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شــدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولــة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبــي، رعاه الله، على أهمية أن 
يكون هناك رؤية محددة لما ســيؤول إليه مســتقبل العالم وكيفية 
التدخل في تشــكيلها، مؤكداً ســموه امتالك اإلمارات لرؤية واضحة 
للمســتقبل تضعها ركيزة رئيسة لتقدمها ورفعة شعبها بسواعد أبناء 

الوطن وأفكارهم وإبداعاتهم.
جــاء ذلــك لدى حضور ســموه أمــس جانباً من مؤتمــر «منظمة 
الرؤســاء الشباب» في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة ما يناهز 
2500 من كبار الرؤســاء والمديرين التنفيذيين من فئة الشــباب من 

نحو 130 دولة.
وأكد سموه أن اإلمارات تتطلع إلى مرحلة جديدة تنتقل فيها من 

«المشــاركة» في صنع غد أفضل لإلنسانية إلى «الريادة» في تحقيق 
هــذا الهدف بمشــاريع نوعية تطال آثارهــا اإليجابية مختلف أرجاء 
العالم. وأكد ســموه أن أهداف المؤتمــر تتطابق مع رؤية اإلمارات 
نحــو إيجاد عالم أفضل لألجيال الحالية والقادمة وأن منهج المنظمة 
يتوافــق مــع نهج دولتنا فــي إعمال الفكر المبــدع والمبتكر إليجاد 
حلول من شــأنها تمكين اإلنسان من مواجهة التحديات التي ال تلبث 
أن تتصاعــد ما يوجب مضاعفة الجهد المشــترك للخروج من دائرة 
مواجهة تلك التحديات إلى مســاحة أرحــب تركز على خلق الفرص 
ودفع عجلة التنمية العالمية بما يعود بالنفع على البشر جميعاً. وفي 
مداخلة لســموه خالل المؤتمر، أكــد أن اإلمارات نجحت في تقديم 
نموذج يحتذى في التفاهم والعيش المشترك على أسس راسخة من 

التســامح واالنفتاح وتقبل االختــالف والقناعة 
بأن هذا التنوع هو مصدر من مصادر القوة.

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائــب القائــد األعلى للقــوات المســلحة، عمق الروابــط التاريخية 
ومتانــة العالقات االســتراتيجية مع الســعودية.جاء ذلك بمناســبة 
حضور ســموه إلى جانب خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان 
بن عبدالعزيز آل ســعود عاهل المملكة العربية الســعودية الشقيقة 
أمس، العرض العســكري في ختام «رعد الشــمال»، مشــدداً سموه 
على أن التعاون العســكري الوثيق بيــن البلدين هو صمام أمان في 
وجــه أي تحديات قد تهــدد المنطقة. وأضاف ســموه أن اإلمارات 
بقيــادة صاحب الســمو الشــيخ خليفة بــن زايد آل نهيــان رئيس 
الدولة، حفظه الله، والســعودية بقيادة خادم الحرمين الشــريفين 
الملك ســلمان بن عبد العزيز آل سعود، تمتلكان رؤية شاملة تجاه 

التحديات التي قد تواجه المنطقة وفق اســتراتيجية تعاون وتنسيق 
مشترك. وأشار ســموه إلى أن «رعد الشمال» رسالتها األساسية هي 
أن الدول المشاركة تتعاون على حماية أمنها وحدودها وتعمل على 
رفع اســتعدادها العســكري في ظل بيئة إقليمية ودولية تحتاج إلى 
أقصى درجات الحيطة واالستعداد. وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز 
علــى «تويتر»: «فخورون هذا اليوم بتضامننا في رعد الشــمال وأن 
يشــاهد العالم عزمنا جميعاً على ردع قوى الشر والتطرف ومحاربة 

اإلرهاب».
إلى ذلك التقى سمو ولي عهد أبوظبي أخاه الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني أمير  قطر  في مدينة الملك خالد العســكرية بمدينة حفر 
الباطن أمس، وتم خالل اللقاء اســتعراض العالقات األخوية القائمة 

بين البلدين وســبل تعزيزها وتطويرها إضافة 
إلى بحث عدد من القضايا اإلقليمية والدولية.

حققت قوات الشــرعية في تعز أمس انتصارات واسعة 
وســط انهيــار متســارع للمتمردين علــى كل جبهات 
المحافظــة، حيث حــررت المقاومة اللــواء 35 مدرع 
والمطار القديم في الجبهــة الغربية واتجهت لاللتحام 
بقوات الشــرعية في جبهة الضباب ومديرية المســراخ 

التي تم استكمال تحريرها. 
وبتأميــن طريق تعز الضبــاب التربة عدن يكون فك 
الحصــار عن مدينــة تعز تحقق عملياً، وينتظر انتشــار 

المقاومة إلعالنه رسمياً. 
وشــهدت مدينة تعــز احتفاالت ومســيرات عفوية 
حاشدة خرجت للشــوارع، احتفاء باالنتصارات الكبيرة 
التي حققها الجيش الوطني والمقاومة الشــعبية وقرب 

القضــاء النهائــي على الحصار المفــروض على المدينة 
منذ أبريــل الماضي.  على جبهة صنعاء، واصلت قوات 
الجيــش الوطني مهامها في تحرير عدد من المواقع في 
المدخل الشــرقي للعاصمة، حيــث تمكنت من تطهير 
منطقة قــاع بران وبني بارق في طــارق مديرية نهم. 

وخاضت قوات الشــرعية مواجهات عنيفة 
بمنطقة بران غرب نهم.

أعلنت األمم المتحــدة تنظيم انتخابات في 
سوريا بعد 18 شــهراً من بدء جولة مرتقبة 
للمفاوضــات بيــن الحكومــة والمعارضــة 
الســوريتين فــي جنيــف بعد غــٍد االثنين 
بعــد تأكيــد الطرفين مشــاركتهما، في ظل 
اتفاق هدنة هش شــهد أمس مقتل خمســة 
مدنيين في شــمال البالد.  وصرح المبعوث 
األممي إلى ســوريا ستافان دي ميستورا في 
مقابلة مع وكالة «ريا نوفوســتي» الروســية 
نشــرت أمس، أن مفاوضات السالم المقررة 
فــي جنيف بيــن 14 و24 مارس ســتتناول 
ثالث مســائل هي تشــكيل حكومة جديدة 
جامعة ودســتور جديد وإجراء انتخابات في 

األشــهر الـ18 المقبلة اعتباراً من موعد بدء 
المفاوضات أي 14 مــارس الجاري، وأضاف 
أن االنتخابات الرئاســية والتشــريعية ستتم 

بإشراف األمم المتحدة. 
وأكــد دبلوماســيون أن قــوى كبــرى 
قريبــة مــن المحادثــات تبحــث إمكانية 
تقســيم ســوريا تقســيماً اتحادياً يحافظ 
علــى وحدتها كدولة واحــدة بينما يمنح 
الســلطات اإلقليمية حكماً ذاتياً موســعاً. 
وقــال دبلوماســي بمجلــس األمن، طلب 
عدم نشر اســمه، إن بعض القوى الغربية 
الكبرى وليســت روســيا فحســب تبحث 
أيضاً إمكانية إقامة نظام اتحادي لســوريا 

الفكــرة على دي  وعرضــت 
ميستورا.
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صّنفت جامعة الدول العربية حزب الله منظمة إرهابية، 
وذلــك في ختــام اجتماعــات لمجلــس وزراء الخارجية 
العــرب أمــس الجمعــة، وأكــد وكيــل وزارة الخارجية 
البحرينية محمد بن مبارك سيار صدور القرار في مؤتمر 

صحافي.
في األثناء، انسحب الوفد السعودي اعتراضاً على كلمة 

وزيــر الخارجية العراقي إبراهيــم الجعفري، والتي دافع 
فيها عن حزب الله اللبناني وميليشــيات الحشد الشعبي، 
ليعود الوفد مرة أخرى بعد انتهاء كلمة الوزير العراقي.

وأكد مجلس الجامعة استمرار دعم الشرعية الدستورية 
فــي اليمــن. وجــدد تأكيــده علــى أن أي مفاوضات ال 
بد أن تنطلق مــن المبادرة الخليجيــة وآليتها التنفيذية 
ومخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطني الشــامل وقرارات 

مجلس األمن ذات الصلة. 

علــى صعيد متصل، أكــدت اللجنة الوزاريــة العربية 
الرباعيــة المعنيــة بمتابعــة تطورات األزمة مــع إيران، 
برئاســة معالــي د. أنور قرقــاش وزير الدولة للشــؤون 
الخارجيــة، إدانتها واســتنكارها التدخــالت اإليرانية في 
الشــؤون الداخليــة للــدول العربيــة. وطالبــت اللجنة 
إيــران بوقــف هــذه التدخالت، بمــا في ذلــك دعمها 

األعمــال اإلرهابيــة والتخريبية والكف عن 
التصريحات العدائية واالستفزازية.
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يفتــح مجلــس أبوظبــي للتعليم غــداً األحد باب تســجيل 
الطلبة المقيمين المتميزين الراغبين في االلتحاق بالمدارس 
الحكوميــة للعام الدراســي المقبل ٢٠١٦ -٢٠١٧، وتســتمر 
عملية التسجيل حتى الخميس وفقا لضوابط محددة، ترتكز 
على الشواغر المتوفرة والكثافة الطالبية المعتمدة للصفوف 
الدراسية، ويشترط أال يزيد عدد الطلبة المقيمين على ٢٠٪ 

من اعداد الطلبة وأن يجتازوا الشروط الخاصة بااللتحاق.
أعلنــت اللجنة المنظمة ألســبوع المرور الخليجي الذي ينطلــق غدا االحد على 
مســتوى الدولة عن اطالق منصات عرض تفاعليــة في عدد من المراكز التجارية 
بــكل من أبوظبــي والعين والمنطقــة الغربية ومحاضرات وندوات ومســابقات 
تثقيفيــة ومقاطع فيديــو تحفيزية وتفاعليــة تتناول في مجملها توجيه ســلوك 

مستخدمي الطرق بأساليب مبتكرة تحاكي الواقع. 

أعلنت مجموعة بريد اإلمارات عن مسابقة 
تصميم بطاقة تهنئة بريدية بمناســبة «يوم 
األم» لألطفال والشباب من طلبة المدارس 
والكليــات بين ١٢ و٢٢ ســنة تحت وســم 
تصميم  اختيار  وســيتم  #أول_من_يهنئها، 
البطاقــة البريدية الفائزة من بين اللوحات 
الفنية التي سيشــارك بها الطالب وستمنح 

الجوائز النقدية حسب الفئة العمرية. 
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حضر صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه ســمو 
الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائــب حاكم دبــي، أمس جانباً مــن مؤتمر 
منظمــة الرؤســاء الشــباب فــي مركز دبي 
التجاري العالمي، بمشــاركة ما يناهز ٢٥٠٠ 
مــن كبار الرؤســاء والمديريــن التنفيذيين 
من فئة الشــباب لكبرى مؤسســات األعمال 
العالميــة مــن مختلف الــدول األعضاء في 
المنظمة وعددها نحو ١٣٠ دولة، لمناقشــة 
جملــة من الموضوعات المهمــة والمتنوعة 
ضمــن محــور رئيس وهــو تحقيــق الرؤية 
في شــتى المجاالت السياســية واالقتصادية 

واالجتماعية والثقافية. 
وأشــار صاحــب الســمو الشــيخ محمد 
بن راشــد آل مكتــوم، رعاه اللــه، أن دولة 
اإلمارات ومنذ تأسيســها حرصــت على أن 
يكون لهــا دور فعال ومؤثــر ضمن نطاقيها 
اإلقليمــي والدولي، حيث اتخذ هذا الحرص 
أشــكاًال متنوعة ربما كان أبرزها المشــاريع 
التنمويــة العديدة التي أســهمت بها دولتنا 
في أكثر من ١٤٠ دولة حول العالم، مشــيراً 
ســموه إلــى أن دولة اإلمــارات تتطلع إلى 
مرحلة جديدة تنتقل فيها من المشاركة في 
صنع غد أفضل لإلنســانية إلــى الريادة في 
تحقيــق هذا الهدف بمشــاريع نوعية تطال 

آثارها اإليجابية مختلف أرجاء العالم. 

وأعرب صاحب الســمو نائب رئيس الدولة 
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي عن 
ترحيبــه بانعقاد هــذا المؤتمــر المهم في 
دولــة اإلمارات كمــا رحب ســموه بجميع 
المشــاركين فيه من مختلــف أنحاء العالم، 
مؤكــداً أن أهداف المؤتمر تتطابق مع رؤية 
اإلمــارات نحــو إيجاد عالم أفضــل لألجيال 
الحاليــة والقادمــة، وأن منهــج المنظمــة 
يتوافــق مع نهــج دولتنا في ناحيــة إعمال 
الفكر المبدع والمبتكر ضمن شتى المجاالت 
إليجاد حلول من شــأنها تمكين اإلنسان من 
مواجهــة التحديات التي ال تلبث أن تتصاعد 
علــى الصعيــد العالمي يوماً تلــو اآلخر، ما 
يوجب مضاعفة الجهد المشترك للخروج من 
دائــرة مواجهة تلك التحديات إلى مســاحة 
أرحب أخــرى تركز على خلق الفرص ودفع 
عجلة التنمية العالمية بما يعود بالنفع على 
البشر جميعاً دون تفريق، ومنح الدول األقل 
حظاً األمل في مســتقبل يمكن لشعوبها فيه 

اللحاق بركب التطور العالمي. 

وأثنى ســموه علــى اختيار مؤتمــر منظمة 
الرؤساء الشــباب لموضوع «تحقيق الرؤية» 
محــوراً لهذا اللقاء المهــم الذي يجمع نخبة 
مــن العقــول وصنــاع القرار حــول العالم، 

مشــيراً ســموه أنه من األهميــة بمكان أن 
يكــون هناك رؤية محددة لما ســيؤول إليه 
مستقبل العالم وكيفية التدخل في تشكيلها 
والتعاطــي بكفــاءة عاليــة مــع المتغيرات 
المتســارعة المحيطــة بها للخــروج بأفضل 
النتائــج، مع أهمية إيجاد مســارات محددة 

لتحقيق تلك الرؤية. 
وأكد سموه امتالك دولة اإلمارات لرؤية 
واضحــة للمســتقبل تضعها ركيزة رئيســة 
لتقدمها ورفعة شــعبها بسواعد أبناء الوطن 
وأفكارهــم وإبداعاتهم، عالوة على امتالكنا 
كذلك للخطط الكفيلــة بتحقيق تلك الرؤية 
وصوًال إلى الهدف األول وهو سعادة شعب 
اإلمــارات وكل مــن يعيش علــى أرضها أو 

يقصدها زائراً. 

ونّوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم، رعــاه الله، بدور الشــباب بما 
يملكون من فكر متجدد وطموحات عريضة 
وتطلعــات إلى غــد يزيّنــه األمــل، مؤكداً 
ســموه ثقته فــي أن شــباب العالم قادرون 
على إيجــاد وتفعيل فــرص التطوير بالفكر 
المبتكــر والحلول المبدعــة، إذا ما توافرت 
لهم الفرصــة للمشــاركة بأفكارهم الخالقة 
والمســاحة الالزمــة والدعــم المالئم الذي 

يحفزهم على االضطالع بهذا الدور. 
وفي مداخلة لســموه خالل المؤتمر أكد 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم أن دولة اإلمارات نجحت في تقديم 
نموذج يحتذى في التفاهم والعيش المشترك 
على أســس راسخة من التســامح واالنفتاح 
على فكر اآلخرين وتقبل االختالف والتباين 
الفكري والثقافــي والقناعة بأن هذا التنوع 
هو مصدر من مصادر القوة، منوهاً ســموه 
أن دبي تتواجد فيهــا جاليات أكثر من ٢٠٠ 
جنســية تعيش جميعها وتعمل في إطار من 
التناغم والتفاهم الكاملين، في الوقت الذي 
تســعى فيه الحكومة لتوفير ســبل السعادة 

للجميع بغض النظر عن الجنس أو اللون. 

وتطرق ســموه أمام جمع ضخم من قيادات 
األعمــال فــي العالــم إلــى مجموعــة من 
المحطــات المهمة التي مــرت بها دبي في 
رحلتهــا التنمويــة التي تميــزت في جميع 
مراحلهــا بــروح التحدي، ومــا تضمنته من 
مشــاريع نوعية وما أثمرته من مؤسســات 
أعمــال باتــت تتمتع بشــهرة عالمية، وقال 
ســموه «لقد عودتنــا بيئتنا علــى أن نكون 
دائمــاً مقبلين علــى التحديــات وأال نهابها 
مهما بلغت من صعوبــة، بل أن نقدم عليها 
بشــجاعة ونجتهد في أن نجد في قلب تلك 
التحديــات فرصاً تعيننا على تجاوزها بمزيد 
من التميز والقدرة على اإلنجاز. ولدينا اليوم 
مؤسســات تنافس عالمياً ونفخر بها ونعّول 
عليهــا آماالً كبيــرة ضمن مجمــل منظومة 

اقتصادنا الوطني». 

07



03

■ محمد بن راشد متحدثاً خالل المؤتمر
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شــدد صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 
اللــه، على أثــر الطاقــة اإليجابية في 
تعزيز قدرة الشــعوب علــى النهوض 
بمجتمعاتها وتحقيــق طفرات تنموية 
من خالل تحفيز تلك الطاقة في نفوس 
بأســباب  وإمدادهم  المجتمع  أفــراد 
التفاؤل وإشــاعة األمل فــي النفوس، 
مؤكداً ســموه دور األفــراد في تعزيز 
تلك الروح في أنفسهم ولدى أسرهم 
وضمن محيطهم ما يســاعد على خلق 
مجتمعات حريصة على إحداث تطوير 
بّنــاء فيها، منوهــا ســموه أن الروح 
اإليجابية كانت دائما حاضرة في كافة 
االنجازات التي حققتها دولة اإلمارات 
التــي ال تدخــر جهداً فــي تعزيز تلك 
الروح بيــن أبنائها وحثهم باســتمرار 
علــى اتخاذهــا مداداً لهم فــي الحياة 

لمزيد من التميز والنجاح.

جــاء ذلك خــالل كلمة ســموه أمس 
في مؤتمر منظمة الرؤســاء الشــباب 
في مركز دبــي التجاري العالمي، وتم 

بحضور صاحب الســمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، تكريم 
مايــك موهر، مــن واليــة كاليفورنيا 
هيكــوك  «راي  بجائــزة  األميركيــة 
للخدمة المميزة» وهي أرفع أشــكال 
التكريــم الممنوحة مــن قبل منظمة 

الرؤســاء الشــباب لألفــراد أصحــاب 
االلتــزام الواضح واالنجازات المتميزة 
واإلســهامات والخدمــات البارزة في 
مجــال دعم األعمــال، وذلــك تقديراً 
لــدوره الرائد فــي مســاندة أهداف 

المنظمة.
الرؤســاء  منظمة  مؤتمــر  وحضــر 
الشــباب إلــى جــوار صاحب الســمو 
نائــب رئيــس الدولة، معالــي محمد 
عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس 
الوزراء والمستقبل، ومعالي ريم بنت 
إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون 
التعاون الدولي، وهالل سعيد المّري، 
مدير عام دائرة الســياحة والتســويق 
التجاري بدبي مدير عام ســلطة مركز 
دبي التجاري العالمي، وخليفة ســعيد 
ســليمان، مدير عام دائرة التشريفات 

والضيافة في دبي.

ويشــارك في المؤتمــر نخبة من قادة 

التطويــر حــول العالــم، اجتمعوا في 
دبــي لبحث الســبل الكفيلــة بإيجاد 
مستقبل أفضل، ومناقشة أهم القضايا 
التي تواجــه اإلنســانية، حيث أوضح 
المشــاركون في المؤتمــر أن المحور 
الرئيس للنقاش وهو «تحقيق الرؤية» 
تــم اســتلهامه من دبي التــي تمكنت 
خــالل ســنوات بســيطة مــن تصدر 
المشــهد التنموي كواحدة من أســرع 

مدن العالم نمواً وأكثرها ديناميكية.
وتعتبــر دبــي المدينــة األولى في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
التي تحظى باســتضافة هــذا التجمع 
العالمي المهم، بما تمثله دبي كنموذج 
لتحويــل الرؤية إلى واقع ملموس من 
خالل مجمل انجازاتها ومشاريعها ذات 
الشــهرة العالمية والتــي باتت تحظى 
بتقديــر رفيع علــى الصعيــد الدولي 
لتكامل عناصر االبتــكار واإلبداع فيها 
وألثرها في تقديم نوعية حياة كريمة 

ومتميزة لجميع أفراد المجتمع.

 خالل مؤتمر منظمة الرؤساء الشباب، يستمع أكثر من 2500 
من القيادات التنفيذية العليا لمؤسسات األعمال العالمية إلى 
أكثــر من 50 مســؤوالً وخبيراً ومتخصصاً حول طيف واســع 
من الموضوعات الحيوية التي تتنوع بين السياســة واالقتصاد 
واألمــن، والرعايــة الصحيــة، واالبتكار والبيئــة وغيرها من 
الموضوعات المتعلقة بمســتقبل العالــم، في حين يُعدُّ هذا 
المؤتمــر من أهم الفعاليات التي تتضمنها األجندة الســنوية 
لمنظمة الرؤســاء الشباب والتي يتجاوز عددها 5000 فعالية 

على مستوى العالم أجمع.

تابعت أمــس فعاليات انطالقة «مؤتمر الرؤســاء 
الشــباب» فــي دبــي وكان موضوعــه الرئيســي 
«الرؤية». وحينما تســتضيف دبــي مؤتمرا كهذا 

فهي الجديرة فعال باحتضانه. 
فقــد كانت اإلمارات الدولــة الرائدة في المنطقة 
في وضع رؤيــة واضحة ضمن خطة اســتراتيجية 
للدولة وفــق معايير عالمية. فقــد حركت المياه 
الراكدة في التخطيط االســتراتيجي واإلداري في 
المنطقة. فلم نكن نســمع في الســابق عن رؤية 
بلد وأهــداف واضحة محكومة بخطة زمنية قابلة 
للتطبيــق واألهم القياس. وكمــا هو معروف فإن 
الرؤيــة في عالم التخطيط اإلداري الحديث تنبثق 

منها الرسالة واألهداف. 
ومما سرني أيضا أن هؤالء الشباب سيرون ما قرأته 
مــن تفاصيل خطــة اإلمارات، وكيــف يقيم رئيس 
 .KPI الــوزراء وزراءه على طريقه معاييــر األداء
فهذه الطريقة التي يمارســونها القادة الشباب في 
أعمالهم التجارية كالرؤية والرســالة واالستراتيجية 
هــي كلها أمور قابلة للتطبيــق في البلدان وهو ما 
يشــاهده الجميع على أرض الواقــع وعلى مراحل 
زمنيــة، باإلمارات. وأبرزها موضوع الســاعة وهو 
رغبة قــادة البالد في االحتفــال قريبا بآخر برميل 
نفــط يعتمــد عليه كمصــدر وحيد للدخــل. فهم 
يريــدون تنويع مصادر الدخــل وأن تصبح عائدات 
النفط مردودا فائضا يتم استثماره لألجيال المقبلة. 
وأتمنــى أن يتســنى لهــؤالء القــادة الواعدين أن 
يشاهدوا في زيارات ميدانية ما أطلعني عليه أحد 
الــوزراء من آلية الرقابة على الوزراء وكيف يمكن 
لرئيــس الوزراء نفســه أن يتابــع أداء وزرائه عبر 
جهاز االيباد. وكيف يمكن أن يعرف الوزير ترتيبه 
وتقدمه أســبوعيا بين الوزراء الذين يتسابقون في 
تطبيــق نحو 3600 معيار أداء لكل وزارة من دون 
أن يعرف اسم الوزير الذي يسبقه. وذلك بحد ذاته 
يوقد شــعلة التنافس الشــريف فيما بينهم.  وليت 
القــادة أيضا يطلعون فــي ورش عمل مغلقة على 
المشــكالت الرئيسية وكيف ســاهم تفكير القادة 
واالســتعانة بالمتخصصين البارزيــن في مجاالتهم 
في حلها. وذلك ليدركوا أن صورة التخطيط ليست 
دائما وردية ألنها تتطلب مزيدا من الجد واالجتهاد 
ومكاشــفة الناس بالعقبات حتى يتفهموا ويتحملوا 

في سبيل النهوض بالدولة ومؤسساتها. 
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استقبل ياســر بن عيسى الناصر األمين 
الــوزراء فــي مملكة  العــام لمجلــس 
البحريــن، عبد الرضا عبــد الله الخوري 
سفير الدولة لدى المملكة، وذلك بمكتبه 
في قصــر القضيبية. وجرى خالل اللقاء 
اســتعراض العالقات األخوية التاريخية 
الوثيقــة والمتميزة التي تربط البلدين، 
حيث أشاد األمين العام لمجلس الوزراء 
في هذا الجانب بالتطور الذي تشــهده 
العالقات البحرينية- اإلماراتية من نماء 
وتطور على كل المجاالت والمستويات 
وبمــا توليــه الحكومة برئاســة األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيس 

الوزراء البحريني من حرص على توطيد 
هذه العالقــات المتميزة، ودعمها على 
المســتويين الثنائي والخليجي في ظل 
الرعاية والدعم، لالرتقاء بهذه العالقات 
من لــدن الملــك حمد بن عيســى آل 
خليفة ملــك البحريــن، وأخيه صاحب 
الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة، حفظه الله. المنامة- وام 

شــارك صقر ناصر الريســي سفير الدولة 
لــدى الجمهورية اإليطالية فــي المؤتمر 
المنعقــد فــي مجلس الشــيوخ االيطالي 
بعنوان «دور القيادات النسائية في األمن 

الدولي». 
وتناول المؤتمــر دور المرأة في الحرب 
والســالم والذي تحدثت فيه شــخصيات 
نســائية ايطالية تتقلد مناصب رفيعة في 
ايطاليــا من بينها وزيــرة الدفاع روبيرتا 
بينوتــي ونائبــة رئيس مجلس الشــيوخ 
االيطالي ورئيســة التلفزيــون الحكومي 
االيطالــي مونيــكا ماجونــي وعــدد من 
السياسيين من بينهم فينشينسو أميندوال 

وكيــل وزارة الخارجية االيطالية وأعضاء 
البرلمــان االيطالــي.  وفــي وقــت آخر 
التقى صقر ناصر الريســي أعضاء جمعية 
الصداقــة البرلمانية االيطالية - اإلماراتية 
فــي روما، وتم خــالل اللقاء اســتعراض 
العالقات الثنائية واالهتمامات المشتركة 
بيــن البلدين وســبل تعزيزها في شــتى 

المجاالت.          روما - وام

أشــاد صاحــب الســمو الشــيخ حميد بن 
راشد النعيمي عضو المجلس األعلى حاكم 
عجمــان، باإلجراءات التي قــام بها مكتب 
دائــرة البلدية والتخطيــط في عجمان في 
متابعــة الحالــة الجويــة مــع كل الجهات 
المعنية بالمنطقة إثر هطول أمطار الخير، 
مشــيداً ســموه بالجهود المبذولة من قبل 
فــرق الطــوارئ فيهــا لمســاعدة النــاس، 
ومتابعــة أحوالهــم وتلبيــة احتياجاتهــم 
الخدمية. جاء ذلك خالل تفقد سموه أمس 
أوضاع الســدود والبنية التحتية في منطقة 
مصفوت التابعة إلمارة عجمان إثر األحوال 

الجوية األخيرة التي سادت اإلمارات.

وزار صاحب الســمو حاكم عجمان الوديان 

الموجودة فــي المنطقة والســدود ومنها 
ســدود مزيرع وحدف واليزيــر، كما تفقد 
الطــرق واألبنيــة والمرافق  ســموه حالة 
العامة في لمنطقة مصفوت، واطمأن على 
أحوال الســكان من المواطنين والمقيمين 
وعلــى منازلهم والتأكد مــن عدم تأثرهم 
بمياه األمطار الخيرة التي سادت اإلمارات.

واطلــع ســموه علــى أحــول األحيــاء 
الســكنية والشــوارع التي لم تتأثر بالمطر 
نتيجــة ما تتوفر فيها من بنى تحتية مالئمة 

ومضخات وقنوات تصريف مياه األمطار.
وثمن سموه الجهود المبذولة  في سائر 
المناطق باإلمارة، معرباً ســموه عن شكره 
البلديــة والتخطيط بعجمان  لجهود دائرة 
في ذلك وجاهزيتها الستقبال أمطار الخير، 

التي تبشر بموسم زراعي خير.
كمــا اطلــع ســموه على منطقة ســد 
مصفوت وتابــع النتائج اإليجابية ألمطار 

الخير األخيرة، التي هطلت، الفتاً سموه 
إلى أن هذه المياه ستكون مخزوناً وفيراً 
تســتخدم للري والزراعة وهي مبشــرة 

بموسم زراعي جيد للمنطقة.

واستمع سموه لشرح تفصيلي من سيف 
بن غديــر مدير مكتــب دائــرة البلدية 
خطــة  حــول  بمصفــوت  والتخطيــط 
الطوارئ، التــي ينفذها مكتب مصفوت 
في متابعة موســم األمطار، معرباً سموه 
عــن شــكره لهــم الهتمامهــم بمنطقة 
مصفوت، وتوفير الخدمات لها مثل باقي 

مناطق اإلمارة.
البلديــة  وثمــن ســموه دور دائــرة 
والتخطيــط وجهودها فــي تطوير البنية 
التحتيــة فــي المنطقــة، بمــا يتناســب 
الجغرافية وتجهيزها لموســم  وطبيعتها 

األمطار على مدار الموسم.
رافق صاحب الســمو الشيخ حميد بن 
راشــد النعيمــي عضو المجلــس األعلى 
حاكــم عجمــان فــي الجولــة التفقدية 
ســعيد بن هديم عضو المجلس الوطني 
االتحادي، وطارق بن غليطة مدير مكتب 
صاحب السمو حاكم عجمان، وسيف بن 
غديــر مدير مكتب بلدية مصفوت وكبار 

المسؤولين في المنطقة. ■ حاكم عجمان خالل جولته التفقدية |  وام

جــددت دولة اإلمــارات التزامهــا الدفع 
قدماً بمســألتي تمكين المرأة والمساواة 
الطابع  الجنســين، مؤكدة إضفاءهــا  بين 
المؤسســي علــى مشــاركة المــرأة فــي 

النظامين التشريعي والقضائي الوطني.
 جــاء ذلــك خــالل مداخلة النــا زكي 
نســيبة المندوبــة الدائمــة للدولــة لدى 
األمــم المتحدة أمام الفعالية التي نظمتها 
مؤخــرا هيئة األمم المتحــدة للمرأة في 
مقر المنظمة الدولية بنيويورك بمناســبة 
االحتفــال باليــوم العالمي للمــرأة تحت 
شعار «المساواة بحلول عام 2030.. لنحث 
الخطى من أجل المساواة بين الجنسين».

 وأبرزت النا نسيبة خالل مداخلتها دور 
قيادة دولــة اإلمارات في تقــدم المرأة، 
مشــيرة إلــى أن قيــادة دولــة اإلمارات 
عملــت منذ تأســيس الدولــة على جعل 
مشــاركة المــرأة الكاملــة والفّعالة مبدأ 

راسخاً في كل جانب من جوانب المجتمع 
وذلك اعترافاً منها بأن المرأة شريك مساو 

في تنمية البلد«. 
 كما سلطت الضوء على إنجازات الدولة 
في مجال تمكين المرأة وقدمت عرضا عن 
منجزات الدولة في تمكين المرأة بما في 
ذلك الخطوات التــي اتخذتها الدولة نحو 
تحقيق المســاواة بين الجنســين، وقالت: 
لقد أضفت دولة اإلمارات على مشــاركة 
فــي النظامين  المــرأة طابعــاً مؤسســياً 
التشــريعي والقضائي»، مؤكدة أن األخذ 
بوجهات نظر النســاء ُيعد شــرطاً مسبقاً 
بهدف تهيئة مجتمعات فّعالة وعادلة، كما 
قمنا بإنشــاء عدد من المؤسسات الوطنية 

المخصصة لتمكين المرأة.
وخطــط  كيانــات  أيضــاً  وأبــرزت    
المسؤولة عن  وسياســات دولة اإلمارات 
تطوير المرأة ومنها تشريع القوانين التي 
تنص على مشــاركة المــرأة في المجالس 
الحكوميــة وتشــكيل مجلــس اإلمــارات 

للتوازن بين الجنســين، كما شــددت على 
أهمية االستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة 
فــي دولة اإلمــارات التي أنشــئت تحت 
رعاية ســمو الشــيخة فاطمة بنت مبارك 
رئيســة االتحاد النســائي العام الرئيســة 
األعلى لمؤسســة التنمية األســرية رئيسة 
المجلــس األعلى لألمومــة والطفولة قبل 

13 عاماً. 
الســفيرة نســيبة للصــالت   ولفتــت 
القوية بين التعليم وتمكين المرأة والنمو 
االقتصادي، مشــددة علــى أن التعليم هو 
أولويــة قصــوى لجميــع مواطنــي دولة 

اإلمارات.
وقالت إن توفير التعليم يشــكل حافزاً 
كبيــراً لجميع قطاعــات العمل في الدولة 
األمــر الذي يوّلد حاجــة كبيرة إلى جميع 
العامليــن المحليين وكذلــك إلى التوازن 
بين الجنســين في أماكن العمل الذي من 
شــأنه أن يعــزز المواقــف اإليجابية في 

المجتمع نحو منجزات المرأة. ■ النا نسيبة متحدثة خالل الفعالية األممية  |  وام 

قدمــت هيئة االعمال الخيريــة االماراتية 
وصحية  واجتماعية  إنشــائية  مســاعدات 
إلى عائالت فلســطينية وفئــات محتاجة 
لسد حاجتها الملحة إلى المسكن والعالج 

الطبي.
ومــن بين هذه المســاعدات بناء عدد 
من المســاكن لبعض العائالت التي تحتاج 
الى مســاعدة وتعاني البــؤس في حياتها 

ومعظمها ترعى أيتاما ال مساعد لهم وقد 
كلــف بناء هذه المســاكن نحو 300 ألف 
درهم في حين ساعدت مؤسسة الخدمات 
الطبية بشــراء جهاز فحص الــدم وقياس 

الضغط بقيمة مائة ألف درهم.
وأشاد وزراء ومســؤولون فلسطينيون 
بالعــون والمســاعدة التــي تقدمها دولة 
االمارات وهيئاتهــا الخيرية إلى قطاعات 
عديــدة من الشــعب الفلســطيني تعاني 

البؤس وضيق العيش. 

■ أثناء بناء منزل أيتام في نعلين  |  وام

اســتمر الطقس يوم أمــس صحواً بوجه 
عــام وغائماً جزئياً علــى بعض المناطق 
أحياناً، مع ارتفــاع ملحوظ في درجات 
الحــرارة، والريــاح جنوبيــة غربية إلى 
شمالية غربية، تحولت ظهراً إلى شمالية 

خفيفة  وكانــت  غربية 
إلى معتدلة السرعة، 
خفيــف  والبحــر 
متوســط  إلــى 
المــوج في الخليج 

العربي وبحر عمان، 
الرطوبة  تزايــد  مــع 

فــي ســاعات  النســبية 
الليــل والصبــاح الباكــر على 

بعض المناطق الساحلية والداخلية 
مســتوى  وانخفاض  الضبــاب  وتشــكل 
الرؤية األفقية على بعض المناطق خالل 

فترة الصباح الباكر.
ويتوقع المركز الوطني للرصاد الجوية 
والــزالزل أن يكون طقــس اليوم صحواً 
بوجــه عام وغائماً جزئياً أحياناً، والرياح 
خفيفــة إلــى معتدلة الســرعة، وتميل 

درجــات الحرارة إلى ارتفــاع تدريجي 
وطفيــف، والبحــر متوســط الموج في 
الخليج العربي يضطرب أحياناً في عمق 
اإلمارات الشــمالية ومتوسط الموج في 
بحر عمان، وتزداد الرطوبة النسبية في 
ساعات الليل والصباح الباكر على بعض 
المناطق الســاحلية والداخلية، ويحتمل 
تشــكل الضباب والضباب الخفيف 
على بعض المناطق الســاحلية 
خاصة المناطق الوسطي 

والغربية.
وتتراوح درجات 
المتوقعة  الحرارة 
المناطــق  فــي 
 28 بين  الداخلية 
ـ 34 درجة مئوية 
والصغــرى بين 15 ـ 
20 درجة، وتتراوح العظمى 
فــي المناطق الســاحلية بيــن 28 ـ 34 
درجــة والصغــرى بيــن 17 ـ 22 درجة 
مئويــة، بينما تتراوح درجــات الحرارة 
العظمــي في المناطق الجبلية بين 18 ـ 
27 درجة والصغرى بين 10 ـ 17 درجة 

مئوية.
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كرم الشــيخ راشــد بن حميــد النعيمي 
رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان 
فــي مكتبه صباح أمــس المهندس خالد 
معيــن الحوســني رئيس اللجنــة العليا 
المنظمة لمؤتمــر عجمان الدولي الرابع 
للبيئة 2016 وكذلك أعضاء اللجنة، وقد 
عقــد برعاية كريمة من صاحب الســمو 
الشــيخ حميد بن راشــد النعيمي عضو 
المجلس األعلــى لالتحاد حاكم عجمان، 
في مركز الشيخ زايد للمعارض والمؤتمر 
بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا في 
الفتــرة مــن 3-2 مارس الجــاري تحت 
شعار «المدن الذكية واالبتكار األخضر».

وأشاد النعيمي بجهود اللجنة المنظمة 
وما عكســته مــن جهود الفتــة وصورة 
وطنيــة تعكس االنتمــاء للوطن والوالء 
لقيادتــه الحكيمــة بمــا يترجــم الرؤى 
القيادية في تحفيز قادة المســتقبل من 
القيادات الشــابة من الشباب المواطنين 
الذيــن قدموا نموذجاً متميزاً وملموســاً 
لفريق العمل الموحــد والمنظم لجهود 
الدائرة في تنظيم المؤتمرات والفعاليات 

الكبــرى وثمــن ما قدمــه المؤتمر على 
مدى يومين من عــروض بيئية تقديمية 
متنوعــة ونوعية ومحفــزة والتي قدمها 
نخبة من أبــرز المختصين بقطاع البيئة 
والمبتكريــن وخبــراء االســتدامة حول 

العالم.
وشــكر للجنة المنظمــة للمؤتمر ما 
حققتــه من قصة نجــاح وطنية إلمارة 
عجمــان عامــة وللدائرة بشــكل خاص 
من خالل حســن التنظيم واالســتقبال 
لبرنامجه  والتنفيــذ  المؤتمــر  لضيوف 
العام، وما تضمنه للعديد من الجلسات 
تجســد  مصاحبة  وفعاليات  النقاشــية، 
الــرؤى القيادية وتترجــم جهودها وما 
تطبقــه من مبــادرات مجتمعية هادفة 
لتنمية المجتمع وتوعيته بالشأن البيئي 
مثــل مســابقة ابتكار المدينــة الذكية، 
وتحــدي الخــور والحلــول المبتكــرة 
التي تم التوصل إليها كثمرة لجلســات 
العصــف الذهنــي والنقاشــات التــي 
اإلماراتية  الجامعــات  كبــرى  أقامتهــا 
المشــاركة بالمؤتمــر مثــل الجامعــة 
األميركيــة وجامعة اإلمــارات وجامعة 

عجمان للعلوم والتكنولوجيا.

■ الخوري مع أمين عام مجلس الوزراء البحريني   |   وام 



حضــر اللواء الركــن الطيار الشــيخ أحمد 
بــن طحنون بــن محمد آل نهيــان رئيس 
هيئــة الخدمة الوطنيــة واالحتياطية حفل 
االستقبال الذي أقامه محمد مطر بن تعيب 
الكعبي بمناســبة زفاف نجله ســلطان إلى 
كريمة حميد ســالم الجابــري وذلك بقاعة 

االحتفاالت في الهيلي بمدينة العين.
وحضــر الحفل الــذي أقيم مســاء أول 
من أمــس عدد مــن كبار المســؤولين 
وأعيــان قبيلــة بني كعــب وجمع من 
األهــل واألصدقــاء والمدعوين، وتخلل 
الحفل عــروض تراثية لفرقتــي العيالة 
والحربية.           العين- وام 

حضــر الشــيخ الدكتور راشــد بــن حمد 
الشــرقي رئيس هيئــة الفجيــرة للثقافة 
واإلعالم والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي 
ظهــر أمس مأدبــة الغــداء التــي أقامها 
خلفان الكندي بمناســبة زواج نجليه ياسر 

وعيسى.
كما حضر مأدبة الغداء التي أقيمت بفندق 
السيجي بالفجيرة عدد من الشيوخ وكبار 
المسؤولين والمدعوين ولفيف من األهل 
واألصدقاء.         الفجيرة - وام 

أعلنت مجموعة بريد اإلمارات عن مســابقة 
تصميــم بطاقــة تهنئــة بريديــة بمناســبة 
«يــوم األم» لألطفال والشــباب مــن طلبة 
المــدارس والكليــات تحــت وســم #أول_

من_يهنئها، وســيتم اختيــار تصميم البطاقة 
البريديــة الفائزة من بين اللوحــات الفنية 
التي سيشــارك بها الطالب وستمنح الجوائز 
النقدية حسب الفئة العمرية.و قال إبراهيم 

بن كرم المدير التنفيذي التجاري للمجموعة 
إن المســابقة موجهة حســب فئات البراعم 
(-12 14 ســنة) وتبلغ قيمــة الجائزة 3000 
درهــم واألشــبال (18-15 ســنة) وقيمتها 
4000 درهم والبواسل (22-19 سنة) وتبلغ 
5000 درهم ،باإلضافة إلى ذكر اسم صاحب 
التصميم علــى البطاقة البريديــة ومعلومة 
مبســطة عن الفكرة والتصميم. و للمشاركة 
يجب إرسال التصميم على تويتر المجموعة 

أو انستغرام تحت وسم #أول_من_يهنئها.

لصيادي  التعاونيــة  الجمعيــة  أطلقــت 
األســماك بــرأس الخيمة نشــرة يومية 
بالحد األقصى ألســعار البيع للمستهلك 
ورقابتها وذلك حرصــاً منها على ضمان 
للتالعــب  ومنعــاً  المشــتري  حقــوق 
والمبالغة في األســعار بشكل غير مبرر، 
ما من شأنه أن يساهم في توافد العديد 
مــن المســتهلكين على الســوق، حيث 
تورد للســوق يوميــاً أكثر من 10 أطنان 
من األســماك وتزداد الكميــة مع نهاية 
األسبوع. يأتي هذا القرار العملي ضمن 
خطتها ومساهمتها بضرورة وضع قائمة 
بأســعار المنتجات التي تقدمها بشــكل 

واضح للمستهلكين.
بالسوق  األســماك  أســعار  واستقرت 
أمــس بنســبة تصــل إلــى %70 مقابل 
معروض جيد. حيث تراوح سعر أصناف 
السمك، كالهامور (الكيلو) من 40 إلى 45 
درهمــاً، والقباب الكبيــر الحبة الواحدة 
بـــ 140 درهمــاً، فيما القبــاب الصغير 
الحبة الواحدة بـ125 درهماً وجاء ســعر 
سمك الخباط الحبة بـ 80 درهماً، وسجل 

الكنعد (الكيلو) من 40 إلى 45 درهماً.

وتباينت ردود الفعل تجاه هذا اإلجراء، 
مــا بيــن ترحيــب المســتهلكين بذلك، 
الذيــن يــرون أن إعالن األســعار كتابيا 
يسهل مراقبتها من قبل البلدية ومن ثم 
الحد من أمور الفوضــى والتالعب التي 
تحكم هذا السوق، وما بين تخوف تجار 
الســمك من كون القرار قد يعيق حركة 
تداول األســماك في الســوق التي تقوم 
علــى قوانين العــرض والطلب بالدرجة 

األولى.

بــدوره، وحول مبــررات وأهــداف هذا 
القرار، أكد خليفة ســيف المهيري رئيس 
إدارة جمعيــة الصياديــن بــرأس الخيمة: 
عــن أن هــذا اإلجــراء يتضمــن وضــع 
أســعار األســماك المعروضة مكتوبة أمام 
المســتهلكين يوميــا، مــا يضمــن توحيد 
هــذه األســعار يوميا، حيــث جرى وضع 
اللوحــات أمــام كل صنف مــدون عليها 
الســعر والنــوع، دون الحاجة الستفســار 
المستهلك عن األســعار، كما كان معموال 
به في الســابق، ويتم نشــر هذه األسعار 
عبر وســائل التواصــل االجتماعي كخدمة 
ذكيــة ومفيدة للمســتهلكين في ســهولة 

التعرف على األسعار بشكل يومي. 

وأشــار إلى اإلجراءات االحترازية من قبل 
إدارة حــرس الســواحل في منــع خروج 
الصياديــن للصيــد في عــرض البحر حتى 
هدوء أوضــاع الطقس، وإن تم الســماح 
للصيــد فــي أعمــاق البحــر القريبة من 
الشــواطئ. الفتــاً مــن جهة أخــرى، إلى 
لجمعيــة  العموميــة  الجمعيــة  اجتمــاع 

الصيادين في 21 أبريل القادم.

■ اإلعالن عن المسابقة  

■ خليفة المهيري
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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن 
صقر القاســمي عضــو المجلس األعلى 
حاكــم رأس الخيمــة في قصر ســموه 
فــي مدينة صقر بــن محمد ظهر أمس 
وي. ك. ســينغ وزير الدولة للشــؤون 
الخارجيــة فــي جمهوريــة الهند الذي 

يزور البالد حاليا والوفد المرافق له.
ورحب ســموه خالل اللقــاء بالوزير 
الهنــدي فــي دولــة اإلمــارات، مؤكدا 

حرص دولة اإلمارات ورغبتها الصادقة 
فــي دفع عالقــات التعــاون والصداقة 
نحــو مزيد من فــرص النمــو والتقدم 
ودعمها في جميع المجاالت بما يخدم 
المصالح المشــتركة للبلدين والشعبين 

الصديقين.
من جانبه عبر وزير الدولة للشــؤون 
الخارجيــة الهندي عن ســعادته بزيارة 

دولة اإلمارات.
وقــال إن اإلمــارات والهند تربطهما 
عالقــات تجاريــة واقتصاديــة متينــة، 

متمنيا تحقيــق المزيد من التعاون في 
العديد من المجاالت وتوســيع اآلفاق 

لتشمل مجاالت عديدة.
وأقــام صاحــب الســمو حاكم رأس 
الخيمة مأدبة غداء على شــرف الوزير 

الهندي والوفد المرافق.
وحضر اللقاء والمأدبة الشــيخ أحمد 
بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك 
رئيــس مجلــس إدارة هيئــة المنطقة 
الحرة بــرأس الخيمة ومحمــد عمران 

الشامسي رئيس كليات التقنية العليا.

قائمة  تصدر وسم #شكراً_حماة_الوطن 
األعلــى مشــاركة على موقــع التواصل 
االجتماعي «تويتر»، محققاً ما يربو على 
46 مليون مشاهدة حول العالم، متصدراً 
الترنــد المحلي، وفق إحصــاءات «ترند 
اإلمارات»، وحظي بتفاعل كبير من رواد 

مواقع التواصل االجتماعي.
ودشن المغردون الوسم أمس مع ختام 
التمرين العســكري «رعد الشــمال» في 
المنطقة الشــمالية من المملكة العربية 
الســعودية، والذي شــاركت فيه قواتنا 
المســلحة إلــى جانب عــدد من جيوش 
العربية واإلســالمية، والذي يعد  الدول 
واحداً من أكبر التمارين العســكرية في 
العالم من حيث عدد القوات المشــاركة 
واتساع منطقة المناورات وهو ما يجعل 
هــذا التمرين يحظــى باالهتمــام على 

المستوى اإلقليمي والدولي.
وأعاد المغردون نشر تدوينات سابقة 
لصاحب السمو الشــيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولة رئيس 
مجلــس الوزراء حاكم دبــي، رعاه الله، 
والتي قال فيها: «أبناء القوات المسلحة 
هــم من يســهرون حين تنــام العيون.. 
ويضحــون حيــن يتــردد المتــرددون.. 

يطمــع  حيــن  المكتســبات  ويحمــون 
الطامعون».

البلوشــي: «ُبذلت  وكتب حمد هالل 
األرواح لحماية أرض الوطن حتى أحس 
واالطمئنان»،  والراحة  باألمان  شــعبكم 
ودون راشــد الجســمي: «نتذكر بإجالل 
الذين وضعــوا واجبهــم ُنصب  أولئــك 
أعينهــم فغدت ســيرتهم العطــرة حّيًة 
ال تموت»، وعلق عبــد الله العيدروس: 
«حماة الوطــن درعنا الحصيــن، نفتخر 
بهم ونشــد علــى أيديهــم، وندعو لهم 
بالتوفيق وأن يعينهم ويثقل موازينهم».

ووصــف عبــد اللــه المنصــوري قواتنا 
المســلحة بــدرع الوطن وكتــب: «أنتم 
فزعة للجار وأنتم من سطرتم ببطوالتكم 
وبدمــاء شــهدائكم تاريــخ ومجد وعز 

اإلمــارات»، ودون إبراهيــم بهزاد: «لن 
ننســى تضحياتكم وبطوالتكم في اليمن 
وتواجدكم في الســعودية ومشــاركتكم 

ضمن قوات التحالف».
المغــردون عــن فخرهــم  وأعــرب 
بقواتنا المســلحة وقالــوا: «القلم يعجز 
عن وصفكم..! الكلمــات والمفردات ال 
تكفي..! أظهرتم قوة بأســكم وشــدتكم 
في الشــدائد»، وكتب خليفة المزروعي: 
«رجاٌل تفخر بهم جميع األوطان فكيف 
ببالدهــم اإلمــارات، وأقل مــا يقال في 
وأسأل  (#شــكراً_حماة_الوطن)،  حقهم 
اللــه أن يحفظهم وأن يوفقهم لما يحبه 

ويرضاه».
وثمنت مغردة عزيمة قواتنا المسلحة 
وقالت: «رفعتم رؤوســنا عزًة وشموخاً 
وبكــم وبعزيمتكــم تعلو جباهنــا فخراً 

ومهابة.. حفظكم الله يا عز الوطن».

■ سعود بن صقر لدى استقباله الوزير الهندي  |  وام

اطلــع وفد مــن القيــادة العامــة للدفاع 
المدنــي فــي وزارة الداخلية على أحدث 
التجــارب والخبرات، التــي يقدمها المقر 
العالميــة لمكافحــة  للمنظمــة  الرئيــس 
الحريــق في مدينــة بوســطن بالواليات 
المتحــدة األميركية وإدارة مراكز اإلطفاء 

بالمدينة.
وقال اللواء جاســم محمــد المرزوقي، 
قائــد عــام الدفــاع المدنــي فــي وزارة 
الداخلية، إن الزيارة تأتي ضمن استراتيجية 
قطــاع الدفــاع المدني بالدولــة، لالطالع 
على الممارســات والتجــارب في البلدان 
المتقدمة فــي مجال اإلطفاء والوقاية من 
الحرائق، والحرص على التعاون مع جميع 
المنظمات والشركاء المحليين والعالميين 
من أجل تقييم وتطوير الخدمات المقدمة، 
بضمنهــا االســتجابة لحــوادث الحرائــق، 
والتأكد من اشــتراطات الوقاية والسالمة 

في المباني والمنشآت بالدولة.
تــرأس الوفــد العميد محمــد عبد الله 
النعيمــي، مديــر اإلدارة العامة لشــؤون 
اإلطفــاء والحمايــة والســالمة، وعضوية 
النقيب عبد الله ســالم الهنائي، والمالزم 
أول حمد عبد الكريــم المازمي والمالزم 
أول حميد آل علي.        أبوظبي- البيان
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تدشن األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية 
لنخيل التمر واالبتكار الزراعي الجائزة في 
احتفال رسمي تنظمه يوم الثالثاء المقبل 

في أبوظبي.
وتهتــم الجائزة بالقطــاع الزراعي وقطاع 
الجائــزة الجديدة  التمــر وتحــل  نخيــل 
بدال مــن جائــزة خليقة الدوليــة لنخيل 
التمــر والتــي ألغيــت بموجب مرســوم 
انشــاء الجائزة الجديدة التي تضم خمس 
فئــات: األولى فئــة الدراســات المتميزة 
والتكنولوجيا الحديثة والثانية المشــاريع 
يحصــل  الرائــدة،  واإلنتاجيــة  التنمويــة 
الفائزون بهاتين الفئتين على جائزة مالية 

بقيمــة مليــون درهــم لكل فائــز والفئة 
الثالثــة المنتجــون المتميــزون في قطاع 
النخيــل والتمر والرابعة فئــة االبتكارات 
الرائدة والمتطورة خدمة القطاع الزراعي 
والفئة الخامســة الشــخصية المتميزة في 

مجال النخيل .
وســيفتح بــاب تلقــي طلبات الترشــيح 
للجائــزة فــي الفترة مــن األول من مايو 
وحتــى 31 اكتوبــر 2016 وإعالن أســماء 
الفائزين خالل األســبوع األول من شــهر 
فبرايــر 2017 ويقام حفل تكريم الفائزين 
خــالل األســبوع الثانــي من شــهر مارس 
أبوظبي – البيان   .2017

تعتزم مؤسســة الترخيص فــي هيئة الطرق 
والمواصــالت، إطــالق المــزاد العلنــي 90 
لألرقام المميــزة، والذي يُعــد األول خالل 
العام الجاري، والمزمع إقامته يوم الســبت 
الموافــق 19 مــارس الجــاري فــي فنــدق 
انتركونتيننتال فســتيفال سيتي قاعة الراس 
ويضم ما يقارب 80 رقماً للوحات المركبات، 
فيما سيتم فتح باب التسجيل للمشاركة فيه 

يوم األحد 13 من الشهر ذاته. 
وأوضــح ســلطان المرزوقــي، مديــر إدارة 
ترخيــص المركبــات بمؤسســة الترخيــص 
فــي الهيئــة، أن إطــالق المزاد يأتــي تلبية 
الحتياجــات المتعاملين مــن مختلف فئات 

وشــرائح المجتمع من راغبي اقتناء لوحات 
أرقام المركبات المميزة، الســيما أن المزاد 
المقبــل ســيتضمن أرقامــاً ثنائيــة، ثالثية، 
رباعية، خماســية، الفتاً إلــى أن تنظيم هذا 

المزاد يعد األول للعام الجاري 2016.   
 وأضاف: ســيحتوي المــزاد العلني المقبل 
على العديد من األرقام التي ســتكون محط 
اهتمــام الجمهــور، كونه متنوعاً ســواء من 
M-N-L-O-Q- ناحية األرقــام أو الفئــات

H-R-J-P-K-I وهــو ما سيســهم في تلبية 
احتياجات ورغبــات األفراد من هواة اقتناء 
الفئات، موضحاً أن المزادات العلنية تحظى 

بإقبال واسع من قبل الجمهور  . 

وحول آلية المشاركة في المزاد، أوضح بأنه 
سيتم فتح باب التسجيل يوم األحد الموافق 
13 مارس الجاري، وســيمتد إلى يوم المزاد 
فــي 19 مارس، وذلك من خالل زيارة مراكز 
خدمة العمالء التابعة للهيئة في (أم الرمول، 
ديرة، البرشــاء) في إمارة دبي، أو من خالل 
www.rta. التسجيل عبر الموقع اإللكتروني

ae، كما ينبغي أثناء التســجيل وضع شــيك 
قابل لالســترجاع كضمان للمشــاركة بقيمة 
25 ألف درهم، علماً أن المزاد العلني سيبدأ 
دبي- البيان الساعة 4:30 عصراً.  

بحث المشــاركون في مؤتمر «أســاليب تطوير تدريس اللغة العربية في مؤسسات 
التعليــم العالــي»، الــذي نظمه معهد اللغــة العربية بجامعة زايــد، مناهج وآليات 
وتقنيات جديدة لتدريس اللغة العربية وتحسين التواصل بها على المستوى المعرفي 

والمستوى الحياتي ومستويات التعليم والتعلم.
وأكــد الباحثون، الذين يمثلون نحو 12 دولة عربية وأجنبية، ضرورة انتشــال اللغة 
العربيــة من االغتراب الذي آلت إليه في مؤسســات التعليــم العالي، والذي تراكم 
عبر أجيال عديدة من سوء الفهم ألهميتها الوجودية كعنوان للهوية الوطنية، وسوء 
التقدير لمكانتهــا وضرورتها وحيويتها كقناة للتواصل األكاديمي والبحثي، فضالً عن 
االحتيــاج إلــى دعمها وتقوية مكانتها في ظل مبــادرات حضارية عمالقة كمبادرتي 

«عام القراءة» و«تحدي القراءة» في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
ودعــت األبحاث وأوراق العمل التي طرحها المشــاركون إلى تبني مفاهيم جديدة 
لوظائــف اللغة العربية تناســب تطورات العصر، والعمل على وضع اســتراتيجيات 
ديناميكية لتحسين استخدامها في التعليم والتعلم، فضالً عن ابتكار تطبيقات جديدة 
للتعليم والتعلم تناســب عصر التواصل االجتماعي، وتســتفيد من األدوات ســريعة 

التطور.

تنظم وزارة الموارد البشــرية والتوطين دورات تدريبية لمســتخدمي نظام تسهيل 
إلنجاز معامالت الوزارة وذلك حرصاً منها على االرتقاء بمســتوى الخدمة ومن أجل 
تمكينهــم من التعامل مع النظام بســهولة ويســر وتم تحديــد 10 دورات تدريبية 
تعقدها الوزارة خالل الفترة من شهر مارس الجاري إلى شهر ديسمبر المقبل ولمدة 
يوميــن لكل الدورات التي تقعد بمقر إدارة مراكز الخدمة بدبي. وقالت الوزارة إن 
مراكز الخدمة (تسهيل) تعمل على تقديم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين 
باإلنابــة عنها، وذلك من خالل شــراكة مؤسســاتية مع القطاع الخــاص وفق معايير 
الخدمــة الحكومية المتميزة وتحت إشــراف إدارة وكوادر مواطنة. وتعقد الدورات 
أيــام 24 و25 مــارس، و27 و28 أبريل، و25 و26 مايــو، و29 و30 يونيو، و27 و28 
يوليو، و24 و25 أغســطس، و28 و29 ســبتمبر، و26 و27 أكتوبر، و23 و24 نوفمبر، 
و28 و29 ديســمبر. وتقــدم مراكز الخدمة (تســهيل) مجموعــة مهمة ومتنوعة من 
الخدمات «المعامالت» الخاصة بعدد من المؤسســات والدوائر الحكومية في الدولة 
. وأضافــت أن عــدد مراكز الخدمة (تســهيل) يبلغ 40 مركزاً على مســتوى الدولة 
تدار من قبل القطاع الخاص وبكوادر وطنية وتحت إشــراف وزارة الموارد البشرية 
والتوطين .   أبوظبي – ممدوح عبد الحميد  

واصلت العيادات الطبية المرافقة لمســيرة الفرســان والتي شــهدت إقبــاالً كبيراً، 
اســتقبال المراجعين من مختلف الجنسيات والفئات الراغبين في إجراء الفحوصات 
للكشــف عن ســرطان الثدي، كما واصل «جنود األمل الوردي» من أطباء وفرســان 
ومتطوعيــن مهامهــم اإلنســانية النبيلة المتمثلة في نشــر وتعزيــز الوعي بمخاطر 
ســرطان الثدي. وبلغ عدد الذين تقدموا إلجراء الفحوصات في رابع أيام المســيرة 
833 شــخصاً، منهم 154 رجالً، فيما شــهد مركز إكسبو الذي ضم عيادة الماموجرام 
المتحركة إقباالً كبيراً من قبل الجمهور ونجح المركز في تقديم الفحوصات المجانية 
لـ 434 شــخصاً، واســتقبل مستشــفى صقر 222 شخصاً، فيما اســتقبل مركز الدقاقة 
الصحي 127 شــخصاً، وواجهة المجاز المائية 50 شــخصاً. وبهــذا المعدل، يكون قد 
ارتفع عدد المســتفيدين من فحوصات القافلة الوردية خالل األيام األربعة الماضية 
إلى 2254 شخصاً تمت احالة 773 منهم لفحوص الماموجرام، و 166 لفحوص األشعة 
رأس الخيمة – البيان فوق الصوتية للتأكد من سالمتهم.  

 –

يفتح مجلــس أبوظبي للتعليــم غداً األحد 
باب تســجيل الطلبة المقيميــن المتميزين 
الراغبين في االلتحاق بالمدارس الحكومية 
 ،-2017  2016 المقبــل  الدراســي  للعــام 
وتستمر عملية التسجيل حتى الخميس 17 
من الشــهر الجاري وفقــا لضوابط محددة، 
ترتكــز على الشــواغر المتوفــرة والكثافة 
الدراســية  للصفوف  المعتمــدة  الطالبيــة 
وسعة المدرســة، ويشــترط أال يزيد عدد 
الطلبــة المقيميــن على 20 % مــن اعداد 
الطلبــة بالصفوف والمدرســة وأن يجتازوا 

الشروط الخاصة بااللتحاق.
وقــال محمــد ســالم الظاهــري المدير 
التنفيــذي لقطــاع العمليــات المدرســية 
بالمجلس إن آليه استقبال طلبات التسجيل 
للطلبــة الوافديــن الراغبين فــي االلتحاق 
بمــدارس التعليم العــام الحكومية التابعة 
لمجلس أبوظبي للتعليم، تشــمل الصفوف 
مــن األول األساســي وحتى الثاني عشــر، 
وتتم من خالل تعبئة استمارة التسجيل عن 
www. طريــق الموقع اإللكتروني للمجلس

adec.ac.ae، مشــيراً إلــى وجــود ضوابط 
لقبــول أبناء الوافدين فــي المدارس داخل 

المدينة.
وأضاف: تشــمل هذه الضوابط أال يزيد 
عدد المقبولين عن نسبة 20 % من إجمالي 

عــدد الطلبة في المدرســة الواحدة، وعلى 
النسبة نفســها من طلبة الشــعبة الواحدة 
بالمدرسة مع مراعاة عدم تجاوز عدد طلبة 

الشعبة للكثافة الفصلية المحددة .

وتابــع: كمــا تتضمــن الضوابــط أن يجتاز 
الطالــب المتقــدم للقبول بالصــف األول 
األساســي المقابلة الشــخصية التي تجريها 
اللجنة الفنية المختصة بالمدرسة، باإلضافة 

إلى اختبار القبول بمعدل ال يقل عن 90 % 
فــي مواد اللغة العربيــة - اللغة اإلنجليزية 
- الرياضيات، وأن يجتــاز الطالب المتقدم 
للصفــوف من الثانــي وحتى الثاني عشــر 
المقابلة الشــخصية وأن يكــون ناجحاً في 
صفه الســابق وحاصالً على معدل %85 في 
مــواد اللغــة العربية - اللغــة اإلنجليزية – 
الرياضيــات وأن يكون معدله في كل مادة 
ال يقل عن 85 درجة وأال يقل المعدل العام 

للطالب عن 90 %.

ولفت الظاهري إلى انه يتم تحصيل الرسوم 
الدراســية من الطلبة الوافديــن المقبولين 
في مدارس التعليــم العام الحكومي بواقع 
ســتة آالف درهم عن السنة الدراسية وفقا 

للقرارات والنظم المعمول بها.
 واســتثنت اللوائح الطــالب الوافدين 
أبنــاء العاملين فــي القطاعين الحكومي 
والخاص من شــرط التميز في حال عمل 
وإقامة ولي األمر في مناطق تبعد 35 كم 
فأكثر عن أقرب مدرسة خاصة بها الصف 
الدراسي المناســب للطالب، كما اجازت 
قبول أبناء العاملين في القطاع الحكومي 
فقط في حال العمل في المدينة واإلقامة 
فــي منطقة تبعد 35 كم فأكثر عن أقرب 
مدرســة خاصة شــرط أن يكون الطالب 

متميزاً.

للتسجيل،  المطلوبة  المســتندات  تتضمن 
إقامــة ســارية المفعول للطالب، شــهادة 
راتــب حديثــة من مقر عمــل ولي األمر، 
عقــد إيجار مســكن معتمد مــن الجهات 
بالدولة، باإلضافــة لصورة عن  الرســمية 
جــوز ســفر الطالــب وولي أمره ســاري 
المفعــول، وصورة بطاقــة هوية الطالب، 
وصورة شــهادة الميالد، وصور شــخصية 

حديثة للطالب.

عقــدت هيئة الصحــة بدبي بالتعــاون مع 
الكندية أمــس، امتحان  رابطة الممرضــات 
وممرضات  لممرضي  المتخصــص  التمريض 
الهيئــة في مجالي الطــوارئ وأمراض الكلى 
كونها أول مرة يتم فيها منح هذه الشهادات 

خارج أميركا الشمالية.
وأكــدت الدكتورة جميلة الشــيخ مديرة 
إدارة التعليــم الطبــي بهيئــة الصحة بدبي 
أهميــة هــذا االمتحان الذي عقدتــه الهيئة 
بفندق حياة ريجنسي كريك هايتس، بمدينة 
دبي الطبية بمشاركة 250 ممرضاً وممرضة 
مــن العامليــن بمختلف مستشــفيات هيئة 
الصحــة بدبي ممن تــم إعدادهم وتأهيلهم 
لدخول هذا االمتحان للحصول على شــهادة 
تمريــض متخصصــة معتمــدة ومعترف بها 
عالميــاً. وقالت إن عقد مثــل هذا االمتحان 
يأتي تماشــياً مع اســتراتيجية هيئة الصحة 
بدبــي المتناغمــة مــع اســتراتيجية الدولة 
فــي وضع القطــاع الصحي ضمــن أولويات 
اهتماماتها وخططها المستقبلية، مشيرة إلى 

الدعــم الالمحدود الذي تلقاه برامج التعليم 
الطبــي في هيئــة الصحة بدبــي من حميد 
محمــد القطامــي، رئيــس مجلــس اإلدارة، 

المدير العام للهيئة.

وأكــدت مديرة إدارة التعليــم الطبي بهيئة 
الصحــة بدبي أهمية تعزيز المعرفة العلمية 
للعاملين في قطاع التمريض لرفع مســتوى 

العمل واألداء واالســتجابة لتحديات التطور 
العلمــي المتســارع الــذي يشــهده القطاع 
الصحــي على مســتوى العالم، مشــيرة إلى 
أن حصول ممرضــي وممرضات الهيئة على 
هذه الشــهادة المتخصصة في التمريض من 
رابطة الممرضات الكندية تعد بمثابة شهادة 
اعتــراف بالكفاءة العالية والمتخصصة، التي 
يتمتــع بــه الحاصلــون على هذه الشــهادة 
وقدرتهــم علــى ممارســة مهنــة التمريض 

البروتوكوالت  ألحــدث  وفقــاً  التخصصيــة 
أشارت  جانبها  العالمية.ومن  والممارســات 
الدكتورة أشرف أحمد رئيس استشاري طب 
األسرة رئيس مركز الشؤون األكاديمية بهيئة 
الصحــة بدبي إلــى حرص الهيئة المســتمر 
علــى تدريــب تأهيــل موظفيهــا والتزامها 
الكامــل بمواكبة التطور العلمي في مختلف 
المجــاالت الطبيــة، وفقــاً ألرقــى وأحدث 

معايير الرعاية الصحية المعتمدة عالمياً.

■ الطلبة المقيمون يسعون لحجز مقاعد بالمدارس الحكومية    |   البيان

أعلنــت هيئة كهربــاء ومياه دبــي تغيير 
مســمى قطاع خدمات المتعاملين ليصبح 
«قطــاع إســعاد المتعامليــن» كمــا تــم 
تغيير مســمى إدارة عالقــات المتعاملين 
إلــى «إدارة إســعاد المتعاملين» ومراكز 
خدمات المتعاملين إلى «مراكز السعادة» 
ومديــري مراكز خدمــات المتعاملين إلى 
«ســفراء الســعادة» وموظفــي الواجهــة 
األماميــة – نجــوم الخدمــة - إلى «نجوم 

السعادة».
وأوضــح ســعيد محمد الطايــر العضو 
التنفيــذي لهيئة كهرباء  الرئيس  المنتدب 
وميــاه دبي: «أنه تماشــياً مــع مبادرات 
القيادة الرشيدة الخالقة والرائدة لالرتقاء 
بإمارة دبي إلى مصاف أرقى المدن عالمياً 
مــن خــالل تطويــر أداء القطــاع الخاص 
والحكومــي والبنيــة التحتيــة المحفــزة 
التركيــز  مــع  واالســتقطاب  لالســتثمار 
على العامل البشــري واإلنســاني ال سيما 
الدولة والقاطنيــن والزائرين،  لمواطنــي 
وأهميــة العمل الدؤوب على إســعادهم 

وتعزيز تجربتهم في شتى المجاالت».
مؤشر السعادة

وأوضــح: بــادرت هيئة كهربــاء ومياه 

دبــي كأول دائــرة حكومية فــي تصميم 
وتطوير نظام خاص لقياس مؤشــر سعادة 
المتعامليــن اســتجابة إلطــالق مبــادرة 
صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتــوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكم دبي – رعــاه الله– لقياس 
ســعادة القاطنين في إمارة دبي. وقامت 
الهيئــة في فبرايــر 2015 بتوفيــر أجهزة 
ذكية لقياس ســعادة جمهــور المتعاملين 
ورضاهــم عــن خدماتهــا المقدمــة، ثم 

عَمــَدت الهيئة إلى إنشــاء لوحات رقمية 
خاصة تســتطيع من خاللهــا اإلدارة العليا 
واإلدارات المعنيــة مراقبة نتائج ســعادة 
المتعاملين واتخاذ اإلجراءات التحســينية 

على الفور.

تــم تعميم النظام ليشــمل جميــع مراكز 
خدمات المتعاملين التابعة للهيئة وجاءت 
النتائــج األوليــة وفقــاً للنظــام الداخلي 

لقياس مؤشر ســعادة المتعاملين متميزة 
وتتماشى مع رؤية الهيئة وطموح إدارتها 
وموظفيها حيث تجاوزت نســبة ســعادة 
المتعامليــن %98 فــي األيــام األولى من 
إطالقه وحقق المؤشر العام للسعادة وفقاً 
للمعادلة النهائية المقررة من ِقَبل حكومة 
دبــي الذكيــة نتيجة متميــزة وصلت إلى 

%98 في فبراير 2016. 
التقى وفد من هيئة كهرباء ومياه دبي، 
العضو  الطايــر  برئاســة ســعيد محمد 

المنتــدب الرئيــس التنفيــذي للهيئــة 
عــدداً من المســؤولين مــن القطاعين 
الحكومي والخاص، خالل زيارة رسمية 
يقوم بها الوفد إلى جمهورية إســتونيا، 
في إطار جهــود الهيئة لتبادل الخبرات 
واالطــالع على أحدث التقنيات وأفضل 
الممارســات العالمية في مجال التحول 
الذكي، وجرى خالل اللقاءات بحث عدد 
من المواضيع والقضايــا ذات االهتمام 
المشــترك، التــي تندرج ضمــن جهود 

الهيئة الرامية إلى المساهمة في تحويل 
دبي إلى المدينة األذكى في العالم.

وأوضــح الطايــر أن هنــاك الكثير 
مــن أوجــه الشــبه بيــن اإلمــارات 
وجمهورية إستونيا، فكلتاهما شهدت 
تطوراً سريعاً في فترة وجيزة، إضافة 
إلــى االعتماد على أحــدث التقنيات 
المبتكرة والذكية في تقديم الخدمات 
الحكومية، مشــيراً إلى أن زيارة وفد 
الهيئــة إلى إســتونيا تأتــي في ضوء 
مكانتهــا إحــدى الــدول الرائدة في 
مجــال التطبيقــات الحكومية الذكية 

على مستوى العالم.

«تعمــل هيئة كهرباء وميــاه دبي على 
المســاهمة في تحقيق مبــادرة «دبي 
الذكيــة»، التي أطلقها صاحب الســمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئيــس الدولــة رئيس مجلــس الوزراء 
حاكــم دبي، رعــاه اللــه، لتحويل دبي 
إلى المدينة األذكى في العالم ونحرص 
المعياريــة  المقارنــات  إجــراء  علــى 
والخبرات وأفضل  المعلومــات  وتبادل 
الممارســات مــع المؤسســات الرائدة 

حول العالم».

■ سعيد محمد الطاير والوفد المرافق خالل أحد اللقاءات  |  من المصدر

■ الممرضون والممرضات في هيئة الصحة بدبي خالل االمتحان  |   من المصدر 



شــهد اللواء خميس مطــر المزينة، القائد 
العام لشــرطة دبي، افتتاح دورة «تحليل 
المدونات واستخدامه في المجال األمني»، 
التــي نظمهــا مركز دعــم اتخــاذ القرار, 

بالتعاون مع اإلدارة العامة للتدريب 
وأكــد اللــواء المزينــة، أن الهدف من 
تنظيــم مثل هــذه الدورات هو إكســاب 
بالمخاطر  الخاصــة  المعارف  المتدربيــن 
األمنية المترتبة على ســوء كتابة ومتابعة 
المدونات، التي تنتشــر من خالل شبكات 
التفاعــل االجتماعــي، تمهيــداً للتصــدي 
لهــا واحتــواء أضرارهــا، مشــيراً إلى أن 
المدونــات أصبحت من أحــد التطبيقات 
المهمــة على شــبكة اإلنترنت، وتظهر بها 
تدوينات مؤرخــة ومرتبة زمنياً تصاعدياً، 
ُينشر خاللها عدد محدد يتحكم فيه ناشر، 
وتتــراوح المدونــات ما بيــن خواطر، أو 
أفكار، أو نشر موضوعات، وهناك مدونات 
للكتابة في موضوع واحد وأخرى، تتناول 
موضوعــات متعــددة، ومحتــوى الدورة 
يبحث ويغني هذه الجوانب المتطور مع 

تطور تقنيات العصر. 

مــن جانبــه أوضــح الدكتــور محمــد 
مــراد عبــد اللــه، مديــر المركــز، أن 
محتــوى الــدورة يتضمــن العديد من 
الموضوعــات المهمة؛ ومنها: شــبكات 
التفاعــل االجتماعي األمنــي لتجاوزات 
الناجمة  األمنية  والمخاطــر  المدونات، 
والمدونات  المناوئــة،  المدونــات  عن 

ودورها في إثارة الســخط العام، ونشر 
الشــائعات المغرضة، إلى جانب دراسة 

حاالت واقعية. 

حضر الدورة اللواء عبد الرحمن محمد 
رفيــع، مســاعد القائــد العام لشــؤون 
خدمــة المجتمع والتجهيــزات، واللواء 

أحمد حمدان بن دلموك، مدير اإلدارة 
العامــة للتدريب، والدكتور محمد مراد 
عبد الله، مدير مركز دعم اتخاذ القرار، 
ونائبــه العميــد الدكتور عبــد الله عبد 
الرحمــن يوســف، بمشــاركة عدد من 
ضباط اإلدارات العامة، ومراكز الشرطة 
إضافة إلى متدربين من قوة الدفاع في 

مملكة البحرين الشقيقة.

08
ناقشت إدارة االستراتيجية وتطوير األداء 
فــي وزارة الداخلية، تحديث المؤشــرات 
االســتراتيجية لجميع القيادات الشــرطية 
التابعة لوزارة الداخلية، في ورشــة عمل 

متخصصة عقدت في رأس الخيمة. 
وأثنى العقيد علي محمــد القرصي مدير 
إدارة االستراتيجية وتطوير األداء بشرطة 
رأس الخيمة، على جهود اإلدارة في األمانة 
العامة لمكتب ســمو نائب رئيس مجلس 
أهمية  الداخلية، مؤكــداً  الــوزراء وزيــر 
توفيــر كامل الدعــم والمســاندة للعمل 
على تحديث مؤشرات األداء االستراتيجية 
والتشــغيلية للخطة االستراتيجية 2017 – 

2021 لوزارة الداخلية. 
 وشــرح قســم األداء المؤسسي في إدارة 
بــوزارة  األداء  وتطويــر  االســتراتيجية 
الداخلية، أهم محاور الخطة االستراتيجية 
الجديــدة، وآليــة العمــل علــى تحديث 
المؤشرات، وخطة العمل للفترة المقبلة. 
وتعتبــر هــذه الــورش قاعــدة بيانــات 
أساســية ومهمة على مســتوى مختلف 
قطاعــات وإدارات الــوزارة فيما يخص 
نتائج وبيانات المؤشــرات االستراتيجية 
الخاصــة بالمحاور الثالثة، المؤسســات 
العقابيــة واإلصالحية، والمــرور، ومحور 
رأس الخيمة - البيان الجريمة . 

شــهد العميد الشيخ ســلطان بن عبد الله 
النعيمي قائد عام شرطة عجمان، وبحضور 
العقيــد خالد خلفان القمــزي مدير معهد 
التدريب، حفل تخريج 4 دورات تخصصية، 
اإلمــارات  قاعــة  فــي  المعهــد  نظمهــا 
بالقيــادة العامة لشــرطة عجمــان، حيث 
كانــت الدورة األولى حــول (التحقيق في 
الجرائم اإللكترونية) قدمها الرائد إبراهيم 
حميــد المياحــي، بمشــاركة 8 ضباط من 
مختلف القيادات الشرطية بالدولة، تناول 
خاللها محــاور عدة منها ماهيــة الجرائم 
اإللكترونية، وكيفية التعامل مع مثل هذه 
الجرائــم، إضافة إلى كيفيــة مواجهة مثل 

هذه الجرائم بالطرق الحديثة.
فــي حيــن كانــت الــدورة الثانيــة حول 
(تصميم وإعداد معايير التميز المؤسسي) 
قدمها غازي ياسين من إدارة االستراتيجية 
وتطوير األداء في شرطة عجمان، بمشاركة 
24 منتســباً من ضباط مختلــف القيادات 

الشرطية .
بينما كانــت الدورة الثالثة حــول (إعداد 
المحاضريــن)، بمشــاركة 20 منتســباً من 

ضباط الصف واألفراد .
أمــا الدورة الرابعة فكانت حول (حراســة 
وتأمين المالعب الرياضية) .عجمان -البيان

■ النعيمي يتوسط المحاضرين والضباط  | من المصدر 

الضباط خالل افتتاح الدورة  | من المصدر  ■ خميس المزينة متوسطاً 

برعاية ســمو الشــيخ هزاع بــن زايد آل 
نهيــان، نائــب رئيس المجلــس التنفيذي 
إلمــارة أبوظبــي، تنطلــق يــوم الثالثــاء 
المقبــل فعاليات المعــرض الدولي لألمن 
المخاطر (آيســنار أبوظبي  الوطني ودرء 
2016) بدورتــه الســابعة، الــذي تنظمه 
وزارة الداخلية، بالتعاون مع شــركة ريد 
للمعــارض، ويســتمر مدة ثالثــة أيام في 

مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وأكــد اللــواء الدكتــور أحمــد ناصــر 
الريســي، نائــب رئيــس اللجنــة العليــا 
المنظمــة، أن المعــرض يعــّد أحــد أبرز 
المحطات علــى قائمة الفعاليات العالمية 
في مجــال األمن والســالمة فــي منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، كونه يوفر 
لصناع القرار من القطاعين العام والخاص، 
أحدث مفاهيم وتكنولوجيا األمن وحماية 

المنشآت والمرافق الحيوية .

وقــال المقــدم فيصــل الشــمري المدير 
التنفيــذي لبرنامــج الحكومــة الذكي في 

وزارة الداخلية رئيــس لجنة جناح وزارة 
الداخليــة، إن مشــاركة الــوزارة في هذا 
المعــرض تأتي بناًء على توجيهات قيادتنا 
منها بأهمية المشــاركة  الشــرطية إيماناً 
فــي المعــارض الدولية لعــرض األجهزة 
والمعــدات واآلليــات والتقنيات الحديثة 
التي تســتخدمها مختلف األجهزة أألمنية، 
وانطالقــاً مــن التزامها بمســؤولية تعزيز 
األمــن واألمان وتحقيق أعلى مســتويات 

السالمة في الدولة .

أعلنت اللجنة المنظمة ألســبوع المرور 
الخليجي الذي ينطلق غداً على مســتوى 
الدولة عن اطالق منصات عرض تفاعلية 
في عــدد مــن المراكــز التجاريــة بكل 
مــن أبوظبي والعيــن والمنطقة الغربية 
ومحاضرات وندوات ومسابقات تثقيفية 
وتفاعليــة  تحفيزيــة  فيديــو  ومقاطــع 
تتنــاول فــي مجملهــا توجيــه ســلوك 
بأســاليب مبتكرة  الطــرق  مســتخدمي 
تحاكــي الواقع الحقيقي وتســلط الضوء 
على اآلثارالنفسية والمادية الناجمة عن 

الحوادث المرورية.
وينظــم االحتفــال بأســبوع المــرور 
الخليجــي الثاني والثالثيــن تحت رعاية 
الفريق ســمو الشيخ ســيف بن زايد آل 
نهيان نائب رئيــس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية وبحضور الفريق سيف عبدالله 
الشــعفار وكيــل وزارة الداخليــة حيث 
تنطلق فعاليات االفتتــاح غدا األحد في 
مركز ياس التجاري تحت شــعار «قرارك 
يحدد مصيرك» ويشــتمل على حزمة من 
الفعاليات واألنشــطة المجتمعية لزيادة 
الوعــي المجتمعــي بخطــورة الحوادث 
المروريــة ومــا ينتــج عنها مــن وفيات 

واصابات بليغة.
وقــال العميد خليفة محمــد الخييلي 
والدوريــات  المــرور  مديريــة  نائــب 
بشــرطة أبوظبي رئيس اللجنة المنظمة: 

الفعاليــات تشــتمل علــى معــرض  إن 
مــروري تشــارك فيــه 10 جهــات تضم 
ترخيــص  وادارة  االمــارات  مواصــالت 
ســاعد  وشــركة  والســائقين  اآلليــات 
االمارات  وشــركة  المروريــة  لألنظمــة 
لتعليم قيادة الســيارات ومركز أبوظبي 
للتحكم باإلشارات الضوئية وكلية التقنية 
وجمعيــة ســاعد للحــد مــن الحوادث 

المرورية.
وقــال الخييلــي ان الفعاليات تتضمن 
عرض احــدث االنظمة التي تســتخدمها 
مرور ابوظبي في مجال السالمة المرورية 
وتشمل مركز االنظمة المرورية ومشروع 
االبراج الذكية ومشروع ضبط متجاوزي 
اإلشارة الحمراء وحدود السرعة واجهزة 
الضبط اآللــي الرادارات ودوريات مرور 

أبوظبي  . 

دعــت القيــادة العامة في شــرطة دبي، 
أفراد الجمهور إلى الحذر من ارتياد البحر، 
بســبب األحــوال الجوية، تفاديــاً لوقوع 
حاالت طارئة أو تعريــض حياتهم للخطر 
نتيجة شــدة الرياح، التي تؤثر في ارتفاع 
مســتوى األمواج، وبالتالي يُمنع السباحة 

على الشواطئ.
كما دعت أفــراد الجمهور المتواجدين 
فــي المناطق الجبلية في حتا إلى االبتعاد 
عن مناطق تكّون الســيول وتجمع المياه 
فــي الســدود، وذلــك خوفاً مــن تعرض 
حياتهــم للخطر في حال ســقوط كميات 
كبيرة من المياه، إضافة إلى عدم المغامرة 
بالدخول إلى األودية باستخدام السيارات.

وتفصيــًال، أكــد الرائــد علي عبــد الله 
القصيــب النقبــي، رئيــس قســم اإلنقاذ 
البحري، أهمية التزام الجمهور بالتعليمات 
واالشتراطات التي تضعها البلدية، وشرطة 
دبي على حد ســواء، واالســتجابة إلشارة 

رفع العلــم األحمر، الــذي يعني ضرورة 
التوقف نهائياً عن السباحة في مياه البحر، 

لما لذلك من خطر عليهم.
وأشــار الرائــد النقبي، إلى أن شــرطة 
دبــي جاهزة للتعامل مع الحاالت الطارئة 
على الشــواطئ، وفــي المناطــق الجبلية 
وأماكــن تكون الســيول، مشــيراً إلى أن 
هناك اســتعدادا تاماً للعمل على مدار 24 
ساعة للتعامل مع الحوادث واالستجابة لها 

في أقل وقت ممكن.
وأكد أن شــرطة دبي وضعت معداتها 
الخاصــة بعمليــات اإلنقــاذ مــن زوارق 
ودراجــات مائيــة ودراجــات برمائية مع 
طواقمهــا على أهبــة االســتعداد لخدمة 
أفــراد الجمهور في حــال وقوع أي خطر، 
وزادت من عــدد األفراد حفاظاً على أمن 

الناس وسالمتهم.

 –

نجحت فرق الطوارئ في دائرة األشــغال 
والخدمــات العامة بالتعــاون مع الدفاع 
المدني والشــرطة في رأس الخيمة، في 
التعامل مــع آثار األمطــار الغزيرة التي 
هطلت علــى المناطق الجنوبية باإلمارة، 
حيث أدى جريان األودية الجبلية لجرف 
التربــة وتســاقط العديــد من األشــجار 
الرئيســية  المياه علــى الطرق  وتجمــع 

وأمام منازل األهالي.
وأوضــح أحمد حمــد الشــحي مدير 
إدارة الخدمات العامة في دائرة األشغال 
برأس الخيمة، أن فريق الطوارئ بالدائرة 
تعامل بالســرعة المطلوبــة بالتعاون مع 
الدفاع المدني والشرطة، على إزالة اآلثار 
الناتجة عن األمطار الغزيرة التي شهدتها 

المناطــق الجنوبية أمس األول، الفتاً إلى 
أن الدائرة عززت عدد المعدات والتناكر 
والمضخات في المناطق الجنوبية، إلزالة 
الصخور المنجرفة على الشوارع الرئيسية 

وسحب المياه من أمام منازل األهالي.

مــن جانبهــم أعــرب المزارعــون فــي 
المناطــق الجنوبية عن فرحتهم باألمطار 
الغزيــرة التي شــهدتها الدولــة مؤخراً، 
مؤكدين أنها ســتنعكس علــى مزارعهم 
بالكثير من الفوائد مثل غســل المحاصيل 
مــن اآلفــات والملوثات البيئيــة وزيادة 
الميــاه داخل الســدود بما يســاهم في 
زيادة منســوب المياه الجوفية، متوقعين 
زيــادة المحاصيل الزراعيــة خالل الفترة 

المقبلة.

علــى الرغم من عدم وجود أدلة واضحة 
رجــال  أن  إال  الجريمــة  مســرح  فــي 
التحريــات والبحث الجنائي في شــرطة 
دبي تمكنوا خالل وقت قياسي من إلقاء 
القبض على عصابة مكونة من 4 أشخاص 
المدبر بعدمــا خططوا  العقــل  وخامس 
مســبقاً لجريمتهم وقاموا بسرقة أقمشة 
من مســتودع كبير في منطقة الراشدية 

تقدر قيمتها بـ6 ماليين درهم. 
المنصوري  إبراهيم  اللواء خليل  وقال 
مســاعد القائــد العــام لشــؤون البحث 
الجنائي في شرطة دبي إن الواقعة تعود 
إلى ورود بالغ مطلع الشــهر الجاري من 
أحد التجار من الجنســية اآلســيوية في 
منطقة الراشــدية يفيد بسرقة مستودعه 
بالكامل في منطقة الراشــدية بعدما تم 
كســر األقفال، وعلى الفور توجهت فرق 

البحث الجنائي إلــى موقع البالغ وتبين 
أن الجناة لم يحتاجــوا إلى مجهود كبير 
في كســر األقفــال البســيطة التي كانت 

على باب المســتودع الــذي أفرغوه من 
األقمشــة وهي عبارة عــن مالبس جينز 

بكميات كبيرة معبأة داخل كراتين.

وأضاف اللــواء المنصــوري أن فريق 
البحث قام بجمع االستدالالت من صاحب 
المســتودع وبعض األشــخاص القريبين 

مــن مكانه وتم االشــتباه بمجموعة من 
األشــخاص ومنهم أحــد المترددين على 
صاحب المستودع من الجنسية اآلسيوية، 
وتــم إلقــاء القبــض على المشــتبه بهم 
األربعة الذين اعترفوا بقيامهم بالســرقة 
تحــت إدارة شــخص خامــس اتضح أنه 

يعمل في المجال نفسه. 
ومــن جانبه قال المقدم عادل الجوكر 
مديــر إدارة البحــث الجنائي بــاإلدارة 
العامــة للتحريــات والمباحــث الجنائية 
في شــرطة دبــي إن الجنــاة اختبأوا في 
إمارة أخرى، وتم التنســيق مع الجهات 
المختصــة هنــاك وعثــر علــى البضائع 
فــي أحد المخــازن في اإلمارة نفســها، 
وتبيــن أن المتهم الخامس العقل المدبر 
جهز الســيارات وراقب المســتودع قبل 
الواقعة وأنــه كان على علم بما فيه من 
بضائــع حتى أنقض ليًال عليه وأفرغه من 
محتوياتــه خاصــة في ظل عــدم وجود 

كاميــرات، أو حارس أمن علــى المكان 
الذي يحوي بضائع بماليين الدراهم. 

وأفاد المقدم الجوكر أن ســرعة ضبط 
الجناة حالــت دون التصرف في البضائع 
والتي كان ينــوي العقل المدبر للجريمة 
شــحنها إلى بلده األصلي والتصرف فيها 
هنــاك، وتمــت إعادة المســروقات إلى 
صاحــب المســتودع الذي تعــرف على 
المتهــم، وأحالت المتهميــن إلى النيابة 

العامة الستكمال التحقيقات. 
وأشــار المقــدم الجوكر إلــى أنه تم 
التنبيه على أصحاب المســتودعات أكثر 
من مــرة بضــرورة توفير كاميــرات أو 
المســتودع باإلضافة  حارس أمــن على 
إلى تأمين المستودع من ناحية اإلغالق 
واإلقفــال، وأنــه ال يعقــل أن يحــوي 
الدراهــم  بضائــع بمالييــن  مســتودعاً 
ويوضــع عليه أقفــال ال يزيد ثمنها على 

50 درهماً. 

■  أحمد الريسي 

■ علي النقبي■ خليفة الخييلي ■ أحمد الشحي يستمع لشكاوى األهالي  | من المصدر

■  خليل المنصوري

أكــد المقدم عــادل الجوكر أنه علــى مدار العام الماضي والشــهرين 
الماضيين من العام الجاري لم تســجل أي ســرقات للمستودعات في 
كل أرجــاء إمارة دبي، وذلك بعد أن وضعت اإلدارة العامة للتحريات 
والمباحث الجنائية خططاً استباقية في الحد بل والقضاء على هذا النوع 
مــن الجرائم والتي كان أبرزها تكثيف الدوريات على المســتودعات 
إضافة إلى توجيه إرشادات التوعية ألصحاب المستودعات ومتابعتهم 
من مراكز الشــرطة المختصة، وهو األمر الذي أدى إلى عدم تســجيل 

أي بالغات لسرقة المستودعات على مدار 14 شهراً.



نفذ مركز مدينة زايد للرعاية والتأهيل 
الغربية تجربــة متميزة في  بالمنطقــة 
عالج أطفال التوحــد والصم واإلعاقات 
المتنوعــة بالموســيقى. ينفــذ التجربة 
فريق عمل متميز يضــم الدكتور أحمد 
سامى عبد الجواد الحاصل على دكتوراه 
في التربية الموسيقية من جامعة حلوان، 
ويعمل مدرساً للموسيقى بمؤسسة زايد 
العليــا للرعاية اإلنســانية فــرع مدينة 
زايــد، وله بحث جيــد في مجال العالج 
طارق  الخبيــر  بمشــاركة  بالموســيقى 
إبراهيم  الفريق سارة  الشربيني. ويضم 
الحمادي مدرســة متخصصــة في مركز 
مدينــة زايد للرعايــة والـتأهيل وعدداً 
من المتخصصين، بإشــراف ريم ســعيد 

المزروعي مدير المركز.

وتقــول ريــم ســعيد المزروعــي، تــم 
االفتتاح الرسمي للمركز في عام 2006، 
ومرت األعوام والمركز يستقطب أفراد 
المجتمــع ويطور مــن خدماته بمتابعة 
حثيثة من مريم ســيف القبيسي رئيس 
الخاصــة..  االحتياجــات  ذوي  قطــاع 
ومؤسســات  المؤسســة  وبمســاندة 
والشــركاء  المجتمــع،  وشــركات 
االســتراتيجيين، حتى أصبــح يضم أكثر 
الخدمــات والتــي يقدمهــا اآلن للطلبة 

وللمتعاملين.
وأشــارت إلى أن المركــز بدأ منذ 5 
أعوام تطبيق نظام العالج بالموســيقى 
التوحد والصــم واإلعاقات  مع أطفــال 
المتنوعة وبخاصة الشلل الدماغي، حيث 
تحســنت حاالت مــن الشــلل الدماغي 
مثــل الطالبــة شــيخة والطالب ســعيد 
المنصــوري لغويــاً عــن طريــق الغناء 
والتغلــب على ضعف واهتــزاز اليد أو 
ارتعاش االســتجابة الحركية وبطئها عن 
طريــق العــزف علــى اآلالت اإليقاعية 

المتنوعة األشكال واألصوات.

وتقول ســارة إبراهيم الحمــادي، بدأت 
مســيرة عملــي مــع ذوي االحتياجــات 
الخاصــة عندما آمنت بقضيتهم ورؤيتهم 

المشــرفة للحياة وبكل ما يبذلونه إلنجاز 
احتياجاتهــم فشــعرت أن رســالتي في 
الحياة تبــدأ خطوتها األولى معهم ألنهم 
يبعثون األمل وينظــرون دائماً إلى الغد 

المشــرق. وأضافت: نحــاول اآلن تطوير 
األعلى  للمســتوى  بالموســيقى  العــالج 
والذي ال يعتمد علــى اإليقاعات والغناء 
كأداة ووســيلة للعالج، بــل يعتمد على 

الترددات الصوتية والموسيقى المعزوفة 
الجــدول  علــى  باالعتمــاد  والمســجلة 
والنغمات  بالتــرددات  للعــالج  العالمي 
الدكتــور أحمد  المــادة  وبتنفيــذ معلم 
سامي وبإشــراف الخبير األســتاذ طارق 

الشربيني معلم التنمية الفكرية. 

ويقول الدكتور أحمد سامي عبد الجواد: 
إن أثــر العالج بالموســيقى ال يظهر في 
تعلم الموســيقى نفســها بــل يظهر في 
االســتجابة لتعلم المــواد األخرى، حيث 
يعمل كمحفز ومنشط للملكات اإلدراكية 
المختلفــة ويعمــل على زيــادة التركيز 

وانتظام االستجابة.
وأضــاف أنــه بعــد تطبيــق المرحلة 
األولــى مــن العــالج باإليقــاع والعزف 
والغنــاء وتقديم بحــث جديد من معلم 
الموسيقى عن اتصال الحواس تم تطبيقه 
علــى عينات مختارة مــن الطالب، حيث 

أفادهــم فــي تعلــم اللغة والموســيقى 
والعزف في وقت واحد.

وأوضح عبد الجواد أنــه عندما نتأمل 
الكــون من حولنــا فإننا نالحــظ أن كل 
ذرة مــن ذراته تهتز بتردد محدد، ســواء 
كانــت هذه الــذرة جزءاً مــن معدن أو 
ماء أو خلية أو غير ذلك، فكل شــيء في 
هــذا الكون يهتز، وهذه حقيقة علمية ال 

ريب فيها.
إن وحدة البناء األساســية للكون هي 
الذرة، ووحدة البناء األساســية ألجسامنا 
هي الخلية، وكل خلية من خاليا جســدنا 
تتألف من باليين الذرات، وكل ذرة تتألف 
من نواة موجبــة تدور حولها إلكترونات 
اإللكترونــات  دوران  وبســبب  ســالبة، 
يتولد حقل كهربائي ومغناطيسي، وهذه 
الحقــول أشــبه بالحقــول التــي يولدها 
المحــرك أثناء دورانه والــذرة في حالة 
اهتــزاز دائم، ولذلك فإن كل شــيء يهتز 
بنظام محكم. والخاليا تهتز بنظام محكم، 
وتتأثــر خاليــا جســدنا بأي اهتــزاز من 

حولها.

وكشــف عبد الجــواد أن أقــل تغير في 
نظــام اهتزاز الخاليا يعني مرضاً في أحد 
أعضاء الجســم. ولذلــك البد من إحداث 
اهتزاز يؤثر على الخاليا المتضررة إلعادة 
التوازن لها، وكما نعلم أن الصوت عبارة 
عن موجات أو اهتزازات تسير في الهواء 
بســرعة تبلغ 340 متراً في الثانية تقريباً، 
ولــكل صوت تردد معين، وتنتشــر هذه 
األمواج في الهــواء ثم تتلّقاها األذن، ثم 
تتحول إلى إشــارات كهربائية وتسير عبر 
العصب الســمعي باتجاه اللحاء السمعي 
في الدمــاغ، وتتجاوب الخاليا معها ومن 
ثــم تنتقل إلــى مختلف مناطــق الدماغ 
وتغير من اهتزازات خاليا الدماغ، ولذلك 
يعتبر الصوت قوة شــفائية فعالة، ولكن 
تعتمــد قوة الشــفاء على نــوع الصوت 
والتــرددات التي يحملها، ومن هنا نشــأ 

علم العالج بالموسيقى.

تمكــن عناصر مــن الدفــاع المدني فــي رأس الخيمة من 
تحويــل معدات اإلطفاء واإلنقاذ إلى كــراس وكنب ومرايا 

متكاملة الزخرفة.

11

تؤكد هيئة الصحة في أبوظبي أن 98% من حاالت ســرطان 
الثدي يمكن الشــفاء منها حال اكتشافها وعالجها مبكراً عبر 
الكشــف الدوري «الماموجــرام» كل عامين بدءاً من ســن 
األربعيــن وفحص الثــدي من قبل الطبيبــة المختصة كل 3 
سنوات على األقل بدءاً من سن 20 سنة إلى جانب الفحص 

الذاتي للسيدة شهرياً.

شــهد عبيد بــن كنيش الهاملــي حفر أول آبــار نفط في 
المنطقــة الغربية، ويعتبر مجلســه واحة تجمع األصدقاء 

واألقارب واألحبة.
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تزيد الموســيقى مــن تدفق مــادة الدوبامين التي تســاعد على نقل 
اإلشــارات الكهربائية واألوامر بين الناقــالت العصبية في أجزاء المخ 
والقشــرة المخية المســؤولة عــن الحركة والمخيــخ والفص الجبهي 
والفــص الخلفــي، وبالتالي تزيد من نشــاط المــخ وترفعه إلى درجة 
عالية من النشاط في جميع أجزائه، وأن المخ يفرز مادة األندروفينات 
ومادة الميالتونين، والتي تسبب حالة من الهدوء واالسترخاء والشعور 
بالسعادة، فيما ينخفض إفراز هرمون االكتئاب والمسؤول عنه هرمون 

الكيتيزول، مما يساعد على تقوية مناعة الجسم.

لــم تعــد حدائق دبــي مجرد مســاحات 
خضراء شاســعة تضم اآلالف من اللوحات 
الخضراء الطبيعية التي تسر الناظرين، بل 
أصبحت ملتقى الباحثين عن فرصة اللتقاء 
األرواح وســموها، تجمعهــم هواياتهــم 

الفنية والرياضية والثقافية.
 وتعكــس هــذه اللقطة تجســيداً حياً 
لتلــك المعانــي الرائعــة، حيــث اجتمع 
هؤالء األشــخاص حول آلتهم الموسيقية، 
يعزفون ويســتمعون ألعذب األلحان التي 
تســمو بأرواحهم، وتجعلهم في عالم آخر 
من النشــوة الحســية التي يحرصون على 
معايشتها بعد أســبوع من العمل، ليكون 
هــذا التجمع بين األصدقــاء فرصة مثالية 
القتناص لحظات سعيدة، تبث فيهم روح 
النشــاط اســتعداداً ألســبوع عمل جديد 

يحمل نجاحات أخرى.
وتمكنــت حدائق دبي من اســتقطاب 
أعداد غفيرة من ســكان اإلمارة وزائريها 
مــن كافة اإلمــارات األخــرى، وذلك لما 
توفره من خدمات تتناسب مع كافة أفراد 
العائلة كباراً وصغاراً، وهو ما جعلها وجهة 
الجميــع، خاصة في عطلة نهاية األســبوع 
لما تمثله من متنفس لهم، ولقدرتها على 
إشــاعة المرح في قلوبهم، خاصة الصغار 

منهم.
وتعد الموســيقى غــذاء األرواح الذي 

يحرص كثيــرون على االســتمتاع بأعذب 
ألحانها، وســط أجواء طبيعية رائعة تبث 
الحمــاس والنشــاط في قلــوب الجميع، 
وتجعلهم يستمتعون بيوم مختلف يحمل 
تجربة حســية رائعة، وقد يلحظ الزائرون 
كثــرة الشــباب الذيــن يأتــون بآالتهــم 
أثناء رحالتهــم، وتتنوع بين  الموســيقية 
العــود والجيتــار والطبلة وغيرهــا، ربما 
تحمل لهم بألحانهــا ذكريات عزيزة على 
قلوبهم يومــاً ما، أو تعيد علــى ذاكرتهم 
أغنيــة كانت تحمل ذكرى مناســبة غالية، 
ترجعهم بأرواحهم ألوقات طيبة جمعتهم 

بمحبيهم.
كمــا توفر حدائــق دبي تجــارب فنية 
متميزة عبر تنظيمهــا لكثير من الحفالت 
الموســيقية بكافة أنواعها، والتي تناســب 
أرض  علــى  المتواجديــن  أذواق  جميــع 
اإلمــارات، فمنهــا يقتصــر علــى العزف 
الموســيقي للنجوم، وأخرى تكون غنائية 
لمشــاهير طالما أســعدوا الماليين حول 

العالم.
وهكــذا هي دبــي تحمل ســراً مختلفاً 
يعكس عشــق الجميع لهــا، ويبرهن أنها 
تحمل الجديــد والمختلف كل يوم، وعلى 
قدر العشق لها، فإنها دائماً ما تذهلهم بما 
تقدمه لهم من ســعادة حســية وملموسة 
نراهــا فــي كل تفاصيــل الحيــاة اليومية 
بشــوارعها وميادينها وحدائقها وصحرائها 

وبحرها.

■ أحد الطالب يستمتع بالغناء ■ طالبان يستجيبان للعالج بالموسيقى

■ د. أحمد سامي عبد الجواد

■ األطفال والعائالت في جو من االسترخاء والمتعة في نهاية األسبوع بحديقة زعبيل في دبي |  تصوير: عماد عالءالدين
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تزخر البيئة اإلماراتية األصيلة بالتراث الذي 
ينعكس فــي كافة التقاليد الموروثة الخاصة 
بنمط الحيــاة االجتماعيــة، وثقافة الطعام، 
والحــرف  الدينيــة،  والطقــوس  والــزواج، 
اليدويــة، والفنــون الشــعبية، والعديد من 
األمــور التــي تجســد تاريــخ المنطقة مثل 
القــالع، والحصــون، والمســاجد، ومرافــئ 
الصيــد، وأســواق الســمك، وأرصفــة بناء 
القوارب، ومراكز تدريب الصقور، وأســواق 

الذهب، وأسواق البهار، وغيرها.
وفي األفراح والمناسبات الوطنية وغيرها 
تصدح نغمات وأصوات قرع الطبول، ابتهاجاً 

بالمناسبات السعيدة، وهذه الطبول صناعة 
وطنية بامتياز، بذل األجداد جهداً مميزاً في 
صناعتها، وإعداد هيكل الطبول جزء ال يتجزأ 
من التراث اإلماراتي، حيث تشــكل شــجرة 
الســدر مادة أساســية في صنــع الطبل، إذ 
ُيؤخذ من جذع شــجرة كبيرة ما طوله ذراع 
ونصف الذراع، يتم تشــذيبه من الشــوائب 
والزوائــد، وُتــزال األطراف والحــواف التي 
ف الجذع  تزيد عن الطول المطلوب، ثم ُيَجوَّ

بـ«المنقـر»، وُيحفر من الداخل بـ«السنفرة» 
ليأخذ شــكًال أسطوانياً مناسباً، ويترك بعدها 
تحت الشــمس مدة أســبوع ليجــف ولتتم 
بعدهــا عمليــة «الســنفرة» مــن الخــارج 
وتخصيره من الوســط وزخرفتــه باإلزميل، 
ويطلى بعـد ذلك بـ«الِحْل» ليزداد تماســكاً 
ويكتسب اللون البني، وبعد ذلك يثبت جلد 
الحيوان «الشــن» على طرفي الطبل ويشـد 

بالحبال المالئمـة. 

ويوضــح محمد عبد الله أحــد العاملين في 
صناعتهــا أن هــذه المهنة تحتــاج إلى صبر 
ودقــة ومهــارة وفي المرحلــة األولى ال بد 
من اختيار نوع الشــجر، فهنــاك عدة أنواع 
من جذوع األشــجار منها ما يصلح ومنها ما 
ال يصلــح، وأفضلها من جذوع الســدر يليها 
الشــريش والقرط والبيذام، مشــيراً إلى أن 
نوع الشــجر يحــدد عمر الطبــل ومقاومته 

للحــرارة والرطوبة وحتــى الطنين، لذا فإن 
طبل الســدر صداه أكبــر ولديه القدرة على 
تحمــل الظــروف المناخية وال يتأثــر كثيراً 
عكس باقي األشــجار. وأضاف أن سعر طبـل 
الســدر مرتفع، قد يصل إلى 30 ألف درهم 
أو ربما أكثر حســب نوعه وحجمه، وهناك 
شــكل الزخارف التي تحيط بالطبل وتركيب 
الشــن وهو جلد الغنم الــذي يغطي دفتي 
الطبــل وهو الــذي يعرف بتركيــب الطبل 

حتــى الحبال أو ما يســميها بعضهم األوتار، 
وهي بحاجة إلى تركيز ومعرفة حتى تكتمل 
مواصفات الطبــل الجيد، أما المرحلة األهم 

فهي تتعلق بالتجويف. 

وأشار إلى أن سمك جسم الطبل من الداخل 
ال بــد أن يكون مناســباً ال ثقيــالً وال رفيعاً، 
فالثقيــل يؤثر ســلبا على صــوت الطبل وال 
يعطــي الصــوت المطلوب أثناء اســتعراض 
الفنــون، وهذا يطلــق عليه الطبــل الخاوي 
وهــو غير مرغــوب ويدل علــى ضعف في 
الصناعة، أما الذي يجمع بين السمك والخفة 
فهــو المعروف بالطبل الطــارق أو الزنان أو 
الصــداح أو الزراخ وهي كلها أســماء للطبل 
الجيــد المرغــوب. فالطبل ليــس فقط أداء 
الســتعراض الفنــون، بل هنــاك تنافس بين 
أصحاب الطبول من أجل األفضل، سواء على 
مستوى الطنين أو النقوش أو الزخرفة وحتى 
نوعه وألي األشجار ينتمي، فكلها مواصفات 
يتنافــس عليهــا أهــل الطبــول فــي حضرة 
الجمهور، فهناك طبــول لها تأثيرها وصداها 
بســبب ما تتميز به مــن مواصفات ونقوش 
وتظــل حديث المجالس أليام وربما ســنين، 
ويضــرب بها المثل فــي جمالها وأناقتها، ال 
ســيما أن فنــون دولة اإلمارات كلهــا تقريباً 
تقوم على إيقــاع الطبول، ســواء العيالة أو 
العارضة أو الوهابي والرزفة والدان والشــلة 
والوهاو وجميع هذه الفنون محورها الطبل.

يعتبر مجلــس عبيد بن كنيش الهاملي في 
مدينة زايد بالمنطقة الغربية، واحة تجمع 
الربع واألقارب واألحبة، يجلس في مجلسه 
مرحبــاً بضيوفــه مرتين يوميــاً بعد صالة 
الفجــر وبعد العصر، يلتــف الجميع حوله 
باعتباره أول مــن جاء إلى المنطقة وأقام 
فيها، ويســتمتع الجميــع بحديث الماضي 
وأخبــار الحاضر واالســتعداد للمســتقبل، 
يســتمعون إلى الشــعر واألخبار، وأحياناً 
يتحدثون عن عملية بيع أو شــراء لإلبل أو 

غيرها، ويتلقون الحكمة من أهلها. 
ولد عبيد بن كنيش سليل قبيلة الهوامل 
في ليوا عام 1935، وتذهلك سيرته وما بها 
من تجارب ُملهمــة. حيث واجه صعوبات 
الحياة منذ صغره، وبدأ العمل في العاشرة 
من عمره، وعلمته الحياة القاســية الغوص 
اللتقاط اللؤلــؤ لتوفير لقمة العيش، وظل 
يبحث عــن عمل، إلــى أن رافق األجانب 
العامليــن فــي التنقيــب عــن النفط في 
المنطقــة الغربية، وشــهد حفــر أول آبار 

النفط في اإلمارات.
عــرف عبيد بن كنيش الطرق والدروب 
الصحراويــة بفطرته عن ظهــر قلب، وقاد 
المنقبيــن عــن النفــط بهدوئــه وفطرته 
ونال ثقتهــم فاهتموا به كي يســاعدهم، 
فعلمــوه قيادة الســيارات، وتوالت األيام 
وهــو يترقى بعمله في شــركات التنقيب 
مــن عامل إلى رئيس عمــال متدرجاً فيها 
متحمًال المسؤولية، وحقق نجاحات حازت 

إعجاب أصحاب الشركات.
يعتبر بن كنيش رائداً من رواد النهضة، 
فهــو على درايــة تامــة بخبايــا المنطقة 
الغربيــة، يعرف الشــاردة والــواردة على 
ترابهــا، ويشــار له كأحــد الــرواة الثقة، 
وشــاهد عيان علــى كثير مــن األحداث، 
وهــو مرجع لمعرفة أدق التفاصيل للواقع 

وطبيعة الحياة في المنطقة الغربية.

تعرض عبيد بن كنيش إلى حادث مروع في 
عام 1953 عندما تحطمت طائرة هليكوبتر 
كانت تقوم بمســح األراضي لرسم خرائط 

المنطقة الغربية، حيث انفجر المحرك في 
مهبط الطائرات، وتوفي كثيرون. يقول عن 
الحــادث: الحمد لله الــذي نجانا، وأصبت 
بحــروق كثيــرة، وانتقلت إلــى البحرين 

وبقيت ثالثة شهور للعالج.
ويضيــف: «كانت المنطقــة خالية ولم 
يكن فيها حياة، أنا أول شــخص جئت فيها 

مع الربــع ونصبنا الخيمــة والعريش، كل 
هــذه الرقعة من األرض كانت خالية ليس 
فيهــا غير الرمــال، واليوم صــارت مدينة 

بفضل الشيخ زايد وعياله. 
ومن يــوم حكم زايــد كل الخير جاء، 
اســتوت الشــوارع وظهرت البيوت وكل 
الخير جاء، آباؤنا وأمهاتنا كانت شــغلتهم 

الحطب و(الجربــة)، الحياة كانت صعبة، 
الحين الخيــر (وايد) كله بفضل الله علينا 
وحكومتنــا الله يعطيهم العز، هذا األمان 
اللي عندنا نعمة مــن الله، والله ننام في 
بيوتنا ما نغلقها ألننا نشــعر باألمان، ناس 

تسهر علينا ونحن ما ندري».
فــي عام 1961 ذهــب عبيد بن كنيش 
الى دبي واشــترى أول ســيارة استخدمها 
في نقل البدو للمناطق البعيدة، وأصبحوا 
يعتمــدون عليــه في ذلك، حيــث كانت 
البدايــة، ومــع كثــرة العرب فــي البالد 
زاد الخيــر، ثــم طور نفســه وامتلك أول 
شــاحنة كبيــرة لنقــل المعــدات الثقيلة 
(كانور) واليوم لديه مؤسسة خاصة للنقل 
والمقــاوالت، ورغم ذلك يــرى أن لإلبل 
حقــاً علينــا وال بد أن نعطيهــا حقها، فال 

يمكن أن ننسى فضل اإلبل علينا.

عبيد بــن كنيش هــو راعــي أول جائزة 
لــألداء التعليمــي المتميز فــي المنطقة 
الغربيــة، وتــم تكريمه ضمــن جائزة أم 

اإلمــارات على ما قدمه من مســاهمات 
اجتماعيــة شــملت جائــزة للمتفوقيــن 
دراســياً امتدت ألكثر مــن 25 عاماً. وقرر 
رفــع قيمــة الجائــزة أكثر من مــرة في 
األعــوام الســابقة. بهدف زيادة شــريحة 
المســتفيدين منهــا، وتشــجيع أكبر عدد 
مــن العامليــن في القطــاع التربوي على 
التميــز واإلبــداع، باإلضافة إلى تشــجيع 
الطلبة على الجد واالجتهاد والمثابرة في 
التحصيل الدراسي وإيجاد جو من التنافس 
الشــريف بينهم لتحقيــق نتائج طيبة في 
دراستهم إلكمال مسيرة تعليمهم لخدمة 

وطنهم وأمتهم.
يقــول عبيد: هدفنــا جميعاً هــو بناء 
مستقبل األبناء من خالل تربيتهم التربية 
الصحيحة المســتمدة مــن ديننا الحنيف، 
متســلحين بالعلــم والمعرفــة لتمكينهم 
من المشــاركة في بنــاء دولتهم وخدمة 
وطنهم وأمتهــم. ويجب أن نعي أن ذلك 
ال يتأتى إال من خالل متابعة أبنائنا سلوكيا 
ودراســيا وتوعيتهم بأهمية التحصيل في 

بناء مستقبلهم. 
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الفرجــان التــي تتكــون مــن المنــازل 
األطفــال  مالهــي  كانــت  البســيطة 
ومالذهــم اليومي الذي ينتقلون له منذ 
بزوغ الشــمس وحتى الســاعات األولى 
مــن غيابها، حيــث كانوا يطلقــون فيها 
ضحكاتهــم وصرخاتهــم خلــف ألعاب 
بدائية وعفوية، والتي يأتي في مقدمتها 
الغميضة التي تتحول فيها منازل الفريج 
مقاراً للممارسة هذه اللعبة التي تعتمد 

على الحدس والذكاء.
الغميضــة أو لعبة االختبــاء كما يعرفها 
البعض كانت األكثر انتشــاراً ويمارســها 
األطفال حتى سن بلوغهم، حيث تجرى 

«القرعــة» بينهم ليكون الشــخص الذي 
تقــع عليه هو مــن يقــوم بالبحث عن 
أصدقائــه الــذي يختبؤون فــي األماكن 
القريبــة، ويحاولون التســلل خفية إلى 

المنطقة التي ينطلقون منها. 
محمــد البــادي أحــد الذيــن عاصــروا 
تفاصيل اللعبة قال إنها تبدأ فور إغماض 
الشــخص الذي وقع عليه االختيار عينيه 
لينطلق اآلخــرون لالختباء فــي منازل 
الفريج وخلف أسوارها البسيطة، وبعد 
انتهــاء المهلة التــي غالباً تكــون بذكر 
األرقام بصورة تنازلية، يبدأ الطفل الذي 
كان مغمضــاً عينيــه فــي التفتيش عن 

أصدقائه الذين يتحركون بخفية للوصول 
إلى نقطة االنطالق دون أن يشاهدهم، 
كون من يشــاهده ويطلق ويؤشر عليه 

يصبح خاسراً في اللعبة.
وأضاف إن الطفل األول الذي يتم كشفه 
هو من يتولى مرحلة البحث في الجولة 
الثانية، بينما يحصل الشخص األول الذي 
يصــل إلى نقطــة االنطالق إلــى رصيد 
يعفيــه من هذه المهمــة مرة أو مرتين 
إذا تمت مشــاهدته، مشــيراً إلى أن ما 
يميز هذه اللعبة التــي اقتصر وجودها 
فــي المهرجانات والكرنفــاالت التراثية 
هي اســتخدام المنازل جميعها منصات 

لالختباء دون أن يكون هناك سخط من 
الجيــران أو كبار الســن، كون ذلك يعد 
من طقــوس الحياة فــي الماضي وأحد 

تفاصيلها الجميلة.

ينصــح عبيــد بــن كنيــش 
الشباب قائالً: ال بد أن يكون 
اإلنسان طيباً في نفسه وفي 
بلده، وإذا شــاهدت شخصاً 
طائشاً (هاديه)، وإذا جاءتك 
كلمــة مــن شــخص جاهل 
ال تأخذهــا برأســك ولكــن 

تغاضى عنها.

■  مجلس عبيد بن كنيش يجمع األحبة

■عبيد بن كنيش 

■ عامل يصنع طبالً 

حــول أهــم أســماء الطبول 
الطبــول  أشــهر  إن  يقــول: 
«الكاســر» الذي يعتبر الطبل 
الرئيســي في اســتعراض فن 
الدان، وهو من أصغر الطبول 
طبل  إلــى  إضافــة  وأخفهــا، 
الرحمانــي، وال يســتغنى عن 
المناســبات  كافة  الطبول في 
من أفراح وغيرها، ألن الرقص 
الشــعبي بأنواعه يعتمد على 

قرع الطبول.
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تمكن قســم مســرح الجريمــة بالقيادة 
العامة لشــرطة رأس الخيمــة، من ابتكار 
طريقة لحفظ األدلة من مســرح الجريمة 
بواسطة «باركود» خاص، بغرض تخصيص 
بيانات لكل «دليل» يستخلص من مسرح 
أو مكان وقوع الجريمة، بمختلف أنواعها. 
بحيث يتيح إيجاد قاعــدة بيانات واحدة 
ومشــتركة عــن طريــق إدخــال بيانات 
الجريمــة أو الحادثة علــى اختالفها فور 
قيدهــا، ثم يمنع فقدانهــا أو العبث فيها 
أو معرفة تفاصيل الدليل والقضية، كونها 

محفوظة في شفرة «باركود» خاصة.

وتظهر فائدة هذا االبتكار في الوصول 
للبيانات بالدقة والســهولة، ومن الناحية 
العملية، يؤدي تطبيقه إلى تحقيق التكامل 
والترابــط بيــن قســم مســرح الجريمة 
واإلدارات المشاركة في مسارح الجريمة 
بشــكل آلي، بحيث يمكــن متابعة حركة 
«األحــراز» فــور قيدها بالحاســوب لدى 
المعنيين. وتكمن الفائدة الفنية من ضمن 
الحفــاظ على ســرية األدلــة، إذ ال يمكن 
االطــالع عليها ســوى من قبــل موظفين 
مختصيــن، أحدهمــا الفني فــي المختبر 
البيانات»،  الجنائي، واآلخر هــو «مدخل 

ومن خالل «الكمبيوتر» فحسب.

وقــال المقــدم مــروان جكه المشــرف 
العام على فريــق االبتكار بالقيادة العامة 
لشرطة رأس الخيمة، إن االبتكار الجديد، 
يعتبــر األول مــن نوعه عربيــاً وإقليمياً، 
وهو عبارة عن نظام «باركود» إلكتروني 

لضبط وتســجيل األحراز التي يتم ضبطها 
في مســرح الجريمة، توصل إليه القسم، 
حيث يعد ابتــكاراً متميــزاً، كنظام أمني 
دقيــق، وال يمكن العبــث في األدلة التي 
تحفــظ بـ «باركود»، ويســاعد على الثقة 
فــي عدم فقدانها، وحتــى وإن فقدت، ال 
يمكــن الوصول إلى البيانات المخزنة في 
شــفرة «باركود» الخاص الــذي ال يمكن 
قراءة بياناته إال من قبل المعنيين. ويعتبر 
أحــد البدائــل التــي ال تســتدعي وجود 

مراقبة أثناء نقل األدلة بصورة مستمرة.
وأضــاف أن النظــام الجديــد، بديــل 
للطريقة القديمة في حفظ األحراز ونقلها 
وتدويــن بياناتهــا، من مســرح الجريمة 
ومــكان وقوعهــا إلــى المختبــر الجنائي 
وبقيــة الجهات ذات االختصاص، إذ كانت 
البيانات الخاصة باألدلة مكشــوفة سابقاً، 
ويمكــن االطــالع عليها من قبــل ناقليها 
وغيرهــم، ممــن قد يصادفونهــا بطريقة 
أو أخــرى، وإن كانــت حــاالت محدودة 
ومحتملــة فقط، فيما قد تتعرض ســرية 

البيانــات الخاصة بـ «االدلــة» والجريمة 
لخطر كشــف ســريتها في حــال ضياعها، 
لكــن النظــام المبتكــر، ضمــن الحفاظ 
على ســريتها. الفتاً إلى أن هــذا النظام، 
يعــد األول من نوعه، الــذي يتم التعامل 
فيــه في حفــظ أدلــة الجريمــة وضمان 
ســريتها، ما شــكل نقلة نوعية في تعزيز 
العمل الشــرطي واألمنــي، وباألخص في 
تأميــن األدلة الجنائية أثنــاء التحقيقات، 
وباإلمــكان االســتفادة منــه فــي مواقع 
عديــدة، وباألخص في القطاعات األمنية، 
بما يعزز رؤيــة الحكومة بأن تكون دولة 
اإلمــارات العربية المتحــدة، في مصاف 

الدول األولى في تحقيق األمن واألمان.

ومن جانب آخر، أشار إلى أن رؤية القيادة 
العليا وتوجيهات وزارة الداخلية، واضحة 
في دعم االختراع واالبتكار، بهدف تطوير 
مهام العمل وتقديمها بصورة مبسطة، بما 
يحقق من ســهولة العمــل، ومن الوصول 
بأقــل تكلفة  المرجــوة  إلــى األهــداف 
ووقت، وبدرجة عالية من الدقة والجودة. 
الفتــاً إلى تنامــي اســتخدام التكنولوجيا 
فــي التحقيقــات الجنائيــة بشــكل كبير، 
ما يســتلزم الحاجة إلى اســتحداث نظم 
متطــورة لحفظ وتســجيل بيانات األدلة 
وتأمينهــا، ويتيح كذلك للتقنيين العاملين 
في مســرح الجريمة، من خــالل اختصار 
العملية الحالية المنفذة على مراحل أثناء 
تدوين وتســجيل بيانات األدلة. مؤكداً أن 
إدارة التحريات تحرص دائماً على تطوير 
إمكاناتهــا وقدراتهــا على أســس علمية 
باســتمرار، وذلك للقيام بالمهام الجســام 
الملقاة علــى عاتقها، ومواجهة التحديات 

الكبيرة.

نفلــة محمد ســعيد بورقيبــة الخاطري 
معلمــة اللغــة العربيــة فــي مدرســة 
الصباحيــة للتعليم الثانــوي بنات برأس 
الخيمة، أطلقت عنــان أفكارها لتحصد 
التميز عامــاً بعد عام كان أحدها وليس 
آخرها فوزها بجائزة المعلمة المبتكرة 
في جائزة رأس الخيمة للتميز التعليمي، 
عــن مشــروعها الخــاص باالبتــكار في 
التعليــم بعنــوان «بيني وبيــن كتابتي 
صورة لنوافذ مســتقبلية» وتقوم فكرته 
علــى إعداد الــدروس بصورة الرســوم 
الكرتونيــة، منطلقة من رؤية تقوم على 
تعليــم ذكــي متطــور يُســّخر األدوات 
إلنشــاء جيل واعد، حاملة رسالة تهدف 
إلى تسخير المناهج والطاقات والموارد 
التعليمية، لتحقيق تعليم متطور يحّسن 
جــودة التعليم والتعلم فــي المدارس، 
ويمكّــن مــن تخريــج متعلــم متعدد 
المواهــب والمعــارف، ويصبــو بعلمه 

لعالم اإلبداع واالبتكار.

 تقــول نفلــة «مــن خــالل خبرتي في 
الميــدان وتدريســي لمراحــل متعددة 
كمعلمــة للغة العربيــة متعددة األفرع 
«قــراءة – نحــو – صــرف – بالغــة – 
أن  تعبيــر»، وجــدت  أدب – شــعر – 
بعــض المتعلمين يجــدون صعوبة في 
فهم بعــض المعلومات وذلك ألســباب 
متعــددة منهــا: صعوبــة المــادة، كون 
المــادة نظرية بحتــة، أو بســبب قدم 
المعلومــات وعــدم ارتباطهــا بالحاضر 
والواقع، فقررت اســتثمار فكرة التعلم 
الذكي والتعلم باللعب بواســطة الدراما 
المعلومة مبســطة  والرســوم إليصــال 
يسيرة ممتعة راسخة، وكان هذا الهدف، 
فبدأت بعقد لقاء تعريفي مع الطالبات 
لتوضيــح فكــرة المشــروع، وســخرت 
كل اإلمكانيــات الممكنة مثــل المادية 
والبشرية لمشــروعي، كما تواصلت مع 

أولياء األمــور لدعم المشــروع فكرياً، 
ووضعت خطة لتنفيذ بعض الدروس من 

المنهج كمرحلة أولية».

وعن أهم الصعوبات التي واجهتها تشــير 
الخاطــري إلــى عــدم وجــود الكفاءات 
الطالبية القــادرة على تنفيذ المشــروع، 
وعــدم توافــر ميزانية لدعم المشــروع، 
وصعوبــة تنفيــذ بعــض األفــكار وكثافة 
ســاعات العمل في المدرسة، عدم تفريغ 
المشــروع،  المعلمين والمتعلمين لتنفيذ 
عــدم إدراك فئات المجتمع المحيط، كان 
االهتمــام بالمواهــب هو بوابــة لالبتكار 
ووجــدت حــال لها مــن خالل االســتعانة 
ببعــض الخبــرات من خــارج المدرســة 
مثل الخريجات الســابقات، والتواصل مع 
جهات ومؤسسات لدعم المشروع، إضافة 
إلــى االســتعانة بذوي الخبــرة من خارج 
المجتمع المدرســي، وتخفيــض النصاب، 
وتخصيص حصة أســبوعية واحدة لتنفيذ 

المشــاريع اإلبداعية تحت عنوان (حاضنة 
اإلبداع).

األسباب التي اعتبر المختصون من خاللها 
مشــروع نفلة متميزاً أنــه يطبق ما تصبو 
إليه الــوزارة خاصة ودولة اإلمارات عامة 
مــن (التعلــم الذكي) والدعــوة لالبتكار، 
ويواكب عصر الطالب التقني، كما انه يعزز 
مواهــب الطلبة في الجانــب االلكتروني، 
ويشــد انتباه المتلقي ويسيطر على حالة 
انه يكســر  التشــتت والســرحان، إضافة 
جانب الروتين والملل ويبتعد عن التلقين 
المباشــر، من خالل رسم الدرس المعطى 
لونياً ممــا يجعل الطالــب يعيش الدرس 
حقيقــة مــن صــورة ذات ألــوان وحركة 
وصوت معاً، وهذا يساهم في كسر حاجز 

الصعوبات في التعلم لدى المتعلم.

وعــن القوالــب التي اســتخدمتها معلمة 

اللغــة العربيــة إليصــال رســالتها للطلبة 
والمتلقين من خالل مشروعها، تبين نفلة 
انه تم تطبيق البعض على دروس محددة، 
وفي المرحلة القادمة ســيتم تطبيق بعض 
األشــكال األخــرى علــى دروس مختارة، 
مثــل لعبة الشــخصية الناميــة والتي من 
خاللها يتم تشكيل شخصية للدرس تنتقل 
المتعلم  لمســتويات أعلى، كلما تخطــى 
معــارف  باكتســاب  الســابق  المســتوى 
المفتــوح أيضــاً  ومعلومــات، والكتــاب 
وهــي تقنية قصصيــة تكتــظ بالمعارف 
الصفحــة  علــى  ويقابلهــا  والمعلومــات 
المواجهة فيديو يشــرح المكتوب بصورة 
جاذبة، كذلك فكرة (المانجا) الهادفة إلى 
توســيع مدارك الطالب ليتولى زمام كتابة 
المطلوب من األفكار ختاماً بحل التقويم، 
وفكرة (الشــريط السينمائي) وهي تقنية 
تختــص بعالم األفالم وعالم الســينما في 
تحويل الســرد الكتابي ألفــالم ومن جهة 
أخــرى صنع أفالم كرتونيــة لتنمية الحس 

التراثي الوطني عند الطالبات.

ومن الدروس التي أعادت تقديمها المقامة 
البغدادية وهــو درس يتحدث عن الكدية 
في كســب العيش فــي العصر العباســي 
مــع تمثيل للطبقــات االجتماعية في ذلك 
العصر وما يحمله النص من صياغة بالغية 
ومحســنات بديعية والمشــتقات الصرفية 
التــي تنم عــن بالغــة ومعرفــة صاحبها 
والفــرق بينه وبين متســولي هــذا الزمن 
واختالفهم في العلم والبالغة وما يمتلكون 
من مفردات يعجز عنها الدارســون. كذلك 
مــن  درس  والعفريــت:  الصيــاد  درس 
كتــاب ألف ليلة وليلة مــن حكايات الجن 
والعفاريــت، حيــث إن ذهــن الطالبة ال 
يستوعب كالماً سردياً غير مدعم بتسلسل 
والصــورة  بالصــوت  ورســمي  صــوري 
المطلوبــة والزينة  للمفردات  والتشــكيل 
اللفظيــة في هــذا النص فنحــن في عصر 
المعرفة والتقنية التي نستطيع بها تقريب 
المفاهيم النحوية والصرفية والبالغية مع 

الشخصيات والزمان والمكان واألحداث.
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مــا إن ترى ابتــكارات دفــاع مدني رأس 
الخيمــة حتى يتبــادر إلى ذهنــك المثل 
القائل «ما قد يكون قمامة يمكن أن يكون 
كنــزاً».. فقد نفذ فريق عمــل من اإلدارة 
تجربــة ابتكارية رائــدة في مضمار تدوير 
المخلفــات إلى تحــف يدوية فنية مفيدة 
وجميلة، وتحويل معدات اإلطفاء واإلنقاذ 
إلى كراس وكنب ومرايا متكاملة الزخرفة 
والنمنمــة اللونية، والجــدران إلى جانب 
اللوحات وقطع الزينة. كل هذه األشــياء 
تــم تحويلها إلى معروضات ومفروشــات 
قابلة لالســتخدام المنزلــي ألعوام طويلة 
بفضل بعض اإلجراءات التدويرية البسيطة 

التي يشرحها فريق العمل لكل من يرغب 
في معرفتها. 

وتعــد هذه أول محاولة على اإلطالق في 
اإلمــارات إلبداع أعمال فنية من مهمالت 
العمــل غير القابلة للتحلل، كقطع اإلطفاء 
والطفايــات وغيرها. وأوضح المالزم أول 
عمــر مطــر آل علي، مدير فــرع الحماية 
المدنيــة في إدارة الدفــاع المدني برأس 
الخيمــة، أن عملية االبتــكار تعتمد على 
تبنــي نهج التطوير المســتمر، انطالقاً من 
تأكيــد صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبما 

يتماشى مع توجيهات وإستراتيجية ورؤية 
وزارة الداخلية الساعية لتقديم كل ما هو 
أفضــل للجمهور. وأضــاف أن االبتكارات 
تركــزت على أدوات كانت تســتخدم في 
الدفاع المدني وتــم وضع تصور ابتكاري 
إلعادة تدويرها بشــكل أفضل واالستفادة 
منهــا داخل المبنــى لخدمــة المراجعين 
أن  إلــى  مشــيراً  للمصاريــف،  وتوفيــراً 
األدوات التــي تــم اســتخدامها تركــزت 
فــي براميل النفــط القديمــة التي جرى 
تقطيعها وإعادة تصميمها كأدوات منزلية، 
يجري تنجيدها باإلســفنج لتصبح كراسي 
لجلوس المراجعين، إضافة إلى اســتخدام 

طفايات الحريق وتحويلهــا مصابيح زينة 
لإلنارة وأدوات تقديــم الحلوى، كما يتم 
دمج خراطيم اإلطفــاء التالفة مع األثاث 
والطــاوالت المكتبيــة إلضفــاء الشــكل 
الجمالــي على األقســام الداخليــة لمبنى 
اإلدارة.  وأشــار إلــى أن تطوير خدمات 
اإلدارة العامة للدفــاع المدني عبر توليد 
أكبر قــدر ممكن مــن األفــكار والحلول 
اإلبداعيــة يشــترك الجميع فــي صياغتها 

وتطويرها وتنفيذها.

 –

■ جمع األدلة من مكان الجريمة

■ مروان جكة

 المشــروع يعــزز التواصل مع المؤسســات التعليمية األخرى من 
خالل حصص المشــاهدة، ويعلي من شــأن الطلبة الموهوبين وإن 
لم يكونوا من المتفوقين ويبرز قدراتهم ألن جانباً منه يعتمد على 
تعليــم الطلبة صناعة هذه الدروس باالســتعانة ببرامج الحاســب 

اآللي.



يجمــع األطبــاء على أن التوعيــة الصحية 
والتشخيص المبكر يلعبان دوراً أساسياً في 
الناجمة  الوفيات  الوقاية وخفض معدالت 
عن اإلصابــة بالســرطانات المختلفة فهو 
يعنــي الفحص عن أيــة تغييرات أو أورام 
من شــأنها التحول إلى سرطان، وذلك في 
األشــخاص األصحاء الذيــن ال تظهر عليهم 
أعراض المرض.  وأكدوا أن كشف المرض 
مبكراً يعود بالفائدة على المريض والدولة 
في نفــس الوقــت حيث يمكــن الفحص 
المبكر من عالج المرضــى بصورة مبكرة 
والقضــاء علــى المــرض قبل اســتفحاله، 
كمــا يوفر ذلك للدولة أمــواًال طائلة جراء 
مضاعفات السرطان التي لم يتم اكتشافها 

أو تم اكتشافها في مراحل متأخرة.
وتؤكــد هيئة الصحة في أبوظبي أن 98 
% من حاالت سرطان الثدي يمكن الشفاء 
منهــا حال اكتشــافها وعالجهــا مبكراً عبر 
الكشــف الدوري الماموجــرام كل عامين 
بدءاً من ســن األربعين وفحص الثدي من 
قبل الطبيبة المختصة كل 3 ســنوات على 
األقــل بدءاً من ســن 20 ســنة إلى جانب 
الفحص الذاتي للسيدة شهرياً لمالحظة أيه 

تغيرات غير طبيعية.
وأشــاد األطباء بجهود هيئة الصحة في 
أبوظبي وشركة أبوظبي للخدمات الصحية 
«صحة» فــي تفعيل الشــراكة مع القطاع 
الصحــي الخاص وتوســيع قاعــدة فحص 
األمراض السرطانية وجعلها متاحة للجميع 

وإتاحة العالج في الوقت المناسب.

وحققــت هيئة الصحة فــي أبوظبي خالل 

حمالتهــا الســنوية تحت شــعار «الصحة 
أمــان والفحص اطمئنان» فــي حربها ضد 
الســرطان نجاحــاً كبيــراً إذ تمكنت خالل 
الســنوات الخمــس األخيرة عبــر التوعية 
المكثفة وتوســيع قاعدة الفحص والعالج 
فــي إمــارة أبوظبي في خفــض معدالت 
وفيات ســرطان الثدي مــن 8.7 لكل 100 
ألف ســيدة عــام 2009 إلــى 5 لكل 100 
ألف ســيدة عام 2014، في حين انخفضت 
حاالت الكشــف المتأخر عــن المرض من 
64% فــي عــام 2009 إلــى 16% في عام 

.2013
وتطلــق الهيئــة حملتها ضد الســرطان 
ســنوياً ولمدة 6 أشــهر في بدايــة أكتوبر 

الماضي وتختتم بنهاية مارس بالتزامن مع 
أشــهر التوعية العالمية للوقاية من أمراض 
الســرطان، حيــث تخصــص شــهر أكتوبر 
للتوعية بســرطان الثدي ونوفمبر للتوعية 
للتوعية بســرطان  الرئة ويناير  بســرطان 

عنق الرحم ومارس لسرطان القولون.

وتشــدد الهيئــة على دعــوة كافــة أفراد 
المجتمــع إلى إجــراء الفحوصات الدورية 
بهــدف الحــد مــن الوفيات التي يســببها 
الســرطان وتحسين نوعية الحياة للمرضى 
المتعافيــن مــن المرض. ووفــق الدكتور 
عرفان الحق، استشاري األورام الطبية في 

مستشــفى برجيل في أبوظبــي «هناك ما 
يزيــد على 200 نوع من أنواع الســرطان، 
والتي تصيب مناطق مختلفة من الجســم 
تشــمل الدماغ واألنف والفــم والحنجرة 
والغدة الدرقية والجلد والرئتين والثديين 
والكلــى  والقولــون  واألمعــاء  والكبــد 
كما  والمبيضين.  والخصيتين  والبروســتاتا 
تســتهدف بعض أنواع الســرطان األخرى 

خاليا الدم واألعصاب والعظام».
ويعد سرطان الرئة أكثر أنواع السرطان 
شــيوعاً لــدى الرجــال، ثم يليه ســرطان 
والمستقيم،  القولون  البروستات وسرطان 
في حين تعتبر ســرطانات الثــدي والرئة 
وعنق الرحم األكثر انتشاراً بين النساء في 

الدول الغربية.
كمــا أكد األطباء أن بعــض التطعيمات 
تســاعد علــى الوقاية من الســرطان، مثل 
التطعيــم ضــد فيــروس الــورم الحليمي 
البشري للنســاء يمنع اإلصابة من سرطان 
عنــق الرحم والتطعيم ضــد التهاب الكبد 
البائــي يمنع التهــاب الكبــد البائي الذي 
يســبب ســرطان الكبد فيما يبقى الكشف 
المبكــر لبعــض أنــواع الســرطان والذي 
بالخاليا  يمكنه االســتدالل على تغيــرات 
قبــل أن تتحــول إلى ســرطان يعد طوق 
النجاة لتفــادي اإلصابة بهذا المرض حيث 
يتوفر الكشف المبكر حالياً لسرطان الثدي 

وعنق الرحم والقولون والمستقيم.

ويعني الكشــف المبكر لســرطان القولون 
والمســتقيم البحــث عــن األورام الحميدة 
(اللحميــات)، والتقرحــات التــي قد تؤدي 
لتغييرات سرطانية، وإزالتها قبل أن تتحول 
إلى أورام سرطانية، وبذلك يتم الوقاية منه، 
وهناك طريقتان للكشــف المبكر لسرطان 
القولون والمســتقيم وهمــا تنظير القولون 
أو فحــص الــدم في البــراز، توصــي هيئة 
الصحة أبوظبي الرجال والســيدات في عمر 
40 – 75 عاماً لاللتزام بعمل تنظير القولون 
مرة كل 10 سنوات أو فحص الدم في البراز 
مــرة كل عامين. ويتم الكشــف المبكر عن 
ســرطان عنق الرحم باختبار يسمى اختبار 
مســحة عنق الرحــم حيث تقــوم الطبيبة 
بأخــذ عينة صغيــرة من الخاليــا من عنق 
الرحم وترســلها إلى المختبر، حيث ســيتم 
التحقــق من وجــود تغيرات غيــر طبيعية 
ويتحتم على جميع النســاء اللواتي تتراوح 
أعمارهــن ما بين 25 و 65 ســنة أن يقمن 
بإجراء (مســحة عنق الرحم) التي تكشــف 
عن التغيرات النســيجية ما قبل الســرطان 
وعن الســرطان، ولكن ال تؤكد التشــخيص 
النهائــي وإذا تم العثور علــى تغيرات غير 
طبيعيــة عــادة يفحص عنــق الرحم تحت 
التكبير بجهاز يســمى منظــار عنق الرحم، 
وهناك تطعيم يمنع اإلصابة بفيروس الورم 
الحليمي البشــري ويوجد نوعــان من هذا 
التطعيــم، كالهما تمــت الموافقة عليه من 
وزارة الصحة وهيئة الصحة أبو ظبي وذلك 
للوقايــة مــن ســرطان عنق الرحــم وهما: 
تطعيم فيروس الورم الحليمي البشري الذي 
يمنع 70 % من حاالت سرطان عنق الرحم 
وقد أظهرت التجارب السريرية الواسعة أن 
لقاح فيروس الورم الحليمي البشري آمن. 
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تشــير الدراســات العلمية إلى أن الرجال، 
الذين يفتقرون للنوم الصحي أو ال يحظون 
بكميــة كافيــة مــن النــوم يوميــاً يعانون 
فــي أغلــب األحيــان من ضعــف هرمون 
التستوسترون، الذي يؤدي بدوره إلى تقليل 
الرغبة الجنســية. وتشــمل أعراض ضعف 
المزمن،  التعــب  األخــرى  التستوســترون 
وضعف الطاقــة، وتراجع الكتلــة العضلية 
إلــى جانــب زيادة مســتوى  والعظميــة، 
الشــحوم في الدم، وتغيرات فــي المزاج.  
ويقول الدكتور امتياز خورشيد في دبي، إن 
الرجال الذين ينامون ألقل من أربع ساعات 
يوميــاً يعانون مــن نقص التستوســترون، 

وضعف الرغبة الجنسية، وهو ما يقود إلى 
ضعف التحمل، وتراجع الحيوية والنشــاط 
بشــكل عام. وكشــفت دراســة تمت فيها 
مقارنة مجموعة من الرجال، الذين ينامون 
بمعــدل أربــع ســاعات يومياً مــع رجال 
ينامون بمعــدل ثماني ســاعات يومياً، أن 
مســتويات التستوسترون لدى الفئة األولى 
تقارب نصف مســتويات هذا الهرمون لدى 
الفئــة الثانية، وهو ما يشــير إلــى ارتباط 
وثيق بين إنتاج التستوســترون في جســم 
الرجــل وبين النوم الجيــد. ويمكن لجودة 
النــوم المتدنية، التي قــد تنتج عن حاالت 
مثــل انقطاع التنفس االنســدادي الشــديد 

أثنــاء النوم، أن تؤثر أيضاً على مســتويات 
التستوسترون والرغبة الجنسية.  والخالصة 
هي أن النــوم الجيد أمر أساســي للصحة. 
يحتاج الرجل البالغ إلى ما ال يقل عن ست 
إلى ثماني ســاعات من النوم يومياً. وليس 
هناك أي طريقة لتعويض نقص النوم سوى 
النوم. قد يعتمد البعض على وسائل مؤقتة 
لتعويض أثر نقص النــوم عليهم، والتخلص 
من الشــعور بالتعب أو النعاس، مثل تناول 
الكافييــن أو غيره من المنشــطات، إال أن 
هذه الوســائل ليســت حلــوالً ناجعة، وال 
يمكن لها أن تســاعد الجســم فــي التغلب 
علــى حالــة التعــب، والحــل الوحيد هو 

ضمــان الحصول علــى كميــات كافية من 
النوم.  نضطر أحياناً بســبب ظروف العمل 
أو بعــض العــادات والتقاليــد إلى الســهر 
لســاعات الصبــاح األولى. وقــد يكون من 
الصعب تجنب هذه االلتزامات، إال أن الحل 
بسيط، وهو تعويض نقص النوم الحقاً.  أما 
بالنسبة لمن يعانون من مشاكل النوم ذات 
المنشــأ الطبي، فهناك العديــد من الحلول 
والعالجات، إذ ال بد مــن مراجعة الطبيب 
المتخصص أو معالجي التنفس المتخصصين 
في مســاعدة المرضى، الذيــن يعانون من 
االضطرابات التنفسية.    دبي - البيان 

في  الفتيات  األطبــاء  ينصــح 
الفئــة العمرية ما بين 15-26 
عامــاً، بأخذ تطعيــم فيروس 
الورم الحليمي البشري، وذلك 
قبل بضع ســنوات من الزواج 
وقــد أظهرت الدراســات أن 
فاعليــة التطعيم تكــون أكبر 

عندما يعطى في سن أصغر.

 التصوير بجهاز (إم، آر، آي) لكشف اإلصابة بالسرطان 

 التصوير بالماموغراف للكشف عن سرطان الثدي 

أشارت إحصائيات صادرة عن هيئة الصحة 
فــي أبوظبي إلى أن عدد الحاالت التي تم 
تشخيص إصابتها بسرطان الرئة في اإلمارة 
عام 2013 وصل إلى 77 حالة، حيث بلغت 
نســبة المرضى مــن الذكــور 73 ٪، ومن 
اإلناث 27 ٪. وكشــفت نتائج الدراســات 
التي أجرتهــا «فري تو بريــذ» والتي تعّد 
إحدى المؤسسات غير الربحية الهادفة إلى 
مضاعفة أعداد الناجين من ســرطان الرئة 
بحلــول عــام 2022، أن 77% من مرضى 
الرئة يجهلون أعراضه، وأضافت  ســرطان 
الدراســة أن المــرض يعتبــر أشــد فتــكاً 
وخطــراً على الحياة من ســرطانات الثدي 
والبروســتات والقولــون مجتمعة، إال أنه 
بالمقابــل يعد من األمراض القابلة للعالج، 

بل والشفاء أيضاً في بعض الحاالت.
وأكــد الدكتور نوربرت دراير، استشــاري 
األورام في مستشفى برجيل في أبوظبي، 
إلى أن شــريحة كبيرة مــن الناس التزال 
تجهل مدى خطورة ســرطان الرئة وحجم 
التهديد الذي يشــكله على حياة اإلنســان 
حيث يعتبر سرطان الرئة حاليا أكثر أنواع 
أمراض السرطان فتكاً على مستوى العالم.

وأوضح أن جهل عالمات المرض وأعراضه، 

يعزز بدوره فرضيــة أن أعداداً كبيرة من 
المصابيــن ال يتم تشــخيصهم إال بعد أن 
يكون المرض بلغ مراحل متقدمة تتضاءل 

فيها فرص العالج إلى حد كبير.
وأضاف «يعزز الكشف المبكر عن سرطان 
الرئــة فرص المرضى فــي البقاء على قيد 
الحياة بشــكل كبير وال تظهر في كثير من 
األحيان علــى المرضى أيــة أعراض على 
اإلطــالق، أو قــد تظهر أعراض مشــابهة 
ألمراض أخرى تشمل السعال وظهور الدم 
في البلغــم، وضيق فــي التنفس، وصفير 
عنــد التنفس، وبحة في الصوت، وألم في 
الصدر والشــعور بالتعب واإلرهاق ويتيح 
الكشــف المبكر اللجوء إلى مجموعة أكبر 
من خيارات العالج، وبالتالي يســاهم في 

إنقاذ حياة مزيد من المرضى».
وتحــدث اإلصابة بســرطان الرئــة عندما 
تبــدأ خاليا غير طبيعية في إحدى الرئتين 
أو كلتيهمــا بالتكاثــر بصــورة خارجة عن 
الســيطرة، ســواًء كان ذلك في القصبات 
والّشــعب الهوائيــة أو األنســجة الرئوية 
الرئيسي لإلصابة  السبب  التدخين  ويعتبر 

بسرطان الرئة.
واختتم الدكتور دراير بالقول «على الرغم 
من أننــا معرضون جميعــاً لخطر اإلصابة 
بســرطان الرئــة، بما في ذلــك الذين لم 
يدخنــوا فــي حياتهــم على اإلطــالق، إال 
أننــا ننصــح الذين يدخنــون بكثرة ومنذ 

فتــرة طويلة على وجــه الخصوص بإجراء 
فحوصات دورية ســنوية للكشف المبكر 
عن سرطان الرئة ويعتبر هذا المرض أحد 
األمراض القابلة للعالج، بل والشــفاء أيضاً 
في بعض الحاالت، ولذلك فمن الضروري 

المبــادرة إلى إجــراء الفحوصات الالزمة 
فور ظهور األعراض».

ووفــق هيئــة الصحة في أبوظبــي يعتبر 

التدخيــن ســبباً إلصابة ما يقــارب 9 من 

كل 10 حــاالت بســرطان الرئــة ودخان 
التبــغ يحتوي على أكثر مــن 4 آالف من 
وتدخل  المســرطنة  الكيميائية  المركبات 
هــذه المركبات بمــادة كيميائية أولية أو 
اثنتين في تركيبة دخان التبغ وتعرف باسم 

العطرية  والهيدروكربونات  النتروزاميــن 
الســلبي،  التدخيــن  أن  كمــا  المتعــددة 
أو استنشــاق دخــان التبــغ المنبعث من 
المدخنين اآلخرين يزيد من خطر اإلصابة 
بســرطان الرئة بنســبة من 20 إلى 30 % 
ويعد الرادون ثاني أكبر مســبب لسرطان 
الرئــة بعد التدخين وهو عبــارة عن غاز 
مشــع يتواجد بشــكل طبيعي ويأتي من 
كميــات ضئيلة مــن اليورانيوم الموجودة 
فــي كل الصخور والتربة وكما يمكن لغاز 
الرادون أن يتراكــم في المنازل والمباني 
األخرى وقد يســبب السرطان أيضا بعض 

المواد األُخرى مثل األسبستوس.

وتؤكد هيئة الصحة أن الشخص الذي أقلع 
عن التدخيــن، تكون فرصة منــع إصابته 
بسرطان الرئة تعتمد على العمر الذي بدأ 
فيه التدخين، ومدة السنوات التي توقف 
فيها عــن التدخين وكمية الســجائر التي 
كانت تدخن، وطــول الفترة الزمنية التي 
أقلع خاللها عن التدخين فالشخص المقلع 
عــن التدخين لمدة 10 ســنوات، تنخفض 
خطر إصابته بسرطان الرئة بنسبة 30 إلى 
50 %  والفحص المبكر هو عملية كشــف 
عن وجود السرطان في الناس الذين ليس 
لديهم أعراض المرض ومن شأنه أن ينقذ 

األرواح.

تتمثل أعراض ســرطان الرئة 
الســعال  فــي  الصــدر  فــي 
المســتمر أو الشــديد، ألــم 
في الصــدر، والكتــف، ليس 
له عالقــة باأللــم الناتج من 
الســعال، تغيــر في لــون أو 
حجــم البلغــم، ضيــق فــي 
الصوت  فــي  تغير  التنفــس، 
ظهور صوت  أجشــاً،  فيصبح 
قــاس كالصرير مع كل نفس، 
ظهور مشــاكل متكــررة في 
الرئة مثل التهاب القصبات أو 
التهاب الرئة، سعال مصحوب 
ببلغــم أو مخاط، وخاصة إذا 

كان مصحوباً مع الدم.



(يوم الشــهيد) و(علو الرايــات) و (ولدنا 
حــي) عناويــن ألغنيات وطنيــة مصورة 
عكــف عليهــا طــالب وطالبــات كليــة 
المعلومــات واإلعالم والعلوم اإلنســانية 
بجامعــة عجمــان للعلــوم والتكنولوجيا 
مونتاجــاً وتصويــراً مــن داخــل المركز 
اإلعالمــي في الجامعة، الذي زود بأحدث 
األجهزة حتى يقدم خدماته لطلبة الجامعة 
بصــورة متكاملــة، ونفــذ طلبــة الكلية 
21 مشــروعاً مصوراً فــي مجملها تتغنى 
بالوطن وتمجد شــهداءه ما يعزز االنتماء 
والروح الوطنية إضافة إلى إكساب الطلبة 
خبرات في مجــال تخصصهم حتى تكون 
معيناً لهم بعد التخرج للولوج إلى ســوق 
العمــل، حيث تــم اختيــار 9 أعمال في 
التصفيات النهائية عن طريق لجنة مشكلة 
من الكلية، تم اختيار ثالثة مشاريع منها، 

وكان أولها مشروع (علو الرايات). 

وقــال الدكتــور خالد الخاجــة عميد كلية 
المعلومــات واإلعالم والعلوم اإلنســانية 
بجامعة عجمــان للعلوم والتكنولوجيا: إن 
الكلية نظمــت المهرجــان األول لألغنية 
الوطنيــة المصــورة بمركــز الشــيخ زايد 
للمؤتمــرات بمقــر الجامعــة الذي عرض 
خاللــه اإلنتــاج الطالبي المتكامــل الذي 
قدمــه طلبة تخصص اإلذاعــة والتلفزيون 
بالكلية، بدءا من مرحلة اإلعداد والتصوير 
والمونتــاج وكافــة مراحل اإلنتــاج الفني 
والتقني، حيث تجســد األعمال المشاركة 
تكامل المنظومة التعليمية والتدريبية في 
جامعــة عجمان، الفتا إلــى أن المهرجان 
للجهود الدؤوبــة، والعمل  يمثل تتويجــاً 
الجــاد، الذي ال ينقصه اإلبداع وال المهنية 
مــن خــالل كــوادر ثريــة، من األســاتذة 

والطلبة وكافة العاملين بها، وتحرص دائما 
علــى الدفــع بطالبها قدماً لســوق العمل 
مؤهليــن علــى أعلــى مســتوى للتنافس 

الشريف القوي. 
تجســد  األعمــال  كافــة  أن  وأوضــح 

اللحمــة الوطنيــة وتمجد شــهداء الوطن 
تــم تصويرهــا ومونتاجها داخــل المركز 
اإلعالمي للجامعة، الذي يشمل تجهيزات 
متطــورة متمثلة فــي اســتوديو اإلذاعة 
والتليفزيون ومعامل التجهيزات الصحفية 

واإلنترنــت ومكتبة تضــم رفوفها أحدث 
اإلصــدارات في المجــال اإلعالمي؛ حتى 
يكــون بيئة خصبــة للطلبــة الموهوبين 
لإلبداع واالبتــكار والتعبير عن مهاراتهم 
التواصليــة واإلعالميــة بالشــكل األمثل، 

مبينــا أن المركز تتوافر فيــه 4 كاميرات 
تلفزيونية وجهاز قــراءة إلكتروني خاص 
بتقديــم البرامــج اإلخباريــة، إضافة إلى 
جهــاز كريــن ونظــام صوتــي متكامــل 
للتواصــل بين جميع أفــراد فريق العمل، 

فضال عــن نظام إضــاءة متكامــل إلنتاج 
مختلــف األعمال والبرامــج التلفزيونية، 
إضافــة إلى وحــدة التحكم التي تشــمل 
نظام تســجيل وعرض مــن خالل وحدات 
تخزين رقمية (ســيرفرات) بسعة تخزين 
عالية تســمح بتســجيل جميع الكاميرات 
بشــكل منفصل فضال عن تســجيل المادة 
النهائيــة إلكترونيا، إضافة إلى تســجيلها 
علــى أشــرطة HD. ويمكــن اســتخدام 
وحــدات التخزين الرقمية (الســيرفرات) 
لعــرض المــواد الفيلمية المعدة مســبقاً 

خالل تنفيذ البرامج.

مــن جهتها قالــت الدكتورة صفــا عثمان 
أســتاذ مشــارك بالكلية: إن كافة األعمال 
التي نفذها الطلبة وتبلغ 22 أغنية وطنية 
مصــورة كلهــا تصــب فــي حــب الوطن 
والتغني بأمجاده وتصوير بطوالته، إضافة 
إلى تمجيد شــهداء الوطن، كما ساهم في 
العمــل الواحد أكثر من طالب وطالبة من 
الذين يدرسون مساق التصوير والمونتاج، 
الفتة إلــى أن الهدف من مهرجان األغنية 
الوطنية المصورة تزويد الطلبة بالخبرات 
العمليــة بجانــب الدراســة النظرية حتى 
تقــوى موهبتهــم فيتــزودوا بالخبــرات 
الالزمة حتى يلجوا إلى ســوق العمل دون 
عثــرات تذكــر، وذلك من خــالل أخذهم 

الجرعات الكافية. 
وأوضحت أن المهرجان تضمن مسابقة 
الختيار أفضــل عمل فني مصــور، حيث 
فــاز بالمركــز األول فيديو كليــب «علو 
الرايات» الذي تغنى بالوطن، كما أن كافة 
األعمال تم إنتاجها في اســتوديو اإلذاعة 
والتلفزيــون بالكلية، حيــث ركزت على 
ترســيخ قيــم االنتماء واالعتــزاز بالهوية 
الوطنية رسالة إعالمية واعية ومستنيرة، 

وفي قالب فني جذاب ومشوق.

13
ابتكــر فريق يضم 16 طالباً من الجامعة 
الكنديــة في دبي، تطبيقــاً ذكياً لتعليم 
لغة اإلشــارة اإلماراتيــة للمهتمين من 

أفراد المجتمع.
ويهــدف التطبيــق الذكي الــذي يحمل 
عنوان «افهمني»، إلى دمج األفراد الصم 
بالمجتمع، تماشياً مع رؤية سمو الشيخ 
حمدان بن محمد بن راشــد آل مكتوم، 
ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي 
ومبــادرة «مجتمعي... مــكاٌن للجميع» 
التي تهــدف إلى تحويل دبــي بالكامل 
إلى مدينة صديقة لذوي اإلعاقة بحلول 

العام 2020.

وتعــاون الطلبة مع أحد متخصصي لغة 
اإلشــارة، بتصوير سلســلة من المقاطع 
المصورة التي توضــح كلمات وعبارات 
بلغــة اإلشــارة اإلماراتيــة، ويســتطيع 
األفراد المهتمون بتحميل نسخة مجانية 
عن تطبيق «افهمني» من متاجر نظامي 
ويعمــل  و«اآلندرويــد».  «اآليفــون» 
الفريــق الذي حاز علــى المرتبة الثامنة 
من برنامج «أمواج» وفاز بمنحة نقدية 
قيمتها ســبعة آالف دوالر أميركي، على 
إعداد نسخة مدفوعة من هذا التطبيق، 
يتــم تحديثها بشــكل شــهري بنحو 80 
مقطعــاً مصوراً جديــداً، يوضح عبارات 

وكلمات إضافية.
تطبيــق  يســهم  أن  الفريــق  ويأمــل 
«افهمنــي» في دمج األفــراد الصم في 
المؤسســات التعليمية ومــكان العمل، 
من خالل تســهيل عمليــة التواصل مع 
هذه الشــريحة المهمشة في المجتمع. 
ويغطــي التطبيق مواضيع مختلفة، مثل 
إلقاء التحيــة، والطعام والرياضة، حيث 
يقوم ممثالً بتأدية اإلشــارات المختارة 
على شاشــة الجهاز، مع عــرض ترجمة 

باللغتين العربية واإلنجليزية. 
 يعتبر االبتكار جزءا من مشاركة الطلبة 
في برنامج «أمواج فــرح»، الذي أُطلق 

مــن قبل مؤسســة كوكاكوال ومؤسســة 
إنجــاز العــرب، بهــدف إعــداد طلبــة 
الجامعــات في المنطقة إلدارة أعمالهم 

ومشاريعهم الخاصة.

 –

الدكتور يونس الشمسي استشاري جراحة 
عامة ومسالك بولية، بالرغم من أن مهنته 
كطبيب تســتنفد الكثير من وقته ويشغل 
منصب رئيس قسم المســالك البولية في 
مستشفى القاســمي، إال أنه يخصص وقتاً 

كبيراً من يومه للقراءة التي يعشقها.
يقول الدكتور يونس: ممارستي للقراءة 
بــدأت في أوائل اإلعداديــة، والتي بدأت 
بقراءة كتب الشعر والقصص، مثل عبقرية 
خالد، وطارق بن زياد، ودور القواسم في 
المنطقــة، ناهيك عن ذلــك كتب التاريخ 
والتي استمتع بقراءتها، حيث كنا نستمتع 

بها في معرفة تاريخ األمم.

وأشــاد الدكتور يونــس بمجموعة الكتب 
التــي أصدرهــا صاحب الســمو الشــيخ 
الدكتور ســلطان بن محمد القاسمي عضو 
المجلــس األعلــى حاكم الشــارقة، والتي 
تتعلق بالتاريخ، والتي يســتمتع بقراءتها، 
موضحــاً انــه من قــراءة القــرآن الكريم 
والقصــص التــي يتضمنها، هــي من اكبر 
المواعــظ لعلهــم يعقلــون، ناهيــك عن 
المصطلحــات الرائعــة فــي ســرد قصص 
األنبيــاء، هذه المصطلحات ســاعدته في 
كتابــة بعــض المقاالت وهو يــدرس في 
الجامعــة. وأوضــح الدكتــور يونــس أن 
القراءة لكبار الكتــاب والمفكرين العرب 
تزيد من ممارســته للغــة العربية، حيث 
تصقل المهــارات وتكون أجــود وأفضل، 
وفي السابق كانت متعة القراءة من خالل 

الكتــاب الورقي، قبل ان تظهــر الهواتف 
الذكيــة، ألن الكتاب هو صديق اإلنســان، 
ومــن الكتــاب أيضاً نتعرف إلــى ثقافات 
أخرى، والتي تجعلك التفكر بطريقة أشمل 

وأوسع.

وقال: أنــا كطبيب انظر الــى المريض من 
ناحيــة عضويــة ونهمل الجانب النفســي، 
والتي هي منشــأ لكثير من األمراض، واذا 
تمت معالجته نفسياً تساعدنا في معالجته 
عضويــاً، وهــذا ما ســاعدني علــى قراءة 
الكثيرة من كتب علــم النفس االجتماعي، 
وكيف نتعامل مع الناس، ألن نصف العقل 
مداراة النــاس، ألن أمزجة الناس مختلفة، 
وهنــاك كتب رائعــة اخرى وهــي كيفية 

التعامل مع األطفال بكافة أنواعهم، وأيضاً 
أحب قراءة التخصصات األخرى في الطب، 
ودائماً السؤال في هذه التخصصات، إضافة 
الى عشقي للكتب التي تتحدث عن الطب 
العربــي البديل (الشــعبي) مثــل (القانون 
فــي الطــب) البن ســينا، تــم إهماله في 
الوطــن العربي إال أن الغرب اســتفاد منه 
كثيــراً، حيث إن الطب العربي (الشــعبي) 
حتى اآلن يفيد العديد من األمراض، ونجد 
ان فــي ألمانيــا هناك جــزءاً خاصاً في كل 

المستشفيات للعالج باألعشاب.

ومن اهــم الكتب التــي قرأهــا الدكتور 
يونس هي كتب عن الحجامة، والتي يقول 
عنها: اســتفدت كثيراً من هذه الكتب عن 

الحجامــة، حيث إنني اقوم بعمل الحجامة 
فــي بعض األوقــات، فهي مفيــدة لبعض 
األمــراض، وهــذه الكتــب تجعلك تعرف 
أيــن تضــع كأس الحجامة، والمــدة التي 
تســتغرقها، فطالمــا اإلنســان قــادر على 
القراءة فليقرأ وينفع اآلخرين بهذا العلم.

وعن أول كتاب اشتراه الدكتور يونس، 
قــال: كان هذا فــي المرحلــة اإلعدادية، 
وهي عبارة عن كتب بوليســية لمجموعة 
مــن الكتــاب المصريين (كتــب الجيب)، 
وكنت اســتمتع بها، واشتريها من معرض 
الشارقة الدولي للكتاب، و ال أترك الكتاب 
اال بعــد فراءته تماماً، إضافة الى ان هناك 
كتبــاً قيمــة اشــتريتها وأنا فــي المرحلة 
الثانويــة مــن معارض الكتــاب مثل كتب 
أشــعار «المتنبي»، وكتب شعرية وقصص 
اخــرى، والتي تعلم اإلنســان الجمال في 
اللغة العربية، اضافة الى ذلك كنت أحرص 
دائماً وأسبوعياً على شراء مجلة «ماجد»، 

حتى وصلت الى المرحلة الثانوية.

وأوضــح الدكتور يونس انــه يحث أبناءه 
علــى القراءة، قائــالً: أشــجع أبنائي على 
قــراءة مجلة ماجد بشــكل دوري، وأيضاً 
عالميــة  وقصــص  الحيوانــات،  قصــص 
مترجمة، وكتب عن األشــياء العلمية في 
الجغرافيــا، إضافة الى السالســل اًلعلمية 
البريطانية (الموســوعة العلميــة)، وأيضاً 
كتب الجيــب الصغيرة والتي تتحدث عن 
الطيور وأشــكالها، وطريقــة الحياة لديها، 
وطريقة التزاوج، وغيره من حياة الطيور.

الى  الشمسي  الدكتور يونس  وأشــار 
أننــي احرص دائمــاً علــى مراقبة كافة 
الكتــب التــي يتناولها أبنائي، واشــرف 
على شــرائها بنفسي، وأحرص ان تكون 
هذه الكتب ممزوجة بين اللغة العربية 
القصــص  ســواء  االنجليزيــة،  واللغــة 
البوليســية أو قصصــاً تاريخية، واألهم 
من كل هذا أشــجع أبنائــي على قراءة 

القرآن الكريم.

ناشــد الدكتور يونس الشمســي 
القراءة  علــى  وحثهم  الشــباب 
المستمرة، حيث إن الكتاب اصبح 
التكنولوجيا  في عصــر  مهمشــاً 
التي نعيشــها اآلن، وبالرغم من 
ذلــك ان هنــاك بعض الشــباب 
يســتخدمون هــذه التكنولوجيا 
االســتخدام األمثــل، مــن خالل 
قراءة الكتب والمنشــورات عبر 

الهواتف الذكية.
 د. يونس الشمسي

تدريب الطلبة في استوديوهات متكاملة على األعمال الفنية   |   البيان 
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تبدأ مؤسسة اإلمارات لالتصاالت في رأس 
الخيمة غــداً تركيب مجموعة من هواتف 

السيارات لعدد من المشتركين.
وكان حوالي مائة مشترك قد تقدموا منذ 
فتــرة بطلبات إلى فرع المؤسســة برأس 
الخيمــة لغــرض الحصول علــى خدمات 
هاتفية في سياراتهم.       07/06/1985 

زار ســمو الشيخ حشر مكتوم مدير دائرة 
إعالم دبــي، مقر وكالة «فيز نيوز» لألنباء 
المصــورة في لنــدن. اطلــع خاللها على 
العمل  التقنية وأساليب  الوكالة  إمكانيات 
في أقسامها المختلفة في متابعة األحداث 
اليومية وتزويد المؤسســات اإلعالمية في 
العديد من أنحاء العالم بالمواد االخبارية 
المصورة.        21/07/1986

أقامت منطقة العين التعليمية الحفل الختامي للنشاط الرياضي للبنات، الذي اقيم بصالة هاجر لأللعاب الرياضية، حضره أحمد سيف الناصري مدير المنطقة، ونعيمة الجابري رئيسة قسم األنشطة التربوية.
وتضمن الحفل عرضاً رياضياً لطالبات مدرسة مكة االبتدائية، وعرض جمباز للمدارس المشتركة: أم سلمة، وخولة، والمريجب، ومباراة في كرة السلة للمرحلة االبتدائية، باإلضافة إلى عرض لإليقاع الحركي الخليجي لطالبات 

مدرسة مكة، وعرض لزهرات مدارس العين قدمته مدرستا أسماء وعمورية.

الصديقان الشقيقان فهد وشيخة علي حسن الصابري، أرسل والداهما صورتهما لالنضمام 
للصغار الحلوين في نادي اطفال «البيان».

فهد في الثالثة من عمره ويهوى مشاهدة برامج األطفال، وأما الصغيرة شيخة فهي تسعد 
بمالعبة شقيقها فهد وايضاً باالستماع للحكايات اللطيفة من بابا وماما.

اهالً بكما صديقين عزيزين.

أقامت مكتبة الصفا في دبي الحفل الختامي لبرنامج النشاط الصيفي، الذي حضره عبيد 
الشامسي مدير الشؤون اإلدارية والمسؤول عن المكتبات، وتضمن الحفل بعض الفقرات 

الغنائية والتمثيلية ومسرحية عن أطفال الحجارة، باإلضافة إلى األناشيد.

من أعمال الفنان الراحل عزالدين عثمان

نظم قطاع الناشــئين لكرة القدم بالنادي 
األهلي احتفاله الســنوي، الذي يقوده أبو 

األشبال حسن تقي إداري القطاع.
وشــهد االحتفــال جمعة غريــب، وعدد 
مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة والمدربون 
والجمهور، واشــتمل على فقرات ترفيهية 
وثقافية كان أبطالها براعم مدرســة الكرة 

الذين اثبتوا تفوقهم الرياضي والثقافي.
وفــي ختــام الحفل وزعــت هدايا رمزية 

على البراعم واألشبال.

056-6833088

zikrayat@albayan.ae



حررت قوات الشرعية اللواء 35 مدرع في تعز والمطار 
القديــم واســتكملت طــرد الميليشــيات مــن مديرية 
المســراخ مع تقــدم كبير على جبهــة الضباب في يوم 

حافل باالنتصارات. 

19
أكد شــهود ســماع تبادل إطالق نار كثيف بين قوات 
األمن التونســية وإرهابيين، بعد ساعتين من انطالق 

توقيت حظر التجول في مدينة بنقردان.

صّنفــت جامعــة الــدول العربية فــي ختام 
اجتمــاع وزراء الخارجيــة جماعة حزب الله 
اللبنانيــة منظمة إرهابية. وقالت وكالة أنباء 
الشرق األوســط إن مجلس وزراء الخارجية 
العرب قرر اعتبار حزب الله منظمة إرهابية. 
وأكدت مصادر في الجامعة أن العراق ولبنان 

رفضا القرار فيما تحفظت عليه الجزائر.

20
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أكد صاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيــان ولي عهد أبوظبــي نائب القائد 
األعلــى للقوات المســلحة، عمق الروابط 
االســتراتيجية  العالقات  ومتانة  التاريخية 
مع المملكة العربية الســعودية الشقيقة، 
وأن التعاون العسكري الوثيق بين البلدين 
هو صمــام أمان فــي وجه أيــة تحديات 
قد تهــدد المنطقة، موضحــاً أن اإلمارات 
والســعودية تمتلــكان رؤية شــاملة تجاه 
التحديــات التي قد تواجــه المنطقة وفق 

استراتيجية تعاون وتنسيق مشترك.

وقال سموه بمناســبة حضوره العرض 
العســكري الــذي أقيــم أمس فــي ختام 
التمريــن العســكري «رعد الشــمال» في 

المنطقة الشــمالية من المملكــة العربية 
الوثيق  التعاون العسكري  السعودية، «إن 
بيــن البلدين هو صمام أمان في وجه أية 

تحديات قد تهدد المنطقة».

وأضاف صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيــان أن دولة اإلمارات العربية 
المتحــدة بقيادة صاحب الســمو الشــيخ 
خليفــة بن زايد آل نهيــان رئيس الدولة، 
حفظه الله، والمملكة العربية الســعودية 
بقيــادة خادم الحرمين الشــريفين الملك 
ســلمان بــن عبدالعزيــز  تمتلــكان رؤية 
شــاملة تجــاه التحديات التي قــد تواجه 
المنطقة وفق استراتيجية تعاون وتنسيق 

مشترك.
وأشــار ســموه إلى أن مشــاركة دولة 

اإلمــارات العربية المتحــدة في مناورات 
«رعــد الشــمال» العســكرية علــى أرض 
المملكة العربية الســعودية الشقيقة هي 
ترجمــة لسياســتها الثابتــة القائمــة على 
االنخراط الفاعــل في أي جهد يهدف إلى 
التعــاون وتنســيق الجهــود لحفظ األمن 

واالستقرار في المنطقة.

وأشــاد صاحب السمو الشــيخ محمد بن 
العســكرية  بالتماريــن  نهيــان  زايــد آل 
الســعودية  العربية  بالمملكة  التي نفذت 
بمشــاركة 20 دولة وجعلهــا إحدى أهم 
وأكبر المناورات العسكرية على المستوى 
العالمــي وما أظهرته هــذه التمارين من 
اســتعداد وإمكانــات عســكرية متطورة 
وقــدرات عالية على تطبيق خطة التمرين 

وتناســق فاعل بين القوات العسكرية من 
مختلف الدول.

وأكد ســموه أن التدريبات المشــتركة 
بيــن قوات من 20 دولة تختلف من حيث 
عقائدها العســكرية وخططهــا التدريبية 
واألســلحة التي تســتخدمها مثلت فرصة 
ثمينة لتبادل الخبرات بما يســهم في رفع 
القدرة على التنسيق فيما بينها من ناحية 

وتعزيز كفاءتها القتالية من ناحية أخرى.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان إن «هذا الحشد العسكري الكبير 
علــى أرض المملكــة العربية الســعودية 
يؤكــد ثقة العالــم بالسياســات الحكيمة 
للمملكة وعملها المستمر من أجل السالم 
واالســتقرار في المنطقة والعالم وقدرتها 

علــى أن تكون عامل توحيد لجهود الدول 
والتنســيق فيما بينهــا للتعامل مع الواقع 
اإلقليمــي والدولي المتغير والمضطرب»، 
مشيراً سموه إلى أن مناورات رعد الشمال 
تكشــف عن أن دول المنطقة قادرة على 
تحويــل التحديــات إلى فــرص من خالل 
تعاونها وتنســيق قدراتها ووضع األســس 
القوية لعمل جماعي فاعل ومســتدام في 

مواجهة المخاطر المشتركة».
المخاطــر  أن  إلــى  ســموه  ولفــت 
والتهديــدات التي تواجــه المنطقة تتغير 
باســتمرار من حيــث حجمهــا وطبيعتها 
ومصادرهــا والقــوى التي تقــف وراءها 
وأهــداف هذه القــوى واألســاليب التي 
تســتخدمها ممــا يفــرض علــى جيــوش 
المنطقــة أن تكــون في أقصــى درجات 
االســتعداد والقابلية للتعامــل الفاعل مع 

أي تهديدات جديدة من خالل التدريبات 
المشــتركة وتطوير التكتيــكات والخطط 
العســكرية خاصــة مــع التطــور الكبيــر 
الحــادث فــي التكتيكات العســكرية في 
العالــم على مســتوى األســلحة والخطط 

ونوعية الحروب.

وأشار صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
زايــد آل نهيان إلــى أن مناورات «رعد 
الشمال» رسالتها األساسية هي أن هذه 
الدول المشاركة فيها تتعاون على حماية 
أمنهــا وحدودها ومكتســباتها وســالمة 
أراضيهــا وتعمل على رفع اســتعدادها 
العســكري في ظل بيئة إقليمية ودولية 
تحتــاج إلــى أقصــى درجــات الحيطة 

واالستعداد.

■ محمد بن زايد يشاهد العرض العسكري إلى جانب خادم الحرمين الشريفين والعاهل البحريني وأمير قطر وملك األردن والرئيس السوداني ورئيس وزراء باكستان وعدد من قادة الدول العربية واإلسالمية |  وام 
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■ خادم الحرمين الشريفين ومحمد بن زايد وحمد بن عيسى وعبدالله الثاني ونواز شريف   |  وام

نظمت القوات العســكرية المشــاركة في 
«رعــد الشــمال» عرضــاً عســكرياً بحفــر 
الباطن شــمال شــرق الســعودية بحضور 
خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان 
بن عبدالعزيز آل ســعود وصاحب الســمو 
الشــيخ محمــد بن زايــد آل نهيــان ولي 
عهــد أبوظبي نائب القائــد األعلى للقوات 
المســلحة وقادة الدول العربية واإلسالمية 
المشــاركة في المنــاورات، وأكــد الملك 
سلمان فخره بالتضامن في «رعد الشمال» 

ومشــاهدة العالم عــزم الجميع على ردع 
قوى الشر والتطرف ومحاربة اإلرهاب.

 وشــهد صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بــن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المســلحة إلى جانب 
خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان 
بن عبدالعزيز آل ســعود عاهــل المملكة 
العربية السعودية الشقيقة وعدد من قادة 
ورؤساء الدول العربية واإلسالمية الشقيقة 
والصديقــة العــرض العســكري للقــوات 
المشــاركة في تمرين «رعد الشــمال» في 
منطقــة حفــر الباطن بالمنطقة الشــمالية 

من المملكة العربية الســعودية. كما حضر 
العاهــل البحريني الملك حمد بن عيســى 
آل خليفة، والعاهل األردني الملك عبدالله 
الثاني بن الحسين، وأمير دولة قطر الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس السوداني 
عمر حسن البشير، وعدد من زعماء وقادة 
جيوش الدول المشــاركة فــي المناورات، 
التــي تعد أكبر مناورات شــهدتها المنطقة 

بمشاركة 20 دولة عربية وإسالمية.

فــي األثناء عبر خادم الحرمين الشــريفين 

الملك ســلمان بــن عبدالعزيز آل ســعود، 
عن فخــره بالتضامن في «رعد الشــمال» 
ومشــاهدة العالم عــزم الجميع على ردع 
قوى الشــر والتطرف ومحاربــة اإلرهاب، 
وقال في تغريدة على حســابه على موقع 
التواصــل االجتماعي «تويتــر»، «فخورون 
هذا اليــوم بتضامننا في «رعد الشــمال»، 
وأن يشاهد العالم عزمنا جميعاً على ردع 

قوى الشر والتطرف ومحاربة اإلرهاب». 
الحرمين  اســتقل خادم  العراض  وبداية 
للتفتيش على  الشريفين، عربة مكشــوفة، 

الوحدات العسكرية في العرض.

وقال قائد القوات البرية المشــاركة 
في تمرين «رعد الشــمال» اللواء ركن 
فهــد المطيــر، فــي كلمة لــه قبل بدء 
العرض، إن الدول العربية واإلســالمية 
التي لبت النداء وشــاركت هي، األردن 
واإلمارات وباكســتان والبحرين وتركيا 
وتشــاد وتونــس وجيبوتي والســنغال 
وجــزر  وقطــر  وعمــان  والســودان 
القمــر والكويت والمالديــف وماليزيا 
باإلضافة  وموريتانيا  والمغــرب  ومصر 
إلى الســعودية وقــوات درع الجزيرة 

المشتركة. 

■ طحنون بن زايد يشهد العرض العسكري ■ محمد بن زايد في حديث مع عبدالله الثاني

■ صالح محمد صالح العامري خالل العرض العسكري  ■ خادم الحرمين على متن عربة مكشوفة يتفقد القوات العسكرية المشاركة في التمرين  

■ جانب من العرض العسكري بمشاركة قواتنا الباسلة
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إعداد: قسم الشؤون العربية والدولية - غرافيك:حسام الحوراين
شاركت يف مناورات رعد الشامل العسكرية 20 دولة عربية وإسالمية باإلضافة إىل 
الخليج  قوات حرب  بعد  املنطقة  تاريخ  يف  األكرب  ما جعلها  الجزيرة  درع  قوات 
الثانية، كام أنها شملت أجهزة متطورة يف أسلحة املدفعية والدبابات ومنظومات 
الدفاع الجوي، وكانت مبثابة رسالة مفادها أن الدول املشاركة صف واحد ملواجهة 

التحديات، كام حملت العديد من املضامني العسكرية والسياسية واألمنية.

-طائرات الهوك
-طائرات مرياج

-طائرات يس 130
-طائرات التايفون

-طائرات أف 0
-طائرات أف 16
-طائرات أف 10
-طائرات الرتنيدو

-طائرات ايرمايك
-طائرات األواكس

-طائرات التزود بالوقود
-طائرات بدون طيار

-طائرات عمودية سوبر بوما
-وحدات األمن البحرية الخاصة

-مشاة البحرية

-صواريخ فردية

-كتائب دفاع جوي

-مختلطة التسليح

-سالح املشاة
-سالح اإلشارة

-سالح املهندسني
-سالح املدفعية

-وحدات املظليني
والقوات الخاصة

-سالح الصيانة
-سالح النقل

-سالح التموين
-سالح املدرعات

-سالح الرشطة العسكرية

-طائرات أباتيش
-طائرات بالك هوك

-بل 406

 300
ألف عسكري

 شاركوا يف التدريب

 14
دولة عربية شاركت 
قواتها يف املناورات

 6
دول إسالمية من قاريت آسيا 
وإفريقيا شاركت يف التمرين

■ قواتنا المسلحة خالل العرض العسكري في ختام التمرين■ خالد بن محمد بن زايد متابعاً القوات المتوافدة إلى العرض العسكري

■ من قواتنا المسلحة المشاركة في التمرين

■ جانب من عروض القوات الجوية

■ قواتنا المسلحة خالل العرض العسكري في حفر الباطن

وأوضح أن هذه القوات شاركت في تمرين 
«رعــد الشــمال»، الذي يمثــل نقلة نوعية 
في العمل العســكري االحترافي ويســتمد 
أهميته ليس فحسب من حيث عدد الدول 
المشاركة فيه، وال من حيث حجم القوات 
وتنوع تسليحها وقواتها القتالية العالية، بل 
أيضاً في ســرعة االســتجابة والقدرة على 
حشــد القوات مــن مختلــف دول العالم 

العربي واإلسالمي في زمن قياسي. 
وقــال اللــواء ركن المطيــر: إن «جميع 
أنواع العمليات العســكرية تم تطبيقها في 

هذا التمرين بنجاح تام، مما أسهم في رفع 
مســتوى الجاهزية القتالية للقوات القتالية 
المشاركة ودرجة اســتعدادها لتكون قوة 
ضاربة لنصرة الحق وردع كل من تسّول له 
نفسه المساس بالدول العربية واإلسالمية».

وتضمن العرض نماذج للدبابات وسالح 
المدفعيــة وراجمــات الصواريخ وســالح 
المهندســين، باإلضافة إلى أنظمة صواريخ 
الدفــاع الجــوي الجاهــزة للتصــدي ألي 

تهديدات جوية.
وكانــت المنــاورة الختاميــة قد نفذت 
بالذخيــرة الحيــة في مدينــة الملك خالد 

العســكرية فــي حفــر الباطن، وشــهدها 
العاهل الســعودي وقادة الدول المشاركة 
فــي المناورات التي ضمــت قوات من 20 

دولة.
وانطلقت المناورات في فبراير الماضي، 
التحديات  التضامــن لمواجهة  «تعبيراً عن 
والحفــاظ علــى الســالم واالســتقرار في 
المنطقــة»، وفق ما ذكــرت وزارة الدفاع 

السعودية.
وشــارك في هــذا التدريــب 300 ألف 
عســكري، قادمون من 14 دولة عربية و6 
دول إســالمية مــن قارتي آســيا وإفريقيا، 

ويتــوزع التدريب على قوات برية وبحرية 
بهدف رفــع جاهزيتها على طرق الحشــد 

والتنقل والتنظيم بين حدود الدول.
 يشــار إلى أن الدول المشــاركة في 
السعودية، تشمل:  إلى  التدريب إضافة 
اإلمــارات ومصــر واألردن والبحريــن 
والكويــت  والســودان  والســنغال 
وتشاد  وباكستان  والمغرب  والمالديف 
وتونس وجزر القمر وجيبوتي وسلطنة 
وموريتانيــا  وماليزيــا  وقطــر  عمــان 
وموريشــيوس، إلى جانــب قوات درع 

الجزيرة.

أعرب عدد من النشــطاء السياسيين في الكويت عن فخرهم بمناورات 
«رعد الشمال» التي أكدوا أنها فخر للعرب والخليج. وأكد عضو مجلس 
األمــة الكويتي النائب د. أحمد مطيع العازمي، أن احتضان الســعودية 
للمناورات لهو فخر للمملكة ولدولنا الخليجية واإلســالمية. بدوره، قال 
النائب عبدالرحمن الجيران إن «رعد الشمال» رسالة واضحة وصحيحة، 
وعلم الكويت يعلو خفاقاً بجانب أعالم التحالف في التمرين، في رسالة 
واضحة لمدى االستعداد العسكري، ُعدًة وعتاداً، لدحر اإلرهاب واذنابه.
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استعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايــد آل نهيــان ولي عهــد أبوظبي نائب 
القائــد األعلى للقوات المســلحة، وأخوه 
أمير دولة قطر الشــقيقة الشيخ تميم بن 
حمد آل ثانــي، العالقات األخوية القائمة 
بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها لما 
فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، 
كمــا بحثا عــدداً مــن القضايــا اإلقليمية 
والدوليــة ذات االهتمام المشــترك، فيما 
حضر ســموه مأدبة غــداء أقامهــا خادم 
الملك ســلمان بن  الشــريفين  الحرميــن 
عبــد العزيز آل ســعود في حفــر الباطن 
تكريماً لقادة ورؤساء وفود الدول العربية 
واإلســالمية المشــاركة فــي تمرين رعد 
الشمال، ومأدبة عشــاء أقامها ولي العهد 
الســعودي، األميــر محمد بــن نايف بن 

عبدالعزيز.
والتقى صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بــن زايد آل نهيان أخاه الشــيخ تميم بن 
حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة في 
مدينة الملك خالد العسكرية بمدينة حفر 
الباطــن بالمنطقة الشــمالية في المملكة 
العربية السعودية الشقيقة قبل ظهر أمس.

وتم خــالل اللقاء اســتعراض العالقات 
األخويــة القائمــة بيــن البلديــن وســبل 
تعزيزهــا وتطويرهــا لمــا فيــه مصلحة 
الشــقيقين إضافة إلى  البلدين والشعبين 
بحث عدد من القضايا اإلقليمية والدولية 

ذات االهتمام المشترك.
حضر اللقاء ســمو الشــيخ طحنون بن 
زايد آل نهيان مستشــار األمــن الوطني، 
وســمو الشــيخ خالد بن محمــد بن زايد 
آل نهيان رئيــس جهاز أمن الدولة، وعلي 
بــن حماد الشامســي نائــب األمين العام 
لمجلــس األمن الوطنــي، وخلدون خليفة 
التنفيذية،  الشــؤون  المبارك رئيس جهاز 
ومحمد مبــارك المزروعــي وكيل ديوان 
ولــي عهد أبوظبي، واللواء الركن عيســى 
ســيف بن عبالن المزروعــي نائب رئيس 
مــن  وعــدد  المســلحة،  القــوات  أركان 

المسؤولين القطريين.

من جهة أخرى حضر ســموه مأدبة الغداء 
التــي أقامها خــادم الحرمين الشــريفين 
الملك ســلمان بن عبد العزيز آل ســعود 
عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة 
فــي حفر الباطــن تكريماً لقادة ورؤســاء 
وفود الدول العربية واإلسالمية المشاركة 

في تمرين رعد الشمال.
حضر المأدبة ســمو الشيخ طحنون بن 
زايد آل نهيان مستشــار األمــن الوطني، 
وســمو الشــيخ خالد بن محمــد بن زايد 
آل نهيان رئيــس جهاز أمن الدولة، وعلي 
بــن حماد الشامســي نائــب األمين العام 
لمجلــس األمن الوطنــي، وخلدون خليفة 
التنفيذية،  الشــؤون  المبارك رئيس جهاز 
ومحمد مبــارك المزروعــي وكيل ديوان 
ولي عهد أبوظبي، والفريق الركن مهندس 
عيســى ســيف بن عبالن المزروعي نائب 
رئيس أركان القوات المســلحة، كما حضر 
المأدبــة قادة ورؤســاء عدد مــن الدول 

العربية واإلسالمية.
وقبل ذلك حضر صاحب الســمو الشيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيان إلــى جانب 
خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان 
بــن عبدالعزيز آل ســعود عاهل المملكة 
العربية الســعودية الشقيقة والشيخ تميم 
بن حمــد آل ثاني أمير دولة قطر واألمير 
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
ولــي ولي العهد الســعودي النائب الثاني 
لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مأدبة 
العشاء التي أقامها األمير محمد بن نايف 
بــن عبدالعزيــز ولي العهــد نائب رئيس 
مجلــس الوزراء وزيــر الداخلية بالمملكة 
العربيــة الســعودية فــي مخيمــه بحفر 

الباطن.

وتبــادل ســموه مــع الملك ســلمان بن 
عبدالعزيز آل ســعود والحضور األحاديث 
التي عكســت عمــق العالقات  األخويــة 
والروابط التي تجمــع دولة اإلمارات مع 

شقيقاتها في دول الخليج العربي.
وحضــر مأدبة العشــاء ســمو الشــيخ 
طحنون بن زايد آل نهيان مستشــار األمن 
الوطني، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن 
زايــد آل نهيان رئيس جهــاز أمن الدولة، 
وعلي بــن حماد الشامســي نائب األمين 
العام لمجلــس األمن الوطنــي، وخلدون 
خليفــة المبــارك رئيــس جهاز الشــؤون 
التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل 
ديوان ولــي عهد أبوظبي، والفريق الركن 
عيســى ســيف بن عبالن المزروعي نائب 

رئيس أركان القوات المسلحة.
كمــا حضرها عدد من أصحاب الســمو 
الملكي األمراء وأصحاب المعالي الوزراء 
وعــدد من المســؤولين المشــاركين في 
التمرين العســكري «رعد الشــمال» الذي 

اختتم أول من أمس.

 محمد بن زايد وخادم الحرمين والعاهل البحريني وأمير قطر والعاهل األردني خالل حضور حفل الغداء في حفر الباطن  |  وام

خادم الحرمين مستقبالً محمد بن زايد خالل حضوره مأدبة الغداء  |  وام

محمد بن زايد يتحدث مع الملك سلمان قبل حفل العشاء ويظهر في الصورة أمير قطر ومحمد بن نايف 

 طحنون بن زايد ومحمد بن سلمان خالل حضور مأدبة الغداء  |  وام 

 محمد بن زايد  و محمد بن نايف لدى وصولهما إلى حفل العشاء  محمد بن زايد يتحدث مع خادم الحرمين قبل حفل العشاء في ختام رعد الشمال 

طحنون بن زايد ومحمد بن سلمان خالل مأدبة العشاء في ختام رعد الشمال خالد بن محمد بن زايد يتحدث مع الضيوف قبل حفل العشاء في حفر الباطن 

محمد بن زايد يحيي أمير دولة قطر قبل حفل العشاء 
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قــال محافظ تعــز، علــي المعمري، إن 
أولــى مهامه في المدينة خالل المرحلة 
المقبلــة هي توفير األمن واالســتقرار. 
أن  صحافــي،  تصريــح  فــي  وأضــاف 
الســلطات المحلية ال تمتلك اإلمكانيات 
ولكنهــا تمتلــك العالقــات الجيدة مع 
قــوات الجيــش الوطنــي والمقاومــة، 
والتــي كان لها الــدور الكبير في تحرير 
تعــز ونعول عليهــا كثيــراً. ولفت علي 
المعمــري إلى حرصه علــى أال يحدث 
أي فــراغ أمني خالل الفتــرات المقبلة، 
وأال يتكــرر ما حدث فــي عدن وبعض 

المحافظات المحررة.

وقال محافظ تعز إن بعض قادة الجبهات 
ورجــال المقاومــة يشــتكون من نقص 
في الذخيــرة والمعــدات، ونعول على 
قيادات التحالــف العربي في توفير كل 
ما يحتاجونه حتــى ال يعود االنقالبيون 
مرة أخرى.               تعز ــ الوكاالت

كشــف نائب رئيس الوزراء اليمني وزير 
الداخليــة اللــواء الركن حســين محمد 
عرب، عن ضبــط 110 متهمين بالتورط 
في أعمال إرهابيــة وتخريبية في عدن، 
ولفــت إلى أنه ينتظر عمل جهاز القضاء 
لعرضهم للمحاكمة، محذراً من االستمرار 
فــي تجاهل الوضع األمنــي والتأخر في 

دعم األجهزة األمنية.
وقال عــرب فــي تصريحــات صحافية: 
«لدينا أكثر من 110 متهمين بالتورط في 
أعمال إرهابية وجرائم لكن القضاء حتى 
اآلن لــم يعمل ليتولى عملية الفصل في 
هذه القضايا»، واتهم المســؤول اليمني 

المخلــوع علي عبدالله صالح والحوثيين 
اإلرهابيــة  األعمــال  وراء  بالوقــوف 
بالدرجة الرئيسية قائالً إن الخاليا النائمة 
التي تركها النظام السابق وعلي عبدالله 
صالــح والحوثي هو بالدرجة األساســية 
إلــى جانب ذلــك العناصــر القليلة من 
المنظمات اإلرهابية إلى العصابات التي 
تشــكل لتحقيق فوائد خاصة من ســرقة 
ســيارات واختالالت أمنية وأعمال نهب 
هــي من تقــف وراء االختالالت األمنية 

في عدن والمدن المحررة. 
وأكد عرب وجود أدلة مهمة على تورط 
أطــراف خارجيــة فــي الشــأن اليمني: 

«هنــاك دالئــل ومعلومــات مهمة في 
تورط أطراف خارجية ولكن ال نستطيع 
أن نفصح عنها فــي الوقت الراهن كون 
ذلك من شأن القضاء الذي لم يعمل بعد 
كوننــا نؤســس لدولة نظــام وكل يعمل 
وفق مهامه».            عدن – الوكاالت

باغتت المقاومة اليمنية االنقالبيين بهجوم 
غير مســبوق في تعز أســفر عــن تحرير 
مناطق واسعة تمّثلت في استكمال تحرير 
إلحاق  المســراخ، وكذلك  كامل مديريــة 
هزيمــة فادحة بالمتمرديــن على الجبهة 
الغربية بتحريــر اللواء 35 مدرع والمطار 
ومناطق بير باشــا والحبيــل وجامعة تعز 
والســجن المركزي، إضافة إلى انتصارات 
نوعيــة على جبهــة الضبــاب، األمر الذي 
مكّــن المقاومة في المنطقــة الغربية من 
االلتحام مع جبهة الضباب لينكســر بذلك 
حصار الميليشــيات لمدينة تعــز، والذي 
دام قرابــة عــام كامل، فــي وقت حررت 
الشــرعية عدداً من المواقــع في المدخل 
الشرقي لصنعاء، حيث تمكنت من تطهير 
منطقة قــاع بران وبني بــارق في طارق 

مديرية نهم. 
وجابت مســيرات حاشدة شــوارع مدينة 
تعــز احتفاء بكســر الحصــار عــن المدينة، 
وانتصــارات المقاومــة في جبهة المســراخ 
علــى  المدينــة  مــن  الغربيــة  والجبهــات 
الميليشيات التي أصيبت بانهيار مفاجئ أمام 

ضربات المقاومة. 

وفــي تفاصيل االنتصــارات الكبيــرة أمس، 
تمكنــت قــوات الجيــش الوطني المســنود 
بالمقاومــة الشــعبية مــن تحريــر مواقــع 
ومســاحات واسعة في المسراخ جنوب تعز. 
وقــال قائد جبهة المســراخ العميــد عدنان 
الحمــادي لـ«البيــان»: إن قــوات الشــرعية 
شّنت هجوماً واسعاً على معاقل الميليشيات 
في مناطــق المطالي وجبــل ورقة بمديرية 
المسراخ، لتعلن إثر نجاح الهجوم عن تحرير 
المديرية بالكامل بعد ســقوط العشرات من 
القتلــى والجرحى وأســر أعــداد كبيرة من 

عناصر التمرد.
في السياق، شــنت قوات الجيش الوطني 
والمقاومة الشــعبية، هجوماً واســعاً وعنيفاً 
في الجبهــة الغربية مــن المدينة، وتمكنت 
علــى إثرها مــن تطهير مبانــي جامعة تعز 
الواقعــة في حبيل ســلمان غــرب المدينة، 
بشــكل كامل، اضافة لنــادي الصقر ومناطق 
الحبيل وبير باشــا والمطار القديم والسجن 
المركــزي ومقر اللواء 35 مدرع، والذي كان 
يتخــذه الحوثيون مقراً ومنطلقــاً لعملياتهم 

العسكرية في المدينة.

وشــهدت جبهــة الضبــاب ســيطرة الجيش 
الوطنــي والمقاومة الشــعبية علــى مناطق 
الكبــاب والقبــة الحمــراء وتبــة الشــيباني 
وحدائق الصالــح ومنطقــة المقهاية. وبهذا 

يكــون عملياً تم فــك الحصار عن مدينة تعز 
بتأميــن طريق تعز ــــ الضباب ــــ التربة ــ 
عــدن. وذكرت مصــادر ميدانيــة أن قوات 
المقاومة في الجبهة الغربية للمدينة التحمت 
بالمقاومــة في جبهة الضباب، وبذلك تم فك 
الحصار الخانق الذي فرضته الميليشيات على 

تعز منذ أبريل من العام الماضي. 

وأكد شــهود عيان لـ«البيــان» مرور أكثر 
من ست ســيارات إسعاف وعربات عسكرية 
محملة بالقتلى والجرحى تابعة للميليشيات 
تغــادر من الجهــة الغربية لتعز عبر شــارع 

الستين.
وأفادت المصادر بمصرع القيادي الحوثي 
المدعــو أبــو علي، مشــرف معبــر الدحي 

والمســؤول عــن إهانــة ابنــاء مدينــة تعز 
ومنعهم من إدخال حاجياتهم األساسية. 

وفــي تعــز أيضــاً، تمكنت قــوات المقاومة 
والجيــش الوطني من دحر ميليشــيا الحوثي 

وصالح من جبهة األقروض بالكامل.
وذكرت مصادر في المقاومة الشعبية أن 
قوات الجيش والمقاومة دحرت الميليشيات 
من جبهة األقروض، مشــيرة إلى أن األخيرة 
فّرت باتجاه مدينة دمنة خدير جنوب شــرق 
تعــز. وأكدت المصــادر أن أهالي األقروض 
أطلقوا األلعاب النارية في الهواء بانتصارات 

المقاومة.

علــى جبهة صنعــاء، واصلت قــوات الجيش 

الوطني مهامها فــي تطهير عدد من المواقع 
في المدخل الشرقي للعاصمة، حيث تمكنت 
من تطهير منطقة قــاع بران وبني بارق في 
طارق مديرية نهم. وخاضت قوات الشرعية 
مواجهــات عنيفة مــع االنقالبييــن بمنطقة 
منطقة بــران غرب نهــم، اســتخدمت فيها 
كافة أنواع األسلحة الثقيلة والمتوسطة، كما 
ســمع أصوات انفجارات عنيفة تهز المنطقة 
نتيجة قصــف مواقع االنقالبييــن بالدبابات 
والمدفعيــة.  كمــا هاجــم الجيــش الوطني 
والمقاومة الشــعبية مواقــع االنقالبيين في 
مناطــق المبدعــة والمــدارج والحول وبني 
بارق بعزلة بران والتي سبق تحريرها، حيث 
تمكنــت القوات من تطهير تلك المناطق من 
جيــوب التمــرد، كما فرض الجيــش الوطني 
السيطرة الكاملة على منطقة المدفون عقب 

مواجهات عنيفة مع الميليشيات.

وفي محافظة البيضاء ذكــرت المقاومة أنها 
وبإسناد من قبائل قيفة تمكنت من السيطرة 
على جبل جميدة االستراتيجي والمطل على 
منطقــة الزوب بعد معــارك عنيفة رداً على 
محاولــة المتمردين الزحف علــى المنطقة 

والسيطرة عليها.
وذكرت المصادر أن االنقالبيين هاجموا 
منذ أيــام منطقة الزوب بهدف الســيطرة 
عليهــا، اال ان المقاومــة الشــعبية تمكنت 
مــن صد الهجــوم قبل أن تتقدم وتســيطر 
علــى جبل حميــدة الــذي كان االنقالبيون 
يســيطرون عليه ويهاجمــون المنطقة في 
حيــن تشــهد منطقــة ضحوة فــي مديرية 
الزاهــر مواجهــات عنيفــة بيــن المقاومة 
الشــعبية واالنقالبييــن اســتخدمت فيهــا 

األسلحة المتوسطة والثقيلة.

بحضورها بموســيقى مجنزراتها وهي 
تتجه نحو أوكار ومتارس الميليشــيات 
االنقالبية، يتفــاءل المقاومون وأفراد 
الجيــش الوطني في تعز بالدبابة التي 
أطلقوا عليها اســم «المبروكة»، وهي 

من طراز «تي 55» روسية الصنع.
وتلخــص «المبروكة» ســيرة كفاح 
اليمنيين ضد الميليشيات االنقالبية في 
تعز منذ إعالن المتمردين الحرب على 
المدينة في أبريل 2014، فكانت أولى 
القذائف التي أطلقها المقاومون على 
االنقالبييــن في دفاعهــم عن المدينة 

بواســطة «المبروكــة». وتنقلت هذه 
الدبابة بين الجبهات منذ خروجها من 
مكانها األول (اللواء 35)، فشاركت في 
معارك جبل جرة وتــم تدمير العديد 
مــن الدبابــات والمواقــع المحصنــة 

للميليشيات. 
فــي معــارك الزنقل، شــمال تعز، 
ثــم  حاضــرة،  «المبروكــة»  كانــت 
معركة تحرير مبنى الســلطة المحلية 
للمحافظة، لتعاود في سبتمبر الماضي 
المشــاركة في معارك الجبهة الغربية 
(الحصب، بيرباشا) لتحرير مدينة تعز 

وفك الحصار عنها.
كانــت  يوميــن  بالورودقبــل  زينــة 
«المبروكة» حاضــرة وتتزين بالورود 
وتوجه رســائل ابتهاج بنصر سيتحقق، 

ورسالة سالم للميليشيات أن أرادوه.
وأمــس عادت «المبروكة» إلى مقر 
اللــواء 35 مدرع فــي المطار القديم، 
غــرب تعز، برفقــة القــوات الموالية 
للشــرعية والتي تمكنت من استعادته 
وتطهيــره مــن الميليشــيات، لتكون 
الشــرعية  انتصارات  تجســد  حكايــة 
ورحلــة الكفــاح ضد االنقــالب، وهو 
فصــول  المقاومــون  يكتــب  كفــاح 
تتــداول  فيمــا  األخيــرة،  انتصاراتــه 
أوســاط المقاومة عــن تحضير نصب 

تذكاري خاص بـ«المبروكة».

■ يمنيون يحتفلون في تعز بانتصارات المقاومة  |   رويترز 

■ سكان من تعز يحتفون مع عناصر المقاومة بالدبابة «المبروكة» في تعز  |  رويترز 

ذكــرت مصادر ميدانية في تعز أن اشــتباكات عنيفة اندلعت بين 
قوات الحــرس الجمهــوري الموالية للرئيس المخلــوع صالح، مع 
ميليشــيات الحوثي في مفرق الذكرة شــمالي تعز، بســبب اتهام 

الحرس للحوثيين بالهروب من الجبهة الغربية.



تابع العاهل األردني الملك عبدالله الثاني 
بحضور نائب الرئيس األميركي جو بايدن 
التمريــن التعبوي المشــترك، الذي نفذته 
قــوة رد الفعل الســريع «صقــر الصحراء 

األردنية» بمشاركة قوات أميركية.
واشــتمل التمرين المشــترك علــى تنفيذ 
عمليــات التنقل االســتراتيجي، وعمليات 

اإلنزال للقوات المحمولة جواً.
لألســلحة  معرضــاً  الحضــور  وشــاهد 
والمعدات المســتخدمة لقــوة رد الفعل 
الســريع لتكوين قوة مرنة، مكتفية ذاتًيا، 
ذات قابليــة حركــة عالية، وقــادرة على 
تنفيذ المهام التي تكلف بها، وفي مختلف 

الظروف.
وكان نائب الرئيس األميركي قد وصل إلى 
عمــان الخميس، في زيــارة عمل قصيرة 
ضمــن جولة في عدد مــن دول المنطقة.     

عّمان - واس

هنــأ األزهر الشــريف أحمد أبــو الغيط 
باختياره أميناً عاماً لجامعة الدول العربية. 
وقال األزهر في بيان له أمس، إن «اختيار 
أبــو الغيظ لهذا المنصــب إنما هو تأكيد 
علــى دور مصر الريادي وعلــى جهودها 
المخلصة التي تبذلها مع أشــقائها العرب 
للوصول بالعالم العربي واإلسالمي إلى بر 

األمان في ظل ما تمر به المنطقة».
وأعــرب األزهر الشــريف عــن أمله في 
أن يســهم اختيار أبو الغيط في استكمال 
مســيرة العمل العربي المشترك، وتفعيل 
دور الجامعــة العربيــة وتطوير أدائها بما 
يحقــق طموحات الشــعوب العربية نحو 

مزيــد من تكامل عربي يقــود إلى وحدة 
عربية شــاملة، كما أعرب األزهر الشريف 
عن خالص التهنئة ألحمد أبو الغيط متمنياً 

له التوفيق في عمله الجديد.
وقــال البيــان إن األزهر الشــريف يقدر 
الجهــود التي بذلهــا نبيــل العربي خالل 
فترة توليه األمانــة العامة لجامعة الدول 
العربية مــن أجل النهوض بالعمل العربي 
المشــترك، وذلك في ظروف بالغة الدقة 
والصعوبة من تاريخ األمة العربية شهدت 
صراعاً وانقســاماً باتا يهددان اســتقرارها 

وأمنها. القاهرة - وام

هنــأ األمين العام لجامعــة الدول العربية 
نبيــل العربــي، وزير الخارجيــة المصري 
األســبق أحمد أبو الغيط بمناسبة تعيينه 
أمينــاً عاماً جديداً للجامعة بدءاً من األول 

من يوليو المقبل.
ووصــف العربــي في كلمته التــي ألقاها 
في بداية االجتماع المســتأنف للدورة الـ 
145 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء 
الخارجية أمس، أبو الغيط بربان الســفينة 
الماهــر الذي يمتلك الخبرة والقدرة على 

قيادة الجامعة.
وأوضــح أن أبو الغيط لديه ســجل حافل 
باإلنجازات، مشيراً إلى أنه كان دائماً قريباً 

من دوائر صنع القرار، معرباً عن ثقته في 
قيادته للجامعة والنهوض بها ورفع شأنها 

والنهوض بالعمل العربي المشترك.
وأعرب العربي عن شكره لوزراء الخارجية 
العرب وموظفي األمانــة العامة للجامعة 
العربية لما لمســه من دورهم في مسيرة 
عمــل الجامعة خالل فترة توليه المنصب.    

القاهرة - وام

صّنفــت جامعة الدول العربيــة حزب الله 
منظّمــة إرهابيــة، وفيمــا انســحب الوفد 
السعودي من االجتماع احتجاجاً على كلمة 
العــراق، والذي دافع عن الحــزب اللبناني 
وميليشــيات الحشد الشــعبي، أكد اجتماع 
الدستورية  الشرعية  الجامعة استمرار دعم 

في اليمن. 
وقالــت وكالــة أنباء الشــرق األوســط 
الرسمية المصرية، إن جامعة الدول العربية 
صنفت جماعة حــزب الله اللبنانية منظمة 
إرهابية، وذلك في ختام اجتماعات لمجلس 

وزراء الخارجية العرب أمس.
وزراء  مجلــس  أن  الوكالــة  وتابعــت 
الخارجيــة العرب قــرر اعتبار حــزب الله 
اللبنانــي منظمة إرهابيــة، وأكدت مصادر 
في جامعة الدول العربية أن العراق ولبنان 
رفضا القرار في حين تحفظت الجزائر عليه. 
وأكــد وكيــل وزارة الخارجية البحرينية 
محمد بن مبارك ســيار صدور القرار بقوله 
فــي مؤتمر صحافي: «فيه عندنا قرار صادر 
من مجلس الجامعة يتضمن تســمية حزب 

الله إرهابي».
وقال سفير السعودية في مصر ومندوبها 
الدائــم فــي الجامعــة العربيــة أحمد بن 
عبدالعزيــز قطان، إنه لم يســمع تحفظات 

على القرار من الوفد الجزائري. 
وانســحب الوفد السعودي اعتراضاً على 
إبراهيم  العراقــي  الخارجيــة  كلمة وزيــر 
الجعفــري والتي دافع فيهــا عن حزب الله 
اللبناني وميليشيات الحشد الشعبي، ليعود 
الوفــد مرة أخرى بعد انتهــاء كلمة الوزير 

العراقي.

على صعيد متصل، أكد مجلس جامعة الدول 
العربية في اختتام اجتماعاته على مســتوى 
وزراء الخارجيــة اســتمرار دعم الشــرعية 
الدســتورية في اليمن ممثلة بالرئيس عبد 

ربه منصور هادي.
وجــدد المجلــس تأكيــده علــى أن أي 
مفاوضــات ال بــد أن تنطلق مــن المبادرة 

التنفيذيــة ومخرجات  الخليجيــة وآليتهــا 
مؤتمــر الحــوار الوطني الشــامل وقرارات 
مجلــس األمــن ذات الصلة خاصــة القرار 
2216، معربــاً عــن دعمــه جهــود األمــم 
المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إسماعيل ولد 
الشيخ للدعوة لمشــاورات سياسية لتنفيذ 

قرار مجلس األمن والقرارات ذات الصلة.
وشــّدد قــرار المجلــس الــوزاري  على 
ثوابــت القضيــة اليمنيــة المتمثلــة فــي 
المحافظــة على وحــدة البالد واســتقاللها 
وســالمة أراضيهــا، ورفــض أي تدّخل في 
شــؤونها الداخليــة أو فــرض أي أمر واقع 
بالقوة، مطالبــاً بالوقوف وبقوة وعلى نحو 
عاجــل أمــام االنتهاكات الخطيــرة لحقوق 
اإلنسان والنســيج االجتماعي التي يرتكبها 

االنقالبيون الحوثيون والمخلوع صالح.

ودعــا المجلس إلى ضرورة الوقوف بجدية 
ومسؤولية أمام األوضاع اإلنسانية المتردية 
في اليمن، مؤكداً أهمية الوقوف إلى جانب 
اليمن قيــادة وحكومة وشــعباً في حربهم 
المستمرة والمفتوحة ضد اإلرهاب وأعمال 

القرصنة.
ورّحــب قــرار المجلس الوزاري بشــأن 
اليمن باإلجراءات العسكرية التي يقوم بها 
التحالف العربي للدفاع عن الشرعية بدعوة 
من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وأعرب وزراء الخارجية العرب عن الشــكر 
والتقديــر لما يقوم به مركز خادم الحرمين 
الشــريفين الملك ســلمان بــن عبدالعزيز 

لإلغاثــة من دور إنســاني كبيــر في تقديم 
المساعدات اإلنسانية السخية إلى المدنيين 
المتضرريــن جــراء األزمة، ووّجه الشــكر 
لدولــة اإلمارات على دعمهــا لليمن خالل 
رئاســتها للدورة 144، ورفع الشكر والثناء 
إلى كل من دولة الكويت ومملكة البحرين 
وســلطنة ُعمان، مشــيداً أيضاً بــدور دولة 
قطر في اســتضافة مؤتمر اإلغاثة اإلنسانية 

في اليمن.
وطالب وزراء الخارجية العرب ميليشيات 
الحوثييــن وصالح االلتــزام الجاد والصارم 
بإجراءات بناء الثقة التي تم االتفاق عليها 
فــي جنيف، والمتمثلة في اإلفراج عن كل 
المعتقلين السياســيين وغير السياســيين، 
وفتح ممــرات آمنة إليصال المســاعدات 
اإلنســانية إلى المتضررين مــن المدنيين 

وإيقاف إطالق النار.

على صعيدآخر، أعلن نائب وزير الخارجية 
الكويتي خالد الجار الله، أنه تّم إرجاء البت 
فــي إغالق عدد من مكاتــب جامعة الدول 
العربية بالخارج إلى دورة مجلس الجامعة 
العربية خالل ســبتمبر المقبل. وقال الجار 
الله فــي تصريحات له في ختام اجتماعات 
المجلــس، إنه تــم بحث أوضــاع عدد من 
المكاتب وبعثات الجامعة العربية بالخارج، 
مشــيراً إلــى أن «وزراء الخارجيــة العرب 
ارتأوا تشــكيل لجنة إلعادة دراســة أوضاع 
هذه المكاتب وتقديــم تقرير إلى اجتماع 
الدورة المقبلة لدراســة هذا الموضوع من 

كل أبعاده». 

العربيــة  الــدول  وكان مجلــس جامعــة 
اســتأنف صبــاح أمس اجتماعــات دورته 
وزراء  مســتوى  علــى   145 العاديــة 
الخارجية برئاسة مملكة البحرين لمناقشة 
الموضوعات المدرجة على جدول األعمال 
وفي صدراتها القضية الفلسطينية واألزمة 
فــي ســوريا واألوضاع في ليبيــا واليمن، 
وقضايــا مكافحة اإلرهــاب وصيانة األمن 

القومي والتعاون السياسي واالقتصادي.
وترأس معالي د. أنور بن محمد قرقاش 
وزير الدولة للشؤون الخارجية، وفد الدولة 
المشارك في االجتماع. وناقش االجتماع 25 
السياسية واالقتصادية  القضايا  تتضمن  بنداً 
واالجتماعية والقضايــا الراهنة والتحديات 
ما ما يتعلق  التي تواجه األمة العربية، الســيّ
باألمن القومي العربــي وصيانته ومكافحة 
اإلرهاب وتطورات األوضاع في فلســطين 
واليمن وليبيا وسوريا، والتحضيرات للقمة 
العربيــة المقبلــة التــي طلبــت موريتانيا 

استضافتها يوليو المقبل.

دانت اللجنة الوزاريــة العربية الرباعية 
برئاســة معالــي د. أنور قرقــاش وزير 
الدولة للشــؤون الخارجية، تدّخل إيران 
في الشــؤون الداخلية للــدول العربية، 
ودعتهــا إلــى الكــف عــن التصريحات 
العدائية واالســتفزازية كما أكد مجلس 
جامعــة الــدول العربية بشــكل مطلق 
ســيادة دولــة اإلمــارات الكاملــة على 
التــي احتلتهــا إيران  الثــالث  جزرهــا 
وهــي طنــب الكبرى وطنــب الصغرى 
وأبوموســى، وتأييــد كافــة اإلجراءات 
والوسائل السلمية التي تتبعها الستعادة 

سيادتها على جزرها المحتلة.
وتــرأس معالــي د. أنور بــن محمد 
قرقاش أعمــال االجتمــاع الثاني للجنة 
المعنيــة  الرباعيــة  العربيــة  الوزاريــة 
إيران،  بمتابعــة تطــورات األزمة مــع 
وســبل التصدي لتدخالتها في الشــؤون 
الداخلية للــدول العربية، والتي عقدت 
أمس بمقر األمانة العامة لجامعة الدول 

العربية.
وضــم وفــد الدولــة المشــارك في 
االجتمــاع معالــي محمــد بــن نخيرة 
الظاهــري مندوب الدولــة الدائم لدى 
الجامعة العربية وسفيرها لدى جمهورية 
مصر العربية، ود. جاسم الخلوفي مدير 
إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية 
والتعــاون الدولي، وهانــي بن هويدن 
دبلوماســي بســفارة الدولــة بالقاهرة 
وعضو بمندوبيتها لدى الجامعة العربية.

وتضــم اللجنــة في عضويتهــا وزراء 
الســعودية ومصــر  خارجيــة كًال مــن 
والبحريــن، فضــًال عن مشــاركة األمين 
العــام للجامعــة العربية نبيــل العربي 
ونائــب األميــن العام أحمــد بن حلي. 
وناقشــت اللجنة تقارير بشــأن متابعة 
تطورات األزمة مع إيران وسبل التصدي 
للتدخالت اإليرانية في الشؤون الداخلية 

للدول العربية. 

واســتنكارها  إدانتهــا  اللجنــة  وأكــدت 
للتدخالت اإليرانية في الشــؤون الداخلية 
للدول العربيــة. وطالبت اللجنة في ختام 
اجتماعهــا بمقــر األمانة العامــة للجامعة 
العربيــة إيــران بوقف هــذه التدخالت، 
بمــا في ذلــك دعمها لألعمــال اإلرهابية 
التصريحــات  والتخريبيــة والكــف عــن 
للمســؤولين  واالســتفزازية  العدائيــة 
اإليرانييــن إزاء الــدول العربيــة، والتــي 
تشــكل انتهاكات للقانون الدولي وميثاق 

األمم المتحدة.

ودعت اللجنــة إيران إلى احترام ســيادة 

الدول العربية ومبدأ حسن الجوار. وقالت 
اللجنــة فــي بيــان صحافي، إنّها ناقشــت 
تطورات األزمة مع إيران وســبل التصدي 
لتدخالتهــا فــي الشــؤون الداخلية للدول 
العربية. واســتعرضت التقرير الذي أعدته 
األمانة العامة للجامعة في هذا الشأن، كما 
اطلعت على المذكرات الواردة إلى األمانة 
العامة من الدول العربية بشأن التدخالت 
اإليرانية المرصودة في الشــؤون الداخلية 

للدول العربية.
واطلعت اللجنة على تقرير موجز يرصد 
أبــرز تصريحــات المســؤولين اإليرانيين 
الســلبية إزاء الــدول العربيــة. ورفعــت 
اللجنة مرئياتها في هذا الشأن إلى مجلس 

الجامعة على المستوى الوزاري.

كمــا أدان مجلــس جامعة الــدول العربية 
اإليرانييــن  المســؤولين  تصريحــات 
التحريضيــة ضد الــدول العربيــة، مطالباً 
إيــران بالكف عــن التصريحــات العدائية 
اإلعالمية  الحمالت  ووقف  واالســتفزازية 
باعتبارهــا تدخــالً ســافراً فــي الشــؤون 

الداخلية.
وفي بيان بشــأن احتالل إيــران للجزر 
اإلماراتيــة الثــالث طنب الكبــرى وطنب 
الصغرى وأبوموســى، أكد المجلس بشكل 
مطلق ســيادة دولة اإلمارات الكاملة على 
جزرهــا الثــالث وتأييد كافــة اإلجراءات 
والوســائل الســلمية التي تتبعها الستعادة 

سيادتها على جزرها المحتلة.

 واســتنكر المجلس اســتمرار الحكومة 
اإليرانية في تكريس احتاللها للجزر الثالث 
وانتهاك سـيادة دولة اإلمارات بما يزعزع 
األمن واالستقرار في المنطقة ويؤدي إلـى 

تهديد األمن والسلم الدوليين.
 ودعــا المجلس إيران إلــى الكف عن 
السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات 
الطائفيــة والمذهبيــة واالمتناع عن دعم 
الجماعات التــي تؤجج هذه النزاعات في 
دول الخليــج العربي، مطالباً إيران بإيقاف 
دعــم وتمويــل الميليشــيات واألحــزاب 

المسلحة في الدول العربية.
 وأدان مجلــس جامعة الــدول العربية 
مجدداً االعتداءات التي تعرضت لها سفارة 
السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد 

محمًال إيران مسؤولية ذلك.
 وأدان المجلس قيام الحكومة اإليرانية 
ببناء منشآت ســكانية لتوطين اإليرانيين 
في الجزر اإلماراتية الثــالث المحتلة كما 
أدان المناورات العســكرية اإليرانية التي 
تشــمل جزر دولة اإلمارات الثالث وعلـى 
الميـاه اإلقليميـة واإلقليم الجوي والجرف 
القــاري والمنطقــة االقتصاديــة الخالصة 
للجزر باعتبارها جــزءاً ال يتجزأ من دولة 
اإلمــارات، والطلب من إيــران الكف عن 
مثـــل هذه االنتهــاكات التي تعــد تدخًال 
في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات 
ســيادة وال تســاعد على بناء الثقة وتهدد 
األمن واالســتقرار في المنطقة، وتعـرض 
أمن وســالمة المالحة اإلقليمية والدولية 

في الخليج العربي للخطر.
 وأكــد المجلس إدانة إيــران بافتتاحها 
مكتبيــن في جزيــرة أبو موســى مطالباً 
إيران بإزالة هذه المنشآت غير المشروعة 
واحتــرام ســيادة دولــة اإلمــارات على 

أراضيها.
وكلف المجلس الــوزاري األمين العام 
بمواصلــة التنســيق مــع وزراء خارجيــة 
اللجنــة الرباعية المشــكلة مــن اإلمارات 
ومصــر  والســعودية  والبحريــن  رئيســاً 
واألميــن العــام للجامعــة العربية لوضع 
خطــة تحرك عربيــة للتصــدي لتدخالت 

إيران في المنطقة.
واســتنكر مجلس الجامعــة العربية في 
ختــام أعمال دورته الـ 145 بمقر الجامعة 
العربية أمس التدخالت اإليرانية المستمرة 
في الشأن الداخلي لمملكة البحرين وذلك 
مــن خــالل مســاندة اإلرهــاب وتدريب 
اإلرهابيين وتهريب األسلحة والمتفجرات 
ومواصلــة  الطائفيــة  النعــرات  وإثــارة 
التصريحــات علــى مختلف المســتويات 

لزعزعة األمن والنظام واالستقرار.

■ قرقاش خالل ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية الرباعية  |  وام

■ قرقاش مترئساً وفد الدولة  |  وام

20

العربية  الجامعة  دان مجلس 
بشدة السياســة االستيطانية 
اإلســرائيلية  االســتعمارية 
القانونيـة  غيـــر  التوســعية 
بمختلف مظاهرها، في أرض 

دولة فلسطين المحتلة.
الــدول  المجلــس  وناشــد 
بتحويــل  االلتــزام  العربيــة 
األموال التي تعهدت بها في 
مؤتمر القاهرة إلعادة بناء ما 
دمرته إسرائيل خالل الحرب 

التي شنتها على قطاع غزة.



أعلنت شــبكات رصد سورية معارضة أن 
مناطق متفرقة من ســوريا شــهدت نحو 
50 تظاهرة ســلمية رفعت شعارات تدعو 

إلسقاط النظام وتنظيم داعش. 
وقال ناشــطون في أريــاف حلب وحماة 
وحمــص وديــر الــزور ودرعا ودمشــق 
وإدلــب المدينــة وغيرها مــن المناطق، 
خروج عشــرات التظاهرات السلمية التي 
هتفت بإســقاط النظام وداعش ودحرهما 
وفق الهتافات والالفتات التي انتشرت مع 

المتظاهرين. 
وقال عامر الشيخ أحد نشطاء مدينة إدلب 
إن «جبهة النصرة المســيطرة على إدلب 

هاجمــت المتظاهريــن وفرقتهــم وفعل 
كذلــك عناصر هذا التنظيم المتشــدد مع 
المتظاهريــن في معــرة النعمان»، حيث 
كان األهالي يحملون علم الثورة ويلوحون 
به وسط أهازيج وأغان حماسية في جمعة 

أطلق عليها اسم «تجديد العهد». 
وأظهرت مقاطع فيديو تظاهرات ســلمية 
في كافة المناطق موثقة بالصوت والصورة 

تظهر سلمية المشاركين.
وقال الشيخ إن «التظاهرات السلمية دليل 
عافية على صحة ثورتنا ألن الســالح ليس 
خيارنا».                دمشق - الوكاالت

ذكــرت 30 هيئة إغاثيــة أمس، في تقرير 
جديــد بعنــوان «تأجيج النــار» أن العام 
الخامــس للحــرب األهلية الســورية هو 
األســوأ حتى اآلن. وقالت الهيئات إن 50 
ألف شــخص إضافي قد قتلوا بينما هناك 
5ر1 مليون شــخص آخرين في حاجة إلى 
المســاعدات اإلنسانية واضطر نحو مليون 

سوري إلى الفرار من منازلهم. 
وجــاء فــي التقرير الــذي وقعــت عليه 
«العــام  إن  وســورية  دوليــة  منظمــات 
الخامس للصراع في ســوريا كان األســوأ 
حتــى اآلن علــى الشــعب حيــث ظلت 
األطراف المتحاربة تعيث فسادا وحظرت 

المساعدات بشكل متزايد وفرضت حصارا 
على مزيد من المجتمعات».

وقــال التقريــر إن نحــو 200 ألف منزل 
تعــرض لدمار جزئــي أو كلي فــي البالد 
بزيادة نســبتها 20 في المئة مقارنة بعام 

.2014
التقرير منظمات  الموقعون على  وشــمل 
أوكســفام والمجلس النرويجــي لالجئين 
ومنظمــة كير الدولية وجماعات ســورية 
مثــل الجمعية الطبية الســورية األميركية 
وجمعيــة القلب الكبير ومنظمة ســورية 
لإلغاثة والتنمية.            بيروت – د.ب.أ

أعلن المرصد الســوري لحقوق اإلنســان 
أمس، أن إرهابيــي تنظيم داعش أعدموا 
شــاعرا ســوريا وابنــه بتهمة الــردة في 

محافظة دير الزور.
وقــال المرصد في موقعــه على اإلنترنت 
«علــم نشــطاء المرصد الســوري لحقوق 
اإلنســان من مصــادر موثوقــة أن تنظيم 
داعش أبلغ ذوي المهندس والشاعر محمد 
بشــير أحمد العاني بإعدامه مع ابنه إياس 

بتهمة الردة».
ونقل المرصد عن مصادر قولها إن التنظيم 
قام باعتقالهما منذ نحو شــهرين في بلدة 
التبني عقب خروجهما من مناطق خاضعة 

لسيطرة قوات الحكومة بمدينة دير الزور.
والعاني مــن مواليــد 1960 وحصل على 
شهادة البكالوريوس في الهندسة الزراعية.

وكان من أبرز شــعراء محافظة دير الزور 
وكان عضــوا في اتحــاد الكتــاب العرب 
في ســوريا وأصدر عدة دواوين شــعرية 
منها (رمــاد الســيرة) و(وردة الفضيحة) 
و(حوذي الجهات).        دمشق - رويترز
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أكد مبعــوث األمــم المتحدة الخــاص إلى 
إجــراء  أن  ميســتورا،  ســتافان دي  ســوريا 
انتخابــات رئاســية وبرلمانية تحت إشــراف 
المنظمة الدولية سيتم بعد 18 شهراً من بدء 
محادثات الســالم بين الحكومــة والمعارضة 
التي أكدت أنها ستشارك في الجولة الجديدة 
من المفاوضات، بينما رأت موسكو أن هناك 

ضرورة لمشاركة األكراد في المحادثات.
وفي حديث لوكالة أنباء «ريا نوفوستي» 
إجــراء  إن  ميســتورا  دي  قــال  الروســية، 
انتخابات رئاسية وبرلمانية في سوريا سيتم 
تحت إشراف المنظمة الدولية بعد 18 شهراً 
مــن بــدء محادثات الســالم بيــن الحكومة 

والمعارضة.
ومــن المقرر أن تبدأ الجولــة التالية من 

المحادثات بعد غد (االثنين).
وقــال دي ميســتورا إن «القضية األولى 
علــى جدول األعمــال هي حكومة شــاملة 
جديدة يتبعها دســتور جديــد وانتخابات». 
وعبر المبعوث األممي عن أمله في «تحقيق 
تقدم فــي النقطة األولى علــى األقل خالل 

المرحلة األولى من المحادثات».

من جهتها، أكــدت الهيئة العليا للمفاوضات 
المعارضة  الممثلــة ألطيــاف واســعة مــن 
فــي  المشــاركة  علــى  عزمهــا  الســورية، 

المفاوضات.
وأعلنــت الهيئــة العليــا فــي بيــان أن 
المعارضــة الســورية «ستشــارك في جولة 
المفاوضــات. بناء على التزامهــا بالتجاوب 
مع الجهود الدوليــة المخلصة لوقف نزيف 
الدم الســوري وإيجاد حل سياســي للوضع 

في سوريا».
وأشــارت الهيئة فــي بيانها إلى أن جهود 
الوفد المفاوض ســتتركز على األجندة التي 
وضعتهــا الهيئــة بناء على بيــان «جنيف1» 
(2012) وغيــره من القــرارات الدولية فيما 
يتعلق بإنشــاء هيئــة حكم انتقالــي كاملة 
الصالحيــات التنفيذيــة، والتمســك بوحدة 

األراضي السورية.
وذكــر البيــان: «يجــب الحفــاظ علــى 
مؤسســات الدولة مع إعادة هيكلة وتشكيل 
مؤسســاتها األمنيــة والعســكرية، ورفــض 
اإلرهاب بكافة أشكاله، وإقامة نظام تعددي 
يمثل كافة أطياف الشــعب الســوري، دون 
أن يكون لبشار األسد وأركان ورموز نظامه 
مكان فيه أو في أية ترتيبات سياسية مقبلة».

وأوضحت الهيئة أنها ال تضع أي شــروط 
مســبقة، لكنهــا تؤكد ضــرورة العمل وفق 
القــرارات الدوليــة، بل تدعو إلــى االلتزام 

الفوري بها دون قيد أو شرط.
وأضــاف البيــان أن العائق الــذي يحول 
دون تنفيذ هذه القرارات يكمن في محاولة 
النظام وحلفائه وضع شروط مسبقة، وخاصة 
فيما يتعلق بالتنفيذ المباشر وغير المشروط 
للمــواد 12 و13 و14 من قرار مجلس األمن 

.(2015 /2254)
وتابــع البيان أن «الهدنــة لم تكن كفيلة 
بتحقيق هذه البنود، وعلى المجتمع الدولي 
أن يكون واضحاً وحاســماً في مســألة رفع 

المعاناة عن الشعب السوري».
وقال المنسق العام للهيئة، رياض حجاب: 
«لســنا بصدد اختبار نوايــا النظام وحلفائه، 
فنحن على علم بما يرتكبونه من جرائم وما 
يعدون له من تصعيد جوي وبري في الفترة 

المقبلــة، لكننــا معنيون في الوقت نفســه 
بتمثيل القضية العادلة للشعب السوري في 

األروقة الدولية».
وأضاف: «يجب اســتثمار كافة الفرص 
المتاحــة للتخفيف من معاناة الشــعب 
السوري، ونؤمن بضرورة فصل المجاالت 
اإلنســانية والسياسية والعسكرية للثورة 
الســورية عن بعضها، وعدم الخلط بينها، 
إذ ال يســوغ مقايضــة معانــاة الشــعب 

السوري بالمواقف السياسية».
وقّلل حجاب من فرص التوصل إلى اتفاق 

مع النظام.
وأبــدى رئيس مفاوضــي الهيئــة العليا، 
اســتئناف  مــن  تشــاؤماً  الزعبــي،  أســعد 
المحادثات، قائًال إن تردي األوضاع اإلنسانية 
واســتمرار العمليــات العســكرية ال يتركان 

مجاًال للتفاؤل.
واتهــم الزعبي المجتمــع الدولي بالتآمر 

والتســتر على المجازر التي ترتكبها روسيا، 
وتغطية الرئيس بشار األسد، بحسب قوله.

فــي األثناء، عبــر وزير الخارجية الروســي، 
ســيرجي الفــروف، عــن اقتناعــه بــأن دي 
ميستورا يجب أن يتخذ قراراً بمشاركة األكراد 

في المحادثات.
وقــال الفروف، خــالل مؤتمــر صحافي 
مشــترك مع نظيره الصيني، إن عدم تحديد 
المنظمــات اإلرهابيــة يعد فشــًال للمجتمع 

الدولي.
أمــا وزيــر الخارجية الصينــي، وانغ يي، 
فشــدد على ضرورة مشــاركة كل األطراف 

السورية في المحادثات.

قتــل خمســة مدنيين على األقــل أمس، في 
غارة شــنها طيران النظام السوري على أحد 
أحيــاء مدينة حلب، في وقت يشــن النظام 
بغطاء جوي روســي عملية الستعادة مدينة 
تدمر من تنظيم داعش، حيث قتل العشرات 
من التنظيــم في الغارات واالشــتباكات، إذ 
يســعى النظام لفتح الطريق نحو دير الزور 

الستعادتها من أيدي «داعش».
وقــال مدير المرصــد الســوري لحقوق 
اإلنســان رامي عبد الرحمن: «قتل خمســة 
مدنييــن على األقل وأصيب عشــرة آخرون 
بجروح الجمعة جراء غــارات جوية لقوات 
النظــام اســتهدفت حــي الصالحيــن» الذي 
تسيطر عليه الفصائل المقاتلة، للمرة األولى 

منذ سريان اتفاق وقف األعمال القتالية.
وأوضــح ان حصيلــة القتلى «هي األعلى 
داخــل مدينة حلب منذ بدء ســريان الهدنة 

في 27 فبراير».
وأفــاد شــاهد في حلــب بــأن الطيران 
الحربي استهدف مسجداً في حي المعارضة 

المقاتلة.

فــي األثناء، قال مصــدر قريب من الحكومة 
الســورية إن الجيش السوري مدعوم بغارات 
جوية روســية، يســعى النتزاع مدينة تدمر 
التاريخيــة من تنظيم داعش ليفتح لنفســه 
طريقاً صــوب محافظة دير الزور في هجوم 

بدأ بالفعل هذا األسبوع.
وقــال المرصد إن ســالح الجو الروســي 
قصــف تدمــر عشــرات المرات منــذ يوم 
األربعــاء الماضي. ودارت اشــتباكات أمس، 
بين القوات الحكومية الســورية ومتشددي 
التنظيــم علــى بعد نحو ســبعة كيلومترات 
مــن الموقع األثــري الذي ســقط في أيدي 

اإلرهابيين في مايو الماضي.
وأفاد المرصد بمقتل أكثر من 20 عنصراً 
من «داعش» في الغارات. وذكر بأن نحو 35 
غارة اســتهدفت أحياء المدينة، أسفرت عن 
مقتــل نحو 20 عنصراً من داعش إضافة إلى 
إصابة 50 آخرين، فيما اندلعت معارك على 
األرض بين مقاتلــي التنظيم وقوات النظام 
الســوري بالقرب من المناطــق التي طالتها 
الغــارات. ووصف عبدالرحمن العملية بأنها 
هجوم واسع النطاق الستعادة السيطرة على 
المنطقة. وقال المصدر القريب من الحكومة 
إن الهدف هو السيطرة على الطريق الواصل 

من تدمر إلى دير الزور.
وقالت الشــبكة السورية لحقوق اإلنسان 
فــي بيــان إن «42 خرقــاً حصل فــي اليوم 
الـــ13 للهدنــة وإن 477 خرقــاً حدث منذ 
بداية الهدنة وقتل 87 شــخصاً»، وفق البيان 

الحقوقي.

 –

أغلقــت قوات االحتــالل اإلســرائيلي مقر 
التلفزيونيــة  اليــوم»  «فلســطين  محطــة 
الفضائية فــي مدينة البيرة بالضفة الغربية 
المحتلة، واعتقلــت مديرها فاروق عليات 
وعاملين آخرين فــي المحطة، فيما أوقف 
قمر فرنســي بث فضائية «األقصى»، بينما 
أصيب مســتوطن بجروح بعملية طعن في 

البلدة القديمة من القدس المحتلة.
واقتحمــت قــوات كبيــرة مــن جيش 
االحتــالل اإلســرائيلي أمس، مقــر فضائية 
«فلســطين اليــوم» فــي رام اللــه بالضفة 
الغربيــة واعتقلــت ثالثة صحفييــن بينهم 
مدير مكتــب القناة في فلســطين فاروق 
عليات وصــادرت محتويات المقر وعلقت 
أمراً عســكرياً يقضي بإغالق المكتب تحت 
مزاعم «التحريــض على العنف». وأغلقت 
القوات اإلسرائيلية المحطة وشركة «ترانس 
ميديــا» التــي تزودها بالمعــدات التقنية. 

وتستمر المحطة بالبث من قطاع غزة.
وذكــرت مصــادر أمنية فلســطينية أن 
قــوات االحتالل اعتقلت عليــان من منزله 

في بلدة بيرزيت.
وسلمت السلطات اإلسرائيلية إخطارات 
لعــدد من اإلذاعات الفلســطينية باإلغالق 

بعد اتهامها بالتحريض.
الفلسطينيين  الصحفيين  نقابة  ووصفت 
اعتقــال الصحفييــن وإغــالق مقــر القناة 
بـ«جريمــة تنــدرج ضمن سلســلة جرائم 
االحتالل اإلسرائيلي الممنجهة والمتصاعدة 

بحق الصحفيين ووسائل اإلعالم الفلسطينية 
والتي تعبر عــن عقلية ومنهج بائد يعكس 

إفالس حكومة االحتالل».
وأدانت حركة الجهاد اإلسالمي االعتداء 
الوطنية  اإلســرائيلي على وســائل اإلعالم 

والمقاومة.

علــى الصعيد ذاتــه، أوقفــت إدارة القمر 
الفرنســي الرئيسي «يوتل سات» أمس، بث 

قناة «األقصى» الفضائية بتهمة التحريض.
وذكر مدير األخبار فــي الفضائية عماد 

زقــوت على صفحتــه في «فيســبوك» أن 
«قنــاة األقصــى تتعــرض لحــرب من كل 
الجهــات، فكان التهديد منذ األمس بإغالق 
القناة عن القمر الفرنســي الرئيســي يوتل 
ســات بتهمــة التحريض على قتــل اليهود 
واليوم تم تنفيذ التهديد». واستدرك، لكن 
القناة لــن تنتهي كما يريدون، وســتخرج 

بتردد جديد.
يذكر أن  المجلس الوزاري اإلســرائيلي 
المصغر (الكابينيت) قرر في ختام جلســة 
عقدها الليلــة قبل الماضية، اإلســراع في 
ســد الثغرات في جدار الفصــل العنصري 

فــي محيــط القــدس والخليــل، وإغــالق 
وسائل إعالم فلسطينية يتهمها بالتحريض، 
وسحب تصاريح العمل والتجارة من أقارب 

الشهداء وتسريع هدم منازلهم.

في غضون ذلك، أصيب مســتوطن بجروح 
متوســطة جــراء عمليــة طعن فــي البلدة 
القديمــة للقدس المحتلة. وذكرت شــرطة 
االحتــالل أنه تم اعتقــال المنفذ وهو أنس 
قاسم (18 عاماً) من قرية قبالن قرب نابلس 

شمال الضفة.
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البــارز  المعــارض  أكــد 
هيثم منــاع أنه لن يحضر 
مباحثات جنيف األســبوع 
تلقى  أنه  مضيفــاً  المقبل، 
دعــوة للحضــور لكنــه ال 
لنجاحها،  تذكر  فرصة  يرى 
قائــالً إن شــيئاً لــم يتغير 
وإن المباحثات غير جادة. 
وأضاف أنه ال يحب الفشل 
وال يريــد المشــاركة فيما 

وصفه بالمشروع الفاشل.

أكد دبلوماســيون أن قــوى كبرى قريبة من 
محادثات السالم التي ترعاها األمم المتحدة 
بشأن ســوريا تبحث إمكانية تقسيم الدولة 
التي مزقتها الحرب تقســيماً اتحادياً يحافظ 
علــى وحدتها كدولــة واحــدة بينما يمنح 

السلطات اإلقليمية حكماً ذاتياً موسعاً.
وفي حين يستعد وسيط األمم المتحدة 
للسالم ســتافان دي ميستورا لالجتماع مع 

وفــود من الحكومــة والمعارضة فإن فكرة 
تقسيم ســوريا على أساس اتحادي تعد من 
بيــن األفكار التي تحظــى باهتمام جاد في 

الوقت الراهن.
وقال دبلوماســي بمجلــس األمن طلب 
عدم نشــر اســمه، إن بعض القوى الغربية 
الكبــرى وليســت روســيا فحســب تبحث 
أيضــاً إمكانية إقامة نظام اتحادي لســوريا 

وعرضت الفكرة على دي ميستورا.
وأضاف الدبلوماســي: «مع التأكيد على 

الحفاظ على سالمة أراضي سوريا من أجل 
بقائها كدولة واحــدة، يوجد بالطبع جميع 
أنــواع النمــاذج المختلفة لنظــام اتحادي 
ســيكون - كما فــي بعض هــذه النماذج - 
متحرراً للغاية من المركزية ويعطي الكثير 

من الحكم الذاتي لمختلف المناطق».
ولم يقدم أي تفاصيل عن نماذج تقسيم 
اتحادي للسلطة يمكن تطبيقه على سوريا. 
وأكد دبلوماسي آخر بالمجلس التصريحات. 
وقال منســق المعارضــة رياض حجاب، 

إن أي حديث عن هذه االتحادية أو شــيء 
قد يمثل توجهاً لتقســيم سوريا غير مقبول 

على اإلطالق.
وفي حديث تلفزيوني قال دي ميستورا: 
«الســوريون كلهم رفضوا تقســيم سوريا، 
ويمكــن مناقشــة مســألة االتحاديــة في 

المفاوضات».
وأوضح صالح مسلم زعيم حزب االتحاد 
الديمقراطي الكردي في سوريا، أن الحزب 
منفتح على الفكرة. وقال مسلم: «قلنا مراراً 

وتكراراً إننا نريد سوريا ال مركزية».
من جهته، شدد دميتري بيسكوف الناطق 
باســم الرئيس الروسي، على وحدة أراضي 
ســوريا، وأن الســوريين هم مــن يقررون 
مستقبل النظام السياسي في بالدهم. وقال 
بيســكوف: «حجر الزاوية بالنسبة لألغلبية 
العظمــى من الدول، بما في ذلك روســيا، 
هو الحفاظ على وحدة أراضي سوريا. هذا 
األمــر مهم من الناحية السياســية للمنطقة 

بأسرها».

االحتالل  قــوات  احتجزت 
قبــل  الليلــة  اإلســرائيلي 
الماضية ثمانية فلسطينيين 
عنــد حاجز شــمال غرب 
اللــه. وذكرت مصادر  رام 
اإلســرائيلية  القــوات  أن 
لتفتيــش  أخضعتهــم 
وتحقيق ميداني لســاعات 
عــدة بزعــم البحــث عن 
داخل  وبنــادق  ســكاكين 

المركبة.
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كشــفت وزارة الداخليــة العراقيــة عــن 
اعتقالهــا ما وصفته بأنه أحد أخطر التجار 
باألسلحة، ومنها أنواع كواتم الصوت، التي 
تســتخدم في عمليات االغتيال في بغداد، 
وذلك بعد جهد استخباراتي مكّثف. وقال 
الناطــق باســم وزارة الداخليــة العميــد 
ســعد معن في بيــان، إن «مفارز قســم 
استخبارات المالية واالقتصادية في وكالة 
االســتخبارات والتحقيقــات، تمكنت من 
إلقاء القبض على أحد األشخاص الخطرين 
المتاجريــن باألســلحة، بعــد معلومــات 
استخباراتية دقيقة».     بغداد - الوكاالت

حيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
أرواح الشــهداء الذين ضحــوا بدمائهم 
دفاًعــا عن أمــن مصر. وأكــد أن دماء 
الشــهداء هي التي كتبــت تاريخ مصر 
ووضعت األســاس لبناء مصــر الحديثة 
ودعم قدرتهــا على مواجهة التحديات. 
جاء ذلك عقب أدائه أمس صالة الجمعة 
بمسجد المشــير طنطاوي، وذلك تزامًنا 
مع احتفاالت مصر بذكرى يوم الشــهيد. 

القاهرة - دار اإلعالم العربية

أصــدر رئيس الــوزراء العراقــي الئحة 
إصالحات شــاملة، فضًال عــن آلية التعديل 
الــوزاري، وإرســالها إلى الكتل السياســية 
لتكــون خارطة طريق فــي جوانب العمل 
التنفيــذي واألمنــي واإلداري واالقتصادي 

والرقابي والتشريعي.
وتتضمن الالئحة التي نشرت أمس خطة 
عمل تنشــيط القطاع الصناعــي والزراعي 

والقطاعــات االقتصاديــة األخــرى، وتبني 
خارطــة طريــق مقترنة بتوقيتــات زمنية، 
إنجــاز المهــام الخاصة بالــوزارة في ضوء 
خطــة عمل، إلــى جانب متطلبــات انجاز 
البرنامــج الحكومــي، وإخضــاع الوزارات 

للتقويم الشفاف دوريا.
وتضــم الالئحة محــاور أساســية، ففي 
المحور األمني أكدت على تحرير األراضي 
من عصابات تنظيم داعش، وجهود بســط 
الســالح  الدولة والقانون وحصر  ســيطرة 
بيدها، وبناء منظومة أمنية مهنية متطورة، 
ومحــور إعــادة االســتقرار واإلعمــار في 

المناطق المحررة.

كما بينت الالئحة أّن محور العمل التنفيذي 
يتطلب االلتزام بالبرنامج الحكومي، وتنفيذ 
حــزم اإلصالحــات وصياغــة عمــل ألداء 

الــوزارة في ظل الظــروف المالية، ووضع 
خطــة حكومية لضمــان زيــادة اإليرادات 
غيــر النفطيــة تكفل مضاعفــة ذلك خالل 

2017/ 2016 قائــم علــى برنامــج واقعي، 
فضًال عن تفعيل الجهود لبناء منظومة عمل 
الكاملــة قبل نهاية  الحكومــة االلكترونية 

2018، وأّن محور الشفافية والنزاهة يشمل 
تفعيــل دور المجلــس االعلــى لمكافحــة 
الفســاد، وإعــادة هيكلة منظومــة الرقابة 
الرقابيــة  األجهــزة  وتفعيــل دور  واألداء 

األخرى.
وذكرت أّن محور التشــريعات يشــمل 
التنســيق مع مجلس النــواب لضمان إقرار 
القوانين والتشــريعات التي تحت القراءة 
اآلن، وإجراء مراجعة شاملة للقوانين التي 
لم تشــرع، وإعادة رفعها لمجلس النواب، 
والعمل على رفع تشــريعات وقوانين في 
ضوء الحاجة إلى تطوير أو إلغاء أو تشريع 
قوانين واســتكمال اختيار اإلدارات العليا، 
وتعييــن الموظفين وإقرار دراســة إعادة 

هيكلة الوزارات.

إلــى ذلــك، قــال التلفزيــون العراقي إن 

العبــادي طالــب الكتــل السياســية فــي 
البرلمان والشخصيات االجتماعية المؤثرة، 
بترشــيح تكنوقراط لمناصــب وزارية في 
الحكومــة الجديــدة التي ينوي تشــكيلها. 
وأفاد تلفزيون العراقية أن لجنة مســتقلة 
من الخبراء ســتتولى مراجعة السير الذاتية 
للمرشــحين وتقــوم برفــع األســماء بعد 

التدقيق.
فــي األثناء، تجّمع عشــرات اآلالف من اتباع 
زعيــم التّيار الصــدري مقتــدى الصدر أمس 
في ســاحة التحرير وسط بغداد، في مظاهرة 
شعبية حاشدة لألســبوع الثالث على التوالي 
للمطالبــة باإلصالحــات الحكوميــة ومحاربة 

الفساد اإلداري. 
وحمــل أتباع الصدر علــم العراق وهم 
يهتفون بشــعارات تطالب رئيس الحكومة 
بإجراء إصالحات وزارية وتقديم الفاسدين 

والعابثين بالمال العام إلى المحاكم. 

أفاد مصدر في الشــرطة العراقية أمس، أن القوات األمنية قطعت 
أغلب الطرق وســط العاصمة بغداد، واتخذت إجراءات مشــددة 
لتأميــن وحماية التظاهــرات المطالبة باإلصالح وإتمــام التغيير 
الحكومــي. وقــال المصــدر، إن «القوات األمنية قطعت بشــكل 
كامــل منذ الصباح الشــوارع الرئيســية ضمن مناطــق الصالحية 
وشــارع مطــار المثنى والســعدون وأبي نؤاس والباب الشــرقي 
وشــارع الزيتون وساحة الطيران وشارع الخيام، فضال عن جسري 

الجمهورية والسنك».

أعربــت وزارة الخارجيــة المصرية عن 
أســفها حيال صدور قرار مــن البرلمان 
األوروبي بشــأن أوضاع حقوق اإلنسان 
فــي مصر، وبالتزامــن انطلقت فعاليات 
المرحلة الرئيســية للتدريب المشــترك 
«رمســيس 2016» والــذي تشــارك فيه 
القــوات الجويــة والبحريــة المصريــة 
والفرنســية ويســتمر لعــدة أيــام أمام 
ســواحل مدينة اإلســكندرية، وذلك في 
إطار خطة التدريبات المشــتركة لقوات 

البلدين الصديقين.
وفــي األثناء أعرب الناطق الرســمي 
باســم وزارة الخارجيــة المصرية أحمد 
أبوزيــد عــن أســفه إلقــدام البرلمــان 
األوروبي على استصدار قرار وصفه بغير 
المنصف فــي حق مصر وقال «نأســف 
لصدور القرار بهذا الشكل غير المنصف، 
والذي ال يتفق مــع حقيقة األوضاع في 
مصر، ويعتمد علــى أحاديث وادعاءات 

مرسلة ال تستند إلى أي دالئل».
 وأضــاف أن إقحــام قضيــة مقتــل 
الطالب اإليطالــي جوليو ريجيني ضمن 
قرار يتناول أوضاع حقوق اإلنســان في 
مصر يحمل إيحاءات مرفوضة، ويستبق 
عمليــات التحقيق الجارية التي تقوم بها 
بالتعاون والتنسيق  المصرية  الســلطات 
الكامل مــع الســلطات اإليطالية. وعبر 
أبوريــد عن خيبة مصر فــي أن تتعامل 
مؤسسات ســماها بالعريقة مع اتهامات 
غير موثقة وتقارير إعالمية مرسلة على 

أنهــا حقائــق وأدلة دامغــة تصدر على 
أساســها قرارات، مشــيراً إلى «ادعاءات 
االختفاء القســري في مصــر قد تم الرد 
عليهــا بالفعــل مــن جانب الســلطات 

المصرية المعنية».
وفي األثناء انطلقت فعاليات المرحلة 
الرئيســية للتدريب المشترك «رمسيس 
2016» بمشاركة القوات الجوية والبحرية 
المصرية والفرنســية ويستمر لعدة أيام 
أمام سواحل مدينة اإلسكندرية والمجال 
الجــوي المصري، وذلك فــي إطار خطة 
التدريبات المشــتركة للقوات المسلحة 

لكال البلدين الصديقين.

تضمنــت المرحلة الرئيســية وفق 
بيــان صادر عــن الناطق العســكري 
العميد محمد ســمير تنفيذ  المصري 
العديــد مــن األنشــطة مــن خــالل 
إدارة أعمــال قتــال جويــة وبحرية 
مشــتركة، شــملت التدريــب علــى 
الجــوي والبحري  أعمال االســتطالع 
واعتــراض األهــداف المعادية والتي 
أظهرت مدى قدرة القوات المشتركة 
علــى تنظيم التعــاون وتنفيذ المهام 
المخططة بدقة وكفاءة عالية، بجانب 
عدة تشكيالت إبحار التخاذ أوضاعها 
الهجوميــة والدفاعيــة وســرعة رفع 

درجــات االســتعداد إلدارة عمليات 
قتالية بحريــة والتعامل مع األهداف 
بمشــاركة  عالية  بكفــاءة  المعاديــة 
العديد من الوحدات والقطع البحرية 
من الجانبين من بينها حاملة الطائرات 
الفرنسية «شارل ديجول» والفرقاطة 

المصرية طراز «فريم».
وقــال الناطق العســكري إن القوات  
نفــذت العديد مــن األنشــطة والمهام 
التدريبيــة شــملت طلعــات التعــارف 
المهمة  واالســتطالع لحماية األهــداف 
وتقديــم المعاونة الجوية والهجوم على 

األهداف المعادية .

شــددت تونس مــن إجراءاتهــا األمنية 
على طول حدودهــا مع ليبيا في وقت 
تجددت اإلشــتباكات بمدينــة بنقردان  
ليــًال عقــب مداهمــات فــي المناطق 
الجنوبية مــن المدينــة نفذتها القوات 
الموضوعــة في حالة تأهب قصوى ولم 

تفصح نتائجها.
 وأكد شــهود عيان سماع تبادل إطالق 
نــار كثيف بين قوات األمن وإرهابيين، 
بعد ســاعتين من انطالق توقيت حظر 

التجول في المدينة.
و أكدتــه إذاعــة موزاييك التونســية 
المحلية ومواقع إخبارية أخرى الخبر 
و أشــارت الى أن األوضاع لم تستقر 
بصفة نهائية في المدينة، وأن القوات 
األمنيــة و العســكرية تواصل تعقب 
وكان  الفــارة.  اإلرهابيــة  العناصــر 
الناطق الرسمي باســم وزارة الدفاع 
التونســية المقدم بلحســن الوسالتي  
أفاد بأن األوضاع فــي بنقردان تتجه 
نحو االســتقرار الحــذر، وأن القوات 

العســكرية واألمنية في حالة تأهب 
ألي طارئ وألي احتمال.

فــي األثنــاء، ذكــرت وســائل إعالم 
ليبيــة أن تونس شــددت مــن قبضتها 
األمنيــة على طول الشــريط الحدودي 
الفاصل بين البلدين ونقلت عن ســكان 
محلييــن قولهم إن الجنود التونســيين 
سيطروا بالكامل على الجانب الحدودي 
التونســي ومنعوا الحركة فيه. ويستمر 
الحــدودي،  إغــالق معبــر راس جدير 
لليوم الخامس، على التوالي، كما يستمر 
تعليــق الدروس بالمــدارس إلى األحد، 
مــع إمكانية اســتئنافها صبــاح االثنين، 
في صورة لعودة الهــدوء تدريجياً إلى 

المنطقة.

أمطر تنظيم داعش ســكان طــوز خورماتو 
فــي كركوك بصواريــخ وقذائــف كيماوية، 
مــا أدى إلى مقتل طفلة وإصابة العشــرات 
باالختنــاق، وفيمــا ســّلمت وزارة الدفــاع 
التنظيم  األميركية مســؤول الكيماوي فــي 
اإلرهابــي لحكومــة بغــداد، أعلــن الجيش 
تحرير منطقة الزنكورة شــمال الرمادي من 

قبضة اإلرهابيين.
وأفادت مصادر طبية في محافظة كركوك، 
بتوافد عدد من ســكان ناحية طوز خورماتو 
إلى مستشــفى البلدة، جــراء ظهور أعراض 
تشــير إلــى التعــرض لمــواد كيمياوية بعد 
قصفها مــن قبل داعش بصواريخ كاتيوشــا، 

وقذائف الهاون.
وتوفيــت طفلة فــي الثالثة مــن عمرها 
جراء إصابتها في قصف بمواد كيميائية أدى 
كذلك إلى إصابــة المئات باالختناق وبطفح 

جلدي، وفق مصادر طبية ومحلية.

وقــال عضــو مجلــس مفوضيــة حقوق 
اإلنســان في العراق مســرور اســود محي 
أمــس، إن «الطفلــة فاطمــة ســمير، ثالث 
ســنوات، توفيت صبــاح الجمعة إثر إصابتها 
بحالــة اختنــاق وتوقــف الكليتين، بســبب 
إصابتها عندما تعرضت ناحية طوز خورماتو 
إلــى هجوم بغــاز الخردل من قبــل تنظيم 
داعش، كاشفاً عن نقل أربعة أشخاص آخرين 

إلى بغداد، ألن حالتهم خطرة». 
إلى ذلــك، أعلنت وزارة الدفــاع األميركية 
«البنتاغــون»، أن العســكريين األميركييــن 
العفــري،  البــكار  داوود  ســليمان  ســلموا 
المسؤول عن األسلحة الكيميائية في تنظيم 

داعش، إلى السلطات العراقية.
وذكر الناطق باســم البنتاغون بيتر كوك 
في مؤتمر صحافي، أن الغارات الجوية التي 
نفــذت العتقال العفري شوشــت وأضعفت 
إمكانيــات التنظيــم فــي تصنيع األســلحة 
الكيميائيــة، رغم ذلك لم تؤد إلى غلق هذا 

الملف نهائياً. 

على صعيد متصل، نفى رئيس لجنة األمن 
والدفاع النيابية حاكــم الزاملي، التقارير 
األميركيــة عــن امتــالك داعش ألســلحة 
كيمياويــة، كمــا نفــى وجــود العفــري، 

واعتبره «شخصية وهمية». 

في األثناء، أعلنت قيادة العمليات المشتركة 
عن تحرير منطقة الزنكورة شــمال الرمادي. 
وذكــرت قيادة العمليات أن انتزاع المنطقة 
مــن «داعش» جاء بعد معارك شرســة تكّبد 
خاللهــا الدواعش خســائر كبيــرة باألرواح 

والمعدات.
وذكــر البيان أن جهــاز مكافحة اإلرهاب 
والفرقــة 16 يحــررون منطقــة الزنكــورة 
ويرفعــون العلــم العراقــي فــوق مبانيهــا 
ويقتلــون 80 عنصراً من «داعش»، فيما أكد 
بيان لجهاز مكافحة اإلرهاب تحرير منطقتي 
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أثارت صور «سيلفي» التقطها 
جنــود تونســيون مــع قتلى 
على  كثيفــاً  جدالً  إرهابييــن 
مواقــع التواصــل االجتماعي 
ووســائل اإلعالم فــي تونس. 
التونســيون  ويتباهــى 
بــأداء المؤسســتين األمنيــة 
مواجهــة  فــي  والعســكرية 
الجماعات اإلرهابية المسلحة 
المنتســبة لتنظيــم «داعش» 

في أحداث بنقردان.



أســبوع آخر، ومشــروع آخر أُعد على عجل 
فــي محاولة لحــل أزمــة الالجئيــن. هذه 
المــرة عبر إرســال الســفن الحربية لحلف 
شــمال األطلسي والمنتشــرة في بحر إيجة 
لضبط الســواحل والشــطآن. وإشراك حلف 
شــمال األطلســي ليس خطوة غير مسبوقة 
في عملية عســكرة الحدود األوروبية فقط 
ولكنه يناســب أيضاً التوجه الذي يجري منذ 
فترة طويلة فــي أوروبا للنظر إلى الالجئين 
الذيــن يصلــون عــن طريق  والمهاجريــن 
القوارب، كحالة طــوارئ ال يمكن معالجتها 

إال بتعزيز أمن الحدود.
ومنذ اإلعالن عن اتفاق شينغن في أوروبا 
بشــأن حرية التنقل في فترة التســعينيات، 
احتشــدت الحكومــات حول مهمــة تأمين 
الحدود الخارجية ألوروبا كبديل التباع نهج 
مشــترك حقيقي بين دول االتحاد األوروبي 
بشــأن الهجرة واللجوء. لكن هناك مشــكلة 
واحــدة فقط وهي أن هــذا النهج لم ينجح 
أبــداً. وكما أوضح الباحثون مــراراً وتكراراً، 
لــن تحل محاوالت تقليص الهجرة من خالل 
ضبط أمن الحدود وإطالق سياســات الردع 
شــيئاً إذا ظلت األســباب الجذرية ــ الناتجة 
عن تعميق التفــاوت العالمي في ما يتعلق 
بالطلــب على العمل، وشــبكات القرابة عبر 
الحــدود، والعنف والقمع ــــ دون معالجة. 
وعلى العكس، فإن مثل هذه السياسات تزيد 

الوضع سوءاً وتجعله أكثر فوضوية .
ونشــأت حلقــة مفرغة فــي ظل وصف 
السياســيين مزيداً مــن الوصفات من الدواء 
الســام نفسه اســتجابة لكل «أزمة» جديدة 
علــى الحــدود األوروبيــة، بــدءاً بجزيــرة 
ليســفوس إلى المبيدوســا. لقد قاموا بتلك 

السياســات دونما محاسبة منذ وقت طويل، 
لكن في ظل وصول أكثر من مليون شــخص 
عبر البحر األبيض المتوسط في العام 2015 
وحــده، لم يعد بإمكانهــم التظاهر بأن نهج 

أمن الحدود ناجح. 
مع ذلك، يتعين علينا أيضاً أن ندرك كيف 
يشــبه الفشــل النجاح بالنســبة للعديد من 
الجهــات الفاعلة التي تغــذي النهج العقابي 
للهجرة – فالساســة األوروبيــون حريصون 
لدوائرهــم  تقديــم صــورة صعبــة  علــى 
وشــركات  الحــدود،  ووكاالت  االنتخابيــة، 
الدفاع واألمن، والــدول المجاورة ألوروبا، 

التي اســتخدمت المهاجريــن كمصدر جيد 
إلدرار المال وورقة مساومة.

وإذا كان األمر كذلك، فما العمل؟

تماماً مثلما فشــل نهــج مكافحة الهجرة 
إلى حد كبير في احتواء الحركات البشــرية 
عبر الحدود، يتم االعتراف اآلن بأن الحرب 
على المخدرات عملية مكلفة جداً، ومدمرة 
وغير مجديــة في نهاية المطــاف. ويمكننا 
االعتماد على مفهــوم الحد من الضرر الذي 
بدأ تطبيقه (وإن كان بشــكل متواضع) فيما 

يتعلــق بالمخدرات، على ســبيل المثال عن 
طريــق خفض بعــض التدابيــر األمنية التي 
تــؤدي إلى نتائج عكســية ُتعّرض اآلن حياة 
األشــخاص للخطر – بما في ذلــك االعتقال 
الجماعي، إعادة األشخاص وتشييد األسوار – 
وفي الوقت ذاته تعزيز البدائل اإلنسانية من 
خالل قيــام االتحاد األوروبي بتقديم تمويل 
موّجــه. وأكبــر تدبيــر يمكن اتخــاذه للحد 
من الضرر بســيط، وهو فــي متناول الدول 
األعضاء بالفعل: توفير مسارات قانونية مما 
يســمح للوافدين بوصــول آمن ومنظم بدًال 

من أساليب الدخول الفوضوية والخطرة.

من الصعــب للغاية في الوقــت الحاضر 
تقييــم نفقــات دافعي الضرائــب على أمن 
الحــدود وضوابــط الهجرة، ولكــن تحقيقاً 
صحافياً أجري عبر الــدول األوروبية مؤخراً 
كشــف أنه تم إنفاق قرابــة 11 مليار يورو 
على عمليــات الترحيل وحدهــا منذ أوائل 
العقــد األول مــن القرن الحالــي. واألمر ال 
يقتصــر علــى التكاليــف األمنية المباشــرة 
فقط، إذ تســتخدم أوروبــا منذ فترة طويلة 
المعونة اإلنمائية للمساعدة في إقناع الدول 

األفريقية بتطبيــق تدابير لردع الهجرة. مع 
ذلــك، ال يكفي أن نقوم بإحصــاء التكاليف 
الماليــة فقط، فنحــن بحاجة أيضــاً لتقييم 
التكاليــف االجتماعية والسياســية والبيئية 

واالقتصادية األكبر تأثيراً.
وضعت سياسات غلق الباب أمام الطرق 
القانونيــة وتدابيــر أمن الحــدود التي ُتفِقر 
الجار ضغوطاً هائلة على المناطق الحدودية 
عبــر أوروبا، مــا أدى إلى تراجع الســياحة، 
وســحق المحاصيل واضطرابــات اجتماعية، 
ناهيك عن آالف األرواح التي أزهقت غرقاً 
فــي البحر. ومــن الناحية السياســية، تعتبر 
التكاليــف عالية جداً. فنظام شــينغن يواجه 
اآلن خطــر التمزيــق، وقد اكتســبت الدول 
الخارجية على طرق الهجرة الرئيســية ميزة 
ضخمة من شــعور أوروبا بالذعر بينما ينظر 
بقية العالم باســتياء وهــو يرى االقتصادات 
المتقدمة تترك الناس يهلكون أمام أعينهم. 

هــذا يســتلزم التعامل مــع الهجرة ليس 
كحالة طوارئ أو تهديد، بل كسمة دائمة من 
ســمات الحياة البشــرية يمكن – إذا تعاملنا 
معها بشكل صحيح – أن تخلق فرصاً كبيرة. 
ويمكن إحداث تحول اســتراتيجي من خالل 
أربع خطوات متداخلــة: أوًال، تخفيف حدة 
النقــاش وتلطيف الحديــث المتعلق بحالة 
الطوارئ، التي لم تخدم سوى تعزيز نموذج 
األمــن. ثانياً، عن طريــق إقامة نوع مختلف 
مــن التعاون مع الدول المجــاورة ألوروبا، 
وإلغــاء نهج مكافحة الهجــرة المدمر وبدًال 
مــن ذلك تبادل الخبرات فــي مجاالت مثل 
الرعاية الصحية والتعليــم. ثالثاً، عبر تعامل 
طبيعــي حقيقي مــع الهجرة داخــل أوروبا 
عن طريق تقاســم المســؤولية بشكل أكثر 
إيجابية عــن الحصص اإللزامية، وفي الوقت 
ذاته تحويل قضايا الهجرة بعيداً عن وزارات 
الداخلية ، عبر العمل على اتباع نهج عالمي 
شــامل للهجرة يعزز المســؤولية المشتركة 
تجــاه الالجئيــن تحــت مظلــة المفوضيــة 
الســامية لألمم المتحدة للشــؤون الالجئين 
وفي الوقت نفســه إدخال أشكال أخرى من 
الهجرة. وإذا اســتطاع قــادة أوروبا ترتيب 
بيتهــم من الداخــل – وينبغي أن نضع أكثر 
مــن خط تحت إذا – فســوف يســتطيعون 
التصرف كشــريك موثوق بــه في مداوالت 
األمــم المتحدة هــذا العام، ما يقــدم نوايا 
حســنة لتقاســم أكبر للمســؤولية من قبل 

الدول الغنية األخرى.
ال شــيء مما ســبق يشكل حًال ســريعاً، 
وبالمثــل أيضاً معالجة األســباب الرئيســية 
الحــروب  العالميــة، أي  الالجئيــن  ألزمــة 

الوحشية والقمع.

رفــض رئيس الوزراء اإلســرائيلي بنيامين 
نتانياهو، عرضاً لزيــارة البيت األبيض في 
18 الجــاري، للقاء الرئيس األميركي باراك 
أوبامــا، يضيف حلقــة جديدة في الخالف 
بيــن الطرفين، ويعكس مراهنــة نتانياهو 
علــى االنتخابات األميركيــة إلعادة إحياء 

العالقات.
لطلــب  اســتجابت  التــي  واشــنطن، 
إســرائيلي بعقد اللقاء الثنائي، أعلنت أنها 
تفاجأت بالقرار اإلسرائيلي، الذي بررته تل 
أبيــب برغبة نتانياهو في عدم التدخل في 
بحســب  األميركية،  التمهيدية  االنتخابات 

مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء.
وقال الناطق باسم مجلس األمن القومي 
في البيت األبيض، نيد برايس: «كنا نتطلع 
الســتضافة االجتماع الثنائي، وفوجئنا من 
خــالل تقارير إعالميــة، أن رئيس الوزراء 
اختار إلغاء زيارته بدًال من قبول دعوتنا».

وشهدت العالقات بين نتانياهو وأوباما، 
توتــراً خالل الســنوات القليلة الماضية، ال 
ســيما عقب توقيع الغرب اتفاقاً مع إيران 

بشأن برنامج النووي.
وتأتــي هــذه الحلقــة الجديــدة مــن 
مسلســل العالقــة المتأزمة بيــن نتانياهو 
وأوباما، قبيل زيارة يقوم بها نائب الرئيس 
األميركي جو بايدن إلى إسرائيل. كما كان 
يفتــرض أن تتزامــن الزيارة مــع المؤتمر 
الســنوي للجنة الشــؤون العامة األميركية 
اإلســرائيلية (إيبــاك)، أكبــر لوبــي مؤيد 
إلســرائيل فــي الواليات المتحــدة، وهي 
مناســبة شــارك فيها نتنياهو مــراراً خالل 

السنوات الماضية.

تصاعد الخالف لم يكن وليد اللحظة، فقد 
كشف مســؤول إســرائيلي بارز في وقت 
ســابق، أن تل أبيب قد ال تتمكن من إبرام 
اتفاق جديد بشــأن المساعدات العسكرية 
مع إدارة أوبامــا، وأنها قد تنتظر خلفه لـ 
«ضمان شــروط أفضل»، في انتقاد مبطن 

يشير لعقبات في المفاوضات.
وأبلغ نتنياهــو مجلس وزرائه المصغر، 
بأنــه إذا لم تتم تلبية احتياجات إســرائيل 
األمنيــة بشــكل كاٍف، فقــد يحجــم عــن 

توقيع اتفاق المســاعدات، وينتظر الرئيس 
األميركي المقبل.

وفيمــا تصر الحكومة اإلســرائيلية على 
زيادة المســاعدات إلى خمســة مليارات 
دوالر، وهــو مبلــغ ال يرجــح أن تقبل به 
واشــنطن، ألســباب تتعلــق بمصاعب في 
الميزانيــة، يأمل نتنياهــو في معاملة أكثر 
وداً مــن اإلدارة األميركية المقبلة، ســواء 
كانــت ديمقراطيــة أو جمهوريــة. بينمــا 
تســعى إدارة أوبامــا للتوصــل إلى اتفاق 

جديد قبل نهايــة حكمه، لتكون جزءاً من 
إرثه السياسي والعسكري.

الخالف بيــن نتنياهو وأوبامــا، أوعز إلى 
أغنيــاء اليهــود فــي الواليــات المتحدة، 
بضــرورة التحــرك لمســاندة مرشــح في 
االنتخابات األميركية المقبلة، يكون حليفاً 
مضمونــاً إلســرائيل، وقريبــاً مــن اللوبي 
الصهيوني، الذي لــه تأثير كبير في اختيار 

اإلدارة األميركية.هــذا التأثيــر ال تخفيــه 
الراحل  الرئيــس  واشــنطن، حيث اعترف 
جــون كينيــدي، بأنه فــاز فــي انتخابات 
الرئاســة، بفضل الصوت والمال اليهودي، 
ولكن هذا الفوز، يفرض أيضاً على اإلدارة 

األميركية، التزامات تجاه إسرائيل.

ويقــول مديــر معهــد العالقــات الدولية 
باســكال  باريــس،  فــي  واالســتراتيجية 
بونيفاس: «إذا فاز مرشح جمهوري، فسيبدأ 
شــهر عســل آخر جديد بين واشنطن وتل 
أبيب، وإن فازت المرشــحة الديمقراطية 
هيــالري كلينتون، فلن يكون لدى نتنياهو 
ما يدعوه للقلق، باستثناء مضيها في تنفيذ 

االتفاق النووي».
فيما يرى محلل الشــؤون األميركية في 
صحيفة «هآرتس» حيمي شــاليف، أنه في 
حال انتخاب المرشح الجمهوري المحتمل 
دونالد ترامب رئيســاً ألميركا، فإن «مكان 
إســرائيل فــي ميــزان القــوى األميركــي 
الداخلــي، وربما في العالم كله، ســيكون 

تحت عالمة استفهام».

من جانبه، يقول الخبير االستراتيجي د. 
عمــر عبد العزيز لـ «البيان»، إن «عالقة 
واشنطن بتل أبيب معقدة، وهي عالقة 
نســيجية كامنة في المؤسسة األميركية 
النظــام  أن  موضحــاً  الداخــل».  مــن 
بوجود  يســمح  األميركــي،  االنتخابــي 
مراكــز نفــوذ مالية وإعالميــة تؤثر في 
القرار السياســي، وبالتالــي، فال يقتصر 
األمر على شــخصية وتوجهات المرشح 

الرئاسي.
الفلسطيني،  السياسي  المحلل  ويؤكد 
خليل شــاهين لـ «البيان» ذلــك، قائًال: 
هنــاك رهــان إســرائيلي على مــا بعد 
أوباما، اإلسرائيليون ينظرون إلى مراكز 
القوى في الواليات المتحدة، وليس إلى 
رئيس البــالد المقبل»، موضحــاً أن تل 
أبيب تدفع باتجــاه الحزب األكثر قدرة 
على السيطرة على مجلسي الكونغرس.

ويفســر شــاهين إلغاء زيارة نتنياهو 
واشنطن، بأن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، 
ال يريــد أن يتدخــل لصالــح أوبامــا أو 

الديمقراطيين.
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الشــهور  المصرية في  الدولــة  مضــت 
األخيــرة، في طريــق محاربة الفســاد 
في المؤسســات والــوزارات المختلفة، 
وتخوض مصر حرباً ضد الفســاد المالي 
واإلداري، تــوازي حربها على اإلرهاب، 
بــدأت، بعــد أن تم إلقــاء القبض على 
وزير الزراعة الســابق صالح هالل، في 

قضية رشوة شهيرة قبل شهور.
وتعددت وقائع مواجهة الفســاد واتخاذ 
قرارات قوية ضد الفاســدين في شــتى 
أجهــزة الدولــة، ســواء كان ذلك على 
مستويات عليا أو دنيا، فمنذ أيام، أعلن 
الجهاز المركزي للمحاسبات، عن فحص 

ملفات أراضي ملك للدولة، تم االستيالء 
عليها في واقعة فســاد تــورط فيها 12 
مهندســاً فــي وزارة الزراعة، وســهلوا 
االستيالء على 85 ألف فدان من أراضي 
الدولــة، مقابل حصولهــم على أكثر من 
ملياري جنيه مصري، في صورة رشاوى 

من رجال أعمال.
 كما تم التحقيق مع ثالثة أمناء شــرطة، 
التهامهــم بتقاضــي مبالــغ ماليــة من 
المواطنين على ســبيل الرشــوة، مقابل 
عــدم تحرير مخالفات لهــم، وذلك بعد 
إلقــاء القبض عليهم متلبســين بتقاضي 
الرشوة. وفي واقعة أخرى، تجرى حالياً 

محاكمة مدير ووكيل إدارة األمالك بحي 
طرة فــي العاصمة المصريــة القاهرة، 
لطلبهما رشوة من صاحب مصنع، مقابل 
إصدار رخصة تشــغيل كهرباء للمصنع، 
بعد تعنتهما في إصدار الرخصة بالطرق 

القانونية.
وفي األســبوع الماضي، تم إلقاء القبض 
على ضابط شــرطة، عرض رشــوة على 
أميــن شــرطة بمطار القاهــرة الدولي، 
إلعطاء تأشــيرة الخروج لســتة شباب، 
وتســهيل ســفرهم إلى دولة السودان. 
وفي مســتهل مــارس الجــاري، أحالت 
النيابة اإلدارية 12 مسؤوالً في محافظة 

البحــر األحمر، إلــى المحاكمة العاجلة، 
التهامهــم بتوزيع أراضــي الدولة على 
أعضــاء المجلس الشــعبي المحلي، بما 
يخالف القانون، وغيرها عشرات الوقائع 

شبه اليومية.
وبــدوره، أكــد رئيس نادي مستشــاري 
النيابة اإلدارية المصري، المستشار عبد 
الله قنديل، أن الفســاد في مؤسســات 
الدولة يتم كشــفه من خالل طريقتين: 
األولى، من خالل البالغات التي يقدمها 
مواطنــون وأفراد من الجمهــور للنيابة 
اإلداريــة التــي تعمــل بعــد البالغات 
علــى التقصي والتحقيق فــي كل بالغ، 

والطريقة الثانية، مــن خالل الموظفين 
المكلفــة  المؤسســات  أو  أنفســهم، 
الجهاز  الفســاد، مثــل  بالكشــف عــن 
المركزي للمحاسبات، الذي يقوم بإبالغ 
األجهــزة والجهــات اإلداريــة وفــروع 

الرقابة اإلدارية.
وأوضــح فــي تصريحــات لـــ «البيان»، 
أن هنــاك بعــض العراقيل أمام كشــف 
الفســاد ومحاربته، أهمهــا عدم تفعيل 
مواد الدســتور المستفتى عليه في يناير 
2014، الخاصــة بأن النيابة اإلدارية هي 
الجهــة الوحيدة الخاصة بكشــف جميع 
المخالفــات والتحقيق فيهــا، ويتم اآلن 

إعــداد مشــروع قانــون لتطبيــق تلك 
المــادة، وســيتم عرضــه علــى مجلس 
عليــه،  للموافقــة  المنتخــب  النــواب 

والشروع في تطبيقه.

باتت طريــق البلقان مغلقة 
األربعاء بعد قرار ســلوفينيا 
الجئين  بمرور  السماح  عدم 
إجراء  فــي  أراضيهــا،  عبــر 
هدفه ثني المهاجرين الجدد 
عــن القــدوم إلــى أوروبــا 
لكنــه يمكن أن يزيد مخاطر 
في  إنســانية  أزمــة  حصول 
الحاالت  اليونان. وباســتثناء 
أصبحــت  «اإلنســانية»، 
فقــط  تســــمح  ســلوفينيا 
الراغبين  المهاجرين  بدخول 
في طلــب اللجــوء في هذا 
البلــد، وهم أقليــة من بين 
850 ألــف شــخص وصلــوا 
إلــى الجزر اليونانية الســنة 
مــن  انطـــالقــاً  الماضيــة 
الســواحل التركيــة للوصول 
الشــمالية  أوروبــا  إلــى 

وخصوصاً ألمانيا.

وعدت تركيا بتســريع تطبيق 
المهاجريــن  إعــادة  اتفــاق 
العام 2002  إلــى  الذي يعود 
وينــص علــى أن تعيــد إلى 
«ألسباب  المهاجرين  أراضيها 
اقتصاديــة» إلبعادهــم الحقاً 
يتحدرون  التــي  الــدول  إلى 

منها.

كشــف مســؤولون أميركيون، أن الواليات المتحــدة، تبحث خططاً 
إلحياء عملية التســوية قبل انتهاء والية باراك أوباما، تتضمن إصدار 
قــرار من مجلــس األمن، يحدد خطــوات التوصل التفــاق، ويطالب 
إســرائيل بوقف البناء االســتيطاني كلياً، واالعتراف بالقدس الشرقية 
عاصمة لدولة فلســطين، وهــو األمر الذي ترفضــه حكومة بنيامين 
نتنياهــو تماماً، ويعطيها ســبباً آخر للتعويل علــى اإلدارة األميركية 

الجديدة.



روابط تاريخيــة وعوامل جغرافية عديدة 
تجمع بين مصر والســودان، جعلت عالقة 
البلدين وطيدة ومســتقرة ومتجاوزة ألي 
قضايــا خالفية، ولعل ذلك مــا كان دافعاً 
لبعــض المثقفين والفنانين الســودانيين، 
وعلى رأســهم الفنان لؤي محترم، لإلعالن 
عــن مبادرة جديــدة تهدف إلــى تفعيل 
العالقــات بين شــعبي وادي النيل، تحت 
شــعار «أبنــاء وادي النيــل». حيــث رأى 
محترم أن الثقافة والفن هما القوة الناعمة 
المقربة لقلوب الشعوب وتحقيق الوحدة 
الوجدانيــة، والتــي اعتبرها أنها ســتكون 
خطوة على طريق التقارب بين الشــعبين 
وتعريــف المواطن المصــري بحياة أخيه 

السوداني وعاداته وتقاليده وثقافته.
وأوضح الفنان الســوداني لؤي محترم 
في تصريحات صحافية أن المبادرة القت 
دعما وتشــجيعا من القيادة السياسية في 
الســودان والجهــات الرســمية في مصر 
وبعــض فنانــي البلديــن الذيــن وعوا أن 
التقارب الشــعبي أســرع وأكثر تأثيرا من 
الجهــود السياســية والدبلوماســية التــي 
يمكــن بذلهــا لحــل أي قضيــة أو أزمة، 
وقــال إن أكثر شــعب عربي يكــرم أهل 
الســودان هــو الشــعب المصــري الذي 
يتعامــل معهم باعتبارهم إخوة وشــركاء 
الســوداني  الشــعب  وكذلك  تاريخييــن، 
يقــدر دور الشــعب المصــري البارز في 
احتضان الوطن العربي واحتواء كل أزمات 

الشعوب والعمل والسعي على حلها.

مــن ناحيتــه يؤكــد الخبير في الشــؤون 
األفريقية بالقاهرة د. حلمي الشــعراوي، 
لـ«البيان»، أن التقارب الشــعبي بين دول 
حــوض النيــل، خاصة الشــعبين المصري 
والســوداني، مــن خــالل العمــل األهلي 
ســواء كان ثقافيا وفنيــا أو خيريا له بعد 
اجتماعــي تظهر أهميته خــالل األزمات، 
وهو ما حدث بالفعل مؤخرا، وكان ســببا 
في ظهور مبــادرة أبناء النيل وغيرها من 
عشرات المبادرات والهيئات األهلية التي 
تم تأسيســها على مدار السنوات الماضية، 
ومنهــا جمعيــات الصداقة بين الشــعبين 

المصري والسوداني والهيئات االجتماعية 
المشــتركة حتــى مــع جنوب الســودان 
لتوطيــد العالقات بين الشــعب المصري 
والدولة الناشــئة. متابعا أن العمل األهلي 
المشترك بين الشــعبين قادر على إصالح 
بعــض األخطاء السياســية، وكذلــك فإنه 
من المهم أن تكون الشــعوب المتجاورة 
مهتمــة بقضايــا بعضها البعــض، وهو ما 
سينعكس بشكل أكبر على تقارب شعوب 

المنطقة.

ومــن المقرر أن تنظــم المبادرة مهرجانا 
ثقافيا في شــهر مايو المقبل في الخرطوم 
يجمع كل دول حوض النيل لتقدم عروضا 

ثقافيــة، لتعرف الــدول ببعضهــا البعض 
وتقرب المســافات ووجهــات النظر على 
أرضية مشــتركة لمعالجة القضايا، وكذلك 
ســيتم عرض النشــيد الوطني لــكل دولة 
وأفالم وثائقية ألشــهر المعالم الســياحية 
بهــا واألعمــال الفلكلوريــة ورســالة من 
كل شــعب تجــاه نشــر الســالم والمحبة 
بين البشــر، كما ســيكون هنــاك أوبريت 
غنائــي مشــترك بين الــدول المشــاركة 
كل دولــة بلغتهــا أو لهجتها، وســيعقبها 
اإلعالن عن تشــكيل ملتقــى إعالمي بين 
الدول مســتخدما أحدث الوسائل لتقريب 
وفــق  لبعضهــا،  الشــعوب  واســتيعاب 

تصريحات ُمطلِق المبادرة.
ويرى أســتاذ العلوم السياســية بمعهد 

الدراســات األفريقيــة بالقاهــرة د. أيمن 
شــبانة، أن التجمعــات األهلية التي تهتم 
بقضايا الشعوب ذات السمات أو المصالح 
المشــتركة لهــا أهمية كبيــرة في توطيد 
العالقات بين الشعوب، ويقول لـ«البيان»، 
من المهــم أن يكون للمثقفيــن واألدباء 
دور في إعادة ما أفسدته سياسات العهود 
أفريقيــا، وكذلــك  الماضيــة تجــاه دول 
معالجــة آثار اإلهمال الدبلوماســي الذي 
اتبعه نظام الرئيس األسبق حسني مبارك. 
موضحا أن هناك رغبة ملحة من الشعبين 
في تحسين العالقات، خاصة بعد األزمات 
السياســية األخيرة التي انعكســت آثارها 
على الجوانب االجتماعية وعالقة الشعوب 

ببعضها.  

■ ندوة عن العالقات المصرية السودانية |  أرشيفية 

■ الفنان السوداني لؤي محترم ■ د.أيمن شبانة 

تداول الشارع السياسي المصري دعوات 
للمطالبة بإســقاط جنسية عضو مجلس 
النواب توفيق عكاشة، بعد أن تم إسقاط 
عضويته من البرلمان، لما تسبب فيه من 
خطر على األمــن القومي المصري بعد 
لقائه السفير اإلسرائيلي. وصوت مجلس 
النواب المصري باإلجماع على إســقاط 
عضوية توفيق عكاشة من مجلس النواب 
بسبب ما نسب إليه من تصريحات تضر 
باألمن القومي للبالد بعد لقائه الســفير 
اإلسرائيلي لدى القاهرة، وتم التصويت 
بموافقــة 465 نائًبا في المجلس. ويأتي 

ذلك في الوقت الذي دعا فيه البعض بضرورة وضع عكاشة على قائمة الممنوعين 
من الســفر حتــى التحقيق معه فــي االتهامات المنســوبة إليه. فيمــا ذكر أحد 
المحامين وهو المحامي طارق محمود أن عكاشــة يستعد لمغادرة مصر والسفر 

إلى تل أبيب.

تداول الشــارع السياســي المصري أنباء متواترة حــول اتجاه مجلس النواب 
لتشــكيل لجنة خاصة لتنمية سيناء، بعد طلب عدد من النواب الذين يمثلون 
محافظتي جنوب وشــمال سيناء اســتحداث اللجنة لتكون مختصة في بحث 
شؤون سيناء واألوضاع االقتصادية واألمنية والسياسية ألهاليها، نظراً ألهمية 

سيناء الجغرافية واعتبارها أمًنا قومًيا.
واســتحدث مجلس النواب عــدًدا من اللجان النوعية خالل مناقشــته لالئحة 
الداخلية لمجلس النواب، كان أبرزها لجنة الشــؤون اإلفريقية ولجنة النزاهة 
والشفافية ولجنة االتصاالت والتكنولوجيا، وكذلك لجنة للمشروعات الصغيرة 

وأخرى لإلعالم، باإلضافة إلى لجنة الثقافة، وأخيًرا لجنة للطاقة والبيئة.

«عندمــا أرى االبتســامة على وجه الطلبة 
لــدى رؤيتهــم الشــاحنة الجديــدة التي 
تحــوي مركز التعليم المتنقل، أدرك مدى 
أهميتــه»، هكذا قالت ســوار كامل أحمد 
(الطالبــة فــي تخصــص نظــم معلومات 
حاســوبية فــرع القــدس المفتوحــة في 
يطــا، المتطوعة في المركــز) واصفة هذا 
المشــروع الــذي أنجــزه مركــز التعليم 
المســتمر وخدمــة المجتمع فــي جامعة 
القــدس المفتوحة، بهدف تحســين فرص 
التعليــم جنوب الخليل ويقوم المشــروع 
علــى شــاحنة مجهــزة بأجهزة حاســوب 
ومكتبــة تتضمن كتبــاً إلكترونية وأخرى 
مطبوعة، بهــدف رفع كفاءات األســاتذة 
في المــدارس المســتهدفة عبــر دورات 
تدريبيــة، وتعزيــز قيم التطــوع والعمل 
الخيــري ومهــارات العمــل الجماعي من 
خالل مشاركة الشباب في حمالت تطوعية 
اســتهدفت مجتمعاتهم المحلية، باإلضافة 
إلــى تمكيــن النســاء في هــذه المناطق 

وتحسين مهاراتهن في مجال الحاسوب.
ويقول مدير مدرسة الكعابنة األساسية 
المختلطــة عــودة ناصر نجــادة: «بعدما 
أصبحــت المعمورة قريــة صغيرة يرتبط 
بعضهــا ببعض، شــعرنا وكأننــا في هذه 
المناطق ما زلنا مهمشــين، ولكن المركز 
المتنقــل هذا منحنا فرصــة التعرف على 
هــذا العصر الجديــد، ووفر لنــا خدمات 
التكنولوجيا التي نفتقر إليها في مدارسنا، 
وهي خدمات تســاعد على تحسين جودة 
التعليم، وخاصة ما يتعلق بمجال الحاسوب 

األخــرى،  التكنولوجيــة  والمعلومــات 
وتعينهــم علــى البحث وإعــداد التقارير 
وغيرهــا مــن متطلبات التعليــم، وهكذا 
بتنا جــزًءا من هــذه القريــة الصغيرة». 
ويضيــف نجــادة: «اكتســبُت كثيــراً من 
أدائــي بصفتي  الجديــدة في  المهــارات 
مدرســاً، فتعرفت على آخر المســتجدات 
فــي عالــم الحاســوب وبرامجــه، حيــن 
شــاركت زمالئــي المدرســين وأصدقائي 
من المجتمــع المحلي في دورة (الرخصة 
الدولية لقيادة الحاســوب) التي تعقد في 
المركز التعليمــي المتنقل». وفيما تصف 

أريــج محمد علــي دعاجنــة، الطالبة في 
الصف العاشــر بمدرسة البويب األساسية 
المختلطــة، فرحتهــا عندمــا رأت المركز 
المتنقل، قائلة: «نادًرا ما نشاهد هذا الكم 
مــن التطور في هذه الزاويــة من العالم، 
لذا فرحــت كثيًرا عندمــا رأيت كل هذه 
األجهزة والشاشــات في شــاحنة واحدة، 
فتدربت على تصفح المكتبة اإللكترونية، 
والمســت حقيقة التطورات التكنولوجية 

بفضل هذا المركز».
 وتقــول فاطمــة ســالمة الفقيــر (أم 
لثــالث طالبــات في مراحــل مختلفة من 

بناتي في نشاطات  المدرسة): «شــاركت 
المركــز التعليمي المتنقــل أثناء وجوده 
في المدرســة، واكتســبت وإياهن معرفة 
جديدة عن الحاســوب وكيفية استخدامه، 
وشاركنا في العديد من نشاطاته الترفيهية 
والتثقيفيــة والتوعويــة، ونتمنى تكرارها 
كي تعم الفائدة على وجه أكبر». أما والدة 
الطالبة فاطمة نجادة من مدرسة الكعابنة 
األساســية المختلطة، فتبّين أنها شــاركت 
في نشــاطات المركز التعليمــي المتنقل، 
ألنهــا رأت أنــه يالمــس حاجــة الطالب 
بالحاســوب  يتعلق  واألهالي، خاصة فيما 

والمواضيع التربوية والتوعوية والترفيهية 
التي تســهم فــي تطوير القــدرات ورفع 
التعليمي  المركــز  الكفــاءات، مؤكدة أن 
المتنقل يسهم كثيًرا في تعزيز دور المرأة 

في المجتمع.

تقول الطالبة المتطوعة في المركز ســوار 
كامل: «في مناطق كهذه، يشــكل المركز 
المتنقل حلًما للكثيريــن، فكثير من هذه 
المناطــق تشــهد أوضاًعــا اجتماعيــة أو 
سياســية أو اقتصاديــة اســتثنائية يصعب 

في ظلها الحصول على أبســط الحقوق». 
ال يقتصــر عمل المركز على توفير التعليم 
في الحاسوب وتقديم الكتب اإللكترونية، 
بــل يهتــم بالعمــل التطوعــي، وفي هذا 
تقــول ســوار: «لطالمــا آمنــت بالتطوع 
والعمل بروح الفريق الواحد، لهذا ركزت 
علــى تعليم الطلبة والنســاء وإرشــادهم 
إلى كيفية اســتخدام الحاســوب والمكتبة 
علــى معلومات  للحصــول  اإللكترونيــة، 

تهمهم».
معتصم الجندي (طالب السنة الثالثة في 
تخصص الخدمة االجتماعية بفرع الجامعة 
في يطــا) يتعجب من الوضــع األكاديمي 
السائد في المناطق التي يستهدفها المركز 
المتنقل، ويقول: «ال أتخيل حياتنا اليومية 
والتكنولوجيــا ومواقع  اإلنترنــت  بــدون 
التواصل وغيرها، أما هنا فالوضع مختلف 
تماًما، لــذا فمواقع التواصــل االجتماعي، 
وغيرها من سبل الحياة المريحة، تعد في 
أدنــى قائمــة أولوياتهم، ورغــم ذلك فإن 
التعليــم من أهم األمور عندهم». ويتابع: 
«تطوعت في نشــاطات عــدة وفي أماكن 
مختلفــة، لكني بتطوعي فــي هذا المركز 
اســتفدت ما لم أســتفده في غيــره، فهو 
مشروع جديد لم نعتد عليه في فلسطين، 
ثم إن خدمتي في هذا المركز أضافت شيًئا 
ملموًســا ألن الطلبة الذين كنــت أقابلهم 
كانوا يقــدرون عملنا وكانــوا حًقا تواقين 
للتعلــم». من خــالل الرحــالت التطوعية 
التي حضرها مع المركز المتنقل، اســتطاع 
معتصــم أن يصل إلى همــوم نظرائه من 
الطلبــة وســكان المناطق المهمشــة في 

جنوب الخليل بوجه عام.

■ تالميذ بالقرب من شاحنة المركز المتنقل |  البيان

 نفــذ المركــز بتمويــل من 
حكومات الســويد، والنمسا، 
والنرويــج، من خالل برنامج 
المجتمــع  وصمــود  تنميــة 
المنطقــة «ج» والقدس  في 
الــذي   (CRDP) الشــرقية 
الفلسطينية،  الحكومة  تديره 
وينفــذ عبــر برنامــج األمم 
المتحدة اإلنمائي لمســاعدة 
لــم  الفلســطيني،  الشــعب 
يحتكــر للفئــات التي تتلقى 
المــدارس أو  علومهــا فــي 
الجامعات، بل يقدم خدماته 

لكل فئات المجتمع.

على  شــبانة  أيمــن  يشــدد 
التاريــخ  ضــرورة اســتثمار 
الشــعبين  الذي جمع  الجيد 
المصري والســوداني بشكل 
خاص، ثم بحث سبل توطيد 
مــع ســائر دول  العالقــات 
حــوض النيــل وأفريقيا على 
المستوى االجتماعي والعمل 

األهلي.

300
الطائرة األوكرانية  تصاعدت قضية قائــدة 
ناديا سافتشــينكو التي تحتجزها السلطات 
الروســية، ودخلت ناديا فــي إضراب عن 
الطعام واحتشد نحو 300 محتج أمام مقر 
ســفارة روســيا في كييف، وحملوا الفتات 
كتب عليها «بوتين.. لن يكسرنا» و«أفرجوا 
عن سافتشــينكو». وقال أحــد المحتجين: 
«الكرملين يعتقد أن هذه المرأة ســترضخ 
له.. ذلك لن يحــدث». واتهمت ناديا (34 
عاماً) بقتل صحافيين روســيين في شــرق 

أوكرانيا.

90
قالــت وزيــرة الزراعة الرواندية الســابقة 
اجنيــس كاليباتا: إن النســاء في أكثر من 
90 دولــة ال يملكن حقوقاً متســاوية مع 
الرجال فيما يتعلق بامتالك األراضي، وهو 
مــا يضــر بإنتاج الغــذاء وجهــود معالجة 
الفقر. وقالت: إن الدول في شرق وجنوب 
القارة األفريقية حســنت بشــكل ملحوظ 
قوانيــن تمليــك األراضي للنســاء، غير أن 
كثيراً من الدول في شمال أفريقيا وجنوب 
آســيا مازالت تعامل النساء كمواطنين من 
الدرجة الثانيــة عندما يتعلق األمر بتملك 

األراضي.

24
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تمكنت مديريــة التموين بمحافظة المنيا 
فــي مصر، مــن ضبط وتحريــر 52 قضية 
تموينيــة، خالل إحدى الحمالت التموينية 
والتفتيشية المكبرة التي تنظمها المديرية، 
والمكونــة مــن مفتشــي إدارة الرقابــة 
التموينيــة ومباحث التموين بالتعاون مع 
مديرية الطــب البيطري ومديرية الصحة. 
وقال مســؤول رفيع فــي وزارة التموين، 
إن الحملة أســفرت عن ضبط العديد من 
الســلع منتهية الصالحية، إضافة إلى عدد 

من المخالفات األخرى.

منظمــة  بيــن  مشــترك  تقريــر  كشــف 
والتعليــم  التربيــة  ووزارة  اليونيســيف 
بالســودان عــن أن أكثــر مــن 3 ماليين 
طفل سوداني، ال يتلقون تعليماً بالمدارس 
الرســمية، وتتراوح أعمارهــم بين 5-13 
ســنة، بنســبة تصل 50,1% مــن إجمالي 
أطفال الســودان. وذكر التقرير أن أغلبية 
بالمــدارس  الملتحقيــن  غيــر  األطفــال 
يتواجدون في المناطق الريفية، واألماكن 

المتضررة من الحروب والنازحين.

تعــد دولــة الكويت من بين الدول الســت 
األولى فــي العالم من حيث انتشــار مرض 
السكري خاصة لدى الكبار، وتؤكد الدراسات 
أن واحداً من كل خمسة أشخاص في الكويت 
مصاب بالسكري، وأن المرض يكلف ميزانية 
الكويت نحو 270 مليون دينار كويتي سنوياً. 
ولقــد أصبح مرض الســكري منتشــراً على 
نطاق واسع في هذا البلد، وبات يعتبر اليوم 
مصدر قلق كبيراً للصحة العامة، وعلى الرغم 
مــن وجود بعض اإلحصــاءات، إال أنها قد ال 
تــدل على الحجم الحقيقي لمدى انتشــاره. 
ويطالــب الكثيــر مــن المختصيــن بوضــع 
سياســات جديدة لمواجهة االرتفاع المطرد 
في أعداد المصابين بالســكري، خصوصاً أن 
هــذا المــرض من أكثر األمــراض كلفة على 
الدول، حيــث تحتل نفقات رعاية المصابين 
به النســبة الكبرى مــن ميزانيــات الرعاية 
الصحية بشــكل عــام، والســيطرة على هذا 
المرض مرهونة إلى حد كبير بمستوى وعي 
المريض وأسرته لمخاطر وحيثيات المرض.

ويقول أحد استشــاري أمــراض الباطنية 
والســكر إن اإلحصاءات األخيرة أظهرت أن 
عــدد مصابي الســكر في الكويــت بلغ نحو 
400 ألف من المواطنين والمقيمين، يكلف 

عالج كل منهم نحو 2000 دوالر سنوياً.

وأضاف الطبيب في مستشفى األميري د.عبد 
النبي العطار خالل الحملة التوعوية السابعة 
للوقايــة مــن مرض الســكر، التــي تنظمها 
المستشفى تحت رعاية وزير الصحة د. علي 
العبيــدي في مجمــع األفنيوز تحت شــعار 
«إلــى جدي وجدتي.. مع التحية»، إن جميع 
دول مجلس التعاون الخليجي دخلت قائمة 
الــدول العشــر األولى في انتشــار المرض. 
ودعا العطار الذي يترأس وحدة الســكر في 
مستشفى األميري المواطنين والمقيمين إلى 
زيارة الحملة التوعوية إلجراء فحوص قياس 
السكر وضغط الدم ونسبة السكر التراكمية 
والدهون الثالثية و الكوليســتيرول وفحص 
شبكية العين، واالســتفادة من االستشارات 
الطبية، والتغذيــة المقدمة. وذكر أن مرض 
الســكر مســؤول عن ثالثة أخمــاس مصابي 
أمراض الشــرايين التاجيــة القلبية، وعن 50 
فــي المئة من المصابيــن بالجلطة الدماغية 
وعــن أكثر مــن نصف عدد مــن يتعرضون 
للفشل الكلوي، وأكثر من نصف من يصابون 
بالعمــى. وأفاد بــأن المتســبب األول ببتر 

الســاق ما دون الركبة هو مضاعفات مرض 
الســكر، مبيناً أن الحملة تهدف إلى تثقيف 
أفــراد المجتمــع الكويتــي والمقيمين فيه، 
اإلصابة  ومضاعفــات  بتداعيات  وتوعيتهــم 
بمــرض الســكر. ُيذكر أن الحملــة التوعوية 
التــي ينظمها المستشــفى بــدأت انطالقتها 
عام 2009 لتوعية وتثقيف المجتمع بأخطار 
مرض الســكر. وهناك حمالت كثيرة تنظمها 
المعاهــد والعيــادات التخصصيــة المعنية 
بمرض السكري إضافة إلى جمعيات تطوعية.

وفــي تصريح ألحــد اختصاصي الســكر في 
مستشــفى األميــري قال إن دولــة الكويت 
تصنف فــي المرتبــة السادســة عالمياً في 

معدل اإلصابة بمرض الســكر ،وذلك حسب 
منظمة السكر العالمية (آي.دي.أف.)، حيث 
يعاني ربع ســكانها تقريبــاً من هذا المرض 
ومضاعفاتــه. وتــدق وزارة الصحــة ناقوس 
الخطر في يوم 14 نوفمبر من كل عام، الذي 
يصــادف اليوم العالمي للســكر حيث تعلن 
عن األرقام المصابة بهذا المرض، التي تزداد 
ســنوياً، لكنها في الوقت نفسه تقوم بجهود 
حثيثــة من أجل الحد من هذا المرض، ومن 
مضاعفاته عن طريق توعية الناس والمرضى 
المصابيــن به، وعمل برامج توعوية وتوزيع 
منشــورات خاصة بعدم إهمال هذا المرض 

لخطورته الكبيرة على الصحة.

يعود ارتفاع نسبة اإلصابة 
بالسكر في الكويت بشكل 
كبير إلى السمنة والعادات 
إن  حيث  السيئة،  الغذائية 
على  كبيراً  اعتمــاداً  هناك 
وجبــات المطاعــم التــي 
تكون نسبة الكوليستيرول 

مرتفعة بها.

 –

يقولــون ليــس هناك أجمل مــن الورد 
إال رائحتــه ويقــول أهــل الطائــف ال 
يوجــد أجمل مــن الطائف غيــر الورد 
الطائفــي، الذي فاح شــذاه هذه األيام 
وعبقــت رائحته من الحقــول الممتدة 
على مرتفعات الشــفا والهدا والمخاضة 
وغيرها من األماكن، واستهل المزارعون 
الموســم بالقطفــة األولى التــي تمتاز 
بجمــال أخــاذ وعبيــر فــواح، لتنقــل 
بكميــات كبيــرة ومــن مختلــف أنواع 

الــورد إلى معامل التقطير، ومن ثم إلى 
األســواق التي تشهد تنافساً فـي حجــم 

المبيعـات.
الطائف وســماؤها  اعتــدال طقــس 
الغائمــة التي تلف قمــم الجبال، ورذاذ 
المطــر الذي غســل الحقــول الخضراء 
المتناثــرة في أرجــاء المحافظــة، كان 
لها أثــر كبير في وفــرة اإلنتاج وجودة 
األنــواع، وتحتضــن الطائــف أكثر من 
2200 مزرعة للورد، تنتج أكثر من 550 
مليون وردة ســنوياً، ويقــوم الفالحون 

بتســويقها على أشــكال ورود مقطوفة 
باألســواق المحلية، فيمــا يقوم البعض 
باســتخراج مائــه وعطره فــي المعامل 

المنشأة لهذا الغرض.

وتوقــع عاملون في مقاطع تقطير الورد 
الطائفــي إنتاج 30 ألــف تولة من دهن 
الــورد العطــري والتي تعد مــن أثمن 
الزيــوت العطريــة في العالــم، وبعائد 
موســمي يصل إلــى 45 مليــون ريال، 

وذلك خالل موســم العــام الحالي الذي 
ســيحل قريباً، في ظل توقعــات بوفرة 
المحصــول مــن الــورد الطائفــي، مما 
سيكون له أثره في تعزيز االنتاج لكافة 
منتجات الورد من ماء الورد والصناعات 
القائمة على هذا المنتج المميز. وكشف 
مزارعــو الورد الطائفــي أن صناعة ماء 
وعطر الــورد الطائفي للتولــة الواحدة 
تتطلــب وضــع مــا بيــن 18 - 20 ألف 
وردة في إناء نحاسي خاص بطبخ الورد 
وتقطيره بأســلوب تقليــدي، من خالل 

إشــعال النار تحت القدر النحاسي حتى 
يبدأ المزيــج بالغليان، فيســري البخار 

الناتج من الطبخ عبر أنبوب دقيق.
وتبــدأ عملية التبريــد للحصول على 
قطــرات ماء الــورد التي يطلــق عليها 
(العروس) وهي القطرات األولى لبخار 
الورد الذي يقطر في إناء زجاجي يسمى 
(التلقية) تتسع إلى ما بين 20 - 35 لتراً 
من ماء الورد العطري يطفو على سطحه 
دهن الــورد الغالي الثمــن ذو الرائحة 
العطريــة النفاذة، ليتم ســحبه بأنبوب 

دقيق ويعبأ في عبوات زجاجية صغيرة.
ويعاد طبخ الورد وتقطيره مرة أخرى 
للحصــول على ماء الــورد العادي وهو 
أقل جــودة من ماء العروس، وتســتمر 
المزارع في دعم معامــل التقطير على 
مدار الموســم ولمدة تتراوح مابين 40 
- 50 يوماً حتى نهاية الموســم، وتعمد 
العديد من معامــل التقطير الى تخزين 
إنتاجها من مــاء الورد وبيعه تباعاً على 
مدار العام، بينما تكــون غالبية كميات 

دهن الورد العطري محجوزة مسبقاً.

طفلة تلهو بالورود |  واس سجادة من الورد الطائفي   |  أرشيفية

 طالــب رئيــس لجنة الزراعــة والري في 
البرلمان الســوداني عبدالله علي مســار، 
الدولــة بتوفيــر مخــازن مبــردة لحفظ 
مخزون الذرة االستراتيجي من التلف جراء 
التخزين في «المطامير». وقال لـ«البيان» 
إن البرلمــان شــكل لجنة للوقــوف على 
المخزون مــن الحبوب في مناطق اإلنتاج 
ومدى تأثره بسوء التخزين، وأضاف «على 
الدول أن تدفع أمواالً إلنشــاء المخازن»، 
وأبــان مســار أن المخزون االســتراتيجي 
من الحبوب كاف لسد أي نقص يمكن أن 
يحدث، غير أنه أكــد وجود فجوة علفية، 
واعتبرها تمثل مشــكلة حقيقية، وكشف 

عن ترتيبات لتصنيع أعالف لتغطيتها. 
وفي ســياق آخر كشف مسار عن رصد 
مبالغ مقدرة للنهوض بمشــروع الجزيرة 
ومعالجة مشــاكل الري فيه، غير أنه أشار 
إلى أن هناك مشــاكل بالمشــروع تتعلق 
معالجتهــا،  اآلن  تجــري  األرض  بملكيــة 
وقال إن هناك مساعي الستعادة ما فقده 

المشروع من آليات.

وحــول مبادرة األمــن الغذائي العربي 
التــي طرحهــا الرئيــس عمر البشــير قال 
مســار إنها مفيدة والســودان خاصة وأن 
هنــاك 200 مليــون فــدان مــن األراضي 
الزراعية، وأضاف «صحيح أن هناك بعض 
المشاكل حول ملكية األرض، ولكن البالد 
بحاجــة إلــى االســتثمار الخارجــي وفق 
ضوابــط محــددة حتى يســتفيد صاحب 
األرض والدولــة والمســتثمر»، وقــال إن 
الرئيس البشــير حينما طرح المبادرة كان 
واثقــاً من توفر األراضي، وأشــار مســار 
إلى أن هناك حوجــة لتنظيم العالقة بين 
الــوزارات المختصة وإزالــه كل العقبات 
التي تواجه عملية االستثمار حتي ال تواجه 
المستثمر أي مشــاكل ويسلم أرضاً خالية 

من المنازعات.
وأكــد مســار أن النزاعــات المســلحة 
أثرت بشكل مباشر على العملية اإلنتاجية 
بمناطــق كثيــرة ال ســيما فــي جنــوب 
كردفان والنيــل األزرق ودارفور، وأضاف 
«أي منطقــة بها حــرب ال يوجد بها إنتاج 
زراعي»، والصراع أثر على المزارع وعلى 

اإلنتاجية عموماً.

إعداد: عثامن فضل الله - غرافيك: مليس الربيعي
يعد مرض السكري واحداً من أخطر أمراض العرص التي تنهك األجسام بجانب التكلفة العالية لعالجه حيث 

تتكلف ميزانيات الدول مبالغ مقدرة ملحارصة وعالج املرض. ويف الكويت بدأت الدولة التي تربعت قامئة الدول 
الخمس عاملياً يف انتشار السكري بدق ناقوس الخطر وإضاءة اإلشارة الحمراء من خالل حمالت مكثفة تسهم فيها 

جمعيات أهلية بجانب األجهزة الصحية للتعريف باملرض وكيفية الوقاية منه.

800
يتسبب مرض السكري 

يف موت 800 شخص 
سنوياً.

400
شهد العام 2013 وحده 

تسجيل أكرث من 400 ألف 
حالة.

% 37
تفيد أرقام االتحاد الدويل 

للسكري بأنه سيكون مسؤوالً 
عن 37 % من الوفيات السنوية 

املتوقعة يف الكويت.

 % 53
الوفيات تحت سن الستني 

عىل مستوى املنطقة 53 % 
منها جراء مرض السكري. 

%23.1

60
زاد عدد العيادات 

واملستشفيات املتخصصة 
يف عالج السكري بالكويت 

عىل 60 مؤسسة عالجية.
وصلت نسبة 

اإلصابة بالسكري  
من مجمل 

السكان.



اتهــم وزير الخارجية المغربي صالح الدين 
مــزوار، األميــن العام لألمــم المتحدة بان 
كــي مون بـ«التحول إلى إشــعال النيران»، 
وبـ«االستسالم لألطراف األخرى» في نزاع 

الصحراء الغربية.
وعبــر وزيــر الخارجيــة فــي جلســة أمام 
البرلمــان المغربــي، عــن رفــض المملكة 

لزيارة كي مون إلى منطقة بئر الحلو.
وبحسب مزوار، فإن كي مون أقدم على 
تصرفات خطيرة، من خالل انحنائه أمام 
علم جبهة البوليساريو االنفصالية، وقال 
مزوار إن كي مون أبان انحيازه الواضح 
لفائدة األطراف األخرى من خالل كلمته 

في مؤتمر صحافي.
واســتنكر مــزوار عــدم ذكــر كــي مــون 
التي  الجسيمة لحقوق اإلنسان،  لالنتهاكات 

ترتكبها البوليساريو.
وفي قراءته لتعامل األمم المتحدة مع أزمة 
الصحــراء الغربية، هاجم وزيــر الخارجية، 
روس،  كريســتوفر  األممــي  الدبلوماســي 
بســبب غياب منهجية عمل، والتسبب في 
أزمــات بين الرباط واألمانــة العامة لألمم 
المتحدة، عبر التدخــل في صياغة التقارير 
الدورية لألمم المتحدة حول نزاع الصحراء 
الغربية.     الرباط - الوكاالت

قضــت محكمــة فــي نيويورك علــى إيران 
بصرف 10.5 مليارات دوالر ألســر الضحايا، 
الذين قتلوا في هجمات 11 سبتمبر اإلرهابية 
عــام 2001. وأفــادت صحيفــة «بلومبيرغ» 
األلمانيــة أن القاضــي جــورج دانيلز أصدر 
حكماً غيابياً يغرم فيه إيران بـ 7.5 مليارات 

دوالر لشركات التأمين وعائالت الضحايا.
وســتحصل كل عائلة على 8.8 ماليين دوالر، 
مليونان منهــا تعويض عن األلــم واألضرار 
المعنوية التي سببتها المأساة ألسر الضحايا، 
و6.8 مالييــن دوالر تعويــض عــن األضرار 
المادية لكل عائلــة فقدت أحد أفرادها في 
الهجمــات اإلرهابيــة على برجــي التجارة 

العالمية في 11 سبتمبر من عام 2001.
وأصدر دانيلــز حكماً أيضاً بتغريم طهران 3 
مليــارات دوالر لشــركات التأمين واألضرار 
في الممتلكات والتســبب فــي التوقف عن 
العمــل ودواع أخرى. وعــزا القاضي اتخاذه 
مثــل هذا القــرار إلى أن إيــران عاجزة عن 
إثبات براءتها في مساعدة اإلرهابيين بالقيام 
بتلك العمليــة اإلرهابية مؤكــداً أن طهران 
فشــلت في الدفاع عما وصفه بأنه مساعدة 
منفذي هجمات 11 سبتمبر اإلرهابية، األمر 
الــذي أدى إلــى جعلها تتحمل المســؤولية 
عن األضــرار المادية والمعنويــة المرتبطة 
واشنطن- الوكاالت بالهجمات.   

وقعــت كوبــا واالتحاد االوروبــي أمس في 
هافانــا اتفاقــا للحــوار السياســي يتضمــن 
المسألة الحساسة المتعلقة بحقوق االنسان، 

ويكرس تطبيع عالقاتهما.
ويأتــي توقيع االتفاق بعد نحو ســنتين من 
مفاوضات مكثفة مع كوبا، البلد الوحيد في 
أميــركا الالتينية الذي لم يوقع اتفاق تعاون 

مع االتحاد االوروبي.
وقالــت وزيــرة خارجية االتحــاد االوروبي 
فديريــكا موغيرينــي التي تــزور كوبا لهذه 
المناســبة «انها خطوة تاريخية» خالل حفل 
التوقيــع الى جانب وزيــر الخارجية الكوبي 

برونو رودريغيز.

ولتكريس تقاربهما تتفاوض بروكسل وهافانا 
منذ أبريل 2014 بشأن اطار للحوار السياسي 
يتضمن ثالثة فصول هي: الحوار السياســي، 

التعاون والتجارة.
وان كان الشــق االخيــر تم االتفاق بشــأنه 
فإن الفصل المتعلق بالحوار السياســي الذي 
يتضمن مســألة حقوق االنسان الحساسة ال 
يــزال في انتظــار توافق. وتقول بروكســل 
مــن جهتها انها تأمل في ان يكون بوســعها 
اجــراء الحوار بطريقة مرنــة مع هافانا وان 
تطلب من كوبا ان توقع او تصادق في نهاية 
المطــاف على معاهدات دولية عدة متعلقة 
بحقوق االنسان.      هافانا - أ.ف.ب

يــدرس الرئيس األميركي بــاراك أوباما 
خطــة عســكرية، تقدمــت بهــا وزارة 
الدفــاع «بنتاغون»، للهجوم على مواقع 
«داعــش» في ليبيــا، وتتضمــن الخطة 

المقترحــة، وفق تقرير نشــرته صحيفة 
«نيويــورك تايمــز»، ضــرب 40 مركزاً 
للتدريــب والقيــادة، ومخازن أســلحة 
تابعــة للتنظيــم اإلرهابــي فــي وقت 
خاضــت القــوات الخاصــة «الصاعقة» 
التابعة للجيش الوطني الليبي والوحدات 
المساندة، معارك عنيفة ضد اإلرهابيين 
والتشــكيالت المسلحة الموالية لهم في 
محيــط مصنع األســمنت، آخــر معاقل 
التنظيــم بمنطقــة الهواري فــي مدينة 

بنغازي شرق ليبيا.
وفي األثناء نقلت صحيفة «نيويورك 
تايمز» عن مصادر أن الرئيس األميركي 
بــاراك أوباما يــدرس خطة عســكرية، 

تقدمــت بها وزارة الدفــاع «بنتاغون»، 
للهجــوم علــى مواقــع «داعــش» فــي 
المقترحــة،  الخطــة  وتتضمــن  ليبيــا، 
وفــق الصحيفة، ضــرب مراكز التدريب 
والقيادة، ومخازن أسلحة تابعة للتنظيم.

وقالــت الصحيفــة نقًال عن خمســة 
مصادر على األقل في «بنتاغون» اطلعوا 
على تفاصيل الخطة، قولهم إنها تتضمن 
اســتهداف ما بيــن 30 إلــى 40 موقعاً 
تابعــاً لـ«داعش» في أربــع مدن ليبية، 
وتمهيد الطريق أمــام قوات أرضية من 
«تشــكيالت مسلحة محلية مدعومة من 
الغــرب» لمحاربة التنظيــم، بدعم من 

الضربات الجوية.

إلــى ذلــك أكــد الناطق باســم القوات 
الخاصــة «الصاعقــة»، العقيــد ميلــود 
الــزوي الســيطرة على مواقــع جديدة 
بمحيط مصنع األســمنت بعــد معارك 
الجماعات  الخناق على  عنيفة، وتضييق 
اإلرهابية لبســط الســيطرة على ُمجمع 
األســمنت وتحريــر منطقــة الهــواري 

بالكامل.
 وفــي الســياق أعلنــت فرنســا أنها 
تــدرس فرض عقوبات علــى ليبيا، فيما 
أعلنــت مصــادر أن االتحــاد األوروبي 
ســيضع االثنين المقبل ثالثة من القادة 
الليبيين على قائمته عقوباته هم، رئيس 

برلمان الحكومة غيــر المعترف بها في 
طرابلــس نــوري أبوســهمين، ورئيــس 
حكومــة طرابلــس غيــر المعتــرف بها 
خليفــة الغويل ورئيــس مجلس النواب 

الليبي عقيلة صالح عيسى.
من ناحيــة ثانية أفاد تقريــر لخبراء 
لألمــم المتحــدة بأن «تنظيــم داعش» 
وسع بشــكل واضح ســيطرته في ليبيا 
ما أســهم في زيــادة الطلب على العتاد 
العسكري. وأشار التقرير إلى أن التنظيم 
تمكن في ســرت التــي تمثل أبرز نقاط 
تمركــزه في ليبيا، «مــن التجنيد بنجاح 
بين المجموعات المهمشة منذ اإلطاحة 

بنظام معمر القذافي».

أعلــن مفــوض األمم المتحــدة لحقوق 
اإلنسان، زيد بن رعد الحسين، أمس  أن 
وضع حقوق اإلنسان في جنوب السودان 
هو «من األفظع في العالم»، حيث أجيز 
بـ«اغتصاب  للحكومة  مواليــن  لمقاتلين 

النساء كمكافأة أو راتب لهم».
وقال زيــد في تقريــر إن الوضع في 
جنــوب الســودان «مــن أفظــع أوضاع 
حقوق اإلنسان في العالم مع االستخدام 

الكثيــف لالغتصــاب كأداة لبث الرعب 
وكسالح حرب».

وأضــاف المفوض األعلــى أن «حجم 
وطابــع االعتــداءات الجنســية - التــي 
الحكومية  القــوات  ارتكبــت معظمهــا 
الســودان  لتحريــر  الشــعبي  (الجيــش 
والميليشــيات الموالية له) جرى وصفها 
بتفاصيــل مخيفــة وصادمــة، مثلما هو 
عليــه الموقف الفظ ولكــن المدروس- 
لمن ذبحوا المدنيين ودمروا الممتلكات 

ووسائل العيش».

وجــه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
انتقــادات الذعة إلى المحكمة الدســتورية 
ســراح صحافيْيــن  بإطــالق  قضــت  التــي 
معارضيــن، مهدداً بإلغائهــا في حال أعادت 

الكرة.
وقــال أردوغان في خطــاب في بوردور 
التلفزيونية:  القنوات  (جنوب غرب) ونقلته 

«آمــل أال تعيد المحكمة الدســتورية الكرة 
بطريقة من شــأنها أن تضع مسألة وجودها 

وشرعيتها على المحك».
صحيفــة  تحريــر  رئيــس  عــن  وأفــرج 
«جمهورييــت» جان دونــدار ومدير مكتب 
الصحيفة في أنقــرة أردم غول، المعارضْين 
الجمعة  يــوم  التركية،  اللدوديــن للحكومة 
الماضــي، بعــد 92 يومــاً مــن احتجازهما 
احتياطياً، تنفيذاً لقرار المحكمة الدستورية.

أعلن الرئيــس األنغولي، خوســيه إدواردو 
دوس سانتوس، أمس، أنه ينوي التنحي عام 
2018، ليترك الرئاسة التي يتوالها منذ عام 
1979 ليكــون بذلك من أكثر زعماء أفريقيا 
مكوثاً في الحكم. وتعتمد أنغوال، وهي ثاني 
أكبر دولة مصــدرة للنفط في أفريقيا، على 

عائــدات النفط الخام في الحصول على أكثر 
مــن 90 بالمئة من دخلهــا بالنقد األجنبي. 
ومن المقــرر إجــراء االنتخابات الرئاســية 

المقبلة عام 2017.
وأوضح دوس ســانتوس، في خطاب أمام 
أعضــاء الهيئة العليا فــي حزبه الحاكم، بث 
عبــر اإلذاعة، أنه اتخذ قــرار الرحيل وإنهاء 

حياته السياسية عام 2018.

أعلــن الجيش الجزائري أن وحدة عســكرية 
قتلــت الليلــة قبــل الماضيــة 3 متطرفيــن 
وصفهــم بـ«الخطيريــن». وجــرت العملية 
الوادي، (جنوب شرقي  العســكرية بمنطقة 

البالد) غير بعيد عن الحدود التونسية.
 وذكــر بيان لــوزارة الدفــاع أن العملية 
التي اســتهدفت معاقــل المتطرفين، «تمت 
في إطار سياســة محاربة اإلرهاب»، محدداً 
أســماء المتشــددين دون ألقابهم، وهم ع. 

كمال المدعو عبدالرحمن، التحق بالجماعات 
اإلرهابية بجنوب شــرقي البالد عام 1994، 
وش. ثامر المعروف حركياً بـ«العباس» وع. 

عبدالحق.
وبحســب مصادر أمنية، كمــال هو قائد 
مجموعــة مســلحة تســمى «كتيبــة الفتح 
ببالد  لتنظيم «القاعــدة  تنتمــي  المبيــن»، 
المغــرب». وأوضحــت المصــادر أن كنيته 
الكاملة «كمال عربية». وحتى يتأكد الجيش 
مــن هويــة المتطرفيــن الثالثــة، اســتعان 
بإرهابــي «تائب»، تنقل إلــى مكان مقتلهم 

فتعــرف إليهم بحكم أنه كان ينشــط معهم 
في نفس التنظيم المسلح.

وذكــر بيــان وزارة الدفــاع أن «العملية 
النوعية»، مكنت من استعادة ست منظومات 
صواريخ «ســتينغر» مضــادة للطيران، و20 
مسدســاً رشاشــاً مــن نــوع كالشــينكوف، 
وثالث قاذفات صواريخ RPG-7 وبندقيتين 
قناصتيــن  وبندقيتيــن   ،RPK رشاشــتين 
ومسدسين آليين و16 قذيفة خاصة بالقاذف 
الصاروخــي RPG-7، وأربعــة قنابل يدوية 
وحزامين ناســفين و383 طلقة من مختلف 

العيــارات، و97 مخــزن ذخيــرة، ومركبــة 
الدفــع ونظارتي ميــدان وجهازي  رباعيــة 

تحديد المواقع وهواتف.
يشــار إلى أن قائد «القاعــدة المغاربية» 
يســمى عبدالمالــك دروكدال، (46 ســنة) 
مشــهور حركياً بـ«أبو مصعــب عبدالودود» 
الــذي تزعــم «الجماعــة الســلفية للدعوة 
والقتال»، منذ مقتــل قائدها نبيل صحراوي 
في 2005. وتحولت الجماعة إلى «القاعدة» 
مطلع 2007 بمباركــة من أيمن الظواهري، 
لما كان الرجل الثاني في شبكة «القاعدة». 

أمــر رئيس كوريا الشــمالية كيم جونغ-اون 
بإجراء تجارب جديدة الختبار رؤوس نووية 
مصغــرة قال إن علمــاء كوريين شــماليين 
صمموهــا، وفــق ما أعلنــت وكالــة األنباء 
الرســمية وســط دعــوات أمميــة ودولية 
لبيونغيانــغ الكف عن مثل هــذه التجارب 
واستئناف المحادثات وااللتزام بقرار مجلس 
األمــن الــذي يحظــر اختبــارات الصواريخ 

الباليستية
وبمناسبة إطالق صاروخ «بالستي» جديد 

أول مــن أمس أكــد رئيس كوريا الشــمالية 
أهميــة إجراء المزيد من التجــارب النووية 
لتقييــم القــوة التدميرية للــرؤوس النووية 
المصنعة حديثاً، بحســب الوكالة. وكان كيم 
جونغ-ايــل أكد فــي وقت ســابق أن بالده 
نجحــت فــي تصغيــر رؤوس نوويــة يمكن 
وضعها على صاروخ بالستي ما يعني تمكنها 
من ردع نووي حقيقي، بحسب الوكالة ذاتها.

في األثناء، أبلغت روســيا والصين كوريا 
الشــمالية أن طموحاتها النووية غير مقبولة 
الدولية  المحادثات  استئناف  وحضتاها على 
بشــأن برنامجها لألســلحة النووية وااللتزام 

بقــرار مجلس األمن التابــع لألمم المتحدة 
الذي يحظر اختبارات الصواريخ الباليستية.

وكثف وزير الخارجية الروســي سيرجي 
الفــروف ونظيره الصينــي وانغ يي الضغط 
علــى بيونغيانغ بعد محادثات في موســكو 
تلت إقدام كوريا الشمالية على تحدي األمم 
المتحــدة عبر إطالق صاروخين باليســتيين 

قصيري المدى إلى البحر. 
بدوره، وصف الفروف تصرف بيونغيانغ 
بأنه «غير مســؤول»، مضيفاً: «نعتقد أن رد 
الفعل الصارم من المجتمع الدولي ستترجمه 
بيونغيانغ على أنه مؤشــر على عدم حدوث 

مغامرات مماثلة في المستقبل».
بالمقابل، أبدى الوزيران معارضة بلديهما 
لعملية نشــر محتملــة لمنظومــة صواريخ 
دفاعية أميركية متطورة في كوريا الجنوبية.

من جهتــه، طالــب األمين العــام لألمم 
المتحدة بان كي مون كوريا الشمالية بالكف 

عن خطواتها التي تزعزع االستقرار.
وقال الناطق باسمه ستيفان دوجاريك إن 
كي مون قلق بشدة للوضع في شبه الجزيرة 
الكوريــة ويجــدد مطالبة كوريا الشــمالية 
باحترام القرارات ذات الصلة لألمم المتحدة 

في شكل تام.
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الحــوار  أعضــاء  طالــب 
فــي  الليبــي  السياســي 
الرئاســي  المجلس  بيــان 
الوطني  الوفــاق  لحكومة 
الالزمة  اإلجراءات  التخاذ 
مــن  عملــه  لمباشــرة 
بسرعة  طرابلس  العاصمة 
للترتيبــات األمنية  وفقــاً 

الواردة في االتفاقية.

شارك المرشــحون الجمهوريون األربعة 
الذيــن يســعون لنيــل ترشــيح الحزب 
الجمهــوري لخــوض انتخابات الرئاســة 
األميركية في مناظــرة، أمام نحو 1800 
شخص في ســاحة بجامعة ميامي، وهي 
آخــر مناظــرة قبيل انتخابــات تمهيدية 
حاسمة األسبوع المقبل، فيما أثار دونالد 
ترامــب، عاصفة جديدة ضد المســلمين 
الواليــات  «يكرهــون  أنهــم  بزعمــه 

المتحدة».
وسيتوجه الناخبون في 5 واليات إلى 
مراكز االقتراع، الثالثاء المقبل، وسيكون 
ذلك اليوم واحداً مــن أهم أيام العملية 
التصويتيــة على مســتوى الواليات حتى 

اآلن.
وتحول الســجال فــي المناظرة فجأة 
مــن توجيــه اللكمــات كما حــدث في 

مناظرات الجمهوريين السابقة إلى نغمة 
متحضرة تركز على قضايا بعينها.

ويبــدو أن الملياردير ورجل األعمال 
دونالــد ترامب يســعى لتعزيــز وضعه 
بصفته األوفر حظاً لنيل ترشــيح الحزب، 
بينمــا يحاول الســيناتور تيد كروز عضو 
مجلس الشــيوخ عن والية تكساس إقناع 

الجمهوريين بااللتفاف حوله.
واختلف المرشــحون فــي الرأي فيما 
يتعلق بالسياســة الخارجيــة، إذ تعرض 
ترامــب لهجــوم مــن منافســيه بعد أن 
قال، إن المســلمين يكرهــون الواليات 
المتحــدة، مدافعــاً عن عبارة «اإلســالم 
يكرهنــا»، وحيــن ســئل إن كان يقصد 
جميــع المســلمين البالــغ عددهم 1.6 
مليار شخص حول العالم، أجاب: «أقصد 

عدداً كبيراً منهم».
اقتــرح فرض  الــذي  وقــال ترامــب 
حظر مؤقت على دخول المســلمين إلى 

الواليات المتحدة: «لدينا مشكلة كراهية 
خطيرة، كم هائل من الكراهية».

ورد عليــه روبيــو وكروز وكاســيتش 
قائلين: إن الواليات المتحدة بحاجة إلى 
المحافظــة على عالقتهــا الجيدة بالدول 
اإلسالمية في الشرق األوسط للمساهمة 

في محاربة متشددي «داعش».
وقــال روبيو: «علينا أن نعمل مع من 
يدينون باإلســالم حتــى وإن كان الدين 
اإلســالمي يواجه أزمة من الداخل»، كما 
دافــع روبيو عن األميركيين المســلمين 
وعــن وطنيتهم، مضيفاً: «إذا ذهبت إلى 
أي مكان من العالم ســتجد رجاًال ونساء 
أميركييــن يخدمــون فــي الجيش وهم 

مسلمون».
المقبلة  التمهيدية  االنتخابات  وتجري 
في فلوريــدا وأوهايو، الثالثــاء المقبل، 
والفائــز فيهما يحصل تلقائياً على مجمل 
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اليابان هي واحدة من أكبر الدول الرأســمالية المتقدمة، يُشــار إليها 
باعتبارهــا عمالقــاً اقتصادياً وهــي رابع أقوى اقتصاد على مســتوى 
العالــم رغــم نــدرة مواردها الطبيعية، تكتســح منتجاتها األســواق 
العالمية وتشــتهر بجودتها العالية، فهــي المنافس الحقيقي من هذه 
الزاويــة لمثيالتها األميركيــة واألوروبية، تحقق نســبة نمو مرتفعة 
ودخــل الفرد فيها هو أيضاً من أعلى النســب، حجــم البطالة ضئيل 
وكذلــك األمية (%1) بســبب الطفــرة الهائلة فــي التعليم الحديث، 
وعلى مســتوى النظام والخدمات العامة التي تقدمها لمواطنيها فقد 
ال تضاهيهــا دول كبيــرة أخرى. ونفس اإلنجاز ينطبــق على الجانب 
السياســي، تأخذ بالديمقراطية البرلمانية وموقع اإلمبراطور شــرفياً. 
البعض يُطلق على تجربتها مصطلح «المعجزة»، ولكنها ليست كذلك، 
فالمعجزة تســتند على أســس غيبية، أما ما حدث في هذه التجربة 
المبهــرة فيقــوم على جهد وإبداع بشــري وإصرار علــى النجاح بل 

التفوق ومواجهة التحديات مهما كانت صعبة أو مؤلمة. 
مناســبة الحديث عن اليابان، هي الزيــارة الناجحة التي قام بها إليها 
أخيــراً الرئيــس المصري عبــد الفتاح السيســي، في إطار السياســة 
الخارجية النشــطة التي اعتمدها منــذ توليه القيادة. وألن جانباً آخر 
مــن الموضوع يتعلق بهذا البلد كـ«نموذج» فيســتحق التوقف عنده 

أيضاً.
منــذ مــا يقرب مــن العقــود الســبعة كانــت اليابان علــى النقيض 
مما هــي عليــه اآلن، نعــود فيها الى أشــهر 
موقعــة غّيرت مجــرى التاريخ 
الثانية  العالميــة  الحــرب  إبان 
الواليــات  همــا  بطالهــا  وكان 
المتحدة واليابــان، وهي موقعة 
بيــرل هاربــور، والحكاية بدأت 
فــي العصر االمبراطــوري مع 
الســعي اليابانــي من خالل 
الحمالت العسكرية للتوسع 
أجــزاء  علــى  والســيطرة 
كبيــرة من محيطهــا اإلقليمي 
والصين  آسيا  وجنوب  (شرق 
األســطول  وكان  وكوريــا) 
األميركي متمركزاً في المحيط 
البحرية  قاعدتــه  فــي  الهادئ 
بميناء بيرل هاربر بجزر هاواي، 
الــذي قصفته القوات اليابانية في غارة 
مفاجئة ُمحدثة صدمة وخسائر مروعة، 
وكان ذلك في ديسمبر 1941 في بدايات 
الحرب، المهم أن هذا الحدث تحديداً كان 
الســبب المباشــر في دخول أميركا الحرب 
العالمية في عهد الرئيس فرانكلين روزفلت بعدما 
كانت تقريباً على الحياد وكانت مقولته الشــهيرة 
«الشــيء الوحيــد الذي يجب أن نخــاف منه هو 
الخوف نفسه» أبلغ تعبير عن هذا التغيير، وانتهى 
األمر بعد ســنوات بإلقائهــا أول قنبلتين نوويتين 
في التاريــخ على مدينتي هيروشــيما وناجازاكي 
(6 و9 أغســطس1945) قتلتــا ما يزيــد على مئتي 

ألف شــخص ناهيك عن آثارهما المدمرة التي اســتمرت على المدى 
الطويــل، وفــوق ذلــك ُدمــرت أغلب مــدن اليابان إلــى أن أعلنت 
استســالمها غير المشروط بعد ذلك بأيام قليلة زامنت انتهاء الحرب، 
وتم احتاللها من قبل «الحلفاء» بقيادة الواليات المتحدة وُعين عليها 
حاكم عسكري (جنرال ماكارثر) في عهد الرئيس هاري ترومان (حتى 
استقاللها في 1952) والذي في ظله ُوضع دستورها المعمول به إلى 
اآلن، وكان من أخطر وأهم بنوده ما تعلق بالجانب العسكري (المادة 
9 بند الســالم)، حيــث ُحظر عليها إعالن حالة الحرب كحق ســيادي 
للدولــة أو اســتخدام القوة أو مجــرد التهديد بها لتســوية النزاعات 
الدولية أو إرســال جيشــها للخارج للمشــاركة في أي عمل عسكري، 
ولم يُسمح لها إال بجيش دفاعي بمساعدة أميركا التي تحتفظ بقاعدة 
عسكرية وعدد كبير من جنودها هناك، وفي اآلونة األخيرة أُثير جدل 
حول تخفيف تلك القيود، إال أن رئيس وزرائها عاد ليؤكد أن أي تغيير 

محتمل لن يمس المبدأ.
باختصــار، لم يكن هناك أســوأ مما تعرضت لــه اليابان، وغيرها من 
الــدول لحظــة خروجها من الحــرب، بل إن أوروبا كلهــا التي دارت 
المعارك على أراضيها تعرضت لنفس الدمار، المهزوم منها والمنتصر، 
حتى ان الخسائر البشرية من العسكريين والمدنيين ُقدرت بالماليين 

(85 مليوناً وفق بعض المصادر). 
هذه الــدول في وقتنا الراهن هي في قمة النهضة والتقدم من كافة 
الجوانــب، والمدهــش أن أعداء األمس باتوا أصدقــاء وحلفاء اليوم، 
فليــس أكثــر من التحالــف الوثيق بين أميــركا واليابان وشــراكتهما 
االقتصاديــة والتجارية، لدرجة أن أهم األفالم التي عظمت من القيم 
اليابانية القديمة للســاموراي (وهي طبقة المحاربين القدامي) كانت 
مــن إنتــاج أميركي (2003)، وهــو فيلم «الســاموراي األخير» الذي 
لعب بطولته الممثل األميركي الشــهير توم كروز، ويُعد من عالمات 

السينما العالمية. 
ليس هذا بالطبع مجرد اســتعراض تاريخي لقصة اليابان، وإنما تأمل 
لداللتهــا ومغزاهــا، أي ماذا كانت هذه الدولــة (وغيرها من األمثلة 
المشــار إليها) في ماضيهــا وكيف أصبحت اليــوم، لنلقي من خاللها 

نظرة على واقعنا العربي.
 نعــم، تعرضنــا بدورنــا لالحتالل لســنوات طويلة وكذلــك عانينا ــ 
ومازلنــا- من صراعــات إقليمية ممتدة كالصراع العربي اإلســرائيلي 
وأخــرى طارئــة كتلك التي نشــهدها اآلن في كافة أرجــاء المنطقة، 
ولكننــا أيضــاً حصلنا على اســتقاللنا منذ عقود فمــاذا حدث؟ بقيت 
الصراعــات اإلقليميــة مفتوحة نضيــف إليها كل يــوم صراعاً جديداً، 
فالصراع العربي اإلســرائيلي لم يحســم حرباً أو ســلماً واُختزل في 
مشــادات إعالمية حــول التطبيع والال تطبيع، والجانب الفلســطيني 
منقســم ما بين حماس والسلطة الوطنية ليعود بنا الى المربع األول 
وتتوارى القضية عن الســاحة ُمخلية مكانهــا لحروب دينية وطائفية 
وحــروب بالوكالة حتى بــات الجميع يصارع الجميــع. وفي الداخل 
ننشــغل يومياً بالقضايا الصغيــرة وباالتهامــات المتبادلة وبمالحقة 
األفــراد بالتكفير أو التخوين لنزيد من عبثية المشــهد. مهما كان ما 
مررنــا به فلن يكون أفدح مما حدث في الحربين العالميتين، ولكننا 

ال نريد أن نبدأ، وهذه هي قصتنا.

يمــر المجتمــع الغربي في هذه الفترة، ســواء فــي أوروبا أو في 
الواليات المتحدة، بعدة اســتفتاءات وانتخابــات ربما تلعب دوراً 
كبيــراً في تغيير الموازين واألوضاع العالمية وتقلب موازين القوى 
من الغرب إلى الشــرق، حيث المشــهد في الغرب يســير بشــكل 
متقلــب ومختلف تماماً عما كان عليه لعقــود طويلة مضت، األمر 
الذي وصفته صحيفة «واشــنطن بوست» مؤخراً بأنها مؤشرات على 

أفول نجم الغرب وتراجعه على الساحة الدولية. 
ومن بيــن المؤشــرات الواضحة، االنتخابــات الرئاســية األميركية 
والفرنســية المقبلــة وكذلك االســتفتاء العام فــي بريطانيا، حول 
البقــاء في االتحاد األوروبــي أو عدمه، وهي المؤشــرات التي قد 
تتســبب في اندثار حلف الناتو وانهيار االتحــاد األوروبي والنظام 
العالمــي الليبرالي الحديث، فيما لو جــاءت نتائج هذه االنتخابات 
واالســتفتاءات غير مواتية وســيئة بالنســبة للنخــب الحاكمة في 

الواليات المتحدة ودول االتحاد األوروبي.
هــذه االنتخابــات في الواليات المتحدة وفرنســا واالســتفتاء في 
بريطانيــا تطرح ثالث احتمــاالت ونقاط أساســية هامة جدا تهدد 
وحــدة الغرب، وهي: احتمال انتصار دونالد ترامب في االنتخابات 
الرئاســية األميركيــة؛ واحتمال فــوز مارين لوبان فــي االنتخابات 
الرئاسية الفرنسية؛ وكذلك احتمال أن يرفض البريطانيون البقاء في 

االتحاد األوروبي، خالل االستفتاء العام في يونيو المقبل.
مــن الواضح أن مرشــح الرئاســة األميركيــة دونالــد ترامب ليس 
لديــه أي اهتمامات بما يســمونه في الواليــات المتحدة بـ«القيم 
المشــتركة»، بــل لديه هو قيمه الخاصة وتصوراته المســتقلة التي 

ينوي في حال فوزه في انتخابات الرئاسة أن يفرضها على السياسة 
الخارجيــة األميركية، فعلى ســبيل المثال فإن قضيــة أوكرانيا التي 
تشــكل اآلن العائق األكبر في العالقات بين موســكو وواشنطن، ال 
تشــكل لدى دونالد ترامب أي اهتمام، بــل على العكس فإنه يرى 
أنها ال تستحق إطالقا إفساد العالقات بين موسكو وواشنطن، ويرى 
أنه من العبث التحرش بروسيا في جارتها اللصيقة لها أوكرانيا، كما 
ال يرى ترامب أهمية النضمام أوكرانيا لحلف الناتو، وال يعطي هو 
أي اهتمــام لهذا الحلف، بل يطالب ترامــب بعدم انجرار الواليات 
المتحدة للنزاعات التي انجرت وتنجر إليها أوروبا، ويرى أن مشاكل 
أوروبا ونزاعاتها ال تقارن بحياة األميركيين. وطالب بفسخ العالقات 
األمنية بين الواليات المتحدة وأوروبا، والتي تكلف واشنطن مبالغ 
مالية باهظة، مؤكداً أن خروج بالده من أوروبا سيسمح لها بتوفير 

مليارات الدوالرات.
مــن الواضح أن كل طموحــات ورؤى ترامب السياســية الخارجية 
تتفق تماما مع توجهات السياســة الخارجية للصين وروسيا، وربما 
لهذا وصفته الصحافة األميركية بالمتحدث باســم الكرملين، وليس 
غريباً بعد ذلك أن يعلن المرشح دونالد ترامب عن تطلعه لعالقات 
ممتــازة مع الرئيس الروســي فالديمير بوتين ويشــيد بشــخصيته 

القوية. 
وقد يتكرر الوضع اآلنف الذكر في فرنســا التي ستشــهد بعد عام 
انتخابات رئاسية، ربما تفوز فيها زعيمة «الجبهة القومية» اليمينية، 
مارين لوبان، التي تميل كثيرا في سياستها نحو موسكو، والتي سبق 
أن وعدت مرارا بإخراج بالدها من الناتو واالتحاد األوروبي وتأميم 

الشركات الفرنسية وفرض قيود على مشاركة المستثمرين األجانب 
فيهــا، ورغم صعوبة تنفيذ هــذه الطموحات اليمينية المتطرفة في 
فرنسا، إال أن المؤشرات هناك في النهاية ليست في صالح الليبرالية 

الغربية. 
وفي الوقت نفســه، تقف بريطانيا في وســط الطريق نحو الخروج 
من االتحــاد األوروبي. ففي الصيف المقبل، ستشــهد هذه الدولة 
إجــراء اســتفتاء عام حــول ذلك. ومــن المحتمل أن تســعى دول 
أوروبية أخرى إلى تنظيم مثل هذا االستفتاء. بل إن البعض يذهب 
إلــى توقع أن تحاول بريطانيا مغادرة الناتو في ظل تزايد انتقادات 
ألمانيا وفرنسا للحلف واتهامهما له بالخضوع للتوجهات األميركية. 
هذه المؤشــرات التــي تطرحها االنتخابات واالســتفتاءات المقبلة 
فــي أوروبا والواليات المتحدة األميركيــة، حتى وإن تأخر وقوعها 
وتنفيذها، إال أنها تعكس مســار التغيرات التي تحدث على الساحة 
الدولية اآلن، والتي تكشــف عن ثغرات وثقوب تنمو بشكل واضح 
فــي ثــوب الليبراليــة الغربية التي ســادت العالم لقــرون مضت، 
في الوقت الذي يشــهد فيه العالم صعودا واضحا للشــرق وتقاربا 
وتنســيقا كامال بين روســيا والصين، ونموا فــي قوتهما االقتصادية 
والعســكرية، وتفــوق مواقفهما في القضايا الدولية الســاخنة على 
المواقــف الغربية، مثال األزمة الســورية واالتفاق النووي اإليراني 
وغيرهــا، األمــر الذي ينبئ بتغيــر في موازين القــوى الدولية في 

المستقبل المنظور.

حلم طالما راود العرب والمسلمين لعهود طويلة، بأن يكون لهم 
قوة عسكرية مشتركة تتصدى للتهديدات والتحديات والمخاطر، 
وتحمــي البالد من مؤامرات التقســيم والفتنة الطائفية وغيرها 

من التهديدات. 
وإذا كان مشــروع القوة العســكرية العربية المشتركة قد واجه 
صعوبات وعراقيل أمام تحقيقه، فإن مناورات «رعد الشمال» في 
حفر الباطن في المملكة العربية الســعودية، جاءت رسالة قوية 
موجهة ألعداء األمتين العربية واإلســالمية، هذه الرســالة التي 
وصفها صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيــس الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عند 
حضور ســموه العرض العسكري مع قادة الدول المشاركة، بأنها 
الرســالة األقوى بوحدة الصف وقوة العزم والحزم للحفاظ على 

أمن واستقرار المنطقة. 
لقد اتفقت الدول المشــاركة في «رعد الشــمال» على الوقوف 
صفاً واحداً ضد األخطار التي تهدد الجميع، ســواء اإلرهاب بكل 
أشــكاله ومن يقف وراءه، أو القــوى اإلقليمية صاحبة األطماع 
والطموحات في تصدير الثــورات والفتنة الطائفية، وغيرها من 
التهديدات والمخاطر.  وتأتي مشــاركة قوات دولة اإلمارات في 
هذه المناورات تأكيداً على الدور اإليجابي والفّعال لهذه الدولة 
الفتيــة في الزود عن حمــى األمتين العربية واإلســالمية، هذه 
القوات التي قال عنها صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد 
إنها تتمتع بمزايا قتالية ومهارات عسكرية تؤهلها ألن تكون في 

طليعة الجيوش للدفاع والزود عن األمة.

opinion@albayan.ae

opinion@albayan.ae



أن تدخل منزلك، فتجد الطاقة اإليجابية تحيط بك، فهذا 
ما يتمنى أن يجده كل شخص في بيته، وبالعودة إلى 

4000 سنة مضت، نجد أن مفهوم الطاقة اإليجابية كان 
حاضراً، إذ نشأت في تلك الفترة فلسفة الـ«فينغ شوي» 

وهي فن صيني يعتمد على تناغم البيئة مع الديكور.

32
مصفف الشعر اللبناني الشهير طوني مندلق من أشهر األسماء في عالم التجميل النسائي 

بالعالم العربي، فهو اسم يتخطى حدود بلده لبنان، ويتعدى حاجز المحلية ليصل إلى 
العالمية بخبرة طويلة في مجال تصفيف الشعر وسيرة مهنية تصل إلى أكثر من 25 

عاماً حافلة باإلنجازات منها حصوله على لقب «أفضل مصفف شعرعربي لعام 2015» 
فموهبته وشغفه لمهنته في تصفيف وابتكار تسريحات جديدة جعل له بصمة خاصة.

كيف لدبي أن تمر مرور الكرام على مهرجان 
طيران اإلمارات لآلداب دون أن تأخذ حقها 
كامالً؟ هذا ما أجابت عنه جلسة «عين على 
دبي: الحقيقة والخيال»، التي أقيمت صباح 

أمس، جاذبة حضوراً كبيراً، تمتلئ أعينهم بشغف 
التعرف على أسطورة هذه المدينة التي أصبحت 

أيقونة أبهرت العالم بإنجازاتها.
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أبهــرت فرقة بونــي أم بوجــود المغنية 
المتميــزة ليز ميتشــيل، زوار مذاق دبي 
ضمــن الليلة االفتتاحية الفريدة للنســخة 
التاســعة للمهرجان الذي يتوقع اســتقبال 
أعداد هائلة من الــزوار في مدرج مدينة 
دبــي لإلعالم خالل عطلة نهاية األســبوع. 
ورقــص آالف الزوار في الليلة األولى من 
مذاق دبي، الذي يشــكل الحدث الختامي 
لمهرجــان دبي للمأكــوالت، الذي يختتم 
اليــوم، على إيقاعات الديســكو واألغاني 
الكالســيكية مثل دادي كول وراســبوتين 
التــي أضافت نكهة خاصــة إلى المهرجان 

بجانب حضور أشهر الطهاة العالميين.

ويســتمتع محبو الطعام بتجــارب فريدة 
وخبرات مذهلة من أشهر الطهاة العالميين 
الحاصليــن علــى نجــوم ميشــالن خالل 
فعاليات عديدة منها مســرح الكترولكس 
للطهــاة و«أســرار طهــاة الكترولكــس»، 
ويشــارك في المهرجان المفضل لعشــاق 
المأكوالت والمشــروبات والموسيقى في 
دبي أشــهر الطهاة العالميين منهم ثمانية 
طهــاة حاصلون على نجوم ميشــالن مثل 
ناثــان آوتلو وتوم ايكينز والفرد براســاد 
واتول كوشار وجون تاناكا وتيم اندرسون 

بضعة شــبان من جنســيات عربية وعجمية 
تجمعوا في ســاحة ســينما ســراب المدينة 
التابعة لمؤسسة الشــارقة للفنون، قاسمهم 
المشترك موسيقى وخطوات «هيب هوب» 
راقصة، يقودهم الفنانَــان انتصار الحمداني 
ورودولــف أوييا مــن فرقة بالكاليشــيوس 
للرقــص، يتنقلــون بخفــة بيــن خطــوات 
الـ«هيب هوب»، الذي تحول إلى لغة جسد 
ســواء في ســكناته أو حركاته، ليظل رقص 
الـ«هيــب هــوب» واحداً من أقــوى لغات 
الجســد تعبيراً عن مكنونــات النفس، والتي 
انتشــرت ســريعاً بين الشــبان العرب، بعد 
أن ذاب بهــا الشــباب األميركــي قبالً خالل 
ســبعينات القرن الماضي، ليــرى الحمداني 
وأوييا أن إقبال الشــباب في اإلمارات على 
هذا النوع من الرقص مرده االنتشار العالمي 
الــذي رافق خطوات الـ«هيب هوب»، فضالً 

عن قدومهم من ثقافات مختلفة.

في أروقــة منطقة برونكس بوالية نيويورك 
األميركية ولد الـ«هيب هوب» في سبعينات 

القــرن الماضي، آنــذاك بدأ كنمــط غنائي 
يعتمد على أداء الكلمات دون التزام بلحن أو 
إيقاع منضبط، وسرعان ما انتشرت رقصاته 
بين األميركيين الّسود من أصول أفريقّية مع 

القادمين من بورتوريكو وجامايكا.  
وبعد ســنوات من انتشــاره فــي الغرب 
ورواجه «ســينمائياً»، وجد هذا الفن طريقه 
عربيــاً، حيث راجت مشــاركة هواة ومحبي 

هذا الفن علــى اختالف مشــاربهم العربية 
في برامــج المواهب المختلفــة، ليصبح له 
رواده ومعلمــوه، ولعل مــن بينهم انتصار 

الحمداني الــذي قال لـ«البيان»: «إذا 
عدنا للتاريــخ نجد أن رقص 

هــوب»  الـ«هيــب 
موســيقاه  وكذلــك 
قديمــاً  ارتبــط 
وحكايات  بقصــص 
تخــص األميركييــن، 

بالموسيقى  بدأ  حيث 
وســرعان ما تطور إلى 

حركات راقصة».
من جانبه، يعتقد رودولف 

أُوييا أن انتشار رقص الـ«هيب 
هوب» يعود إلى شعور الشباب 

بما حققه على أرض الواقع، قائالً: 
«لقد كان الـ«هيــب هوب» لفترة 

زمنيــة نوعاً مــن التعبير عمــا يدور 
في النفس، وقد لعبت طبيعة موسيقى 

«هيب هوب» دوراً مهماً في انتشــاره، فهي 
تعد واحدة من أكثر أنواع الموســيقى إغراًء 
للشــباب كونهــا ال تلتزم بتركيبة موســيقية 

معينة». 

عروض الطهي جذبت محبي المأكوالت  |  البيان من فعاليات مذاق دبي الموسيقية

تمنــح «مأدبــة طهــاة دبــي»، التي تم 
إعدادها خصيصاً خالل فعاليات مهرجان 
دبــي للمأكوالت، وهي مكّونة من غرفة 
ذات واجهــة زجاجيــة مكــيفــة مضاءة 
على ارتفاع 40 قدماً، مبنية على حاويات 
شــحن نمطية ومطلة على شارع الشيخ 

زايد، الضيوف تجربة فريدة من نوعها.
ويقــوم أشــهر الطهاة علــى توفير 

تنــاول طعام  تجربــة 
للضيوف  حصرية 

يتم  الذين 

اختيارهم سواء من الشخصيات المؤثرة 
أو األشــخاص الفائزين في المســابقات 
التواصــل  قنــوات  علــى  تنظــم  التــي 

االجتماعي.
وكجزء من فعاليات مهرجان مأكوالت 
دبي، يقدم المفهوم الفريد تجارب تناول 

اســتثنائي  مختــارة طعام  لمجموعــة 
الضيــوف  مــن 
من  القادميــن 
أنحاء  جميــع 
العالــم، متيحــة 
لهم فرصة تذوق أشهى 
المأكــوالت من مطابخ 

المدينة المختلفة.   حاويات للضيافة مطلة على شارع الشيخ زايد تقدم تجربة فريدة 

أ
م
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ااــاربهم العربية  ــى اختالف مش ىىــ ــهذا الفن عل
ةةــة، ليصبح له  ــج المواهب المختلف ججــ ــفي برام
ننــن بينهم انتصار  ــوه، ولعل م ووــ ــرواده ومعلم

ذذــذي قال لـ«البيان»: «إذا  ــالحمداني ال
خخــخ نجد أن رقص  ــعدنا للتاري

ووــوب»  ه ــب  ببــ ــالـ«هي
ييــيقاه  موس ــك  ككــ ــوكذل
ااــاً  قديم ــط  ططــ ــارتب
وحكايات  صصــص  ــبقص
ننــن،  ــص األميركيي صصــ ــخ

بالموسيقى  بدأ  ث 
عان ما تطور إلى 

راقصة».
يعتقد رودولف 

 رقص الـ«هيب 
 شعور الشباب 

ض الواقع، قائالً: 
هوب» لفترة 

ااــا يدور  ــر عم
عة موسيقى 

ااــاره، فهي  ــنتش
ًيقى إغراًء ييـ
ييــيقية  ــوس

رفة 
ةةـة مضاءة 
بنية على حاويات 
ومطلة على شارع الشيخ 

يوف تجربة فريدة من نوعها.
ىىــى توفير  ــهر الطهاة عل ههــ ــوم أش ووــ ــويق

ااــاول طعام  تن ــة  ةةــ ــتجرب
للضيوف  حصرية 

يتم  الذين 

ص الف
علــى ــم  ممــ تنظ ــي

االجتماعي.
وكجزء من فعاليات

دبي، يقدم المفهوم الفري
تتــتثنائي  اس ــلمجموعـــطعام 

ننــن ــم
القادم

ععــع ــجمي
ممــم، متي ــالعال

لهم فرصة تذوق أش
ووــوالت من مطابخ ــالمأك
المدينة المختلفة.  

يتفق الحمداني وأوييا أن تعلم 
رقص الـ«هيب هوب» يتطلب 
بدايــة تعلم الطــرق الصحيحة 
يتمكــن  حتــى  للموســيقى، 
ممارســه من تحريــك خطواته 
وفقــاً علــى إيقاعهــا، وبينا أن 
ال  هــوب»  الـ«هيــب  رقــص 
يعتمد على نــوع واحد فـقط، 
وإنما لــه أنــواع مختلفة منها 
و«اللوكويــد»  «روبــوت» 
و«التوتنــق»  و«الكرومــب» 
«بريــك  أن  إال  و«اللوكنيــق»، 

دانس» يـعد أشهرها.

وباولو بيتينوزو والثنائي الديناميكي رضا 
محمد وجيني موريس. 

ويتــذوق الــزوار أيضاً أطباق شــهيرة 
محضرة من قبل أشــهر المطاعم الفاخرة 
في دبــي، وإضافــة إلى النكهــة الحيوية 
للمهرجان، فإن المســرح الترفيهي سوف 
يســتضيف خالل عطلــة نهاية األســبوع 
الفرق الموســيقية،  تشــكيلة رائعة مــن 

وتقــام فعاليات مهرجان مــذاق دبي في 
مــدرج مدينــة دبــي لإلعالم اليــوم من 

الساعة 12:00 ظهراً حتى 11:00 ليًال.

من جهة أخــرى، جذبت عــروض الطهي 
التــي قدمها مطعــم «كولينــري بوتيك»، 
ضمــن مشــاركته فــي «مهرجــان دبــي 

للمأكوالت»، عشــاق ومحبــي المأكوالت 
والنكهات الشرق أوسطية الفريدة، وشهد 
يــوم أول من أمــس، الخميس، إقباالً على 
تعلّم كيفية طهي أطباق من قائمة أصنافه 
الشهّية على يد خبراء الطهي العاملين في 

«البوتيك».
وعلــى مــدار ســاعة متواصلــة تمكن 
الــدروس والنصائح  الحضــور من تلقــي 

المهمة من الطهاة حول أساسيات الطهي، 
باإلضافة إلى مشــاركتهم في عملية طهي 
المأكــوالت الشــرق أوســطية وال ســيما 
البحريــة، كما حصلوا علــى إجابات حول 
أســئلتهم واستفســاراتهم المتعددة حول 

كيفي الطهي الصحي من هؤالء الطهاة.
يذكــر أن «كولينــري بوتيــك»، الــذي 
يشــارك ألول مــرة فــي «مهرجــان دبي 

للمأكــوالت» من خــالل فعالية سلســلة 
دروس الطهي االحترافية مع أشهر الطهاة، 
هو مشــروع إماراتي فريــد من نوعه في 
مجــال الطهي وعالــم المطبــخ، ابتكرته 
المواطنة حصة القاســم، يجمع بين خدمة 
تعليــم الطهي الصحــي، وخدمات تقديم 
الطعــام للزبائن، وخدمــة تأجير المطبخ 

للمطاعم الناشئة. 
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يتوقــع من رؤســاء أميــركا، تماشــياً مع 
العــرف، مغادرة العاصمة واشــنطن فور 
انتهــاء واليتهم الرئاســية لمنــح المجال 
الكافي لخلفهــم، إال أن الرئيس األميركي 
بــاراك أوباما أذهل العالم بالكشــف عن 
نيتــه البقــاء في واشــنطن عامين آخرين 
عقــب انقضاء واليته، إلــى أن تنهي ابنته 
األصغر ساشا دراســتها الثانوية، علماً بأن 
الفترة ذاتها ستشــهد تصويــر فيلم يروي 

وقائع سنوات حياته الجامعية. 
وأفــادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، 
فــي تقرير نشــر أخيــراً، أن الجمهوريين 
الراغبيــن بالتخلــص من أوبامــا مصابون 

بخيبة أمــل كبرى إزاء إعالنــه البقاء في 
واشــنطن، حيث قــال: «ســنضطر للبقاء 
عامين إضافيين، إلى أن تتمكن ساشــا من 
إنهاء دراســتها الثانويــة، ألن نقل الطالب 
في منتصف هذه المرحلة سيكون صعباً».

ولــم يكن تصريــح أوباما مفاجئــاً تماماً، 
إذ لّمــح إلى إمكانية قيامــه بالخطوة في 
حديــث تلفزيوني عــام 2013، حين قال: 
«ســيكون علينا التأكد من أنها تبلي حسناً 
إلى أن تذهب إلى الجامعة. سيكون لساشا 

الرأي الفصل في تحديد مكان إقامتنا».
إال أن أوبامــا بــدا أكثر وضوحاً وحســماً 
حيال المسألة، أخيراً، خالل حفل غداء في 

ميلووكي، وحين ســألته إحدى الحاضرات 
عن هاواي قال: «إنها مسقط رأسي، لكني 
أمضيت 30 عاماً في شيكاغو مسقط رأس 

ميشيل».
وســيكون أوباما موضوع فيلم ســينمائي 
جديــد يــدور حــول ســنوات حياته في 

نيويورك، حيث ارتاد جامعة كولومبيا. 
وســيحمل الفيلــم المزمــع االنطالق في 
تصويره فــي أبريل المقبل عنوان «باري» 
وسيلعب دور البطولة فيه نجوم صاعدون، 
فيــؤدي دور أوباما الممثل ديفون تيريل، 
وتلعب الممثلة آنا تايلور جوي دور الفتاة 
التي يصاحبها أوبامــا. ومن المقرر كذلك 

إطالق فيلم آخر بعنوان «ساوثســايد ويذ 
يو»، يحكــي تفاصيل الموعــد األول بين 
أوباما وميشــيل في وقــت الحق من هذا 

العام.
أمــا فيلم «باري» فســيروي قصــة أوباما 
الطالــب الذي يشــق طريقه فــي مدينة 
نيويــورك عــام 1981 وعالقتــه بصديقة 
شــابة، دون وجــود تفاصيل حــول نهاية 

هذه العالقة. 
ومع أن موقف أوباما من الفيلم الجديد ال 
يزال غير واضح بعد، إال أنه ذكر أنه يشعر 
بالحماس هو وزوجته ميشــيل حيال فيلم 

«ساوثسايد ويذ يو».

تســتعد عارضــة األزياء الســابقة ميالنيا، 
زوجة المرشح الجمهوري المحتمل دونالد 
ترامــب، ألن تكون ســيدة البيت األبيض 
األولــى «الباحثة عــن الكمــال» التي لم 
تشــهد عالقتها بزوجها أي خالفات حادة، 
على مدى 20 عاماً، وال تأبه مطلقاً للهجوم 

اإلعالمي عليها ألنها «قليلة اإلحساس». 
وأفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، 
فــي تقرير نشــر أخيــراً، أن ترامب الذي 
خاض غمار خالفات كبيرة مع كل من بابا 
روما والمغنية شــير والمحامية الصحافية 
ميغيــن كيلــي وتقريباً كل مــن قال كلمة 
سيئة عنه، لم يدخل في أي خالف حاد مع 

شخص واحد فقط، هو زوجته.
وأشــارت ميالنيــا في حديــث لها مع 
محطة «فوكس نيوز» إلى أنها وزوجها لم 
يتشاجرا يوماً، وقالت: «ال تحدث بيننا أية 
خالفات، صحيح أننــا ال نتفق حول بعض 
األمور، لكن ال بأس بذلك، فأنا لدي طريقة 
تفكيري، التي تختلف عن طريقة ترامب.»

 وتابعت ميالنيا، التي تســتعد لدخول 
البيــت األبيــض العــام المقبــل بوصفها 
الســيدة األميركية األولى، بأنهــا غالباً ما 
تبلــغ زوجها بمــا يدور في رأســها حول 
أفكاره السياسية، حتى لو لم تكن تعجبها. 
وقالــت: «حيــن ال أتفق معه حــول أمر 
معيــن، فإني أخبره بذلــك، أحياناً يصغي 
إلــّي، وأحيانــاً ال يفعل ذلــك. ويصر على 
خياراتــه. إنه راشــد بما يكفــي، ويدرك 
العواقب جيداً. أخبره باألشياء أحياناً على 
طريقتي ويتقبلها، وأقــول له ما أفكر به، 
لكنه يظل مصراً على رأيه. ونتحدث كثيراً، 
وأنا لســت من النوع الذي يوافق على كل 
شيء، فاألمور عندي إما نعم أو ال. وإن لم 

أتفق معه، فأنا أخبره بذلك.»
وكشــفت عارضــة األزياء الســابقة أن 
ترامب قد ينتابه الغضب بسبب ما وصفته 
بـ«الغبــاء»، مؤكــدة أنهما لم يســبق أن 
تشــاجرا. وعلى الرغم مــن طموح ميالنيا 
ألن تصبــح الســيدة األميركيــة األولــى، 
فهي لم تســتثن من حساباتها المضي في 

مساعيها التجارية الخاصة. 

ومــن المحتمل أن الثنائــي لم ينفصل 
أحدهما عن اآلخر بسبب «عدم حساسية» 
ميالنيــا، التي أشــارت إلى أنها تســتطيع 
تقبل النقد لهــا ولزوجها في اإلعالم، ألن 
مســيرتها في عالم األضواء كعارضة أزياء 

شهيرة جعلتها تعتاد هذا األمر. 
وقالت ميالنيا في هذا الصدد: «أنا لست 
من النوع المرهف اإلحســاس، وأستطيع 
تمييــز وجود الكثير مــن األكاذيب. لكني 
وحــدي أعرف حقيقــة األمــور. كما أني 
قليلة اإلحساس، وأدرك أن النقد جزء من 

الحملة االنتخابية.»
وتابعــت القــول: «كنــت أعلــم أن ما 
يحدث جــزء من الظروف التي نعيشــها، 
فحيــن قــرر ترامــب خــوض االنتخابات 
الرئاســية، علمت أن هذا ما ستكون عليه 
األمور، وأن الناس ســيكتبون أشــياء غير 
حقيقيــة مــن دون التأكد مــن صدقيتها. 

لكنني قوية جداً، وال يزعجني األمر.»
وتعــزو ميالنيــا التوافــق بينهــا وبين 
ترامب إلى اســتقاللية كل منهما، مشيرة 
إلــى أنها توزع الوقت بعناية بين التكرس 

للحملة االنتخابية، وتربية ابنها، وأنها تضع 
العائلة دوماً في أعلى سلم أولوياتها. 

وعلــى الرغم من حديثهــا الخجول في 
الســابق عن احتمــال أن تكون الســيدة 
األميركيــة األولى، كشــفت ميالنيــا أنها 
بدأت تضع الخطط للمســتقبل، وأفصحت 
عن نيتها دعم زوجها إذا أوصله الشــعب 
األميركــي إلى البيت األبيض، وعن رغبتها 
بمساعدة األطفال والنساء الذين تعتبرهم 
مســتقبل األمة، وقالت:«أنا شخص باحث 
عن الكمــال، وأحب القيــام باألمور على 

أكمل وجه ومتابعتها بحذافيرها.»
وأكــدت ميالنيــا أن لديهــا أفكارهــا 
الخاصــة، وأنها ســتتابع أعمالهــا بعد أن 
تهــدأ وتيرة الحيــاة، مشــيرًة إلى أنه ال 
شــيء محتوم إلــى اآلن، وأنها ســتتخذ 
القرار في الوقت المناسب، وأعربت عن 
رغبتها فــي االســتمتاع بحياتها وتمضية 

الوقت مع العائلة وزوجها وابنها.
وتحدثــت ميالنيــا عــن لقائهــا األول 
بترامب في حفل بنيويورك، فقالت: «كان 
يعجبني كثيراً، لكنــه وصل بصحبة فتاة. 

وكان ساحراً، صاحب ذكاء وطاقة كبيرين، 
حصل بيننا تجاذب منذ البداية.» 

أما فــي الشــأن السياســي، فانتقدت 
ميالنيا الحزب الجمهوري لعدم مساندته 
الكافية لترامب، علــى الرغم من النجاح 
الــذي حققته حملته إلــى اليوم، معتبرًة 
أن حصوله على دعــم من داخل الحزب 
كان ســيجعل األمــور أســهل بكثير، وأن 
تبــادل التجريح مع هيالري كلينتون التي 
حضرت زفافهما ليس شــخصياً بل مجرد 

أعمال.

األســبق  األلمانــي  المستشــار  يخــوض 
هيلمــوت كول، حربــاً قضائية ضد مؤلف 
ســيرته الذاتية الســابق هربرت شــوان، 
لقيامه بنشر كتاب ســيرة غير مصرح به، 
ويطالبــه بتعويــض قدره خمســة ماليين 

يورو.
وأفادت صحيفة «تايمــز» البريطانية، في 
تقريــر نشــر أخيــراً، أن كــول المعروف 
بمستشــار الوحدة األلمانية شغل منصب 
المستشار لـ16 عاماً، شهدت نهاية الحرب 

الباردة وسقوط جدار برلين عام 1989.
وأبلغ محامو كــول المحكمة في كولونيا، 
أن هربرت شوان أساء استخدام 630 ساعة 
من اللقاءات الخاصة، وعّرض صورة رجل 
العامين»،  واالســتهزاء  «للفضيحة  الدولة 
إثر نشر تعليقات غير مدروسة عن زمالئه 
المقربين، بمن فيهم المستشارة األلمانية 

أنجيال ميركل.
وكان مشــروع توثيق حياة كول وأفكاره 
قد ألغي بعد نشر ثالثة كتب، وذلك حين 

وقــع الخالف بين الطرفين، إال أن شــوان 
أصر على نشر جزء رابع من دون تصريح.

وقــد اقتبس شــوان والمؤلف المســاعد 
تيلمــان جينز، في الكتــاب األخير بعنوان 
«اإلرث: بروتوكوالت كول» الذي نشر عام 
2014، كالمــاً عن كول يصف ميركل بأنها 
«لم تكن تعرف كيف تســتخدم الشــوكة 
والســكين فــي األكل حين دخلــت عالم 
السياسة». كما نقل عنه حديثه عن حليفه 
الســوفييتي ميخائيل غورباتشيف ووصفه 

بـ«الفاشل».
وجــاء قــرار المحكمة األخير فــي صالح 
كــول، إذ أعطاه الحق بحظر نشــر نســخ 
جديدة من الكتاب، إال أن النسخ المصورة 
عن الكتاب األصلي يتم تداولها على نطاق 
واسع. وتضمنت اعتراضات كول القانونية 
المطالبة بتعويض عن األضرار الالحقة به 
من جراء خيانة الثقة وتشــويه الســمعة 
مــن خالل كتــاب بيع منه أكثــر من 200 

ألف نسخة.

مُثــل الرئيــس البوليفي إيفــو موراليس 
أخيراً أمام المحكمة، على خلفية ســعيه 
الســتعادة ابنه غير الشــرعي من سيدة 
األعمــال غابرييال زاباتــا الذي كان ثمرة 

عالقة استمرت عامين. 
وأفــادت صحيفة «صنــداي تايمز»، في 
تقرير نشر أخيراً، أن توجه موراليس إلى 
القضاء جاء في أعقاب إلقاء القبض على 
زاباتا بتهم فســاد تتعلــق بعقد صفقات 

بين الحكومة البوليفية وشركة صينية. 
ويواجــه البوليفيون اليوم تقارير تشــير 
إلــى أن رئيس بالدهم قــد أنجب طفالً 
مــن عالقة غراميــة ســرية جمعته قبل 
تســعة أعوام بزاباتا، وقد استفاقوا أخيراً 
على لغٍز جديد حيــن رفضت عائلة األم 
االمتثــال لقرار المحكمة بتســليم االبن 

ألبيه. 
وانتقد موراليس، الذي وصل إلى السلطة 
عــام 2006، حبيبتــه الســابقة، قائالً إنه 
أبلغ بــأن االبن المدعو إرنســتو فيديل، 

تيمناً باســمي القائدين الثوريين أرنستو 
تشــي غيفارا وفيديل كاســترو، قد مات 

وهو طفل. 
وكثر التشــويش واالرتبــاك حيال وجود 
الطفل، حيــن أبدت باوال شــقيقة زاباتا 
جهــالً مطبقاً حــول الموضــوع، وقالت: 
«العالم كله يتحدث عــن غابرييال وولد 
ال أعلــم عنــه شــيئاً، إنه طفل شــبح لم 
أقابلــه يومــاً، وال نعرف أنــا وأهلي أي 

شيء عنه».
ولــدى موراليــس غير المتــزوج ولدان 
مــن ســيدتين مختلفتيــن، إال أن قضية 
زاباتــا تحديداً تشــكل مزيجاً ســاماً من 
الرذيلة والمال، حيــث اعتقلت غابرييال 
بتهم غســيل األموال واالختالس وإساءة 
اســتخدام الســلطة، وظهرت صور مذلة 
لها أثناء اقتيادها مكبلة اليدين. وسرعان 
مــا اتهمت حبيبهــا الســابق باالضطهاد 
قائلة: «لقد اعتقلوني دون صفة قانونية، 

وسلبوا هواتفي، واختطفوني».

الســابقة  العليــا  المســؤولة  اعترضــت 
للسياســة الخارجية في االتحاد األوروبي 
كاترين أشتون على تعرضها للتجسس من 

قبل جهاز المخابرات األلماني. 
وأفــادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، 
في تقرير نشر أخيراً، أن مكالمات أشتون 
الهاتفية قد اعترضتها دائرة االســتخبارات 
االتحادية في ألمانيــا، وهي دائرة رديفة 

لجهاز االستخبارات البريطاني. 
وشــكل الكشف عن هذه الحقيقة إحراجاً 
كبيراً للمستشــارة األلمانية أنجيال ميركل، 
التــي كان رد فعلهــا عنيفــاً إزاء معرفتها 
بأن وكالة األمن القومــي األميركية تقوم 
بالتجسس على مكالماتها الهاتفية الخاصة، 
كجزء من برنامج مراقبة كامل. وقالت رداً 
على الحادثة في ذلك الوقت: ”التجســس 

على األصدقاء ليس باألمر المقبول“.
وكانت أشــتون البالغة من العمر 59 عاماً 
قد أدرجت على قائمة النبالء بترشيح من 
البريطاني األســبق توني  الــوزراء  رئيس 

بليــر، وقد اســتهدفتها أجهزة التجســس 
األلمانيــة حين أصبحت وزيــرة خارجية 

االتحاد األوروبي عام 2009. 
وفي حيــن لم يكن الوصول إلى أشــتون 
للحصول على تعليقهــا على األمر ممكناً، 
نظــراً لوجودها خــارج بريطانيــا، إال أن 
باسم دائرة االستخبارات  الرسمي  الناطق 
االتحاديــة اكتفــى بالقــول: ”ال  يســعنا 
اإلفصاح عن المعلومات بشأن تلك القضايا 

إال للجهات المعنية“.
عينت أشــتون في منصب الممثل السامي 
لشــؤون السياســة الخارجية فــي االتحاد 
األوروبــي من العــام 2009 حتــى العام 
2010 بقــرار مــن بلير. إال انهــا أصبحت 
شخصيًة مثيرًة للجدل في الحياة السياسية 
البريطانية، بعــد أن تبين أنها تتلقى راتباً 
يزيد عن 250 ألف جنيه استرليني إضافة 
إلــى تقديمــات أخــرى ســخية على نحو 
يفوق مــا تقاضاه رئيــس وزراء بريطانيا 

األسبق غوردون براون.

■ موراليس سعى الستعادة ابنه غير الشرعي  |  أرشيفية■ المستشار األلماني السابق طالب بتعويض عن أضرار نشر سيرته  |  أرشيفية ■ أشتون استهدفتها أجهزة التجسس األلمانية  |  أرشيفية

قبل  أنــه  ميالنيــا  كشــفت 
إعــالن ترامب عن ترشــحه 
الماضي،  يونيو  للرئاسة، في 
كان معتــاداً النهــوض باكراً 
والتوجــه إلــى العمل، ولم 
اآلخر  أحدهمــا  يــرى  يكن 
في  العشــاء  موعــد  حتــى 

السابعة مساًء. 
لكــن كل شــيء قــد تغير، 
وفق مــا أكدته ميالنيا، التي 
مســتمر  «العمــل  قالــت: 
طــوال الوقت، حيث يمضي 
ترامب أيامــه على الطريق، 
فهــو يتنقــل كثيــراً، ويلقي 
أحيانــاً خطابيــن أو ثالثــة 
فــي اليوم الواحــد. كما أنه 
ال ينــام كثيــراً، فهو يشــعر 
بالحماســة الشــديدة. وفي 
البقاء  أحــاول  ذلــك،  ظــل 
المســتطاع،  بقدر  طبيعيــة 
لكن األمور تغيرت. وأنا لم 
أعد أراه كثيراً، لكني أتجول 
معه حين أستطيع و أحاول 

الحفاظ على التوازن.»

■ ميالنيا بدأت تضع خططها المستقبلية كسيدة أميركية أولى  |  أرشيفية
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أعلــن أمس، مهرجــان طيــران اإلمارات 
لآلداب 2016 عن أسماء الفائزين بمسابقة 
مونتغرابــا لألعمال الروائية األولى، حيث 
فــازت بالمركز األول كاريــن عثمان عن 
عمــل «عزيــزي مايــكل»، وفــاز بالمركز 
الثانــي مناصفة كل من شــارلوت بترفيلد 
«ما يقــارب الكمــال»، وأحمــد بوخاطر 
«فتى التنين» وأ. ويبر «المحو»، وجيسيكا 
جارلفــي غراهــام «الخداع»، وقد ســلم 
الجوائــَز للفائزين كلٌّ من تشــارلز نحاس، 
وكيــل مونتغرابــا في الشــرق األوســط، 
ولويجــي بونومي، أعــرق وكيل أدبي في 
المملكة المتحدة، وســيلينا ووكر الناشرة 

لدى «سنتشــري آنــد آّرو»، وهــي التي 
أطلقــت أعماالً عالمية مثل «قبل أن أخلد 

للنوم» و«خمسون ظالً للرمادي».
شــهدت مســابقة «مونتغرابــا» لألعمال 
الروائيــة األولــى في عامها الرابــع إقباالً 
فــي  كبيــرة  وزيــادة  النظيــر،  منقطــع 
المشــاركات، حيث تلقــت أكثر من 130 
مشــاركة فــي الفترة بين أكتوبــر ويناير، 
ويواصل المشــاركون تقديم األفضل عاماً 
بعد عام. وتقتصر المشاركات في الجائزة، 
التــي تقام في الفترة بيــن أكتوبر ويناير، 
على المقيمين في الدولة .  دبي - البيان

كيــف لدبــي أن تمــر مرور الكــرام على 
مهرجــان طيــران اإلمارات لــآلداب دون 
أن تأخذ حقهــا كامالً؟ هذا ما أجابت عنه 
جلسة «عين على دبي: الحقيقة والخيال»، 
التــي أقيمت صباح أمــس، جاذبة حضوراً 
التعرف  كبيــراً، تمتلــئ أعينهم بشــغف 
على أســطورة هذه المدينة التي أصبحت 

أيقونة أبهرت العالم بإنجازاتها.
أدار الجلسة الكاتب سلطان القاسمي، 
وتحدث فيها كل من الصحافية والروائية 
المقيمة في دبي أنابيل كانتاريا، محررة 
مدونة «التليغراف أكســبات» ومقدمة 
إذاعيــة، تتنــاول في برامجهــا مظاهر 
الحياة في دبي، وأفشــين مولوي، الذي 
قدم تغطية شــاملة عــن دبي في مجلة 
ناشــيونال جيوغرافيك بعنــوان «قصة 

مدينة ولدت من رحم المفاجأة».

بدأت الجلســة بالحديث عــن دبي، التي 
نجحت بتعدد جالياتها في أن تصبح مركزاً 
يجمــع العالم فــي مكان واحــد، ونقطة 

التقاء لــكل المجتمعات، وهــو ما أجمع 
انحــازا لدبي،  اللــذان  المتحدثان،  عليــه 
الفتيــن إلــى أن كل مــا يكتــب عنها في 
وســائل اإلعالم المختلفة ال يعطيها حقها 
كامالً، ومشــيرين إلــى أن من يعيش فيها 
ويجرب الحياة في أرجائها هو وحده من 

يكتشفها على حقيقتها.
وتحدث مولوي عن قصص نجاح كثيرة 
انطلقــت من دبي، مشــيراً إلــى أن أبرز 
التجــار الهنــود حققــوا نجاحــات كبيرة، 
مــن خالل االســتثمار في دبــي، ما جعل 
ارتباطهم بها يفوق جميع الحدود، مؤكداً 

أنهــا لم تتحــول إلى أســطورة من فراغ، 
بــل كان لحكمــة قيادتها الدور األساســي 
فــي وصولها إلى ما هي عليه اآلن، والفتاً 
إلــى أنها ليســت مجرد أبراج شــاهقة أو 
مبــان عالية جميلة، بــل هي حكاية نجاح 

متكاملة.

وذكــر مولــوي أن دبي حالــة خاصة بما 
تمثلــه من أصالــة وعراقة، وما تشــهده 
من تطــور شــمل مناحي الحيــاة كافة. 
وتحدث عن تغطيتــه التي قدمها لصالح 
مجلــة «ناشــيونال جيوغرافيــك» عــام 
2007، وتنــاول فيها مدينة دبي ونهضتها 
المذهلة، الفتاً إلى أنه حاول رصد تاريخ 
دبي، ابتداء من طموح المغفور له الشيخ 
راشد بن سعيد آل مكتوم، وإصراره على 
جعــل دبي نموذجــاً يحتذى بــه، مروراً 
بمواصلة صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، رعاه 
الله، الطريق، ومشــيراً إلــى أن تغطيته 
أثارت اهتمــام الجميع آنذاك وتصدرت 
أغلفة 21 وســيلة إعالم مطبوعة عالمية، 

وترجمت إلى 29 لغة.

لدبــي،  حبهــا  عــن  أنابيــل  وتحدثــت 
وانطباعاتها اإليجابية حولها، الفتة إلى أن 
قرارها باالستقرار فيها لم يأت من فراغ، 
فسحر دبي ومستقبلها الواعد ال يمكن إال 

أن يكون حافزاً على التمسك بها.
الــذي  التطــور  أن  أنابيــل  وذكــرت 
مــن ظهــور  اإلعــالم  شــهدته وســائل 
مواقــع التواصــل االجتماعي أســهم في 
جعــل الصورة حول دبي أكثــر وضوحاً، 
مشــيرة إلــى أن المســؤولية تقع على 
جميــع من يعيــش داخل دبــي لتوصيل 
صورتها بالشــكل الصحيــح، ومؤكدة أن 
تغطيتهــا لدبي تقوم علــى التركيز على 
حيــاة الوافدين المقيمين علــى أرضها، 
وأن هذه التغطيات تقدم للقراء األجانب 
فــي الخارج معلومات يجب أن يعرفوها 

عن دبي.

■ من اليسار سلطان القاسمي وأنابيل كانتاريا وأفشين مولوي في جلسة «عين على دبي: الحقيقة والخيال»   |  تصوير زافيير ويلسون

جذبت جلســة «اإلماراتيون فــي اليابان 
- برنامج تبادل الكتاب» شــريحة واسعة 
مــن الجمهور المعني بــاألدب والرحالت 
مــن مختلــف الثقافات. واســتمعوا إلى 
انطباعات المشــاركين في برنامج التبادل 
بيــن اإلمــارات واليابان، وهم الشــاعرة 
الهنوف محمد والكاتب المسرحي محسن 
ســليمان والشاعر والمترجم الياباني كيكا 

هوتا.
وتنــاول المتحدثون الذيــن حاورهم 
زميلهم ابراهيم خادم رئيس قسم النشر 
والترجمة في مؤسســة محمد بن راشــد 
آل مكتــوم المعنيــة بمبــادرة البرنامج، 
أبرز انطباعاتهم التي جمعت بين الجانب 
الروحــي وأوجه الشــبه واالختالف بين 
الثقافتين مــن النظام واالنضباط ومكانة 
المرأة في المجتمعين إلى الفنون انتهاء 

بثقافة الطعام.
تحدث فــي البداية هوتا عــن ابتعاد 
جيل الشباب الياباني عن التقاليد اليابانية 
الروحي  بالجانــب  المرتبطة  المتوارثــة 
مــن ثقافتهم، والذي لمس حضوره بقوة 
فــي إيقاع الحياة اليوميــة في اإلمارات. 
ثــم تحدثت الهنــوف عن أوجه الشــبه 
الذي تلقــاه المرأة اإلماراتيــة واليابانية 
من حكومتهــا ومجتمعهــا، لتحتل أعلى 
المناصــب وتشــارك في بنــاء المجتمع 

وتقدمه على حد سواء. 

العالقة  ســليمان  محسن  واســتعرض 
الوثيقة التي تربط بين المســرح الياباني 
والديانــات، ليقول ان بدايات المســرح 
انطلقت من المعابد، وأشار إلى أن بعض 
العروض المســرحية تســتمر مــا يقرب 
من ســبع ساعات وأخرى تســتمر لمدة 
24 ســاعة. وقال ان أعمالهم المســرحية 
وأدوار الممثلين بمثابة حالة من الخشوع 

والتأمل الروحاني.
وحينمــا وصــل حــوار الجلســة إلى 
الطعام، أجمع كل من ســليمان والهنوف 

المطبخ  لنكهــات  على صعوبــة تقبلهما 
الياباني التي تخلو مــن أية بهارات، إلى 
المحدودة  الصغيــرة  الكميــات  جانــب 
للوجبــة. وهنــا ابتســم هوتا وقــال ان 
ثقافتهــم تعتمد على النــوع وليس الكم 
كما هي أشعار الهايكو القصيرة المختزلة، 
كما أن خلو مكونات الطعام من البهارات 
وفي بعض األحيــان تناولها نيئة، بهدف 
التمتــع بمذاقهــا العضــوي، كذلك األمر 
بالنســبة للعناية بجمالية ألوان األصناف 
التي تشــبع العين، لتكتمل متعة المذاق 

بمالمسة الطعام باليد. 
ُيذكــر أن مبــادرة «تبــادل الكّتاب» 
توجــت مرحلتهــا األولــى من أنشــطة 
«برنامــج دبي الدولي للكّتــاب» والتي 
أطلقتهــا مؤسســة محمد بن راشــد آل 
مكتوم قبل عام، بالتعاون مع مؤسســة 
بإصــدار  اليابانيــة،  والفنــون  الثقافــة 
اإلماراتيين  الكّتــاب  لنتــاج  المؤسســة 
الثالثة الذين شاركوا في هذه المبادرة، 
وهم: الشــاعران طالل ســالم والهنوف 

محمد والقاص محسن سليمان. 

■ الهنوف وهوتا وسليمان في حوار مع خادم  |  تصوير - زافيير ويلسون

تدفع الظروف غير المستقرة التي تعيشها 
العديــد من البلــدان العربيــة، الكثيرين 
إلــى طــرح العديد من التســاؤالت التي 
يحــاول البعض البحث عن أجوبة لها عبر 
إعادة قراءة التاريخ، والبحث عن أحداث 
مشــابهة. وعليه كان مــن الطبيعي اللقاء 
بالمؤرخ العســكري والروائــي البريطاني 
أنطونــي بيفور المشــارك فــي عدد من 
جلســات المهرجــان، وطــرح بعض تلك 
التساؤالت، حيث يرى أن التاريخ كاألدب 
يحتــاج إلى نضج وال ُيكتــب إال بعد 50 

عاماً.
ويقول بيفور الحائــز على العديد من 
الجوائز، إن كان التاريخ ســيكتب حقيقة 
مــا يجري: كانت المنظومة الســائدة في 
الماضي القديم أن يكتب المنتصر التاريخ 
برؤيتــه، لكن الزمــن تغيــر والدليل أن 
من كتب تاريخ الحرب األهلية اإلسبانية 
الجنــرال  جماعــة  وليــس  الخاســرون، 

«فرانكو». 
ويبادر بالقــول: «الخطر الذي نواجهه 
حالياً في وصف مــا يحدث في المنطقة 
بالحرب العالمية الثالثة. ونحن ال يمكننا 
علــى اإلطــالق مقارنــة ما يجــري حالياً 
بأحــداث الحــرب العالميــة األولــى أو 
الثانيــة. وحينما أقول الخطــر فأنا أقصد 
الجماعــات اإلرهابيــة المتطرفة كداعش 

التــي يجب أال يتم التعامــل معها خارج 
منظومة جهــة متطرفة تهدد أمن الدول. 
علينا أال نعطيها كينونة خارج هذا اإلطار، 
وأال نتعامــل معهــا كثقافة تتبــع بلد أو 

دين».
ويعود بيفور إلى محور الســؤال قائًال: 
ما ُيكتــب اآلن ليــس بالتاريــخ، فكتابة 
التاريخ مثــل األدب تحتاج إلى زمن كي 
تنضج الرؤية وتتبلور بكافة معطياتها، فال 
يمكن كتابــة التاريخ قبل مضي ما يقرب 
مــن 50 عاماً على األحــداث. وأنا أرفض 
نظريــة هتلر التــي تعتبر التاريــخ علماً. 
كمــا يحتــاج المؤرخ هذه المــدة للفهم 
بموضوعيــة بعيداً عن إطــالق األحكام، 

عليه أن يكون مستقًال قدر اإلمكان. 

■ أنطوني بيفور   

تجلــت البهجــة صبــاح أمس فــي أروقة 
المهرجان، إذ امتــألت القاعات والممرات 
حيويــة ومرحاً بحضور األطفــال الذين لم 
يتوقفــوا عــن الركض والتقــاط الصور مع 
الشخصيات الكرتونية، وتباهت الصغيرات 
بارتداء أزياء األميرات، كما تسابق األطفال 
علــى حضــور الجلســات الخاصــة بهــم، 
يملؤهم الشــغف للقــاء مؤلفي قصصهم 
الرائعين، والتمتع بالرســوم وتجربة أجواء 

الخيال العلمي واإلثارة. 

أعلن مهرجان طيران اإلمارات لآلداب 2016 
أمس عن الفائزين في مسابقة «صور وحكايا 
380»، التي تم إطالقها بالشــراكة مع طيران 
اإلمــارات، إذ تّم تكريم الفائزين خالل حفل 
كبيــر أقيم على هامــش المهرجان، وحصل 
الفائــزون علــى أربع تذاكر للســفر إلى أي 
وجهة في العالم ضمن شبكة محطات طيران 
اإلمــارات التي تخدمها بطائــرات اإليرباص 
A380. أطلقــت الــدورة األولى من الجائزة 
هــذا العام بالتعــاون مع طيــران اإلمارات، 
ودار موضوعهــا حول التقاط صورة تتعلق بـ 
«الزمن» موضوع المهرجان، وكتابة تعليق ال 

يزيد على 380 كلمة.
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أخــذ مهرجــان طيــران اإلمــارات لآلداب 
كتابــه وأدبــاءه وجمهوره، فــي رحلة ليلية 
خــارج الزمن، باتجــاه أمســية «أبيات من 
أعمــاق الصحــراء»، التي نظمــت بالتعاون 
مع «دبي للثقافــة»، حيث حط بهم الرحال 
في «محمية دبــي الصحراوية»، ليتوقف أي 
تواصل لهم مع العالم الخارجي. وفي هدأة 
الليــل وجمال تباين كثبــان الصحراء وأنغام 
العود، وأصالة كرم الضيافــة العربية، اختار 
الضيــوف أمكنتهم في الخيام، التي تشــكل 
حلقة تحيط بخشــبة مســرح تشكله مراتب 
الجلســات العربيــة لالســتماع إلى شــعراء 

األمسية الخمسة من ثقافات مختلفة. 

«شعبنا أسعد شعوب األرض دوم.. يعل فال 
الخيــر لبالدي يدوم» مطلع قصيدة «أســعد 
شــعب» لصاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكــم دبي، رعاه الله، التي 
افتتحت األمســية، التي ألقتهــا الطفلة نور 

خالد بإحساس عال وأداء مميز.
وأخــذ كل شــاعر قدمــه عريــف الحفل 
إبراهيم اســتادي، الحضور عبر قصائده إلى 
كثبان ووديان وفضاءات، تباعدت وتقاربت 
بمحاورها اإلنسانية واألفكار وحس الفكاهة 
والتأمل والنقد. وســافر الجميع مع سايمون 
أرميتاج الذي أطلق عليــه في بريطانيا عام 
1999 لقب «شــاعر األلفية»، وهو معروف 
بشعره الفلسفي العميق إلى عوالم الطبيعة 
مــروراً بقصيــدة «المطر»، و«الثلــج» التي 
يقــول فــي مقطع منها: «أرســلت الســماء 
رسالتها الخاوية. المستنقع في غيبوبة. الثلج 
كالمياه نائم، بشــفرة تكتــم الصمت لتربك 

الضجيج، وتعطل الحركة، وتوقف الزمن».

وكان لشــعر غريس نيكولــز التي فازت عام 
1983 بجائزة الكومنولث للشعر، نكهة أخرى 
هزت أوتار مشــاعر الكثيريــن وهي تحكي 
عــن تلك المهاجــرة الكاريبيــة، التي تحاول 
التأقلم مــع بلدها الجديد أو «نصيحة لعبور 

الشــارع فــي دلهي»، التي تقــول في مقطع 
منهــا: «التقاط اإليقاع الصحيح، يغير طريقة 

عبورك الشارع إلى األبد».
ولــم يتوقــف الجمهــور عــن الضحــك 
والتصفيــق لدى اســتماعه وقصائد الشــاب 
هاري بيكر، التي تجمع بين الطرافة والذكاء، 

فقــد جمــع في قصائــده بيــن تخصصه في 
علم الرياضيــات والتالعب بمعاني الكلمات 
واإليقــاع، كما في قصيدته عــن الحب عند 
األرقــام الفرديــة ومنهــا هــذا المقتطــف: 
يســتيقظ الرقم 59 علــى الجهة األخرى من 
الســرير، ويدرك أن شعره بالكامل في اتجاه 

واحد من رأســه، وتطلب منه تعديل تبعات 
نومتــه عمل دقيقة، ينتقل بعدها إلى وصف 
إعجابه بالرقم 60 الذي ال تتوافق معه، وفيما 
هــو في حالة خيبــة يلتقي بالرقــم 61 إلى 
يكتشف أن العوامل المشتركة في ما بينهما 
تعمــق مــن توافــق انجذابه لها. كمــا ألقى 

قصيــدة أخرى عن الفالفل فــي ألمانيا التي 
يتحدث عنها فيل العاشق لها، والتي أضحكت 

الجمهور دون توقف.

أما الشــاعر المخضــرم جون آغــارد الحائز 
وســام الملكة البريطاني الذهبي للشعر عام 
2012، فقد أســر الجمهور بجمالية أشعاره، 
وعزفــه على الفلوت الخشــبي بين المقاطع 
الدرامــي لقصيدته «هجين»  للبعــد  تعزيزاً 
التي يبدأها باعتذاره عن كونه هجيناً منبوذاً 
«اعذرنــي لوقوفــي على رجل واحــدة فأنا 
هجيــن»، ثم يبدأ بأســلوب هجائي غاضب: 
«مــاذا تعنــي حينما تقــول إنــك هجين أو 
نصــف إنســان؟ هل تعني أن كانفا بيكاســو 
التــي يمــزج عليها األحمــر باألخضــر، أنها 
هجينة؟ «وهكذا يســتمر في تصعيد األمثلة 
مروراً بتشايكوفسكي الذي يتساءل إن كانت 
ألحانه هجينة ألنه يعزفها على مفاتيح البيانو 

البيضاء والسوداء؟».

وأتى مســك الختام مع الشــاعرة والمخرجة 
اإلماراتيــة نجــوم الغانــم، التــي تعتبر ابنة 
المهرجــان الروحيــة منذ انطالقتــه، ليحلّق 
الجمهــور معها ومع جوليا جونســون، التي 
قرأت ترجمة أشــعارها إلى اإلنجليزية، إلى 
عوالم دواخل اإلنســان الشرقي الذي تضيق 
روحــه بأثقال الحيــاة، ومــن القصائد التي 
قرأتها «ماء المســاء» ومنها هذا المقتطف: 
لنطرق باب الليل/  فإن أجابت أرواحه فألنها/  
مستيقظة.../  وألنها مستيقظة/  فستصغي إلى 
صــوت خوفنــا الذي يشــبه/  صــراخ الطيور 
المهاجــرة في العتمة/  كلٌّ منا يشــبه اآلخر 
عندما نفّر/  ويكون علينا أن ال نترك أثراً/  في 
مكان/  وال حتى في ذّرة الهواء/  لنطرْق باب 

الليل/  ونحلم أنه سُيفتح لنا».

■ استمتع الجمهور بالشعر وسط أجواء الضيافة العربية   |  تصوير - دينيس ماالري 

كخليــة نحل ال تتوقف عــن العمل، يعمل 
المتطوعون في المهرجان، ليقدموا لضيوفه 
تجربــة حافلة بالنجــاح، ُتراقبهم من بعيد، 
فتجدهم هنا وهناك، يجيبون عن األســئلة 
بحرفيــة، ويوجهون الحضــور إلى القاعات 
ليتيحوا  الصفــوف  المختلفــة، وينظمــون 
للجميــع الحصــول على توقيعــات ُكتابهم 

المفضلين.
 تقــف معهــم للحظات، فتســتمع إلى 
قصــص لم تســمعها مــن قبل، لتكتشــف 
ســر االبتســامة المرســومة على شفاههم 
على الــدوام، وتدفعك طاقتهــم اإليجابية 
لســؤالهم حــول مصدرها، ليجيبــوك بأن 
شــغفهم للتعلم، واالســتفادة مــن فرصة 
التطــوع فــي المهرجان حافــز كبير يعزز 

طاقة العمل في دواخلهم.
«البيــان» التقت عدداً منهــم، للتعرف 
علــى مهامهــم وأدوارهــم، لتؤكــد ريــا 

شيراســتوس من الهند، أنها تشــارك للمرة 
الثانيــة متطوعــة فــي المهرجــان، وعن 
تجربتهــا قالــت: اكتســبت خبــرة كبيرة، 
وتعرفــت إلى أســماء مهمة فــي مختلف 
مجاالت الحياة، كاألدب والشــعر واإلعالم 
والعلــوم المختلفــة، وتابعــت تغطيــات 
بعــض الجلســات من خالل إشــرافي على 
التنظيــم، واســتفدت الكثيــر منهــا، كما 
التقيت عدداً كبيراً من المؤلفين المفضلين 
لدي، وأشــخاصاً وزواراً من مختلف الدول 

والثقافات.
فوجئــت  أنهــا  شيراســتوس  وذكــرت 
بشــغف الكثيرين بالقراءة، الفتة إلى أنها 

قابلــت زواراً كثيريــن قصــدوا المهرجان 
للقــاء ُكتابهم المفضليــن، وقالت: التقيت 
زوجين قدما من أســتراليا لمقابلة مؤلف 
اعتادا قراءة كتبه، وأصرا على لقائه بعدما 
ســمعا عن مشــاركته في المهرجان، وكانا 
بلقائه، وأثارتني سعادتهما  ســعيدين جداً 
وتعلمت معنى الشــغف للقراءة من هذا 

الموقف.

وللمــرة الثالثة على التوالي، تشــارك نبيهة 
تنوير من باكستان متطوعة في المهرجان، 
وعــن تجربتها قالت: أصبح المهرجان جزءاً 

منــي، أراه يتطــور عاماً بعد عام، وأشــعر 
برابط قوي بيني وبينه، وتسعدني المشاركة 
فيــه للفائدة الكبيرة التــي أجنيها من وراء 
ذلك، إذ تتطور شخصيتي من خالل التعامل 
مع أشخاص من مختلف الثقافات، كما تتاح 
لي فرصــة نادرة ال يحصــل عليها الجميع، 
وتتمثــل فــي قدرتــي علــى التقــاء نخبة 
من أهــم المؤلفين والروائيين والشــعراء، 

ألكتسب خبرات كثيرة منهم.
وعن دورها قالت: أقوم بتنظيم األمور 
في المهرجان، من حيث توجيه الزوار نحو 
أماكن توقيــع كاتبهم المفضل، كما أحرص 
على توفير كل المعلومات التي يحتاجونها، 

ليحصلوا على أكبر فائدة.
ورغــم قضائها لوقــت طويل في أروقة 
المهرجــان، إال أن نبيهة تــرى في التطوع 
متعة ال مثيــل لها، وقالت: رغم التعب إال 
أن ســعادتي بمســاعدة اآلخرين تنسيني 
التعــب، إضافــة إلى أنــي أســتمتع كثيراً 
بمشــاركة الجمهور لحظاتــه الفريدة حين 
يلتقي باألشــخاص والشــخصيات المحببة 
لديــه، لنعيــش معــه لحظــات مملــوءة 

بالدموع واالبتسامات.

وألول مــرة يشــارك جيــك ماكويــن من 

المتحــدة األميركية متطوعاً في  الواليات 
المهرجــان، وعن ذلك قــال: لم أتوقع أن 
أســتمتع بهــذا التجربة بهــذا القدر، فقد 
قابلــت أســماء مهمة كانــت أكبر من أن 
أحلــم بلقائها، كمــا تعلمــت الكثير من 
خالل التواصل المباشــر مع أشــخاص من 
مختلــف الثقافات، لتزداد ثقتي بنفســي. 
وذكر ماكويــن أن دوره يتمثل في توجيه 
الجمهــور إلى قاعات الجلســات، وتوفير 
المعلومات التي يحتاجونها، ومراقبة قسم 

التوقيعات وتنظيم الطوابير. 

رغــم أن عمرها ال يتجاوز 17 عاماً، إال أن 
الرغبة في مســاعدة اآلخريــن بال مقابل، 
كانت دائماً مــا تراود ريا بينتو من الهند، 
التي قررت هذا العام أن تشــارك متطوعة 
في المهرجان، وعن تجربتها قالت: أشــعر 
بمتعة خاصة حين أســاعد اآلخرين، وفي 
المهرجان تعلمت أشــياء كثيرة، وتعرفت 

على أشخاص من مختلف دول العالم.
وأشــارت بينتو إلى أن ثقتها بنفســها 
تضاعفت من خالل تواصلها مع الجمهور، 
وقدرتهــا علــى توصيــل المعلومــة لكل 
مــن يحتاجها، مؤكدة أنها ســتكرر تجربة 

التطوع في الدورة المقبلة.

■ ريا بينتو   ■ جين ماكوين    ■ نبيهة تنوير   ■ ريا شيراستوس    

 –
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من النقــاط التي يؤكد عليهــا نظام «فينغ 
شوي»، أنه يجب فصل منطقة العمل تماماً 
عن منطقة الراحة، وذلك ألن منطقة العمل 
هي منطقة التركيز والتحفيز على النشــاط 
وتجميــع األفكار، ولــذا يجب تجنب وضع 
ســرير في غرفــة المكتب، لمــا قد يمنحه 
ذلك من شعور بالكســل والحاجة للراحة، 
في حيــن أنه من المفتــرض أن تتوفر في 
غرفة العمل كل عوامل التحفيز والدافعية. 
كمــا يجب تجنــب وضع مكتــب أو جهاز 
حاسوب في غرفة النوم، لما قد يمنحه من 
شعور بالنشــاط والتحفيز في وقت يحتاج 

اإلنسان فيه للهدوء واالسترخاء.

أن تدخل منزلك، فتجــد الطاقة اإليجابية 
تحيط بك من كل جانــب، فهذا ما يتمنى 
أن يجده كل شــخص في بيتــه، وبالعودة 
إلــى 4000 ســنة مضت، نجــد أن مفهوم 
الطاقة اإليجابية كان حاضراً، إذ نشأت في 
تلك الفترة فلســفة الـ«فينغ شوي» وهي 
عبارة عــن فن صيني يعتمــد على تناغم 
الفضــاء المحيط مع تدفقــات الطاقة من 
خــالل البيئة التي نعيش فيهــا، والتصالح 
مــع النفــس ومــع الطبيعــة المحيطــة 
باإلنســان، وتأتــي هذه الطاقــة من قطع 
األثاث والكائنات المحيطة بنا ِمن أصدقاء 
وغيرهم، ما ينعكس على نفســية اإلنسان 

وصحته.
المصممــة  مــع  تواصلــت  «البيــان» 
الداخلية سالي عطياني، التي تحدثت عن 
الـ«فينغ شــوي» ســتايل، الفتــة إلى أنه 
يعتمد أسســاً معينة فــي تطبيقه، ونقاطاً 
مهمــة يجب أخذهــا في عيــن االعتبار، 

ومنها:
مدخل البيــت: يجب أن يكــون مرتباً   
بشــكل ال يعيق حركة اإلنســان، ليتيح 
له المجال للتحــرك بحرية دون توخي 

الحــذر، وُيحبَّذ أن يتوفــر في المدخل 
عنصــر الطبيعــة ما يعطي اإلحســاس 

بالحيوية والسعادة.
تجنــب الفوضــى: يجب الحــرص على   
الترتيب والتنظيم، وأن يكون كل شيء 
فــي مكانه الصحيح، ما يعطي شــعوراً 
ش  ُتشوِّ فالفوضى  والهدوء،  باالسترخاء 
األفكار وتنعكس على اإلنســان ســلباً، 

فيصاب بالكآبة، ويزيد انفعاله.
ترتيــب األثــاث بطريقــة صحيحة: بما   
يحافظ على الطاقة اإليجابية، والحرص 

الحائــط مواجهــاً  علــى أن ال يكــون 
لإلنسان، بل خلف المقاعد التي يجلس 
عليهــا، وذلــك ألن الجــدران تعكــس 

الطاقة السلبية بشكل مضاعف.
اإلصالحــات: يجــب الحــرص علــى   
عــدم ترك أي قطعة أثاث مكســورة، 
ســواء كانت بابــاً أو خزانــة أو أحد 
القطع المكسورة  األدراج، وذلك ألن 
تقيــد الطاقــة اإليجابيــة، كما يجب 
التخلــص من كل الذكريــات الحزينة، 
واألكسسوارات التي تبعث في النفس 
الشــعور بالحزن، وذلــك ألنها تبعث 
الطاقة الســلبية، فأي شــيء مكسور 
ن الطاقــة الســلبية، فــال يصبح  ُيخــزِّ

عاكساً للطاقة اإليجابية.
االبتعــاد قــدر اإلمــكان عــن القطــع   
ذات الزوايــا الحــادة: إذ يفضل تجنب 
قطــع األثاث التي تحتــوي زوايا حادة 
كالطــاوالت مثــًال، كونهــا تعطي طاقة 
ســلبية، الرتباطهــا بــاألذى الــذي قد 
يصيب اإلنســان، وفي حال استخدامها، 
ُيحبَّــذ تجنب وضع مرايا أمامها حتى ال 
تنعكــس الطاقة الســلبية التي تحتويها 
أكثر من مرة، إضافة إلى تجنب وضعها 

ُمواِجهًة لإلنسان.

■ سالي عطياني

ينتشــر خطأ شــائع في أغلب البيوت يخالف نظام «فينغ شــوي»، وهو وضع المرايا في 
مدخــل البيت، إذ تؤكد هذه الفلســفة على ضرورة تجنب تعليــق المرايا أو وضعها في 
مدخــل المنــزل، بحيث تكــون ُمواجهة لباب البيــت، وذلك ألن المرايــا تعكس الطاقة 
اإليجابية، فحين يدخل الضيوف بكل بهجتهم إلى البيت، تعكس المرآة طاقتهم اإليجابية 
خارج المنزل، ولذا فمن األفضل توزيع المرايا في غرفة االستقبال وباقي الغرف، لتعكس 

قطع الديكور بما فيها من طاقة إيجابية، فيحصل اإلنسان على طاقة مضاعفة.

لأللــوان تأثيرهــا الكبير في اإلنســان وانعكاســاتها الواضحــة عليه وعلى نفســيته، ولذا من 
الضــروري اختيــار درجــات لونية ذات انعكاس إيجابــي، فاأللوان الداكنة فــي غرفة الطعام 
تنعكس عبر اإلضاءة بشــكل ســيئ على المأكوالت، فتظهرها غير طازجة، على عكس اللونين 
البرتقالي أو األصفر اللذيْن يُظهران الطعام طازجاً وشهياً. كما ترتبط األلوان بشخصية اإلنسان 
وتنعكس عليه وعلى تصرفاته، فالشخص الهادئ بطبيعته يحتاج بعض األلوان النارية كاألحمر 

ليصبح أكثر نشاطاً، على عكس الشخص االنفعالي الذي قد يزيده األحمر انفعاًال وعصبية.

تعد عناصر الطبيعة من أجمل األكسســوارات التي يمكن اســتخدامها في تزيين البيوت، 
ويعتمد نظام «فينغ شــوي» على النباتات الخضــراء والزهور والورود في الحصول على 
الطاقة اإليجابية، كما يجب تجنب النباتات البالســتيكية كونها ال تمت للحياة بصلة، وال 
تتفاعل مع أي من مصادرها كالماء والهواء، ما يعطي طاقة سلبية. كما يجب أن يحتوي 
البيــت علــى عنصر الماء، كنافورة مثالً أو شــالل يتهادى الماء مــن خالله، ما يبعث في 

النفس حياة وطاقة إيجابية، ويوحي بالهدوء والسكينة واالسترخاء.
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كوني على استعداد تام للتألق هذا الموسم 
ولفت األنظار مع التشــكيلة العصرية من 
األحذيــة الفاخــرة لربيع وصيــف 2015 
من «ســتيف مادن» ذات األربطة العالية 

الجذابــة بتقطيعاتهــا وألوانهــا األنيقة 
واألزرق  والبيــج  األحمــر  مثــل 
واألســود الكالسيكي، فكل تصميم 
منهــا يحمل خصوصيــة تميزه عن 

غيره، واكبي روح الموسم بتصاميم 
ترتدي حلة الربيع وتمنحك التميز 

الذي تبحثين عنه.

كوني األكثر تميــزاً بإطاللة مبهرة 
لــكأس دبي  الخيــل  فــي ســباق 
العالمــي هذا العام، مع تشــكيلة 
حقائــب الكلتــش المميــزة مــن 
«كاربيزا»حيث يمكنك تنسيقها مع 
أزيائــك في مختلف المناســبات، 

باأللــوان  وتتميزالتشــكيلة 
الذهــب  وسالســل  المشــرقة 
الراقيــة التي تتربــع على عرش 
الموضــة هــذا الموســم، كمــا 
تعكــس الضــوء على أســلوبك 
الكالسيكي وأناقتك الملفتة في 

كل إطاللة.

مصفف الشــعر اللبناني الشــهير طوني مندلق من 
أشــهر األســماء في عالم التجميل النسائي بالعالم 
العربــي، فهــو اســم يتخطى حــدود بلــده لبنان، 
ويتعدى حاجز المحلية ليصــل إلي العالمية بخبرة 
طويلــة فــي مجال تصفيف الشــعر وســيرة مهنية 
تصــل إلى أكثر مــن 25 عامــاً حافلــة باإلنجازات 
منها حصوله علي لقب «أفضل مصفف شــعرعربي 
لعام 2015» فموهبته وشــغفه لمهنته في تصفيف 
وابتكار تســريحات جديدة جعل لــه بصمة خاصة 
به ال ينافســه عليها أحد فقد تألقت بأنامله أشــهر 
نجمات العالم العربــي، ومؤخراً افتتح أول صالون 
لــه في اإلمــارات في فندق ســانت ريجيس بدبي، 
إلتقت «البيان» بالمصفف الشــهير طوني المندلق 

وكان معه هذا الحوار.
ما صيحات وتســريحات الشــعر األكثر شيوعاً 

في 2016 ؟ 
من أكثرالتســريحات انتشــارا هذا العام، تســريحة 
الشــاطيء، والتي تتميز بتموجات الشــعرالعريضة 
لتعطي الشــعرمظهرا طبيعيــا جذاباً، أما بالنســبة 
لقصات الشــعر فيدرج الشــعر بطــول واحد على 
مســتوى األكتاف والذي يتماشى كثيرا مع تموجات 
الشــعر العريضــة، وأنــا أعتبر هــذه الموضة هي 
المفضلــة لدي، وقد بــدأت بالفنانة نــوال الزغبي 
والتــي ظهرت بها منذ وقت قريب، وبدت في غاية 
النعومة والجمال وخاصة مع اللون األشــقر الذهبي 

المضيء.
تعاونت مع الكثير من النجمات، ما الذي يميز 

كل منهن ؟
مــن خالل تعاوني الدائم مع الفنانات مثل شــيرين 

عبــد الوهاب، نــوال الزغبي، يارا، نانســي عجرم، 
أنغام، أســتطيع أن اقول إن كل فنانة لها شــخصية 
معينة أحب أن أدرســها جيدا ألصمــم ما يليق بها 
وبستايلها، كما أحب أن أضع لمستي المميزة بحيث 

يستطيع الشخص أن يميز تسريحتي عن غيرها. 
ما ألوان الشعر المناسبة للنساء العربيات؟

أصبح كل شيء يليق بالمرأة العربية كاللون األشقر 
واألحمــر والبنــي، فالموضة اليوم ترتكز وبشــكل 
كبير على لون البشــرة وشخصية المرأة لذلك عليها 

اختيار ما يتماشى مع لون بشرتها أوالً وأخيرا.
هل تخشى المنافسة القوية في دبي؟ 

أنا ال أخشى المنافسة بل أحبها، ولكني ال أقدم على 

فعل أي شيء بدون دراسة، وهذا ما 
فعلتــه قبل افتتــاح الصالون هنا في 

دبــي، فبعــد خبرة أكثر مــن 25 عاماً 
في هذا المجال أستطيع أن أكون مميًزا 

وأضع بصمتي الخاصة في مجال تصفيف 
الشعرفي ظل وجود المنافسة القوية.

مــا اكسســوارات الشــعر الرائجة هذا 
تســريحات  فــي  ودورهــا  الموســم، 

المندلق؟
موضة أكسســوارات الشــعر دارجة منذ فترة، 
ولكن هذه الســنة بالتحديد انتشــرت بشكل 

كبيرومذهل، وأنا أعتمد عليها منذ وقت 
طويل وباألخص مــع الفنانات مثل 

شــيرين عبدالوهــاب و نوال 
أقوم  اليــوم  و  الزغبــي 

الطرق  بشتى  بإدخالها 
الصغيروالناعم  فمنها 
نســبيا  الكبير  ومنها 
والمرصــع باللؤلؤ و 

حبات الكريســتال 
الجميلــة، كما 

درجت 
أيضــا 
الدبابيس 
الصغيرة 
المزخرفة 
أحب  والتــي 
استخدامها 
فــي 

التسريحــات 
الناعمـة.

 بدون دراسة، وهذا ما 
فتتــاح الصالون هنا في 
25 عاماً  خبرة أكثر مــن

ًل أستطيع أن أكون مميزا
 الخاصة في مجال تصفيف

 وجود المنافسة القوية.
ســوارات الشــعر الرائجة هذا

تســريحات فــي  ودورهــا   ،

ــوارات الشــعر دارجة منذ فترة، 
ســنة بالتحديد انتشــرت بشكل

وأنا أعتمد عليها منذ وقت
ص مــع الفنانات مثل

لوهــاب و نوال
أقوم يــوم 

الطرق ى 
روالناعم 
نســبيا
للؤلؤ و 

ســتال 
ا 
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تشكيلة «مارني» الجديدة لموسم ربيع 
وصيــف 2016 تعتمــد على اســتخدام 
الطابع التجريدي للتمرد على المألوف، 
وابتكار لغة بصرية مميزة قوامها األلوان 
الفريــدة، التي ال تقف عند مصدر إلهام 
محدد بعينه، من خالل تصاميم مبتكرة 
تنســاب علــى الجســم برشــاقة كبيرة 
مع ســمات نحتية غير حــادة، وتطغى 
على هــذه التصاميــم إشــراقة األلوان 

الثابتــة التي تقدم لوحة غريبة وجذابة، 
التصميمية  الخطــوط  رقــة  وتتماهــى 
العامــة مــع جمالية الخطــوط المائلة، 
لتضفي لمســات نابضــة بالحيوية على 
التصاميــم، التي تم إثراؤها بقطع ضيقة 
مستوحاة من مالبس الغواصين، ويمكن 

ارتداؤها تحت األزياء األساسية.
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الشــارقة  مرشــدات  مفوضيــة  نظمــت 
تحــت  ترفيهيــاً  أمــس، يومــاً  اول مــن 
عنــوان «يوم ألمــي»، وذلك فــي مقرها 
بمشــاركة أكثر من 200 زهرة ومرشــدة 
وأكثــر مــن 80 أما، وذلك بهــدف تكريم 
األمهات واالحتفاء بهن، وتســليط الضوء 
علــى دورهــن العظيم في بناء األســرة، 
ومساهمتهن الفاعلة في خدمة المجتمع، 
وأتاحت المناســبة االلتقاء والتعرف على 
بعضهن البعض، وشــهد تنظيم العديد من 
الفعاليــات الترفيهيــة، التي شــاركت من 
خاللها الزهرات والمرشــدات وبمساعدة 
األمهات في مســابقة لعمــل أفضل قالب 

حلوى، ومســابقة أخرى لترتيب وتنسيق 
الزهور، كمــا نُظمت مجموعة من الورش 
في مجــاالت الرســم، والطبــخ، وصناعة 
الصابــون، واســتمتع الجميــع بقضاء يوم 

ترفيهي عائلي رائع.
وقالت شيخة الشامسي، مدير مساعد في 
مفوضية مرشدات الشارقة: «سعداء بنجاح 
اليوم الترفيهي وباإلقبال الكبير الذي شهده 
من قبل أمهات الزهرات والمرشدات، وقد 
قمنا بتنظيم يوم ألمــي تقديراً منا للدور 
 الكبير الذي تقوم به األم في تربية األبناء 
الشارقة - البيان  والفتيات».    

اختتــم معــرض ”تراثنــا فخــر وانتماء“ 
فعالياته بمركز مدينة زايد لتعليم الكبار- 
إناث بالمنطقة الغربية. اســتمر المعرض 
لمدة عشرة أيام وتضمن األدوات التراثية 
القديمــة والعديد مــن المنتجات التراثية 

واألعمال اليدوية من إنتاج الدارسات.
واشــاد صالح جــذالن المزروعــي المدير 
اإلقليمــي لمجلــس أبوظبــي للتعليم في 
التراثية  بالمنتجــات  الغربيــة،  المنطقــة 
بالمعرض وبتشجيع الدارسات على تسويق 
ابداعاتهــن. وأكــد أن المجلس يدعم تلك 
الفعاليات ويشجع المبتكرين. واضاف أن 
مركز تعليم الكبار نجح في التشجيع على 

االنتــاج واالتفاق على تســويق المنتجات 
في المهرجانات بالمنطقة الغربية.

وأكدت حمــدة المنصــوري مديرة مركز 
مدينة زايد لتعليم الكبار - إناث بالمنطقة 
الغربيــة، أن الهدف من إقامــة المعرض 
إبــراز دور المرأة في تراث اإلمارات منذ 
القــدم إلى الوقــت الحالي، مــع االعتزاز 
والفخر بأمجاد األجداد مع المحافظة على 
الموروثات الشعبية التي تزخر بها دولتنا 

الحبيبة .

«دور المســرح يكمن في أنه نبع التغيير 
في المجتمع»، جملة تســلح بها د. يحيى 
البشــتاوي رئيس قسم الفنون المسرحية 
في الجامعة األردنية، في كتابه «استلهام 
ليذكرنا  العربــي»،  المســرح  التراث في 
من خاللها بأهمية المســرح، ال سيما وأن 
البشــتاوي يحمل بجعبتــه عديد األعمال 
المقتبســة في بعضها عن روايات عربية. 
لعل آخرهــا «أعراس آمنة» وهو العرض 
الذي ضجت به جنبات المســارح العربية 
ألكثر من 28 مــرة، ومن قبله «عائد إلى 
حيفا» الذي جاء بصيغة الموندراما معيداً 
طرح أسئلة «حارة» طرحها الراحل غسان 
كنفاني في 1968 ولم تخفت «حرارتها» 
حتــى يومنــا الحاضــر. إذن نحــن أمام 
الفلســطينية  القضية  اســتحضرا  عرضين 
بكل عنفوانها، ورفعا «المقاومة» شــعاراً 
لهمــا، ليعبــرا في اســقاطاتهما عن حالة 
الواقــع السياســي واالجتماعــي العربي 
الراهــن، ليبدو أن البشــتاوي في أعماله 
المســرحية مســكون بهم الفلســطيني، 
حيــث أكد في حــواره مــع «البيان» أن 
تقديم «القضية الفلسطينية على الخشبة 
يستدعي وعياً وأسلوباً تفسيرياً لمجريات 
الصراع»، مبيناً أن الشاعرية التي امتازت 
بها «أعراس آمنة» استمدت مقوماتها من 
نص إبراهيم نصر الله الروائي، مشيراً إلى 
أن اشــتغاله على النص الروائي يأتي في 

إطار اشتغاله على النص الخاص به. 

من «جثــة علــى الرصيف» لســعد الله 
وادي  فــي  الباقيــة  و«هنــد  ونــوس، 
النســناس» ألميل حبيبي، إلى «عائد إلى 
حيفــا» لغســان كنفاني، شــكلت الرواية 
مصــدر إلهام للبشــتاوي، للخــروج منها 
بعروض مسرحية مهمة، تتسق مع طبيعة 
المسرح الملحمي، حيث يقول البشتاوي 
عن ســبب اتكائه على الرواية أنه «حينما 
أختــار نصوصــاً روائية بحجــم الروايات 
التي قمت باختيارها، إنما أريد بناء النص 

الخــاص بــي إبداعياً وفكريــاً انطالقاً من 
تلك النصوص التي أصبحت تشكل مكانة 
عظيمة فــي مرجعيات المتلقي. في هذا 
السياق لدي أكثر من تجربة في االشتغال 
على النــص الروائي وكل تلــك التجارب 
هدفهــا التوصــل إلى النــص الخاص بي، 
وحينمــا قمت بإعداد مســرحية «أعراس 
آمنة» بنيت منظومتي اإلخراجية انطالقاً 
مــن منهجيــة المســرح الملحمــي التي 
تتوافق في ســرديتها مع ســردية الرواية 

إلى حد ما».

رغــم ما تحمله مســرحية «أعراس آمنة» 
مــن جــراح، إال أنهــا تصــر فــي كل مرة 
أن تطــل على الجمهور بهــدوء من حيث 
تعابير وأصوات ممثليها، متجاوزة بذلك ما 
يحمله نصها من قضية شــائكة، وفي ذلك 
أشــار البشــتاوي بأن العرض جاء «ليعبر 
عن حالة من االســتيعاب الشــامل للواقع 
السياســي العربــي والفلســطيني»، قائالً: 
«اعتمدت اللغة الســمعية والبصرية التي 
الفلسطيني  يمكنها حمل هموم اإلنســان 

ومعاناتــه تحــت االحتــالل، وألن القضية 
الفلســطينية قضية معقدة فــإن تقديمها 
يستدعي وعياً وأسلوباً تفسيرياً لمجريات 
الصراع، وبالتالي تطوير أســاليب مقاومة 
جديدة، من هنا كان االشتغال بهذا العرض 
على ضرورة كســب تواصــل المتلقي منذ 
البداية ليكون له موقف من األحداث التي 

تقدم أمامه». 

بنص يفيض بالشاعرية قدم الكاتب إبراهيم 

نصــر اللــه روايتــه «أعراس آمنــة»، وعن 
الكيفية التــي عولجت بها شــاعرية النص 
وتجســيده على الخشــبة، قال البشــتاوي: 
«النــص الروائــي يظهر شــخصية «آمنة»، 
التــي تمثل شــخصية المرأة الفلســطينية 
ضمــن جوانبهــا النضالية المتعــددة، كما 
تعبر عن شــخصية المرأة المســتضعفة». 
وأضاف: «يمكن القول ان الشاعرية العالية 
التي يحفل بها نص المســرحية اســتمدت 
مقوماتهــا من طبيعة النــص الروائي الذي 
أبدعه نصر الله، الســيما وأنــه جاء لعالم 

الرواية من الشــعر، وهــو يتصف بقدرته 
على التقــاط عديــد التفاصيــل المرتبطة 
باإلنسان الفلسطيني تحت االحتالل، وهذه 
الشــاعرية تطلبــت أن يكــون لدينا ممثل 
يمتلك قدرة التعبير عما يجول في دواخل 
الشــخصيات، من هنــا كان اختيار كل من 
الممثلين نهى سمارة وزيد خليل مصطفى 
لقناعتــي التامة بقربهما من جوهر القضية 
وبالتالي يمكن أن يتمتع أداؤهما بالصدق 
الفنــي، إضافة إلــى امكاناتهمــا اإلبداعية 

العالية في فن التمثيل».

■ نهى سمارة وزيد خليل مصطفى في أحد مشاهد «أعراس آمنة» 

■  صالح جذالن المزروعي يفتتح المعرض  |  من المصدر

■ يحيى البشتاوي   

  اوضــح يحيــي البشــتاوي 
أن شخصيات العمل «عاشت 
في أسر بناء محدد، استدعى 
مــن الممثــل والممثلة دقة 
الضبط الحركي، وبما يتوافق 
التي  القضيــة  مــع جوهــر 
األحــداث، بهدف  تعرضهــا 
الفكرية  االنطباعــات  ايجاد 
والجماليــة التــي تؤثــر في 

المتلقي سمعياً وبصرياً».
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ينتظــر الفنــان الكوميــدي رامــز جالل 
حالياً طــرح أحدث أعماله الســينمائية 
فيلــم «كنغر حبنــا» فــي دور العرض، 
بعدما انتهى خالل األيام األخيرة من كل 
عمليات تصوير العمــل، والفيلم تعاون 
فيــه رامز مــع المخرج أحمــد البدري 
والسيناريســت لؤي الســيد، ويشــاركه 
بطولــة الفيلم كل مــن الفنانين إدوارد 
وســارة ســالمة والفنان الكويتي داوود 

حسين.
تدور أحداث العمل فــي إطار كوميدي 
حول شــاب يعمل لدى ثــرّي يعيش في 
القاهــرة ويتــورط فــي رعايــة حيوان 

الكنغــر الــذي اســتقدمه من أســتراليا 
إلدخــال الســعادة على نجلــه الوحيد، 
مــا يوقع به فــي العديد مــن المواقف 
الكوميدية، في ذات الوقت الذي تنشــأ 
بينه وبين طبيبة هذا الكنغر عالقة حب 
وارتباط.  القاهرة - دار اإلعالم العربية

تســتعد الفنانة المصرية إيمــان العاصي 
لخــوض تجربــة الدراما الطويلــة صاحبة 
الـــ60 حلقــة مجــدداً بعد النجــاح الذي 
حققه مسلســلها «حب ال يمــوت» الذي 
ينتمي إلى النوعية نفســها، العمل الجديد 
يحمل اســم «ســبع بنات»، وتتعاون فيه 
إيمان مع المؤلف أحمد صبحي والمخرج 
محمد النقلي، ومــن المقرر بدء تصويره 
مطلع أغسطس المقبل فور انتهاء الموسم 

الرمضاني المقبل.
ونجحــت الشــركة المنتجــة للعمــل في 
التعاقد مع أكثر من فنانة أخرى للمشاركة 
فــي بطولــة العمل حتــى اآلن، وهن عال 

غانــم ومــي ســليم وميريهــان حســين 
وريــم مصطفــى.   يذكــران بدايــة عمل 
ايمــان العاصي بالفن بمسلســل ”أمس ال 
يموت“  مع الفنانة رغدة ورياض الخولي، 
حيــث لعبت دور ابنــة الفنانة رغدة في 
المسلســل، بعد ذلك قامــت بأداء العديد 
مــن األدوار الثانوية والرئيســية بشــكل 
مكثــف فــي التلفزيون وبعــض األعمال 
السينمائية.  القاهرة - دار اإلعالم العربية

■ إيمان العاصي■ رامز جالل

رمــوش مــن الحريــر والفــرو، وحقائب 
مصنوعــة يدويــاً مــن جلــود الثعابيــن، 
وإكسســوارات متعــددة االســتخدامات، 
واألكثــر إثارة مــن ذلك انطــالق موضة 
الرســم على العباءات في الدورة العاشرة 
لمعــرض «ألماس بــازار»، الذي ُدشــنت 
فعالياته أمس، فــي قاعة األلماس بفندق 
العنوان دبــي مول، تحت شــعار «وجهة 
المرأة العربيــة»، تزامناً مع يــوم المرأة 

العالمي ويوم األم. 
أكدت زينب اســكندر، منظمة «ألماس 
بــازار»، أن المعرض لم يعد منصة تعرف 
المــرأة علــى أحــدث توجهــات الموضة 
وابتــكارات المصمميــن والمصممات في 
مجال األزياء والديكور والتجميل واللياقة 
البدنيــة، بل أصبح وجهة مثالية توفر على 
النســاء عناء التجــول بين المتاجــر بحثاً 
عن القصات والتصاميم الجديدة، وقالت: 
يشــارك في المعرض نحو 70 عارضاً، وقد 
تــم انتقاؤهــم بعناية كبيــرة وفق أعلى 
معايير التميز، حرصاً منا على جهد ووقت 
الزائــرات، وبمــا يضمن تعزيــز جمالهن 

وشغفهن بالموضة. 

مــن جانبها أكــدت ريما علــي، «بلوغر» 
متخصصــة فــي الموضــة والجمــال، أن 
المعرض يعكس تطور مســتوى المواهب 
فــي المنطقة، وقالــت: يؤكد المعرض أن 
الصحة أساس األناقة والجمال، وذلك عبر 
مشــاركة عدد من خبــراء الصحة واللياقة 
البدنية إلى جانب مصممين األزياء وصناع 
العطور ومهندســي الديكــور، وهو أيضاً 
فرصــة لالطــالع على توجهــات وخطوط 

الموضة الخليجية. 

حول موضة الرســم علــى العباءات، التي 
أبهــرت زوار المعرض، الــذي يقام تحت 
رعاية الشيخة فاطمة بنت حشر بن دلموك، 
رئيسة مجلس إدارة جمعية سواعد الخير، 
تقول مهندســة الديكور سهام عبدالقادر: 
المنزلية  واإلكسسوارات  بالديكور  شغفي 
ال يقل أبــداً عن ولعي بالفن التشــكيلي، 
حيــث قمت بتجريــب كل أنواع الرســم 
بما ذلك الرســم على اللوحات والجدران 

واألخشاب. 
ســهام  تشــكيلة  عبــاءة  كل  تجســد 
الجديدة، لوحة فنيــة بحد ذاتها، خصوصاً 
وإنها اســتوحت الرســومات التــي تزينها 
من ذكرياتها الخاصة أثناء السفر وزيارتها 
ألهــم المعالــم الســياحية إضافــة إلــى 
الطبيعــة، وقالت: ابتكرت أخيــراً موضة 
الرســم على العباءات باســتخدام األلوان، 
التي حظيت بإقبال واســع من الشــابات 
والســيدات نظراً لغرابتهــا وتفرد فكرتها، 
ومــن أبرز مزايــا هذا الصنــف اإلبداعي 
الجديد من العباءات، أنه يمكن للســيدة 
ارتداؤهــا في المناســبات مثــل حفالت 
العائلية، إضافة إلى  الزفاف والتجمعــات 
أن األلــوان ال تتأثــر بالمــاء أو عمليــات 

الغســيل والكي المتكــرر، ويمكن تزيين 
الرســمة علــى العبــاءة باإلكسســوارات 
حســب ذوق المرأة، وليس هذا وحسب، 
بل بإمكان الســيدة أن تختار الرسمة التي 
تفضلهــا وتلبي طموحهــا بالتميز والتألق، 
ألقــوم بتنفيذها في أقل مــن 30 دقيقة، 
وذلك تبعاً لنوع القماش الذي أرسم عليه، 

حيــث إن الرســم على الحرير والســاتان 
يســتغرق وقتاً أقل من الرسم على أنواع 

أخرى من األقمشة. 

حول رمــوش الحرير والفــرو، قالت نورا 
سالم: أردت وصديقتي سالي تعزيز جمال 

المرأة برمــوش آمنة ويمكن اســتعمالها 
لفترة أطول من أنواع الرموش االصطناعية 
الموجــودة في المتاجر، وهذا حفزنا على 
االنطالق بمشــروع «الش دبي» منذ نحو 

عام تقريباً. 
بالنجــاح  مشــروعنا  تــوج  أضافــت: 
واالنتشــار وإقبال الشــابات، السيما وإنه 

يمكن اســتخدام الرمــوش المصنوعة من 
الحريــر والفرو مــن 15 20- مرة، وذلك 
حســب محافظــة المرأة عليهــا عبر عدم 

تمشيطها بالمسكارا.

مصممة العباءات ســارة بابادي، قالت: 

العباءات الملونة موضة آخذة باالنتشار 
محلياً وخليجياً، وقد عززت أناقة المرأة 
وتوهجها، نظــراً لتأثيراً األلــوان الكبير 
على جاذبيــة المرأة، وهناك طلب كبير 

على األلوان واألقمشة الصيفية. 

أما مصممة المجوهرات واإلكسسوارات، 
جويــل شــبلي، أشــارت إلــى الترويج 
لتصاميمها في دبي، يفتــح أمامها آفاقاً 
أوسع، وقالت: أكثر اإلكسسوارات حظاً 
في هذا الموســم، هــي القالئد الملونة 
عمومــاً، وفي حال كانــت قصيرة فإنها 
تكــون كبيرة الحجم نوعاً ما، أما القالئد 
الطويلة فتكون ناعمة وبســيطة وتمتاز 

بتفاصيلها صغيرة الحجم. 

حقائب المصممة، سهى عتيق، استوقفت 
زائرات معرض «ألماس بازار»، وبسؤال 
المصممة عن خبايا هذا التميز، أوضحت 
أن حقائبهــا مصنوعة يدويــاً من جلود 
والفرنســية، وقالت:  اإليطالية  الثعابين 
تحظــى الحقائب يدوية الصنع، باهتمام 
النســاء الشــغوفات بالتميــز والرقــي، 
الســيما وإنها تتطلب وقتاً كبيراً لصنعها 
وال تتوفر في األسواق، ما يعزز الشعور 
لــدى المرأة بأن ما ترتديه فريد ونوعي 

وغير متاح لآلخرين. 
واستطردت: يتم تصنيع الحقائب في 
لبنان، داخل مصانع تعتمد بشــكل كبير 
على األيدي النســائية الماهرة والبارعة 

في الحرف اليدوية. 

مصممــة األزيــاء، مروة زكــي، قدمت 
أزيــاء تراثيــة بقصات رائعــة وخامات 
تليق بالسجادة الحمراء، وأخرى مناسبة 
بشــكل  اليومية العتمادها  لإلطــالالت 
كبيــر الرســومات والطبعــات، وقالت: 
أعتمد علــى الكتان والخيــش والكُلف 
ألنها خامات صيفية خفيفة، كما تعتمد 
أزيائــي بشــكل كبيــر على اللمســات 
األفغانيــة، ويجــود مــن كل تصميــم 
قطعتــان فقــط، ألن التصنيــع اليدوي 
يراعــي أدق التفاصيل ويســتغرق وقتاً 
أكبيــر للوصول إلى مســتوى عاٍل  من 

الجودة. 

إكسسوارات دانيا الصادق، تثير الفضول 
فــي أروقــة المعــرض، الســيما وإنهــا 
متعــددة االســتخدامات، وحــول ذلك 
قالت الصادق: شــغف المــرأة باألناقة 
يدفعها أحياناً إلى شراء كمية كبيرة من 
اإلكسســوارات، بما يضمن لها إطالالت 
يومية متجددة، ولكن هذا األمر مكلف 
وغيــر مجٍد، وانطالقاً مــن ذلك ابتكرت 
مجموعتي العملية الخاصة، فعلى سبيل 
المثــال ال الحصــر يمكن ارتــداء حزام 
الخصر كقالدة، كما يمكن فصل الزهور 
على سبيل المثال عن الحزام وارتداءها 

كـ«بروش». 

■  رسم مباشر على العباءة أمام الزوار 

■ سهام عبدالقادر

■ سارة بابادي

■ مروة زكي

■ ريمان علي

■ جويل شبلي

■ زينب اسكندر■ دانيا الصادق

■ سهى عتيق

عن المخاطر التي قد تسببها الرموش االصطناعية، أكدت نورا سالم 
أن الرموش االصطناعية ال تشــكل خطراً علــى الرموش الطبيعية، 
وقالت: سوء استخدام المرأة لمثبت الرموش «الغلو»، هو الذي قد 
يفقدها رموشــها الطبيعية، وأنصح السيدات بمراعاة نوعية مثبت 

الرموش قبل الشراء واالستخدام.

حضــر رئيــس الــوزراء الهنــدي ناريندرا 
مــودي، أمــس، افتتــاح مهرجــان ضخم 
انتقــادات  واجــه  والرقــص  للموســيقى 
بوصفه مضــراً بالبيئة إلى جانب المخاطر 
المحتملة على الســالمة بســبب مسرحه 
الشاسع، وتحدت حشــود ضخمة األمطار 
الغزيرة لحضور بدايــة المهرجان وعبروا 
الجســور العائمة التــي أقامها الجيش في 
نهــر يامونا الرئيســي في دلهــي لحضور 
«مهرجان الثقافة العالمي» والذي يشارك 
فيه نحو 35 ألف راقص وموسيقي يؤدون 
عروضهــم أمام جماهيــر يتوقع أن تكون 

أعدادهم بالماليين على مدى ثالثة أيام.
وجلــس رئيــس الــوزراء وهــو ضيف 
الشرف في مراســم االفتتاح بجوار منظم 
المهرجان ســري سري رافي شانكار، وهو 
أحد أشهر المعلمين الروحانيين في الهند 
في مقصورة أقيمت خصيصاً للشــخصيات 

المهمة بينما غنى المئات من رجال الدين 
ورقصت نســاء ارتدين مالبــس باللونين 
األحمــر والذهبي على إيقاع الطبول على 

المسرح.
ووضــع المهرجــان رافي شــانكار في 
مواجهــة المدافعين عن البيئة الذين قالوا 
إنهــم متخوفون من الضرر الذي ســيلحق 
بالســهل الفيضــي الــذي يزخــر بالتنوع 
الطبيعي وكذلك في مواجهة شرطة دلهي 
التي قالت إن المسرح المقام على مساحة 
ســبعة أفدنة ويقول المنظمون إنه األكبر 
على مســتوى العالم يفتقر لمعايير األمن 

والسالمة.
وفرضــت المحكمة البيئيــة العليا في 
الهند هذا األســبوع غرامة على مؤسســة 
رافــي شــانكار قيمتها 50 مليــون روبية 
(750 ألف دوالر) وتســاءلت عن ســبب 
سماح السلطات بإقامة المهرجان في هذه 
المنطقة ذات الحساســية البيئية لكنها لم 

تمنع إقامة الحدث. ■ ناريندرا مودي في مقدمة حضور المهرجان  |  ايه بي اي 

نفت شــركة أونست التي شــاركت في 
تأسيســها الممثلة جيســيكا آلبــا تقريراً 
نشــرته صحيفة وول ســتريت جورنال، 
قالت فيه، إن الشركة استخدمت مكونات 
في منظف المالبــس، الذي تنتجه كانت 
قــد تعهــدت بتجنبها، وقالــت الصحيفة 
أول مــن أمــس، إن تحليليــن معمليين 
مســتقلين أمــرت بإجرائهمــا أظهرا أن 
منظف المالبس الســائل لشركة أونست 
يحتوي علــى مادة كبريتــات الصوديوم 

التي تتسبب في تهيج الجلد.
وقالت الشركة في تدوينة على اإلنترنت 
منظــف  أن  كذبــاً  الصحيفــة  «ادعــت 
المالبــس الــذي ننتجــه يحتــوي علــى 
كبريتــات الصوديوم التي تســبب تهيج 
الجلد. ما نستخدمه في منظف المالبس 
ومنظف األســطح متعــدد األغراض هو 
كبريتات الصوديوم التي ال تســبب تهيج 
الجلد».               واشنطن ــ رويترز
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توقــع المركز الوطنــي لألرصاد الجوية والــزالزل أن يكون الطقس اليوم صحــواً بوجه عام، 
وغائماً جزئياً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة الســرعة، وتميل درجات الحرارة إلى ارتفاع  
تدريجي وطفيف، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي يضطرب أحياناً في عمق اإلمارات 
الشــمالية، ومتوسط الموج في بحر عمان، وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح 

الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية، ويحتمل تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
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فــي العام 1964 وفــي مدينة بوينس آيــرس تحديداً، دنــا رجل أعمى من 
موظف المكتبة ذي الستة عشر عاماً ليسأله إن كان يهمه العمل بدوام جزئي 
كقــارئ بصوٍت مرتفــع بعدما الحظ تأثيره الطاغي في الترويج وبيع الكتب 
وقــد وافق الفتى في الحــال، أما األعمى فقد كان الشــاعر والروائي الكبير 
(بورخيــس) أحد العقول األدبية األكثر عبقرية وشــهرة ورهافة في العالم، 
وأما الموظف الشــاب فهو (ألبرتو مانغويل)، الذي سيصبح الحقاً واحداً من 

أشهر مؤلفي وعشاق الكتب التي تتحدث عن القراءة تحديداً.
ألبرتو مانغويل كاتب أرجنتيني األصل، كندي الجنسّية. اشتهر عالمًيا لسببين 
كالهما مهم للغاية: كتبه عن القراءة وتاريخها، خاّصة كتابه «تاريخ القراءة»، 
وعالقته بالكاتب والشــاعر األرجنتيني األشهر خورخي لويس بورخيس الذي 
اختــاره في لحظة قدر تاريخية ليقرأ له الكتب بعد أن أصابه العمى بعد أن 

كان مديرا للمكتبة الوطنية!
بصحبــة بورخيس، وفي شــقته الصغيرة التي تقاســمها مــع والدته العجوز 
وخادمتــه فاني، قضى (مانغويل) اكثر من أربع ســنوات يقرأ بصوت مرتفع 
ن ما يقوله بورخيس. وبعد وفاة الشــاعر فتــش مانغويل في ذاكرته  ويــدوِّ
وذكرياته ومذكراته، لينجز كتاباً قيماً، قامت «دار الســاقي» بنشره مترجماً، 

يتحدث فيه مانغويل عن هذه التجربة االستثنائية في صحبة بورخيس. 
كشــف مانغويل عدة اســرار عن الشــاعر الكبير اعتبر البعض الحديث عنها 
هدماً لفكرة المثال أو األيقونة، فمثالً ظل بورخيس مقيماً مع والدته العجوز 
ترعاه خادمة مقيمة معهما في الشــقة نفسها وبرغم تقدمه في العمر ظلت 

والدته تنظر له كولد صغير بحاجة لرعاية!
كمــا ان المفاجأة الكبــرى هي ان بورخيس أمين المكتبــة العظيم والرجل 
الذي كان ينظر لنفســه كقارئ عظيم أكثر منه شــاعراً عظيماً لم يكن يمتلك 
مكتبة بالمعنى الحقيقي في شــقته، بخالف صناديــق معبأة بالكتب وركام 
كتب موضوعة في انحاء المكان وغرف الشــقة، هو الذي كان يقول (أتخيل 

الفردوس غرفة مليئة بالكتب)! 
كان بورخيس شــاعراً انســاناً بعيــداً عن األســطورية، وكان ينتابــه التردد 
واالرتبــاك عندما يمشــي حتى فــي األمكنة المألوفة لديه، كما كان شــديد 
الحرص على قراءة الروايات البوليسية، ومتعلقاً بالكتاب الكالسيكيين أمثال 
هوميروس وفرجيل ودانتي وشكســبير، في الوقــت الذي كانت لديه قائمة 

غير مفضلة لعظماء أمثال تولستوي ونيرودا ولوركا وبروست وآخرين.
العظمــاء اناس من لحــم ودم حينما نزيل عنهم هالة القداســة المتخيلة او 

المصطنعة، وكأننا لن نحبهم اال اذا كانوا أسطوريين أقرب لآللهة!

حضر أقارب 10 رؤساء سابقين للواليات 
المتحــدة، مــن كاروليــن كنيــدي حتى 
ميشــيل أوباما، مراســم جنازة نانســي 
ريغــان في المكتبــة الرئاســية لزوجها 
بجنــوب كاليفورنيا امس، بعد مراســم 
حضرهــا عــدد من كبــار الشــخصيات 
والمشــاهير معظمهم من معارفها خالل 
الفتــرة التــي أمضاهــا رونالــد ريغان 
الرئيــس ال 40 للواليــات المتحدة في 
الرئاسة.          لوس أنجليس - رويترز

قالت المراكز األميركية لمكافحة األمراض 
والوقاية منها إن منِتجاً للفســتق ســحب 
كميــات منه بعد ارتباطهــا بتلوث ببكتريا 
السالمونيال التي أصابت 11 شخصاً باإلعياء 

في 9 واليات أميركية .
وقــال المنتج (وندرفول بيستاشــيوز) إنه 
قــام باســتدعاء الكميات طواعيــة والتي 
تباع  تحت األســماء التجارية (وندرفول) 
، ونصحت المراكز المســتهلكين عدم أكل 
أي كميــات مســحوبة من الفســتق ربما 
تكون في منازلهم.      واشنطن - رويترز

قياسية لدى بيعها عام 1984،  ■ يتوقع خبراء أن يصل سعر لوحة صينية للرسام جانغ داكيان، كانت قد حطمت أرقاماً 
إلى 8.3 ماليين دوالر عندما تعرض للبيع في مزاد دار سوثبيز الربيعي الشهر المقبل.  |  هونغ كونغ - رويترز

رئيس الــوزراء البريطاني ديفيد كاميرون 
يحمــل حمال، خــالل زيارة قــام بها امس 
للمزارعين شمال ويلز. و قد حذر كاميرون 
من أن االنسحاب من االتحاد األوروبي قد 
يعرض الوظائف واالســتثمارات في قطاع 
الزراعة البريطاني للخطر، مشــيرا إلى أن 
المزارعين قد يخســرون نحو 330 مليون 
اســترليني نتيجة صــادرات الضأن ولحم 

البقر فقط. 
ووضــع كاميــرون قطــاع الزراعــة فــي 
الناخبين  الجديدة إلقنــاع  محور جولتــه 
البريطانيين بالتصويــت لصالح البقاء في 
التكتل األوروبي.            ايه بي اي

 قال مســؤولون أول من أمس إن أسداً 
جبلياً - يشــتهر باســم (بي22-) كان قد 
أثــار زوبعــة إعالمية بعــد أن لجأ إلى 
منــزل فــي لــوس أنجليس وقــاوم كل 
محــاوالت إخراجــه - يشــتبه بأنه قتل 
حيــوان كــواال عمره 14 عامــاً بحديقة 
حيوان بالمدينة، وقال جون لويس مدير 
حديقــة الحيــوان في مؤتمــر صحافي 
بالحديقة  المراقبة  كاميــرات  «أظهرت 
األســد وهو يحوم حــول الحديقة قبل 
الحادث البشــع الذي تعرض له حيوان 
الكواال».          لوس أنجليس - رويترز

 رفضــت محكمــة بلجيكية امــس قضية 
يعــود تاريخها الى نحو 20 عاما تم رفعها 
ضد كنيســة العلمولوجيا (السيانتولوجيا) 
علــى مزاعــم ارتكابهــا عمليــات احتيال 
قانونية  أنشــطة طبية غيــر  وممارســتها 
وكونها منظمة إجرامية وذلك بسبب عدم 
اكتمال ملف المدعي العام حسبما ذكرت 
وكالة االنبــاء البلجيكية (بلجا)، وواجهت 
كنيســة العلمولوجيا، التي أسســها كاتب 
الخيال العلمي األميركي رون هوبارد في 
عام 1954، مشــاكل قانونية في عديد من 
البلدان بالعالم.           بروكسل - د ب أ

من قصيدة (تذكرت ليلى )

شاعر غزل ولقبه مجنون ليلى (? - 687 م)

 كان األميــر وليام وزوجته كيت في األعوام 
الســتة األخيــرة مــن المواضيــع المحببــة 
للصحافة العالميــة واحتلت صورهما أغلفة 
ورقــة  بجاذبيتهمــا  والمجــالت  الصحــف 
أطفالهمــا، لكن فــي الشــهر الماضي بدأت 
األضواء تنحســر عــن الثنائي فــي الصحافة 
اتهامــات  البريطانيــة بســبب مواجهتهمــا 
بالكســل والركون إلى حياة الترف والتنصل 

من واجباتهما الرسمية.
وكتــب بيني جونر وهو كاتب للســير الذاتية 
الملكية في صحيفة ديلي تلغراف «في غمضة 
عين تحول األمير وليام من شــخص منزه عن 
األخطــاء إلــى كســول متقاعس عــن العمل. 
ال يهتــم بوزنــه ويمضي كثيرا مــن وقته مع 
أطفاله. واختار العيــش في بقعة منعزلة في 

نورفولك». 
وشــكك روبرت ليسي وهو أيضا كاتب للسير 
الذاتيــة الملكية في أن النقد سيســتمر قائال 
«أفراد العائلة المالكة من الشــبان المحبوبين 
للغاية وكذلك كبار الســن. لكن عندما تقترب 
من منتصف العمر ويتساقط شعرك عليك أن 
تعمل وأن تظهر أنك تعمل ». لندن - رويترز

■ برج خليفة في مشهد جمالي وبأبعاد فنية في صورة نشرها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل 
مكتوم، ولي عهد دبي، يوم أمس على موقع «إنستغرام» للتواصل االجتماعي، تظهر معالم وسط دبي وامتداد 

األفق في سماء المدينة.
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