها موقع »ميَشن نيتوورك 
نيوز« اإللكتروني، قال متابعون للشأن اللبناني: 
في  المشاركة  عن  المستقبل«  »تيار  عزوف  إن 
االن��ت��خ��اب��ات، ي��ه��دد ب��زع��زع��ة م��ع��ادل��ة ال��ت��وازن 
في  وذل��ك  السياسية،  الساحة  على  التقليدية 
الُمَمثلة  الرئيسة  القوة  يشكل  التيار  أن  ض��وء 

لسنة لبنان.

متسول يجلس قرب لوحة إعالنية انتخابية في بيروت )أ ف ب(

تشرذم المعارضة يخيب آمال رافضي هيمنة »حزب هللا« على البرلمان

انتخابات لبنان.. هل تتغير الطبقة الحاكمة؟

االنتخابات من أهم 
االستحقاقات التي 

ُأجريت في لبنان منذ 
استقالله 

تونس: لجنة وطنية استشارية 
لتأسيس »جمهورية جديدة«

انتشال 24 جثة لمهاجرين غير
شرعيين قبالة سواحل تونس

حميدتي يتعهد بمحاسبة
المتورطين بالعنف في دارفور

تونس )وكاالت(

ذات  وطنية،  لجنة  لتكوين  اإلع��داد  أمس،  التونسية  الرئاسة  أعلنت 
صبغة استشارية، لتأسيس جمهورية جديدة.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد إن »المشاركة ستكون مفتوحة لمن 
ساند مسار التصحيح يوم 25 يوليو«.

ووفق بيان صدر عن الرئاسة، ستنقسم هذه اللجنة العليا إلى لجنتين 
فرعيتين، إحداهما لإلصالحات الدستورية والسياسية، في حين تتولى 

الثانية اقتراح جملة من اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية.
ستقوم  إنها  كما  استشارية،  اللجنة  هذه  أعمال  أن  البيان  وأوض��ح 

بتقديم مقترحاتها بناء على نتائج االستشارة اإللكترونية.
كان سعيد أطلق استشارة وطنية إلكترونياً بين شهري يناير ومارس 
ينقل  أن  يتوقع  المقبل  يوليو   25 يوم  الستفتاء شعبي سيجري  تمهيداً 

البالد إلى نظام سياسي جديد »رئاسي«.
وعرض سعيد بعد إعالنه التدابير االستثنائية وتجميده البرلمان ثم 
طريق  خريطة  الدستور،  مواد  بمعظم  العمل  وتعليقه  مارس  في  حله 
سياسية تتضمن انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري بقانون انتخابي 

جديد.

تونس )وكاالت(

قال مسؤول قضائي، أمس، إن خفر السواحل التونسي انتشل 24 جثة 
لمهاجرين كانوا ضمن نحو 120 على متن قوارب غرقت قبالة الساحل 

التونسي في نهاية أبريل.
وارتفعت الحصيلة اإلجمالية المؤكدة للوفيات حتى اآلن إلى 67 بعد 
غرق 4 قوارب الشهر الماضي أثناء محاولة عبور البحر المتوسط إلى 

إيطاليا، وال يزال أكثر من 50 في عداد المفقودين.
ويأتي مئات المهاجرين خصوصاً من أفريقيا جنوب الصحراء، إلى 
تونس بهدف العبور إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، على متن قوارب 
التونسية  السلطات  عثرت  الماضي،  والشهر  الغالب.  في  متداعية 
البالد،  سواحل  قبالة  وأطفال  لنساء  أغلبها  مهاجراً،   13 جثث  على 
الماضي،  العام  وخ��الل  أوروب��ا.  إلى  متجهين  كانا  قاربين  غرق  بعد 
األراضي  إلى  الوصول  من  امرأة   584 بينهم  مهاجراً،   15671 تمكن 
وفق   ،2020 عام  في  ب���12883  مقارنة  تونس،  سواحل  من  اإليطالية 
أرقام المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية المتخصص 
البحر  في  مهاجر   2000 نحو  فقدان  عن  وأبلغ  الهجرة.  قضايا  في 
وفق   ،2020 عام  في  ب���1401  مقارنة   ،2021 عام  المتوسط  األبيض 

المنظمة الدولية للهجرة.

أسماء الحسيني )القاهرة، الخرطوم(

الدعم  قوات  وقائد  السودان  في  السيادة  مجلس  رئيس  نائب  تعهد 
السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو »حميدتي« بمحاسبة المتورطين 
في أعمال العنف التي شهدتها والية غرب دارفور، وتقديمهم للعدالة، 

حتى لو كانوا ينتمون لقوات الدعم السريع.
مناوي  أركو  مني  دارف��ور  إقليم  حاكم  مخاطبته  لدى  حميدتي  وقال 
إن »أحداث العنف القبلي التي شهدتها والية غرب دارفور هي أحداث 
إلى حكمة وصبر  »تحتاج  أنها  لها جهات«، مؤكداً  مصطنعة، وتخطط 
في التعامل معها، وأنها لن تمر مرور الكرام، وأن لجان لتحقيق باشرت 
عملها، وستقدم نتائج ما توصلت إليه، ليتم تقديم المتورطين للعدالة«. 
الحوار  رفض  عن  التخلي  إلى  السياسية  القوى  مناوي  دعا  ب��دوره، 
مع بعضها بعضاً، وقال إن »استقرار واليات السودان مرهون بسالمة 

الخرطوم«.

نيروبي )وكاالت(

حفظ  عناصر  من  بورونديين  جنود   10 قتل 
»الشباب«  مقاتلو حركة  السالم في هجوم شنه 
اإلرهابية على قاعدة عسكرية لالتحاد األفريقي 
في الصومال أمس األول، على ما أعلن الجيش 

البوروندي في بيان أمس.
وأصيب 25 جندياً بجروح وفقد 5 آخرون فيما 

قتل 20 مهاجماً، بحسب البيان. 
السالم  لحفظ  قاعدة  على  هجوم  أول  وه��ذا 
في  االنتقالية  األفريقي  االتحاد  بعثة  حلت  منذ 
التابعة  السابقة  القوة  مكان  »أتميس«  الصومال 
لالتحاد األفريقي »أميصوم« في األول من أبريل.

في  األفريقي  لالتحاد  تابعة  ق��وات  وأرسلت 

على  ال��ه��ج��وم  بعد  حربية  هليكوبتر  ط��ائ��رات 
معسكر يؤوي جنوداً بورونديين قرب قرية »سيل 
شمال  في  كيلومتراً   160 مسافة  على  ب��اراف« 
مسؤولون  أف��اد  كما  مقديشو،  العاصمة  ش��رق 

عسكريون وشهود.
محمد  المحلي  العسكري  ال��م��س��ؤول  وق���ال 
اندالع  بتفجير سيارة قبل  بدأ  الهجوم  إن  علي، 

اشتباكات عنيفة.
 45 أن  بورونديان  عسكريان  مصدران  وأف��اد 
عنصراً من قوات حفظ السالم قتلوا أو فقدوا، 

فيما أصيب 25 آخرون.
عدم  طالباً  ب��ورون��دي  عسكري  مصدر  وق��ال 
كشف اسمه إن »الحصيلة األولية هي 45 قتياًل 
أكد  فيما  كتيبة«،  قائد  بينهم  م��ن  مفقوداً  أو 

مصدر ثان هذه األعداد.
وأعلنت حركة »الشباب« مسؤوليتها عن الهجوم 
وقالت إنها سيطرت على المعسكر وقتلت 173 

جندياً.
ون����ددت ال��ح��ك��وم��ة ال��ص��وم��ال��ي��ة ب���»ال��ه��ج��وم 
الفظيع«، وناشدت المجتمع الدولي ببذل جهود 
إضافية لدعم القوات الصومالية وأجهزة البعثة 

في مكافحة اإلرهاب بشكل فّعال.
مقديشو  على  الشباب  حركة  مقاتلو  وسيطر 
االتحاد  قوة  منها  أخرجتهم  عندما   2011 حتى 

األفريقي.
مناطق  ع��ل��ى  ي��س��ي��ط��رون  ي���زال���ون  ال  لكنهم 
مدنية  أهدافاً  يهاجمون  ما  وكثيراً  الريف  في 

وعسكرية وحكومية في مقديشو وخارجها.

استهدف قاعدة لالتحاد األفريقي

أكد أن الخالف فى ليبيا نتيجة تدخالت دولية للحصول على مكاسب

مقتل 10 جنود بورونديني بهجوم يف الصومال

باشاغا يرجح ممارسة حكومته عملها من سرت

حسن الورفلي )بنغازي، القاهرة(

قبل  من  المكلفة  الليبية  الحكومة  رئيس  ق��ال 
مجلس النواب فتحي باشاغا إن حكومته يهمها 
العاصمة طرابلس من  ممارسة مهام عملها من 
دون سقوط قطرة دم واحدة، واستدرك بالقول 
»أرى أن تمارس حكومتنا مهام عملها من مدينة 

سرت«.
وخالل معايدة تحت شعار »ليبيا تجمع الجميع« 
بمجمع قاعات »واقادوقوا« بمدينة سرت، أوضح 
سرت  من  الحكومة  مهام  ممارسة  أن  باشاغا 
خالل  ووي��الت  ح��روب  من  المدينة  عانته  »لما 
السنوات الماضية وكونها تقع وسط ليبيا وتربط 
عداوة  لها  وليس  وجنوبها  بغربها  البالد  شرق 
المدن  مختلف  مع  حساسيات  أو  خالفات  أو 
الليبية«. وأضاف باشاغا إن »الخالف فى ليبيا 
لتدخل  نتيجة  ليبًيا، بل هو  ليبًيا -  ليس خالًفا 
وال��دول للحصول على مكاسب  بعض األط��راف 
مما   %20 يتعدى  ال  »خالفنا  وأردف  دول��ي��ة«، 

يحصل في ليبيا، ونحن قادرون على تجاوزه«.
 وبين »أطلقنا مبادرة من أجل الحوار هدفها 
نبد الخالفات ولم شمل الليبيين وإنهاء الصراع 
وتصليح  للسلطة  السلمي  والتداول  الليبيين  بين 

النسيج االجتماعي«.
توجه باشاغا بالشكر لتونس على كرم الضيافة 
بين  التعاون  أهمية  مؤكًدا  االستقبال،  وحفاوة 

ليبيا وتونس لما فيه مصلحة الشعبين.
وأكد باشاغا أن كل المؤامرات التي أدت إلى 
حكومة  مسؤوليتها  تتحمل  االنتخابات  إفشال 
الوحدة الوطنية واصفاً إياها ب�»حكومة تصريف 
على  لصمتها  المتحدة  األمم  منتقداً  األعمال«، 
»ما جرى في جنيف والحكومة كانت كارثة على 

البالد«، وفق وصفه.
غير  بأنها   2011 ع��ام  البالد  تجربة  ووص��ف 
لم  »الليبيون  مضيفاً  ن��اج��ح��ة،  وغ��ي��ر  مكتملة 
يتفاهموا على نظام الحكم ودخلنا مرحلة صراع 

أو  العسكري  بالحكم  نرضى  لن  ونحن  جديدة 
حكم العائلة«، معرباً عن رغبته في فتح صفحة 

جديدة لبناء ليبيا بالعدالة واإلنصاف.
وفي سياق آخر، قال باشاغا، أمس، إنه فوجئ 
بالمقال الذي نشرته صحيفة »تايمز« البريطانية 
نشر  من  واح��د  ي��وم  بعد  وذل��ك  إليه،  المنسوب 
الجريدة البريطانية مقااًل لباشاغا عن العالقات 

الليبية – البريطانية.
وقال باشاغا، في تغريدة عبر تويتر: »فوجئت 
التايمز  جريدة  على  منشور  لي  منسوب  بمقال 
الجريدة  هذه  من  »أتمنى  وأضاف  اإلنجليزية«، 
العريقة والمحترمة تحري الدقة لتفادي التورط 

في نشر مقاالت مكذوبة«.
وح��س��ب ال��ت��ص��ري��ح��ات ال��ت��ي ن��ف��ى ب��اش��اغ��ا 
طالب  فقد  البريطانية  للصحيفة  تصريحها 
إخراج  في  ليبيا  بمساعدة  البريطانيين  القادة 
ليبيا،  من  الروسية  »فاغنر«  مجموعة  عناصر 

في  بريطانيا  دع��م  إل��ى  ليبيا  ح��اج��ة  وأوض���ح 
ه��ي حاجة  مثلما  ال��روس��ي،  ال��ت��دخ��ل  م��واج��ه��ة 
من  واحدة  اليوم  بالدي  »تواجه  وقال:  أوكرانيا، 
القوات  تقاتل  بينما  المعارك حتى اآلن،  أصعب 
فإننا  البريطانية،  بالصواريخ  روسيا  األوكرانية 

في ليبيا نخوض المعركة نفسها«.
عبد  الوطنية  حكومة  رئيس  بحث  ذل��ك،  إلى 
قيس  التونسي  ال��رئ��ي��س  م��ع  الدبيبة  الحميد 
بين  الثنائية  ال��ع��الق��ات  تطوير  أم���س،  سعيد، 
القضايا  ح��ول  النظر  وجهات  وتبادل  البلدين، 
بحسب  المنطقة،  في  المشترك  االهتمام  ذات 

بيان صادر عن مكتب إعالم حكومة الوحدة.
أن  التونسية  الرئاسة  عن  ص��ادر  بيان  وأك��د 
موقف  على  التأكيد  جدد  سعيد  قيس  الرئيس 
تونس الثابت من األوضاع في ليبيا القائم على 
التمسك بوحدة هذا البلد الشقيق وعلى أن الحل 

ال يمكن أن يكون إال ليبياً - ليبياً.

رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل البرلمان فتحي باشاغا )أرشيفية(
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كوريا الشمالية 
تطلــق صـاروخًا 

بالستيًا

سيول )وكاالت(

أطلقت بيوجن ياجن أمس، ما أكدت 
سيول أنه صاروخ بالستي، بعد 
أسبوع من وعد قطعه الزعيم 

الكوري الشمالي كيم جونغ أون 
بتسريع تطوير الترسانة النووية 

للبالد.
وجاء االختبار اجلديد بينما 

تتوقع كوريا اجلنوبية والواليات 
املتحدة استئناف بيوجن ياجن 

لتجاربها النووية التي توقفت يف 
.2017

وحتدثت هيئة األركان الكورية 
اجلنوبية يف بيان عن »إطالق 

كوريا الشمالية لصاروخ بالستي 
من مطار سونان شمال بيوجن 

ياجن«.
وأضافت هيئة األركان أن الصاروخ 

قطع مسافة 470 كيلومترًا، ووصل 
ارتفاعه إلى 780 كيلومترًا قبل 

أن يسقط يف بحر اليابان، معتبرة 
هذا اإلطالق انتهاك صارخ لقرارات 
مجلس األمن التابع لألمم املتحدة.

وأكد وزير الدولة الياباني لشؤون 
الدفاع ماكوتو أونيكي هذا املسار، 
موضحًا أن الصاروخ أنهى حتليقه 

خارج املنطقة االقتصادية 
اخلالصة لليابان.

وأعرب عن أسفه قائاًل: »إن إطالق 
الصواريخ الباليستية املتكرر 

يهدد سالم وأمن بالدنا واملنطقة 
واملجتمع الدولي«.

وتأتي عملية اإلطالق اجلديدة 
قبل أقل من أسبوع من تنصيب 

الرئيس الكوري اجلنوبي اجلديد 
يون سوك يول احملافظ الذي وعد 

بتبني سياسة أكثر صرامة مع 
اجلارة الشمالية.

وخالل حملته االنتخابية، طالب 
يون الواليات املتحدة بتعزيز 

الدفاعات املضادة للصواريخ يف 
كوريا اجلنوبية، وحتى نشر 

أسلحة نووية تكتيكية هناك.

 روسيا تفرض عقوبات على 63 
مسؤواًل يابانيًا بينهم رئيس الوزراء

ألمانيا تعد بتقديم مزيد
من الدعم العسكري ألوكرانيا

موسكو )وكاالت(

بينها  يابانية  63 شخصية  على  عقوبات  فرض  أمس،  روسيا  أعلنت 
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيسيدا تقضي بمنعهم من دخول روسيا 
أن  بيان  في  الروسية  الخارجية  وزارة  وذك��رت  مسمى.  غير  ألجل 
»اإلدارة اليابانية تقوم بشن حملة شعواء ضد روسيا وتأجيج خطاب 
أن شخصيات  إلى  مشيرة  واألكاذيب«،  للتهديد  العنان  وإطالق  معاد 
الغربي  الخطاب  تبنوا  اليابانية  اإلعالم  ووسائل  وخبراء  اجتماعية 

لروسيا. المناهض 
شأنها  من  عملية  إج���راءات  تتخذ  اليابان  أن  ال���وزارة  وأض��اف��ت 
روسيا  باقتصاد  الضرر  وتلحق  الجوار  حسن  عالقات  تقوض  أن 

الدولية. ومكانتها 
ضد  عقوبات  فرض  في  الغربيين  شركائها  إلى  اليابان  وانضمت 
بين  حادة  توترات  هناك  أن  كما  أوكرانيا.  في  حربها  بسبب  روسيا 
التي  الكوريل،  بجزر  يتعلق  فيما  منهما  كل  مزاعم  بسبب  البلدين 

الشمالية. األقاليم  طوكيو  تسميها 

برلين )وكاالت(

ذكر المستشار األلماني أوالف شولتس أن تداعيات الحرب الروسية 
األلمانية  للحكومة  المغلق  االج��ت��م��اع  محور  كانت  أوك��ران��ي��ا،  ف��ي 
بتقديم  متعهداً  برلين،  من  بالقرب  »ميسبرج«  قصر  في  المنعقد 

مزيد من الدعم العسكري ألوكرانيا.
وقال شولتس أمس، إنه تمت مناقشة القضايا الناتجة عن سياسة 
الرئيس  أن  ال��واض��ح  من  أن��ه  مضيفاً  بعناية،  روسيا  ضد  التحول 
الروسي فالديمير بوتين أخطأ تماماً في تقدير حربه ضد أوكرانيا، 
مشيراً إلى أن »الحرب أدت على سبيل المثال إلى تعاون أكبر داخل 
أسلحة  الديمقراطيون  الشركاء  قدم  حيث  األطلسي،  شمال  حلف 
في  تشارك  تزال  ال  »ألمانيا  وق��ال:  ألوكرانيا«.  كبيراً  مالياً  ودعماً 
والمناسبة  الصحيحة  القرارات  باتخاذ  بذلك  القيام  وستواصل  هذا 

وقتها«. في 
األشخاص  من  اآلالف  مئات  أن  شولتس  ذكر  أخ��رى،  ناحية  ومن 
فروا إلى ألمانيا من الحرب، متعهداً بإتاحة فرص مستقبلية ألولئك 

ألمانيا. البقاء في  الذين يريدون 

باريس )وكاالت(

طال انعدام األمن الغذائي الحاد ما 
يقرب من 40 مليون شخص إضافي 
إلى  عددهم  ليصل   ،2021 عام  في 
حوالي 200 مليون، بسبب النزاعات 
واألزمات المناخية واالقتصادية، وفق 

ما حذرت األمم المتحدة أمس.
الغذاء،  بأزمة  يتعلق  تقرير  وف��ي 
ال��ع��ام  ف���ي  أن���ه  ال��م��ن��ظ��م��ة  أوردت 
الماضي، عانى 193 مليون شخص 
في 53 دولة من انعدام األمن الغذائي 
الحاد، أي أنهم بحاجة إلى مساعدة 

عاجلة للبقاء على قيد الحياة. 
ول���ك���ن ح��ت��ى م���ع ال��م��س��اع��دات 
الغذائية، واجه الكثيرون سوء التغذية 
تلبية  على  قادرين  غير  وه��م  الحاد 
الحد األدنى من احتياجاتهم الغذائية.

من  المستويات  التصنيف  يشمل 
3 إلى 5 من مقياس األمن الغذائي 

الدولي: »أزمة وطوارئ وكارثة«.
نشر  تم  عندما   ،2016 ع��ام  منذ 
هذا التقرير ألول مرة من قبل منظمة 
لألمم  التابعة  وال���زراع���ة  األغ��ذي��ة 
األغذية  وبرنامج  »ال��ف��او«  المتحدة 
استمر  األوروب��ي،  واالتحاد  العالمي 

العدد في االزدياد.
ال يشمل تقرير عام 2021 الحرب 
في أوكرانيا التي تشي بتفاقم هشاشة 
كبير  بشكل  تعتمد  ال��ت��ي  ال��ب��ل��دان 
األسمدة  أو  الحبوب  على ص��ادرات 

الروسية واألوكرانية، مثل الصومال.
وتشير التقديرات لعام 2022 التي 
دول��ة   42 المرحلة  ه��ذه  ف��ي  تشمل 
فقط من أصل 53 دولة معنية، إلى 
أن من 179 إلى 181.1 مليون شخص 

قد يعانون من انعدام األمن الغذائي 
الحاد.

والزراعة  األغذية  منظمة  وتؤكد 
»لقد أبرزت الحرب بالفعل الطبيعة 
المتشابكة وهشاشة النظم الغذائية«، 
المستقبلية  »اآلف��اق  أن  من  محذرة 

ليست جيدة«.
وتضيف: »إذا لم يتم بذل المزيد 
حجم  فإن  الريفية،  المناطق  لدعم 
وتدهور  بالجوع  المرتبط  ال��ض��رر 
هائاًل.  سيكون  المعيشة  مستويات 
هناك حاجة إلى عمل إنساني عاجل 

على نطاق واسع«.
في  المسجلة  الزيادة  أن  وتوضح 
عام 2021 تنبع من مجموعة ثالثية 

س��ام��ة م��ن ال��ن��زاع��ات وال��ظ��واه��ر 
ال��م��ن��اخ��ي��ة ال��ش��دي��دة وال��ص��دم��ات 
ال��ن��زاع��ات  وتتسبب  االق��ت��ص��ادي��ة. 
بتعريض 139 مليون شخص للخطر، 
تعاني  ال��ت��ي  ال��ب��ل��دان  ف��ي  ال سيما 
مثل  وإنسانية،  سياسية  أزم��ات  من 
الديمقراطية  الكونجو  جمهورية 
األكثر  واليمن،  وأفغانستان  وإثيوبيا 

تضرًرا.
للجوع  الرئيسي  السبب  وي��ع��ود 
مليون   30.2 ل����  ب��ال��ن��س��ب��ة  ال���ح���اد 
العالم إلى  شخص في جميع أنحاء 
المرتبطة  االقتصادية  الصعوبات 
أقل  كانت  وإن  »ك��وف��ي��د-19«،  بوباء 

حدة مما كانت عليه في عام 2020.
وأوض���ح���ت األم����م ال��م��ت��ح��دة أن 
أرقامها ارتفعت بسبب توسيع تغطيتها 
جديدة  دوالً  تشمل  التي  الجغرافية 
مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
وس��ت��ك��ون ه��ن��اك ح��اج��ة إل���ى 1.5 
مليار دوالر من المساعدات المالية 
االستفادة  أج��ل  م��ن  اآلن  للتحرك 
في  اإلنتاج  لزيادة  البذر  موسم  من 

المناطق المعرضة للخطر.

طال 40 مليون شخص إضافي العام الماضي

ازدياد انعدام األمن الغذائي يف العالم

نساء يحملن طعامًا في مخيم للنازحين بالنيجر )أ ف ب(

193 مليون شخص في 
53 دولة بحاجة إلى 

مساعدة عاجلة 

المجر ترفض وتعتبره تهديدًا ألمن الطاقة.. وألمانيا تحذر من اضطرابات تطال اإلمدادات

اقتراح أوروبي بحظر تدريجي على استيراد النفط الروسي

عواصم )وكاالت(

أن  أمس،  األوروبية  المفوضية  رئيسة  أعلنت 
االتحاد األوروبي سيكثف ضغوطه على موسكو 
النفط  واردات  على  تدريجي  حظر  بفرض 
وعقوبات جديدة »ليدفع فالديمير بوتين ثمناً 

باهظاً لحربه على أوكرانيا«.
الروسية  األرث��وذك��س��ي��ة  الكنيسة  ورئ��ي��س 
على  للحرب  المعلن  الداعم  كيريل  البطريرك 
المدرجة  الجديدة  الشخصيات  من  أوكرانيا، 
إلى  األوروب��ي  لالتحاد  السوداء  القائمة  على 
جانب عائلة المتحدث باسم الكرملين دميتري 
بيسكوف والعديد من العسكريين الذين يشتبه 
بحسب  »بوتشا«،  في  حرب  جرائم  بارتكابهم 
االقتراح الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

أورس��وال فو دير اليين خالل عرض  وقالت 
السادسة  العقوبات  لدفعة  العريضة  الخطوط 
المجتمعين  األوروب���ي  البرلمان  أعضاء  أم��ام 
إشارة  الطريقة  بهذه  »نوجه  ستراسبورغ:  في 
الكرملين  ح��رب  يقودون  الذين  كل  إل��ى  قوية 
أنتم وستحاسبون على  نعلم من  أوكرانيا،  في 

أفعالكم«.
إلى  األرب��ع��اء  الثالثاء  ليل  االق��ت��راح  وُس��ل��م 
المصادقة  منها  ُطلب  التي  األع��ض��اء  ال��دول 

عليه.
التنفيذ  حيز  الدخول  هو  المعلن  والهدف 
به في روسيا  يُحتفل  الذي  9 مايو  تاريخ  قبل 

باعتباره »يوم النصر« على ألمانيا النازية.
تؤيد  اللجنة  أن  اليين  دي��ر  ف��ون  وأوضحت 
ف���رض ح��ظ��ر ع��ل��ى ال��ن��ف��ط ال���روس���ي ال��خ��ام 

والمكرر المنقول بحراً وعن طريق األنابيب.
مع  المالي  القطاع  العقوبات  تضرب  كما 
استبعاد 3 بنوك روسية بينها »سبيربنك« من 
للقطاع  الكاملة  العزلة  لتعزيز  نظام »سويفت« 

المالي الروسي عن النظام العالمي.
بأن  األوروب��ي��ة  المفوضية  رئيسة  وأق���رت 
بوتين  »على  وقالت:  سهاًل«،  يكون  لن  »األم��ر 
على  الوحشي  لعدوانه  باهظاً  ثمناً  يدفع  أن 

أوكرانيا«.
األوروب��ي وقف مشترياته من  االتحاد  وقرر 
الفحم ووج��د م��وردي��ن آخ��ري��ن ف��ي ال��والي��ات 
ال��غ��از  م��ن  مشترياته  ث��ل��ث  م��ق��اب��ل  ال��م��ت��ح��دة 

الروسي.
النفط سيكون  استيراد  وقف  أن  وأوضحت 
تدريجياً ومنظماً من أجل إيجاد شبكات إمداد 
بديلة والحد من تأثير هذا القرار على األسواق 

العالمية.
وقالت فون دير اليين: »على االتحاد األوروبي 
التخلي عن شحنات الخام في غضون 6 أشهر 

والمنتجات المكررة بحلول نهاية العام«.
بشكل  تعتمد  الدول  العديد من  بأن  وأقرت 

كبير على الغاز الروسي. 
وسلوفاكيا  للمجر  للسماح  استثناء  واقتُرح 
حتى  روس��ي��ا  م��ن  ال��ش��راء  عمليات  بمواصلة 
يعتمدان  البلدين  هذين  ألن   2023 عام  نهاية 
كلًيا على الشحنات التي تسلم عبر خط أنابيب 
»دروجبا« بسبب عدم وجود اتصاالت مع بقية 
مسؤوالن  ص��رح  كما  األوروب���ي،  االتحاد  دول 

أوروبيان لوكالة فرانس برس.
األوروب��ي  االت��ح��اد  مقترح  المجر  ورفضت 
الروسي  للنفط  تدريجي  حظر  ف��رض  ح��ول 
أن  ذلك  شأن  من  أن  معتبرة  الحالي،  بشكله 

يدمر كليا أمن إمدادات الطاقة لديها.
وقال وزير الخارجية بيتر سيارتو في رسالة 
إن  ف��ي��س��ب��وك:  ف��ي  صفحته  ع��ل��ى  بالفيديو 
»المقترح ال يمكن دعمه بشكله الحالي، وبكل 

مسؤولية ال يمكننا التصويت لصالحه«.

األلماني  االقتصاد  وزير  قال  السياق،  وفي 
تدريجياً  أوروب��ي��اً  ح��ظ��راً  إن  هابيك  روب���رت 
إلى  ي��ؤدي  أن  يمكن  الروسي  النفط  ل��واردات 
األسعار،  وارتفاع  اإلم��دادات  في  اضطرابات 
ضرورية  خطوة  بوصفه  المشروع  أي��د  لكنه 

لمعاقبة موسكو.
وأعلن أمام صحافيين عقب اجتماع حكومي: 
نضمن  أن  يمكننا  ال  إن��ه  م���رات  ع��دة  »ق��ل��ت 
ف��ي ه��ذا ال��وض��ع ع��دم حصول اض��ط��راب��ات، 
أن  مضيفاً  إقليمية«،  اضطرابات  وخصوصا 
الرد على  الكتلة في إطار  برلين تدعم خطوة 

روسيا.
أن  على  األوروبيين  المسؤولين  أحد  وشدد 
روسيا  ضد  العقوبات  من  جديدة  حزمة  »كل 
سياسية  خيارات  تفرض  ألنها  لتبنيها  أصعب 
ك��ل دول��ة عضو، اإلج��م��اع ض���روري وال  على 

ضمانات لتبنيها«.
م��ارس خ��الل قمة  ف��ي  وتعهد األوروب��ي��ون 
من  يمكن  م��ا  وب��أس��رع  ت��دري��ج��ي��اً  بالتخلص 
من  والفحم  والنفط  ال��غ��از  على  اعتمادهم 
 %30 2021، زودت روسيا  روسيا. وفي عام 
المنتجات  م��ن  و%15  ال��خ��ام  ال��ن��ف��ط  م��ن 
األوروب���ي،  االت��ح��اد  اشتراها  التي  النفطية 
وتؤمن 150 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. 
أوكرانيا،  على  الروسي  الهجوم  بداية  ومنذ 
والنفط  الغاز  من  األوروبية  ال��واردات  حققت 
مليار   44 بقيمة  للكرملين  أرب��اح��ا  والفحم 
في  أبحاث  مركز  أجراها  لدراسة  وفًقا  يورو 
تشتري  التي  الرئيسية  األربع  والدول  فنلندا، 
وهولندا  وإيطاليا  ألمانيا  ه��ي  روس��ي��ا  م��ن 

وفرنسا.
ف��ي غ��ض��ون ذل����ك، ق���ال وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة 
األوكراني دميترو كوليبا أمس، إن دول االتحاد 
النفط  حظر  مقترح  سترفض  التي  األوروب��ي 

الروسي ستكون »متواطئة في جرائم حرب«.
وأضاف في تصريحات على مواقع التواصل 
االجتماعي: »إذا استمرت أي دولة في أوروبا 
في معارضة فرض حظر على النفط الروسي، 
سيكون هناك سبب وجيه للقول إن هذا البلد 
المرتكبة من روسيا في  الجرائم  متواطئ في 

أراضي أوكرانيا«. 
األميركي  الرئيس  قال  متصل،  سياق  وفي 
جو بايدن أمس، إنه سيناقش عقوبات إضافية 
محتملة ض��د روس��ي��ا ه��ذا األس��ب��وع م��ع دول 

مجموعة السبع.
دائما  »ن��ح��ن  األب��ي��ض:  البيت  م��ن  وأوض���ح 
مضيفاً  إض��اف��ي��ة«،  عقوبات  على  منفتحون 
هذا  السبع  مجموعة  أعضاء  مع  »سأناقش 

األسبوع ما سنفعله وما لن نفعله«.

موسكو تنفي شن هجوم على المصنع الضخم

كييف، موسكو )وكاالت(

 قال رئيس بلدية ماريوبول فادمي بويتشنكو أمس، إن مجمع 
»آزوفستال« يف املدينة يشهد معارك عنيفة، بعد قليل من تأكيد 

موسكو أنها ال تشن هجومًا على املصنع الضخم الذي يتحصن فيه 
مقاتلون أوكرانيون. وقال بويتشنكو للتلفزيون األوكراني: »لألسف 

تدور معارك عنيفة يف آزوفستال، فقدنا االتصال بالرجال، ال 
ميكننا معرفة ما يجري هناك، سواء كانوا بأمان أم ال«.

ووفقًا له: فإن »املدفعية الثقيلة والدبابات والطيران تشارك 
يف الهجوم الروسي، وكذلك سفن اقتربت من السواحل، علمًا أن 

منطقة آزوفستال واقعة على امتداد بحر آزوف«.
وأضاف للتلفزيون األوكراني: »رجالنا شجعان ويدافعون عن 

احلصن لكّن األمر صعب«، مشيرًا إلى أنه »من خالل صد العدو 

ألسابيع، متّكن آخر املقاتلني املتحصنني حتت األرض يف مجمع 
آزوفستال الضخم من كسب بعض الوقت«.

وأكد فادمي بويتشنكو مجددًا أن هناك مئات املدنيني يف املكان من 
بينهم أطفال ينتظرون أن يتم إنقاذهم. 

ونفى الكرملني أمس، أن تكون القوات الروسية تشن هجومًا على 
مجمع »آزوفستال« الصناعي يف ماريوبول، مؤكدًا أنها ال تنوي 

اقتحامه بعدما اتهمت أوكرانيا موسكو مبهاجمة املنطقة الصناعية 
التي تتحصن فيها قوات كييف.

وقال الناطق باسم الكرملني دميتري بيسكوف للصحفيني: »أعطي 
األمر علنًا يف 21 أبريل من القائد األعلى فالدميير بوتني بإلغاء أي 

عملية اقتحام«.
وأّكد أن قوات موسكو حتاصر املوقع، لكنها ال تتدخل إال لتمنع 

بسرعة محاوالت مقاتلني أوكرانيني العودة إلى مواقع إطالق النار. 

كييف تعلن فقدان االتصال بقواتها في »آزوفستال« 

مضخات وقود محمية بأكياس رمل في محطة شرق أوكرانيا )أ ف ب(

تعزيز عزلة القطاع 
المالي الروسي 

باستبعاد 3 بنوك 
من »سويفت«

 

بايدن: 
سنناقش عقوبات 

إضافية على موسكو مع 
مجموعة السبع 

كوليبا: الدول الرافضة 
للحظر متواطئة في 

جرائم حرب 
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 إلى غاية وقت قريب كانت المعرفة الطبية السائدة توصي 
كإجراء  األسبرين،  من  منتظم  بشكل  بسيطة  جرعات  بتناول 
والسكتة  الصدرية  الذبحة  م��ن  للوقاية  مكلف  وغير  سهل 
تزايد  مع  م��ؤخ��راً،  تغيرت  التوصية  ه��ذه  أن  إال  الدماغية. 
في  ة  المرجوَّ الفائدة  بهامشية  والعلماء  األطباء  بين  اإلدراك 
غالبية األشخاص األصحاء، بل أن هذه الممارسة ربما تؤدي 
المخ لدى كبار السن. وقد خرجت  أو  المعدة  إلى نزيف في 
المتحدة  الواليات  الوقاية في  مؤخراً مجموعة عمل خدمات 
)Preventive Service Task Force( بتوصية جديدة تنص على 
يومية،  تناول جرعات  الستين  تخطوا سن  لمن  ينبغي  ال  أنه 
القلب.  أمراض  للوقاية من  األسبرين،  بسيطة، من  ولو  حتى 
وإن كان يمكن لمن هم في العقد الرابع أو الخامس من العمر، 
وبعد التشاور مع طبيبهم المعالج، تناول مثل هذه الجرعات 
في ظروف معينة ومحددة، إذا ما كان خطر إصابتهم بالذبحة 

الصدرية أو السكتة الدماغية مرتفعاً.
القلب  أم��راض  فيه  تحتل  وقت  في  التوصيات  هذه  وتأتي 
الجنس  أف��راد  بين  الوفيات  أسباب  قائمة  رأس  والشرايين 
البشري، حيث تتسبب هذه الطائفة من األمراض وحَدها في 
أكثر من 15 مليون وفاة بشرية سنوياً، غالبيتها بسبب الذبحة 
الدم  ارتفاع ضغط  يحتل  بينما  الدماغية،  والسكتة  الصدرية 
بالتحديد رأَس قائمة أسباب الوفيات الممكن تجنبها، أي التي 
تمكن الوقاية منها أساساً. وهو ما يجعل الوقاية من أمراض 
أهم  أحد  ال��دم،  ارتفاع ضغط  وخصوصاً  والشرايين،  القلب 

األهداف الرئيسية في سعي الطب الحديث لمكافحة ما يعرف 
بالوفيات المبكرة.

مجموعة  قبل  من  األخيرة  التوصيات  ص��دور  وق��ت  وحتى 
ل األسبرين أداةً مهمًة في  عمل خدمات الوقاية األميركية، شكَّ
تحقيق الوقاية من أمراض القلب والشرايين. لكن، إذا ما كان 
الشخص في األربعينيات، ويتمتع بصحة جيدة، وال توجد لديه 
عوامل خطر مهمة، فساعتها سيتسبب األسبرين اليومي في 
التعرض  احتماالت  من  سيزيد  حيث  المنفعة،  يتخطى  ضرر 
لنزيف داخلي تلقائي. لكن، إذا ما كان المرء قد تعرض سابقاً 
لذبحة صدرية، أو سكتة دماغية، أو غيرهما من اضطرابات 
الدورة الدموية، أو خضع لعملية توسيع لشرايين القلب، وتم 
وصف جرعة يومية من األسبرين له من قبل طبيبه المعالج، 
ضمن ما يعرف بالوقاية الثانوية، فال يجب التوقف ذاتياً عن 
تناول الدواء، بل عليه مراجعة الطبيب المعالج حول التوصيات 

الجديدة.
وجدير بالذكر أنه تتوفر حالياً مجموعة متنوعة من العقاقير 
المختلفة، التي تستخدم لعالج أمراض القلب والشرايين، أو 
لعالج ارتفاع ضغط الدم، أو لتحقيق الوقاية من عوامل الخطر 
التي تسبب هذه األمراض، مثل خفض االرتفاع المرضي في 
نسبة الكوليسترول في الدم، أو التحكم في مستوى السكر لدى 

المصابين بداء السكري.

*كاتب متخصص في القضايا الصحية والعلمية

للحرب  المعروفة  األسباب  رغم 
األوك���ران���ي���ة ال���روس���ي���ة، ف��ه��ن��اك 
عّجلت  لقد  أهمية.  تقل  ال  قضايا 
الحرب األوكرانية ببروز تناقضات 
ك��ان��ت تحت  اق��ت��ص��ادي��ة وم��ال��ي��ة 
بإحداها،  هنا  سنكتفي  ال��رم��اد، 
ال���دوالر  بهيمنة  المتعلقة  وه���ي 
على  عقود  سبعة  منذ  األميركي 

العالمية. المالية  التعامالت 
وم���ق���اب���ل ورق���ت���ه���ا ال���خ���ض���راء 
ال��والي��ات  واردات  ت��س��دي��د  أم��ك��ن 
السلع  أن���واع  ك��اف��ة  م��ن  المتحدة 
وتسارعت  الخارج،  من  المستوردة 
عمليات  الماضيين  العامين  ف��ي 
ما  ضمن  األميركية  العملة  طباعة 
منح  مما  الكمي،  التيسير  يسمى 
كافة  على  شاملًة  مراقبًة  واشنطن 
مختلف  بين  المالية  التعامالت 
البلدان، فالتبادل بين دولة وأخرى 

نيويورك. يمر عبر 
واعتمد هذا الوضع على المكانة 
االقتصادية للواليات المتحدة، لكنها 
مكانة اهتزت في السنوات الماضية 
اقتصادي  ثقل  ذات  دول  ب��روز  بعد 
وروسيا  والهند  الصين  مثل  كبير، 
والبرازيل.. الدول التي ترى اآلن أنه 

حان الوقت إلنهاء الهيمنة الدوالرية، مما سيفِقد واشنطن 
-حال حدوثه- مكانتَها الماليَة والنقديَة الدولية.

العملية  قبل  ب��ه��دوء  تتم  ه��ذه  التحول  عملية  وك��ان��ت 
العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكن هذه العملية كانت 
بالسفن  لتدفع  فجأًة  هّبت  التي  القوية  الريح  بمثابة 
الشراعية نحو وجهتها النهائية، لالستفادة من الظروف 
المستجدة، خصوصاً وأن البديل متوفر، كاليورو األوروبي 

واليوان الصيني.
التي  التطورات  بعض  إل��ى  اإلش��ارة  من  بد  ال  وهنا 
المالي  النظام  في  عميقة  تغيرات  إلى  حتماً  ستؤدي 
العالمي؛ فقد قامت العديد من الدول بإدخال »اليوان« 
واليورو،  الدوالر  جانب  إلى  النقدية  احتياطياتها  إلى 
حيث  كإسرائيل،  لواشنطن،  حليفة  دول  ذلك  في  بما 
أكبر  أج��راء  مؤخراً  اإلسرائيلي  المركزي  البنك  قرر 
إلى  »ال��ي��وان«  بإضافة  النقدي،  احتياطه  على  تغيير 

مليار   200 تجاوز  الذي  احتياطيه 
دوالر.

التجارية،  التبادالت  مجال  وفي 
وم���ؤث���رة  م��ه��م��ة  دول  اع���ت���م���دت 
وروس��ي��ا  الصين  مثل  اق��ت��ص��ادي��اً، 
وال��ه��ن��د، ع��م��الت��ه��ا ال��وط��ن��ي��ة في 
بعيداً  التجاري  التبادل  عمليات 
الحكومة  وق����ررت  ال�����دوالر،  ع��ن 
الشحن  وكاالت  تفويض  المصرية 
من  ب��دال  المصري  الجنيه  بقبول 
الدوالر وفق »بلومبيرغ«، علماً بأن 
أهميًة  تكتسب  الشحن  عمليات 
قناة  وج��ود  بفضل  هناك  خ��اص��ًة 

السويس.
أم���ا اإلج������راء األق�����وى ف���ي ه��ذا 
ال��ص��دد، ف��ج��اء م��ن روس��ي��ا، كأحد 
ت��داع��ي��ات ال��ح��رب، وذل���ك بعد أن 
ق���ررت ب��ي��ع ص��ادرات��ه��ا م��ن النفط 
ق��ام تسعة  ب��ال��روب��ل، حيث  وال��غ��از 
بدفع  اآلن  حتى  أوروبيين  مشترين 
الروسي  الغاز  من  مشترياتهم  قيمة 
ال��غ��از عن  ت��م قطع  ب��ال��روب��ل، فيما 
امتناعهما  بسبب  وبلغاريا  بولندا 
عن ذلك، علماً بأنه على بقية الدول 
األوروبية تحديد موقفها حتى تتجنب 
وقف إمدادات الغاز، وهو ما سيشكل 

كارثًة اقتصاديًة لالتحاد األوروبي.
لكن  للدوالر،  فورية  نهايًة  يعني  ال  ذلك  فإن  وبالطبع 
عملية التحول بدأت لتختتم بنهاية هيمنة الدوالر وتحوله 
مما  والتجارية،  المالية  التبادالت  عمالت  إح��دى  إل��ى 
سيؤدي إلى تعدد أقطاب القوى في هذا الشأن، علماً بأن 
ما سيمنح الدوالر بعَض األفضليات هو استمرار ارتباط 
الربط هذه  انتهت عملية  ما  إذا  أما  به،  النفط  مبيعات 
فإن ذلك سيفقد الدوالر مركزه القيادي. إال أن َمن يملك 
أحداث هذا التحول الخطير، هي دولة ما زالت تتعامل 
بمرونة رغم االستفزازات األميركية بحقها، حيث تكتفي 
حتى اآلن بإطالق بالونات تحذيرية حتى ال تضطر لفك 
النفط وال��دوالر، مما سيسرع إقامة عالم  االرتباط بين 

جديد متعدد األقطاب مالياً ونقدياً.

*خبير ومستشار اقتصادي

ال شك في أن التقارب الخليجي 
بعد آخر،  التركي الذي يتطور يوماً 
يخدم المصالَح المشتركة بين دول 
عمقاً  تمثل  التي  ال��ت��ع��اون  مجلس 
األوسط  الشرق  في  مهماً  إقليمياً 
التاريخي  بعمقها  التركية  والدولة 
وال��س��ي��اس��ي. ل��ك��ن ه���ذا ال��ت��ق��ارب 
لتنظيم  الحزبية  المصالح  يضر 
هذا  نتائج  تجلت  وق��د  »اإلخ���وان«، 
التقارب بعد عدة إجراءات اتخذتها 
األشهر  خ��الل  التركية  الحكومة 
ال��م��اض��ي��ة، ب����دءاً ب��إغ��الق ق��ن��وات 
»اإلخوان« وتحجيم عملهم اإلعالمي 
التركية،  األراض����ي  م��ن  ان��ط��الق��اً 
ف��ض��اًل ع���ن ت��ق��ل��ي��ص ن��ش��اط��ات��ه��م 
اتفاقيات  وإبرام  والتجارية،  المالية 
المطلوبين  لتسليم  تركية  عربية 
الهاربين منهم، كما حدث مع مصر. 
وهنا تتضح المكاسب السياسية بين 
ومصر،  العربي  الخليج  ودول  تركيا 
للتنظيم  ال��س��ي��اس��ي��ة  وال��خ��س��ائ��ر 
من  كبير  جانب  وفقدان  اإلخ��وان��ي 
مكان  في  عناصره  وإي���واء  تمكينه 

لطالما اعتبروه مالَذهم اآلمن.
وت��س��ي��ر ت��رك��ي��ا ال��ي��وم ب��خ��ط��وات 
منطقة  ت��ج��اه  مختلفة  س��ي��اس��ي��ة 

الرئيس  زي��ارة  وتأتي  الفتور.  من  سنوات  بعد  الخليج، 
استهلتها  متواصلة  دبلوماسية  لتحركات  تتويجاً  التركي 
أج��راه  هاتفي  ات��ص��ال  عبر  سنة  م��ن  أك��ث��ر  منذ  تركيا 
الماضي،  العام  مايو  في  السعودي  العاهل  مع  أردوغ��ان 
العربية  اإلم��ارات  لدولة  العام  وزيارة رسمية مطلع هذا 
المتحدة، ثم إرسال وزير خارجيته مولود تشاووش أوغلو، 
األمير  السعودي  نظيره  للقاء  للرياض  رسمية  زيارة  في 
فيصل بن فرحان، ليتوج هذا الحراك الدبلوماسي بزيارة 
األسبوع  أردوغ���ان  طيب  رج��ب  التركي  للرئيس  رسمية 
الماضي إلى السعودية بهدف إنهاء الخالفات واستعادة 
هو  وكذلك  المنطقة،  ودول  أنقرة  بين  العالقات  دفء 
عام  شهد  التي  العربية  مصر  جمهورية  تجاه  ال��ح��ال 
وتنازالت من الجانب التركي نحوها  كبيراً  2021 حراكاً 
بشأن »اإلخوان« وتسليم المطلوبين من كوادرهم للقضاء 

المصري.

وق���د ن��ش��رت ق��ن��اة »م��ك��م��ل��ي��ن« 
نقل  فيه  ت��وض��ح  بياناً  اإلخ��وان��ي��ة 
خ��ارج  إل���ى  اس��ت��دي��وه��ات��ه��ا  جميع 
تركيا، ما يعني أن إعالم »اإلخوان« 
واالن��ق��س��ام،  االرت��ب��اك  م��ن  يعاني 
برامج  تركيا  أوقفت  أن  بعد  وذلك 
وفرضت شروطاً  إخوان  إعالميين 
أن  وب��ع��د  الجماعة،  ق��ن��وات  على 
النائب  قتل  في  المتورطين  منعت 
من  بركات  هشام  المصري  العام 
م��غ��ادرة ال��ب��الد، وف��رض��ت ق��ي��وداً 
المطلوبين  من  اثنين  على  جديدة 
ال���دول���ي���ي���ن ه��م��ا ي��ح��ي��ى م��وس��ى 
عملية  ت��خ��ط��ي��ط  ع���ن  ال��م��س��ؤول 
اغ��ت��ي��ال ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام وغ��ي��ره��ا 
وع��الء  اإلره��اب��ي��ة،  العمليات  م��ن 
ال��س��م��اح��ي ال��ق��ي��ادي ف���ي ح��رك��ة 
تضييق  وبالتالي  اإلرهابية  »حسم« 
ال���خ���ن���اق ع��ل��ى ك�����وادر وأع���ض���اء 
لطالما  ال��ذي  المكان  في  الحزب 

والمرونة فيه. استشعروا األمان 
ت����ط����ورات ك��ب��ي��رة ط�����رأت على 
والدولي  العربي  اإلقليمي  المشهد 
في العامين األخيرين، مما دفع بدول 
الخليج العربي إلى تغيير سياساتها 
وتجديد حلفائها وعالقاتها الدولية 
على مستويات عدة، ومع تصاعد الصراع الصيني الغربي 
والصيني األميركي في آسيا الوسطى والمحيط الهادئ 
وتحديداً  الشرقية  أوروبا  في  الغربي  الروسي  والصراع 

في الميدان األوكراني حالياً.
وال شك في أن للجانب التركي مكاسب جمة من هذا 
لدول  أيضاً  جمة  ومكاسب  الخليج،  دول  مع  التقارب 
الخليج التي تسعى لتجديد تحالفاتها ولعب دور أكبر في 
األمس.  مع خصوم  الخالفات  وتصفير  الدولي  المشهد 
والمؤكد أن الخاسر األكبر من هذا التقارب هو التنظيم 
اإلخواني الذي ما إن يتموضع ويحصد المكاسب خلف 
متغير سياسي  أول  مع  يتهاوى  أو خالف حتى  فتور  أي 
أو تقارب على الساحة العربية والدولية ليعود إلى نطقة 

الصفر أو ما قبلها!

*كاتبة سعودية

األسبرين.. ليس للجميع

عيون »بينالي البندقية«!

زائرتان تطالعان لوحات بأحد المعارض الفنية المقامة ضمن بينالي البندقية المنظم في إيطاليا حاليًا، وقد وقفت إحداهما أمام »مهد الساحرة«، وهي لوحة صغيرة من 

الفن السوريالي للفنانة الجزائرية الراحلة »بايا محيي الدين« )1931-1998(. وتمثل عودة بينالي البندقية مؤشرًا آخر على عودة الحياة إلى طبيعتها في إيطاليا بعد عامين 

توقَف خاللهما أشهُر بينالي في العالم بسبب »الجائحة« وما ترتب عليها من إغالق صحي. وتميزت النسخة الحالية لبينالي البندقية بمشاركة نسائية غير مسبوقة، وربما 

لهذا السبب كانت استعارته الرئيسية لهذا العام هي العيون التي مّثلت ملمحًا مشتركًا بين معظم األعمال الفنية المعروضة فيه. )الصورة من خدمة »نيويورك تايمز«(

باليوم  االحتفال  في  األرب��ع��اء،  أمس  اإلم��ارات،  دول��ة  شاركت 
كل  مايو  شهر  من  الرابع  يوافق  الذي  للمرور  والعربي  العالمي 
عام، ويرجع االحتفال بهذه المناسبة إلى عام 1969 حينما أقرها 
مؤتمر جنيف، ثم تبنتها جامعة الدول العربية في 1972، ليكون 
هذا اليوم بمنزلة مؤتمر سنوي تحتفل فيه المجتمعات والشعوب 
الطرق  حوادث  أخطار  من  والتحذير  المرورية،  بالسالمة  كافة 

التي تسبب خسائر فادحة على الصعيدين البشري والمادي. 
بهذه  االحتفال  على  سنوي،  بشكل  اإلم���ارات،  دول��ة  وتحرص 
وتوعية  ال��م��روري��ة،  الثقافة  نشر  خ��الل  من  الحيوية،  المناسبة 
مستخدمي الطريق بخطورة الحوادث وضرورة االلتزام بالتعليمات 
منطلق  من  وذلك  الحوادث،  هذه  وقوع  دون  للحيلولة  المرورية، 
أجندة  أولويات  تأتي على قمة  التي  اإلنسان،  حرصها على حياة 
العمل الوطني منذ تأسيس الدولة عام 1971، على يد المغفور له، 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اهلل ثراه. 
ومما ال شك فيه أن اليوم العالمي والعربي للمرور يعدُّ مناسبة 
مهمة لدول العالم كافة، ومن بينها الدول العربية لتأكيد األهمية 
حوادث  من  والوقاية  المرورية  السالمة  مفاهيم  لتعزيز  الخاصة 
الطرق، التي تمثل مشكلة حقيقية لكثير من دول العالم، وينجم عنها 
ومادية  بشرية  خسائر 
أن  تستوجب  ف��ادح��ة، 
تكون هناك وقفة جادة، 
إليجاد الحلول الجذرية 
حدوثها،  بمنع  الكفيلة 
م����ن خ������الل ال���ج���ه���ود 
ال���م���ش���ت���رك���ة وت��ع��زي��ز 
بشكل  الذاتية  القدرات 
م��ت��واص��ل، ف��ض��اًل عن 
االهتمام بتوعية شرائح 
المختلفة  ال��م��ج��ت��م��ع 
ب����ق����واع����د ال�����م�����رور، 
توفر  التي  واإلج���راءات 
السالمة لهم في جميع 

الظروف.
وتمتلك دولة اإلمارات 
تجربة ثرية في مجال تعزيز السالمة المرورية ومواجهة حوادث 
الطرق، بجهود القيادة الرشيدة بدولة اإلمارات واهتمامها وسعيها 
الدائم لتوفير أعلى درجات األمن على الطرقات، وتعمل الحكومة 
كبيرة  نوعية  ومشاريع  مثالية  تحتية  بنية  إنشاء  على  الدوام  على 
لتحقيق هذا  والمعدات  والتقنيات  التكنولوجيا  أحدث  مستخدمة 
الهدف. وتقوم وزارة الداخلية وإدارات المرور في الشرطة المحلية 
المرورية  السالمة  مبادئ  ترسيخ  في  كبير  بدور  كافة  باإلمارات 

وتقديم نموذج متقدم في مجال مواجهة حوادث الطرق. 
العالم  دول  أفضل  من  تعدُّ  اإلم��ارات  دول��ة  فإن  الواقع،  وفي 
من حيث شبكة الطرق الحديثة والتقنيات المستخدمة وأسطول 
إلى  إضافة  الفنية،  ومواصفاتها  بحداثتها  تتميز  التي  المركبات 
استخدام أحدث أجهزة الضبط اآللي والنظم الذكية التي حققت 
نجاحات كبيرة في شتى مجاالت السالمة المرورية، ما أدى إلى 
والوفيات،  اإلصابات  ونسبة  الحوادث  بأعداد  كبير  انخفاض 
من  المزيد  محققة  الصعيد  هذا  على  تقدمها  الدولة  وتواصل 

التميز.

اإلمارات تحتفي باليوم 
العالمي للمرور

عن نشرة »أخبار الساعة« الصادرة عن مركز اإلمارات 
للدراسات والبحوث االستراتيجية  

اإلمارات

اليـــوم

تمتلك اإلمارات تجربة 
ثرية في مجال تعزيز 

السالمة المرورية، 
ومواجهة حوادث الطرق، 

بجهود القيادة الرشيدة 
واهتمامها وسعيها الدائم 
لتوفير أعلى درجات األمن 

على الطرقات

أربعة مشترين أوروبيين 
حتى اآلن قاموا بدفع قيمة 

مشترياتهم من الغاز الروسي 
بالروبل، فيما تم قطع الغاز 
عن بولندا وبلغاريا بسبب 

امتناعهما عن ذلك

 التنظيم اإلخواني الخاسر 
األكبر من التقارب الخليجي 
التركي الذي ما أن يتموضع 
ويحصد المكاسب خلف أي 
خالف حتى يتهاوى مع أول 

متغير سياسي 

التقارب الخليجي التركيتداعيات أخرى للحرب األوكرانية
هيلة المشوح*د. محمد العسومي*

الوقاية من أمراض القلب 
والشرايين، أحد أهم األهداف 

الرئيسية في سعي الطب 
الحديث لمكافحة ما يعرف 

بالوفيات المبكرة

د. أكمل عبد الحكيم*
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في  يتردد  ما  ن���ادراً  لرجل  بالنسبة 
التعبير عن رأيه على »تويتر«، كان إيلون 
يتعلق  فيما  بتحفظه  معروفاً  ماسك 
بميوله السياسية. ومع ذلك، فقد نشر 
رسم  عن  عبارة  تغريدة  الخميس  يوم 
تخطيطي قدم لمحة عن آرائه. أشارت 
ليبراليا  نفسه  يرى  أنه  إلى  التغريدة 
وجد  عندما  ف��وج��ئ  وال���ذي  س��اب��ق��اً، 
نفسه ينتمي ليمين الوسط بينما أصبح 

اليسار أكثر تطرفاً.
كانت التغريدة بمثابة اعتراف غامض 
بواقع كان واضحاً بشكل صارخ في رد 
الفعل العام على محاولة ماسك شراء 
»تويتر«، وهي محاولة صاغها على أنها 
حملة من أجل »حرية التعبير«. يشعر 
باالبتهاج  األميركي  السياسي  اليمين 
من هذا االحتمال، في حين أن اليسار 

في حالة ما بين القلق والذعر.
دق الليبراليون ناقوس الخطر، حيث 
أوكاسيو  ألكساندريا  النائبة  توقعت 
نيويورك،  من  »ديمقراطية«  كورتيز، 
ووصفت  الكراهية«،  جرائم  »انفجار 
السيناتور إليزابيث وارين، »ديمقراطية« 

بأنها  ال��ص��ف��ق��ة  -م��اس��ات��ش��وس��ت��س، 
»خطيرة على ديمقراطيتنا«. في غضون 
»الجمهوري«  السيناتور  وصفها  ذلك، 
بأنها  تكساس،  والي��ة  م��ن  ك���روز،  تيد 
»أكبر تطور لحرية التعبير منذ عقود«، 
المتطرفة  اليمينية  النائبة  وأع��رب��ت 
 - جمهورية  ج��ري��ن،  تيلور  م��ارج��وري 

جورجيا.
في  األل��غ��از  بعض  هناك  تكون  ق��د 
فهمها  يمكن  التي  األميركية  السياسة 
بشكل أفضل من خالل عدم االتصال 
باإلنترنت وقضاء الوقت في مجتمعات 
البالد المتنوعة، والتي غالباً ما تكون 
ابتداعية. لكن هذا ليس واحداً منهم. 
ال��ذي  ال��س��ب��ب  أف��ض��ل ط��ري��ق��ة لفهم 
العالم  يجعل استحواذ أغنى رجل في 
للغاية  مستقِطب  أم��ر  هو  تويتر  على 
أن  يبدو  الذي  العالم  في  الخوض  هو 
ماسك نفسه يقضي  فيه معظم وقته 

هذه األيام: »تويتر«.
في اليوم الذي قبل فيه مجلس إدارة 
مليار  البالغ 44  »تويتر« عرض ماسك 
دوالر، خسرت حسابات »تويتر« الليبرالية 

الشهيرة مئات اآلالف من المتابعين - 
ذوي  المستخدمين  أن  إل��ى  يشير  مما 
تنشيط  بإلغاء  قاموا  اليسارية  الميول 
حساباتهم احتجاجاً على ذلك. واكتسبت 
وفقاً  متابعين،  المحافظة  الحسابات 
وسائل  تحليالت  أجرته شركة  لتحليل 
بليد«  »سوشيال  االجتماعي  التواصل 

والموقع التكنولوجي »ذا فيرج«.
مع  متماشياً  دائ��م��اً  ماسك  يكن  ل��م 
اليمين. وزعم يوم الخميس على موقع 
أوباما بشدة لمنصب  »أيد  أنه  »تويتر« 
المتطرفون  »يخطف  أن  قبل  الرئيس« 
نفسه  ووص��ف  الديمقراطي«.  الحزب 
ديمقراطي  »ن��ص��ف  ب��أن��ه   2014 ع��ام 
ونصف جمهوري«. وأوض��ح في 2018 
أن����ه »ُم��س��ج��ل ك��م��س��ت��ق��ل« و»م��ع��ت��دل 
سياسياً«. وبعد تعرضه لضغوط بشأن 
لوالية  »الجمهوري«  بالحاكم  عالقته 
تكساس العام الماضي، قال ماسك إنه 

»يفضل البقاء بعيداً عن السياسة«.
في  ب��دت  التجارية  اهتماماته  حتى 
البداية أكثر انسجاماً مع اليسار. وأشار 
وراء  الدافع  باعتباره  المناخ  تغير  إلى 

تأسيس شركته للسيارات، تيسال، التي 
أشعلت ثورة تصنيع السيارات الكهربائية، 
الخضراء  الطاقة  دعم  من  واستفادت 
الذي وافق عليه »الديمقراطيون«. وفي 
عام 2017، استقال ماسك من المجالس 
االستشارية لألعمال التي كان يرأسها 
على  احتجاجاً  ترامب  دونالد  الرئيس 
المتحدة  الواليات  ترامب بسحب  قيام 

من اتفاقيات باريس للمناخ.
وعلى الرغم من أن الفئات المهمشة، 
المرجح  الليبرالية، من  إلى  التي تميل 
أن  إال  ماسك،  نهج  ظل  في  تعاني  أن 
اعتدال  من  سيستفيدون  المحافظين 

أكثر في المحتوى.
وج�����دت دراس������ة ح��دي��ث��ة ب��ق��ي��ادة 
للتكنولوجيا  ماساتشوستس  معهد 
تويتر  مستخدمي  ح��ول  »ي��ل«  وجامعة 
األميركيين المنخرطين سياسياً في كال 
الحسابات  من  بالمئة   36 أن  الحزبين 
»الجمهورية«، التي تمت دراستها قد تم 
تعليقها في األشهر الستة التي أعقبت 
من  بالمئة   8 مقابل   2020 انتخابات 
حسابات»الديمقراطيين«. غالبا ما يعزو 

المحافظون ذلك إلى التحيز السياسي 
من جانب »تويتر«، لكن الباحثين وجدوا 
أنه يمكن تفسير ذلك من خالل حقيقة 
من  كثيرا  ش��ارك��وا  »الجمهوريين«  أن 

المعلومات الخاطئة على المنصة.
مع تقدم ماسك للحصول على تويتر، 
بحماس  يتبنى  أن��ه  تغريداته  أظهرت 
متزايد توقعات اليمين بشأن نظام عدم 
التدخل – ويزدري صراحة بشكل متزايد 

كل من اليسار وقيادة تويتر الحالية.
وت��ك��راراً في األي��ام األخيرة،  م���راراً 
انتقاد  على  واف��ق  أو  »م��اس��ك«  انتقد 
بما  منفرد،  بشكل  »ت��وي��ت��ر«  موظفي 
في ذلك نشر ميمة تسخر من رئيسة 
ال��س��ي��اس��ة ف��ي��ج��اي��ا ج����ادي إلن��ك��اره��ا 
ذلك  أث��ار  ال��ي��س��اري«.  تويتر  »انحياز 
موجة من االنتقادات الالذعة من بين 
ماسك،  أتباع  من  مليوناً   80 من  أكثر 

وبعضهم عنصري ومتحيز.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة »واشنطن 
بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس«

*كاتب متخصص بالتقنيات الرقمية

إيلون ماسك .. وليبراية »تويتر«

ويل أوريموس*

على الرغم من أن الفئات 
المهمشة، التي تميل إلى 

الليبرالية، من المرجح أن تعاني 
في ظل نهج ماسك، إال أن 

المحافظين سيستفيدون من 
اعتدال أكثر في المحتوى

هو  مهنتي  ف��ي  المخاطر   أح��د 
سيحدث  عما  ال��ن��اس  يسألني  أن 
للسوق. من الواضح أن االحتياطي 
الفائدة  أسعار  سيرفع  الفيدرالي 
بشكل متكرر خالل األشهر المقبلة، 
وسيواصل هذه العملية حتى تظهر 
التضخم  أن  على  واضحة  إشارات 
ي��ن��خ��ف��ض   إل����ى م��س��ت��وي��ات يمكن 
االحتياطي  أل��ي��س  ل��ك��ن  تحملها. 
المنحنى؟  ع��ن  بعيدا  ال��ف��ي��درال��ي 
مستوياته  أعلى  التضخم  بلغ  لقد 
بنك  بدأ  ذلك  ومع  عاما،   40 منذ 
في  فقط  ال��ف��ي��درال��ي  االحتياطي 
أن  يجب  أال  الفائدة.  أسعار  رف��ع 
كبير  بشكل  الفائدة  معدالت  يرفع 

اآلن؟
ح��س��ن��ا، ال. ن��ح��ن ب��ح��اج��ة إل��ى 
السياسة  عمل  كيفية  عن  التحدث 
نفعل  وعندما  الواقع.  في  النقدية 
ذل���ك، س��ن��رى أن ه��ن��اك م��ف��ارق��ة 
الحالية.  السياسة  ب��ش��أن  مقلقة 
يجب أن يرفع االحتياطي الفيدرالي 
جماح  كبح  يجب  ال��ف��ائ��دة:  أس��ع��ار 
التضخم، ومن الناحية العملية فإن 
أسعار الفائدة هي اإلجراء الوحيد 
المعدالت  فإن  ذل��ك،  ومع  المتاح. 

سوق  ض��رب  طريق  عن  كبير  حد  إل��ى  ستعمل  األعلى 
اإلسكان - وعلى المدى الطويل، فإن إحدى المشكالت 

الكبيرة مع أميركا هي أننا ال نبني مساكن كافية.
 المناقشات حول السياسة النقدية محيرة 

الطلب  على  أساسي  بشكل  تؤثر  النقدية  والسياسة 
على األصول المعمرة. 

االحتياطي  بنك  أن  من  الرغم  على  األم��ر:  وإليكم 
بشكل  العقاري  ال��ره��ن  م��ع��دالت  يحدد  ال  الفيدرالي 
القروض  تكلفة  مقدار  تقرر  التي  البنوك  فإن  مباشر، 
االحتياطي  بنك  أن  تعتقد  لما  كبيرا  اهتماما  تولي 
الفيدرالي سيفعله في المستقبل. إذا كانت تتوقع ارتفاع 
فرض  ف��ي  فستبدأ  األج���ل،  قصيرة  ال��ف��ائ��دة  م��ع��دالت 
الفور،  على  اإلسكان  قروض  على  الرسوم  من  المزيد 

ألنها  أموالها  تقييد  تريد  ال  ألنها 
على  الحصول  على  ق��ادرة  ستكون 

المزيد الحقا.
بدائل  أي  أرى  ال  ح��ال،  أي  على 
لالحتياطي الفيدرالي. ال أعتقد أن 
االقتصاد.  في  ترسخ  قد  التضخم 
يتوقع كل من األسواق والمستهلكين 
أن ينخفض   كثيرا في غضون عام 

أو نحو ذلك.
وم����ع ذل����ك، ه��ن��اك ال��م��ش��ك��ل��ة. 
االح��ت��ي��اط��ي  ب��ن��ك  ج��ه��ود  ستعمل 
التضخم  على  للسيطرة  الفيدرالي 
ب��ش��ك��ل أس��اس��ي م��ن خ���الل س��وق 
انخفاض  إلى  يؤدي  مما  اإلسكان، 
يكون  لن  والذي  والبناء.  المبيعات 
أميركا  أن  لوال حقيقة  للغاية  سيئا 
على  كافية  م��ن��ازل  ببناء  تقم  ل��م 

المدى الطويل.
ارتفعت  تقريبا،   2014 عام  منذ 
مكتب  لتقدير  وفقا  المأوى،  تكلفة 
أس��رع  بشكل  ال��ع��م��ل،  إح���ص���اءات 
ب��ك��ث��ي��ر م���ن ال��ت��ك��ل��ف��ة اإلج��م��ال��ي��ة 
للمعيشة. أنا ال أتحدث عن أسعار 
أسعار  عن  أتحدث  أن��ا  المساكن. 
المكافئ  و»اإليجار  للشقق  اإليجار 

للمالك«.
ماذا يحدث هنا؟ الجواب هو أنه بعد فقاعة اإلسكان 
المساكن  بناء  انهار   ،21 القرن  األول من  العقد  وكساد 

الجديدة ولم يتعافى تماما.
يمكن أن يُعزى بعض هذا إلى رفض إقامة مساكن في 

أماكن مثل كاليفورنيا ونيويورك.
هل تدركون المشكلة. نحن بحاجة إلى معدالت فائدة 
التضخم.  لخفض  الوقت،  من  لفترة  األقل  على  أعلى، 
عن  كبير  حد  إلى  »ستنجح«  المرتفعة  المعدالت  لكن 
طريق خفض بناء المساكن، الذي كان بالفعل منخفضا 

للغاية.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة »نيويورك تايمز«

* أكاديمي أميركي حائز على جائزة نوبل في االقتصاد

اس���ت���ط���اع ال���رئ���ي���س ال��ف��رن��س��ي 
االنتخابات  حسم  ماكرون  ايمانويل 
الرئاسية على حساب زعيمة اليمين 
المتشدد مارين لوبان، وعليه يكسر 
منعت  ع��ام��اً   20 استمرت  ق��اع��دة 
ساكن االليزيه من االستمرار لوالية 
رئيس  أصغر  ماكرون  ويعد  ثانية، 
ألول  االليزيه  دخل  عندما  فرنسي، 
التاسعة  عمر  في   2017 ع��ام  م��رة 

والثالثين. 
بارزة في  لماكرون محطات  كانت 
اتسمت  حيث  الداخلية،  سياسته 
واليته األولى بالكثير من االنتقادات 
بعد  األث��ري��اء،  حين وص��ف بصديق 
الثروات،  على  الضريبة  إلغاء  ق��رار 
ال��والي��ة األول���ى،  بينما ف��ي أواخ����ر 
أق����دم ع��ل��ى م��خ��اط��ر ع���دة أهمها 
رف���ض���ه اإلغ������الق ال���ش���ام���ل إب���ان 
واليته  وأنهى  كورونا،  جائحة  تفشي 
بشعبية تفوقت على من سبقوه من 
الرؤساء، خصوصاً عبر تركيزه على 
بين  الجماهيرية  قاعدته  تحسين 
الفرنسيين خالل الجائحة عبر توفير 

المساعدات االقتصادية.
عند الحديث عن سياسة ماكرون 
عن  يتخلى  لم  أن��ه  نجد  الخارجية، 

أوروبية  فرنسا  سياسة  فكانت  أوروب���ا،  لقضايا  تأييده 
األس��اس، وفي أفريقيا أتخذ عدة خطوات إيجابية تجاه 
مسؤولية  تتحمل  أنها  فرنسا  إق��رار  أبرزها  عدة قضايا، 
كبيرة لإلبادة الجماعة ألقلية التوتسي في رواندا، وعمل 
أبرزها  أفريقية  دول  ع��دة  م��ع  العالقات  تحسين  على 
الجزائر، وهي خطوات صبت في صالح ماكرون، بحيث 
إدارة  على  ق��ادر  أن��ه  للفرنسيين  رسالة  إيصال  استطاع 
سياسة خارجية متوازنة ومعتدلة، تحقق تطلعات الشعب 

الفرنسي.
الدول  مع  الشراكات  تعزيز  على  ماكرون  عمل  عربياً 
محور  دول  م��ع  عالقته  وتميزت  والخليجية،  العربية 
ال��رؤى  تتفق  بحيث  واإلم�����ارات،  ال��س��ع��ودي��ة  االع��ت��دال 
في  الجوانب  من  العديد  مع  الفرنسية  االستراتيجية 

تحديداً  وأبوظبي،  الرياض  سياسة 
م��ك��اف��ح��ة اإلره��������اب وال���ت���ط���رف 
والتعامل مع كافة الملفات المعقدة 
م���ن م��ن��ظ��ور ال����ح����وار وال���س���الم. 
ماكرون  الفرنسي  للرئيس  ويحسب 
في  الخليج  دول  باشراك  مطالبته 
إلى  تهدف  التي  فيينا  مفاوضات 
الخروج باتفاق إيراني نووي جديد، 
وي��ح��س��ب ل��ه ك��ذل��ك ح��ض��وره قمة 
ب��غ��داد ال��رام��ي��ة ل��ع��ودة ال��ع��راق إلى 
عمقه العربي، مع رفض التدخالت 
كما  الداخلية،  شؤونه  في  االيرانية 
يبدو هناك توافق متوازن بين الرؤية 
الفرنسية والخليجية والعربية حول 
دعم الشعب اللبناني، ودعم الجهود 
ال��ت��ي س��ت��خ��رج ل��ب��ن��ان م���ن أزم��ت��ه 

السياسية واالقتصادية.
دول��ي��اً ج���اءت األزم���ة األوك��ران��ي��ة 
لتكشف الدور الفرنسي في ممارسة 
تتبنى  فرنسا  أن  وبرغم  الوساطة، 
أن  إال  ال��غ��رب��ي،  المعسكر  م��واق��ف 
الرئيس الفرنسي لم يتردد للجلوس 
في  واستمر  ال��روس��ي،  الرئيس  مع 
ال��ت��واص��ل م��ع م��وس��ك��و ق��ب��ل وبعد 
معبراً  الروسية،  العسكرية  العملية 
ع��ن م��واق��ف ب��اري��س واألوروب��ي��ي��ن 
بشكل عقالني أكبر من التصعيد األميركي، واستمرت هذه 
الوساطة الفرنسية ما بين موسكو وكييف منذ بدء الحرب 

في أوكرانيا.
الخيار األفضل  أن ماكرون هو  الفرنسيون  لقد أجمع 
واضحة  وخارجية  داخلية  سياسات  تحديد  على  القادر 
ومتزنة. ودولياً توالت ردود الفعل المرحبة بفوز الرئيس 
اليمين  لهزيمة  عالمياً  ارت��ي��اح��اً  يعكس  م��ا  الفرنسي، 
ماكرون  استمرار  أن  أرى  وعربياً،  وخليجياً  المتشدد. 
للتحديات  المنطقة، فهو مدرك جداً  سيكون من صالح 
اإلقليمية، ويعرف جيداً أهمية وتأثير دول الخليج العربي 

ومحور االعتدال العربي على قضايا المنطقة والعالم.

* إعالمية وكاتبة بحرينية

نحن بحاجة إلى معدالت فائدة 
أعلى، على األقل لفترة من 

الوقت، لخفض التضخم. لكن 
المعدالت المرتفعة »ستنجح« 
إلى حد كبير عن طريق خفض 

بناء المساكن، الذي كان 
بالفعل منخفضا للغاية

استمرار ماكرون سيكون من 
صالح المنطقة، فهو مدرك 

جدًا للتحديات اإلقليمية، 
ويعرف جيدًا أهمية وتأثير دول 
الخليج العربي ومحور االعتدال 
العربي على قضايا المنطقة 

والعالم

ماكرون .. »ساكن اإلليزيه«مفارقة التضخم و»الفائدة« واإلسكان
عهدية أحمد السيد*      بول كروجمان*
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للداللة  للفيلم،  اسماً   »CODA« تعبير  وج��اء 
على أن تكون جزءاً من عالمين، ليعكس حياة ما 
ومجتمع  المسموع  العالم  بين  »روبي«  عايشتها 
لفرعين  جذر  هي  األم،  لغتك  تكون  أن  الصم، 
متضادين، أن تتحدث في الصمت الطاغي على 
اللغتين  عبر  فإنك  المقابل  وفي  العام،  الفضاء 
يتنازع ويتصارع في ذاتك ما تحتاجه  نفسيهما 

وما تود فعله!

حساسية مفرطة
لكاتبته  ال��ك��ام��ل��ة  ال��ق��ن��اع��ة  الفيلم  وي��ظ��ه��ر   
الشعورية  بالتجربة  ه��ي��در  س��ي��ان  ومخرجته 
البشري  ال��ت��واص��ل  إح����داث  ع��ل��ى  وم��ق��درت��ه��ا 
ال��ع��ظ��ي��م، أن ت��ك��ون واع���ي���اً ب��ال��ش��ع��ور، دون��م��ا 
استخدام للغة المباشرة، إنها حساسية مفرطة، 
بمقدورها أن تفيض عن تطور مختلف لإلنسان، 
عائلة  مجتمع  ففي  عليه،  نعتاد  كّنا  الذي  غير 
ثقافة  أو  معيناً  فكراً  هنا  تلحظ  ال  »روس���ي«، 
محددة أو حتى ديناً بذاته، أّي أنها ليست ظاهرة 
كدالالت بصرية، بل هناك صفاء كامل في تطور 
تلك  من  العديد  المشاهد  يتوقع  الشخصيات، 
التحوالت، ولكنها ال تدفعه لنهاية محددة، فهو 
يظل متمسكاً باستمرارية حكاية عائلة تعمل في 
في  مدينة  وهي  »غلوستر«  في  الصيد،  مجال 

ماساتشوستس بالواليات المتحدة األميركية. 

سرد بصري
للفيلم،  الدرامي  الحدث  في  الصعود  يبدأ 
الغناء،  في  موهبتها  »روب��ي«  تكتشف  عندما 
كلية  ف��ي  دراس��ت��ه��ا  تستكمل  أن  ب��ي��ن  لتقف 
لمساعدة  البقاء  وبين  بالموسيقى،  مختصة 

عليها  كلي  بشكل  تعتمد  كانت  التي  أسرتها 
القول:  ويمكن  الخارجي.  العالم  مع  لتتواصل 
مشاركة  هو  البصري،  السرد  في  الدهاء  إن 
الصم،  من  الفيلم  في  رئيسيين  أبطال  ثالثة 
كان  وإن  حتى  ما،  بشكل  أنفسهم  عن  يعبرون 
القصوى في كل مجرى  بالضرورة  فيلماً، فهم 
فهم  يسمعون،  ال  فعلياً  الفيلم،  داخل  للحدث 
التعبير،  إذا صح  الذبذبات  يحركون حالة من 

فيهم. الكامنة  والطاقة 
 ورغم الصراع الذي يبديه االبن األكبر »ليو 
روسي«، في أنه بمقدوره أن يدير األمور، وأن 
ذاتها،  عن  البحث  في  االستمرار  أخته  على 
والوصول لما تريده فعاًل، إال أنه في المقابل 
ذاته،  عن  للتعبير  نفسها  القوة  يحمل  تجده 
من  ال��خ��روج  في  وشجاعته،  قوته  خ��الل  من 
مشروع  لتطوير  قدماً  والمضي  الراحة،  دائرة 
ك��ان��ت تتعرض  ل��ع��ائ��ل��ت��ه، ح��ي��ث  ال��س��م��ك  ب��ي��ع 
من  أنهم  بسبب  لالستغالل  اليومية  مكاسبهم 
وفي  المنصفة.  غير  المجتمع  ونظرة  الصم، 
حديث يجمعه مع أخته »روبي«، أخبرها كيف 
من  حمايتهم  عملية  عن  تتوقف  أن  عليها  أن 
العالم الخارجي، وأنه إذا لزم األمر فإن على 
وهنا  معهم،  يتعامل  كيف  يتعلم  أن  المجتمع 
أن  يمكن  ال  التطور  أن  حقيقة  بعمق  نتلمس 

تامة.  يحدث دونما مواجهة 

وجودية مقاربة 
هناك نحو دقيقة أو أكثر بقليل من الصمت 
قدمت  التي  اللحظة  ه��ي  الفيلم،  داخ��ل  ف��ي 
في  زميلها  مع  بالمشاركة  أغنية  »روب��ي«  فيها 
األه��ال��ي،  بحضور  ال��م��س��رح،  على  ال��م��درس��ة 

أمام  أن تجعلنا  المخرجة من خاللها،  وأرادت 
هذا الصمت التام الذي يشعر به أهل »روبي«، 
الوالدان  وكان  التعابير.  تماماً سوى  فال شيء 
أهالي  م��ن  ال��ن��اس  تعابير  ي��الح��ظ��ون  واألخ، 
ما  مع  للتواصل  محاولة  في  وتفاعلهم،  الطلبة 
الشعور  المسرح، ولكن قوة  »روبي« على  تفعله 
اللحظة  هي  بها،  تدفع  المخرجة  ظلت  التي 
التي طلب فيها والد »روبي« أن تعيد له األغنية 
ع��ادوا  أن  بعد  ال��م��درس��ة،  ف��ي  قدمتها  ال��ت��ي 
في  يديه  »روب��ي«  وال��د  وض��ع  لحظتها  للبيت. 
منطقة الحنجرة متلمساً رقبة ابنته وهي تغني، 
النفس  تفاعل  من  القادم  االهتزاز  مستشعراً 
لحظة  إنها  ال��ص��وت،  عنه  والناتج  والحنجرة 
وجودية  ومقاربة  األب،  ُحب  لوصف  استثنائية 
من  إال  األحيان،  من  كثير  في  تفهم  أن  صعب 
التي  اإلنسانية،  العالقات  تجربة طبيعة  خالل 

تمتد إلى دعم كوني فائض، ال يمكن تفسيره.

حاضرة ظاهرة 
أن  إلمكانية  العائلة،  مناقشة  مشهد  ف��ي 
بعيداً  الموسيقى،  ل��دراس��ة  »روب���ي«  ت��ذه��ب 
»روب��ي«  دافعت  األس��رة،  استقرار  مكان  عن 
قضت  أنها  مبينة  رغبتها،  عن  قاطع  بشكل 
وهي  عمرها،  م��ن  ع��ام��اً   17 ط��وال  حياتها، 
تترجم لهم، وأنه آن األوان للبحث عما تجيده 
الرئيسة هنا، هي  الصراع  ونقطة  فيه،  وتبدع 
بمختلف  األس��ر  معظم  ف��ي  ح��اض��رة  ظ��اه��رة 
واالمتناع  الصم  رمزية  تأتي  حيث  الثقافات، 
عن اإلنصات، التي يبديها األهل أو المجتمع، 
التاريخي  الجدل  ما  بمعنى  تجسد  كونها  في 

لماهية تحرر األبناء وبحثهم عن ذواتهم.

محمد نجيم )الرباط(

منذ سنوات التأسيس، كانت الخيول و»التبوريدة« 
أو الفروسية الشعبية المعروفة في التراث المغربي، 
موضوع أعماٍل تشكيلية لكثير من الفنانين المغاربة 
واألجانب الذين أقاموا وعاشوا في عدد من المدن 
وانبهروا  وت��ط��وان  وطنجة  مراكش  مثل  المغربية 
بيوتها  وب��س��اط��ة  أل��وان��ه��ا  وق���وة  شمسها  بسطوع 

وعمرانها المغربي األندلسي العريق.

تقنيات تلوينية
ومن بين األسماء التي اشتغلت على ثيمة الخيول 
الحاّرة  األل��وان  بين  تجمع  دقيقة  تلوينية  بتقنيات 
لونية  وتدرجات  بتنوعات  والعتمة  الضوء  وظ��الل 
تعكس مدى مهارة الفنان في تطويع األلوان والريشة، 
المغربي محمد  الفنان  األسماء  تلك  بين  نجد من 
بصمة  وأعطاها  لوحاته  في  أب��دع  ال��ذي  أش���واق، 
القديمة  البيوت  مشاهد  معين  م��ن  تنهل  خاصة 
بيئته  محيط  ومن  المألوفة،  المغربية  والمشاهد 
المعماري  بإرثها  الغنية  المدينة  آسفي،  ومدينته 
وقصباتها وأسوارها وحصونها التاريخية وحاراتها 
ودروبها الضيقة التي تنبعث منها نسائم وروائح زمن 

سحيق وتراث شعبي يتمسك بخيط البقاء.

صون التراث
وتكمن خصوصية اللوحة وطابعها الفني المتميز 
لدى الفنان محمد أشواق في كونها تقترب بشكل 
المغربية  البيئة  تربة  من  الدهشة  من  الكثير  يثير 
التراث  هذا  من  تنهل  ولوحاته  الشعبية،  وثقافتها 
بغناه وكنوزه، رغبة منه في صون  البيئي والمحلي 
أمام زحف  والتالشي  النسيان  التراث وحفظه من 
التحول الذي يعرفه المغرب وكثير من المجتمعات 
الفنانين  فكبار  العالم.  أنحاء  في مختلف  األخ��رى 

التومي،  محمد  ال��ك��الوي،  حسن  أمثال  المغاربة 
ه��ؤالء  وغير  بناني،  عفيف  ال��زي��ن،  عبداللطيف 
ارتبطت أعمالهم بالخيل والفروسية كعالمة وأيقونة 
البسطاء.  وناسه  وطبيعته  المغرب  عن  تعبر  بارزة 
ولوحات محمد أشواق تسير أيضاً في هذا المسار 
فقد نهل من تراث وعوالم مدينته وأسواقها الشعبية 
التي نشأ وترعرع فيها قبل انتقاله إلى الدار البيضاء 

لالستقرار فيها والعمل.

قوة األلوان
للوحته  يعطي  أن  أش��واق  محمد  الفنان  ويحاول 
االستشراقي  الفن  كرسه  ما  يتجاوز  الذي  طابعها 
حول المغرب، ولوحته مليئة والرموز والضوء والحركة 
وقوة األلوان حيث تسرد نصها البصري والجمالي 
بسيولة وثراء فّني مبهج تعكسه ضربات الفرشات 
البعد الجمالي الدال  وتعدد األل��وان لتعطي للوحة 
على جوهر فني وجمالي مثقل بالتعابير، وخاصة أن 
الفنان برع إلى حد ما في إبراز نوافذ منازل قديمة 
من بيوت مدينته بألوان قوية وساطعة وبتعبير فني 
غني بالدالالت والتراكيب والتفاصيل الدقيقة التي 
تعطي للعمل الفني أبعاده الواقعية، حيث التوظيف 
ال��ك��ام��ل ل��أل��وان وال��ع��الم��ات ف��ي ت��م��ازج أسلوبي 
واألش��ك��ال  للمساحات  ومتناسق  جميل  وتوظيف 
الهندسية، وهذا ما أّهله ليكون من األسماء الالمعة 

في المشهد التشكيلي المغربي والعربي.

 أعمق من الصوت!
ّ
 الشعور الخفي

 الفيلم الفائز بـ»األوسكار« لعام 2022

محمد أشواق.. يستلهم عوالم الفروسية والبيوت القديمة

لوحاته تسرد نصًا بصريًا بسيولة وثراء

»كودا«..

شاعرية البحر البعيدة، ألقت بظاللها 

على شخصية األب »فرانك روسي«، 

الذي قام بدوره الممثل تروي 

كوتسور في فيلم »كودا«، الحائز 

جائزة األوسكار ألفضل ممثل مساعد، 

إلى جانب حصول الفيلم أيضًا على 

جائزة األوسكار ألفضل فيلم، وأفضل 

كتابة لسيناريو مقتبس لعام 2022. 

وكانت تتسرب أصوات األيادي والَنَفس 

في عمق التشابكات الحوارية، بين 

األم »جاكي روسي«، التي قدمت 

شخصيتها الممثلة مارلي بيث، واالبن 

األكبر »ليو روسي«، وقد أدى دوره 

الممثل دانيال دورانت، واالبنة الصغرى 

»روبي روسي«، وقدمتها الممثلة 

البريطانية إميليا جونز، وتعتبر 

الوحيدة التي تمتلك القدرة على 

السماع، بينما جميع أفراد عائـلتها 

من الصم.

3 أبطال رئيسين في 
الفيلم من الصم يعّبرون 
عن أنفسهم بشكل ما!

تجسيد لقناعة كاملة 
بالتجربة الشعورية 

ومقدرتها على إحداث 
التواصل 

تتسرب أصوات األيادي 
والَنَفس في عمق 
التشابكات الحوارية

 
 

مشهدية سينمائية من فيلم »كودا« )من المصدر(

في لوحاته تعبير فني 
غني بالدالالت والتراكيب 

والتفاصيل الدقيقة

محمد أشواق يستحضر تشكيليًا روائح بيئته ومالمح مدينته

من األعمال الفنية للفنان محمد أشواق )من المصدر(



يت نفسي  تحدَّ
في »توبة« لتقديم 

الفتاة الشعبية

1 - أفعى البحر
المائية  ال��ح��ي��اة  م��ع  ت��ت��ك��يَّ��ف 
وغير  سامة  وه��ي  كامل،  بشكل 
سطح  على  الحركة  على  ق��ادرة 
ثعبان  مقدمتها  وف���ي  األرض. 
البحر ذو المنقار الذي يبلغ سّمه 

8 أضعاف ثعبان الكوبرا.

2 - القنديل الصندوقي
هنالك ما ال يقل عن 51 نوعاً 
الصندوقية،  البحر  قناديل  من 
يُنتج بعضها سموماً قوية للغاية، 
من  لكونها  شهرة  اكتسبت  وق��د 
في  السامة  الكائنات  أكثر  بين 

العالم.

3 - األخطبوط 
يُعرف األخطبوط ذو الحلقات 
الرخويات  أكثر  كأحد  ال��زرق��اء 

البحرية  الحيوانات  وأكثر  إبهاراً 
خطراً  ويشكل  العالم،  في  فتكاً 

على البشر إذا استُفز.

4 - القرش 
ال����ق����رش األب����ي����ض ال��ك��ب��ي��ر 
ه��و ال��م��س��ؤول ع��ن اإلص��اب��ات 
والوفيات المسّجلة رسمياً لكثير 
من البشر. أما قرش النمر فيأتي 
األبيض  بعد  الثانية  المرتبة  في 
المميتة  الهجمات  ف��ي  الكبير 

للبشر.

5 - السمكة المنتفخة
غ���ال���ب���ي���ة أن��������واع األس���م���اك 
ال��م��ن��ت��ف��خ��ة س���ام���ة، وه���ي أك��ث��ر 
العالم،  ف��ي  السامة  الفقاريات 
ومع ذلك فإن لحوم بعض أنواعها 

تُعتبر طعاماً شهياً في اليابان.

6 - السمكة الحجرية
الحجرية  السمكة  عائلة  تُعتبر 
لإلنسان،  وقاتلة  وخطيرة  سامة 
األسماك  أكثر  الواقع  في  وه��ي 

السامة في العالم.

7 - بيرانا
ب��واح��دة  بيرانا  سمكة  تتمتع 
من أقوى اللدغات في األسماك 
العظمية، ويمكن ألسنانها الحادة 
ق الفريسة إلى أشالء في  أن تمزِّ

دقائق.

8 - سمكة األسد
ت���ش���ت���ه���ر أس�����م�����اك األس�����د 
غير  وه��ي  ال��س��ام��ة،  بزعانفها 
شائعة بين األسماك التي تعيش 
ف��ي ال��ش��ع��اب ال��م��رج��ان��ي��ة على 
طول الساحل الشرقي األميركي 

ومن  الكاريبي.  البحر  ومنطقة 
ي��ت��ع��رض إل���ى ل��دغ��ت��ه��ا يُ��ص��اب 
ب���أل���م ش���دي���د وغ���ث���ي���ان وق���يء 
التنفس  ف��ي  وص��ع��وب��ات  وحمى 

وتشنجات ودوخة.

9 - التمساح 
بين  من  المالح  الماء  تمساح 
التماسيح عدوانية، السيما  أكثر 
عندما يغامر البشر من دون قصد 
بالدخول إلى أراضيه، ويميل إلى 

معاملة البشر كفرائس.

10 - الثعبان الكهربائي
الماء  ثعبان  صدمة  ت��ؤدي  قد 
الشخص  إعاقة  إلى  الكهربائية 
أن  ويمكن  كافية إلغراقه،  لفترة 
إلى  المتعددة  الصدمات  ت��ؤدي 

فشل القلب.

ما هي أخطر المخلوقات البحرية؟

محمد قناوي )القاهرة( 

لفتت الفنانة األردنية صبا مبارك األنظار خالل شهر رمضان 

متهما في مسلسلين، فكانت  المبارك بدورين مختلفين قدَّ

صاحبة مكتب للمحاماة في مسلسل »suits« بالعربي، وفتاة 

شعبية في مسلسل »توبة«. وفي حوارها مع »االتحاد«، 

كشفت كواليس تقديمها الشخصيتين في وقت واحد.

ترجمة: عزة يوسف 

بالتوازي مع األسماك والبحريات الوديعة والجميلة، هنالك مخلوقات خطيرة وقاتلة. نشر 

ص في أخبار النجوم والمشاهير تقريرًا عن بعض أكثر الكائنات  موقع Stars Insider، المتخصِّ

البحرية فتكًا، والتي تّتخذ من المحيطات واألراضي الرطبة موطنًا لها.

السمكة المنتفخةالقرش

أفعى البحر القنديل الصندوقي

ر الطفــــــل من األنانيـــــة  تحرِّ
نصــائـــح3

أبوظبي )االتحاد(

ذكرت دراسة أجراها باحثون بجامعة ميتشغان األميركية 

أن األطفال ال يُولدون أنانيين بطبيعتهم، بل يحاكون ما 

يقوم به الكبار، ويتعّلمون األنانية نتيجة العادات السيئة 

وغياب اإلرشادات من الوالدين. ونقل موقع Moms، بعض 

النصائح التي تساعد في تحرير األطفال من األنانية.

 1 - الحـــــوار

2 - معرفة السبب

3 - مدح اإليثار

حيث  عنها،  اإلفصاح  دون  المشكالت  حل  ُيمكن  ال 
المشكلة،  من  يعاني  الطفل  أن  إل��ى  اإلش���ارة  يجب 
السلوك.  هذا  من  للتخلص  باستمرار  معه  والتحدث 
فمن المحتمل أن الطفل ال يدرك أنه يتصرف بأنانية، 
يرتبط  ال  حتى  »أناني«  لفظ  عليه  نطلق  أال  ويجب 

األمر معه، ويظل في عقله حتى مرحلة البلوغ.

يسلك الطفل سلوكًا يتضمن سمات األنانية، اسأله عن 
سبب  وعن  المتلقي،  الطرف  في  يكون  عندما  شعوره 
وبذلك  اآلخ��ري��ن.  بين  أهميًة  األكثر  بأنه  اعتقاده 
ر في كيفية تصرفه وسبب أنانيته، ومن المحتمل  سيفكِّ

أن تكون لديه إجابة عن تلك األسئلة.

اآلخرين،  إيثار  يتضمن  بموقف  الطفل  يقوم  عندما 
تصرفه.  أهمية  مدى  له  وتؤكد  عليه  ُتثني  أن  يجب 
الطفل  ُيساعد  أن  يمكن  اإليجابي  االهتمام  فهذا 
مصالح  إل��ى  والنظر  بلطف  التصرف  على  األن��ان��ي 

اآلخرين، ما يشّجعه على السلوك نفسه مرة أخرى.
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ب��ردود  للغاية  سعيدة  أن��ا  م��ب��ارك:  صبا  وق��ال��ت 
أن  م��ؤك��دة  ب��ال��ع��رب��ي،   »suits« ع��ل��ى  األف���ع���ال 
حيث  من  جيد  ألنه  كبيراً،  نجاحاً  نال  المسلسل 
حقق  ق��د  وك��ان  والتمثيل،  واإلخ���راج  السيناريو 
ع��دداً  والق��ى  ب��اه��راً،  نجاحاً  األصلية  بنسخته 
كبيراً من المتابعين. وهو نسخة مصرية لمسلسل 
االسم  يحمل  ال��ذي  األميركي  القانوني  ال��درام��ا 
م��دار  على  ك��ب��ي��راً  ن��ج��اح��اً  حقق  وال���ذي  نفسه، 
وت��دور   ،2019 ع��ام   -  2011 ع��ام  من  مواسم   9
أحداثه في عالم المحاماة والقضايا، ويشارك في 
مصطفى  ريم  داود،  أحمد  ياسين،  آسر  بطولته 

وتارا عماد، من تأليف محمد حفظي.
وأضافت: هذا النجاح الالفت فاق توقعاتي، وأذكر 
تعليقاً أسعدني من شاب عبر موقع »فيسبوك«، حيث 
المحاماة،  بالعمل معي في مكتب  آماله  أعرب عن 

وكأنه صّدق الشخصية.

احترافية
وذكرت صبا أنها قبل بدء التصوير شاهدت النسخة 
األجنبية من »suits«، وجذبها العمل كثيراً، وعندما 
تصّدت لتقديم شخصية فريدة المسيري في »سوتس 
بالعربي«، كانت حريصة على تقديمها بشكل جديد 
ومختلف تماماً عن النسخة األجنبية. وقالت: بدأت 
بقراءة السيناريو بتركيز كبير لمعرفة أبعاد الشخصية 
وتفاصيلها، وبعدها تواصلت مع عدد كبير من أصدقائي 
الذين يعملون في المحاماة للتعرف أكثر إلى طبيعة 
يتعاملون  وكيف  تواجههم،  التي  والمشكالت  المهنة 
معها. ولهؤالء األصدقاء دور كبير في نجاح الشخصية، 
لكونهم نصحوني ألتمكن من رسم الخطوط العريضة 
للدور. وأشارت إلى حماسها الشديد بالمشاركة في 
النسخة العربية، حيث كان األمر بمثابة تحٍد لتقديم 

الشخصية على مستوى عاٍل من االحترافية والتمّيز.
بين  ال��م��ق��ارن��ة  ف��ك��رة  م��ن  تخّوفها  م��دى  وع��ن 

العربية،  والنسخة  للمسلسل  العالمي  »الفورمات« 
قالت: كنت على قناعة تامة بأن الجمهور سيعقد 
التواصل  مواقع  عبر  حصل  ما  وه��ذا  مقارنات، 
األولى.  الحلقات  عرض  مع  بالتزامن  االجتماعي 
وكان األمر حول الكادرات وطريقة التصوير، لكن 

الشركة المنتجة تعاملت باحترافية شديدة.

تحٍد خاص
األفعال  بردود  أيضاً  عن سعادتها  وعبَّرت صبا 

أظهر  وق��ال��ت:  »ت��وب��ة«،  مسلسل  في  دوره��ا  تجاه 
في  السابقة  أدواري  عن  مختلفة  وص��ورة  بشكل 
شخصية إحسان، وهي ابنة الطبقة البسيطة التي 
تضطرها الظروف للعمل في محل والدها المريض 
من  حالة حب  وتعيش  السيارات.  غيار  قطع  لبيع 
إلى  وتتعرض  توبة،  العمل  بطل  تجاه  واحد  طرف 
مضايقات من سيد األجنبي، الذي يعمل في تجارة 
غير مشروعة. وأوضحت أن أداء دور فتاة شعبية 
هو تحٍد خاص لها كأول مرة في مشوارها الفني، 
الفتة إلى أن التجربة مميزة وفريق العمل متعاون 
لجهة اإلنتاج واإلخراج، وبطل العمل عمرو سعد. 

»ليلة السقوط«
وكشفت صبا مبارك عن أسباب تأجيل عرض 
في  ت��ت��ش��ارك  ال���ذي  ال��س��ق��وط«،  »ليلة  مسلسل 
رمضان  شهر  بعد  لما  لطفي،  طارق  مع  بطولته 
صابر  مجدي  تأليف  م��ن  والمسلسل  المقبل. 
وإخراج ناجي طعمة، ويظهر تكاتف شعب العراق 
بكل مكوناته، في مواجهة قوى الظالم والطغيان 
في  ويحكي  ال��ع��راق.  ت��اري��خ  محو  ح��اول��ت  التي 
التي  الجرائم  عن  توثيقي  تشويقي  درامي  إطار 
العراق  أهل  بحق  اإلرهابية  الجماعة  ارتكبتها 
3 سنوات شهدت أحداثاً مأساوية دموية.  خالل 
وهي  ج��وان��ا،  شخصية  المسلسل  ف��ي  وتجسد 
من  مجموعة  مع  مشاكل  عدة  في  تتورط  طبيبة 
فتيات  على  اعتداء  بجرائم  يقومون  اإلرهابيين 

وخطفهن. 
التأجيل،  سبب  ه��و  ه��ذا  أن  أعتقد  وق��ال��ت: 
القاسية،  المشاهد  من  العديد  يتضمن  فالعمل 
الواقع.  في  يحدث  لما  الحقيقية  الصورة  كنقل 
بغداد  في  وتحديداً  العراق  في  يجري  والتصوير 
مناسب  غ��ي��ر  المسلسل  ج��ع��ل  م��ا  وك��ردس��ت��ان، 

للعرض في شهر رمضان. 

استعنت بأصدقائي 
المحامين للتعّرف إلى 

أسرار المهنة

ر عملين   قالت صبا: ألول مرة أصوِّ

للعرض في موسم واحد، ما أصابني 

باإلرهاق الشديد، السيما أن »توبة« كان 

ر في لبنان، و»سوتس بالعربي«  يُصوَّ

في القاهرة. وكنت أحرص على تنسيق 

الوقت والسفر بين البلدين، وأحيانًا لم 

أكن أحصل على قسط كاف من النوم.

بين لبنان والقاهرة

صبا مبـــــارك: 

»suits« بالعــربي فــــاق توقعـــــاتي
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إحدى مطبوعات

خميسيات

الحلقات  في  يضحكونني  الرمضاني  الفني  والتسابق  المسلسالت  مخرجو  ـ 
رحالهم،  ويحملوا  خيامهم،  يقشعوا  أن  يريدون  وكأنهم  يشعروني  األخيرة، 
المط  وتيرة  يعجلون من  المعالم، تجدهم  ما غير واضحة  نحو جهة  ويغادروا 
إيقاع سريع لكي  إلى  الليالي األولى، ويحولونها  التي كانت في  واللت والعجن 
ينفضوا به ما تبقى في أياديهم من مشاهد القصص التي ال تنتهي، ويريدون 
ويزجون  الحرامي،  من  فيقتصون  تتابعهم،  التي  الجماهير  يصالحوا  أن  بذلك 
خاطئ  كل  من  ويرجون  للحق،  وينتصرون  البطل،  ويساندون  السجن،  في  به 
في  يعالجونه  المدمن  حتى  رمضان،  من  األواخــر  العشر  األيــام  في  يتوب  أن 
أيام معدودة، ويجعلونه ال يفّوت فرض الجماعة، والتي ظلمت عائلتها، وعّقت 
المرأة  هذه  تقولون  األخيرة،  الحلقة  في  المنهمرة  دموعها  ترون  لو  والدتها، 
تلقاهم  الربكة  فمن  المحلية  المسلسالت  أما  سجادتها،  فارقت  ما  عمرها 
ينسون شخصيات، وتضيع وسط العجلة والزحام أو تظهر شخصية فجأة رغم 
أنها توفيت في الحلقة الـ 17، كما يفترض، لكنهم نسوا األمر، ويظهر الموضوع 
أن مركباً و»َطَبع«، وبطلنا الث على ساحل أو أنقذه بّحارة، وأخذوه معهم إلى 
ديارهم فاقد الذاكرة، وفي الحلقة األخيرة ترجع له ذاكرته، ويعود إلى البالد.. 

ومن هذا الخريط، والتسالي الرمضانية!
وهي  ذلك،  غير  أنها  اعرف  طيبة،  أمــورك  لك:  يقول  واحــداً  تسمع  حين  ـ 
تصبيرة أو جبيرة، ال تغني من جوع، وال تجبر كسراً، وال توسد ضرساً، لكن 
يريد قائلها أن يبيعك وهماً أو يلقمك حجراً، فتذهب مطمئناً أو كما قال لك 
بعدها  لكن  تحاتي«،  ال  ــّرة  »أمَّ وراءهــا:  مردفاً  طيبة،  أمــورك  أن  على  تأكيداً 

ستظل »تحاتي وتقاسي وتعاشي«.
ـ حين تسمعهم يقولون: »تطبق الشروط واألحكام«، اعرف أنها تطبق عليك، 
ال لك، وأنها حيلة للتخلص من الوعود اإلعالنية شبه الكاذبة، وما تلك العبارة 

إال قطعة حالوة، سرعان ما تذوب في الفم، لكن ليس آخرها أطيبها!
ـ حين تسمعهم يقولون لك: سارعوا فالكمية محدودة أو العرض ساٍر حتى 
على  يحّفزوك  أن  يريدون  أو  بائرة  بضاعة  ألنها  تصدق،  فال  الكمية،  نفاد 
البضاعة  وأن  »مكودة«،  الكمية  أن  تماماً  تيقن  لكن  الضروري،  غير  الشراء 
مكدسة، وأن ال شيء كثيراً سيفوتك، مثلها مثل تلك العبارة الممجوجة: للبيع 
بداعي السفر، وهو في حقيقته بيع بال سفر، يريد أن ينشب في رقبة مواطن، 
بعد ما راحت موضة مواطن كفيل، وأمر آخر من يطعم بشارة نخيل مصفح، 
ال يمكن أن يفارقه، ولو بَّرز ببضاعته على الرصيف، ونادى عليها: »يا اهلل.. 

مال اهلل«!
ـ »عيناوي« هذه السنة، تبارك اهلل.. ما شاء اهلل، على رأي إخواننا حديثي 
التدين، وبعدها سرقها منهم أصحاب المطاعم ووجبات األكالت الشعبية على 

الرحمن«  »تبارك  بعبارتهم:  االجتماعي..  التواصل  وسائط 
ليس  كانت غير شهية..  ولو  لقمة  أي  يقولونها على  وأصبحوا 
السنة  العين والعيناوية هذه  المهم حديث  مهماً هذا الحديث، 
الذي يجب أن نرفع له ولهم »الشابوه«، ولتلك المدينة الغالية 

نقول: »عيديتك.. عيديتين«!

amood8@alIttihad.ae

العمـود الثامـن

ناصر الظاهري

التوزيع واالشتراكات

من داخل الدولــة: 20 22 800 

من خارج الدولة: 4145050 9712+      
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»الدوام عن ٌبعد« 
يقلـــــق موظفــــي »آبل« 

وجهت مجموعة من موظفي »آبل« خطاباً إلى 
إدارة الشركة بشأن السياسة الجديدة للعمل 
عن بُعد، في الوقت الذي تستعد فيه الشركة 
بعد  المكاتب،  من  للعمل  الموظفين  إلعــادة 

احتواء جائحة »كورونا«.
المفتوح  الخطاب  في  الموظفون  واشتكى 
للموظفين  التي تسمح  الجديدة  السياسة  من 
بالعمل يومين أسبوعياً فقط من المنزل، حيث 

قدمتها  التي  األسباب  آبل  موظفو  رفض 
الشركة لتبرير السياسة الجديدة التي 

وصفها الموظفون في خطابهم بأنها 

مهدرة للموارد وغير مرنة. وقالوا إنها ستؤدي 
ــى سيطرة »فــئــة األصــغــر ســنــاً وأصــحــاب  إل
البشرة البيضاء والذكور واألكثر صحة« على 
آي  هواتف  تنتج  التي  الشركة  في  العمل  قوة 

فون الذكية.
سان فرانسيسكو )د ب ا(

موسم
اإلبحـــــار

ملكة الدنمارك مارغريت الثانية 
تستعد للصعود إلى متن السفينة 
الملكية Dannebrog أثناء حضورها 

مراسم بدء موسم اإلبحار في 
ميناء كوبنهاغن.

 )رويترز(

أعلى محطة لمراقبــــة الطقـــس 

»صينيـــــــة«
إنـــشـــاء محطة  كــشــفــت الــصــيــن عـــن 
الجوية  األرصــاد  لمراقبة  أوتوماتيكية 
على ارتفاع يزيد على 8800 متر، وهو 
العالم.  في  نوعه  من  األعلى  االرتــفــاع 
إن  لــأنــبــاء:  »شينخوا«  وكــالــة  وقــالــت 
على  المحطة  انشؤوا  صينيين  باحثين 
بين  الــحــدود  على  تشوموالنغما  جبل 
إعالم  وسائل  ونقلت  ونيبال.  الصين 

التابع  التبت  هضبة  أبحاث  معهد  عن 
أمــس،  للعلوم،  الصينية  لأكاديمية 
المحطة  محل  حلت  المحطة  إن  قوله: 
8430 متراً على  الموجودة على ارتفاع 
والتي  الــجــبــل،  مــن  الجنوبي  الــجــانــب 
أنشأها علماء بريطانيون وأميركيون في 

عام 2019، لتصبح األعلى في العالم.
بكين )وام(

للمخرج  »فــورتــكــس«  فيلم  يستكشف 
جاسبر نوي التقدم في العمر وما الذي 
من  فشيئاً  شيئاً  الذاكرة  فقدان  يعنيه 
خالل ثنائي مسن يعيشان معاً بشقة في 
باريس مليئة بالكتب والذكريات. الرجل 
أنه باحث في مجال األفالم  مؤرخ كما 

ويكتب كتابا عن الصالت بين
محللة  والــمــرأة  واألحـــالم،  السينما 

نفسية متقاعدة تعاني ألزهايمر.

يستخدم نوي تقنية الشاشة المنقسمة 
مشاهدة  من  يمكننا  ما  الفيلم،  طــوال 
في  مختلفين  مكانين  في  شخصيتين 
يعاني  كيف  يظهر  وهذا  نفسه.  الوقت 
العمر،  التقدم في  شخصان من عملية 
وإمكانية أن يصبح المرض خارجاً عن 

السيطرة.
باريس )د ب أ(

 شنت السلطات األلمانية 
حملة دهم وتفتيش كبيرة 

ضد عصابة في والية شمال 
الراين-ويستفاليا غربي 

ألمانيا.
وأعلن االدعاء العام في 

مدينة دوسلدورف أن نحو 
100 شرطي

فتشوا 14 عقارًا في مدن 
زولينجن واليشلينجن 

وفوبرتال وأونا.
وأوضحت السلطات أن 

الحملة استهدفت 5 متهمين 
ينتمون لعائلة كبيرة

لالشتباه في تربحهم ماليين 
اليوروهات عبر صفقات غير 

مشروعة، من بينها
االتجار في تبغ النرجيلة، 

إلى جانب الحصول على 
أموال عامة عبر االحتيال.

فوبرتال )د ب أ(

عصابـــــــة 
»عائلية«

ستصبح ريو دي جانيرو في مايو 2023 
أول مدينة غير أوروبية تستضيف قمة 

الويب )ويب ساميت(، أحد أبرز المواعيد 
العالمية في مجال االقتصاد الرقمي 

والتقنيات الجديدة.
وقال رئيس قمة الويب بادي كوسغرايف 

عبر الفيديو: »أنظار المستثمرين 
الدوليين شاخصة نحو أميركا الالتينية، 
والبرازيل بالتحديد، إذ تجذبهم الطفرة 

الكبيرة في الشركات الناشئة«. وأوضح 
المنظمون أن النسخة البرازيلية لن تكون 
بدياًل عن تلك المقامة في لشبونة، والتي 

ستستمر »حتى 2028 على أقل تقدير«.
وبالتالي فإن قمة الويب التي استضافت 

أسماء بارزة في القطاع من أمثال إيلون 
ماسك، أو مشاهير مثل بونو مغني فرقة 

»يو تو«، ستقام مرتين سنويًا.
ريو دي جانيرو )أ ف ب( 

»قمة الويب«
في ضيافة ريو دي جانيــــرو

»فورتكس«..
دراما عـن التقــدم فـــي العمــــر

لحظـــــات سعيــــــــدة 
تتواصل إجازة عيد الفطر المبارك، ليعيش األطفال لحظات سعيدة ال تمحى من ذاكرتهم 

في  الحدائق والموالت، ورحبت الحديقة المركزية بالشارقة بالزوار الذين استمتعوا بالطقس 
المعتدل والطبيعة الخالبة. )تصوير: أفضل شام(
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