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بارك صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكــم دبــي، رعاه اللــه، خطوات 
تنفيذ «متحف االتحاد» الذي اعتبره ســموه 
مشــروعاً حضاريــاً ثقافيــاً وطنيــاً بامتيــاز 
ومشروعاً سياحياً كذلك. جاء ذلك لدى تفقد 
سموه عصر أمس األعمال اإلنشائية الجارية 
في موقع المشــروع، واعتمد سموه تصميم 
التــي وضعتها  الهوية المؤسســية للمتحف 
هيئة دبي للثقافة والفنون وهي مســتلهمة 
من ألوان العلم الوطنــي والهوية االتحادية 
ســموه  وأكــد  الســبع.  اإلمــارات  وعــدد 
أن المتحــف ســيكون بعد إنجــازه أيقونة 
التاريخية والوطنيــة والوثائق  للمعلومــات 
والصور والمقتنيــات الخاصة والتراثية تفيد 

األجيــال المتعاقبة وتشــكل كذلــك مصدراً 
موثقاً للباحثيــن والمؤرخين الذين وصفهم 
سموه بـ«أهل التاريخ الكبيرة أحالمهم على 
عكــس أهل السياســة الكبيــرة مصالحهم» 
فالتاريــخ هو فن المســتحيل الذي ال يمكن 
التالعــب بحقائقــه وأحداثــه ألنه يشــكل 
بالنســبة لنا كمــا ديننا اإلســالمي الحنيف 
وعروبتنــا وثقافتنا «الكينونة» التي نعتز بها 
ونتشــبث بها جيًال بعد جيل فبدون كينونتنا 
نفقــد هويتنــا ووجودنا كشــعب له جذور 
تاريخية راســخة فــي رحم أرضنــا كجذور 
نخلة ال تموت وال تنتهي. إلى ذلك وبحضور 
سموه، كشــف محمد المناعي مدير مراسي 
اليخــوت فــي موانــئ دبــي العالمية أمس 
عــن مخطط لبناء مرســى لليخوت الفاخرة 
في ميناء راشــد. وتم اإلعالن عن مشــروع 
«مارينــا ميناء راشــد» الجديــد خالل زيارة 

ســموه لمنصة مؤسســة الموانئ والجمارك 
والمنطقــة الحرة في معــرض دبي الدولي 
للقــوارب الذي ينظمه مركــز دبي التجاري 
العالمــي بالتعــاون مع نادي دبــي الدولي 
للرياضات البحرية. وبدأت مؤسسة الموانئ 
العمل علــى إنجاز البنية التحتية للمرســى 
فيما ســيتم الدعــوة لتقديم عطــاءات بناء 
المبانــي ومرافق الدعم قريباً. وكان ســموه 
قد زار المعرض مساء أمس، وأبدى ارتياحه 
لإلقبال المتزايد الذي يشهده المعرض عاماً 
بعــد عام من قبل العارضين وعشــاق البحر 
الذيــن يبحثون عن الرفاهية والســالمة في 
رحالتهم البحرية علــى متن يخوت مصنعة 
بهذا المســتوى من التقنية والتصاميم ذات 

المواصفـات العالمية.
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اتفقت روســيا والغرب علــى دعم وتثبيت 
وقف إطالق النار في ســوريا وســط خالف 
بشــأن تنظيــم االنتخابــات البرلمانيــة في 
سوريا. وكان النزاع السوري محور محادثات 
هاتفية أجريت أمس، بين الرئيس الروســي 
البريطاني  الــوزراء  فالديمير بوتين ورئيس 
ديفيد كاميرون والرئيس الفرنســي فرانسوا 
هوالند والمستشارة األلمانية أنجيال ميركل 
ورئيس الوزراء اإليطالي ماتيو رينزي. وأبلغ 
القــادة األوروبيــون الرئيس الروســي بأنه 
ينبغي اســتغالل الهدنة في السعي للتوصل 
إلى اتفاق سالم دائم بدون الرئيس السوري 

بشــار األســد. وقال بوتين خــالل االتصال، 
إن قرار ســوريا تنظيــم انتخابات في أبريل 
ال يتعــارض مع عملية الســالم، بينما اعتبر 
نظيــره الفرنســي أن الفكرة «اســتفزازية» 
و«غيــر واقعيــة». علــى األرض، تعرضــت 
أطراف مدينــة دوما أبرز معاقــل الفصائل 
المعارضــة فــي الغوطة الشــرقية في ريف 
دمشــق لقصف جــوي، للمــرة األولى منذ 
ســريان اتفاق وقف األعمــال القتالية، فيما 
والميليشــيات  الحكومية  القــوات  تســتمر 
الداعمة لها بمحاولة استعادة مناطق خاضعة 
لســيطرة المعارضــة قرب العاصمة وســط 

تبادل االتهامات بين المعارضة 
والنظام بخرق الهدنة.

كشــف ســفير الواليات المتحدة األميركية 
في روما جون فيليبــس عن ترتيبات تجري 
لتدخــل دولــي، وقال فــي مقابلة نشــرتها 
صحيفــة «كورييري ديال ســيرا»: قد ترســل 
إيطاليــا ما يصل إلى 5000 عســكري، نريد 
أن نجعــل طرابلس آمنة، ونضمن أن داعش 
لم يعد قادراً على شــن ضربات. ونقل بيان 
لوزارة الخارجية األميركية عن الوزير جون 

كيري قوله، إن واشــنطن ســتواصل مساندة 
رئيس الوزراء فايز السراج، وحكومة الوفاق 
الوطنــي قبــل اجتماع في تونس األســبوع 
المقبل لمناقشة سبل ترسيخها في العاصمة 
طرابلــس. وقال البيــان إن كيــري عبر عن 
قلقــه من أنه على الرغم مــن جهود غالبية 
الزعماء الليبيين لترســيخ هذه الحكومة إال 
أن مجموعة من المعرقليــن منعت تصويتاً 

كان ســيصادق علــى  رســمياً 
مجلس الوزراء.  

قصف التحالــف العربي فــي اليمن أحد 
الجمهــوري  الحــرس  معســكرات  أكبــر 
الموالي لصالح في مديرية أرحب شــمال 
صنعــاء وســط تكثيــف قوات الشــرعية 
هجماتهــا علــى مواقــع المتمرديــن في 
محيــط العاصمــة. واســتهدف القصــف 
مخازن أســلحة بمعســكر الصمــع الواقع 
تحت سيطرة الميليشيات في أرحب التي 
تعد قبائلها من أشد المناوئين للمتمردين 
فــي الحزام القبلي لصنعاء. وطال القصف 
موقعاً للتمرد في مديرية سنحان، مسقط 
رأس المخلوع علي عبدالله صالح، جنوب 
شــرق صنعاء،  في عدن، هاجم مسلحون 
من ميليشيات الظالم داراً للعجزة بمديرية 
الشيخ عثمان مما خلف أكثر من 16 قتيًال 
بينهم أربــع ممرضات هنديات وعدد من 

الطاقم  إلى  باإلضافة  العجزة 
اإلداري للدار.
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بلــغ عدد القتلــى اإلســرائيليين منذ بداية 
قتيــالً،   33 الحاليــة  الشــعبية  االنتفاضــة 
والجرحــى 321، جــروح 31 منهم وصفت 
بالخطيــرة، فــي حيــن وصفت جــروح 8 
منهــم بالمتوســطة إلى خطيــرة، والباقي 
بين المتوسطة والبسيطة، وفقاً لما أوردته 
صحيفــة يديعــوت أحرنوت أمــس. يأتي 
هذا فيمــا أعدم االحتالل اإلســرائيلي بدم 
بــارد الشــابة الفلســطينية أماني حســني 
ســباتين (34 ســنة) من بلدة حوسان غرب 
بيــت لحم جنوب الضفة الغربيــة، متذّرعاً 
بمحاولتها دهس مجموعة من المستوطنين 
قرب مفــرق المجمع االســتيطاني «غوش 
عتصيون». وأغلقت قوات االحتالل مداخل 
بلدة حوســان بعد الحادث المزعوم. وقال 
رئيس مجلس قروي حوسان حسن حمامرة 
إن الشــهيدة أم ألربعــة أطفــال أكبرهــم 
فتــاة عمرهــا 14 عاماً. وأصيب عشــرات 
الفلسطينيين بالرصاص الحي واالختناق جراء 
قمــع جيش االحتالل للمســيرات الســلمية 
ضد سياســة االســتيطان وبناء جدار الفصل 

األراضي.  ومصادرة  العنصري 
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بات صقارو دولة اإلمارات والمهتمون برياضة الصيد بالصقور، 
على موعد قريب مع افتتاح مدرســة محمد بن زايد للصقارة، 
في منطقة رماح بمدينة العين، حيث انتهى أكثر من 90 بالمئة 
مــن أعمــال البنية التحتية لمرافق المدرســة التــي تعتبر أول 

مدرسة في المنطقة تنشأ لتعليم الصيد بالصقور 
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 زار صاحــب الســمو الشــيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم نائب رئيــس الدولة 
رئيــس مجلس الــوزراء حاكم دبي «رعاه الله» مســاء أمس معرض دبي الدولي 
للقوارب الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي بالتعاون مع نادي دبي الدولي 

للرياضات البحرية في الفترة من األول إلى الخامس من مارس الجاري.

 شــاركت طالبات من الجامعة البريطانية في دبي، ضمن 
مجموعــة كبيرة من الطالبات من مختلف الجامعات في 
اإلمارات في الدورة الشــتوية لبرنامج التعددية الثقافية 
ومهــارات القيادة التــي أقيمت في 5 فبراير في كلية آل 
مكتوم للدراســات العليــا في دندي- أســكتلندا وينتهى 

اليوم بنهاية األسبوع الرابع من البرنامج في لندن.

10

06

02

أبدى صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة 
رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي ،رعاه 
اللــه، مباركته لخطوات تنفيذ مشــروع 
اعتبره ســموه  الذي  االتحــاد»  «متحف 
مشــروعاً حضاريــاً ثقافياً وطنيــاً بامتياز 
ومشــروعاً ســياحياً كذلك، مؤكداً سموه 
أن المتحف ســيكون بعد إنجازه أيقونة 
للمعلومات التاريخية والوطنية والوثائق 
والصــور والمقتنيات الخاصــة والتراثية 
تفيد األجيــال المتعاقبة من أبناء وبنات 
الدراســية والعملية  شــعبنا في حياتهم 
واالجتماعية وتشكل كذلك مصدراً موثقاً 
للباحثيــن والمؤرخيــن ذوي االختصاص 
الذين وصفهم ســموه بـ«أهــل التاريخ، 
الكبيــرة أحالمهــم، علــى عكــس أهل 
السياسة، الكبيرة مصالحهم، فالتاريخ هو 
فن المســتحيل الــذي ال يمكن التالعب 
بحقائقه وأحداثه ألنه يشــكل بالنســبة 
لنا- كمــا هو ديننــا اإلســالمي الحنيف 
وعروبتنــا وثقافتنــا- الكينونة التي نعتز 
بها ونتشــبث بها جيــالً بعد جيل فبدون 
كينونتنا نفقد هويتنا ووجودنا كشــعب 
له جذور تاريخية راسخة في رحم أرضنا 

كجذور نخلة ال تموت وال تنتهي».

جــاء ذلك خــالل زيارة صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم عصر 
أمس موقع «متحف االتحاد» على شاطئ 
جميرا فــي دبي وتفقد ســموه األعمال 
اإلنشــائية الجاريــة في الموقــع البالغة 
مســاحته نحو خمسة وعشرين ألف متر 
مربع من األرض المحيطــة بدار االتحاد 
وسارية العلم العمالقة وبكلفة تصل إلى 

600 مليون درهم.

وشــاهد ســموه يرافقه ســمو الشيخ 
مكتوم بــن محمد بن راشــد آل مكتوم 
نائــب حاكم دبي في بداية الجولة عرضاً 
مرئيــاً لمراحــل العمــل في المشــروع 
الحضــاري الثقافــي الواعــد ومكوناتــه 
والصــورة النهائيــة التي ســيكون عليها 
متحف االتحاد بعد بلــوغ البنيان تمامه 
في شــهر ســبتمبر المقبل علــى أن يتم 
االفتتاح الرسمي في شهر ديسمبر تزامناً 

مع احتفــاالت الدولــة باليــوم الوطني 
الخالد.

واطلع صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم على تصميم الهوية 
المؤسســية للمتحف التي وضعتها هيئة 
دبــي للثقافة والفنون واعتمدها ســموه 
وباركهــا وهــي مســتلهمة مــن ألــوان 
العلم الوطني والهويــة االتحادية وعدد 

اإلمارات السبع.

وتتضمــن الهويــة المؤسســية للمتحف 
«اإلطــار» الــذي يعتبــر أحــد العناصر 
الرئيســية للهويــة وفيــه أربعــة عناصر 
مرتبطــة باالتحــاد وهي العــام -1971 
قيــام االتحــاد- والثانــي مــن ديســمبر 
اليــوم الوطنــي، و«أ ع م» اختصار دولة 
المتحــدة والرقم «7»  العربية  اإلمارات 
عدد إمــارات الدولة والخط الذي اعتمد 

فيه تصميم شــعار الهوية باللغة العربية 
مســتوحى تمامــاً مــن ذات الخط الذي 
كتــب بــه دســتور الدولة في النســخة 

األصلية.
 كما تفقد صاحب الســمو نائب رئيس 
الدولــة األعمــال اإلنشــائية الجارية في 
المشــروع يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن 
محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي محمد 
أحمــد المر رئيــس اللجنة االستشــارية 

للمتحــف ومعالــي محمد بــن عبدالله 
القرقاوي وزير شــؤون مجلــس الوزراء 
والمســتقبل ومعالــي عبدالرحمــن بن 
محمــد العويس وزيــر الصحــة ووقاية 
المجتمــع رئيس مجلس إدارة هيئة دبي 
للثقافــة والفنون ومعالــي الدكتور أنور 
بن محمد قرقاش وزير الدولة للشــؤون 
الخارجيــة والمهندس مطر محمد الطاير 
رئيس مجلس المديرين المدير التنفيذي 
منفــذة  والمواصــالت  الطــرق  لهيئــة 
المشروع، وخليفة ســعيد سليمان مدير 
عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي 
وهالل ســعيد المــري مدير عــام دائرة 

السياحة والتسويق التجاري في دبي.

 وتجول سموه والوفد المرافق في أرجاء 
المشــروع واطلع على أقسامه التي تضم 
صــاالت لعــرض المقتنيــات التاريخيــة 
والوطنيــة للمتحف وصالــة صياغة قصة 
المحتويات وتاريخ العائالت الحاكمة في 
اإلمارات الســبع والخيمة التي احتضنت 
اجتماع الشــيخ زايد والشيخ راشد طيب 
اللــه ثراهما لالتفاق على تأســيس دولة 
االتحاد إضافة إلــى صالة إنجازات دولة 
االتحــاد والمكتبة والمســرح والحدائق 
الداخلية والخارجيــة والمرافق الخدمية 

والترفيهية لزوار المتحف.
جديــر بالذكر أن متحف االتحاد الذي 
يقام تحت ســطح األرض ويرتبط بجناح 
لدخول قصــر الضيافة ودار االتحاد يضم 
ثمانيــة معارض دائمة ومعــارض مؤقتة 
تســتخدم لعرض مقتنيــات من متاحف 
عالميــة لجعــل المتحف مــزاراً ومعلماً 
تاريخيــاً يجذب الزوار والســياح ويكون 
وجهة محببة لــكل الباحثين عن التاريخ 
وأهله والتعرف إلى حضارة شعب دولة 

اإلمارات وتراثه العريق.

اعداد: أسامة اللحام  - غرافيك: حسام الحوراين
اإلمارات  تاريخ دولة  املتحف ملرحلة هامة يف  يؤرخ  الحضاري، حيث  لإلشعاع  االتحاد مركزاً  سيكون متحف 

العربية املتحدة، ويعد معلامً بارزاً، ومنارة تحيك القصة الكاملة لتشكيل االتحاد عام 1971.

مليون درهم تكلفة 
مرشوع مبنى متحف 

االتحاد 

 600
املساحة  مربع  مرت  ألف 
املتحف  إنشاء  املزمع 

عليها بجوار دار االتحاد

25
عىل  الضوء  املتحف  يسلط 
بني  وقعت  التي  األحداث 
عامي 1974-1968 مع عرض 
السياق السيايس واالجتامعي 

الذي مر به االتحاد

1968
تم تصميم مدخل الجناح 

الجديد عىل شكل مخطوطة 
مع 7 أعمدة مائلة متثل 

القلم املستخدم يف توقيع 
وثيقة الدستور 

7

تأكيد القيمة 
التاريخية للموقع 

الذي تم فيه توقيع 
وإعالن تأسيس 

االتحاد 

التعرف إىل مراحل 
تأسيس االتحاد 

والتحديات التي 
واجهته واإلنجازات 

املحققة 

غرس وتأصيل 
مفهوم وقيمة 

االتحاد يف نفوس 
املواطنني واألجيال 

القادمة

تعريف الزوار 
بطبيعة حياة سكان 
اإلمارات قبل قيام 

االتحاد 

تسليط الضوء عىل 
التنمية الشاملة 
وأهم اإلنجازات 

التي شهدتها الدولة

■  محمد بن راشد لدى زيارته موقع متحف االتحاد بحضور مكتوم بن محمد ومحمد المر ومحمد القرقاوي وأنور قرقاش ومطر الطاير وهالل المري  |  تصوير خليفة عيسى
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■ سموه خالل الزيارة بحضور مكتوم بن محمد ومحمد المر وعبد الرحمن العويس وأنور قرقاش ومطر الطاير وهالل المري

■  .. وخالل جولته التفقدية  

■  .. ويطلع على لوحة توضح تفاصيل المشروع 

■  سموه يستمع إلى شرح من أنور قرقاش عن المشروع الرائد

■  سموه يطلع على لوحة توضح مالمح البهو الرئيس للمتحف 

■  سموه يستمع إلى شرح عن أقسام و صاالت المتحف ■  نائب رئيس الدولة يستمع إلى شرح عن المشروع  

■  محمد بن راشد يستمع إلى شرح عن أقسام المتحف 

■ نائب رئيس الدولة لدى اطالعه على سير العمل بالمشروع  

■  محمد بن راشد ومحمد المر ومحمد القرقاوي وعبد الرحمن العويس وأنور قرقاش ومطر الطاير وهالل المري   





تفقــد المهنــدس فكــري إيشــك نائب 
وزيــر الصناعــة والتكنولوجيــا التركــي 
والبروفيســور دكتور حبيب أسان رئيس 
معهــد براة اإلختراعــات بتركيا يرافقهم 
رئيس اإلتحاد الدولي لإلختراعات منصة 
المختــرع اإلماراتــي المميز «اديســون 
اإلمــارات» أحمــد عبداللــه مجان عضو 
قائمــة أوائــل اإلمــارات األولــى عضو 
المنظمــة الدوليــة للمخترعين في تحد 
في معرض إسطنبول الدولي لإلختراعات 
الــذي افتتــح امــس وأبــدوا إعجابهــم 
باإلختراعــات األربعــة المميــزة وقــام 
المخترع اإلماراتي الدولي بتقديم هدايا 
تذكارية لهم وشكرهم على زيارة جناح 

اإلمارات المميز.
وأشاد فكري ايشك باهتمام اإلمارات 
بدعــم االبتــكار واعتمــاد عــام خــاص 

باالبتــكار والدعــم المتواصــل للصناعة 
الوطنية وتشــجيع الشــباب على اإلبداع 
واهتمام اإلمارات بتطوير التعليم ونشر 
التعليــم التقني والتكنولوجي ما يســهم 

في تحقيق مستقبل صناعي متقدم.
وقال مجــان: المعرض يســتمر ثالثة 
أيام وتحت إشــراف وتحكيــم المنظمة 
الدولية للمخترعين وبمشاركة 470 جهة 

ومخترعاً.

وكشــف مجــان عــن اختــراع الخــوذة 
الرياضيــة الذكيــة «ســمارت ســبورت 
هيلمــت» لحماية الدراجيــن الرياضيين 
وقــادة الدراجــات الصحراويــة وتوفير 
أنظمــة األمــن والســالمة والتحكم بها 
بعــدم ركوبها مــن غير ارتــداء الخوذة 
وفق تطبيق ذكي ربطــه مجان بالخوذة 
والتــي القــت إقبــال وترحيــب الزوار 

بحداثة الفكرة ودورها في تحقيق األمن 
والسالمة.

وقال مجان: قادتني مشــكلة الحادث 
الذي جرى إلبني منذ اربع ســنوات إلى 
االختراع بعد المزيد من البحث والتحري 
والدراســة لتطوير الخــوذ المتداولة في 
الذكية  الخوذة  األســواق بحيث تســهم 
في إنقاذ المصابيــن من الحوادث وهي 
كثيرا ما تنتج إما في البطوالت الرياضية 
للدراجات أو االستخدام الخاطيء بدون 
ارتــداء الخوذ وأحيانا ومــع لبس الخوذ 
يحتــاج المصــاب من الحــادث إلى من 
يعرف مكانــه واصابته ليســرع وينقذه 
وكيف ســيتواصل المصــاب مع االخرين 
وقــد تدهــورت دراجتــه وفقــد هاتفه 
المتحــرك «الموبايــل» مــا يعقــد مــن 
المســألة وقد تكــون حياته ثمنــاً لهذه 

المشكلة.
وهــذا ما جعــل المختــرع اإلماراتي 

انطالقة ســباقات  احمــد مجــان ومــع 
لركــوب  الرمليــة  التــالل  ومرتــادي 
الدراجــات الصحراويــة هــذا الموســم 
والمواسم السابقة من التفكير بإيجاد حل 
لهذه المشكلة ليبحث ولمدة اشهر حتى 
توصل الختراعه الجديد الخوذة الرياضية 
الذكيــة والتــي تمنع قائــد الدراجة من 
تشــغيلها طالما هو ال يلبــس الخوذة ما 

يلزم السائق بااللتزام بها.
وطور أحمد مجان من مفاتيح تشغيل 
الدراجــة المرتبط بلبــس الخوذة ليكون 
تشــغيل الدراجــة من خــالل تطبيق في 

الخوذة الرياضية الذكية.
وأدخل مجان تطويرات عدة  ما يجعل 
الخــوذة الذكية تتيح للســائق المتدهور 
والمصــاب وهــي مربوطــة برأســه من 
التحدث مع خمسة من أصحابه قد خزن 
أرقامهم مســبقاً من التواصل معهم دون 

استخدام المتحرك بيده.

تعتــزم الهيئة االتحاديــة للكهرباء والماء 
خالل الشهر الجاري تغيير األنظمة القديمة 
للكهرباء فــي 50 مســكناً للمواطنين في 
المناطــق التابعــة لها، وذلــك ضمن فئة 
مســاكن المواطنين «بيتــك يهمنا» والتي 
أعلنهــا معالي ســهيل محمــد المزروعي 
وزيــر الطاقة رئيس مجلــس إدارة الهيئة 
ضمــن حفــل تكريــم الفائزيــن بالدورة 
األولــى لجائزة اإلمارات للترشــيد، حيث 
تم إضافة هــذه الفئة للجائزة في دورتها 

الثانية.
وقــال محمــد محمد صالــح مدير عام 
الهيئة لـــ«البيــان» إن إضافة فئة جديدة 
للجائــزة وهي فئــة مســاكن المواطنين 
«بيتــك يهمنــا» والتــي تشــمل الكهرباء 
والماء تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة 
وتشجيع وتكريم مختلف فئات المتعاملين 
الذين يتبنون سلوكاً مسؤوًال في استخدام 
الكهرباء والماء بغية المحافظة على موارد 
الطاقة لألجيــال المقبلة، مشــيراً إلى أن 
الهيئة ستقوم بتغيير بعض أنظمة الكهرباء 
القديمة بأنظمة أكثر كفاءة لـ 50 مســكناً 
تــم اختيارهم نظــراً الرتفاع  للمواطنين 

معدالت االستهالك لديهم.
وأوضــح أن هــذه العملية من شــأنها 
تقليل االســتهالك للمســاكن المســتهدفة 
علــى مــدار العــام 2016 وســوف تكون 
تجربة يتم تقييمها في نهاية العام الجاري 
ودراســة المــردود المالــي مــن التغيير 
وقياســه بنتائج الوفر المحققة، وفي حال 
نجاح التجربة ســتعمم على أكبر عدد من 

مساكن المواطنين. 

وأوضح أن مبادرة «بيتــك يهمنا» تهدف 
الختيار مساكن معينة بناًء على استهالكات 
أ  الغربيــة  بالمناطــق  والمــاء  الكهربــاء 
والغربية ب، والشــرقية أ والشــرقية ب، 

لتحديد  ودراستها  والوســطى،  والشمالية 
أســباب ارتفــاع االســتهالك والعمل على 
إيجاد الحلول الفنية المناسبة التي تشمل 
تغييــر أنظمــة الكهرباء والمــاء بتركيب 
أنظمة أكثر كفاءة في االســتهالك ومراقبة 
نمــط االســتهالك وتحديد نســب خفض 
االستهالكات المتحققة بعد تغيير األنظمة 

لتحديد مدى جــدوى المبادرة وتعميمها 
على اآلخرين.

وقــال محمد صالــح إن جائــزة اإلمارات 
للترشــيد تهدف إلى زرع ثقافة الترشــيد 
لدى جميــع أفــراد المجتمــع، وتعريف 
مختلف الفئات بطرق االســتخدام األمثل 
لالستهالك، ورفع مســتوى الوعي بأهمية 
أمــن ثــروات الطاقــة والمــاء لألجيــال 
المقبلة، وذلك بهدف تحقيق أعلى نســبة 
خفض في االستهالك لفترة التقييم مقارنة 
بالفتــرة نفســها للعام الســابق، وأطلقت 
الهيئــة هــذه الجائزة نظراً ألن اســتهالك 
الفــرد فــي الدولــة ضعــف االســتهالك 
العالمــي، ومن هذا المنطق جاءت أهمية 
ترشــيد االســتهالك  وضــرورة المحافظة 

على الموارد.

05
  تلقى معهد الشــيخ زايد لتطوير جراحة 
األطفال في واشــنطن تحفــة فنية نادرة 
قدمتها عائلة جوزيف إي روبرت جونيور 

ليتم عرضها به.
كان صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن 
زايــد آل نهيــان ولي عهــد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة، قد أهدى 
هــذه التحفة النادرة لجوزيف إي روبرت 
جونيور تقديراً لدوره في توطيد العالقات 
بيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة 
والواليات المتحدة األميركية في مختلف 

المجاالت.
وتلقى ممثلون عن المركز بحضور يوسف 

مانع العتيبة ســفير الدولة لدى الواليات 
المتحــدة األميركيــة هذه التحفــة الفنية 
وهي عبارة عن سجادة يدوية الصنع تعد 
واحــدة مــن مجموعة نادرة من النســخ 
المطابقة والمصغرة لسجادة جامع الشيخ 

زايد الكبير.
جديــر بالذكر أن جوزيــف أي. روبرت 
كان قد تســلم منصب الرئيس المشارك 
لمجلــس األعمــال األميركي-اإلماراتــي 
وكان مــن أبرز أصحاب األعمال الخيرية 
التبرعــات  بجمــع  المتعلقــة  خاصــة 
لألطفال، وتوفي عن عمر يناهز 59 عاماً 

في ديسمبر 2011.      واشنطن - وام

تنظــر لجنــة فحــص الشــكاوى والطعون    
بالمجلــس الوطنــي االتحادي فــي اجتماع 
اللجنة الذي تعقده غداً بمقر األمانة العامة 
للمجلس بدبي شكاوى 19 مواطنا ضد بعض 
الــوزارات والجهات االتحاديــة من ضمنها 
وزارات االقتصاد والصحة والمالية والتربية 

وتطوير البنية التحتية.
وتأتــي مهام ومســؤوليات اللجنة في إطار 
الوظيفة الرقابية للمجلس بجانب مناقشــة 
الموضوعــات العامة وتوجيه األســئلة إلى 

ممثلي الحكومة.
وتختــص اللجنة فــي الفصل فــي الطعون 
والنظــر في الشــكاوى المقدمــة إليها من 

جانــب المواطنين ضد أي جهــة حكومية، 
والــواردة للمجلــس والمحالــة إليهــا من 
رئيس المجلس مــع اإلجابات الواردة عنها 
مــن الــوزارات المختصــة وتنظــر اللجنة 
في الشــكاوى والطعون الــواردة إليها أوال 
بــأول وفقاً لالجــراءات واألليــة المعمول 
والمنصوص بها في الالئحة الداخلية ويولي 
المجلــس اهتمامه بأية شــكاوى أو طعون 
يتلقاها مــن المواطنين وإيجــاد حلول لها 
خاصــة ان المجلــس هو المعبــر عن آمال 
وطموحات أبنــاء الوطن أمام الحكومة في 

إطار من التنسيق والتعاون التام.
التي  اللجنــة بدراســة الشــكاوى  وتقــوم 

تتلقاهــا ومتابعتها مع الــوزراء المختصين 
خاصــة أن معظم الشــكاوى التي تأتي إلى 
اللجنة تتعلــق بموضوعات مهمة لموظفي 
الحكومــة االتحادية مثل الفصل التعســفي 

وعدم الترقية.
وتســعى اللجنــة إلــى إيجاد حلــول ودية 
للشــكاوى التي تتلقاها مــن أصحابها قبل 
تســجيلها باللجنة وتأخذ طريقها الرســمي 
بجهود فردية من قبل معالي رئيس المجلس 
من خالل االتصال المباشر بالوزير المسؤول 

المختص المعني بموضوع الشكاوى.

 –

■ "الهيئة" تواصل جهودها المتميزة نحو توفير أفضل الخدمات   |  تصوير خالد نوفل 
■خالل استقباله وفداً من شركة مايكروسوفت 

اســتقبل ســعيد محمــد الطايــر العضــو 
التنفيــذي بمكتبه في  الرئيس  المنتــدب 
هيئــة كهرباء ومياه دبي وفداً من شــركة 
مايكروسوفت العالمية، برئاسة توني تاونز 
- ويتلي، نائب رئيس شركة مايكروسوفت 
للقطاع العام حول العالم، وسيد حشيش، 
مديرعام القطاع العام في مايكروســوفت 
الشــرق األوســط وأفريقيا، ومــن جانب 
الهيئة حضر اللقاء موزة إبراهيم األكرف، 

رئيس تقنية المعلومات في الهيئة.
وفي بداية الزيارة، رحب الطاير بالوفد، 
شــارحاً عمل الهيئة وأنشــطتها وتطورها 
والتقــدم المســتمر في خدماتهــا، مؤكداً 
حرصهــا على دعم االســتراتيجية الوطنية 
لالبتــكار التــي كان قــد أطلقهــا صاحب 
السمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائــب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكــم دبي، رعاه اللــه، والتي تهدف إلى 
ترســيخ مفهوم االبتكار كعمل مؤسســي 
يســهم في جعل دولــة اإلمارات من أكثر 

دول العالم ابتكاراً وتميزاً.
وقــال: «نعمل علــى تحقيــق مبادرة 
«دبــي الذكيــة» التي تهدف إلــى تحويل 
دبــي إلى المدينة األذكــى في العالم من 
خالل االستخدام األمثل للتقنيات الحديثة 
والتوظيف المناســب لها ويعكس تعاوننا 
االســتراتيجي مع مايكروســوفت ســعينا 
الحديثة  التقنيات  المستمر لالستفادة من 
فــي عمليات الهيئــة، والتزامنــا بمواكبة 
التطــور بمــا يحقق رؤيتنا فــي أن نصبح 
مؤسســة مســتدامة مبتِكرة على مستوى 
عالمي، كما يصب هذا التعاون في تعزيز 
مكانــة الهيئــة بوصفهــا من أكبــر وأكفأ 
الشــركات العاملــة في المجــال الخدمي 
عالميــاً، بما يســاهم في تحقيق ســعادة 

المتعاملين والمعنيين».

تمكــن برنامــج التواصل مــع الضحية التابع 
لشــرطة دبي، من توفير المســاعدة الالزمة 
لســائحة من الجنســية البريطانية، تعرضت 
لالعتداء والســرقة، حيــث القي القبض على 

المتهمين وإعادة المسروقات. 
وأكد المقدم راشد عبد الرحمن بن ظبوي 
الفالســي مديــر إدارة الرقابــة الجنائية في 
اإلدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية 
في شــرطة دبــي، أن برنامــج التواصل مع 
الضحية تمكن من مساندة المرأة البريطانية 
التــي قدمــت إلــى الدولة كزائــرة، بعد أن 
تعرضــت لحادث اعتداء وســرقة من قبل 3 
أشــخاص من الجنســية العربية وقد تمكنت 
الشــرطة من إلقــاء القبض علــى المتهمين 
وإعادة المســروقات، ما دفــع بالضحية إلى 

تقديم رسالة شكر لشرطة دبي.
وقــال المقدم راشــد في تصريحــات خاصة 
لـ«البيــان»، إنه بناء على النظام المعمول به 
في برنامــج التواصل مع الضحية، يقوم أحد 
موظفي البرنامج باالتصال على كل األشخاص 

المجني عليهم وأصحــاب البالغات الجنائية 
والمرورية البليغة، خاصــة في القضايا التي 
تتعلــق بالمرأة والطفــل وحاالت االغتصاب 
والتحرش أو القتل، وذلك بهدف مســاندتهم 
ومســاعدتهم معنويــاً ونفســياً وقانونياً في 

بعض األحيان.
ونــوه بن ظبوي إلى انــه توازياً مع عمل 
رجال التحريات والمباحث الجنائية للكشف 
عــن الجنــاة، توجهت موظفــة التواصل مع 

الضحيــة إلى موقــع الفيلال، وظلــت هناك 
عدة ســاعات لتهدئة السائحة وتقديم الدعم 

النفسي الالزم لها.
وأكــدت ريــم األميــري المشــرفة على 
برنامــج التواصــل مــع الضحية فــي مراكز 
الشرطة، أنها حاولت التعامل برفق كبير مع 
الســائحة البريطانية وطمأنتها أنها لن تصاب 
بسوء، وان هذا األمر حادث عارض، وبالفعل 

تفهمت المرأة وصديقتها األمر. 

 –

واكــب طلبــة مشــاركون فــي فعاليــة 
«مبتكــر» التــي اختتمــت أعمالها أمس 
بأبوظبي، إعالن الدولــة عام 2016، عاماً 
للقراءة، بتنفيذ مشروع متطور لمساعدة 
المكفوفيــن على القراءة عبر نظارة ذكية 
تعمل على تحويل النص الكتابي إلى نص 
صوتي. وعــرض الطلبة مشــروعهم على 
هامش مشــاركتهم في فعاليــة «مبتكر» 
 500 نحــو  احتضنــت  التــي  بأبوظبــي 
مبتكــر مــن المواطنيــن والمقيمين، من 
مختلــف امارات الدولــة، وقدموا خاللها 
117 ابتــكاراً في مجاالت علــوم الفضاء، 
الروبوتــات  والتصميــم، وعلــم  والفــن 
الرقمــي  والتصنيــع  وااللكترونيــات، 
والميكانيــكا، واالســتدامة وعلوم الحياة، 

وصناعة الطيران. 
وتفصيــًال، قــال أعضاء الفريــق الذين 
يدرســون بجامعــة عجمان وهــم (ضياء 
الرحمن مصطفى،  مشــلوتي، محمد عبد 
حمــد نعمان، نــور مجد) إن المشــروع 

الــذي أطلقوا عليه اســم «أبوريا» وتعني 
الالتينية الالمســتحيل، يتكون من  باللغة 
وحدتين األولى نظارة مرفق بها ســماعة، 
والثانية جهاز إلكتروني يوضع في الخصر، 
مشيرين إلى أن هناك 3 فوائد رئيسية من 

هذا االبتكار.

وفي ســياق متصــل، ابتكــر فريق من 

يضم  التطبيقــة  التكنولوجيــا  ثانويــة 
مــوزة  البريكــي،  ســلمى  الطالبــات 
الســركال، مراحب آل علي مشــروعاً 
باسم نظارة االستشعار الصوتي، حيث 
يمكن مســتخدميه مــن التعرف على 
العوائق الموجودة أمامهم في الطريق، 
واعطــاء تنبيهات صوتيــة لهم تتضمن 
حســاب المســافة بينهــم وبيــن هذا 

العائق.

■ الطلبة يخترعون نظارة ذكية «أبوريا»  |  من المصدر

■ مجان يعرض الخوذة الذكية

■ راشد بن ظبوي■ ريم األميري

كرمت مؤسســة تاكســي دبي بهيئة الطرق 
والمواصالت 153 ســائقاً متميزاً وفقاً لنظام 
تقييم أداء السائقين عن الربع الثالث للعام 
الماضي، تقديراً ألدائهــم المتميز وتفانيهم 
المتميــزة للمتعاملين،  في توفيــر الخدمة 
وتحفيزهــم علــى االســتمرار بالمســتوى 
المرتفع نفســه مــن األداء، جاء ذلك خالل 
حفــل خاص أقيــم فــي اســتراحة االتحاد 

بمؤسسة تاكسي دبي.
حضر الحفل الدكتور يوسف آل علي، المدير 
التنفيذي لمؤسســة تاكسي دبي، وعدد من 
واألخصائيين  واألقســام  اإلدارات  مديــري 

والموظفين في المؤسسة.     دبي –البيان
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■ سموه خالل زيارة منصة موانئ دبي   |  وام ■ محمد بن راشد يطلع على التقنيات التي تستخدمها الشركات الوطنية في صناعة اليخوت

■ سموه يطلع على تصاميم و أنواع اليخوت المشاركةمحمد بن راشد خالل زيارة معرض القوارب يرافقه مكتوم بن محمد وخليفة سليمان وهالل المري  وسعيد حارب  |  تصوير محمد هشام
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زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائــب رئيس الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم 
دبي «رعاه الله» مســاء أمــس معرض دبي الدولي 
للقوارب الذي ينظمــه مركز دبي التجاري العالمي 
بالتعاون مع نادي دبــي الدولي للرياضات البحرية 
في الفترة من األول إلى الخامس من مارس الجاري.

واطلع ســموه، يرافقه ســمو الشــيخ مكتوم بن 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وخليفة 
سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة 
في دبــي وهالل ســعيد المري الرئيــس التنفيذي 
لمركز دبي التجاري العالمي، وســعيد حارب عضو 
مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، 
على عدد من اليخوت والقوارب والمعدات الخاصة 

بالرياضات والنزهات البحرية والصيد.
وأبدى ســموه ارتياحــه لإلقبــال المتزايد الذي 
يشــهده المعرض عاماً بعد عــام من قبل العارضين 
وعشاق البحر الذين يبحثون عن الرفاهية والسالمة 
فــي رحالتهم وجوالتهم البحريــة على متن يخوت 
مصنعة بهذا المســتوى من التقنية والتصاميم ذات 

المواصفات العالمية.
وتوقف ســموه أثناء جولتــه عند بعض القوارب 
المصنعــة محلياً واطلع علــى التقنيات العالية التي 
تســتخدمها الشــركات الوطنية في صناعة اليخوت 
حتــى باتت تضاهي بــل تنافس الصناعــة العالمية 
في هــذا الميدان. وقــد رحب ســموه بالعارضين 
الذيــن جــاءوا إلى دولتنا من مختلــف دول العالم 
يبحثون عن أسواق جديدة وزبائن جدد في منطقة 
الخليج التــي يعد البحر جزءاً مــن تاريخها وتراثها 
وثقافتها فهي تشــكل لهذه الشركات المصانع سوقاً 
مهمة وحيوية. ووصف ســموه المعرض الذي يقام 
على شــاطئ منطقة جميــرا في الميناء الســياحي 
فــي دبي بأنه حدث ســياحي رئيســي يســتقطب 
زواراً كثيريــن من دولتنــا ودول الجوار إضافة إلى 
العارضيــن مــن أنحاء العالم الذيــن يجدون فرصة 
ســانحة للتعرف إلى ثقافتنا وتراثنــا ومعالم بالدنا 

الحضارية والتاريخية.
وعلــى صعيد متصل - وبحضور صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم - كشف محمد 
المناعــي مديــر مراســي اليخوت فــي موانئ دبي 

العالميــة أمس عــن مخطط لبناء مرســى لليخوت 
الفاخرة في ميناء راشد.

وتم اإلعالن عن مشــروع «مارينا ميناء راشــد» 
الجديد خالل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم لمنصة مؤسسة الموانئ والجمارك 
والمنطقة الحرة في دبي حيث قدم محمد المناعي 
شرحاً حول تفاصيل المشروع واستعرض أمام سموه 
نموذجاً مصغراً للمرسى الذي جذب عدداً كبيراً من 

زوار منصة موانئ دبي العالمية في المعرض.
ويأتي المشــروع اســتجابة لزيــادة الطلب على 
مواقف اليخــوت الفاخرة من جميــع أنحاء العالم 
إضافة إلى مساحات التخزين وغيرها من الخدمات 
التابعــة.. وقد بدأت مؤسســة الموانئ العمل على 
إنجــاز البنية التحتية للمرســى فيما ســيتم الدعوة 
لتقديم عطاءات بناء المباني ومرافق الدعم قريباً.

ويوفر المشــروع المقرر افتتاحه في عام 2018 
ضمن المرحلة األولى مراســي تتسع ألكثر من 400 
مــن القوارب ذات المحركات واليخوت الشــراعية 
التــي يتراوح طولها بيــن 15 و35 متراً.. فيما تضم 
المرحلة الثانية مرسى اليخوت الفارهة بطول 100 

متر وأكثر.  
وقال ســلطان أحمد بن ســليم رئيس مؤسســة 
الموانــئ والجمارك والمنطقــة الحرة رئيس موانئ 
دبــي العالمية إنه تجســيداً لرؤية صاحب الســمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيــس مجلس الــوزراء حاكم دبي تقوم مؤسســة 
الموانئ والجمــارك والمنطقة الحرة بتطوير مارينا 
ميناء راشــد كجــزء ال يتجزأ من التزام المؤسســة 
بدعم تنويع اقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة 
كما يتكامل المشــروع مع خطة دبي 2021 ويعتبر 
إضافة نوعية تعزز من مكانة دبي كوجهة رئيســية 
للعطالت والسياحة البحرية الفاخرة. وأجرت شركة 
«فابمار» الشــرق األوســط ـ وهي شركة استشارية 
مقرها دبي ـ دراســة جدوى أظهــرت طلباً متنامياً 
في الســوق على مســاحات ومرافق رسو اليخوت 
الفاخــرة بما في ذلك تلــك العمالقة التي تبحر في 

المحيطات.
وأشــارت دراســة الجدوى إلــى أن فئة اليخوت 
الفاخــرة تمثــل النســبة الكبرى مــن الطلب على 
المرافــق مع توقعــات بجذب المــالك من مناطق 

الخليج العربي وأفريقيا وأوروبا وآسيا.

■ نائب رئيس الدولة خالل تفقده أجنحة المعرض

■ نائب رئيس الدولة يطلع على تصاميم اليخوت الداخلية
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حضر معالي الشــيخ نهيــان بن مبارك آل 
نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة مساء 
أمس حفل االســتقبال الذي أقامه راشــد 
ســيف بن جبر الســويدي بمناسبة زفاف 
نجله محمــد إلى كريمة غانــم فارس بن 
غانــم المزروعي كما حضــر الحفل الذي 
أقيم بمجلس البطيــن في أبوظبي معالي 
أحمــد خليفة الســويدي ممثــل صاحب 
الســمو رئيس الدولة والشــيخ فيصل بن 
سلطان القاسمي والشيخ محمد بن نهيان 
بــن مبــارك آل نهيان والشــيخ مبارك بن 
نهيــان بن مبــارك آل نهيــان.  أبوظبي - 

البيان

حضر ســمو الشــيخ طحنون بن محمد آل 
نهيــان ممثل حاكم أبوظبــي في المنطقة 
الشــرقية عصر امس حفل االستقبال الذي 
أقامه معضد بن سيف المشغوني بمناسبة 
زفاف نجليه، سيف إلى كريمة مهير سعيد 
بن ساري الكتبي وسعيد إلى كريمة سهيل 

سالم بالحب العامري.
 كمــا حضــر الحفــل معالي الشــيخ نهيان 
بــن مبارك آل نهيان وزيــر الثقافة وتنمية 
المعرفــة والشــيخ ذياب بــن طحنون  آل 
نهيان والشــيخ زايد بن طحنون  آل نهيان 
والشيخ عبد الله بن خالد آل نهيان والشيخ 
مبارك بن نهيان بن مبارك.     العين- وام 

البريطانية  الجامعة  شــاركت طالبات من 
فــي دبــي، ضمــن مجموعــة كبيــرة من 
الطالبــات مــن مختلــف الجامعــات في 
اإلمــارات في الــدورة الشــتوية لبرنامج 
التعددية الثقافية ومهــارات القيادة التي 
أقيمــت في 5 فبراير فــي كلية آل مكتوم 
للدراســات العليــا في دندي- أســكتلندا 
وينتهــى اليوم بنهاية األســبوع الرابع من 

البرنامج في لندن.
وتحــرص الجامعــة البريطانية في دبي 
على مشاركة طالباتها في جميع الدورات 
المقامــة حيث توفر مثل هــذه الدورات 
الفرصــة للطالبــات لتوســيع مداركهــن 
واكتســابهن الخبرة والمهارات المطلوبة، 

التي تؤهلن للقيادة في المستقبل.
البلوشــي  وشــاركت كل من شــيرينة 
طالبــة الدكتوراه فــي إدارة المشــاريع، 
وفاطمة الحارثي ماجســتير إدارة الموارد 
ماجســتير  حمــدان  وأمنيــة  البشــرية، 

التصميم المستدام للبيئة العمرانية.
وقال الدكتور عبد الله الشامســي مدير 
الجامعــة البريطانيــة فــي دبــي إن هذه 
المشاركة لطالباتنا تأتي استكماًال لفلسفة 
الجامعة القائمة على التعليم المبني على 
البحث وإثراء التجربة التعليمية من خالل 

المشــاركة فــي دورات وبرامــج من هذا 
النــوع، حيث تســهم هذه الــدورات في 
توسيع مدارك الطالبات وتطوير مهاراتهن 
واكتسابهن الخبرة المطلوبة، التي تؤهلهن 
للقيــادة في المســتقبل وذلــك من خالل 

اطالعهن على الثقافات األخرى.
صقل المهارات

من جانبها قالــت الدكتورة إيمان جاد 
عميد كلية التربية في الجامعة البريطانية 
فــي دبي إن الجامعة تؤمن بضرورة صقل 

المهــارات القياديــة لطالباتهــا وأهميــة 
التعرف علــى الثقافات األخــرى وهو ما 
تسنى لطالباتنا اختباره من خالل المشاركة 
في برنامج التعدديــة الثقافية والمهارات 
القيادية لكلية آل مكتوم للدراسات العليا 
ونحــن بكل تأكيــد ندعم هــذه المبادرة 
ونتوجه بالشــكر الجزيل لســمو الشــيخ 
حمدان بن راشــد آل مكتــوم نائب حاكم 
دبــي وزير المالية لهذه المبادرة الكريمة 

وتشجيعه الدائم للطالبات.

المجتمــع  أفــراد  مــن   10,000 شــارك 
اإلماراتي بكافة أطيافه أمس، في الدورة 
السابعة للمسيرة من أجل التعليم 2016 
التــي تنظمهــا دبي العطاء، واســتقطبت 
الفعاليــة العائليــة الترفيهيــة المواطنين 
والمقيميــن والــزوار من كافــة األعمار، 
ليشــاركوا في مســيرة رمزية لمسافة 3 
كلــم على طول شــارع الريــاض في دبي 
(بالقرب من جســر القرهود) بهدف نشر 
الوعي حول األطفال فــي البلدان النامية 
الذين يســيرون معــدل 3 إلى 6 كلم كل 
يــوم للوصــول إلى المدرســة. وتضمنت 
الفعاليــة مجموعة متنوعة من األنشــطة 
الترفيهيــة داخل حديقة خــور دبي، بما 
في ذلك الرســم على الوجــوه، األلعاب، 

الموسيقى واللياقة البدنية.

وقال طارق القرق، الرئيس التنفيذي لدبي 
العطــاء: إن المســيرة من أجــل التعليم 
التــي تنظمها دبي العطاء هي واحدة من 
الركائز األساســية التي نستخدمها لتعزيز 
روح الدعــم المجتمعــي هنا فــي دولة 
اإلمارات. وال شــك بأن الســعادة تغمرنا 
برؤيــة مجتمعنــا بكافة أطيافــه يجتمع 

بصــوت واحــد وحركة واحــدة من أجل 
دعــم األطفال في البلــدان النامية الذين 
يتغلبون على عوائق كبيرة للحصول على 

التعليم.

وجاءت مســيرة دبــي العطــاء من أجل 
التعليم 2016 برعاية شــركة «شــيفرون 
الخليج»، وشركة «ميداس السالمة» كرعاة 
رئيسيين. أّما الشركاء اآلخرون فهم شبكة 

اإلذاعة العربية كشريك إذاعي، اتصاالت، 
ومؤسسة دبي لخدمات اإلسعاف، وبلدية 
دبي، وشرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي، 
وهيئة الطرق والمواصالت بدبي، وشركة 
«جي كي JK58 «58، فضالً عن التبرعات 
 Flying العينية من شركة فالينغ إليفنت
Elephant، «هيلــز» لإلعالنات، وشــركة 
«آي تــي بي» ITP، وشــركة «اليم اليت 
ســبورتس»، و«أو أم دي» OMD، ومياه 

سيرما.

 تقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي 
ولي عهد عجمان، وســمو الشيخ ناصر بن 
راشــد النعيمي نائب حاكم عجمان، مساء 
أمــس، العزاء مــن معالي أحمــد خليفة 
الســويدي ممثــل صاحب الســمو رئيس 
الدولة، بوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ 
محمد بن ناصر النعيمي نجل ســمو نائب 

حاكم عجمان.
 وأعــرب معاليه عن صادق مواســاته 

وتعازيه لســموهما وآل النعيمي الكرام، 
ســائًال المولى العلــي القديــر أن يتغمد 
الفقيد بواســع رحمته ورضوانه ويســكنه 

فسيح جناته.
 كما تقبل سموهما التعازي من الشيخ 
فيصل بن خالد القاســمي، والشيخ محمد 
بــن صقــر القاســمي، والشــيخ عصام بن 
صقر القاســمي، ومعالي عبيــد بن حميد 
الطايــر وزيــر الدولــة للشــؤون المالية، 
ومعالــي حميــد محمد القطامــي رئيس 
مجلس اإلدارة مدير عام هيئة الصحة في 

دبي، والدكتور علي راشــد النعيمي مدير 
عــام مجلس أبوظبــي للتعليــم، والفريق 
ســيف الشــعفار وكيــل وزارة الداخلية، 
الذين أعربوا عــن خالص عزائهم وصادق 
مواساتهم لسموهما وآل النعيمي الكرام، 
داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد 
يلهــم ذويــه وآل  بواســع رحمتــه وأن 

النعيمي الصبر والسلوان.
 وتقبل سموهما العزاء أيضاً من الشيوخ 
ووجهــاء وأعيان البــالد وجموع المعزين 
مــن كبار رجــاالت الدولة والمســؤولين 

والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات 
العربية واإلســالمية الذين تقدموا بخالص 

عزائهم وصادق مواساتهم.
 وتقبــل التعازي إلى جانب ســموهما 
الشــيخ أحمد بــن حميــد النعيمي ممثل 
صاحــب الســمو حاكم عجمان للشــؤون 
والشــيخ عبدالعزيز  والماليــة،  اإلداريــة 
بن حميــد النعيمي رئيس دائــرة التنمية 
الســياحية، والشــيخ راشــد بــن حميــد 
النعيمي رئيــس دائرة البلدية والتخطيط، 

وأشقاء الفقيد وشيوخ آل النعيمي.

أحالــت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات 
في دبي، ثالثة آسيويين اقتحموا مع آخرين 
هاربيــن، مقر إحدى الشــركات في منطقة 
القصيــص الصناعيــة الثانيــة، واعتدوا على 
الحراس بالضرب وتغطية وجوههم بالقماش 
وأشــهروا في وجوههم ســكيناً لتهديدهم 
ومنعهم من الصراخ، قبل أن يسرقوا كابالت 
وتوصيــالت كهربائيــة ومواد بنــاء قدرت 

قيمتها بنحو نصف مليون درهم.
وقــال أحــد الحــراس المجنــي عليهم 
للنيابة، إن نحو خمســة عشر شخصاً دخلوا 
إلى المكان عبر البوابة الرئيسية للمشروع، 
وباغتوه وحارســْين آخريــن، بالدخول إلى 
الغرفــة التــي يســكنون فيهــا، وقّيدوهم 
وغطوا وجوههم بقطع قماشية، فيما أخرج 

أحدهم ســكيناً وهددهــم بالقتل في حال 
الصراخ. 

وفي قضية ثانية، نظرت الهيئة القضائية 
في محكمة الجنايات، قضية زائرْين أحدهما 
أفريقي واآلخر آســيوي وجهت لهما النيابة 
العامة تهمــة حيازة 5 كليوغرامات ونصف 

الكيلو هيروين بقصد االتجار.
وأفاد شرطي في اإلدارة العامة لمكافحة 
المخــدرات، بورود بالغ حــول حيازة أحد 
المتهميــن كميــة كبيــرًة مــن المخدرات 
والمؤثــرات العقليــة لبيعهــا لمتعاطيــن، 
وأنه بصدد اســتالم كمية أخــرى من هذه 
المحظورات، من امرأة آسيوية في حديقة 
البلديــة بالقرب من محطــة مترو االتحاد، 
ليصــار إلى نصــب كمين لهما فــي المكان 
المذكــور لإليقاع بهما حيــث تم ضبطهما 

متلبسين.

 –

 شــهد معالــي الدكتــور ثانــي احمــد 
الزيــودي وزير التغيــر المناخي والبيئة 
الثانية  العمــل  الخميس ورشــة  مســاء 
التي تنظمها الوزارة في إطار الفعاليات 
المقامة على هامش اســبوع التشــجير، 
وفــي إطــار جهودهــا لدراســة وتقييم 
األحــواض المائيــة في دولــة اإلمارات 
بالتعاون مــع المركز الوطنــي لألرصاد 
الجويــة والزالزل وبيت الخبرة األلماني 
االستشاري «دورنير» وبمشاركة العديد 
من الجهــات المحلية واالتحادية بفندق 

النوفيتيل في الفجيرة.
وكشــف معاليه عن وجود ممارســات 
المــوارد  أهــم  احــد  تســتنزف  جائــرة 
االســتراتيجية المتمثلة في المياه، مشيرا 
إلى أن هنالك ممارســات مقصودة وغير 
مقصودة تســتنزف كثيرا من المياه، تحتم 
على الجميــع معرفة الوضــع ووضع حد 

للممارسات الجائرة.
وقدمت المهندســة أميمة محمد جكة 
خالل برنامج الورشــة عرضــا عن الموارد 
المائيــة والســدود فــي دولــة اإلمارات 
ومراحــل تطورهــا، وكشــفت االنجازات 
األخيرة التــي تمت ضمن مبادرة صاحب 
الســمو رئيس الدولة حفظه الله، وقدمت 
تقريــرا موجزا عن األمطــار األخيرة التي 

شهدتها الدولة خالل الشهر الماضي.
مــن ناحيتــه قــدم المهنــدس احمــد 
الدورابــي مــن إدارة الســدود عرضا عن 

وتقييــم  لدراســة  الفنيــة  المتطلبــات 
األحــواض المائيــة فــي الدولــة وتحديد 

أهدافها والمخرجات المتوقعة.
ُقدمت بعــد ذلك خمــس أوراق عمل 
مــن الخبــراء المشــاركين في الدراســة 
والممثلين للشــركة االستشــارية دورنير 
تحدثوا فيهــا عن المراحل التي تمت فيها 
المعلومات  الدراسة والتي شــملت جمع 
ومراجعــة التقاريــر الســابقة والزيارات 
الميدانيــة األوليــة والمخرجــات األولية 
والهيدرولوجية  الجيولوجيــة  للدراســات 
المائيــة  لألحــواض  والهيدروجيولوجيــة 
إلــى تقييم  الدراســة باإلضافة  موضــوع 
اولي عن وسائل الحصاد المائي المختلفة 
التي أنشئت فيها من قبل الدولة واقتراح 
التصاميم المناســبة لوسائل حصد االمطار 

وتقييم أثرها على البيئة.

 –

شهدت أسعار األسماك في المنطقة الغربية ارتفاعاً 
ملحوظــاً بنســبة وصلت إلــى %20، مــع توقعات 
باشــتعال األســعار خالل الفتــرة المقبلــة مع بدء 
تطبيــق قــرار وزارة البيئــة والمياه الخــاص بمنع 
تســويق أسماك الشــعري والصافي العربي المحلية 
أو المستوردة في أسواق السمك والمتاجر بالدولة، 
اعتبــاراً مــن األول مــن مــارس وحتــى 30 أبريل 
المقبل، كما يمنع القرار استيراد وإعادة تصدير تلك 
األسماك، ســواء كانت طازجة أو مجمدة أو مملحة 
أو مدخنة أو معلبة أو بأي شــكل آخر، خالل الفترة 

المنصوص عليها.
وقال عوض أبو سعد، أحد العاملين في سوق السمك 
بالغربيــة: اإلقبال ضعيف على شــراء األســماك، ما 
يعني أن عملية البيع بطيئة، وبالتالي تبقى األسماك 
ليوم أو أكثر. وأشــار إلى أن جميع أصناف األسماك 

ارتفعت أســعارها ووصل االرتفاع في بعض األنواع 
لنحــو %20 وأكثر حســب العــرض والطلب. وقال: 
ســعر كيلــو الكنعد وصــل إلى 40 درهمــا بعد أن 
كان 30 درهمــاً، وكيلــو التونة للســمكة الكاملة بـ 
15درهماً، مشيراً إلى أن األسعار سوف تشهد مزيداً 

من االرتفاع خالل الفترة المقبلة. 

قال إبراهيم قزامل أحد العاملين في ســوق الســمك 
بالغربية، وصل سعر كيلو السمك من نوع الهامور إلى 
50 درهماً بعد أن كان سعره نحو 40 درهماً، واختفى 
ســمك الجش من األسواق وبلغ ســعر الكيلو إلى 40 
درهمــاً بعد أن كان 30 درهماً. وســعر كيلو ســمك 
القباب وصل إلى 25 درهماً بعد أن كان ســعر الكيلو 
15 درهماً، مشــيراً إلى أن األسبوع الماضي وقبل بد 
تنفيذ القرار كان سعر الكيلو من سمك الشعري الكبير 

25 درهماً، والصغير منه بلغ 15 درهماً.

■ دعم جماهيري كبير للمسيرة   |  من المصدر■ ميرزا الصايغ يتوسط بعض الطالبات المشاركات  |  من المصدر

■ سموه وناصر النعيمي يتقبالن تعازي القطامي والشعفار ■ عمار النعيمي يتقبل تعازي أحمد السويدي   |  وام

■ ثاني أحمد الزيودي

■ نهيان بن مبارك وأحمد السويدي ومحمد بن نهيان والعريس - وام■ طحنون بن محمد مع العريسين  |  وام



برنامج مخصص للشــاب اإلماراتي يتعلــق بالثقافة المالية 
وكيفيــة التعامل مــع مدخراتهم وعدم الوقــوع في براثن 

الديون للمصارف.

13
وصف الدكتور عيسى البستكي القراءة بأنها نافذة المعرفة وحجر األساس ألي 
بحث علمي، ويرى أن القراءة توســع مدارك الفكر وتفتح آفاق الشــخص إلى 
عالــم المعرفة عبر نافذة يطلع من خاللها على جوانب الحياة المختلفة؛ فهي، 
علــى حد تعبيره، تثري المعلومــات العلمية والثقافية واألدبية واللغوية؛ فمن 

دونها ال يمكن للباحث أن ينجز بحثاً.

أشــار الدكتــور صقــر المعال إلــى أن هناك دراســة 
الستخدام الخاليا الجذعية في معالجة الجروح، وذلك 

ضمن الجراحات التكميلية.

14

15
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بــات صقــارو دولــة اإلمــارات والمهتمون 
برياضــة الصيد بالصقــور، على موعد قريب 
مع افتتاح مدرســة محمد بن زايد للصقارة، 
فــي منطقة رمــاح بمدينــة العيــن، حيث 
انتهــت أكثر من 90 بالمئة من أعمال البنية 
التحتية لمرافق المدرســة التــي تعتبر أول 
مدرســة في المنطقة تنشــأ لتعليــم الصيد 
بالصقور، ورعايتها على أســس علمية ووفق 
خطط برامج ومناهج تحت إشــراف خبراء 
ومدربين مختصين، وفــي هذا اإلطار يؤكد 
ماجــد علــي المنصــوري المديــر التنفيذي 
لنــادي صقاري اإلمارات، أن لدولة اإلمارات 
العربية المتحدة الفضــل والدور الكبير في 
الترويــج لتراث الصقارة عالمياً، وتســجيله 
في القائمــة التمثيلية للتــراث الثقافي غير 
المادي للبشــرية في منظمة اليونسكو منذ 
عام 2010، عبر قيادة جهود 12 دولة عربية 

وأجنبية.
وتتم اآلن االستعدادات النهائية لالفتتاح 
الرســمي لمدرســة محمد بن زايد للصقارة 
وفراســة الصحراء، وهي األولــى من نوعها 
في المنطقة، والتي ســوف تسهم في زيادة 
الوعي بقيمة الصقارة كتراث وفن إنســاني 
مشــترك، كما أنها تهدف إلى غرس المبادئ 
والممارســات الصحيحــة للصقــارة العربية 
في النــشء، والترويج للتقاليد المســتدامة 
للصقارة العربية، ونشــر مبادئ وأخالقيات 
الصقــارة العربية على المســتوى العالمي، 
وتعزيــز الطابع التراثي للصقــارة وتقديمها 
كواجهــة تراثيــة وثقافية مهمة فــي إمارة 

 تدريب الصقر على صيد الفريسة  |  من المصدر أبوظبي.

أوضح ماجد علي المنصوري المدير التنفيذي لنادي صقاري اإلمارات، 
أّن أهــم أهداف نادي صقــاري اإلمارات، يتمثل فــي تعزيز الصيد 
بالصقور باعتبارها ركيزة أساســية للتــراث الوطني، واقتراح خطط 
وبرامج سياســات تطوير التشــريعات لصون الصقارة واســتدامتها، 
والعمــل علــى تعزيــز وتطوير مناطــق الصيد بالصقور، وتشــجيع 

الصقــور والطرائــد، وإبراز  واســتدامة 
الطابــع التراثي للصقــارة وتقديمه 

كواجهة سياحية، إضافة إلى تمثيل 
صقــاري اإلمارات فــي المحافل 

المحليــة واإلقليمية والدولية، 
والعمل مع الرابطة العالمية 

للصقارة في وضع ودعم 
االســتراتيجية  وتنفيذ 
للصقــارة.  العالميــة 
وحول موقع مدرســة 

محمد بن زايد للصقارة 
وفراســة الصحــراء قال: 

إنها تقــع على تالل «رماح» 
في الطريق الواصل من أبوظبي 

إلــى العين، حيث تــم اختيار هذا 
الموقــع لمــا يمتلــك مــن جمال 
باإلضافــة  الصحراويــة  للطبيعــة 
إلى مجموعــة متكاملة من البنية 
التحتيــة والخدمات اللوجســتية 
فنــدق  فيــه  يتوفــر  حيــث 
واستراحات ومطاعم وبيت شعر 

وحظيرة ومجالــس ومرافق عامة 
والعديــد من الخدمــات األخرى التي 

من الممكن أن تخدم طالب وزوار المدرســة، 
كما تتميز البيئة المحيطة بتنوع التضاريس األمر الذي يسهم بتقديم 

خيارات متعددة لتنفيذ أنشطة مختلفة ومتنوعة.

وقد وضعت للمدرســة برامــج ومنهاج عمل خاصــة من قبل عدد 
من الخبراء المختصين في عالم الصقارة، وســتقدم المدرسة برامج 
تدريبيــة متخصصــة بالصيد بالصقور وفراســة الصحــراء من خالل 
مجموعــة من المتخصصيــن وأصحــاب الخبرة في هــذا الميدان، 
وتطبيق أحدث الوســائل التعليمية والتي توســع قاعــدة الراغبين 

باالنضمــام إلى مقاعدها وتعلــم فنون الصقارة العربية من مختلف 
دول العالــم. كمــا تقدم المدرســة التــي تعتبر األولــى من نوعها 
فــي المنطقة، مجموعــة متنوعة ومتكاملة من الــدورات التدريبية 
والتنشــيطية للصقاريــن والباحثيــن مــن المتخصصيــن في مجال 

الصقارة، إلى جانب عدد من الدورات الترفيهية المختلفة.
وســوف يتضمن المنهاج التعليمي لكافة البرامج التدريبية دليل 
التدريب يتضمن مجموعة من األســئلة والتمارين عن كل ما يتعلق 
برياضــة الصيــد بالصقــور والتي يجب علــى المبتدئيــن وغيرهم 
معرفتها. إضافة إلى تقديم حصص تعليمية نظرية عن كل ما يتعلق 
برياضــة الصيد بالصقــور وحصص للتدريب العملي في المدرســة، 
وحصص لممارســة الصيد في المخيم باإلضافة لمجموعة من المواد 
األساســية ولكافة البرامج تتضمن تاريخ الصقارة والصقارة العربية، 
ومبادئ وأخالقيات الصقارة العربية، والقوانين والتشريعات الخاصة 

برياضة الصيد بالصقور.

وبالنســبة لألهــداف العامة التي تســعى المدرســة إلــى تعزيزها 
وتحقيقها، تشــمل غرس المبادئ والممارســات الصحيحة للصقارة 
العربيــة فــي النشــئ والتعريف بالخصائــص المتفــردة للصقارة 
العربية في اإلمارات وشــبه الجزيرة العربية والعالم العربي على 
المســتوى الوطني واإلقليمي والعالمي.  كما تهدف إلى الترويج 
للتقاليد المســتدامة للصقارة العربية والعمل على نشر مبادئ 
وأخالقيات الصقارة العربية على المســتوى العالمي، 
مــن خــالل تدريــب صقارين مــن مختلــف أنحاء 
العالم، وتدريب النشــئ على المبادئ األساسية 

والسليمة بكل ما يتعلق بالصقارة العربية من تدريب وصيد وتغذية 
وأمراض ووقاية وعادات وســلوكيات الصقــور للمبتدئين وغيرهم.  
كما وتســعى إلى تعزيز الطابع التراثــي للصقارة وتقديمها كواجهة 
تراثيــة وثقافية مهمة فــي إمارة أبوظبي، وتعزيــز الجهود الدولية 
للحفاظ على الصقارة باعتبارها تراثاً معنوياً وفناً إنسانياً حياً، وذلك 
بنشر الوعي الخاص بالمحافظة على الصقارة وطرق استدامتها محلياً 
وأقليميــاً وعالمياً.، والتوعية والتعريف بالتشــريعات والسياســات 
لصون الصقارة واستدامتها. والعمل على إجراء البحوث والدراسات 
الخاصــة بتراث الصيــد بالصقور في العالم العربي، وإنشــاء مكتبة 
متخصصة تعنى بالحفاظ على أرشــيف الصقــارة العربية والترويج 

لهذا األرث التاريخي في المحافل المحلية والدولية واألقليمية.
أما بخصوص نادي صقاري اإلمارات ومنذ إنشائه في عام 2001م، 

فهو يسعى بدوره إلى نشر الوعي 
حول أســاليب الصيد المستدام، 
الصيــد  رياضــة  وأخالقيــات 
االرتقاء  إلى  ويهدف  بالصقور، 

على  والمحافظة  بالصقــارة، 
األصيــل،  التــراث  هــذا 
تاريخياً  إرثــاً  باعتبــاره 
بكل خصائصه ومميزاته، 

وذلــك مــن خــالل برامج 
يقيمهــا  التــي  التوعيــة 
النــادي بهــدف التعّرف 
األساســية  المبادئ  على 

والســليمة فــي كل مــا يتعلق 

بعالم الصقارة من تدريب وصيد وتغذية وأمراض ووقاية وعادات، 
وكذلــك تنظيم لقاءات دورية للصقارين حيث يســتطيع الصقارون 
المبتدئــون االجتماع بأقرانهــم من ذوي الخبــرة وتعلم المزيد 
حول الصيد المســتدام. وتشمل نشــاطات النادي المشاركة في 
برنامج الشــيخ زايــد إلطالق الصقور ودعم جهــود المحافظة 
على الصقور وزيادة أعدادها في البرية، وتقديم وعرض اإلرث 
الوطني للصقارة في المناسبات الوطنية والمهرجانات المحلية 
والدوليــة، كما يقوم النادي ســنوياً بتنظيم معرض أبوظبي 
الدولــي للصيد والفروســية، إضافــة إلى تنظيــم مهرجان 
الصداقــة الدولــي للبيزرة في أبوظبي بشــكل دوري كل 3 
سنوات، والذي يعد أهم محفل وملتقى للصقارين من مختلف 
دول العالــم، وكان لنــادي صقاري اإلمارات الــدور الكبير في 
نجاح الجهود الدولية بقيادة دولة اإلمارات في تسجيل الصقارة 
ضمــن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشــرية 
في منظمة اليونســكو فــي عام 2010، ويعــود تاريخ 
الصقــارة إلــى قرابة 4000 عام حســب الوثائق 
الموجــودة فــي النــادي. وُيحســب لنادي 
صقاري اإلمارات تطبيق نظام تســجيل 
الصقــور وإصــدار شــهادات ملكية 
لهــا، لتصبح بمثابة جوازات ســفر 
للتنقل بها مع مالكها عبر الحدود، 
وتــّم كذلــك وضع نظــام خاص 
في  المكاثرة  الصقور  لتســجيل 
األســر، والتي يستخدمها اليوم 
حوالــي %96 مــن الصقاريــن 
في أبوظبــي عوضاً عن صقور 
البريــة التي تــّم تعزيز جهود 

حمايتها.

تعتبر الرابطــة العالمية للصقارة والمحافظة على 
الطيور الجارحة (IAF) مؤسســة غير ربحية، وقد 
أسســت في عــام 1968 كاتحــاد ألنديــة الصيد 
بالصقور، وهي المؤسســة العالمية الوحيدة التي 
تنفرد فــي تمثيل الصقارة، وتضــم في عضويتها 
اليوم 92 نادياً ومؤسســة معنية بالصقارة من 67 
دولة، تمثل في مجموعها ما يزيد عن 4000 عضو.

برنامج مخص
وكيفيــة الت

الديون للمص

 المنصوري مشاركاً في 
برنامج زايد إلطالق الصقور



فــي ليلة من الزمن الجميــل ذات عتمة 
وهدوء يجلس الكبار في السن ويعرضون 
نشــرتهم الجوية على أبنائهم والجيران، 
كان توقــع الجــو المقبــل هاجس أهل 
البحر والبر على حد سواء، كيف ال وهم 
يخرجــون إلى لجة البحــر الذي يعصف 
ويرمــي فيهم متاهات المــوج، أو قلب 
الصحــراء الذي يــكاد أن يجمد عظامهم 
برداً، حينها لم يكن فيه (المركز الوطني 
لألرصــاد الجويــة والــزالزل) موجــوداً 
وال إنترنــت يتلمــس منها النــاس أخبار 
الطقس، فــي الماضي الجميــل كان من 
المهــم االطالع ومعرفــة أحوال الطقس 
بطــرق تناســبه، ولم يكن هناك شــيء 
أكثــر من معرفة مواقــع النجوم لتحديد 
حركة الطقس ودخول الشــتاء ومواســم 
العواصف، أو انقضائها وتعامد الشــمس 
في كبد الســماء، وكانت طريقة المضي 

بالحياة. 

التقت «البيان» بالوالدة أم تميم لتحدثها 
عــن الماضــي الجميــل، فقالــت: كنا في 
الماضي نستخدم حســابات الدرور وهي 
مهمة وضرورية ألصحاب الزراعة وأهالي 
البحر حيث تمثل أهمية بالغة في حياتهم 
اليوميــة بحثــاً عن مصــدر الــرزق، وبه 
اســتطاع األهالي االســتمرار في الزراعة 
وتحســين محاصيلهــم والمحافظــة على 
الثروة الزراعية، كمــا كانت الدرور عامالً 

للبحــارة في خروجهــم للصيد  مســاعداً 
الــرزق بمعرفتهــم لحســابات  وتلمــس 
الدرور يســتعدون لموســم الصيد وتكاثر 
األســماك، وغيره وكذلك هجــرة وقدوم 

الطيور البرية والبحرية. 

وأشــارت أم تميــم: ال يــزال الكثير من 
كبار الســن في المنطقــة يحفظون هذه 
الحسابات وطريقتها غير أن معظمهم قد 

أضاعوا الحسبة لعدم وجود تلك األهمية 
السابقة، وكثير من الناس ممن لم يسبق 
لهم التقرب من كبار الســن ومعاشرتهم 
واالســتفادة منهم تجده ال يعرف معنى 
الــدرور. وتعتبر هذه الحســابات مصدر 
افتخــار لهم عندما يســألهم أحــد عنها، 
ويجــد األهالي اليــوم صعوبة في حفظ 
هذه الدورة، خاصة بعد أن توفي الكثير 
من حفظتها، وبين الحين واآلخر ينســى 
من يحفظ الدرور الحســابات الصحيحة 

نســبة لكثرة االنشــغال وتطــور الحياة 
العصرية في الوقت الحاضر. وإذا ســمع 
ناس من كبار الســن يقول أحدهم لآلخر 
نحن في الستين أم دخلت السبعين تجده 
يستغرب من هذا الحساب العجيب، نعم 
هــو كذلك عجيب لمــن ال يعرفه ولكن 
دقيق جــداً وللغاية بحســب مناخ دولة 
المتحدة وهو متوارث  العربية  اإلمارات 
عــن أجيال مضت وأجيال ســوف تذكره 
ولــن تتخلى عنه بإذن الله. ولهذه الغاية 

بالذات ابتكر أجدادنا حساباً فلكياً يسمى 
حســاب الدرور، يعرفه كبار الســن من 
يختلف  لكنه  والخليجييــن،  المواطنيــن 
باختــالف منطقة وأخــرى، إال أنه يبقى 
واضحاً ألهــل اإلمارات، البعض من أبناء 
الجيــل الجديد عرفه أيضــاً، لكن تضاؤل 
أهميــة اإللمــام به جعله يتضــاءل أيضاً 

في العقول. 
وأضافــت أم تميــم: إن الــدرور تم 
توزيعها على مدار ســنة كاملة أي 365 
يوماً بالتمام والكمال، وكل شهر مقسم 
لـــ 30 يومــاً والثالثون مقســمة لثالثة 
أجزاء منها العشــرة األولى ثم العشرة 
الثانية وتســمى العشــرين ثم العشرة 
الثالثة وتســمى الثالثيــن وبالتالي يتم 
احتساب المجموعة األولى ويتم حسابة 
كل ’‘در‘‘ بعشــرة أيــام يتبعه الدخول 
بالــدر الذي يليه، وتشــمل ’‘العشــرة، 
العشرين، الثالثين، األربعين، الخمسين، 
الســتين، الســبعين، الثمانين، التسعين 

والمئة‘‘.

فتحــت مبــادرة «أقــارب ولكــن» التي 
انجزها مركز دبا الفجيرة لتأهيل المعاقين 
بعد أن أمضى عامين من الدراسة والبحث 
والتوعية في هذا الجانب، باب التساؤالت 
حــول مدى إمكانية تقليل ظهور اإلعاقات 
فــي األبناء باإلســتناد إلى منــع أو تقليل 
زواج األقارب في المجتمع اإلماراتي الذي 
ال يزال حتى وقتنا الحالي يميل في الزواج 

إلى القرابة. 
وأوضحت منــى هالل مديرة مركز دبا 
الفجيــرة لتأهيــل المعاقيــن، أن إدارتها 
بــادرت بإطالق هذه المبادرة اإلنســانية 
في المقــام األول، بعد إســتيضاح وجود 
20 حالة إعاقة من منتســبي المركز نتيجة 
زواج األقــارب، بــل وتكــرار اإلعاقة في 
اكثــر من طفل فــي العائلــة الواحدة، ما 
يســبب علًال مرضية ونفســية ألفراد تلك 
األسر، وأشارت أن أهداف هذه المبادرة 
الوراثيــة  الصفــات  بمخاطــر  التوعويــة 
المتنحيــة التي قد تكــون واضحة للعيان 
لبعض األســر ما يســتدعي منهم توســيع 
دائــرة الزواج من خارج العائلة. فضال عن 
الحد من ظهــور اإلعاقات في جيل األبناء 
على قــدر اإلمكان، باقتــراح التعاون بين 
كافــة الجهــات المعنية بالدولــة لتحقيق 

هذا الهدف.

وتجد أن األخذ بأســباب الوقاية الممكنة 
من ظهور اإلعاقات عامل ناجح في حماية 

الكيان األسري بالمجتمع، وفرصة في بناء 
جيل يتمتع بالصحة في مقابل التقليل من 
اإلنفاق الحكومي على بنــاء مراكز رعاية 
وتأهيــل المعاقيــن التي أضحــت تكتظ 

بتزايد أعداد اإلعاقات في المجتمع. 
وتشــير أن التقدم العلمــي المنجز في 
هذا القرن يؤكد على وجود تقنيات طبية 
جديرة بالكشــف ولو بنســب معينه عن 
مــدى إمكانية ظهور اإلعاقــة أو تكرارها 
فــي األســرة الواحدة، وهو مــا يجب أن 
نســتند عليه لتطويق مجتمعنا من مخاطر 
انتشــار اإلعاقات الشــديدة أو المزدوجة 

التي أضحت تهدد استقرار بعض األسر.

وتــروي أم عبدالرحمن: أنها أم لخمســة 
ذات  يحمــالن  منهــم  اثنــان  أطفــال 
 stuve اإلعاقــة النــادرة تعــرف بـإعاقــة
wiedemann وهي من اإلعاقات الوراثية 
التي تتبــع الصفات الجينيــة لألم واألب، 
وتشــدد أن الوقايــة خير مــن العالج في 
الوراثيــة، فالتوعية  ما يتعلــق باإلعاقات 
والفحــص الدقيق قبل الــزواج مهم جدا 
لتالفــي تعريض األبناء إلى إعاقات وراثية 
تعيق مشــوار حياتهم واســتقرار أسرهم. 
فمثــل هــذه اإلعاقة تضطر باألســرة إلى 
الترحــال دائما للعالج، وتحتــاج األم في 

وضعهــا إلــى الكثير من الصبــر والتحمل 
فضالً عــن حاجتها ألشــخاص متخصصين 
يســاهمون فــي رعايتهــم وتأهيلهم بما 

يمكنهم من العيش في الحياة. 
اإلجتماعيــة  األخصائيــة  وأوضحــت 
شــيخة المطوع مــن مركز دبــا الفجيرة 
لتأهيل المعاقين والمشرفة على فعاليات 
المبادرة منــذ إنطالقتها. أن البداية كانت 
مع اســتبيان مسبق لقياس معرفة الطالب 
والطالبــات فــي مرحلة الثانويــة بأخطار 
تكــرار زواج األقــارب، ووضــع لوحــات 
إعالنيــة توعوية فــي شــوارع مدينة دبا 
الفجيــرة والمناطق التابعــة لها، باإلضافة 

إلــى تنفيذ ندوتين بالتعاون مع مؤسســة 
األســرة العربيــة التابعة لجامعــة الدول 
العربية بحضور شخصيات لها خبرة كبيرة 
في هــذا المجــال. وبحضور جمــال البح 
رئيس منظمة األســرة العربية في جامعة 
الجابري  العربية، والدكتور ســيف  الدول 
مــن دائرة الفتوى والشــؤون اإلســالمية 
فــي دبي وعدد كبير مــن طلبة المدارس 
الثانويــة في منطقتي الفجيرة والشــارقة 

التعليميتين.

وتضيــف: اســتهدفت المبــادرة طــالب 
وطالبات الثانويــة العامة والمقبلين على 
الزواج من الجنســين وأوليــاء األمور في 
كافــة مناطق الفجيرة.مشــيرة أن الهدف 
من المبــادرة التي أطلقهــا المركز تحت 
مظلة وزارة الشؤون اإلجتماعية هو الحد 
من اإلعاقات الناجمــة عن زواج األقارب 
و تغييــر المفهــوم الثقافي فــي العادات 
والتقاليد المتوارثة في األســرة اإلماراتية 
التي تشــجع على زواج األقارب، والتأكيد 
على أهمية التعريف بأساليب الوقاية من 
األمراض الوراثيــة الناجمة عنه، من أجل 
الحد من وجود أطفال معاقين أو مصابين 

بأمراض وراثية خطرة.

وحول هذا الموضــوع أوضحت الدكتورة 
زينــب جاســم عثمان طبيــب اختصاصي 
في طب المجتمع ومسؤولة عيادة فحص 
مــا قبل الــزواج بمركز مريشــيد الصحي 
بالفجيــرة، ان إمكانية ظهور اإلعاقات في 
المجتمع بمنع زواج األقارب قد يكون من 
الصعب أو نتائجه غير مضمونة. فاإلعاقات 
قد تظهر مع تكون الجنين أو خالل مرحلة 
الوالدة بتعرضه لنقص األكســجين أو بعد 

الوالدة كتعرضه لحادث أو إصابته بمرض 
وراثــي أو جيني معين يــؤدي به لإلصابة 

بإحدى اإلعاقات الجسدية أو العقلية.
فظهور اإلعاقات بالمجتمع لها مســببات 
كثيــرة، وجزء منها قد يكــون وراثياً ، وهي 
التــي يجري عليهــا الحديث حــول ضرورة 
المرضي  الســجل  الفحــص واالطالع علــى 
والوراثي للعائلــة. ومن ادوار عيادة ما قبل 
الزواج االطالع على ســجل أمــراض العائلة 
وتقديم المشورة لطرفين في وقت الضرورة 
واالشــتباه بتناقل األجيال لألمراض الوراثية 
وذلــك بتقديــم النصح في عمــل فحوصات 

أكثر دقة في المختبرات التخصصية.
المخبريــة  الفحوصــات  أن  وأوضحــت 
للمقبليــن علــى الــزواج إلزاميــة، ســواء 
للمواطنيــن أو المقيمين، وهو للمشــورة 
وال تهــدف إلــى منــع الــزواج، بــل إلــى 
التوعيــة بمخاطر انتقال األمــراض الوراثية 
األمــراض  أو  الــدم  بأمــراض  المتعلقــة 
المعديــة. وتعلق بأمراض الــدم التي تعد 
اكثر انتشــاراً من بينهــا فحوصات األمراض 
المعدية والمنقولة جنســياً وتشمل فيروس 
نقص المناعة المكتســبة «اإليدز»، فيروس 
التهاب الكبد «ب»، فيــروس التهاب الكبد 
«ج»، والزهــري. كما تتضمــن الفحوصات 
أمراض الدم الوراثية وتشمل: بيتا ثالسيميا 
«أنيميا البحر المتوسط»، األنيميا المنجلية، 
واختــالف الهيموجلوبيــن. وتدابير وقائية 
أخــرى وتشــمل فصيلــة الــدم والعامــل 
الريسوسي، والمناعة ضد الحصبة األلمانية 
للمرأة التي لم تحصل على تطعيم مســبق، 
أو التطعيم ضــد التهاب الكبد البائي «ب» 

للشريك المصاب.
وذلــك بغرض إعطــاء المشــورة الطبية 
حــول احتمالية انتقال تلك األمراض للطرف 
األخر فــي الزواج أو األبناء في المســتقبل 
وإعطاء الخيارات والبدائــل أمام الخطيبين 
من أجل مســاعدتهما على التخطيط ألسرة 
ســليمة صحياً، والتقليل مــن األعباء المالية 
الناتجــة عن عــالج المصابين على األســرة 
والمجتمــع، اضافــة لتقليــل الضغــط على 
المؤسســات الصحية وبنــوك الدم، وتجنب 
المشــاكل االجتماعية والنفســية لألسر التي 
يعاني أطفالها، ونشر الوعي بمفهوم الزواج 

الصحي الشامل.

ولفتــت إلــى قيامهم في بعــض الحاالت 
المشــكوك في فحوصاتهــا الطبية أو التي 
تحمل في ســجلها الوراثي العائلي تاريخاً 
الخطيرة والتي  الوراثيــة  لبعض األمراض 
نخشى أن تنتقل بعد الزواج لجيل األبناء، 
بتوجيههــم إلــى عمــل فحوصــات اكثــر 
دقــة من الناحيــة الوراثيــة والجينية في 
الوراثة الموجــود بمركز  مختبرات علــم 
الثالسيميا بمستشــفى لطيفة بإمارة دبي 
لتجنــب إنجــاب أبنــاء يحملــون صفات 
وراثية تســبب المعاناة األسرية والنفسية 

واالجتماعية لألسر في المستقبل.
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لعبــة التيلــة التراثيــة اســتهوت أطفــاالً 
ومراهقيــن وشــباباً مــن الحي فــي زمن 
خال مــن األلعــاب اإللكترونيــة والحدائق 
المفضلــة،  لعبتهــم  فباتــت  الترفيهيــة، 
يجدون فيها سعادتهم، ويخرجون طاقاتهم 
الحركية، يجرون ويركضون وتبرز مهاراتهم 
فــي التركيز، بل لعبة حفــزت في داخلهم 
التحــدي وحب المنافســة، وتركــت أثرها 
الطيــب فــي نفوســهم حتى بعد ســنوات 

طويلة. 
هــي لعبة تحٍد لمجموعة من أصدقاء الحي 
مــن أعمارهــم تتــراوح بين 15-6 ســنة، 
يســتخدم في لعبها كريات زجاجية صغيرة 

ملونــة وجميلة تلعب على أرض منبســطة 
لهــا عدة طرق أبرزهــا طريقة التيل بوضع 
كل العب أفضل تيلة لديه على مســافة، ثم 
يبدأ التحدي بمســك كل العب تيلة ورميها 
باتجاه التيل المصفوفة بعيداً وإن اســتطاع 
إصابــة أي منها حقق هدفــاً وحق له الفوز 
بتيلة وهكذا، لعبة يســتغرق فيها الالعبون 
ساعات تعتبر رياضية وذهنية، حيث تحتاج 
إلــى تركيز عــال ومهــارة فــي التصويب 

والرمي بثقة ناحية التيلة المستهدفة.
وهناك طريقة أخــرى لها بحفر ثالث حفر 
صغيــرة متوســطة العمــق وتحديــد خط 
البداية ويبــدأ الالعــب األول دوره برمي 

التيلــة ناحيــة الحفــر وإن لــم ينجــح في 
إدخالها يتنــَح، ويأتــي دور الالعب الثاني 
وإن اســتطاع أن يدخل تيلته داخل الحفرة 
يصبــح الفائــز ويأخذ تيــل الالعبين الذين 
أخطــأوا الهدف، وهنا من يســتطع تحقيق 

الفوز يحق له أخذ التيلة.
والطريقــة األصعب هــي التي تحتاج إلى 
أمهــر الالعبين فيهــا، تحتاج إلــى تركيز 
ومهارة في الرمي والتصويب يؤديها بعض 
الالعبين وال يســتطيع الجميــع القيام بها 
لصعوبتها، ويشــترك فيهــا ثالثة عن بعد 
كل منهــم يحاول أن يرمــي ويصوب في 
الوقت نفســه علــى تيلة الالعــب اآلخر 

ومــن يســتطع أن يالمس التيلــة الطائرة 
لزميلــة يفز ويأخــذ تيلته ويضــع اآلخر 
تيلة أخــرى وهكذا حتى يســتطيع الفائز 
أن يحصــد مجموعــة من التيــل الالمعة 
الزجاجية ويضمها لمجموعته الخاصة التي 
كانــت تخزن في علبــة الحليب الحديدية 

ذات الحجم المتوسط.
ويتعرض أحياناً الالعب إلى خســارة أفضل 
تيلة ويقوم بمحاوالت من أجل استرجاعها 
بإعطاء عدد من التيل لقاء واحدة يمكن أن 
تتميز بالشكل وتكون هي ملكة مجموعته. 

أوضحــت الدكتــورة زينب 
جاســم أن التوعية والثقافة 
المجتمع  ألفــراد  الصحيــة 
األمــراض  مخاطــر  حــول 
تكثر  التي  خصوصا  الوراثية 
هــي  األقــارب  زواج  فــي 
الوسيلة المتاحة أمام الدولة 
للوقاية من مخاطر اإلعاقات 
واألمراض الوراثية. وأضافت 
انــه تــم فحوصات مــا قبل 
الــزواج خالل العام الماضي 
شملت 2204 أشخاص، منها 
1469 مواطنــاً و735 مقيماً 

في الدولة.

يبدأ حســاب الدرور مع ظهور نجم ســهيل فمنهم من يبدأ الحســاب 
بتاريخ 15/8 أي نصف أغسطس ومنهم من يبدأ في 20/8 ومنهم من 
يبــدأ بتاريخ 24/8 وهذه االختالفات بســبب موعد ظهور ســهيل في 

المناطق وحساب أهل الساحل يكون أضبط من غيرهم.

■ زواج األقارب.. عادات لها مخاطرها  |  ارشيفية 
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أصبح بإمكان أوليــاء األمور اليوم متابعة 
خط ســير أبنائهم في الحافالت المدرسية 
هواتفهم  بواســطة  عليهــم  واالطمئنــان 
الذكيــة، بعدما نجحت خمس طالبات من 
كليــات التقنية العليا في تنفيذ مشــروع 
يحمــل أســم «IGO»، وهــو عبــارة عن 
تطبيــق ذكي معني بوســائل النقل العامة 
وباألخص الحافالت المدرســية، و يهدف 
لمســاعدة أوليــاء األمور على تتبع ســير 
عمليــة نقــل أبنائهم من وإلى المدرســة 
من خالل معرفة أوقــات وصول الحافلة، 
وصعود ونــزول الطالب اليهــا مما يعزز 
واالطمئنــان على  باألمــان  شـــــعورهم 

أبنائهم.
الطالبــات أســماء  المـــشــروع  نفــذ 
الحمــادي، أمــــل الزرعوني، ميرة محمد 
آل علــي، وشــيماء األنصــاري، وجواهــر 
تخصــص  يدرســن  اللواتــي  الطنيجــي، 
وأشــرف  المعلومــات،  تكــــنولوجيــا 
علــى المشــروع علــي فرحات األســتاذ 
فــي تكنولوجيــا المعلومــات، وقــد فزن 

بالمشروع في عدة جوائز محلية.
وقالــت الطالبــة ميــرة آل علي:«إنها 
سعيدة بنـــجـــاح هذا المـــشروع الذي 
القــى ردود أفعــال مشــجعة وإيجـــابية 
من قبل كل من اطلــع علــــيه،خاصة أنه 
يقــدم خــــدمــة متكاملة ألوليــاء أمور 
الطلبة في المدارس التأســيســية ورياض 
األطفال الذين يولــون أهمـــية لقـــضية 
نقــل أبنائهـــــــم من وإلــــى المدرســة 
وكيفيــة متابعــة تلــك العمليــة وتأكيــد 
وصولهم بشــكل ســالم وآمــن، مضيفة:» 
قمنــا بتنفيذ هــذا التطــــبيق من منطلق 
أهميــة الموضوع لدى أوليــاء األمور لذا 
ســعينا إلى ابتـــــكار تطبيق يخلق حلقة 
وصــل فاعلــة بيــن العناصر األســـاســية 
المتعاطيــة مع عمليــة نقـــــل الطــــلبة 
بالحافالت شــاملة الطــالــب وولي األمر 

وسائق الحافلة.
وأوضحت ميرة أن فكرة عمل مشروعهن 
تعتمــد علــى قيام ولــي األمــر بتحميل 

التطبيــق «IGO» علــى هاتــف الطالب 
وكذلــك هواتف أولياء األمور، ومن خالل 
«الباركــوود» الموجود فــي التطبيق في 

هاتف الطالب، يتم تعبئته بيانات الطالب 
كاملة (اســمه – عنوانه – رقــم الهاتف..

الــخ)، وعند عبــور الطالب إلــى الحافلة 
يتــم نســخ هــذه المعلومات عبــر جهاز 
الماســح المتوفر لدى سائق الحافلة لنقل 
كافة هذه البيانات من الباركود وتخزينها 
فــي الجهاز، ومــن خــالل التطبيق يمكن 
لولي األمــر متابعة ســير الحافلة وموعد 
اقترابهــا من المنزل، و كذلــك التأكد من 
ركوب ابنه فــي الحافلة ونزوله منها، كما 
يكون السائق أيضاً على علم بكافة الطلبة 
الموجوديــن في الحافلــة وكل من صعد 
منهم إلى الحافلــة وتأكيد نزولهم جميعا 
منهــا، فهــذا التطبيــق خلــق حلقة وصل 
فاعلة بين الجميع وســاهم في تتبع سير 

الطالب  الحافلة واالطمئنان علــى ركوب 
بها ونزوله منها.

واعتبرت ميرة أن تميز مشروعهن وفوزه 
بعدة مســابقات جاء نتيجــة عملهن بجد 
على تنفيذ التطبيق بإشــراف األستاذ علي 
فرحــات، مشــيرة إلــى أن مــا حظين به 
من تفاعل إيجابي حــول الفكرة، جعلهن 
اكثر حماسة لتطوير التطبيق وعرضه على 
الجهــات المختصة لالســتفادة منه ورؤية 

إمكانية تطبيقه.
وأعربــت عن ســعادتها بالدراســة في 
كليــات التقنيــة العليا التــي تحرص على 
تعزيــز روح االبتكار لدى الطلبة، وإطالق 

العنــان ألفكارهم وتقديــم الدعم لها كي 
يتم تنفيذهــا على أرض الواقع، مشــيرة 
إلى أنه اســتراتيجية كليات التقنية العليا 
تعمل علــى تنمية االبــداع واالبتكار من 
مقاعد الدراسة، بحيث يتم تمكين الطلبة 
من مهــارات القــرن الحديــث المتعلقة 
بالتفكيــر والتحليــل والبحــث والتواصل 
الفعــال والعمل الجماعــي، لخلق طالب 
قادر علــى التفكير الخالق وتوليد األفكار 
االبداعيــة، مما يعزز تحقيــق هدفها في 
جعــل االبتكار ليس فقط ممارســة خالل 

العملية التعليمية بل ثقافة موجودة.

مــن جانبه، قال علي فرحات األســتاذ في 
تكنولوجيــا المعلومــات بكليــات التقنية 
العليــا إن الطالبات يعملــن في كل فصل 
دراســي علــى تنفيــذ مشــاريع تطبيقية 
تعكس خبــرات ومهــارات متخصصة في 
المعلومات،  بتكنولوجيا  المتعلق  مجالهن 
الذكية  الهواتف  حيث يدرســن تطبيقات 
ويعملن على ابتكار تطبيقات تقدم حلوال 
لمشكالت واقعية، معتبرا أن هذا التطبيق 
يقــدم خيارات عملية متميزة تخدم قطاع 

النقل وخاصة النقل المدرسي.
وأضــاف إن طلبة كليــات التقنية عامة 
يتمتعــون بمهــارات خاصــة فــي ابتكار 
األفكار وذلك من منطلق دراستهم القائمة 
علــى التعلــم بالممارســة، والتزامهم في 
كل فصل دراســي بضــرورة تطبيق كل ما 
درســوه نظريا، من خالل إنجاز مشــاريع 
تحــوي أفــكاراً متطــورة وتقــدم حلوال 
لمشــكالت واقعية، فالتعليــم القائم على 
البحث والتطبيق و التعامل مع التحديات 

يعزز كثيرا من قدرات الطلبة االبداعية.
وأكــد أن تنفيــذ المشــاريع واألفكار 
المبتكــرة يمثل جزءاً من عمل الطلبة في 
كل فصل دراسي كتطبيق لما تعلموه مما 
يجعلهم دائما على اســتعداد لطرح أفكار 
جديدة وعملية، تســاهم في عالج قضايا 

مجتمعية مختلفة.

13
يعتبــر برنامــج اإلدارة الماليــة الشــخصية 
«اصرف صــح» من أهم البرامــج المبتكرة 
التــي تنفذهــا مؤسســة اإلمــارات لتنمية 
الشــباب، وتركز على تعزيــز الثقافة المالية 
الشــخصية لدى الشــباب، وتعالج قضاياهم 
التــي تواجههم في  بالتحديــات  المتعلقــة 
ما يخص إدارة شــؤونهم المالية الشــخصية 

وتجنب الديون المفرطة. 
وينضوي تحت البرنامج ثالثة مشــاريع هي 
مشــروع «نــادي المئة» الذي يســاهم في 
تدريب 100 شــاب إماراتــي بحيث يكونون 
مرشدين ألقرانهم في مواضيع تتعلق بالثقافة 
الماليــة وكيفيــة التعامــل مــع مدخراتهم، 

ومشروع «الحافلة المتنقلة» التي تهدف إلى 
التواصل المجتمعي بين الشــباب، يبنى على 
فعاليات وأنشــطة وإنجــازات توصلت إليها 
شــخصيات من المجتمع وهيئــات وجهات 
مختلفة بحيــث ينتقل المشــروع بفعالياته 
بيــن أماكــن تجمعــات الشــباب والهيئات 
المجتمعية  األنشــطة  األكاديميــة ومراكــز 
ومراكــز التســوق في جميع أنحــاء الدولة، 
باإلضافة إلى مشــروع «المناهج الدراسية» 
والذي يركز على إدخال مادة الثقافة المالية 

الشخصية في المنهاج الرسمي المدرسي.
ويقول حسين البلوشي مدير برنامج الثقافة 
المالية الشخصية «اصرف صح»، في مؤسسة 

اإلمارات لتنمية الشــباب: يتم إعداد خطط 
مستقبلية للبرنامج، للوصول إلى الشباب في 
المناطق ذات الكثافة الســكانية المنخفضة 
في الدولة، إضافة إلى السعي لطرح منتجات 

متعلقة بالبرنامج في العام المقبل.
كما تم تطوير حافلة «اصرف صح» وتزويدها 
ببرامــج وتطبيقات متعددة األغراض تهدف 
إلــى الوصــول ألكبــر شــريحة ممكنة من 
الشــباب وتشــجيعهم علــى إدارة أمورهم 
الماليــة بفاعليــة، حيث تنتقل بيــن أماكن 
تجمعات الشــباب، بما في ذلك المؤسسات 
التعليميــة ومراكــز األنشــطة المجتمعيــة 

ومراكز التسوق في جميع أنحاء الدولة.

ويأتي إطالق هــذا البرنامج في إطار جهود 
الدولة الحثيثة لمواجهة التحديات والقضايا 
التــي تتعلق بالديــون بين الشــباب، والتي 
قد تــؤدي إلى آثار اجتماعية ســلبية، حيث 
أظهرت العديــد من الدراســات اإلحصائية 
أن نحــو 70 ٪ مــن اإلماراتييــن الذين تقل 
أعمارهــم عن 30 قــد وقعوا فــي الديون، 
وهو ما دفع المؤسسة إلطالق هذا البرنامج 
ليكــون أول برنامــج وطنــي لمعالجة هذه 

المسألة.

 –
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انتهــت وزارة العمــل من تجهيز ســيارة 
مســتقبلية للتفتيــش تتضمن نظامــاً ذكياً 
وآليات متابعة وغرفــة تحكم، وذلك في 
إطــار حرص الــوزارة على تعزيــز ثقافة 
االبتــكار واإلبــداع بين موظفيهــا لبلورة 
وإطــالق األفــكار الخالقة ودعــم وتبني 
كل المبادرات االبتكارية التي من شــأنها 
المساهمة في الجهود والمبادرات الرامية 
إلــى التحول بســوق العمل إلــى اقتصاد 

المعرفة.
وســتخضع فكرة السيارة إلى التجريب 
للتأكــد مــن فاعليــة أدائهــا وإنجازهــا 
لألهداف المنشــودة وذلك قبل تشــغيلها 

بشكل رسمي.

ونوهت نورة المرزوقي الرئيس التنفيذي 
الــوزارة  بالتزام  الــوزارة  لالبتــكار فــي 

بتوفيــر بيئــة محفــزة وحاضنــة لألفكار 
واالبتــكارات النوعية للموظفين، وتقديم 
كل أشــكال الدعم لهم، إلى جانب دراسة 
جميع المقترحــات االبتكارية التي يتقدم 
بهــا الموظفون والمتعاملــون مع الوزارة 
وشــركائها، وذلــك بموجــب توجيهــات 
معالــي وزير الموارد البشــرية والتوطين 
ما من شــأنه إنجاح تنفيذ خطــة الوزارة 

االستراتيجية لالبتكار.

وقال خالد السعيدي رئيس قسم البنية 
التحتية في إدارة تقنية المعلومات بوزارة 
الموارد البشرية والتوطين وصاحب فكرة 
ســيارة التفتيش المســتقبلية، إن المركبة 
تعتمد في آلياتها التشغيلية على منظومة 
متكاملة من النظم الذكية المترابطة فيما 
بينها باإلضافة إلــى أن مظهرها الخارجي 
يعكس صورة الهوية المؤسســية للوزارة 
وكذلك يعطي تصميمها انطباعا مســتقبليا 

باعتبارها مركبة ذات تطبيقات ذكية.

وتفصيالت  توضيحــات  الســعيدي  وقدم 
مهمة عن الســيارة المســتقبلية الجديدة 
التــي ســتعمل وفق ثالثة أنظمة تشــمل: 
المفتش  الذكــي ونظــام  التفتيش  نظــام 
الذكي إلى جانب غرفة للتحكم المركزي.

وأشــار إلــى أن نظام التفتيــش الذكي 

المســتخدمين  المفتشــين  إلــى  يرســل 
للمركبــة جميــع اإلشــعارات المتعلقــة 
التفتيشــية، فيمــا تعرض لوحة  بمهامهم 
ذكية مثبتة داخــل المركبة خرائط خاصة 
بمواقــع التفتيــش المســتهدفة وكيفيــة 

الوصول إليها.
وأوضــح أن نــــظــام التفتيش الذكي 
يساعد المفتش على تنظيم مهامه والبقاء 
على تناغم مــع غرفة التحكــم المركزية 

والــذي  المنــاوب»،  المســؤول  «نظــام 
يستطيع المفتش من خالله إرسال تقارير 

التفتيش لمسؤوله المباشر.

كمــا لفــت إلى أن نظــام المفتــش يتيح 
لمســتخدميه تحديــث حالــة مهامه فور 
انتقالهــا مــن مرحلــة إلى أخــرى لحين 
إنجازهــا في ظل عــدادات تلقائية خاصة 
تفيد فــي التطويــر والتحســين، كما إنه 
يمكن المفتشــين من مراسلة زمالئهم أو 
المســؤول المنــاوب عنهم لمناقشــة أي 

مستجدات تطرأ في الميدان.
 ويتابــع الســعيدي إن غرفــة التحكم 
المركزية «نظام المسؤول المناوب» تعتبر 
آلية لمتابعة ســير المهام التفتيشــية منذ 
توزيعها على المفتشين وحتى انجازها من 
المناوب  المســؤول  قبلهم، حيث يتحكم 
في تعيين مهام التفتيش للمركبات الذكية 
وللمفتشــين ويرصد تحــركات المركبات 
وحالــة نشــاطها إضافة إلى قياس نســبة 

المهام المنجزة أوال بأول.

■ سيارة التفتيش الذكية أمام مقر وزارة العمل |  من المصدر 

المركزية  التحكــم  غرفة 
التواصل  إمكانات  تمتلك 
المباشــر مع المفتشــين 
ألفضــل  وتوجههــم 
العالميــة  الممارســات 
المتبعــة فــي التفتيــش 
العمالــي، باإلضافــة إلى 
باللوحات  التــام  التحكم 
الذكيــة المثبتــة بمركبة 
والكاميــرات  التفتيــش 

المثبتة عليها.

طبيعــة الكليات القائمة على التعلم التطبيقي يمكن الطلبة من انجاز 
هذه االبتكارات، ولدى الكليات استراتيجية خاصة باالبتكار تسعى من 
خاللها إلى تعزيز مهارات القرن الـ21 لدى الطلبة من بداية التحاقهم 
بالدراســة، ومن خالل بيئة تعلم تفاعلية تمكنهم من مهارات التفكير 

الخالق والبحث العلمي،وحل المشكالت بطرق ابداعية.
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تعتبــر الحصيــات البوليــة مــن أكثــر 
األمراض شــيوعاً، والتي تصيب الجهاز 
البولي بعــد اإلنتانات البولية، كما تعد 
من األمراض الناكسة، حيث تبلغ نسبة 
إعادة تشكل حصاة خالل خمس سنوات 
تتموضــع  أن  ويمكــن   50% حوالــي 
الحصــاة في أي جزء من الجهاز البولي 

وتفتيتها متاح.
وقــال الدكتور عمــار الخليلي أخصائي 
أمراض المســالك البولية من مستشفى 
الشــيخ خليفة العــام فــي أم القيوين 
إنه رغم األبحاث العديدة والدراســات 
المختلفــة لكنهــا لــم تتوصــل بدقــة 

لألســباب المؤدية لتشــكيل الحصيات، 
الفتا الى أن الحصاة تتكون من بلورات 
مختلفة األشــكال واألحجام تتشكل من 
الشوارد الموجودة بالبول بفعل عوامل 
محــددة تتعلق بدرجــة حموضة البول 
ومثبطات التبلور لتكــون نواة الحصاة 
التــي تبدأ البلــورات بالترســب عليها 
لتشــكل الحصاة التي تختلف بأشكالها 
وأحجامهــا وطبيعتهــا، مبيناً أن النقص 
في بعــض االنزيمات أو نقص مثبطات 
التبلور يلعب دورا في تشكيل الحصاة.

وقــال الخليلي إن حصيات الكالســيوم 
تشــكل حوالــي %80 وحصيات حمض 

البــول %15 مــن الحصيات، وتشــكل 
الحصيات اإلنتانية وحصيات السيستين 
والترياميترين  والسيليكات  والكزانتين 
النسبة الباقية من الحصى، الفتا الى أن 
أعراضها تختلف بحسب حجم وموضع 
الحصاة، فحصاة كلية غير سادة للطرق 
المفرغة قد تكون ال عرضية وتكتشــف 
صدفة في ســياق فحص طبي روتيني، 
أمــا األعراض الشــائعة للحصيات فهي 
األلم ويحدث بســبب تمــدد المحفظة 
يبــدأ بالخاصرة  الكلوية ويكــون حاداً 
ويمتد لألعضاء التناسلية حسب موضع 
وارتفاع  واإلقيــاء  والغثيــان  الحصــاة 

درجة الحرارة.
الســوائل  مــن  اإلكثــار  أن  وأوضــح 
ومعالجة اإلنتانات وإزالة االنســدادات 
في الطــرق البوليــة وإجــراء الفحص 
الدوري لكشــف الحصيات فــي بداية 
تكونهــا كلها تســاهم فــي الوقاية من 
المرض. وأضاف ان العالج يعتمد على 
حجــم الحصاة ومكانهــا، منها حصيات 
الكليــة التي ال تزيد على -1 1.5 ســم 
يمكــن تدبيرهــا بالتفتيت مــن خارج 
الجســم، أما الحصيات مــا بين 1.5 2- 
ســم، فيمكن إجراء التفتيت عن طريق 
منظــار الحالب الليــزري، أما حصيات 

الحالــب إذا كانت أقل من 5 ملم دون 
وجــود إنتــان مرافق فيمكــن االنتظار 
والمراقبة مع إعطاء األدوية المناســبة، 
أمــا إذا كانت اكبر من ذلك أو ترافقت 
بانســداد، فالحــل األمثــل هــو منظار 

الحالب والتفتيت.

 –

أطفالنا أكبادنا تمشي على األرض، نحرص 
على ســعادتهم ونعمل من أجل تعليمهم 
وتربيتهــم، وفــي هــذا الســبيل يســعى 
الوالــدان ويكــدان فــي الحيــاة إلصالح 
الكريــم لهم،  العيش  أوالدهــم وتوفيــر 
وتوفير كل متطلباتهم المعيشية من مأكل 
ومشرب، ولكن ليس بالخبز وحده يعيش 
اإلنسان! األطفال بحاجة الى رعاية تتطلب 
معارف عديدة أهمها الجانب النفسي في 

حياة الطفل.
 كيــف نســبر أعمــاق الطفــل ونعزز 
الصحة النفســية لديه لكي يصبح إنســانا 
ســويا ينفــع نفســه ومجتمعــه، وما هي 
األمراض النفســية التــي يمكن ان تصيب 
األطفال في ســن مبكــرة؟ وكيف نحمي 
األطفــال كي تنمــو شــخصياتهم بصورة 
صحيحة ويجتــازون ســن المراهقة التي 

تشكل هاجسا لكثير من األسر؟

الدكتــور فــالح خطــاب أخصائــي الطب 
النفســي في مستشفى الشــيخ خليفة في 
عجمان، أشار الى أن أكثر األمراض النفسية 
التي تصيب األطفــال، هما التوحد وفرط 
الحركة الزائدة مع التشتت وعدم االنتباه، 
موضحــا أن مرض التوحد يبدو ظاهراً عند 
الطفــل من ســن 3 ســنوات وأعراضه، أن 
يكون الطفــل منعزالً عن اآلخرين ويتأخر 

في الكالم إلى بعد ســن 6 سنوات، وكلما 
اكتشــفت الحالة مبكرا، كان العالج أفضل 
ونتائجه ســريعة، أما مــرض فرط الحركة، 
فمن األمراض الشائعة بين األطفال، وذلك 
بأن يكون الطفل نشــطا أكثــر من العادة، 
وهذا األمر يــؤدي إلى عدم تركيز الطفل، 
وتكمــن أهميــة عالجه كــي ال ينمو معه 
هــذا المرض، وهو نتيجة اضطراب ناقالت 
الرسائل الدماغية عند الطفل كثير الحركة. 

وأشــار الى أن %95 من األمراض النفسية 
تكون وراثية مكتســبة من أحد الوالدين، 
ونســبة من األمــراض نــادرة تحدث من 

المحيط البيئي للطفل.

وأكد الدكتــور خطاب ان العنف والضرب 
للطفــال ال يجديــان ويؤثــران ســلبا في 
شخصية الطفل، ما يؤدي الى جعله شخصا 
ســلبيا، كمــا ان عملية زجــر الطفل أمام 
اآلخرين، ال سيما أقرانه لها تأثير كبير على 
نفســيته، وعملية مقارنته بأطفال آخرين 
بأنــه أفضل منــه تحطم كل شــيء جميل 
بداخله، وتجعل الطفل يفقد ثقته بنفســه 
ويحس بالدونية، كما أن األلفاظ الخادشــة 
للحياء تظــل مطبوعة في ذهنه الى األبد. 
ويجب علــى الوالدين إعطاء الطفل حرية 
التعبيــر وال يزرعــان الخــوف في نفســه 
منذ الصغر كي ينمو شــخصا ســويا. ويرى 
الدكتور خطاب أهمية دور المدرســة في 

تعزيز الصحة النفســية لــدى األطفال من 
خالل غرس المبادئ األساسية مثل الصدق 
واالنضبــاط والتنظيــم وأن يعرف الطفل 
بأنه ليس من الشــطارة أن يكذب اإلنسان 
ويحــاول الوصول بطــرق ملتوية لتحقيق 
طموحاته وأن هذا األمر خطأ ومســتحيل 

أن ينجح إنسان في حياته بالكذب.

وأكد الدكتور خطــاب أهمية صلة الرحم، 
وذهــاب األطفال لزيارة أقاربهم يعد أمرا 
أساســيا في تعزيز الجانب النفســي لدى 
األطفال ويكسبهم ثقة، وكلما كثرت هذه 
الزيارات أصبح الطفل اجتماعيا ويكتسب 
الحميــدة  والتقاليــد  والعــادات  القيــم 
الموروثــة ويحــس باالنتمــاء، ويتوجــب 
على األســرة أن تعرف أن شخصية الطفل 
تتكون من ســن 3 سنوات وتترعرع وتتأثر 
بجميع العوامل المحيطة بها ان كانت خير 
أصبحت شخصية طبيعية وإن كانت خالف 

ذلك أصبحت شخصية غير طبيعية.

ومن أهــم المراحل التي يمــر بها الطفل 
هي ســن المراهقــة، إذ يجــب أن يكون 
تعامــل األســرة في هذه الســن بالعطف 
وعدم القســوة والعنف لكــي يمر األبناء 
بســالم خالل هذه المرحلة وعدم انزعاج 
األســرة والخوف غير المبــرر، مع أهمية 
معرفة أصدقــاء األبناء الذين يكون معهم 
ومتابعتهــم بطريقــة غيــر مباشــرة، وال 
نجعلهــم يحســون بأننا نخــاف عليهم بل 

يجب إكسابهم الثقة بالنفس.

وعــن دور األســرة فــي تعزيــز الصحــة 
الدكتــور فالح  اكــد  النفســية لألطفــال، 
خطاب، أن دور األســرة يعد أساســيا في 
تعزيز الجانب النفســي لدى الطفل، وذلك 
ببناء األســرة شــخصية الطفل منذ سنواته 
المبكــرة وتمهد له رؤيــة العالم والحياة، 
ويكمل دور األســرة المدرســة في صقل 
بالمعــارف والعلوم،  الشــخصية وتنميتها 
وتكمــن أهميــة دور األســرة فــي تعزيز 
الصحة النفســية بعدم التسلط على الطفل 
وكبت آرائه وأهمية االســتماع له وإعطاء 
الطفل الفرصة الكاملة للتعبير عن نفســه 
بكل حريــة، وأن يعامل الطفــل بأنه مثل 

أي شخص آخر نتفاعل معه في الحديث.
ويــرى الدكتور خطــاب أهمية معرفة 
النفس واالطالع  الوالدين أساســيات علم 
علــى كتــب علم النفــس الخاصــة بتربية 
األطفــال لمعرفــة الجوانــب المهمة في 
عمليــة بنــاء شــخصية األطفــال، وعليهم 
استشــارة الطبيــب النفســي فــي بعــض 
الحــاالت، مشــيرا الــى أن هنالــك نظرة 
قاصرة عن البعض الذي يعتقد بأن الذهاب 
للطبيب النفسي يتم فقط للمجانين، وهذا 
أمــر غير صحيح، الفتا بأنه في أوروبا تلجأ 
الكثير من العائالت الى الطبيب النفســي 
لمعرفة ميول أوالدهم وهواياتهم الختيار 
المساق العلمي الذي يتناسب مع ميولهم 
ورغباتهم التي قد تكون واضحة للوالدين، 
إذاً تكمــن أهمية علم النفــس في الحياة 

اليومية االجتماعية لجميع الناس.

 بناء شخصية الطفل يبدأ من الصغر   |  أرشيفية 

قدم الدكتور خطاب نصائح 
واألخصائييــن  للمعلميــن 
المدارس  في  االجتماعيين 
األطفال  اعتبــار  بأهميــة 
األخصائي  أصدقاء خاصــة 
والتحــدث  االجتماعــي 
مــع الطفل وعــدم البوح 
قالها  التــي  بالمعلومــات 
للمعلــم أو المدير، وعدم 
إرجاعه  أو  الطفــل  عقاب 
إلــى منزله، بحجــة أنه ال 
يســمع الكالم، مؤكداً بأن 
الطفــل ليــس بحاجة إلى 
عقــاب بقدر ما هو بحاجة 
إلــى من يأخذ بيده الى بر 

األمان.

أكــد الدكتور صقر المعال مســاعد المدير 
التنفيــذي لمستشــفى القاســمي رئيــس 
قسم التجميل في المستشفى أن إصابات 
الحــروق في زيادة مســتمرة، حيث تصل 
إلــى المستشــفى آالف الحاالت ســنويا، 
وهذه نســبة كبيرة، بخالف الحاالت التي 
يتم عالجها في العيادات الخاصة والمراكز 
الصحية األخرى في اإلمارة، وتزداد حاالت 
الحــروق فــي فصل الشــتاء، مشــيرا إلى 
أن الحروق تنقســم إلــى 3 أنواع، حروق 
الدرجة األولــى وحروق الدرجــة الثانية 
وهناك حروق مــن الدرجة الثالثة، حيث 
إن حــروق الدرجة األولى هــي الحروق 
الســطحية كضربة الشــمس واحمرار في 
الوجــه، أما حــروق الدرجــة الثانية فهي 
الحــروق التي تنجم عنها (فقاعات) والتي 

تأتي معظمها من ســقوط ماء يغلي على 
جسم اإلنسان، وهذه الدرجة من الحروق 
تحتاج إلــى غيارات وليــس عمليات، أما 
حروق الدرجة الثالثة والتي تتســبب في 

موت الجلد وال يوجد آي ألم.
وناشــد الدكتور صقر المعال وضع كافة 
المواد التي تســبب الحــروق مثل المواد 
الكيماويــة واألدويــة وضعهــا بعيدة عن 
تناول األطفــال، والتأكد من حرارة المياه 
أثنــاء اســتحمام األطفــال، وأثناء حدوث 

الحــرق يمكن وضع الطفل في مياه باردة 
نوعــا ما وغســل جســمه، ومن ثــم نقله 
إلى المستشفى ألن الغســيل بالمياه يتم 
إلزالــة المادة الكيميائية من على جســم 
الطفل، وبالتالي تقليل نسبة الحرق، وعدم 
محاولة نزع المالبس الالصقة على جســم 

الطفل المحروق.

 وأوضح الدكتور المعال أن التجميل ينقسم 
إلــى قســمين، جراحة تجميليــة وجراحة 
تكميليــة، حيــث إن الجراحــة التجميلية 
بدأت بعد الحرب العالمية الثانية، بسبب 
الحــروق والحــوادث التــي حدثت خالل 
الحــرب، وبالتالــي اتجــه جــزء كبير من 
األطباء الجراحيــن للتخصص في الجراحة 
التجميلية، مشيراً إلى أنه استحدثت خالل 
تلك الفترة أقســاما للتجميل، والتي بدأت 
مــع الجراحــات التكميلية والتــي كانت 
تعالــج التشــوهات، الحــروق، الحوادث، 
حيــث إن جراحة التجميل كانت تشــارك 
في عالج بعــض التخصصات الفرعية مثل 
جراحــة األعصــاب، جراحــة الجمجمــة، 

المسالك البولية.
وأضــاف أن هناك العديد من التقنيات 
تم اســتخدامها فــي عمليــات الجراحات 
التجميليــة مثل أجهزة الليزر وذلك لعالج 
باإلضافة  الدموية،  التجمعات  التشوهات، 
إلى زراعة وجه شــخص لشخص آخر، كما 
أن الخاليا الجذعية (خاليا المنشأ) أيضا من 
األشــياء الجديدة التي يتم استخدامها في 
عمليات التجميل، وغيرها من التخصصات 
مثل ســرطان الدم، مشــيرا إلى أن هناك 
دراســة الســتخدام الخاليــا الجذعية في 
الجروح، وهذا ضمن الجراحات التكميلية.

وأكد الدكتور صقر المعال أن نسبة السيدات 
اللواتــي يلجــأن إلــى عمليــات الجراحــة 
التجميليــة أكثــر من %90، وهنــاك حوالي 
%10 مــن الرجــال وبدأت فــي الزيادة في 
األيــام األخيــرة وهناك عمليــات يلجأ إليها 
الرجــال مثل إزالــة الوحمــات، والحد من 
التعرق، مشــيرا إلى أن العمليات الشــائعة 
التي تلجأ إليها السيدات هي: تجميل الصدر، 
شــفط الدهون، ثــم عملية الجفــون، بينما 
يلجــأ الرجال إلــى عمليات تعديــل الصدر، 

والجفون.
وأوضــح الدكتــور المعــال أن عمليــات 
(البوتوكس) من العمليات الشائعة في كافة 
عيادات التجميل، حيث انه يمنع العضلة من 
الحركة، وقد تم استخدامه في مجال التجميل 
منذ عام 1992، وتم اكتشــافه بالصدفة بعد 
أن كان مخصصــاً لعالج (الحــول)، بينما زاد 

استعماالته في هذه الفترة.
مشــيرا إلــى أن هنــاك نظامــاً آخر يتم 
اســتخدامه فــي عمليــات التجميــل وهــو 
(الفلــر)، والتي تعني بالتعديــل، وهو على 
ســبيل المثال يمكن أخذ دهــون من مكان 
ما في الجســم وتتم تعبئتها في مكان آخر، 
ويمكــن أخذها من خارج الجســم، موضحا 
أن عمليات التجميل بدأت في الزيادة خالل 
هــذه الفتــرة، ألن الوعــي بــدأ يتغير عند 

الناس.
وأوضح أن الليزر هو آخر ما توصلت لها 
التكنولوجيــا في عمليــات التجميل، وهناك 
أنــواع كثيــرة مــن الليزر، وهــو عبارة عن 
ضوء مكثف بلون محدد يفي لغرض محدد، 
ويســتخدم للوحمات، وأيضا يســتخدم في 
الجراحــة ولكن ليــس قليــال، باإلضافة إلى 

شفط الدهون.
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الموهبــة فرس الرهان فــي كل العصور، 
ومنطــق الحســم إذا جد الجــد، والتهبت 
حماســة المنافســات، أيــاً كان مجالهــا، 
وعلــى الرغم مــن أن الموهبــة، غالباً ما 
تكــون قادرة على فرض حضورها، إال أنها 
«وحيدة»، تصبح كمن يغرد خارج السرب 
بال مأوى أو رعاية، فتفشــل، وتتالشى، ثم 
تزول مخلفة فــي رصيد اإلنجازات صفراً، 

إذا لم يتم االعتناء بها.
ومــن هــذا المنطلــق اهتمــت مريم 
الغاوي بضرورة تطوير وتوجيه علم تربية 

الموهوبين من خالل التعمق في دراســة 
هذا العلم، فقررت اســتكمال الدراســات 
العليــا حتى حصلت على درجة الدكتوراه 
فــي تقييــم االحتياجات الالزمــة لبرامج 
تعليم الموهوبين من الجامعة البريطانية 
فــي دبي، من خالل دراســة استكشــافية 
االبتدائيــة  المــدارس  لبعــض  أجرتهــا 

الحكومية في دبي.
وتقــول الغــاوي: تعتبر برامــج تعليم 
الموهوبيــن جديــدة نســبياً فــي النظام 
التعليمــي في الدولة؛ وبالتالي، فإن توفير 
برامــج تعليــم الموهوبين نــادراً ما يتم 
إخضاعها للدراســة؛ وتعتبر هذه الدراسة 
االستكشافية من بين أوائل الدراسات التي 
تبحث تنفيذ برامج الموهوبين في ســبع 
مدارس حكوميــة ابتدائية في إمارة دبي؛ 
وتهدف الدراســة إلى اإلجابة عن األسئلة 
الرئيســية المتمثلــة في: ما هــي البرامج 
التي يتــم تقديمها للمتعلمين الموهوبين 
داخل المدارس الحكومية االبتدائية بإمارة 
دبي؟ وما هو المطلوب من أجل تحســين 

شروط تعليم الموهوبين؟.

وأضافــت أن هذه الدراســة تســتند إلى 
لألطفــال  الوطنيــة  «الجمعيــة  معاييــر 
الموهوبيــن» وتحت إطــار برامج الطلبة 

الموهوبيــن؛ حيــث تم توظيــف واتباع 
مــن األســاليب؛  نهــج يتضمــن مزيجــاً 
فضالً عن اســتخدام منظــور ثالثي لجمع 
البيانات من أجــل ضمان موثوقية وصحة 
النتائج. وأوضحت أن األســاليب المتبعة 
فــي الدراســة تتكون مــن عــدة محاور 
وهــي، المالحظات الصفيــة، والمقابالت، 
مجموعات  االســتقصائية،  واالســتبيانات 
تركيــز ألولياء األمــور، ومراجعة الوثائق 
الرســمية التي تــم إجراؤها فــي مراحل 

البيانــات  أن  إلــى  مشــيرة  متتابعــة، 
المســتخلصة يتم تحليلها وتفســيرها من 
أجل الوصول إلــى النتائج النهائية، والتي 

يتم شرحها باستخدام المنطق التبريري.

وحول نتائج الدراســة أكــدت الغاوي أنه 
بالرغــم من التقــدم الحاصل فــي تقديم 
برامج تعليم الموهوبين بشــكل ملحوظ؛ 
إال أنهــا ال تــزال بحاجــة إلــى مزيد من 

الطــالب  لخدمــة  التحســين  عمليــات 
الموهوبيــن بصــورة أفضــل؛ ومــن أجل 
اســتثمار مواهبهم لخدمة وطنهم، مبينة 
أنه بناء على النتائج المســتخلصة، قدمت 
مجموعة من التوصيــات من أجل تحقيق 
خدمة أفضــل للطالب الموهوبين ورعاية 

مواهبهم بشكل ينميها ويطورها. 

وعــن أبــرز النتائــج التــي اســتخلصتها 
الدراسة، أشارت الغاوي إلى أنها تتلخص 
فــي وجــود بعــض القــرارات المنظمة 
للعمل في برامج رعاية الموهوبين ضمن 
الجهات التعليمية بالدولة غير أنه لوحظ 
بعــض الفروقات في تطبيقهــا عملياً في 
بعض المدارس، وأيضاً وجود العديد من 
التعريفــات الخاصــة بالموهوبين إال أنه 
ال يوجد تعريف رســمي موحد للموهبة، 
فضــالً عن توفر بعض القــرارات الخاصة 
بالكشــف عن الموهوبيــن لكن ال يوجد 
أدوات كشف رسمية حديثة مقننة تجرى 
علــى طلبة الدولة، كما تتوفر العديد من 
برامــج الموهبة في القــرارات المنظمة 
للعمــل فيمــا يظــل تطبيقها محــدودا، 
وأخيرا عدم كفاية برامج تدريب الكوادر 
البشــرية المتخصصــة في مجــال تربية 

الموهوبين.

وخلصــت التوصيات التــي خرجت بها 
الدراسة إلى تبني قانون على المستوى 
االتحادي خاص بفئة الموهوبين لضمان 
حصولهــم علــى كافــة حقوقهــم ومن 
ضمنهــا التعليــم المناســب لقدراتهم، 
علــى أن يوحد هــذا القانــون تعريف 
الموهوبيــن بشــكل رســمي وواســع، 
ومن ثــم تبني المؤسســات التي تقدم 
تعريفها  بالموهوبيــن  خدمات خاصــة 
اإلجرائــي بناء على هــذا القانون الذي 
سيضع أساليب الكشف عن الموهوبين 

واألدوات المناسبة له.
وأوصــت كذلك بإنشــاء هيئــة وطنية 
لإلشــراف على كافــة برامــج الموهوبين 
في الدولة بمشــاركة جهــات ذات عالقة، 
كمــا تعنى هــذه الهيئة بتقييــم البرامج 
المتخصصة وتقديم مقترحات لتحســينها، 
كمــا يجــب نشــر ثقافــة الموهبــة في 
المجتمــع وتدريب كوادر بشــرية للعمل 

مع هذه الفئة.
وأضافت أنه يجب إنشــاء مركز خاص 
للموهوبيــن يتم تنفيــذ برامج متخصصة 
لهم خارج إطار المدرســة، وإجراء المزيد 
من الدراســات والبحوث المتعلقة بمجال 
الموهبة والتي يتم االستفادة من نتائجها 

لتطوير مجال الموهوبين في الدولة. 
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ناقش المؤتمر الثانــي للكيمياء التطبيقية 
في اإلمارات، موضوعات شملت الكيمياء 
التحليليــة والكيميــاء الحيويــة، التحفيز، 
غيــر  والكيميــاء  الحســابية،  والكيميــاء 
العضوية واألجهزة وعلوم المواد والسطح، 
النانو،  وتكنولوجيــا  الطبيــة،  والكيميــاء 
والكيمياء الكهربائية، والكيمياء العضوية، 
والكيميــاء البوليمر، والكيمياء الفيزيائية، 
والكيميــاء البيئيــة، وتطبيقــات الطــب 

الشرعي والطاقة الخضراء والمستدامة. 
وقد نظم المؤتمر قسم األحياء والكيمياء 
وعلوم البيئــة في كليــة اآلداب والعلوم 
الشــارقة بحضور  بالجامعة األميركية في 

الجامعة،  الدكتور بيورن شــيرفيه مديــر 
والدكتور أمين مجدالوي األستاذ المشارك 
في قســم األحياء والكيمياء وعلوم البيئة، 
والدكتور عماد أبو يوســف، األســتاذ في 
القســم نفســه، وعدد كبير من األساتذة 

والمتخصصين.
ورحب الدكتور بيورن شــيرفيه في كلمته 
االفتتاحية بالمشاركين وأطلعهم على نشأة 
وتطور الجامعة كمؤسســة رائدة للتعليم 
العالي في المنطقــة، موضحاً أن المؤتمر 
يســتهدف تســهيل عملية تبادل المعرفة 
العلمية والتطــورات البحثية بين العلماء 
في هــذه الصناعة واألوســاط األكاديمية 

والمنظمــات الحكوميــة، واالطــالع على 
آخر األبحاث العلميــة المتقدمة في هذا 
المجال بهدف تبادل الخبرات واكتســابها، 
بمــا يعــود نفعاً علــى الطلبة الدارســين 
والمجتمع بشكل أكبر، خاصة أن مثل هذه 
المنتديات العالمية تكون مناسبة متميزة 
الطالع الطلبة على فعالياتها، واالســتفادة 
بشكل مباشــر مما يقدم خاللها، فضالً عن 
تعرفهم علــى المتخصصين العالميين عن 
قرب ومناقشتهم في كافة األمور العلمية.

وأضــاف الدكتــور عمــاد أبو يوســف أن 
هذا المؤتمر الثاني، هو نتيجة وانعكاســاً 
للنجــاح الكبير للمؤتمــر األول الذي عقد 

فــي عام 2011، مشــيراً إلــى أن الجامعة 
علــى ثقة كبيرة بأن هذا النجاح ســيتبعه 
التي  المؤتمــرات األخــرى،  العديد مــن 
تســتهدف تقديم الجامعــة كمنصة دولية 
لتبادل األفكار العلمية التي تهم المجتمع 

والمتخصصين في حياتهم اليومية. 

واجهت  التي  التحديات  عن 
إعداد رســالة  مريم خــالل 
الدكتــوراه أكــدت أن ندرة 
والدراســات  البحــوث 
تربيــة  بمجــال  المتعلقــة 
مســتوى  على  الموهوبيــن 
الدولــة كانــت مــن أبــرز 
التحديــات، وهــذا ما جعل 
دراســتها تعــد األولــى من 

نوعها على مستوى الدولة.

■ د. مريم الغاوي 

النحوية وكتب اإلعراب في القرآن الكريم. 
كمــا يوجــد لدي كتــب دينية في تفاســير 
القرآن الكريم واألحاديث مثل تفســير ابن 
كثير والتفســير المختصر، وتفسير الجاللين 
وهو تفســير للقرآن، وهناك كتب في فقه 
السنة وفي الفتاوى. ويتابع ال تخلو مكتبتي 
مــن كتب التاريخ وخاصــة المتعلقة بتراث 
اإلمــارات، ومن بينها كتب صاحب الســمو 
الشيخ الدكتور ســلطان بن محمد القاسمي 
عضــو المجلــس األعلــى حاكم الشــارقة، 
وهناك كتب باللغتيــن العربية واالنجليزية 
عن تاريخ اإلمارات، إلى جانب الموســوعة 

البريطانية.

ويشير الدكتور عيسى البستكي إلى أنه بعد 
أن عاد من أميركا إلى اإلمارات أصبح يطالع 
في الكتب المتعلقة باإلنترنت والحاسوب، 
واإلدارة والقيــادة ولديه إصدارات صاحب 
الســمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء 
حاكــم دبي، رعاه الله، فــي القيادة، إضافة 
إلى كتــب عالمية في هــذا الجانب والتي 

تركز على القيادة واإلبداع.
ويوضــح أن القــراءة تصقــل الخبــرات 
وهــي وعاء كبيــر يجب أن ينهــل منه كل 
إنســان ومســألة التعود عليهــا هامة جدا، 
ألن مــن يدمــن على القراءة يخدم نفســه 
خدمة كبيرة ويشــكل رصيدا معرفيا ثريها 
ألن المطالعة تفاعل مباشــر بين اإلنســان 
والكتــاب وتثــري أســلوب الكتابــة لمــن 
يرغب في ممارســة هــذه الكتابــة كونها 
ترفــع الرصيد المعرفي لديه من المفردات 
اللغوية الجميلــة وتجعلها أداة طيعة بين 
يدها يستطيع أن يترجم معارفه على 

الورق من خاللها.

يقول الدكتور عيسى البستكي 
إنــه تــرأس لجــان التحكيم في 
خمس جوائز: هي جائزة اإلمارات 
للطائرات بدون طيار لخدمة اإلنسان 
وجائــزة اإلمــارات للروبــوت والــذكاء 
وجائــزة  اإلنســان،  لخدمــة  االصطناعــي 
اإلمــارات للطاقــة، كذلك جائزة الشــيخة 
لطيفــة إلبداعات الطفولة وجائزة الشــيخ 

خالد بن طناف المنهالي لإلبداع.

يــرى أن القــراءة توســع مــدارك الفكــر 
وتفتح آفاق الشــخص إلى عالــم المعرفة 
عبر نافــذة يطلع من خاللهــا على جوانب 
الحيــاة المختلفــة، فهي على حــد تعبيره 
تثري المعلومات العلمية والثقافية واألدبية 
واللغوية، ويصفها بحجر األساس للقيام بأي 
بحث علمي، فمــن دونها ال يمكن للباحث 
أن ينجــز بحثــاً، ألن ذلــك األمــر يتطلب 

االطالع المستمر.

 يقول الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة 
دبــي إن القراءة عنصر رئيــس من عناصر 
اســتدامة التطور، إلى جانب عناصر أخرى 
كالتكنولوجيــا والبحث العلمــي واالبتكار، 
الفتا إلى أن القيادة الرشــيدة في اإلمارات 
اهتمــت بمســألة القراءة وتشــجيع أفراد 
المجتمــع عليها، عبر العديد من المبادرات 
مــن بينها إعــالن عام 2016 عامــاً للقراءة 
بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 
وإصدار مجلس الوزراء توجيهاته بالبدء في 
إعداد إطــار وطني متكامــل لتخريج جيل 

قارئ، وترســيخ الدولة عاصمــة للمحتوى 
والثقافة والمعرفة، وإطالق صاحب السمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب 
رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكم 
دبــي، «تحدي القراءة العربــي» وهو أكبر 
مشروع عربي لتشجيع القراءة لدى الطالب 
فــي العالم العربــي، عبر التــزام أكثر من 
مليون طالب بقراءة 50 مليون كتاب خالل 
عامهــم الدراســي، واإلمــارات تتطلع إلى 
مرحلة ما بعد النفط وتستشرف المستقبل 
وبدأت ترســم خطة بعيدة المدى وتؤهل 

أبناءها إلى هذه المرحلة.

ويصــف الدكتور عيســى البســتكي عالقته 
بالمطالعــة بالعالقــة الوطيــدة التي تمتد 
جذورهــا إلــى ســن مبكــرة، فيقــول منذ 
الصغــر أحببــت المطالعــة وخاصــة فــي 
باللغتين  العالميــة وكنت أقرأهــا  القصص 
العادة  العربيــة واالنجليزية، ونمت هــذه 
حتى أصبحت ترافقني فعند دراســتي في 

الجامعة من البكالوريوس إلى الماجستير 
ثــم الدكتوراه في جامعــة كاليفورنيا 
في الواليــات المتحدة األميركية في 
تخصص هندسة اتصاالت، كنت دائما 
أخصص وقتا للمطالعة وخاصة في 
الكتب العربية والعالمية، وأحرص 
يوميا على قراءة الصحف المحلية 
واإلنجليزية.  العربيــة  باللغتيــن 
وأحاول أن أقرأ كل ما يقع تحت 
يــدي وال زلت وأطالع أي كتاب 
حتى ولو لم أتفق مع توجهات 
الكاتب وإنما أحبذ معرفة كيف 

يفكر اآلخرون.

تحتوي  مكتبة  لــدي  ويضيف 
ألــف كتاب  علــى أكثر مــن 
وأبــرز العناويــن فيها الكتب 
فــي  بتخصصــي  المتعلقــة 
والترميز  االتصاالت  هندســة 
واالتصــاالت  والتزامــن 

الرقميــة واالتصــاالت واألقمار 
االصطناعيــة، واالتصاالت الالســلكية، 

وهنــاك عناويــن أخــرى تتعلــق بالنحو 
والصــرف واللغة العربيــة التي أغرم بها 
منذ الصغــر فلدي مجموعــة من الكتب 

عيســى  الدكتــور  قــال 
البستكي رئيس جامعة دبي، 
إن تخصصــه فــي هندســة 
في  والتدريس  االتصــاالت 
العلمية  واألبحاث  الجامعة 
وحضــور  أصدرهــا  التــي 
العلميــة  المؤتمــرات 
وتقديــم أوراق عمــل فيها 
أهلتــه  متراكمــة  خبــرات 
ليصبــح رئيس لجنة تحكيم 
للطائرات  اإلمارات  جائزتي 
اإلنسان  لخدمة  طيار  بدون 
للروبوت  اإلمارات  وجائزة 
لخدمة  االصطناعي  والذكاء 

اإلنسان.
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اطلع صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيــان، رئيس الدولــة، على عينات من 
مختلف أنواع الخضراوات والحمضيات من 

إنتاج مزارع الظفرة بالمنطقة الغربية.
وأبدى ســمو رئيس الدولة إعجابه باإلنتاج 
المميز لمزارع المنطقة الغربية التي ســبق 
أن أمر ســموه بإنجازها في نطاق اهتمامه 
البالغ بمشاريع التنمية الزراعية، وذلك بعد 
أن شــاهد العينات المنوعة من إنتاجها في 
قصر المقام بمدينة العين.   14/12/1983

أطفال في عمر الزهور احتفلوا بجهد ذاتي متواضع بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة السادسة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي.
فقد افتتحت مدرسة الحديبية المشتركة للبنات موسم نشاطها المدرسي بتقديم عروض وتابلوهات غنائية في ساحة المدرسة، توجهت بعدها مجموعة من الطالبات إلى قنصليات دول مجلس التعاون الخليجي في دبي لتقديم 

التهنئة بالمناسبة. وقد استقبل طالبات مدرسة الحديبية لدى زيارتهن للقنصليات محمد عبدالله العطية القنصل القطري، وعبدالملك بشير الرومي القنصل السعودي العام، والقنصل الكويتي عبدالله الماجد، وممثل المكتب العماني.

التلميذ النجيب أحمد عبد الرحمن ســيف وشــقيقه الصغير حســين، أرســال صورتيهما 
لالنضمام ألصدقاء نادي «البيان».

أحمد، 14 سنة، يحب ممارسة الرياضة وخاصة كرة القدم، أما حسين وعمره أربع سنوات 
فيهوى مشاهدة البرامج التلفزيونية وخاصة أفالم األطفال.

أهالً بكما صديقين عزيزين.

حضــر معالــي أحمد حميد الطاير وزير الدولة للشــؤون المالية والصناعة ووزير التربية 
والتعليم بالوكالة، اجتماع الجمعية العمومية الســنوي لجمعية مصارف اإلمارات بوصفه 
عضــواً فــي مجلس إدارتها، وتم فــي االجتماع الذي عقد برئاســة عبدالله الغرير رئيس 
مجلــس اإلدارة، إعادة انتخاب مجلس اإلدارة الســابق للعام الحالــي. كما تمت الدعوة 
إلى إعادة تنظيم معهد اإلمارات المصرفي وتقييم مسيرته بعد 6 سنوات من بدء عمله. 

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد 
آل مكتوم وزيــر المالية والصناعة رئيس 
دائرة الصحــة والخدمــات الطبية بدبي، 
افتتــح حمــد عبد الرحمــن المدفع وزير 
الجهاز  المؤتمر األول ألمــراض  الصحــة، 
الهضمي، الذي بدأ أعماله في مستشــفى 
الوصل، وشــارك فيــه نخبة مــن األطباء 
االستشــاريين والمتخصصيــن مــن داخل 

الدولة وخارجها.

056-6833088

zikrayat@albayan.ae

من أعمال الفنان الراحل جالل الرفاعي



 –

شــن التحالف العربي غــارات جوية على 
مواقــع االنقالبييــن في مديرية ســنحان، 
علــي  المخلــوع  الرئيــس  رأس  مســقط 
عبــد الله صالــح، جنوبي صنعــاء، وأكبر 
معسكرات الحرس الجمهوري في أرحب، 
بعــد يــوم من رفــض قبائــل المنطقتين، 
سنحان وأرحب، االنضمام إلى الميليشيات 
لتكون الغارات األخيرة في هذه المناطق 
تمكينــاً للقبائــل لالنتفــاض ضــد التمرد، 
خالل األيام المقبلــة، فيما واصلت قوات 
الشــرعية تقدمها على أطراف صعدة من 

جهة محافظة الجوف. 
وقصف  طيران التحالف واحداً من أكبر 
الموالي  الجمهــوري  الحرس  معســكرات 
لصالح بصنعاء. وبحســب مصدر استهدف 
التحالف بغارتين مخازن أسلحة بمعسكر 
الواقــع تحت ســيطرة مليشــيا  الصمــع 
الحوثي، وصالح في مديرية أرحب شمالي 

العاصمة صنعاء. 
وكثــف التحالــف من طلعاتــه الجوية 

خالل األيام الماضية، مستهدفاً معسكرات 
المتمردين شمالي وشرقي صنعاء بالتزامن 
مع تقدم نوعي لقوات الجيش والمقاومة 

على األرض.
وقال ســكان بمديرية سنحان إن غارة 
اســتهدفت تجمع للمليشيات بقرية رهم 
العليا في مديرية ســنحان جنوب شــرقي 

صنعاء. 

على جبهة الجوف بمحاذاة صعدة، سيطر 
الجيش الوطني والمقاومة الشــعبية على 
مواقع اســتراتيجية جديدة بمديرية خب 
والشــعف. وقالــت مصــادر ميدانيــة إن 
الجيش والمقاومة أحكما ســيطرتهما على 
منطقة بئر المهاشــمة بخب والشعف كما 
ســيطرا علــى عرق أبــو داعــر ومنطقتي 
ســلم واألجاشــر عقــب معــارك عنيفــة 
خضاها ضــد ميليشــيات الحوثي وصالح. 
وأوضحــت أن الجيــش والمقاومــة غنما 
عتاداً عسكرياً ضخماً تركته مليشيا الحوثي 
وصالح خلفهــا بمنطقتي عــرق أبو داعر 
وبئر المهاشمة يضم دبابات وقطع أسلحة 

ثقيلة ومتوسطة. 

وشــنت مقاتالت التحالف العربي غارات 
عنيفــة  اســتهدفت مــن خاللهــا مواقــع 
المخلوع صالح  الحوثي وقــوات  مليشــيا 
وســط اليمن. وقصفت الطائــرات أهدافاً 
لالنقالبييــن فــي منطقــة الوهبية وقنذع 

التابعة لمديريتي الســوادية والنعمان في 
محافظة البيضاء، وسط اليمن. 

وفــي تعــز  قتل عــدد من المليشــيا، 
وأصيب آخرون  إثر غارات جوية للتحالف 
العربــي اســتهدفت مواقعهــم. وقصفت 
اللواء 22 ميكانيك  الطائرات معســكرات 

في منطقة الجند شرقي مدينة تعز.

في غضون ذلك، قالت مصادر ســعودية، 
إن القــوات المشــتركة، أحبطت محاولة 
تســلل لمجموعــات حوثية إلــى منطقة 
جــازان.  بقطــاع  الحدوديــة،  الحــرث، 
وأوضحت المصادر أن القوات السعودية 
اســتهدفت أيضاً، أهدافاً لمليشيا الحوثي 
وصالح، براجمــات الصواريخ والمدفعية، 
علــى الشــريط الحــدودي، وتمكنت من 

تعطيلها.
ونفــذت القــوات الســعودية الشــهر 
الماضي عمليات نوعية مكثفة في مناطق 
محدودة على الشــريط الحــدودي، قبالة 
منطقة جازان. وبحســب المصــادر ، فإن 
العمليات التي شــاركت فيهــا مروحيات 
األباتشــي جواً والمدفعية بــراً، فضًال عن 
قوات برية، اســتهدفت عناصر ميليشيات 
الحوثي والمخلوع صالــح، بعد محاوالت 
متكررة للتســلل إلى المنطقة المحظورة. 
وأشــارت إلى أن المليشيا بادرت بإطالق 
قذائــف الهــاون، وصواريــخ الكاتيوشــا، 
الطوال،  على مناطق متفرقــة بمحافظتي 

والحرث الحدوديتين.

كشــف الســفير األميركي لدى روما جون فيليبس عن 
ترتيبات تتم بعيداً 

عن اإلعالم لتدخل دولي في ليبيا خالل األيام القليلة 
المقبلة تبدأ بإرسال 5000 جندي إيطالي.
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 فاقــت طلبات لجــوء قدمهــا أجانب، إلــى االتحاد 
األوروبــي، 1,25 مليون طلب، فــي العام 2015، مما 
يشكل عددا قياسيا لم يسجل من قبل، وفقا لما أعلنته 

الهيئة األوروبية لإلحصاءات «يوروستات».

اتفقت روســيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا 
علــى أهميــة صمــود الهدنة في ســوريا 
أجــل  مــن  الدعــم  تقديــم  وضــرورة 
استمرارها وسط خالف بشأن االنتخابات 
البرلمانية الســورية المزمع إجراؤها في 

إبريل المقبل.

19

17

إعداد: حسني جمو - غرافيك: حسام الحوراين
يتفاقم الوضع اإلنساين يف اليمن مع تعنت املتمردين، ورفضهم إنهاء االنقالب 

وفق القرار الدويل 2216، حيث يعاين ماليني املدنيني من أوضاع اقتصادية كارثية، 
وفق تقارير منظامت محلية ودولية. 
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هاجــم مســلحون داراً للعجــزة بمديرية 
الشــيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن في 
هجوم دام خلــف أكثر من 16 قتيالً بينهم 
أربع ممرضات هنديات وعدد من العجزة 
باإلضافــة إلــى الطاقــم اإلداري للدار، في 
وقــت وجه نائــب الرئيــس اليمني رئيس 
الوزراء خالد بحاح بسرعة كشف مالبسات 

الهجوم اإلرهابي. 
وبحســب شــهود عيــان فــإن أربعــة 
مســلحين على متن دراجات نارية هاجموا 
الــدار وقاموا بتصفية كل مــن يجدوه في 
طريقهم سواء من الموظفين أو نزالء الدار 
العجزة ما أسفر عن مصرع 16 شخصاً. ولم 
تتبن أي جهة الهجوم الغادر إال أن المدينة 
تشــهد هجمات مســتمرة يشــتبه بوقوف 
المخلــوع صالح وراءها لضــرب النموذج 

الناجح الذي تشكله عدن. 
وذكــرت مصــادر طبيــة أن مســلحين 
اقتحموا الــدار بعد أن طلبوا من حارســه 
الســماح لهــم بزيارة احــد األقارب حيث 
قاموا بإطالق النار بشــكل عشــوائي فقتل 
12 مــن نزالئــه كما قتلوا اربــع ممرضات 
هنديــات يعملــن لصالح منظمة إنســانية 

تعنى برعاية العجزة وكبار السن. 

ووجــه نائب الرئيس رئيــس الوزراء خالد 
بحــاح وزارة الداخليــة واألجهــزة األمنية 
بمحافظــة عــدن بســرعة التحقيــق فــي 
المجــزرة. وعبرت الحكومــة في بيان عن 
إدانتها للجريمة النكراء وبالغ حزنها وأسفها 
العميق ألسر وأقارب الضحايا الذين طالتهم 
يد الغدر والخيانة في دار المسنين. وشدد 
البيــان على ضرورة قيــام وزارة الداخلية 

و األجهــزة األمنية بواجبهــا في ضبط من 
يقفون خلــف الجريمة،والعمل على حفظ 
األمــن وإعادة الســكينة للعاصمة المؤقتة 
عدن التي باتت تشهد العديد من العمليات 
اإلرهابيــة الممنهجــة بغــرض التوظيــف 
السياســي ضد شعب اليمن المتطلع إلنهاء 

االنقالب واستعادة مؤسسات الدولة.

ودان محافظ عــدن عيدروس الزبيدي في 
بيــان له مجــزرة دار المســنين وقال إنها 
لن تمر بــدون قصاص. وأضــاف: «نعاهد 
كل الشــهداء والجرحى بأن هذه الجريمة 
اإلرهابيــة النكــراء التــي ارتكبتهــا أيادي 
الغدر واإلثم والعــدوان والتي تضاف إلى 
سلسلة األعمال اإلرهابية التي تطال األرض 
واإلنســان فــي هــذه المدينة المســالمة 

المنتصرة لن تمر بدون عقاب رادع». 

أكــدت الحكومــة اليمنيــة الشــرعية أن 
ميليشــيات الحوثي والمخلــوع االنقالبية 
تســتخدم سياسة التجويع والحصار ونهب 
قوافل المســاعدات اإلنســانية المتوجهة 
إلــى صنعــاء وعمــران وحجــة وصعدة 
السوداء  الســوق  واســتغاللها وبيعها في 
وذلك في مسعى منها إلطالة أمد المعاناة 
اإلنســانية للشــعب اليمني من أبناء هذه 

المحافظات الصابرة.
أن  اليمنيــة  األنبــاء  وكالــة  وذكــرت 
مندوب اليمن الدائم لدى األمم المتحدة، 
خالــد حســين اليماني، قال خالل جلســة 
الدولية حول  اإلحاطــة لمجلــس األمــن 
الوضع اإلنســاني في اليمــن التي عقدت 
امس في نيويورك إن الميليشــيات تنتهج 
نهج مجرمــي الحرب حيث يســتخدمون 
التجويع كوســيلة من وســائل الحرب في 

كل محافظة ال تزال تحت سيطرتهم.

وقدم الســفير اليماني اعتراضا لنقل آلية 
األمــم المتحــدة للتفتيــش والتحقق إلى 
جيبوتــي وبدون التشــاور مــع الحكومة 
اليمنية.. مشيرا إلى أن هذا العمل يعترض 
عليه بشــدة كونه تجــاوزا لالتفاق المبرم 

مع األمم المتحدة.
وأوضح أن الحكومة اليمنية قدمت في 
24 فبراير الماضي اســم ممثلها في اللجنة 
التوجيهيــة التابعة آللية األمــم المتحدة 
للتفتيــش والتحقــق مع تســجيل موقفها 
حــول مركز عمليات اآللية المذكور حيث 
كانت الحكومــة اليمنية اتفقت مع األمم 
المتحــدة علــى أن يكون مقــر اآللية هو 

مدينة عــدن اليمنية عقب تحرير المدينة 
واســتعادتها من االنقالبيين وســبق ذلك 
االتفــاق على أن تعمــل اآللية من مدينة 

جدة.
اليمنيــة  الحكومــة  اســتعداد  وجــدد 
للذهاب إلى المشــاورات مع االنقالبيين 
في أي وقت وفــي أي مكان حقنا للدماء 
ومن أجل الســالم في اليمن، مشــيرا إلى 
أن المتمرديــن يعرقلــون أيــة جهود في 
هذا االتجاه ولم ينفــذوا التزاماتهم ببناء 
الثقــة كما لــم يحضروا الموعــد المحدد 
للمشــاورات في يناير الماضــي وال زالوا 
يتهربون من الذهاب إلى أي موعد جديد.

وذكر اليماني أن الميليشيات عمدت على 
زرع ألغــام مضادة لألفــراد على مداخل 
ومخــارج المــدن وفي الطرق الرئيســية 

والفرعية.

اســتغرب مندوب اليمن الدائم لدى األمم المتحدة خالد اليماني 
مــن عــزوف المنظمــات الدولية عن تســمية من يقــوم بنهب 
المســاعدات اإلنســانية والتي نعرف أنها كبيــرة وليس كما قيل 
بأنها محدودة، محمال المجتمع الدولي مسؤولية عدم إدانة النهب 

واالبتزاز الذي تمارسه الميليشيات.
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■ جثث لضحايا الهجوم اإلرهابي   |  البيان

الفرنســي فرانســوا هوالند  الرئيس  عقد 
جلســة مباحثــات أمــس مع ولــي العهد 

الســعودي نائــب رئيس مجلــس الوزراء 
وزيــر الداخليــة األمير محمد بــن نايف 
بن عبدالعزيز، بحثــا خاللها آخر تطورات 

األوضاع في الشرق األوسط.

■ الرئيس الفرنسي مستقبالً ولي عهد السعودية في باريس  |  واس 

4
محليون  مســؤولون  قال 
هجومــاً  إن  وســكان 
أسفر  طيار  بدون  بطائرة 
عــن مقتل أربعة يشــتبه 
بانتمائهم لتنظيم القاعدة 
بمحافظــة  ســيارة  فــي 
شــبوة في جنوب اليمن. 
وأضافــوا إن النار شــبت 
الســيارة وتصاعــد  فــي 
فــوق  األســود  الدخــان 
حيث  الرئيســي  الطريق 
نفذت الطائرة هجومها. 



18

كشــف الســفير األميركي لــدى روما جون 
فيليبــس عن ترتيبات تتم بعيداً عن اإلعالم 
لتدخــل دولي في ليبيا خــالل األيام القليلة 
المقبلــة تبدأ بإرســال 5000 جندي إيطالي 
إلى طرابلس لجعلهــا عاصمة آمنة وبعيدة 
عــن ضربات «داعــش» في وقــت حذرت 
الجزائــر قبيــل اجتماع مرتقــب في تونس 
لوزراء خارجيــة دول الجوار الليبي من أي 

مغامرة عســكرية جديدة في ليبيا وطالبت 
بإعطــاء الحوار الوطني القائم إليجاد صيغة 

تراضي بين األطراف الليبية فرصته كاملة.
وفي األثناء اعلن وزير الخارجية التونسي 
خميس الجهيناوي أن بالده ستحتضن يومي 
وزراء  اجتمــاع  الحالــي  مــارس  و22   21
خارجيــة دول الجوار الليبي مع ممثلين من 
األمــم المتحــدة واالتحــاد االفريقي، وقال 
الجهيناوي إن تونس تعمل مع بلدان الجوار 
الليبي على مســاعدة الحكومة الجديدة إذا 

تشكلت، على محاربة ارهاب « داعش».

وأضــاف أنه تم اإلتفاق مع كل من مصر 
والجزائــر والســودان وتشــاد والنيجر على 
عقــد اجتماع في مســتوى وزراء الخارجية 
لتــدارس الملــف، مردفاً أن بالده تســعى 
من خــالل احتضــان مؤتمر بلــدان الجوار 
الليبي،إلــى إعادة تقديم المبادرات وإعادة 
تموقعهــا وتحقيــق مصالحهــا االقتصاديــة 

واألمنية والسياسية.

 مــن ناحيتها نقلت وكالــة األنباء الجزائرية 

عــن وزير الخارجية رمطــان لعمامرة قوله 
إن «أي تدخل عسكري آخر في ليبيا سينجر 
عنه المزيد من الخراب و الخسائر البشرية». 
وأضاف لعمامرة ان «المغامرات العسكرية 
ليــس لها اي حظ لحل هذا المشــكل ال في 
القريب العاجل و ال حتى في األمد البعيد». 

وفي الســياق بدأت مالمــح ترتيبات تدخل 
دولــي وشــيك فــي ليبيــا بالبــروز وفيما 
قالــت وزارة الخارجيــة األميركية إن وزير 

الخارجيــة جون كيــري إجتمع مــع مارتن 
كوبلــر الممثل الخاص لالميــن العام لألمم 
المتحدة بشــأن ليبيا لمناقشة مساعي دعم 
حكومة ليبية موحدة، كشف سفير الواليات 
المتحدة األميركية فــي روما جون فيليبس 
عــن ترتيبــات تجــري لتدخل دولــي وقال 
فلبس في مقابلة نشرتها صحيفة «كورييري 
ديال سيرا» «قد ترســل إيطاليا ما يصل إلى 
5000 عســكري، نريــد أن نجعــل طرابلس 
آمنــة ونضمن أن داعش لم تعد قادرة على 

شن ضربات.

إلى ذلــك نقل بيــان لــوزارة الخارجية 
األميركيــة عن الوزير جــون كيري قوله إن 
واشــنطن ستواصل مســاندة رئيس الوزراء 
فايز الســراج وحكومة الوفاق الوطني قبل 
إجتماع في تونس األســبوع القادم لمناقشة 
سبل ترســيخها في العاصمة طرابلس. وقال 
البيــان إن كيري عبــر عن قلقه من أنه على 
الرغم من جهــود غالبية الزعمــاء الليبيين 
لترســيخ هــذه الحكومــة إال أن مجموعة 
مــن المعرقلين منعت تصويتا رســميا كان 

سيصادق على مجلس الوزراء».

وصــل إلــى القاهــرة أمس 
رئيــس المجلــس الرئاســي 
الوفــاق  حكومــة  ورئيــس 
السراج  فايز  الليبية  الوطني 
في زيارة تستغرق عدة أيام 
يبحــث خاللها آخر تطورات 

الوضع في ليبيا.

بسط الجيش الوطني الليبي سيطرته على  
معظم مدينة بنغازي وفيما اقرت ميليشيا 
«ثــوار بنغازي» بهزيمتها وتراجع جنودها 
انتظمــت االحتفاالت مناطق واســعة من 
بنغازي تم تحريرها من قبل باالنتصارات 
المتتاليــة للجيش على الميليشــيات، في 
وقت نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة 
الليبيــة المؤقتــة التي يقودهــا عبد الله 
الثني ان تكون حكومته تســعى الستخدام 

ورقة انتصارات بنغازي في لعبة السياسة 
مبعــداً فرضية تواطــؤ الحكومة مع نواب 
ببرلمــان طبرق والمؤسســة العســكرية 
إلســقاط حكومة الوفاق المقترحة بقيادة 

فائز السراج. 
وفي األثناء أ كــد مآمر الكتيبة 21 من 
قوات الصاعقة  جمال الزهاوي  ســيطرة 
الجيش على الحي الجامعي وأجزاء واسعة 

من منطقة الهواري خالل معارك األمس.
وقــال  إن معســكر 17 فبرايــر أكبــر 
حصون اإلرهاب بالمنطقة بل في بنغازي 

كلهــا بــات اآلن تحت ســيطرتنا، وتجري 
عمليات تمشــيطه من قبل فرق الهندسة 

العسكرية.

وأضاف، نؤكد بشكل واضح أن المجموعات 
اإلرهابيــة باتــت محاصــرة بالكامــل في 
منطقة القوارشة غرب المدينة آخر معاقل 
اإلرهــاب بالمدينة، إضافة لخاليا بســيطة 
جدا في ســوق الحوت والصبري نتوقع أن 

تنتهي الخاليا األخيرة خالل أيام.

من ناحيته اســتنكر الناطق الرسمي 
باســم الحكومة الليبيــة المؤقتة حاتم 
العريبــي األحاديث التــي تتردد حول 
أن هناك تالقياً في األهداف والمصالح 
قد دفــع الحكومة المؤقتة للتواطؤ مع 
بعــض النواب ببرلمــان طبرق وبعض 
بهدف  العســكرية  المؤسســة  قيادات 
إفشــال حكومــة الســراج المقترحــة 
والعمل على إســقاطها سياسيا وشعبيا 
حتى قبل أن تبدأ، فهو مجرد ادعاءات 

مغلوطة.
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قال مصدر مطلع إنه تم إطالق سراح اثنين 
مــن المدنيين اإليطالييــن كانا محتجزين 
كرهينتيــن في ليبيــا منذ يوليــو الماضي 
بعــد يــوم من أنبــاء عن مقتــل رهينتين 
أخرييــن فــي ليبيا. وقــال المصــدر من 
دون الخــوض فــي تفاصيــل إن الرجلين 
بصحــة جيــدة. وكانــت وزارة الخارجيــة 
اإليطالية قد قالت أمس إن شــخصين كانا 
 يرافقان الرجليــن وخطفا معهما قتال على 
األرجح.   روما - الوكاالت

أفــادت تقاريــر عراقية أن عــدد القتلى 
منذ بداية األزمة في الفلوجة عام 2013 
بلغ 2820 قتيًال، بينهم 210 نساء، و360 
طفــًال، أما عــدد المصابيــن فبلغ 4628 

جريحاً، بينهم 444 امرأة و526 طفًال.
وعلــى صعيــد آخر، أعلــن عضو مجلس 
محافظة األنبار راجع بركات العيســاوي 
عــن إتمــام تدريــب 1000 مقاتــل من 

متطوعي عشائر األنبار.
فــي األثنــاء، أفــاد مصدر أمنــي عراقي 
في محافظة األنبار، بأن أول شــحنة من 
دبابــات برامز و«بــي إم بي1» األميركية 
وصلت إلى قاعدة األســد في المحافظة. 

وقال المصدر، فــي تصريح صحافي، إن 
أول شــحنة من هذه الدبابات األميركية 
وصلــت إلــى قاعدة األســد فــي ناحية 
البغــدادي (90 كم غرب الرمادي)، مبيناً 
أن «هناك شحنات عدة سوف تصل تباعاً 

إلى القاعدة».
وأضاف المصدر إن «هذه الدبابات سوف 
يســتخدمها الجيش العراقي في عمليات 
تحرير مدينة هيت وناحية كبيسة، التي 
ســتنطلق في األيــام المقبلة، بمشــاركة 
مقاتلي العشائر وطيران التحالف الدولي 

والقوة الجوية».
والعشــائر  األمنيــة  القــوات  أن  يذكــر 

عســكرية  لعملية  اســتعداداتها  أكملت 
كبيــرة لتحريــر مدينــة هيــت وناحية 
تنظيــم  مــن  لهــا  التابعــة  كبيســة 
التحالف  «داعش»، فيما يواصــل طيران 
 قصــف مواقــع التنظيــم فــي المدينة 
بغداد - البيان والوكاالت والناحية.  

■ قوات من الدول المشاركة في مناورات «رعد الشمال» في حفر الباطن تنفذ ثاني أكبر عملية حشد للقوات المشتركة في المنطقة منذ عاصفة الصحراء. والصور أعاله مختارة تعد نماذج لنوعية التدريبات المكثفة للدول المشاركة، والتي يصل عددها إلى 20 دولة عربية 
وإسالمية، إضافة إلى قوات درع الجزيرة  |  واس
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أعلــن رئيــس وزراء الدنمــارك، الرس 
لوكي راسموســن، أمس، أنه حصل على 
تأييــد لجنــة العالقــات الخارجيــة في 
البرلمان إلرسال 400 عنصر من القوات 
إلى ســوريا  الخاصــة، وطائرات حربية 
والعــراق لمقاتلة تنظيــم داعش. وقال 
راسموسن في بيان إن «الحكومة ترغب 
فــي تكثيــف القتال ضــد تنظيم داعش 
المتطــرف. إن إرســال رجــال ونســاء 
دنماركيين هو قرار كبير، ولهذا يمكنني 
أن أؤكــد أن خطــة الحكومــة حظيت 
بتأييد واســع من األحــزاب الممثلة في 
البرلمان». ووضح أن المقترح سيعرض 

قريبا للتصويت.
وفي حالــة موافقة البرلمان ستشــارك 
مقاتــالت إف16- وطائرة شــحن طراز 
ســي. 130 جيــه و400 فرد مــن بينهم 
قــوات عمليات خاصة وقــوات معاونة 
فــي الحملــة العســكرية فــي ســوريا 
بحلول منتصف العام. وتشــارك القوات 
الدنماركيــة بالفعــل فــي عمليات في 
العراق.             كوبنهاغن – الوكاالت

استغل المئات من السوريين في المناطق 
الخاضعة لســيطرة المعارضة والمشمولة 
باتفــاق وقــف األعمــال القتاليــة الهدنة 
للخروج في تظاهرات في محافظات عدة، 

بعد توقف استمر نحو ثالث سنوات.
وتحــت شــعار «الثورة مســتمرة»، خرج 
المئات في حلب، كما في مدن تلبيسة في 
محافظة حمص (وســط) ودرعا (جنوب) 
ودوما فــي ريف دمشــق، وحملوا أعالم 
الثورة الســورية مرددين هتافات مطالبة 

برحيل الرئيس السوري بشار األسد.
وحمــل المتظاهــرون فــي حلــب الفتة 
كبيرة كتب عليها «عاشت سوريا ويسقط 

أبرزها  األســد»، مرددين شــعارات عدة 
«الحرية صارت عالباب».

وفي تلبيســة، تجمع العشرات من الرجال 
واألطفــال، ورفــع احدهــم الفتــة كتب 
عليها «خلص الكالم الشــعب يريد إسقاط 

النظام».
وأفاد المرصد الســوري لحقوق اإلنســان 
عن خــروج المئات مــن المتظاهرين في 
مــدن اعزاز واألتارب فــي محافظة حلب 
ودرعا ونوى في الجنوب، ودير العصافير 
ودومــا في ريــف دمشــق، باإلضافة الى 
بلدات جرجناز وســراقب ومعرة النعمان 

في ريف إدلب.         دمشق – أ.ف.ب
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أعلنت الشرطة اإلسبانية أنها حجزت نحو 
20 ألــف زي عســكري كانت موجهة إلى 

تنظيم داعش في العراق وسوريا.
وأوضحت الشرطة في بيان ان هذه األزياء 
اكتشــفت في ثــالث حاويــات صودرت 
في ميناء فالنســيا وميناء اليكانتي، شرق 
البــالد في فبرايــر لدى تفكيك الشــرطة 
لشبكة ترسل أســلحة لتنظيمات إرهابية 
تحــت غطاء مســاعدة إنســانية. وأضاف 
البيــان ان «الحاويات التــي تحوي األزياء 
العسكرية تم التصريح بأنها تحوي مالبس 

مدريد – أ.ف.ب مستعملة».  

أعلنــت قــوة المهام المشــتركة في بيان 
المتحــدة وحلفاءها  الواليات  أمــس، أن 
نفــذوا 14 ضربــة ضد تنظيــم داعش في 

العراق وسوريا أول من أمس.
وقال البيان إن ســت ضربات في ســوريا 
تركزت قرب الحسكة ودير الزور وأصابت 
خطــوط أنابيب للبتــرول ودمرت مدفعا 

آليا ثقيال وشبكة أنفاق.
وفي العراق تســببت ثمانــي ضربات في 
سبع مدن في تدمير مركبات ومستودعات 
إمــدادات ومواقــع للقناصــة والمقاتلين 
ضمن أهداف أخرى.   واشنطن - رويترز

اتفقت روســيا والغرب على دعم وتثبيت 
وقف إطالق النار في سوريا وسط خالف 
البرلمانية في  بشــأن تنظيم االنتخابــات 

سوريا.
وكان النزاع الســوري محور محادثات 
هاتفية أجريت أمس، بين الرئيس الروسي 
فالديمير بوتين ورئيس الوزراء البريطاني 
الفرنســي  والرئيــس  كاميــرون  ديفيــد 
فرانســوا هوالند، والمستشــارة األلمانية 
أنجيــال ميركل، ورئيس الــوزراء اإليطالي 

ماتيو رينزي.
واجتمــع أيضــاً وزراء خارجية فرنســا 
وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا لبحث القضية 

نفسها في باريس أمس.
الروســي خالل االتصال،  الرئيس  وقال 
إن قرار ســوريا تنظيم انتخابات في أبريل 

ال يتعارض مع عملية السالم.
وأوضح الكرمليــن في أعقاب المؤتمر 
الهاتفــي أن «الجانب الروســي الحظ أن 
قرار السلطات الســورية تنظيم انتخابات 
برلمانيــة فــي أبريل 2016 ينســجم مع 
الدستور السوري وال يؤثر على الخطوات 
(الجاريــة) لبناء عملية ســلمية». وأضاف 
البيــان الــذي صدر بعــد اتصــال هاتفي 
بيــن بوتين وهوالند وكاميــرون وميركل 
ورينزي «لوحظ بارتياح أن  وقف إطالق 

النار مطبق على كامل» أنحاء سوريا.
وأوضــح الكرملين أن وقــف المعارك 
«يؤمن الظروف لتطبيق العملية السياسية 
فــي ســوريا عبــر حــوار بيــن األطراف 

السوريين برعاية األمم المتحدة».

وقــال الكرمليــن إن هؤالء القــادة أبدوا 
أيضــاً اســتعدادهم لزيــادة مســاعدتهم 
اإلنســانية فــي ســوريا، مشــددين على 
ضــرورة «االحترام التــام للهدنة من قبل 
جميــع المتحاربيــن» مع االســتمرار في 

التصدي لتنظيم داعش وجبهة النصرة.
وحضــت ألمانيا وفرنســا بشــدة على 
االلتــزام بوقف إطــالق النار. وناشــدت 
ميركل وهوالند، روســيا ممارسة نفوذها 

على النظام السوري لاللتزام بالهدنة.
وعقــب لقــاء في باريس مــع هوالند، 
تحدثت ميركل عن «خطوات تقدم أولية» 

يمكن مالحظتها في هذا االتجاه.
وعــن جولة المفاوضــات الجديدة بين 
الحكومة السورية والمعارضة التي ستبدأ 
يوم األربعاء المقبــل، قالت ميركل: نحن 
جميعــاً متفقون على ضرورة بدء العملية 
السياســية في أســرع وقت ممكن، ألنها 
األســاس للتحول، مضيفة أن بوتين أوضح 

موقفه في هذا الصدد.
من جهتــه، رأى هوالند خــالل مؤتمر 

صحافي مشــترك مــع ميــركل، أن فكرة 
تنظيــم انتخابــات قريباً جداً في ســوريا 
«اســتفزازية» وقال إنها «غير واقعية حقاً 
وستكون دليًال على عدم وجود مفاوضات 
وال نقاشــات في الوقت الراهن». وأضاف 
أن الوضــع في ســوريا لم يكــن محتمًال، 
وأنــه يوجــد اآلن فرصة لتهدئــة الوضع، 
وقــال إن األمر يدور حول بدء مفاوضات 
سياسية.  كما قالت الناطقة باسم كاميرون 
إن زعماء أوروبا أبلغوا بوتين بأنه ينبغي 
اســتغالل الهدنة في الســعي للتوصل إلى 
اتفاق ســالم دائم بدون الرئيس الســوري 

بشار األسد.

واتفق كاميرون وميركل وهوالند ورئيس 
ورينزي وبوتين خالل االتصال على تثبيت 
واســتمرار وقف األعمال القتالية لتسوية 

الصراع.
أن  للصحافييــن  الناطقــة  وأضافــت 
«النقطــة األساســية التي طرحهــا زعماء 
أوروبــا خالل المكالمة مع بوتين هي أننا 
نرحــب بحقيقــة أن هذه الهدنة الهشــة 
صامــدة فيمــا يبــدو. ينبغي أن نســتغل 
هــذا اآلن باعتباره حــراكاً إيجابياً إلعطاء 
المحادثــات بعض الزخم. كي يتســنى لنا 
أن ننتقل من هدنة إلى ســالم دائم يشهد 

انتقاًال سياسياً بمعزل عن األسد».
وعند ســؤالها عــن رد بوتين أشــارت 
الناطقة إلى أنه لم يجر نقاشاً مفصًال حول 
الرئيس الســوري. وقالت: نعلم جميعاً أن 
هذه واحدة مــن النقاط الصعبة» مضيفة 
أن كاميرون «شــدد علــى أهمية االنتقال 
(السياســي) بدون األسد وتشكيل حكومة 
تكون. ممثلة تماماً لكل قطاعات سوريا».

وأوضحت أن القادة األوروبيين وجهوا 
رسالة واضحة وهي «الحاجة لضمان عدم 
اســتهداف المدنيين أو قصفهم وأننا نريد 
اســتمرار الهدنة». وقالت إن بوتين اتفق 

على ضرورة استمرار الهدنة.

وشــدد وزير الخارجية الروســي، ســيرغي 
الفــروف، علــى عــدم وجــود عالقــة بين 
قــرار وقف إطالق النار وبــدء المحادثات. 
وأكــد الفــروف في حديــث لوكالة «تاس» 
الروســية أن قــرار الهدنة غيــر متعلق بأي 
إطــار زمنــي، مشــيراً إلــى أنه جــزء من 
االســتراتيجية المعتمــدة مــن قبل مجلس 
األمــن حيــث ســيعمل وقف إطــالق النار 
وتوصيــل المعونات اإلنســانية على تعزيز 

العملية السياسية.
واتهــم األمين العــام المســاعد للحلف 
األطلسي السفير األميركي الكسندر فيرشبو 

روسيا بتعقيد عملية البحث عن تسوية في 
سوريا عبر قصف قوات المعارضة المعتدلة.

وحّمل رئيس الوزراء التركي، أحمد داود 
أوغلو، النظام وروسيا مسؤولية خرق وقف 
النــار في ســوريا، فيمــا قال نائــب رئيس 
الــوزراء التركــي، نعمان قرطلمــوش، في 
مقابلــة مع قنــاة «العربية» إنــه ال بد من 
نجــاح الهدنة في ســوريا، وجدد موقف أن 
قرة الرافض لبقاء بشــار األسد في مستقبل 
سوريا. واتهم قرطلموش الواليات المتحدة 
بتســليح جماعــات كردية معاديــة لتركيا. 
واعتبــر أن «خيار المنطقة العازلة بات غير 

ممكن».

■ قافلة مساعدات إنسانية في طريقها إلى دوما  |  إي.بي.إيه

قال مبعوث األمم المتحدة 
ميســتورا  دي  ســتافان 
أمس، إن الشعب السوري 
وليــس األجانــب، هو من 
يقرر مصير الرئيس بشــار 
األسد. وأضاف في مقابلة 
مع قناة «فرانس 24»: أال 
يمكننا أن  نترك السوريين 
الواقع؟!  في  ذلك  ليقرروا 
لمــاذا يجــب أن  نقــول 
مسبقاً ما يجب أن  يقوله 
أن   طالمــا  الســوريون 
لديهــم الحريــة والفرصة 
لقول ذلــك؟! وتابع «نحن 
نقول إن  من المفترض أن  
يكون الحل بقيادة سورية 

وملك للسوريين». 

دخلــت قافلــة مســاعدات إلــى الغوطة 
الشــرقية في ريف دمشق في طريقها الى 
ثالث مدن سورية محاصرة هناك، في وقت 
تأمــل األمم المتحدة ان تتمكن من إيصال 
مســاعدات إضافية مغتنمة وقف األعمال 
القتالية، في وقت اتهمت المعارضة النظام 

بعدم تغيير الوضع على األرض.
وقال منســق األمم المتحدة للشــؤون 

الحلــو  يعقــوب  ســوريا  فــي  اإلنســانية 
للصحافيين خالل وصول القافلة الى مخيم 
الوافدين، آخر نقطة تحت ســيطرة قوات 
النظام قرب الغوطة الشرقية «نواصل اليوم 
هذه العملية اإلنســانية بإدخال المزيد من 
المساعدات الى مدن في الغوطة الشرقية 
في ريف دمشق». وأوضح ان القافلة التي 
تضم 23 شاحنة محملة «بمساعدات غذائية 
وطبية ومواد تغذية لألطفال» ســتصل الى 
«20 ألــف شــخص في ســقبا وعيــن ترما 

وحزة» التابعة إداريا لمنطقة كفربطنا.
وتنتقــد المعارضة الســورية التأخر في 
المناطق المحاصرة.  إدخال مساعدات الى 
وقــال رياض حجاب المنســق العام للهيئة 
الممثلة ألطياف واسعة  العليا للمفاوضات 
في المعارضة ان المســاعدات «لم تدخل 

إال الى مناطق محدودة».
ورأى أن الظــروف حاليا غير مواتية 
الســتئناف المفاوضات نظرا إلى عدم 
تحقيــق أي مــن مطالــب المعارضة، 

مشددا على أن ال دور للرئيس السوري 
بشار األسد في المرحلة االنتقالية.

وأضاف: «خالل ســبعة أيام من عمر 
الهدنة المؤقتة. تم توثيق أكثر من 90 

غارة سورية وروسية». 
وتزامنت انتقادات حجاب مع تأكيد 
وزراء خارجية ثالث دول أوروبية إلى 
جانب االتحاد األوروبي ضرورة ضمان 
وصــول المســاعدات اإلنســانية إلــى 
جميــع المناطق في ســوريا واالحترام 

التام لوقف األعمال العدائية كشرطين 
الستئناف مفاوضات جنيف.

الخارجيــة  بمقــر  اجتمــاع  وعقــد 
الفرنســية ضم وزراء خارجية فرنســا 
جان مارك إرولت وألمانيا فرانك والتر 
فيليــب هاموند،  وبريطانيا  شــتانماير 
إضافة إلى مديرة الشــؤون السياســية 
فــي االتحــاد األوروبي هيلغا شــميد 
بحضور حجاب وخصص لبحث وتقييم 

الهدنة.

تعرضت أطــراف مدينة دومــا أبرز معاقل 
الفصائل المعارضة في الغوطة الشــرقية في 
ريف دمشــق لقصــف جوي أمــس، للمرة 
األولــى منذ ســريان اتفاق وقــف األعمال 
القتاليــة، مــا تســبب بمقتل شــخص، فيما 
والميليشــيات  الحكومية  القــوات  تســتمر 
الداعمــة لهــا بمحاولــة اســتعادة مناطــق 
العاصمة  المعارضة قرب  خاضعة لســيطرة 

وسط تبادل االتهامات بخرق الهدنة.
وقــال مدير المرصــد الســوري لحقوق 
اإلنسان رامي عبد الرحمن، «نفذت طائرات 
حربية لم تعرف هويتها غارتين على أطراف 
مدينــة دوما، ما أدى إلى مقتل شــخص لم 

يعرف إذا كان مدنياً أم مقاتًال».
وبحسب عبد الرحمن، فإن هذه الغارات 
هــي «األولى علــى الغوطة الشــرقية منذ 
ســريان الهدنــة» بموجــب اتفــاق لوقــف 

األعمال القتالية في مناطق سورية عدة.
وتحدثــت تنســيقية مدينــة دومــا على 
صفحتهــا فــي موقع فيســبوك عــن «ثالث 
غــارات حربية عنيفــة يعتقد أنها روســية 

وذكــرت  المدينــة».  أطــراف  اســتهدفت 
التنســيقية أن الغارات تزامنت «مع قصف 
مدفعي عنيف اســتهدف المدينة في خرق 

واضح وصريح للهدنة».
كما قــال المرصد إن القــوات الحكومية 
اســتهدفت بالقذائــف والصواريــخ مدينــة 
التركية  الحــدود  بيــن  الواقعــة  الغســانية 
ومدينة جســر الشــغور التي تســيطر عليها 

المعارضة في محافظة إدلب.
وبعد نحو أســبوع على دخول الهدنة في 
سوريا حيز التنفيذ، تستمر القوات الحكومية 
لها بمحاولة  الداعمة  السورية والميليشيات 
اســتعادة مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة 

المسلحة قرب العاصمة دمشق.
وقــال فصيل «جيش اإلســالم» المعارض 
فــي ريــف دمشــق إن القــوات الحكومية 
تحتشــد في محاولــة للســيطرة على مزيد 
مــن األراضي الخاضعة لســيطرة المعارضة 
في ريف دمشــق، بعد أن استعادت بالفعل 
مناطــق أخــرى منــذ دخــل اتفــاق وقف 

العمليات القتالية حيز التنفيذ.
وقــال رئيــس المكتــب السياســي لمــا 
يسمى جيش اإلسالم، محمد علوش، «هناك 

خروقات كبيــرة من جهة النظــام واحتالل 
لمناطق جديدة واستخدام كل أنواع السالح، 
ال ســيما الطيــران والبراميــل المتفجــرة». 
وأضاف أن القوات الحكومية «حشــدت في 
بعض المناطق الحتالل مناطق اســتراتيجية 
مهمة جــداً». ويحتدم الصــراع بين القوات 
المعارضة فــي جوبر  الحكوميــة وفصائــل 
وداريا على أطراف دمشق منذ نحو عامين.

وأشار علوش إلى أن المساعدات التي تم 
إدخالها في األيام األخيرة للمناطق الخاضعة 

لســيطرة المعارضــة وتحاصرهــا الحكومة 
«ال تكفي عشــرة فــي المئة مــن الحاجات 
المطلوبة وأكثر المناطق لم يدخلها شيء».

واعتبــر «جيــش اإلســالم» أن الحــرب 
لــم تتوقف في ســوريا، وقال فــي بيان إن 
«مواجهاتنا مع عصابات األســد لم تتوقف، 
ســواء فــي الغوطة أو في حمــص أو حلب، 
وبالنســبة لنا لم تتوقف الحرب عملياً على 
األرض فــي ظل هــذه االنتهــاكات، أما في 
حال تمــت الهدنة فهي فرصــة إلعادة بناء 

المجتمــع واإلنســان، حيــث حاولــت آلة 
الحرب تدميرهما».

مــن جهتها، قالت وحدات حماية الشــعب 
الكردية الســورية إن جماعــات المعارضة 
المســلحة بمنطقــة حلب ال تحتــرم اتفاق 
القتاليــة واتهمتها بمهاجمة  وقف األعمال 
منطقة الشيخ مقصود ذات األغلبية الكردية 

في حلب ومناطق أخرى قرب المدينة.
وذكــر تقرير للوحــدات أن الفصائل لم 
تلتــزم بوقف إطالق النار ووقف العمليات 
القتاليــة. ومضــى يقول إن علــى النقيض 
اســتأنفت الهجمــات العنيفــة والقصــف 

العشوائي خاصة لمنطقة الشيخ مقصود.
كمــا اتهمت وحــدات حماية الشــعب 
جماعــات معارضــة بانتهــاك االتفــاق في 
مناطق إلى الشمال من مدينة حلب. وقالت 
إن هــذه الفصائل لم تلتزم بالهدنة المعلنة 
وواصلت هجماتها على مدينة عفرين وقرى 
قريبــة وجميع المواقع الخاضعة لســيطرة 

وحدات حماية الشعب.    
وقالــت الوحــدات إن دبابــات تركيــة 

أطلقت عشرات القذائف على مواقعها في 
منطقة عفرين.    

فــي الوقــت نفســه، اتهمــت جماعات 
معارضــة وحــدات حماية الشــعب بخرق 
وقف إطالق النار وشــن هجمات منذ بدء 

سريانه. 
ونقلت وكاالت إعالم روســية عن وزارة 
الدفــاع قولهــا إن تركيا قصفــت وحدات 
كردية تقاتل ضــد جبهة النصرة بينما تعبر 
طوابير من الشــاحنات الحــدود من تركيا 
إلى ســوريا يومياً لنقل شــحنات وأســلحة 
للمعارضة المســلحة. وقالت الــوزارة إنها 
ســجلت 41 خرقــاً التفاق وقــف األعمال 
القتالية في سوريا خالل اليومين الماضيين.

ونفى جيش اإلســالم ما ذكرتــه تقارير 
إعالمية روســية بأن بعــض أعضائها وقعوا 
اتفاقــات لوقــف إطــالق النــار. وأضافت 
الجماعة في بيان أن جيش اإلسالم «يكذب 
األخبار التي أوردها مجلس تنســيق قاعدة 
حميميــم العســكرية والتــي تحدثت عن 
انضمــام قواتنــا العاملة في بلــدة الرحيبة 
الواقعة في القلمون الشــرقي التفاق وقف 

إطالق النار.

حذرت منظمات غير حكومية في واشنطن من أن حلب في طريقها 
ألن تحاَصــر من قبــل النظام، وقــد تلقى المصير ذاتــه الذي لقيته 
مدينة سريبرينتســا البوسنية في 1995، ، في إشارة إلى مجزرة راح 
ضحيتها أكثر من 8000 مســلم في البوســنة بأيدي ميليشيات صرب 
البوســنة. واجتمع مسؤولون عن منظمات إنسانية، منها «اوكسفام» 

في واشنطن.  



التقــى الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح 
السيســي بمقر إقامته في سيؤول برؤساء 
مجموعــة من كبريات الشــركات الكورية 
العاملــة في عدد من المجاالت المختلفة، 
وذلك بحضــور وزيرّي الكهربــاء والطاقة 
الدولــي، ورئيس  المتجــددة، والتعــاون 
الهيئــة العامة للمنطقــة االقتصادية لقناة 
السويس، وسفير مصر في سيؤول. وأشاد 
الكوريــة.  الشــركات  بنشــاط  السيســي 
مشــيًرا إلــى أن بالده ال تدخــر جهًدا من 
أجل تحســين مناخ االســتثمار بعيًدا عن 
اإلجراءات البيروقراطية.  سيؤول - البيان

العســكرية واألمنية  التقديــرات  تشــير 
اإلســرائيلية إلى أن حركة حماس أعادت 
مخزونها الصاروخي كما كان قبل الحرب 
األخيرة على قطاع غزة، وفقاً لما نشــره 
موقــع «وااله» العبــري أمــس. وأشــار 
الموقع إلى أن «حمــاس»، بعد مرور ما 
يقارب ســنة ونصف الســنة على انتهاء 
الحرب، لديها ما يقارب 12 ألف صاروخ، 
معظمهــا جــرى تصنيعها محلياً، بســبب 
الصعوبة الكبيرة في تهريب الســالح إلى 
غزة.      بيت لحم- معا

دعا أمين ســر اللجنــة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلســطينية، د. صائب عريقات، 
أمــس الجمعــة، المجتمع الدولــي إللزام 
الحكومة اإلسرائيلية باإلفراج الفوري عن 
جثامين الشــهداء الُمحتجزة، منذ أكثر من 
أربعة أشــهر، وبخاصة مــن أبناء عاصمتنا 

القدس.
جاء ذلك أثناء لقــاء عريقات مع مبعوث 
الســكرتير العام لألمــم المتحدة نيكوالي 
ميالدنوف، ووفد برلماني بلجيكي، ومدير 
عــام وزارة الخارجية السويســرية يرافقه 
ممثل سويسرا لدى دولة فلسطين، ومدير 
عــام وزارة الخارجية القبرصيــة، يرافقه 

ســفير قبرص لدى دولة فلسطين، وممثل 
اليابان لدى دولة فلسطين، كل على حدة.

وشــدد د. عريقــات علــى أن العقوبــات 
الجماعيــة اإلســرائيلية باتت تمارس على 
األموات واألحياء على حد سواء، مؤكداً أن 
استمرار هدم البيوت والتهجير القصري أو 
التهديد بإبعاد عائالت الشهداء إلى قطاع 
غــزة يُعتبــر جرائم حرب، وفقــاً للقانون 
الدولي.                        رام الله - معا
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أعدمت قوات االحتالل اإلســرائيلي أمس، 
الشابة الفلســطينية أماني حسني سباتين 
(34 ســنة) من بلدة حوســان غرب بيت 
لحم بذريعــة محاولتها دهــس مجموعة 
مــن المســتوطنين قرب مفــرق المجمع 
االســتيطاني «غوش عتصيــون»، في حين 
ال تزال الجريمة المّتهم بها جهاز الموساد 
والمتمّثلــة باغتيــال القيادي فــي الجبهة 
الشــعبية لتحرير فلســطين عمــر النايف 
في الســفارة الفلسطينية ببلغاريا تتفاعل، 
حيث انســحبت عائلته من لجنة التحقيق 

الفلسطينية مطالبين بلجنة أكثر مهنية.
وقــال رئيس مجلــس قروي حوســان 
حســن حمامرة إن قوات االحتالل أغلقت 
المدخلين الشرقي والغربي للبلدة . وفند 
روايــة االحتالل حول نيتهــا تنفيذ عملية 
دهس، معتبراً ذلــك عملية إعدام واضحة 
والجرائــم  لالنتهــاكات  اســتكماًال  تأتــي 
اإلســرائيلية بحق الفلســطينيين. وقال إن 
إن الشهيدة متزوجة ولديها أربعة أطفال 

أكبرهم فتاة عمرها 14 عاماً.

وأصيب عشرات الفلســطينيين بالرصاص 
الحــي واالختنــاق جــراء قمــع االحتالل 
للمسيرات السلمية األسبوعية التي تخرج 
ضد سياســة االستيطان وبناء جدار الفصل 

العنصري ومصادرة األراضي.
الحي  بالرصــاص  فلســطينيان  وأصيب 
خالل مسيرة قرية كفر قدوم غرب نابلس، 
فيمــا أصيب العشــرات في قريــة بلعين 
غــرب رام اللــه بجرح وحــاالت اختناق، 

ومن بينهم متضامنون أجانب.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية 
أمــس، أن عدد القتلى اإلســرائيليين منذ 
بداية الهبة الشــعبية الحالية وصل إلى 33 
قتيالً، فــي حين جرح خالل هــذه الفترة 
321 إســرائيلياً، وصفت جــروح 31 منهم 
بالخطيرة، في حين وصفت جراح 8 منهم 
بالمتوســطة إلــى خطيــرة، والباقي بين 

المتوسطة والهلع. قضية النايف
في غضون ذلك، أعلنت عائلة الشــهيد 
عمر النايف الذي اغتيل األســبوع الماضي 
بمقر سفارة فلســطين في بلغاريا، ويتهم 
الفلســطينيون جهاز الموســاد اإلسرائيلي 
باغتياله، انســحابها من لجنة التحقيق في 
بلغاريا مطالبين بإعادة تشكيل اللجنة على 

أسس مهنية. 

لوحــة كبيرة تحمل أســماء وصور عمداء 
األســرى الفلســطينيين الموجوديــن في 
سجون االحتالل اإلسرائيلي، هي ما يربط 
العالــم باألســرى داخــل ســجونهم، بعد 
تهميش قضيتهم على المستويات الرسمي 
والحكومي والشــعبي، إذ فشلوا لسنوات 

طويلة في اإلفراج عنهم.
جميع من وجدت صورهم على اللوحة 
مضــى علــى اعتقالهــم 20 عاماً بشــكل 
متواصــل، وأعادت صورهــم قضية غابت 
عــن أذهان الجميع تتعلــق بأناس ناضلوا 
من أجل فلســطين وغّيبهــم االحتالل عن 

الحياة داخل سجونه.

«األســرى القدامــى، وعمــداء األســرى، 
وجنراالت الصبر»، يجمعهم ســجن واحد 
التفســيرات،  وقضيــة واحــدة، وتختلف 
وعجزت المقاومة كما الســالم في تحقيق 
حلمهــم بالحريــة، فــاألول يطلــق على 
األسرى الذين اعتقلوا قبل اتفاقية أوسلو، 
والثاني يطلق على األســرى الذين أمضوا 
أكثــر من 20 عامــاً، والثالــث يطلق على 
األســرى الذين مضى علــى اعتقالهم أكثر 
من ربع قرن، ويتقدمهم ثالثة أسرى مضى 
علــى اعتقالهم أكثــر مــن 30 عاماً وهم 
ماهر وكريم يونس المعتقالن منذ 1983، 

ومحمد الطوس منذ عام 1985.
وتتضاعــف معانــاة األســرى وتــزداد 
قصصهم وحكاياتهم مع األســر، حســبما 
قــال المهتم في شــؤون األســرى د عبد 
الناصــر فروانــة: «يجــب أن تبقى قضية 
قدامى األسرى حاضرة أمام جميع القيادة 
الفلســطينية، ويتوجب علينا قراءة قصص 
هــؤالء األبطــال للتعــرف علــى عنجهية 
االحتالل اإلســرائيلي فــي تعامله معهم، 
ومعرفة معاناتهم ومعاناة عائالتهم خارج 

األسر».
وأضــاف: «إن اســتمرار وجودهم في 
الســجون اإلســرائيلية لســنوات طويلــة 
يعكــس ثباتهــم وشــموخهم وتمســكهم 

باألمــل رغــم األلم، في المقابل يكشــف 
مدى عجز المســؤولين عن اإلفراج عنهم 
وتحريرهم ووضع قضيتهم في الواجهة».

ووصل عدد األســرى القدامى في سجون 
االحتالل 38 أســيراً، منهــم، كريم وماهر 
يونس، ومحمد الطوس، وإبراهيم ورشدي 
أبــو مخ، ووليــد دقة، وســمير أبو نعمة، 
وإبراهيــم اغباريــة، وضيــاء الفالوجــي، 
ومحمــد فنلــة، وناصر ومحمود ســرور، 

ومحمود عيسى.
بدوره، قال األســير المحــرر والمهتم 
في شــؤون األســرى والمبعد لقطاع غزة 
هــالل جــرادات لـ«البيــان»، إن الفصائل 
قضية  تهميــش  يتعمــدون  والسياســيين 
قدامى األســرى أمام الجميع حتى ال يتم 
إحراجهم بمــا يدعون أنهــم ال يملكونه، 
رغــم أنهم يمتلكون مــن القوة واألوراق 
الضاغطــة الكثير مــن أجل اإلفــراج عن 

قدامى األسرى.

وأوضح جــرادات الذي تحــرر في صفقة 
«وفــاء األحرار» بعد قضائــه 25 عاماً في 
سجون االحتالل، أن فصائل المقاومة تلقي 
هذا الملف باتجاه الســلطة الفلســطينية، 
ويبقــى األســرى ضحيــة الخالفــات بين 
األطــراف، ويدفعــون ثمنــاً غاليــاً نتيجة 
إهمال المســؤولين والفصائل، ما يدفعهم 

لإلضرابات الفردية.
وتابــع إن «صفقة وفاء األحــرار ذاتها 
همشت األســرى القدامى، ولم يتم البدء 
بأســرى األحــكام العاليــة، بل تــم النظر 
التنظيمية لألســرى، وتركوا بذلك  للهوية 
عــدداً كبيراً مــن األســرى القدامى، وتم 
اإلفراج عن بعض األسرى الذين لم يمضوا 

ستة أعوام داخل السجون».

نفذ ســالح الجو المصري غارة على مركز 
تدريب تابــع لـ«داعش» بقريــة المهدية 
جنوبــي رفح قتل وجرح خاللها عشــرات 
اإلرهابييــن، في وقت أكــد اللواء مجدي 
عبدالغفــار وزير الداخلية المصري أن 34 
جماعة بايعت التنظيــم اإلرهابي، مطالباً 
الــدول العربية باســتنفار طاقتها وتوحيد 
جهودهــا لخــوض حــرب تاريخيــة ضد 

التنظيم اإلرهابي.
وفــي األثناء واصــل الجيــش عملياته 
لمالحقــة اإلرهابيين في ســيناء وذكرت 
تقارير صحفية أن 16 من مســلحي تنظيم 
أنصــار بيت المقدس قتلوا في غارة جوية 

على قرية المهدية جنوبي رفح.
من ناحيته حذر وزير الداخلية المصري 

اللواء مجــدي عبد الغفار من تنامي خطر 
«داعــش» على المنطقــة العربية والعالم 
بأثره غير أن عبد الغفار الذي كان يتحدث 
لوزراء الداخلية العــرب خالل اجتماعهم 
الــذي انتهــى الخميــس فــي تونــس، لم 
يســتبعد أن يكون التنظيم اإلرهابي ناتج 

عن مؤامرة لم يحدد أطرافها.

 وأكــد عبدالغفــار أن 34 جماعة إرهابية 
بايعت «داعــش»، وهو ما يؤكد أن حجم 
المؤامرة علــى دول المنطقة كبير، وقال 

الوزيــر،، إن التمدد الدولي لتنظيم داعش 
«يؤكد حجم المؤامرة التي تحاك لبلداننا، 
ولذلــك صــار لزاماً على مســؤولي األمن 
بالدول العربية توحيــد جهودهم لخوض 
حرب تاريخية نستخلص فيها حياة أوطاننا 

ونجاة شعوبنا وتاريخ أمتنا».

■ جندي مصري في نقطة مراقبة حدودية بمنطقة رفح  |  رويترز 
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■ الرئيس المصري خالل لقائه بمسؤولي شركة هيونداي  |  البيان

طالب األســير المحرر هالل 
جرادات بإنشاء مجلس أعلى 
لألســرى، ســواء في الضفة 
الغربيــة أو قطــاع غــزة أو 
له  ليكون  فلســطين،  خارج 
بخصوص  الضاغطة  أوراقــه 
كل القضايا الخاصة باألسرى، 
وخاصــة  عنهــم  واإلفــراج 

قدامى األسرى.

قال عضو مجلس النواب المصري شرعي 
صالح إن البرلمان سينتهي خالل أسبوع 
من إعــداد الالئحة الداخليــة (المنظمة 
لعمــل المجلــس) ليرســلها بعــد ذلك 
مباشــرة إلــى مجلــس الدولــة، لضبط 
الصياغــة اللغويــة مؤكــداً أن البرلمان 
فــور فراغــه مــن الالئحة سيشــرع في 
مناقشة الملفات الطارئة التي نص عليها 

الدستور.
وأوضــح لـ «البيان» أنــه من المقرر 
عقــب إعــداد الالئحــة واالنتهــاء منها 
انتخاب رؤســاء اللجان النوعية الدائمة، 
وبعدها يتم االســتماع لبيــان الحكومة 
الذي ســيلقيه رئيس الــوزراء المهندس 
شــريف إســماعيل، ليبــدأ بعدها عمل 
مجلس النواب في نظر الملفات الطارئة 

التي نــص عليها الدســتور، لتكون أول 
الملفــات التي يتم مناقشــتها تحت قبة 
مجلــس النواب، ومنها قانــون بناء دور 
العبادة وكذلك ملف العدالة االنتقالية، 
المدنية  الخدمة  قانون  ومناقشة تعديل 
بعــد أن رفضــه المجلس، ليتــم إدخال 
بعض التعديالت عليه حتى يتناسب مع 

واقع الظروف اإلدارية في مصر.

وبيــن عضو مجلس النــواب أن الالئحة 
الداخليــة أخذت جهــًدا كبيًرا من نواب 
الشــعب وتمت مناقشة كل مادة بشكل 
منفصــل، حيث ال يتم تمريــر أي مادة 
والتصويــت  المفصلــة  بالمناقشــة  إال 
القانون  الشــفاف، ألنها ليســت بمثابة 
الداخلي لمجلس النــواب الحالي فقط، 
وإنمــا الئحــة لألجيــال القادمــة كافة، 
خاصــة أنه علــى رأس المجلــس خبير 
قانونــي ودســتوري يمــارس دوره في 
نفــي أي شــبهة عوار دســتوري عن أي 
مــادة في الالئحــة وهو الدكتــور علي 
عبد العال، وبعدها ســيبدأ المجلس في 
مزاولة مهامه الرقابية والتشــريعية كما 
هو محــدد له فــي الدســتور المصري 

المستفتى عليه في يناير 2014.

لقي نقيب شــرطة بشمال 
ســيناء مصرعه، عن طريق 
تنظيــف  أثنــاء  الخطــأ 
ســالحه. وقالــت مصــادر 
إن النقيــب محمود محمد 
حســن كان ينظف سالحه 
داخل معسكر قوات األمن، 
حيــث خرجــت طلقة من 
وأدت  لتصيبه،  المســدس 

لوفاته في الحال.
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أحصــت األمم المتحــدة 69 حالة اعتداء 
جنســي فــي العــام الماضي تــورط فيها 
عناصر من قواتها لحفظ السالم في زيادة 
علــى العام 2014 خصوصاً في بلدين هما 

أفريقيا الوسطى والكونغو.
وجاء في تقرير ســنوي صــدر عن مكتب 
األميــن العام لألمم المتحدة بان كي مون 
أنهــا زيادة ملحوظــة بالمقارنة مع 2014 

(52 حالة) وأيضاً مع 2013 (66 حالة).
وأوصى التقرير بتشــكيل محاكم عسكرية 
في مــكان االعتداءات لمحاكمة المتهمين 
وأخذ البصمــات الوراثيــة لعناصر قوات 

األمم المتحدة.        نيويورك - أ.ف.ب

أنقذت عناصر أجهزة البحث األندونيسية 
أمس 58 شــخصاً بعد غرق الســفينة التي 
كانت تقلهــم قبالة ســواحل جزيرة بالي 

السياحية.
وصــرح رئيــس جهــاز البحــث واإلنقاذ 
فــي جــاوة الشــرقية جوهان ســابتادي 
بأن شــخصين في عــداد المفقودين بعد 

الحادثة.
وأضاف أن السفينة «ريفاليا 2» كانت في 
رحلة من مينــاء جيليمانوك في بالى إلى 
ميناء كيتابانج في جاوة الشــرقية. وكانت 
تحمــل العديد من األشــخاص والمركبات 
عندما بدأت في الغرق.     جاكرتا-د.ب.أ

أعلنت األمم المتحدة أمس أن 25 شــخصاً 
علــى األقــل قتلــوا وأصيــب 120 آخرون 
بجروح عندما فتح مسلحون يرتدون بزات 
عســكرية النار قبل أن يحرقوا مخيماً قريباً 
من قاعدة لألمم المتحدة يؤوي نازحين في 

جنوب السودان.
وأعلنــت الحصيلة الجديدة بعد أســبوعين 
علــى الهجوم الذي اســتمر يوميــن داخل 
القاعــدة الواقعة في بلدة ملكال (شــمال 
شرق) وصدور تقرير من مكتب هيئة األمم 
المتحدة لتنســيق الشــؤون اإلنسانية أورد 
أن قوات حفظ الســالم فشــلت في حماية 

الالجئين إلى القاعدة.    نيويورك-أ.ف.ب

دافع وزير الدفاع األميركي آشــتون كارتر 
عــن قرار وزارتــه (البنتاغون) شــراء 40 
ســفينة مقاتلة طراز «ليتــورال» بدالً من 
52 كمــا كان مخططــاً، قائــالً: إن األموال 
المدخــرة ســتتيح للبحرية شــراء المزيد 
من الصواريخ ومعدات تقنية تعمل تحت 

الماء.
وقال كارتر للصحافيين خالل زيارة لسياتل 
إن الجيش األميركي اختار بشكل مدروس 
أال يشتري العدد اإلضافي من السفن وأن 
يركــز بدالً من ذلك على تحســين القدرة 

الفتاكة للبحرية.        واشنطن - رويترز

أعلنــت الناطقــة باســم مؤتمر الشــعب 
الوطنــي (البرلمــان) الصيني فــو ينج أن 
الزيادة المقــررة في موازنة الدفاع للعام 

2016 تتراوح ما بين 7 و8 في المئة.
وقالت ينج في مؤتمر صحافي إنه ســوف 
يتم اإلعالن عن الرقــم الدقيق في تقرير 
الميزانية. وأضافت أن الزيادة في ميزانية 
العــام الجاري تتماشــى مــع االحتياجات 
الدفاعية الوطنية والعائدات المالية. وتعد 
الزيــادة التي أعلنتها ينج هي األدنى على 
مدى سنوات منذ عام 2010 عندما بلغت 

الزيادة 7.5 في المئة.      بكين - د.ب ا

نجا 230 راكبا كانوا على متن طائرة تابعة 
لشركة الخطوط الجوية «بلو» الباكستانية 

بعدما انفجر اطارها اثناء هبوطها 
في مطار بنظير بوتو الدولي في باكستان 

أمس. 
وذكــر مســؤولون فــي المطــار أن اطار 

الطائرة انفجر لدى هبوطها 
بالمطار في اسالم اباد، االمر الذي تسبب 
في ان تميــل الطائرة علــى جانبها خالل 
الهبوط، بحســب قنــاة «دون» االخبارية 

الباكستانية.            إسالم آباد - د.ب.أ

اتخذت عالقة روسيا مع الغرب، وتحديداً 
مــع الواليــات المتحــدة، منــذ األزمــة 
األوكرانيــة منحنيــات صعــود وهبــوط 
الفتــة، أبرزهــا التوافــق المرحلــي تجاه 
أبرز قضيتين خالفيتيــن بين الطرفين في 

المنطقة، سوريا والنووي اإليراني.
االتفــاق التاريخي بين إيــران والغرب 
بشــأن الملف النــووي، الــذي دخل حيز 
التنفيــذ، وضع حــداً لجانب من الخالفات 
بين واشــنطن وموســكو، التي أعلنت أن 
االتفاق ســيعزز األمن الدولي واإلقليمي، 
لكنها شــددت على التعــاون الوثيق بين 
الوكالــة الذريــة الروســية «روس آتوم» 
والمنظمة اإليرانية للطاقة الذرية، ال سيما 

بعد قرار رفع العقوبات عن طهران.

ويرى الخبير االقتصادي الروســي دميتري 
يفســتافييف أن «إيــران مهمة بالنســبة 
لروسيا من زاوية انتهاج سياسة اقتصادية 
خارجية متعددة االتجاهات»، لكن المدير 
التنفيذي لمعهد واشنطن روبرت ساتلوف 
قال إن «االتفاق يرتدي قناعاً يخبئ وراءه 
أخطاء جســيمة من الناحية االستراتيجية، 
فهو أكثر من مجرد بنود فنية حول برنامج 
نووي»، موضحاً أن طهران ســوف تستفيد 
من ثغرات عدة في االتفاق، األمر الذي قد 

يعيد جميع األطراف إلى نقطة البداية.
من جانبــه، عول الســفير األميركي لدى 
موســكو جون تيفت على تحسن عالقات 
بــالده مع روســيا خــالل العــام الجاري، 
مشــيراً إلى خالفات بيــن الجانبين حيال 
القضايا الرئيســة، بما فــي ذلك األزمتان 
األوكرانية والسورية. وقال تيفت: نعارض 
تصرفــات روســيا فــي أوكرانيــا، ونريد 
المضي قدماً وإيجــاد حل، وآمل بأنه في 
العــام 2016 ســنكون قادرين على إحراز 

تقدم.
ملــف آخر شــهد تطــورات ملحوظة في 

عالقة روســيا مــع الغرب، وهــو األزمة 
الســورية، ال ســيما بعد تحــول الموقف 
الروســي وإعــالن هدنة مؤقتــة بمباركة 
أميركية روسية، إال أن تضارب التصريحات 
البلدين وتعدد الخروقات التي مارســتها 
جميع األطراف بات ينذر بانهيار االتفاق.

التصريحــات  أن  موســكو  واعتبــرت 
األميركية عن خطة بديلة في ســوريا إذا 
فشــل وقف إطــالق النار مدعــاة للقلق، 
فيما أعلن الرئيــس األميركي بارك أوباما 
غــداة دخــول الهدنــة حيــز التنفيذ، أن 
هنــاك الكثير من الشــكوك فــي احتمال 
نجــاح االتفــاق، موضحــاً أن ذلــك بات 
رهن التزام النظام الســوري وروسيا. وال 
توحي التصريحات الصادرة من موســكو 
بأن صفحات الخالفــات بين الطرفين قد 
طويت. وتأتي تصريحــات رئيس الوزراء 
الروســي ديمتري مدفيديــف، التي حذر 
فيها من «اندالع حــرب عالمية ثالثة في 
حــال تدخل قــوات أجنبية فــي الحرب 
بسوريا»، التي رافقتها مجموعة تحذيرات 
أكــدوا  روس  لمســؤولين  وتهديــدات 
استعدادهم الستعمال كل أنواع األسلحة، 
بما فيها النووية ألجل التوصل إلى تحقيق 
أهدافهم في ســوريا، لتؤكــد أن التوافق 
الروســي الغربي يبدو ظرفياً، وقد ينفجر 

التوتر بينهما في أية لحظة.
وتبقــى أوكرانيــا األزمــة العالقــة بيــن 
الطرفيــن، فالعقوبات التي فرضها الغرب 

على روســيا بســبب أوكرانيا تسببت في 
تراجــع مكانة روســيا االقتصادية عالمياً، 
وتباطــؤ النمو فيها، فضالً عن اســتبعادها 

من مجموعة الدول الكبرى اقتصادياً.
ورغــم اتفاق زعماء روســيا وأوكرانيا 
وألمانيــا وفرنســا علــى تمديــد اتفــاق 
مينسك للسالم إلى العام الجاري، وسعت 
الواليــات المتحدة أواخــر العام الماضي 
قائمــة عقوباتها المفروضــة على األفراد 
والكيانــات الروســية أو تلــك المرتبطة 
بروســيا على خلفية الصراع في أوكرانيا، 
فــي قرار اعتبرته موســكو اســتمراراً لما 
تنتهجه  الــذي  العدائــي  الخــط  أســمته 

واشنطن.

وقالت مصادر روســية لـ«البيان»، طلبت 
عدم كشــف هويتهــا، إن روســيا فتحت 
جبهة أخرى في ســوريا لتخفيف الضغط 
عليها بسبب أوكرانيا، ولتغيير أنظار الرأي 
العام الروسي، الذي بدأ يستاء من التورط 
فــي األزمة، موضحة أن موســكو حاولت 
من خالل إلقاء ثقلها العسكري في سوريا 
الدوليــة واالقتصادية  تعويض خســارتها 

بسبب أوكرانيا.
توافق  حــدوث  المصادر  واســتبعدت 
روســي- أميركــي في الملــف األوكراني 
على المدى القريب، مشــيرة إلى أن هذا 
الملف أكثر تعقيداً وتشابكاً من السوري.

قتل شــرطيان تركيان وأصيــب 35 بينهم 
مدنيــون إثر هجوم بســيارة ملغمة نفذه 
حــزب العمال الكردســتاني، واســتهدف 
مركــزاً أمنيــاً بواليــة ماردين كمــا قتل 
عســكريان تركيــان فــي مواجهــات مع 
مقاتلي الحزب فــي منطقة إيديل بوالية 

شرناق.
واستهدف هذا الهجوم مفوضية شرطة 
مدينــة نصيبيــن على الحدود الســورية، 
وأســفر عن إصابة 14 شــخصا على األقل، 
منهــم مدنيون هم افــراد عائالت عناصر 
الشــرطة الذين يقيمون علــى مقربة من 
المفوضيــة، وفــق مــا أعلن مســؤولون 

محليون في األجهزة األمنية.
وأضافت المصادر نفسها، أن مواجهات 
دارت لفتــرة قصيــرة بين قــوات األمن 
ومتمردي حزب العمال الكردســتاني بعد 
االنفجــار. وطوقت قوات الشــرطة صباح 
أمس شوارع نصيبين في محافظة ماردين 

للقبض على المهاجمين.
من جهة أخرى قتل عســكريان تركيان 
خــالل عملية اســتهدفت حــزب العمال 
الكردستاني في ايديل (جنوب شرق) في 
محافظة شرناق، كما ذكرت وكالة دوغان 

لألنباء.

فــي غضون ذلــك، اعتقلت قــوات األمن 

التركيــة القبــض علــى ســبعة أشــخاص 
بشــبهة االنتماء لتنظيمي حــزب العمال 
الكردســتاني و«داعش».وذكــرت وكالــة 
«األناضــول» التركيــة لألنبــاء أن قــوات 
األمــن ألقت القبض على أربعة من الفرع 
الشبابي لمنظمة حزب العمال الكردستاني 
غربي البالد. وفي محافظة كيليس جنوبي 
تركيــا، ألقت قــوات األمــن القبض على 
ثالثة أشــخاص. وقالت مصــادر أمنية إنه 
تم تســليم الثالثة إلى قيادة األمن الخاص 
بالمحافظــة وبدء التحقيــق معهم حيث 

يعتقد أنهم ينتمون إلى داعش.
وفي ســياق متصل، قالت وكالة «دوجان» 
لألنبــاء إن الشــرطة التركية ألقت القبض 
على رجل أعمال كبير فيما يتصل بمزاعم 
بتمويــل جماعة رجل الديــن المقيم في 
الواليــات المتحــدة فتح اللــه كولن عدو 

الرئيس رجب طيب أردوغان اللدود.
وأضافت أن الشــرطة اعتقلت الرئيس 
التنفيذي لشركة بويداق القابضة ممدوح 
بويداق ورئيس مجلــس إدارة المجموعة 
حجــي بويداق واثنين مــن أعضاء مجلس 

اإلدارة وتواصل تفتيش الشركة.
إلى ذلك،أمرت محكمة في إســطنبول 
ابوضع ”صحيفة“ زمان المعارضة للرئيس 
التركــي رجــب طيــب أردوغــان تحت 
الحراســة القضائية، وعينت مجلس أمناء 
إلدارة الصحيفة المرتبطة بالداعية التركي 
المقيم فــي الواليات المتحــدة فتح الله 

غولن.

منــح االتحــاد األوروبــي تركيا مهلــة تمتد 
إلى أول مــن يونيو المقبــل لوقف الهجرة 
غير الشــرعية إلى أوروبا عبــر أراضيها في 
وقت فاقت طلبات لجوء قدمها أجانب، إلى 
االتحــاد 1,25 مليون طلب، في العام 2015، 
مما يشكل عددا قياســيا لم يسجل من قبل 
تزامنــاً مع إعالن مفوضية االتحاد األوروبي، 
خريطــة طريــق تهــدف إلى إعــادة تفعيل 
اتفاقيــة الحدود المفتوحة (شــنغن) بحلول 
نهايــة 2016، محــذرة مــن أن انهيــار هذا 

النظام سيكلف مليارات من اليورو.
وذكــرت وكالــة «رويتــرز» أن االتحــاد 
األوروبــي أعلــن أن المهلــة النهائية لتركيا 
لوقف الهجرة غير الشــرعية إلى أوروبا عبر 
أراضيها أول يونيو المقبل. وبحسب صحيفة 
«ديلــي صبــاح» التركيــة، قال وزيــر تركيا 
للشــؤون الخاصة باالتحــاد األوروبيفولكان 
بوزقيــر إن أنقــرة ســتطبق اتفاقيــة إعادة 
اســتقبال المهاجريــن فــي يونيــو المقبل، 
بشــرط إلغاء تأشــيرة دخول األتــراك إلى 

دول االتحاد.
أكــد بوزقيــر، على ضــرورة أن يتم فهم 
االتفاقيــة الموقعــة بيــن تركيــا واالتحــاد 
األوروبــي بشــكل صحيــح، مشــيًرا إلى أن 
اتفاقيــة إعادة قبول المهاجرين، لن تشــمل 

الالجئين السوريين.
كمــا أكــد  علــى حق بــالده في فســخ 
االتفاقية، في حال عدم إلغاء االتحاد تأشيرة 
دخول األتراك، خالل شهري أكتوبر ونوفمبر 

المقبلين.
وكان رئيــس المجلــس األوروبي دونالد 
توســك طلب في وقت ســابق مــن الرئيس 
التركي رجب طيــب أردوغان القيام بمزيد 
من الخطوات إلبطــاء تدفق المهاجرين الى 
أوروبــا، وذلــك قبل أيام من قمــة أوروبية 
بالغة األهمية حول هذا الموضوع مع تركيا.

مــن جهة أخــرى، أعلنت الهيئــة األوروبية 
لإلحصاءات «يوروســتات» أمس ان اكثر من 
1,25 مليون أجنبي غالبيتهم من الســوريين 
واألفغان والعراقييــن تقدموا بطلبات لجوء 
الــى االتحاد األوروبي فــي العام 2015 مما 

يشكل رقما قياسيا.
وأوضحت الهيئة في بيان أن مليونا و255 
ألفا و600 شخص طلبوا اللجوء في 28 دولة 
مــن االتحــاد األوروبي، 35 فــي المئة منها 

فــي ألمانيا. وتابعت ان العدد شــكل زيادة 
123 في المئة مقارنة بالطلبات الـ562,680 
المســجلة في 2014. والطلبــات التي تقدم 
بها ســوريون زادت بأكثر من الضعف لتبلغ 
362,775 طلبــاً فباتــوا فــي المرتبة األولى 
بين الجنسيات الطالبة للجوء يليهم األفغان 

178,230 طلباً والعراقيون 121,535 طلباً.
من جهة أخــرى، أعلنت مفوضية االتحاد 

األوروبــي خريطة طريق تهــدف إلى إعادة 
تفعيل اتفاقية الحدود المفتوحة «شــنغن»، 
وحرية الحركة بشــكل طبيعــي بين الدول 
الموقعة عليها، بحلــول نهاية العام الجاري، 
لكنهــا حــذرت مــن أن انهيار هــذا النظام 

سيكلف مليارات من اليورو.
وذكــرت المفوضية، في بيــان: «الهدف 
إزالــة أي مراقبــة علــى الحــدود الداخلية 

بحلول ديســمبر المقبل، حتــى نتمكن من 
العــودة إلــى تفعيــل فضاء شــنغن بصورة 

طبيعية بنهاية 2016».
وحــددت المفوضية 3 أولويــات إلعادة 
تفعيــل االتفاقية تتمثل فــي ضبط الحدود 
الخارجيــة لليونــان، وإنهاء العمل بسياســة 
«المرور الحر»، واعتماد نهج أوروبي متفق 

عليه.

اصطدمت جهود ألمانيا وفرنسا الهادفة 
إلحيــاء المفاوضات إلنهــاء النزاع في 
شرق أوكرانيا بغياب التزامات ملموسة 
مــن روســيا وأوكرانيا، رغــم اإلعالن 
بباريس عن انتخابات محلية قبل يوليو 

.2016
واثــر اجتماع مطــول بباريس جمع 
وزراء خارجية الدول األربع اعلن وزير 

الخارجية الفرنسي جان مارك إرو
عــن انتخابــات محلية فــي منطقة 
دونباس األوكرانية الموالية لروسيا في 
فتــرة ال تتجــاوز نهايــة النصف األول 
من العام الجاري وهي انتخابات تعتبر 
حاســمة تطالــب باريــس وبرلين من 
كييف الموافقة على تنظيمها منذ اشهر.

وقال الوزير الفرنســي إثر االجتماع: 
انتخابي  قانــون  تبنــي  «اكدنــا اهمية 
لتنظيــم انتخابــات محلية قبــل نهاية 

النصف األول من 2016». 
وأضاف أنــه دعا مع نظيره األلماني 
المســاجين  وتبــادل  اإلفــراج  إلــى 
واألشــخاص المعتقليــن بشــكل غيــر 

قانوني بحلول 30 أبريل المقبل.
لكــن نظيــره األوكرانــي بافلــوف 
كليمكيــن اضــاف مقلــال مــن اهمية 
األمــر: «يجب التمكن مــن ضمان امن 
تنظيم انتخابات، نحتاج إلى األمن على 
األرض» معتبــرا ان االجتماع لم يحرز 

تقدما في العملية السلمية.

من جانبه قال وزير الخارجية األلماني 
فرانك-فالتر شــتاينماير: «لست راضيا 
علــى الطريقة التي تجــري بها كييف 

وموسكو المفاوضات».
وأضــاف ان االجتماع لم يتح احراز 
تقدم بشــأن العملية السياسية لتسوية 

النزاع في شرق أوكرانيا.
الروســي  الخارجية  وزيــر  وغــادر 
ســيرغي الفــروف االجتمــاع دون ان 

يدلي بتصريحات.
وفي حين يرى الغربيون في تنظيم 
انتخابــات في شــرق أوكرانيا المتمرد 
مــن اجــل عــودة االندماج  انفتاحــاً 
السياســي ألوكرانيــا، فــإن ســلطات 
كييف تخشــى أن تســتخدمها روسيا 
التــي تتهمهــا بتقديم دعم عســكري 
لالنفصاليين، وســيلة لزعزعة استقرار 

مجمل أوكرانيا.
بيــن  المعــارك  وتراجعــت حــدة 
الجيــش األوكرانــي والمتمرديــن في 
شــرق البالد بشــكل كبير منذ التوصل 
إلى هدنة جديدة في سبتمبر الماضي، 
لكن أعمــال عنف متقطعة وانتشــار 
األلغام في منطقة الحرب ال تزال ترفع 
في حصيلــة ضحايا هذا النــزاع الذي 
اوقــع اكثر من تســعة آالف قتيل في 

نحو عامين.

رفضــت كوريــا الشــمالية العقوبــات 
الجديــدة، التــي فرضهــا مجلس األمن 
عليها واعتبرتها جائرة وغير مشــروعة 
وغيــر أخالقية، متوعــدة بمواصلة بناء 

ترسانتها النووية.
كوريــا  خارجيــة  وزارة  وذكــرت 
الشمالية في بيان وزعته وسائل اإلعالم 
الرسمية أن: «تعزيز قوة الردع النووية 
لدينا هو ممارســة مشــروعة لحقنا في 
الدفــاع عــن النفس، وسيســتمر طالما 
اســتمرت سياســة العــداء األميركيــة 

تجاهنا».
الكورية  الحكومة  من جهتها، أعلنت 
الجنوبيــة أنهــا بحثــت مــع الواليات 

المتحــدة فــي نشــر درع صاروخيــة 
أميركيــة علــى أراضيها، وهي مســألة 
تعترض عليها الصين، الداعمة الرئيســة 

لبيونغيانغ، بشدة. 
وقلل مسؤولون أميركيون في مجال 
الدفاع من قدرة كوريا الشــمالية على 

توجيه ضربات نووية.
وأوضــح أحد هؤالء المســؤولين أن 
تحليــل الحكومة األميركية لــم يتغير. 
لم نر كوريا الشــمالية تجرب أو تثبت 
قدرتها على تصغير رأس نووية وتركيبها 

على صاروخ بالستي. 
وأكــد أن الواليات المتحــدة واثقة 
مــن نظامها للدفاع المضــاد للصواريخ 
التصــدي  علــى  وقدرتــه  البالســتية، 

لهجمات محتملة من كوريا الشمالية.

منذ مئة عــام والعالقة بين 
واالتحاد  المتحدة  الواليات 
الســوفييتي ثم روســيا في 
تقلب مســتمر، وفي الفترة 
قضايــا  ظهــرت  األخيــرة 
بينهمــا  عميقــة  خالفيــة 
الصاروخيــة  الــدرع  منهــا 
أشــعل  الــذي  األميركيــة، 
خالفات الطرفين في 2007.

إعداد - عبدالرحمن دوار - غرافيك: حسام الحوراين
كل يوم مير ويزداد ملف الالجئني تعقيداً سواء عىل مستوى أوضاعهم 
دولية  تحركات  وسط  املستضيفة  الدول  مستوى  عىل  أم  اإلنسانية 

لحل هذه األزمة التي باتت مشكلة عابرة للقارات 
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 300.000
 ذكــرت تقارير إخباريــة أمس أن صناعة 
األحجــار الكريمة والمجوهرات في الهند 
قررت تمديــد إضرابها احتجاجاً على قرار 
الحكومــة الهنديــة فرض رســوم ضريبية 
عليهــا، ليســتمر اإلضراب حتــى 7 مارس 

الجاري. 
وقــال «اتحــاد تجــارة األحجــار الكريمة 
والمجوهــرات لعموم الهنــد» إن ممثلي 
الصناعــة فــي الهنــد اتفقوا علــى تمديد 

اإلضراب.
وأشــارت وكالــة الهند اآلســيوية لألنباء 
إلــى أن نحــو 300 ألــف جواهرجي بما 
في ذلــك المصنعون والصاغة يشــاركون 

فــي اإلضراب الذي بــدأ األربعاء 2 مارس 
الجاري. 

وتقــدر قيمة عمليــات صناعــة األحجار 
الكريمــة والمجوهرات المحلية في الهند 
بنحــو 3.15 تريليونات روبيــة (47 مليار 
دوالر) مع توقعــات بنموها بمقدار 500 

مليار روبية بحلول 2018.
وقــال االتحاد في بيان إن قواعد الرســوم 
الضريبية التي تقترح الحكومة فرضها على 
والمجوهرات  الكريمــة  األحجــار  صناعة 
ال يمكــن تطبيقها مــن الناحيــة العملية 
وســتكون ضارة وســتهدد بقاء الصناعة.. 

نيودلهي - د ب أ

أكدت وكالة التصنيف االئتماني «ستاندرد 
آنــد بــورز» أمــس علــى تصنيــف قطر 
االئتمانــي عنــد  +AA/A-1  مــع نظــرة 
مســتقبلية مســتقرة. وتتوقــع ســتاندرد 
آنــد بورز تحول الوضــع المالي الخارجي 
للبلــد إلى العجز بدءاً مــن العام الجاري. 
كمــا تتوقع الوكالة أن تمــول قطر العجز 
المالي- الناتج عن انخفاض أســعار النفط 
والغاز واإلنفاق الكبير على البنية التحتية 
- من خالل الديون فقط. وتقول ستاندرد 
آند بورز: «النظرة المســتقبلية المستقرة 
تعكس وجهة نظرنا بأن االقتصاد القطري 
سيظل صامداً».      لندن - رويترز

صعدت أســعار النفط الخــام في العقود 
اآلجلة مجدداً أمس، بعد توقف ليوم واحد 
مدعومة بارتفاع عدد الوظائف األميركية 
وعمليات شــراء فنية بعد اختراق األسعار 

مستويات مقاومة فنية.
وارتفع ســعر خام القيــاس العالمي مزيج 
برنــت في العقود اآلجلة 1.26 دوالر إلى 
38.33 دوالراً للبرميــل، وزاد ســعر الخام 
األميركي في العقــود اآلجلة 1.08 دوالر 
إلــى 35.65 دوالراً للبرميــل، وقال تجار 
إن تكهنــات بانخفاض عدد منصات الحفر 
النفطية األميركية هذا األســبوع لألسبوع 
الحادي عشــر على التوالــي دعمت الخام 

أيضاً.
وأســهمت األرقام اإليجابية للوظائف في 
فبراير فــي دعم التوقعــات للطلب على 
الخام في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وارتفــع عــدد الوظائــف فــي الواليات 
المتحدة في فبراير في أوضح عالمة حتى 
اآلن على قوة ســوق العمــل قد تحد من 
المخاوف مــن اتجاه االقتصــاد األميركي 
إلى الركود وتســمح لمجلــس االحتياطي 
االتحــادي (البنــك المركــزي األميركــي) 

بزيادة أسعار الفائدة تدريجياً.
وبينما ارتفعت مخزونات الخام األميركية 
إلى مســتوى قياســي جديد بلغ 517.98 

مليــون برميل األســبوع الماضي أظهرت 
بيانات إدارة معلومــات الطاقة األميركية 
أن اإلنتاج انخفض لألســبوع السادس على 
التوالــي ليصــل إلــى 9.08 ماليين برميل 
يومياً. وتجد األســعار دعمــاً في انخفاض 

اإلنتاج األميركي.          لندن - رويترز

أكــد مكتب رئيــس الــوزراء العراقي حيدر 
العبادي، أن هذا األخير ال يقبل فرض أسماء 
عليه من الكتل السياســية في إجراء التغيير 

الوزاري.
وقال الناطق باســمه، سعد الحديثي، في 
تصريــح صحافي أمــس الجمعة، إن ما طلبه 
رئيــس الوزراء مــن تفويض مــن البرلمان، 
هو خاص بطرح األســماء المرشــحة لشغل 
المناصــب الوزارية فــي التغييــر الوزاري، 
بعيــداً عن فرض هذه األســماء مــن الكتل 

السياسية.
وبيــن أن هذه الرغبة هــي التي قصدها 
رئيــس الوزراء بالتفويض، وليس تجاوز دور 
البرلمــان، ألنــه بالنتيجة أي عمليــة تغيير 

مــن إعفــاء وزيــر أو تعيين آخــر ال بد أن 
تتــم عبــر التصويــت ومنح ثقة أو ســحب 
ثقة فــي البرلمــان، وهذا أمر دســتوري ال 
يمكن تجاوزه، وســيكون المحطــة النهائية 

في التغيير.

وأشــار إلى أنه «في مداخالت قادة وممثلي 
الكتل السياسية لدى استضافة رئيس الوزراء 
األخيــرة فــي البرلمــان، كانوا مــع التغيير 
ومع ضــرورة اإلصالح الحكومــي، وتحدثوا 
عــن ضرورة التنســيق والتشــاور مع الكتل 

السياسية في هذا الصدد».
وأكــد الحديثي أن «رئيــس الوزراء ليس 
عازمــاً علــى تجــاوز ذلــك، ألنــه بالنتيجة 
ســيذهب إلــى البرلمان لتقديم مرشــحيه، 

وبالتالــي فــإن رئيس الوزراء مــازال يعمل 
بالتنســيق والتشــاور مع الكتل السياســية 
لضمان دعم ومســاندة هذه الكتل لألسماء 
المرشحة عندما يتم عرضها أمام البرلمان».

يشــار إلــى أن رئيــس الــوزراء العراقي 
حيدر العبــادي يعتزم إجــراء تغيير وزاري 
فــي حكومتــه، ودعــا إلى تشــكيل حكومة 
تكنوقــراط بعيداً عــن المحاصصة، لكنه لم 
يحصل على تفويض بذلك من مجلس النواب 

عندما استضافه في 20 فبراير الماضي.

وتطالــب أغلــب الكتــل السياســية رئيس 
الوزراء العبادي بضرورة مشاورتها وموافقة 

البرلمان على أي تغيير حكومي.
وشــدد اجتماع الرئاسات الثالث مع قادة 

وممثلــي الكتــل السياســية الــذي عقد في 
رئاسة الجمهورية يوم األربعاء «التأكيد على 
ضــرورة إجراء تغييــر وزاري وفق المعايير 
المهنيــة والكفــاءة بما يصب في مشــروع 

إصالح شامل».
وأشــار بيان رئاسي صدر عقب االجتماع 
إلــى أن «رئيــس الــوزراء ســيقوم بعرض 
مشــاوراته بالتغيير الــوزاري ونتائج أعمال 
اللجنة الخاصة المشــكلة في مجلس الوزراء 
خالل الفترة القادمة على الرئاســات الثالث 
ورؤســاء الكتل السياسية وباالستئناس بآراء 
األكاديمييــن والمختصين والمســتقلين بما 
يفضــي إلى إعــداد برنامج إصالحي شــامل 
يصــب فــي خدمــة المواطنيــن ومواجهة 
التحديــات االقتصادية واألمنية والسياســية 

التي تعيق العملية السياسية».

أعلــن مســؤول كبير فــي منظمــة الصحة 
العالميــة أمــس أن ثمة أدلــة متزايدة على 
وجــود عالقة بيــن عدوى زيكا الفيروســية 
والمرضيــن العصبيين: صغــر حجم الرأس، 

ومتالزمة جيالن - باريه.
وقال المديــر التنفيذي للطوارئ الصحية 
ايلــوورد إن  بــروس  بالمنظمــة  واألوبئــة 
الدراســات التي نشــرت في اآلونة األخيرة 
بدورية «النســيت» الطبيــة وفي إصدارات 
المراكز األميركية لمكافحة األمراض والوقاية 
منها بشــأن صغر حجــم الــرأس ومتالزمة 
جيالن - باريه تعضد فرضية مسؤولية عدوى 

زيكا الفيروسية التي ينقلها البعوض.
وأضاف فــي مؤتمر صحافي: «منذ إعالن 
منظمــة الصحــة العالميــة الشــهر الماضي 
عــن حالة الطوارئ الخاصــة بالصحة العامة 
تتراكــم  الدولــي واألدلــة  الصعيــد  علــى 

باســتمرار بوجود عالقة السببية بينهما زيكا 
واالضطرابات العصبية».

يشار إلى أن متالزمة جيالن - باريه مرض 
نادر يهاجــم فيه الجهاز المناعي مناطق من 
الجهاز العصبــي. وعادة ما يحدث ذلك بعد 
أيــام من التعرض إلى فيــروس أو بكتريا أو 

طفيل.
وفــي البرازيل، أوضحت نتائج أبحاث أن 
نوعاً من البعوض أكثر شيوعاً من ذلك الذي 
ينقل أصًال اإلصابة بـ«زيكا» ربما يكون قادراً 
علــى إحداث العدوى وهــو تطور قد يعقد 

جهود الحد من انتشار الفيروس.
من المعروف أن نــوع البعوض «أيديس 
ايجبتــاي» هو الناقل الرئيســي لعدوى زيكا 
التي يشــتبه في صلتها بآالف من تشوهات 
المواليد فيما ينتشــر الفيروس بســرعة في 
البرازيــل ودول أخــرى بأميــركا الالتينيــة 

ومنطقة الكاريبي.
لكن العلماء فــي البرازيل أعلنوا أن نوع 
«أيديــس ايجبتاي» يمكنــه أن يصيب نوعاً 
آخــر من البعوض اســمه العلمي «كيولكس 
بالفيــروس وذلك خالل  كوينكفاســياتوس» 
تجــارب معملية ما يزيــد من المخاوف بأن 
العدوى يمكن أن تنتقل من نوع أكثر شيوعاً 
وقالــوا إن األمــر يتطلب إجــراء مزيد من 

البحوث في هذا المجال.
«كيولكــس  نــوع  إن  الباحثــون  وقــال 
كوينكفاسياتوس» أكثر شــيوعاً من (أيديس 

ايجبتاي) بواقع 20 مرة.

أعلن رئيــس زيمبابوي روبرت موجابي إن 
خلفــه يجــب أن ينتخــب ديمقراطياً وإن 
زوجته لن ترث حكمه بشكل تلقائي محذراً 
األعضــاء المنقســمين فــي حزبــه الحاكم 
االتحاد الوطني األفريقي لزيمبابوي/الجبهة 
الوطنيــة مــن أنه ال يــزال يمســك بزمام 
الســلطة بعد 36 عاما مــن الحكم. وتعتبر 
تصريحات موجابي وهو أقدم زعيم أفريقي 
(92 عامــا) أوضــح تلويح مــن جانبه على 

رغبته في أن يحكم البالد مدى الحياة.
 وفــي مقابلــة اســتمرت ســاعتين مــع 
تلفزيون الدولة «زد.بي.ســي» في ساعة 
متأخرة مــن الليلة قبل الماضية تســاءل 
موجابي قائال:«لمــاذا خلف؟ ال أزال هنا. 
لماذا تريدون خلفاً ؟ لم أقل أني مرشــح 
للتقاعــد. واســتطرد أن الزعماء ينتخبون 

ال يعينون.
وأضاف:«في حــزب ديمقراطي ال تريد 
زعمــاء معينين ليقــودوا الحزب. يجب أن 
يعينوا بشكل صحيح من قبل الشعب خالل 

تجمع الناس.. في مؤتمر».
وصرح موجابي بأنه ال يقف وراء الصعود 
السريع لزوجته جريس في االتحاد الوطني 
والتي  الوطنية  لزيمبابوي/الجبهة  األفريقي 
أدت إلــى تــردد تقاريــر عــن اعتزامها أن 

تخلف زوجها.
إن  يقــول  مــن  وقــال موجابي:«هنــاك 
الرئيس يريد أن يتــرك العرش لزوجته. أين 
رأيتم هذا، حتى في ثقافتنا هل رأيتم زوجة 
ترث هذا عن زوجها؟». هاراري  ـــ روريترز

كشــفت مصادر كويتيــة لـ«البيان» أن عدداً 
من نــواب مجلس األمــة الكويتي يعتزمون 
تقديم اقتراح بقانون يعتبر حزب الله جماعة 

إرهابية بذراعيه السياسية والعسكرية.
الكويتي المستشــار  العام  النائــب  وأكد 
ضرار العسعوســي، أن قرار مجلس التعاون 
الخليجي الصادر أمس األول، باعتبار «حزب 
اللبنانــي منظمــة إرهابيــة، وحظر  اللــه» 
التعامــل معــه أو االنتماء إليــه، يحتاج إلى 
قرار آخر داخلي من مجلس الوزراء، ليصبح 
االنتماء إلى ذلك الحزب مجّرماً وفق القانون 

الكويتي. 
وقال العسعوســي في تصريــح صحافي، 
إن القرار الخليجي يعني عدم قبول التعامل 
مــع «حزب اللــه» اجتماعياً وسياســياً، ألنه 
جماعــة إرهابية، مســتدركاً: «لكن االنتماء 
إليــه حتى اآلن ال يعتبــر مجرماً، ما لم يكن 
هناك قرار من الحكومة الكويتية بتســميته 

منظمة إرهابية».
وأضــاف أن المادتين 29 و30 من قانون 

الجــزاء جّرمتا االنتمــاء أو الدعوة لالنضمام 
إلــى أي جمعيــات أو هيئــات أو منظمات 
ترمي إلى هدم النظم األساســية في البالد، 
وبالتالي فــإن تصنيف أي منظمة أو جماعة 
علــى أنهــا إرهابية محظــورة، بقــرار من 
الحكومة، يكفي العتبــار االنتماء أو الدعوة 
أو التحريض على االنضمام إليها فعًال مجرماً.

للمتعاطفين مع  القانون  وبشــأن تجريم 
«حــزب الله»، أكــد العسعوســي أن «نص 

المادتين يجــّرم االنتماء إلى تلك الجماعات 
أو الدعوة إليهــا، لكنه لم ينص على تجريم 

المتعاطفين معها».
وعــن ضرورة صدور تشــريع من مجلس 
األمة يجرم الحــزب اللبناني، قال إن صدور 
قانــون من المجلــس بتحديد اســم «حزب 
اللــه» وتجريــم االنضمام أو الدعــوة إليه، 
هو األفضــل، ولكن يمكن إصــدار قرار من 
مجلس الوزراء بتســميته منظمــة إرهابية، 

وتبعاً لذلك ســيعد االنتمــاء أو الدعوة إليه 
مجرَمين.

يذكــر أن المادة 29 تنــص على أن «كل 
من حــّرض علنياً أو في مــكان عام، أو في 
مــكان يســتطيع فيه ســماعه أو رؤيته َمن 
كان فــي مكان عــام، عن طريــق القول أو 
الصيــاح أو الكتابــة أو الرســم أو الصور أو 
أية وســيلة أخــرى من وســائل التعبير عن 
الفكــر، علــى قلب نظام الحكــم القائم في 
الكويت، وكان التحريض متضمناً الحث على 
تغييــر هــذا النظــام بالقــوة أو بطرق غير 
مشــروعة، يعاقب بالحبس مــدة ال تتجاوز 
عشر ســنوات، ويحكم بنفس العقوبة على 
كل من دعا بالوســائل الســابقة إلى اعتناق 
مذاهب ترمــي إلى هدم النظم األساســية 
فــي الكويت بطرق غير مشــروعة، أو إلى 
االنقضاض بالقوة على النظام االجتماعي أو 

االقتصادي القائم».
كما تنص المادة 30 على «حظر الجمعيات 
أو الجماعات أو الهيئات التي يكون غرضها 
العمــل على نشــر مبادئ ترمــي إلى هدم 

النظم األساسية بطرق غير مشروعة.

شــهدت المناظرة األخيــرة للجمهوريين 
الراغبيــن فــي الفــوز بترشــيح الحــزب 
لالنتخابات الرئاســية المقبلة تالسناً حاداً 
خاصــة بين مليارديــر العقــارات دونالد 
ترامــب، والســيناتور عن واليــة فلوريدا 

ماركو روبيو.
وفي أكثر من مناســبة خالل المناظرة 
التي نظمتها شــبكة «فوكــس نيوز» الليلة 
قبل الماضية احتدت المعارك اللفظية بين 
الجانبيــن، ثم انضم إليهما الســيناتور عن 
تكســاس تيد كروز وشــن أكثر من هجوم 
على ترامــب، محاوًال اســتمالة الناخبين، 
خاصــة بعد تحقيــق انتصارين مهمين في 

انتخابات «الثالثاء الكبير».
ورداً علــى تصريــح لروبيو بــأن يديه 
«صغيرتــان» أشــار ترامــب بهمــا أمــام 
الجمهور قائًال:«هل يراهما أحد كذلك؟».

وأعلــن كل من روبيــو وكروز رفضهما 
للهجمات الشــخصية، التي يشــنها ترامب 
عليهما في حملته، لكن ملياردير العقارات 

وصف ذلك بـ«الـكذب».
واتهم روبيو بأنــه يواجه صعوبات في 
حملته، وقال إنه وكروز ال تزيد شعبيتهما 
عــن 30 فــي المئة، في حيــن يتصدر هو 

السباق الجمهوري بـ 47 في المئة.
وحول التصريح األخير للمرشح السابق 
لالنتخابات الرئاســية ميــت رومني، الذي 
حذر فيه من خطــر فوز ترامب على أمن 

الواليات المتحدة واقتصادها، قال األخير 
خالل المناظرة، إن رومني «مرشح فاشل» 
في إشارة إلى هزيمته أمام الرئيس باراك 

أوباما في انتخابات عام 2012.
وفي محاولة للتشكيك في والء ترامب 
للحــزب الجمهوري، قال كــروز، إن رجل 
األعمــال األميركــي ظل ســنوات عديدة 
والديمقراطيين،  لليبرالييــن  قويــاً  داعماً 
مثل هيــالري كلينتون التي قال، إنه تبرع 
لحملتهــا لالنتخابات الرئاســية عام 2008 

أكثر من 10 مرات.
ورد ترامب بأنه لم يكن حينذاك دخل 
غمــار السياســة، ورأى أن ال غضاضة في 
دعم رجل األعمال من يشاء من أي حزب 

أو جهة.
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أعلن النائب عبدالرحمن الجيران انه ســيتقدم باقتراح بقانون ينص 
علــى الحبس ثالث ســنوات لمن يغرد أو يتداول صــورا أو مقاطع 
فيديــو عبــر المواقع والهواتف لمجازر داعــش أو حزب الله أو من 

يساندها أو الحركات التكفيرية والجماعات المحظورة.
وقــال الجيــران ان اقتراحه ســيكون بتعديل فقرة بقانــون المرئي 

والمسموع تحدد تلك العقوبة.

تقدم وزير العدل اللبناني المستقيل أشرف 
ريفي أمــس، بطلب إلى المدعيــة الجنائية 
الدوليــة فاتو بنســودا للتحقيــق في قضية 
الوزير السابق ميشــال سماحة «التي تدخل 
ضمن اختصاص المحكمــة الجنائية الدولية، 
وفقــا للمــادة 15 مــن نظام رومــا الخاص 

بالمحكمة».

وعــرض ريفي فــي بالغــه كل التفاصيل 
والحيثيات األمنية والقانونية في هذا الملف، 

مرفقا ذلك بالصور والوثائق واإلثباتات.
وكان ريفــي اســتقال، الشــهر الماضــي، 
ملقيــا باللوم علــى جماعة حــزب الله في 
الجمود السياســي الذي تعانــي منه البالد، 
ومحتجا على إطالق ســراح سماحة بكفالة، 
بعــد الحكم عليه بتهمــة تهريب متفجرات 

من سوريا.

ووصف ريفي قضية سماحة بأنها «جريمة 
وطنية يتحمل مسؤوليتها حزب الله حصرا»، 

داعيا إلى إحالة القضية للمحاكم الدولية.
يذكــر أن وزير اإلعالم الســابق ميشــال 
ســماحة أطلق ســراحه في ينايــر الماضي 
بكفالــة قدرها 100 ألــف دوالر ومنعه من 
الســفر واإلدالء بــأي تصريح لإلعــالم، بعد 
أن قضــى ثمانية شــهور من حكم بســجنه 
أربع سنوات ونصف الســنة، بتهمة تهريب 

متفجرات من سوريا والتخطيط لهجمات.
وأثار القرار بإطالق ســراحه غضبا وإدانة 
من خصوم الرئيس الســوري بشار األسد في 
لبنــان. وقدم ريفي اســتقالته في 21 فبراير 
بعد انســحابه من إحدى جلســات الحكومة 
احتجاجــا علــى عــدم مناقشــة إحالة ملف 
ميشال سماحة إلى المجلس العدلي، وتزامنا 
مع إعالن الســعودية عن تجميد هبة تسليح 

الجيش اللبناني.

■ جانب من مناظرة الجمهوريين يظهر فيها ترامب في ديترويت  |    أ.ف.ب 

أصــدر العاهل البحرينــي الملك حمد بن عيســى آل خليفة، مرســوماً ملكياً بتعديل 
وزاري شــمل تعيين وزير لشــؤون مجلســي الشــورى والنواب وتعيين وزير لشؤون 
اإلعــالم.  وذكرت وكالة أنباء البحرين أمس، أن المرســوم نــص على تعيين غانم بن 
فضل البوعينين وزيرا لشؤون مجلسي الشورى والنواب مع احتفاظه بأقدميته السابقة 
في مجلس الوزراء، وكذلك تعيين علي بن محمد الرميحي وزيرا لشــؤون اإلعالم بعد 
إعفاء الوزير السابق عيسى عبدالرحمن الحمادي من منصبه بعد عام وثالثة أشهر من 
المنامة- أحمد العبيدي ووام تعيينه. 

هبطت طائرة ركاب خاصة قادمة من تونس متجهة إلى سلطنة عمان اضطرارياً بمطار 
القاهرة الدولي، وعلى متنها وزير داخلية ســلطنة عمان حمود بن فيصل البوسعيدي، 

بعد إصابة قائد الطائرة بوعكة صحية بعيد اإلقالع.
وصرحت مصادر بالمطار لوســائل إعالم بتلقي برج مراقبة مطار القاهرة الدولي طلباً 
من قائد الطائرة بالســماح له بالهبوط إلســعافه ألنه يعاني وعكة صحية، وعلى الفور 
تم الســماح له بالهبوط، وتم إجراء اإلســعافات األولية لقائــد الطائرة، وإلغاء 
سفره ونقله إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار، وإلغاء سفر الركاب على 
الطائــرة والبالغ عددهم 7 ركاب لحين االطمئنان علــى قائد الرحلة، أو تدبير 
حجز على رحلة أخرى. وكان الوزير يشــارك باجتماعات وزراء الداخلية العرب 
القاهرة - الوكاالت والتي عقدت في تونس. 

داهمت الشــرطة البرازيلية أمس منزل الرئيس الســابق لويس ايناســيو لوال دا سيلفا 
(2010-2003) في ســاو باولو واقتادته لالســتجواب في إطــار التحقيق حول فضيحة 

الفساد في شركة «بتروبراس».
وفــي تصريــح لوكالة الصحافة الفرنســية قــال الملحــق الصحافي للرئيس الســابق 
والمؤسسة التي تحمل اسمه جوزيه كريسبينيانو، إن الشرطة االتحادية أجرت عمليات 
تفتيش ودهم في منزله وفي مؤسسة لوال ولدى عدد كبير من معاونيه وأفراد عائلته. 

وأكد أيضاً أن سيلفا لوال دا سيلفا اقتادته الشرطة الستجوابه.
وجاء في بيان لنيابة والية بارانا (جنوب) التي تجري التحقيق حول عمليات الفســاد 
في الشــركة العامة النفطية، أن الشــرطة االتحادية تنفذ مذكــرات التفتيش والجلب 
للتحقيق حول جنج فســاد وتبييض األموال المحتملة لشــبكة بتروبراس التي قام بها 
الرئيس السابق لوال ومعاونوه.          برازيليا - أ.ف.ب 

ضم قادة أحزاب سياســية ماليزية متحالفة مع الســلطة أمس اصواتهم إلى الدعوات 
لتشــكيل حكومة وطنية تهدف إلى رحيل رئيس الــوزراء نجيب عبدالرزاق المتورط 

في فضيحة فساد.
وذكــر بيان وقعه قادة فــي الحزب الحاكم والمعارضة ومنظمــات المجتمع المدني: 
ندعــو كل الماليزييــن أيا كان عرقهم أو ديانتهم أو وضعهم السياســي ومعتقدهم او 
حزبهم من مســنين وشــباب، إلى االنضمــام إلينا لتخليص ماليزيا مــن الحكومة التي 
يقودها نجيب عبدالرزاق. ويضم هذا التحالف التاريخي خصوصا سياسيين كانوا على 
خصام ويقوده رئيس الوزراء الســابق مهاتير محمد رأس حربة الدعوات إلى اســتقالة 
كواالمبور-أ.ف.ب نجيب منذ الفضيحة التي كشفت الصيف الماضي. 
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إســرائيل بالتعريف: واقع استعماري استيطاني احتاللي عنصري 
إجالئي غريــب. هذا التعريف يحدد حقيقة إســرائيل وماهيتها 
ووجودها. وليس ألحد أن ينكر دقة هذا التعريف إال إذا انطلق 
مــن انحياز إلى إســرائيل لهذا الســبب أو ذاك، وغالباً ما يكون 

السبب مصلحة، وموقفاً أيديولوجياً. 
وال شــك إن واقعة إســرائيل أوســع من تعريفها المجرد، ففيها 
مــا يقرب من مليون ونصف المليون من الفلســطينيين والذين 
يحملون جنســية الدولة اإلســرائيلية، وفــي مجتمعها تناقضات 
طبقية وسياســية وأيديولوجية شــأنه شأن أي مجتمع على وجه 

البسيطة. 
هــذا الوعي بإســرائيل، وعلى هذا النحــو،ال يخلق، ويجب أن ال 

يخلق أي اختالف في فهم إسرائيل والموقف منها. 
لكن المشــكلة تكمن في اســتبداد إسرائيل بالوعي العربي الذي 
راح يجعل من وعيه بإســرائيل 
أشــكال  لــكل  مدخــالً 
ســواء  بالعالم،  وعيــه 
الوعــي  ذلــك  كان 
موقف  عن  صادراً 
موقف  أو  صادق 

كاذب.
إسرائيل  تكون  أن 
ذات مصلحة بوجود 
العربية،  البنــى  َضعف 
ســواء كانت بنى سياسة 
أو اقتصادية أو علمية أو 
ثقافية، فهذا مما ال شــك 
فيــه، فالعــدو الضعيف 
خيــر من العــدو القوي. 
ولكــن أن نجعــل مــن 
إسرائيل ســبباً جوهرياً 
وأساســياً فــي تفســير 
الضعف العربــي فهذا هروب 
مــن مواجهة الواقــع، من جهة، 
وتحويل إســرائيل إلى قوة مطلقة 

الفاعلية، من جهة ثانية. 
هــي  إســرائيل  فليســت 
الوســخ  أنتجــت  التــي 
التاريخــي الطائفــي الحزبي 
والميليشــيوي فــي العراق، بل 
هــو ثمرة مــن ثمــرات الوعي 

المتــوارث الذي ظهر في عصر الدكتاتورية بديالً سياســياً عززته 
الدولــة الدينية فــي إيران. لقد وجدت إســرائيل في الســلطة 
الطائفية وفي الصراع الطائفي في العراق مصلحة تقيها شّر عراق 

قوي ال طائفي. 
وقس على ذلك فيما يتعلق بالعســكرتارية التي نمت في سوريا 
وقويــت بوصفها حامية النظام الحاكم وأساســه، وليس مهموماً 
بتحرير أرضه المحتلة، فإســرائيل ســعيدة بحالــة كهذه، ولكن 

ليست هي التي رسمت ذلك وخططت له ونصبته. 
 بــل إن تحميل إســرائيل مســؤولية وجود الضعــف والتخلف 
والوســخ التاريخي هو تبرئة مقصــودة أو غير مقصودة، للقوى 

المسؤولة عن هذا كله. 
فضــالً عن ذلك، فهناك أمر آخر أكثر خطورة من األمر الســابق، 
أال وهــو االختبــاء وراء خطاب العداء إلســرائيل وارتكاب أكثر 

الحماقات ضرراً بحق الحياة العربية، 
وتبرير السلوك الهمجي واإلجرامي لبعض الجماعات. 

فما العالقة التي تربط بين خطاب الموت إلسرائيل الذي يرفعه 
الحوثيــون واحتاللهم لمــدن اليمن وقراه طمعاً بالســلطة، وما 
العالقة بين الموت إلســرائيل وبناء دولة مستقلة سياسياً ومالياً 

وعسكرياً ومخابراتياً داخل دولة في لبنان من قبل حزب الله. 
أيــن هو الرابط الحقيقي بين خطــاب الممانعة الذي يصدر عن 

سلطة تترك الجوالن محتالً منذ نصف قرن وحتى اآلن. 
أين هو الرابــط بين يوم القدس اإليرانــي والخطاب العرمرمي 
الذي يعلن زوال إسرائيل والسياسة اإليرانية المفسدة للعالقات 

المعشرية بين سكان المنطقة ؟ 
ولعمري إن تحرير الوعي العربي من القيل األيديولوجي الزائف 
والمزيِّف للوعي والســاتر للعيوب مقدمة ضرورية في مواجهة 

إسرائيل. 
َفلَو عدنا إلى التعريف الدقيق والواضح إلســرائيل الذي عرضناه 
في بداية هذا المقال لما خالجنا شك في إن المواجهة الحقيقية 
إلســرائيل هي مواجهة كلية ومركبة، مواجهة سياسية واقتصادية 
ومعرفية وعســكرية وإنجاز األرض المزدهرة والقوية باالنتماء 

الوطني. 
أجل إسرائيل ليست شماعة نعلق عليها أخطاءنا إلخفاء مسؤوليتنا 
عن أنفســنا، وليست ستاراً يختفي وراءها من يعادون المجتمع 
والوطن، والدول الســاعية نحو الهيمنة والتوســع. إسرائيل عدو 

موجود على األرض ومقاومته تتم على األرض.

في نوفمبر عام 2004 اندلعت في أوكرانيا ثورة، اطلق عليها آنذاك 
اســم «الثورة البرتقالية»، ولم يعرف أحد وقتذاك ســبب التسمية 
بـ«البرتقالية»، كما لم يعرف أيضا سبب تسمية الثورة التي سبقتها 
بعــام واحد عــام 2003 في جارتهــا جورجيا بالثــورة «الوردية»، 
لكن ظهر بعد ذلك مباشــرة في قاموس المصطلحات السياســية ما 
عرف بمصطلــح «الثورات الملونة» والتي تبنتها ودعمتها الواليات 
المتحــدة وحلفاؤها بهدف بناء مجتمعات ديمقراطية جديدة على 
أنقــاض المجتمعات الرجعية القديمة الخارجــة من عباءة االتحاد 
الســوفييتي الســابق، وجاءت الثورة البرتقالية في كييف برئاســة 
الرئيس فيكتور يوشينكو وحليفته زعيمة المعارضة البرلمانية يوليا 
تيموشــينكا، وتولى يوشينكو الرئاسة في يناير عام 2005 بعد فوزه 
علــى خصمه حليف موســكو فيكتور يانوكوفيتش، وما أن اســتقر 
الحكم للبرتقاليين حتى بدأ الصراع على الســلطة داخلهم، وبدأت 
االتهامات بين كتلة الرئيس يوشينكو وكتلة تيموشينكا التي وصلت 

إلى حد االتهام بسرقة أموال الشعب. 
لــم تتدخل روســيا في الثــورة البرتقالية وتركتها، كمــا يقال، تأكل 
نفسها من داخلها، خاصة وأنها كانت تفتقر إلى الدعم الشعبي وترفع 
شــعارات غير قابلة للتنفيذ علــى أرض الواقع، مثل الحرية واالنتماء 
إلى أوروبا والسعي لعضوية االتحاد األوروبي وعضوية حلف الناتو، 
وتعــد الشــعب بالرفاهية والرخاء بعد االبتعاد عن روســيا. ومضت 
خمســة أعــوام ولم تحقق الثــورة البرتقالية أي شــيء مما وعدت، 
وتدهــورت األحوال االقتصادية في البالد حتــى باتت أوكرانيا على 
وشــك اإلفالس، األمر الــذي تطلب إعادة الحال على مــا كان عليه، 
وفوز حليف موسكو فيكتور يانكوفيتش في االنتخابات الرئاسية على 
منافسه قائد الثورة البرتقالية فيكتور يوشينكو الذي حصل على نسبة 

هزيلة من األصوات رغم اعترافه بنزاهة االنتخابات. 

وعادت أوكرانيا تتبع سياســة معتدلة ما بين الغرب وروسيا، وهذا 
أفضل نموذج يناسب أوكرانيا التي ال تستطيع االستغناء عن جارتها 
التاريخيــة روســيا التي يربط شــعبها بالشــعب األوكراني روابط 
تاريخية وثقافية وعقائدية وطيدة تجعلهما أشبه بشعب واحد، كما 
أن االقتصاد األوكراني ال يمكن له االســتغناء عن روســيا وأسواقها 
الواســعة القادرة على اســتيعاب االنتاج الزراعــي األوكراني دون 
غيرها من األســواق األخرى، ناهيك عن الصناعات المشــتركة بين 

البلدين، وخاصة الصناعات الحربية. 
لكــن على ما يبــدو أن اليمين المحافظ في الغــرب لم يتخل عن 
حلمــه فــي انتزاع أوكرانيا من روســيا، وهنا تعود كلمة مستشــار 
األمن األميركي األســبق زيبغينو بريجنســكي تتردد، حيث قال في 
كتابه الشــهير «رقعة الشطرنغ العظمى» عام 1997: «إذا لم ننتزع 
أوكرانيا من روســيا فســوف يعود االتحاد السوفييتي مرة أخرى»، 
ولهــذا كان االنقالب على ســلطة الرئيس فيكتــور يانوكوفيتش في 
فبراير عام 2014، وتولي ســلطة انقالبية موالية للغرب وواشنطن، 
وهروب يانوكوفيتش إلى موســكو، واندالع االضطرابات في شرق 
أوكرانيا الذي رفض الخضوع لســلطة كييف وطالب باالنضمام إلى 
روســيا، وإعالن اســتقالل القرم عن كييف وعودته باستفتاء شعبي 
إلى روســيا، وانــدالع الحرب بين الجيش التابع للســلطة الجديدة 
فــي كييف المدعومة من واشــنطن، وبيــن االنفصاليين في إقليم 

دونباسك شرق أوكرانيا الموالين لموسكو. 
توالــت االتهامــات مــن واشــنطن واألوروبييــن لروســيا بدعمها 
االنفصاليين في شــرق أوكرانيا، وأنكرت موسكو ذلك تماماً وبدأت 
في مســاعي السالم بين شــرق وغرب أوكرانيا تحت رعاية روسية 
أوروبية، لكن واشنطن رفضت هذه المساعي واستمرت في دعمها 
للجيــش األوكراني في كييف والجماعات اليمينية التابعة للســلطة 

االنقالبية وحثها لهم على اســتمرار إشعال الحرب مع االنفصاليين 
في شرق أوكرانيا.

وفي ظل استمرار مساعي السالم والتهدئة بين كييف واالنفصاليين 
في شــرق أوكرانيا، يظهر الصراع داخل السلطة في كييف، وبدون 
أي تدخــل مــن أطراف خارجية، ال من واشــنطن وال من موســكو 
وال مــن أوروبا، فقط صراع على الســلطة وعلى االمتيازات المالية 
القادمة من الغرب وواشــنطن، ويتكرر الســيناريو الذي حدث بعد 
الثورة البرتقالية عام 2004، وشــهدت العاصمــة األوكرانية كييف 
اشــتباكات عنيفة في فبراير الماضي أثناء االحتفال بالذكرى الثانية 
ألحــداث «الميدان» في فبراير عــام 2014، واندلعت االضطرابات 
الجديــدة بالتزامــن مع تدهــور األوضاع االقتصاديــة جراء األزمة 
التي تمر بها أوكرانيا التي بات اقتصادها على وشــك االنهيار التام، 
وباتت على وشــك اإلفالس، وجــاءت االضطرابات نتيجة االتهامات 
المتبادلــة، كما حدث بعد الثورة البرتقالية عام 2004، بين الرئيس 
بيتر بوروشــينكو ورئيس الحكومة أرســيني ياتسينيوك الذي رفض 
طلب الرئيس له بتقديم استقالته، وانهار التحالف الحاكم إثر فشل 

مجلس النواب في سحب الثقة عن حكومة ياتسينيوك.
وفــي هذا الســياق أعلنــت المفوضية األوروبيــة أن تفاقم األزمة 
السياسية وضع أوكرانيا في وضع حرج، مجددة دعوتها إلى مواصلة 

اإلصالحات.
هكذا يعود الســيناريو البرتقالي يتكرر وتــأكل الثورات األوكرانية 
نفســها، األمــر الذي اســتدعى الرئيس الســابق المعــزول فيكتور 
يانوكوفيتش، والالجئ في موســكو، أن يعلن أنه على وشك العودة 

لمنصبه في الرئاسة في كييف.

ahmadnassimbarqawi@gmail.com

كم من جرائم اإلرهاب والتطرف وتصدير الثورات واالضطرابات 
وزرع الفتــن واالنقســامات ترتكب باســم «المقاومة»، وكيف 
يمكــن أن نصدق مقاومة من عدونــا لعدونا، ومنذ متى وحزب 
«اإلرهــاب» المزعوم في لبنان يدافع عن الشــعب الفلســطيني 

وعن القضايا العربية؟
كفــى متاجــرة بالقضية الفلســطينية، وتعالوا نســتعرض تاريخ 
«حزب الله» اإلرهابي في لبنان، منذ تأسيسه حتى اآلن، ولنسأل 
أنفســنا، متى وقف هــذا الحزب مع القضية الفلســطينية، ومع 
قضايــا العرب بشــكل عام، لقد كانت كل صراعاته مع إســرائيل 
دائماً من أجل مصالحه الشــخصية، ومصالح الجهات، التي ينتمي 
إليها خارج المنطقة العربية، حتى عمليات تبادل األسرى، وجثث 
القتلى، التي كانت تجري بينه وبين إسرائيل، كانت تتم بوساطة 
من ألمانيا اســتجابة لطلب إيران، بينما الفلسطينيون المعذبون 

في سجون إسرائيل ال يجدون من يتوسط لهم. 
قرار اعتبار «حزب الله» اإليراني الموجود في لبنان بميليشــياته 
المنتشــرة في بلداننــا العربيــة، «تنظيماً إرهابيــاً» قرار عربي 
صائــب، أتى في موعده، ليكشــف األقنعة الزائفــة والمزايدات 
الباطلة على قضايا العرب، وقد أصابت الحكومة اللبنانية برفضها 
طلــب الحــزب المزعــوم بإصدار قــرار يدين الموقــف العربي 
بتصنيفــه «حزباً إرهابياً»، ورغم أن هذا الرفض يعرض الحكومة 
اللبنانية لالنهيار، ولكن هذا ال شــيء بجانب جرائم هذا الحزب 

اإلرهابي ضد لبنان وشعبه وضد األمة العربية كلها.

opinion@albayan.ae



ال تــزال المفاوضــات بيــن الحكومــة 
الســودانية ومتمردي الحركة الشــعبية 
قطاع الشــمال، حــول منطقتي جنوب 
كردفــان والنيل األزرق تــراوح مكانها، 
في ظل تمترس كل طرف خلف موقفه، 
فــي وقت يعانــي فيه المدنيــون بتلك 
المناطق ألكثر من أربع سنوات متواصلة 
ويالت الحرب من قتل ونزوح وتشريد، 
ولم تحــرز المباحثات التي تســتضيفها 
العاصمــة اإلثيوبية أديس أبابا أي تقدم 
رغــم قــرارات مجلــس األمــن الدولي 
وقرارات مجلس السلم اإلفريقي. وخالل 
زيــارة قامت بهــا «البيــان» إلى والية 
جنوب كردفان التقت المســؤول األول 
فــي الواليــة الوالي اللواء عيســى آدم 
أبكر، ووقفــت على حجم المعاناة التي 
السودانيون هناك، واستعرضت  يعيشها 
مــع الوالي في مكتبــه بعاصمة الوالية 
األمنية واإلنســانية  كادوقلــي األوضاع 
بالوالية التي لم يبارح مســامع ساكنيها 
دوي المدافــع منذ الســادس من يونيو 
من العــام 2011 لحظة إطالق الرصاصة 
األولــى علــى جســد اتفاقيــة الســالم 

الشامل.. إلى نص الحوار:
كيــف تبدو األوضاع األمنية بجنوب 

كردفان؟
المنطقــة اآلن تعيــش بصــورة آمنــة 
ونحــن التزمنا بتوســيع الدائرة األمنية 
في الوالية، الســيما وأن جميع محليات 
الواليــة تحــت ســيطرة الحكومــة عدا 
ثالث محليــات وهي (هيبان، البرام، أم 
دوريــن)، وقــد تحقق ذلــك من خالل 
انتشــار وجاهزيــة القــوات المســلحة 
والقوات األمنيــة األخرى، وبدالً من أن 

يزورنا التمــرد أصبحت قواتنا هي التي 
تزورهم.

أعلنتــم التزامكم بوقف إطالق النار 
ولكن الطرف اآلخر يتهمكم بقصف 

المدنيين؟
أؤكــد لك بصفتي رئيس لجنة أمن هذه 
الواليــة أننا وقبل إعــالن وقف إطالق 
النــار لــم ننفذ أي عمليــات قصف في 
مناطق التمرد، ونحن نعتقد أننا طرحنا 

برنامجاً للسالم المجتمعي والذي يجب 
أن تســبقه مبادرة «حسن نية»، وحتى 
يتجاوب المواطن مع الحوار المجتمعي 
طوال هذه الفتــرة، ألزمنا قواتنا بضبط 
النفس وعــدم القيام بــأي عمل عدائي 
إلفســاح الفرصة أمــام عمليــة العودة 
الطوعية، وهذا قاد إلى تفاعل كبير جداً 

بين المواطنين من الجانبين.

اتخذتــم قــراراً بمنــع مــا يعــرف 

بـ«تجارة الســمبك»، ما مدى نجاح 
القرار؟

تجــارة الســمبك تعني التجــارة مع 
بالمعونات  وإمدادهــم  المتمرديــن 
من بعض أصحــاب النفوس الضعيفة، 
باعتبــار أنهــم يأخــذون البضائع من 
المدن إلــى مناطق ســيطرة التمرد، 
واتخذنــا قــراراً حاســماً فــي هــذه 
المســألة، ما حــد بشــكل كبيرة من 
الظاهــرة، خصوصــاً وأننــا نعلم أن 
المشــكلة األساســية للمتمردين هي 
اإلمداد، ال سيما بعد المشكلة الجنوبية 
الجنوبية التي أوقفت اإلمداد من قبل 
دولة الجنوب، وكذلك الدول الغربية 
أوقفــت دعمها، ما جعــل المتمردين 
يعتمــدون على بعض ضعاف النفوس 
من التجار في الشــمال، خصوصاً وأن 
هذه التجارة الرابحة يأتي إليها أناس 

من كل مناطق السودان.

يــدور حديــث عــن تــردي الوضع 
اإلنساني بالمنطقة، ما تعليقكم؟

الوضــع اإلنســاني في مناطق ســيطرة 
الحكومة ليس به أي مشــكلة باعتبار أن 

اإلنتاج الزراعي لهذا الموسم كان كبيراً، 
وليس لدينا فجــوة غذائية هنا، وجميع 
النازحيــن المتأثريــن بالحــرب داخــل 
المــدن التي تســيطر الحكومــة عليها، 
قامت المؤسســات الوطنية بعمل كبير 
تجاههم مثل مفوضية العون اإلنســاني، 
المؤسسات  الزكاة، وغيرها من  وديوان 
بالوالية تقوم بدورها تماماً في المجال 

اإلنساني.
كيــف حــال المدنيين فــي مناطق 

سيطرة التمرد؟
صحيح أن الوضع اإلنســاني في مناطق 
ســيطرة التمــرد به مشــكلة إنســانية، 
باعتبار أن المدنيين هناك لديهم الرغبة 
فــي الخروج والمجــيء إلى داخل مدن 
والية جنــوب كردفان، غير أن متمردي 
الحركــة الشــعبية يحتجزونهــم رهائن 
ودروعاً بشرية هناك، ففي تلك المناطق 
ال توجد زراعة وال ثروة حيوانية وكانوا 
يعتمــدون علــى ما يأتيهــم من جنوب 
الســودان واآلن الجنــوب أصبــح فــي 
نفســه، هذا إلى جانــب صعوبة إيصال 
المســاعدات لهم من قبــل المنظمات، 
المدنيــون هنــاك يعانون مــن مجاعة 

حقيقية.

ثّمن المنســق الحكومــي األردني لحقوق 
اإلنســان باســل الطراونة، االهتمام الكبير 
الذي يوليه الملك عبدالله الثاني لمنظومة 
حقوق اإلنســان في مملكة األردن، منوًها 
بتقدير وإشادة لجنة حقوق اإلنسان العربية 
(لجنــة الميثــاق) خالل مناقشــتها للتقرير 
الدوري األول لحالة حقوق اإلنسان المقدم 
من المملكة األردنية الهاشــمية األســبوع 
الماضي ونصح الطراونة المنظمات العربية 
العاملة في مجال حقوق اإلنســان باحترام 
الرصد واالبتعاد عــن الترصد، وتطرق في 
حوار خاص مــع «البيان» أثناء تواجده في 
القاهــرة إلى عدد مــن الملفات الحقوقية 

واإلنسانية:
بدايــة، مــا أهم مــا تم إبــرازه خالل 
مناقشــة تقرير حقوق اإلنسان الخاص 

باألردن بالجامعة العربية؟
األردن قدم تقريًرا شــمولًيا متقدًما تضمن 
منظومة الممارسات الفضلى والمثلى التي 
تحققــت على أرض الواقع لتنفيذ سلســلة 
التشريعات والسياســات الحكومية لتعزيز 
وتطويــر وإســناد ودعم منظومــة حقوق 
اإلنســان، بتوجيهات مســتمرة من الملك 
عبداللــه الثاني، الــذي يؤكد على أن تقوم 
الحكومــة باالهتمام باإلنســان وبالمواطن 
والمقيم على أراضي المملكة األردنية خير 

قيام.
وما داللة مناقشة هذا التقرير من قبل 

لجنة الميثاق بالجامعة العربية؟
مناقشــة لجنــة الميثــاق لتقاريــر حقوق 
اإلنســان فــي الــدول العربيــة لــه داللة 
هامــة على المســتويين العربي واإلقليمي 
وأيًضــا علــى المســتوى الدولــي، نظــًرا 
لحساســية الحاضر والعثــرات التي تحيط 
باألمــة العربية واإلســالمية، وإلبراز عناية 
الحكومات العربية بخصوصية ملف حقوق 

اإلنسان لديها ورعايتها واهتمامها به.
البعــض يتصور أن هنــاك تعارًضا بين 
ثقافــة حقوق اإلنســان وتحقق األمن 

واالستقرار ؟
ال، علــى اإلطــالق. األردن حريــص علــى 
الحفاظ علــى منظومة األمن واالســتقرار 
بالتوازي مع استقرار وتقدم منظومة حقوق 
اإلنســان، لذا عملنــا على موازنــة منتجة 
وفاعلــة تجاه إنفاذ العديــد من التوصيات 
والمواءمات الحقيقيــة لالتفاقيات الدولية 
واإلقليميــة والعربيــة فيمــا يخص حقوق 
اإلنســان، وفــي مقدمتهــا لجنــة الميثاق 

العربي.
وما المالحظات التي تناولتها مناقشات 

اللجنة؟
هناك بعض المالحظات حول تقرير األردن 
لحقوق اإلنســان، واستمعنا من اللجنة إلى 

بعــض القضايا التــي تتعلق بحــق الصحة 
والغذاء والدواء. لكن لدى األردن سلة من 
اإلجراءات ســواء على مستوى التشريعات 
أو اإلجــراءات فيما يتعلق بــذوي اإلعاقة 
وقضايــا األســرة والطفل وقضايــا التعليم 

والتعلم.
وأؤكد أن كافة المالحظات أو التوصيات 
التي ُقدمت بشأن التقرير الحكومي منفذة 
علــى أرض الواقــع، فالحكومــة األردنيــة 
ملتزمــة بالتواصل مع اللجنــة خالل قادم 
األيــام، والتزمنا أيًضا بتقديــم العديد من 
اإليضاحــات حول بعــض المالحظات التي 
اســتمعنا إليها في الجلســة الختامية التي 

تشرفُت برئاستها.

ومــاذا عن دور المجتمــع المدني في 
دعم منظومة حقوق اإلنسان؟

أثّمن تنفيذ العديد من تلك اإلجراءات التي 
تدعم حقوق اإلنســان بالشــراكة الحقيقية 
والفاعلــة مع المؤسســات المهتمة بتنمية 
قضايــا حقوق اإلنســان والعمــل التنموي 
بشكل عام. نحن في األردن نعتز بالشراكة 
الفاعلــة بين الجســم الحكومــي وجمهور 
المجتمع المدني، ولدينا شــراكات عظيمة 
ونثمن دور المجتمع المدني الراصد لحالة 
حقــوق اإلنســان والموضوعيــة بالطــرح 

واألداء والتقييم.
وكيف تسير األمور في عالقة المجتمع 

المدني بالجانب الحكومي؟
ما قلــت، نحتــرم الرصد لكــن نبتعد عن 
الترصــد، فنحــن مــع الرصــد الموضوعي 
الذي يعتبــر إرشــاًدا للحكومة  الحقيقــي 
ونصًحــا حقيقًيا لــكل الحكومــات، وعلى 

المنظمات العربية العمل على ذلك.
وكيــف تقيمــون دور اللجنــة العربية 

لحقوق اإلنسان «لجنة الميثاق»؟
اللجنــة العربية لحقوق اإلنســان (لجنة 
الميثــاق) لهــا دور حيــوي وريــادي، فقد 
اســتقبلناهم فــي عمان في العــام 2014، 
وكنا علــى تواصل مع أعضــاء اللجنة التي 
نعتــز ونقدر دورهــا الحيوي وفــي قادم 
األيام ســنكرس آليات للتعــاون واالتصال 
عبــر المندوبية الدائمــة بالجامعة العربية 
والقنــوات الدبلوماســية، ولدينــا حــراك 
إصالحي منشود ومطلوب في قادم األيام.

وماذا عــن تطور حقوق اإلنســان في 
األردن؟

لقد وصلنا إلى العام 2016 ومسيرة الحراك 
الحكومــي اإلصالحي تجاه منظومة حقوق 
اإلنســان على كافة المســتويات في تقدم، 
بدًءا مــن منظومة التشــريعات والقوانين 

والسياســات والممارســات. حــدث تطور 
نوعــي قامت به الحكومة التي عملت على 
استدامة عملها الرسمي من منظومة حقوق 
اإلنســان كســند حقيقي وفعلــي وعملي 
لجملــة اإلجــراءات التي يجــب أن تكون 
قائمــة ألفضــل المعايير على المســتويين 
الوطنــي والدولــي، ونحن نســير في هذا 

االتجاه.
وأيًضا، امتــاز التوجيه الملكي للحكومة 
باإلصرار وتأكيد النهج التطويري لمنظومة 
حقــوق اإلنســان. كمــا بــدأت الحكومــة 
فعلًيــا في تغيير وتحســين شــكل التعامل 
مع منظومة حقوق اإلنســان على مستوى 

اإلجراءات الحكومية بتفاصيل عديدة.
هنــاك خطــط واعدة وبرامــج طموحة 
تجاه تحســين نوعيــة التعامــل الحكومي 
بجملــة المالحظات والتوصيــات التي ترد 
إلــى األردن مــن المحافــل الدولية ومن 
مجلــس حقــوق اإلنســان ولجنــة حقوق 
اإلنســان في جامعة الــدول العربية ومن 
كافــة المنظمــات والمؤسســات نأخذ بها 
ونتشــاور حولها ونعمل على مواءمتها مع 
المنظومــة االجتماعيــة ومنظومــة األمن 
الوطني والقانوني واألمن االقتصادي وكافة 
اإلجراءات التي تحسن من نوعية القوانين.

وماذا عن الشفافية؟
بتوجيه من دولــة الرئيس قمنا باإلفصاح 
عن جملة وســلة اإلجــراءات التي نفذت 
من خالل االســتعراض الدوري الشــامل 
لحقوق اإلنســان، وهنالــك قبول والتزام 

مــن حكومة المملكة األردنية الهاشــمية 
أمام مجلس حقوق اإلنسان بـ126 توصية 
ومالحظة قدمت ووافقت عليها المملكة 
األردنية الهاشمية من خالل وفد مشارك 
فــي أعمــال المجلــس. وكباقــي الدول، 
األردن بدأ فعلًيا في إنفاذ هذه التوصيات 
بطريقة مســتدامة. قدمنــا إفصاًحا أولًيا 
المدني  المجتمع  بالتعاون مع مؤسسات 
الراصدة والمتابعة لحالة حقوق اإلنسان 
في المملكة ســواء علــى الصعيد الدولي 
وبالفعــل  الوطنــي،  أو  اإلقليمــي  أو 
قدمــت الحكومة نموذًجــا باإلفصاح عن 
المعلومات وضمان حــق الحصول عليها 
من خالل تقديمنا للتقرير الذي أفصح عن 
التشريعات  جملة اإلجراءات على جانب 
وإلى السياسات وانتقلنا إلى الممارسات 
المســاندة  واإلجــراءات  والتطبيقــات 

والداعمة لمنظومة حقوق اإلنسان.
فيمــا يتعلق باإلفصاح عن اإلجراءات التي 
تحصــل بالفعل نعــد تقارير كل ثالثة أشــهر 
عن عمل كافة المنشــآت الحكومية واألمنية 
المعنيــة بإصــدار جملــة إجراءاتهــا لتطوير 
وتحسين جودة الخدمات التي تقدم للمواطن 
والمقيمين وآليــات التعامل، وهذا جزء من 

واجب الحكومات في بيان إجراءاتها.
أيًضا، الموقــع اإللكتروني موجود على 
موقع رئاســة الوزراء، وقد تم تطوير باب 
التنسيق الحكومي لحقوق اإلنسان وتوجد 
فيه جملــة من اإلجــراءات والتقارير التي 
قدمتها الحكومة، خصوًصا خالل الســنوات 
الماضية، ونحن اآلن نكمل جملة اإلجراءات 
الحكومية وعمليــة التدرج اإلصالحي فيما 
يتعلق بكافة التشــريعات، وهناك قرار من 
دولة رئيس الوزراء حول مواءمة وضرورة 

البدء الفعلي لمواءمة التشريعات.

التعــاون مــع الجهــات  ومــا أوجــه 
المراقبة؟

العمل تكاملي بال شك. هناك جهات تراقب 
وتتابع السلطة التنفيذية، والحكومة تدقق 
داخلًيــا على أعمالهــا كمراقبــة ذاتية من 
خالل عمل تنسيق حكومي لحقوق اإلنسان 
ومعالجــة أي مالحظات تــرد للحكومة أو 
من خالل اســتدامة العالقة مع مؤسســات 

المجتمع المدني.
لدينا شراكة مع المجتمع المدني تصلح 
لتكــون نموذجــاً يحتذى، نعتز بــه ولدينا 
مؤسســات نفخــر ونفاخر بمســتواها في 
طــرح المشــكلة وطرق العــالج والوقاية، 
وأيًضا طرق اســتدامة العالقة والتشاركية. 
لدينا جلســات ومائدة مستديرة دائًما مع 
كافــة األطراف وكافة شــركائنا، والحكومة 
لديهــا أفضل الشــراكات على المســتويين 

الدولي والمحلي.
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 أعلنت المؤسســة الدولية لألبحاث حول 
الســالح  أن مجمعــات تصنيــع  الســالم 
األميركيــة عززت خالل الســنوات القليلة 
الماضية ســيطرتها على سوق السالح في 
العالــم، وأّن الواليــات المتحــدة ال تزال 
تتربع على القمة بفارق كبير أمام روســيا 
والصين.. في حين تســجل أوروبا تراجعاً 

سريعاً. 
وتكشف أرقام هذه المؤسسة التي تشمل 
خمس ســنوات بين عامــي 2011 و2015 
أن الحجم العالمي لتجارة الســالح يزداد 
بشكل مطرد منذ العام 2001 بعد أن كان 

سجل انخفاضاً طوال 20 عاماً.

بلــغ عدد شــهداء االنتفاضة الفلســطينية 
المتقــدة منــذ أكتوبر الماضي 189 شــاباً 

وشابة.
وكان آخــر المنضميــن إلى الئحة شــرف 
االنتفاضــة الطفلين لبيب عــزام ومحمد 
زغلــوان من قريــة قريوت الــى الجنوب 
من مدينة نابلس شــمال الضفــة الغربية 

المحتلة.

االردن  إن  الطروانــة  قــال   
يســتضيف أكثر مــن مليون 
ونصــف الجئ مــن اإلخوة 
الســوريين، ولــم يقصر في 
تقديــم الخدمــات الالزمــة 
لهم، بل و تحمل كافة األعباء 
تجاه األشقاء السوريين بكل 

احترام ومحبة. 
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قــال اللواء عيســى آدم أبكر إن 
معدالت األمطار بجنوب كردفان 
أفضــل مــن العــام الماضــي، إذ 
كانــت األمطار غزيــرة وتوزيعها 
جيــداً علــى حــد تعبيــره، إلى 
جانب امتداد أشهر الخريف لهذا 
الموســم، ما مكن المزارعين من 
زراعة ما يقارب 6 ماليين فدان.



فــي ظل اســتمرار ارتفاع عــدد القادمين 
الجــدد إلى أوروبا، هناك دعوات متزايدة 
مــن دول عدة لتســريع عمليــات ترحيل 

طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم.
وفي هــذا الصدد، يقول وزير الداخلية 
في السويد إن بالده مستعدة إلبعاد قرابة 
نصــف عدد طالبــي اللجوء الـــ 163 ألفاً 
الذيــن وصلوا في العــام 2015، في حين 
ذكــرت فنلندا أنهــا تتوقع ترحيــل ثلثي 
عدد طالبــي اللجوء لديها والبالغ عددهم 
32 ألفــاً. أما ألمانيا، التي اســتقبلت حتى 
اآلن أكبــر عــدد مــن طالبــي اللجوء في 
العام الماضي، فاعتمدت تدابير تهدف إلى 
تســريع عمليات الترحيل، السيما ألولئك 
القادمين من البلدان التي ُتصّنف على أنها 
«آمنــة»، ولكن في الواقع هناك صعوبات 
تكتنف عمليات الترحيل. وتشــير أحدث 
المتاحة مــن المكتب اإلحصائي  البيانات 
األوروبــي فــي 2014، إلــى أن أكثر من 
نصــف مليون شــخص مــن مواطني دول 
ثالثة «يقيمون بصورة غير مشروعة» في 
االتحــاد األوروبي. وصدرت بحق الغالبية 
العظمــى مــن هؤالء ما يســمى بقرارات 
اإلعــادة، التــي تأمرهم بمغــادرة الدولة 
التــي يقيمون فيها في غضون فترة زمنية 

محددة، عادة ما تكون 30 يوماً. 

وتفيــد تقارير وكالة الحدود في االتحاد 
األوروبــي (فرونتكس)، التــي تقوم بجمع 
األرقام الواردة من السلطات الوطنية، بأن 
الدول األعضاء أعادت قســراً ما يزيد قليًال 
عــن 52 ألفاً من المهاجرين غير النظاميين 
فــي الثالثة أرباع األولى مــن العام 2015 
(في حين يعتقد أن 57000 آخرين غادروا 
طوعــاً). ونظــراً ألن البيانــات المتعلقــة 
بعمليــات الترحيل من الدول األعضاء غير 
موزعة حسب الفئات المختلفة للمهاجرين، 
فمن المستحيل معرفة عدد طالبي اللجوء 
الذيــن رفضت طلباتهــم. ولكن إذا اعتبرنا 

أن أوروبا اســتقبلت 800 ألف طلب لجوء 
تقريباً خالل نفس الفترة الزمنية، فستكون 
لدينــا فكرة عــن حجم الزيــادة المطلوبة 
في عمليات الترحيل بالنســبة لبلدان مثل 

السويد لكي تفي بخطابها.

منــذ نهايــة العــام 2010، يحكــم قواعد 

االتحاد األوروبي في إبعاد المهاجرين غير 
النظامييــن ما يعرف بـــ «توجيه العودة» 
لإلتحــاد األوروبــي (باســتثناء المملكــة 
المتحدة  البلــدان األخرى التي لم توافق 
عليــه). هــذا التوجيه يحد من اســتخدام 
االحتجاز والتدابير القسرية، ويميل بشكل 
عام إلى عمليات العودة الطوعية أكثر من 
عمليــات اإلعادة القســرية.. مع العلم أن 
عمليات العودة الطوعية ليست أقل كلفة 
فحســب، بل وأكثر إنســانية. ولكن وفقاً 
لمكتب دعم اللجوء األوروبي، هناك ندرة 
في البيانــات المتعلقــة بعمليات العودة 
الطوعية، باســتثناء أعداد قليلة نسبياً من 
الذين يغادرون عبر البرامج الرسمية التي 
يطلق عليها اســم «المساعدة في العودة 

الطوعية».
ومع عدم تســجيل المهاجرين وطالبي 

اللجوء الذين ترفض طلباتهم - ويقررون أن 
يغــادروا بمفردهم - في النظام األوروبي 
(يــوروداك)،  األصابع  بصمــات  لمضاهاة 
وهو عبارة عن قاعدة بيانات على مستوى 
االتحاد األوروبي يتم فيها تسجيل بصمات 
طالبي اللجوء عند الدخول ولكن ليس عند 
الخروج من االتحــاد األوروبي. وتوضيحاً 
لذلــك، يشــير الناطق باســم مكتب دعم 
اللجوء األوروبي جان بيير شيمبري لشبكة 
األنباء اإلنســانية (إيرين) إلى أّنه نظراً لـ 
«طبيعة العودة الطوعيــة، غالباً ما يكون 
من الصعب تعقبها وتسجيلها وذلك لعدم 
وجود نظام يضمن مغادرة طالبي اللجوء، 
الذين صدرت بحقهــم قرارات إبعاد، من 
أراضي الدولة العضو في االتحاد». أما في 
الســويد وألمانيا، فمن الواضح أن العديد 
من أولئك الذيــن صدرت بحقهم قرارات 

اإلعــادة ال يجــدون صعوبــات كبيرة في 
البقــاء فــي الظل والعيش لســنوات على 

االقتصاد غير الرسمي. 
من جانبها، توضح الناطقة باسم الوكالة 
السويدية للهجرة جروند جروسيلدس أّن 
الشخص الذي يصدر بحقه في السويد أمر 
إعــادة للوطن يكون أمامه ثالثة أســابيع 
للمغادرة طوعاً، وخالل تلك الفترة يكون 
لديه الحق في االلتقاء بشــكل منتظم مع 
الضابط المســؤول عن حالته والمساعدة 
في الحصــول على وثائق الســفر الالزمة 

من سفارته. 
وتعترف جروسيلدس بأنه «في كثير من 
األحيان ال يأتي األشخاص إلى االجتماعات 
ومن ثم يتم تسليم القضية إلى الشرطة».

وفي حين تبحث الوكالة السويدية للهجرة 
عن ســبل لإلســراع في عمليات اإلعادة، 
تفيد جروســيلدس بأن العقبة الرئيســية 
تكمن ببســاطة في تراكــم طلبات اللجوء 
غير المنجزة: يصل متوســط الوقت الذي 
تســتغرقه العمليــة حالياً إلى 11 شــهراً، 
ولكنــه ربمــا ســيزيد كثيــراً خــالل هذا 
العام. وقد يصل إلى 18 شــهراً. ثم هناك 
اإلجــراءات الخاصــة بالمحاكم (بالنســبة 
ألولئــك الذيــن يطعنــون على قــرارات 
الرفــض).. وهنــاك تراكــم للطلبــات في 
المحاكــم أيضــاً، وهذا يضيف 10 شــهور 
أخــرى للعملية. وبعبارة أخرى، يمكن أن 
يمكث الشخص الذي ال تتوفر لديه أسباب 
اللجــوء فــي البلد، ألكثر مــن عامين قبل 

البدء حتى في عملية ترحيله.
وتعانــي ألمانيا من تراكم الحاالت غير 
المنجــزة أيضاً. فهناك مئــات اآلالف من 
طالبي اللجوء الذين ينتظرون تســجيلهم، 
ناهيــك عن الحصول على قرارات بشــأن 

أوضاعهم. 
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تعمــدت إســرائيل خــالل األيــام القليلة 
الماضيــة على تضييــق الخناق على قطاع 
غزة، مــن خالل ســحب تصاريح الدخول 
للضفــة الغربيــة واألراضــي المحتلة من 
التجار المســموح لهم بالدخول عبر معبر 

بيت حانون «ايرز» شمال قطاع غزة.
ويعتبــر معبــر ايرز هــو المعبــر الوحيد 
لدخــول التجــار والمرضــى والطلبة من 
قطــاع غزة للضفــة الغربية، كمــا يعتمد 
آالف التجــار عليه للتنقل مــا بين المدن 
الفلســطينية، لطبيعة عملهم في التجارة 
واســتيراد البضائع للقطاع من خالل معبر 

كرم أبو سالم.

واضطــر الكثير مــن التجار إلى تســريح 
مئات العمال داخل مصانعهم بعد ســحب 
االحتــالل لتصاريحهم علــى معبر«ايرز»، 
وتوقــف الحركــة التجاريــة ومنعهم من 
الدخول أو الخروج، وحظر إدخال البضائع 

لهم على المعبر التجاري
فلم يجد العامل الفلسطيني مهند سويرح 
«42 عامــاً» حالً له بعدما تــم إيقافه عن 
العمــل فــي شــركة تجاريــة مختصة في 
صناعــة األثــاث المنزلي فــي قطاع غزة، 
بعدما تم حظر توريد األخشــاب للشركة 
وتصدير بضاعتها للضفة، وســحب تصريح 

صاحب الشركة.

حــال ســويرح هــو حــال مئــات العمال 
الفلســطينيين الذيــن تم تســريحهم من 
أربــاب العمل، بعدما تعثــرت مصالحهم 
وتوقف  تصاريحهــم،  وســحبت  التجارية 
آلــة اإلنتاج لديهم، وانضمــام العمال إلى 
طابــور البطالــة الطويل في قطــاع غزة، 
رغم إعالتهم ألســر كبيرة في ظل ظروف 

اقتصادية صعبة.
وحظــرت إســرائيل الكثيــر مــن المواد 
وفرضــت قيــوداً علــى مواد أخــرى من 
الدخــول لقطاع غزة، بدعوى اســتخدامها 
فــي بنــاء أنفــاق المقاومة كاألســمنت 
والحديد واألخشاب والكوابل االلكترونية 

والتلفزيونات واالنترنت، وسحبت تصاريح 
التجار العاملين في هذه المجاالت.

وقال مصدر مسؤول في االرتباط المدني 
(طلــب عــدم ذكر اســمه)، إن إســرائيل 
تسحب التصاريح من الجميع سواء مرضى 
أو تجــار وكبار التجار، من دون تقديم أي 
إيضاحات حتــى اآلن، وخاصة في ملفات 
الشــركات التجاريــة نتيجــة تزايدها في 
األيام األخيرة، وتكتفي بإرســال كشوفات 
أســبوعية بأســماء شــركات جديــدة تم 

حظرها من االستيراد والتصدير.
ولــم يقــدم المصــدر الفلســطيني عدداً 
محدداً لمن ســحبت تصاريحهم، بســبب 

تواصــل العملية، غير أنه أكــد أنه تجاوز 
الـ 200 تصريح، وبينها تصاريح لمواطنين 
عادييــن أصــدرت لهم تصاريــح خصوصاً 
بغرض حضور فعاليــات أو مؤتمرات في 

الضفة الغربية. 
وفى الســياق، قال مدير العالقات العامة 
واإلعــالم في الغرفــة التجاريــة بغزة، د 
ماهر الطباع، لـ «لبيان»:«إسرائيل سحبت 
الكثير من تصاريح التجار وحظرت الكثير 
من الشــركات، ووصل األمــر لكبار التجار 
الذين يمتلكون تصاريح مدتها ستة أشهر، 
تحت أســباب ودواع أمنيــة، وهذا يهدد 
العجلــة االقتصادية في قطاع غزة، وينذر 

بمستقبل صعب».
واعتبــر رئيــس جمعيــة رجــال األعمال 
في قطاع غــزة علي الحايك:«أن ســحب 
التصاريــح جــاءت فــي ســياق المناكفة 
االسرائيلية رداً على موقف وزارة الشؤون 
المدنية التي طالبــت بحق التجار ورجال 

األعمال بالسفر دون عراقيل». 
ونــوه إلى أن عدد التجــار الحاصلين على 
تصاريح سفر يقدر بنحو 1000 تاجر بينما 
يسمح الجانب اإلسرائيلي ضمن ما يسميه 

«بالكوتة» بدخول 120 تاجراً يومياً.

تتعــرض ألمانيا لضغوط لزيــادة معدل ترحيل الالجئين بشــكل 
ملموس وهناك مخاوف في أوســاط الجماعات الحقوقية المعنية 
بشــؤون الالجئيــن من أن يؤدي هــذا إلى العودة إلى أســاليب 
االعتقال والترحيل الشــديدة القسوة أكثر من فترة التسعينيات. 
وفــي هذا الصدد، يقول كارل كوب، من منظمة حقوق اإلنســان 
األلمانية (برو أســيل) إّن هذه السياســة «قاسية للغاية» لفتاً إلى 

مصرع شخصْين أثناء عملية العودة القسرية. 

■ طفل الجئ يتناول الحليب خالل رحلة الوصول إلى أوروبا 

عاد مبعوث األمم المتحدة إلى ســوريا 
ستافان دومينغو دي ميستورا إلى دائرة 
االهتمــام مجدداً، حيــث من المقرر أن 
تســتضيف العاصمة السويسرية جنيف 
جولــة جديــدة مــن المحادثــات حول 
ســوريا، يعّول عليهــا المبعوث األممي 
هــذه المرة لتحقيــق اختراق جدي في 

الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع. 
الدبلوماسي السويدي اإليطالي، الذي 
حقــق إنجــازات الفتة خــالل عمله في 
أكثــر األماكن خطورة مثل أفغانســتان 
ولبنــان وروانــدا والصومال  والعــراق 
والســودان وقبل ذلك يوغسالفيا، يدير 
اليوم أزمــة خطيرة لها طابع 
أطاحــت  خــاص، 
قبلــه  مــن 

بمبعوثين أممين، كوفي عنان واألخضر 
اإلبراهيمــي، بعــد إعــالن كل منهمــا 

استقالته وفشل مهمته. 

ويخوض دي ميســتورا حرباً سياســية ال 
تتوافق مــع المهمة التقليدية للمبعوث 
الدولــي، الــذي يكلف بجمــع أطراف 
النزاع ويحاول دفعهــا للتحاور وتقديم 
تنــازالت حتــى يتم التوافــق على حل، 
فهو يكافح لتقريب اآلراء بين المعارضة 
الســورية والنظام وأطــراف دولية، في 
ظل صراع عســكري يرافقه تنامي قدرة 
المتشددين الذين يشكلون عقبة كبيرة 

أمام أي جهود للحل السياسي. 
وقد وصــف المبعوث األممي األزمة 
السورية، قائال: «هذه من أكثر الحروب 

إثارة للمفارقة التي واجهتها».
دي ميســتورا، البالغ مــن العمر 69 
عاما والذي يحمــل لقب ماركيز أي أنه 
من النبالء، يواجه مهمة شــبه مستحيلة 
بدبلوماســيته  متســلحاً  ســوريا  فــي 
العتيقــة، التي اســتقاها مــن عقود من 
العمــل الدبلوماســي ومــن مجريــات 
األحداث العالمية الهامة التي عايشــها، 
ومنها المفاوضــات بين فيتنام الجنوبية 
الفتــرة  خــالل  المتحــدة  والواليــات 
1968 – 1973، حيــث كانــت المعارك 
مشــتعلة واألعداء يجلسون على طاولة 
المفاوضــات في باريــس، إلى أن نضج 

الحل السياسي بعد 19 عاما.

تلك الدبلوماسية، التي فشلت حتى اآلن 
في تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات 
أو وضع نهاية للحرب، تقابل بانتقادات 
وتحفظــات، حيث قالــت مدير منظمة 
هيومان رايتــس ووتش كينث روث إن 
دي ميســتورا «يتجاهل الصورة األكبر، 

ويركز علــى تحقيق وقف إطالق محلي 
بين األطراف المتنازعة».

كما وصفته صحيفة «نيويورك تايمز» 
بأنه «رجل ال تأثير له، معروف بلباســه 

األنيق أكثر من إنجازاته».
إال أن االنتقــادات الالذعــة، والتــي 
ســبقها فشــل عنــان واإلبراهيمــي في 
مؤتمــرات جنيف الســابقة، لم ُتثِن دي 
ميســتورا عــن المحاولة مــن جديد بـ 
«جنيف 3»، ولكن بقواعد مرنة لم تفض 

إلى نتائج ملموسة بعد.
الرجل، الذي يتحدث سبع لغات منها 
العربية بلهجة عاميــة، والذي يبدو في 
مظهره أرستقراطيا، عاش طفولة صعبة 
حيــث اضطرت عائلته للفرار من بلدتها 
بعد الحرب العالمية الثانية، وهي خلفية 
دفعته إلى تبني سياسة قوامها التعاطف 
مــع معاناة المدنييــن والالجئين، حيث 
اســتخدم المهربين لكســر الحصار عن 
ســراييفو، بغض النظر عن تأثير سياسته 
في إطالــة أمــد الحوار بيــن األطراف 

المتصارعة.
ويقــول مســؤول بــارز فــي األمــم 
المتحدة إن «هذا السجل ال مكان له في 
سوريا، ألن األطراف المتصارعة والقوى 
اإلقليمية والدولية ليست مهتمة بوقف 
القتال إلعطــاء فرصة لجمــع األطراف 
حــول طاولة واحدة»، الســيما في ظل 
غياب سلطة فعلية لألمم المتحدة على 

األرض.
ويــرى مراقبــون أن كالســيكية دي 
ميســتورا، الالزمــة والمســتقرة منــذ 
مكيافيلــي، قد ال تفيد فــي حل األزمة 
الســورية الناشــئة عن دكتاتورية نظام 
بشار األسد. معتبرين أن الفرصة الذهبية 
للمبعــوث األممي تبدأ عندما تســحب 
روسيا البســاط من تحت األسد، وليس 
بفضــل تقنياته الدبلوماســية المصنوعة 

في زمن الحرب الباردة، وما قبل.
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قال مسؤول كبير إن حكومة سلطنة عمان 
تــدرس تعديــل أســعار الكهربــاء لتوفير 
األموال الحكومية التي تنفقها على الدعم. 
التنفيذي  المديــر  الزكوانــي  وقال قيــس 
لهيئة تنظيم الكهرباء لرويترز، إن التعديل 
المقترح سيشــمل المستهلكين التجاريين 
والصناعييــن والحكومييــن الذيــن يزيــد 
اســتخدامهم على 150 ميغاوات/ ســاعة 
ســنوياً، أي بين تسعة آالف و9500 عميل 
إجماًال، وســيوفر ذلك بين ســبعة وثمانية 

بالمئة من تكاليف دعم السعر.

أفــادت منظمــة األمم المتحــدة لألغذية 
والزراعة (فاو) بأن أسعار األغذية العالمية 
اســتقرت في فبراير قرب أقل مستوى لها 

خــالل 7 أعوام؛ إذ بدد 
ارتفاع أسعار الزيوت 
واللحــوم  النباتيــة 
تأثير هبوط أســعار 
والســكر  الحبــوب 

ومنتجات األلبان. وبلغ 
متوسط مؤشــر فاو ألســعار الغذاء الذي 
يقيس التغيرات الشــهرية لسلة من السلع 

االستهالكية 150.2 نقطة في فبراير.

مــن حيــن إلى آخــر، «يقّرر» الشــارع 
اللبناني أن ينتفض، ليحتل مساحًة تائهة 
بيــن «التعبير الديمقراطــي» والفرصة 
لالنتقــام مــن الوجه المعنــوي للدولة. 
وعلى جري العادات اللبنانية المتوارثة، 
يكون قطع الشوارع باإلطارات المحترقة 
أســلوباً يتيمــاً يــدّل  علــى العجز عن 
االبتكار وعن األلوان، كما يشــي بانتفاء 
المــرح من نفوس ال ينعشــها إال رائحة 
دخان المطاط المحروق التي ال تُحتمل، 
وســط هذا الركام تظهر من حين آلخر 
مبادرات لمقاومة حرق اإلطارات رافعة 

شعار «بدل ما نولّعها، خلّينا نزيّنها».
مشهد يتكّرر.. يتأّبط دوالباً، عند أول 
فرصــة ســانحة. يهرع به إلــى الطريق، 
ليحرقه، ويرقص حولــه ضاحكاً مصّفقاً، 
إمــا لشــعور عميــق بالغبن مــن ظلم 
اجتماعي- اقتصادي، أو رّداً على موقف 
مــن «مؤامرة  إعالمــي، يعتبره جــزءاً 
عظمــى» يحيكهــا الكوكب كلــه ضّده 
كشــخص أو ضــّد الطائفة التــي ينتمي 
إليهــا أو ضّد الحزب الذي ينضوي تحت 
لوائــه. «أبطال» هــذه الحركة هم من 
المتحّمســين،  والشــباب  الســّن  صغار 
يجمعــون بعضهــم بعضــاً وينطلقــون 
لتنفيذ المهّمة، و«العّدة» جاهزة دوماً، 
كما العديد المتأّهب على مدار الســاعة 
بانتظار إشــارة االنطالق. وعلى األرض، 
يلتحــق كثيــرون بهــذه المجموعــات، 
ويتحّمس آخرون اللتقاط الصور، وبينها 
صــور الـ«ســيلفي» التــي تنتشــر وفق 
قاعدة «النار خلفي»، أو تطبيقاً لشــعار 

«ولعانة»!
الواقع،  المبكي، أمام هذا  والمضحك 

إن «النــكات» المرتبطة بعمليات حرق 
اإلطارات تنتشــر عند حصول حدث ما، 
إن على صفحات التواصل االجتماعي أو 
بيــن الناس في األماكــن العامة.. «خّلي 
دوالبك األســود لبيتك األبيض»، نصيحة 
مرفقة بالتعليقات الســاخرة، ومنها، أّن 
مالكــي مخــازن اإلطارات المســتعملة 
يرّوجون لبضاعتهم عبر شعار تسويقي: 
«مع كل إطارين.. خيمة مجاناً»، لتسهيل 
و«الغاضبيــن»  «المعترضيــن»  أمــور 
الذين غالباً ما يســتكملون عملية حرق 
اإلطــارات فــي الشــوارع بنصب خيمة 

«اعتراضية»!

وفيمــا تبقى اإلشــكالّية األساســّية عن 
«الرسالة» التي يحملها حرق اإلطارات، 
ومــن يغطّي هــذه الظاهــرة، تبرز من 

حين الى آخر تجّمعات اعتراضية رمزية، 
يشــارك فيها أطفال يزيّنــون الدواليب 
باأللوان الزاهية ويزرعون فيها الورود.. 
«بدل ما نولّعها، خلّينــا نزيّنها»، و«كلنا 
باتتــا  عبارتــان  لبنــان»،  تحــت ســما 
متداولتيــن في النشــاطات التــي تُقام، 
والتي تحمل رســالة إلى مــن يحرقون 
الدواليب ألن يتوقفوا عن هذه الوسيلة 
للتعبير، لما لها من مضار صحية وبيئية.

 كمــا تبرز التجــارب في اســتخدام 
إطــارات الســيارات المســتعملة مادًة 
لتزييــن البيــوت والمحــال والحدائق، 
بدءاً مــن طالئها بألوان جميلة وتعليقها 
علــى حائــط بشــكل بســيط وجميل، 
تســتخدم عوضاً عــن أحــواض لزراعة 
الورود واألزهــار، ووصوًال الى تحويلها 
بطريقــة يدوّية إلى طــاوالت أو مقاعد 
أو ديكورات مختلفة للحدائق والغرف.

بدأت مصر االســتعداد مبكــراً النتخابات 
المجالس المحلية التي تعد بوابة واســعة 
للشــباب لتنفيذ رؤاهم اإلصالحية، حيث 
خصــص ربع مقاعدها للفئــة العمرية من 
21 إلى 35 عاماً في خطوة عدها مراقبون 
تمكينــاً لهــذه الفئة وخلق قيــادات على 
نســق جديد تكــون على احتكاك مباشــر 
بقضايــا المواطنين وبالتالي، وصفت بأنها 
معركــة شــبابية بامتياز، وتتطلــب جهداً 

منهم خالل الفترة المقبلة.
وصنــف خبــراء اســتطلعتهم «البيان» 
الخطــوة بأنها تصــب في صالــح تمكين 
الشــباب والعمل على وصولهم إلى مراكز 
القيادة في الدولة المصرية، ما يعني ضخ 
دماء جديدة وأساليب أكثر مواكبة للعصر 
فــي الحكــم المحلــي واإلدارة المحلية، 
وكذلك خطوة جديدة على طريق القضاء 

على مركزية الحكم.
وفي هذا الســياق، أعلن رئيس الوزراء 
المصري المهندس شــريف إســماعيل أن 
الحكومــة تعمــل على إجــراء االنتخابات 
المحليــة فــي بدايــة العــام 2017، وأن 
النهــوض  أهميــة  أدركــت  الحكومــة 
بالمحليات وتولي اهتماًما كبيًرا بالشباب، 
خاصــة فيمــا يتعلق بتأهيلهم إلى ســوق 
العمــل وتولي المناصب العليا والترشــح 
والمنافسة على مقاعد المجالس المحلية.

وبــدوره، قال رئيس اتحاد شــباب مصر 
أحمــد حســني، إن وجود الشــباب في 
المجالس المحلية أمر مهم، وسيتم العمل 
بكل السبل من أجل استغالل النسبة التي 
حددها الدستور، وهي %25 من المقاعد 

التــي تخصص للشــباب، حتى يتم تقديم 
خدمات ألهل كل منطقة وتحقيق آمالهم 
المجالس  المعلقــة علــى  وطموحاتهــم 
المحلية، وكذلك فإن الشباب لديه قدرة 
كبيــرة على خدمة مجتمعه بكل الســبل 
واألدوات، إال أنه ال بد من وجود دورات 
تدريبية لتأهيل الكوادر الشابة أوًال على 
كيفية خوض االنتخابات ثم كيفية العمل 

في المجالس المحلية وخدمة األهالي.
ومــن المنتظر أن يضع مجلس النواب 
المجالس  انتخابــات  قانــون  المنتخــب 
الدســتور  لنصوص  المناســب  المحليــة 
المصري، الذي يخصص %25 من المقاعد 
للشــباب بيــن 21 و35 عاًما ويعد فرصة 
جيــدة لتمكين الشــباب مــن المناصب 
الدولــة  بأجهــزة  إللحاقهــم  وخطــوة 
والمجالس المنتخبة، وكذلك تحقيق أهم 
أهــداف الدولــة المصرية وهــو تمكين 

الشــباب من مراكــز صناعة القــرار في 
مصر.

مــن جانبــه، رأى أســتاذ علــم االجتماع 
السياســي ومدير المركز القومي للبحوث 
االجتماعية د. أحمــد محجوب أن نهوض 
أي دولة يبدأ من نهوض المجالس المحلية 
وتطوير أســاليب الحكم المحلي واإلدارة 
المحليــة والقضاء على النظــام المركزي 
القائم على أحادية الحكم وأحادية جهات 
اتخاذ القــرار. موضًحا أنه مــن المهم أن 
يكون الشــباب المتنافســون على مقاعد 
للعمــل  مؤهليــن  المحليــة  المجالــس 
السياسي والخدمي، األمر الذي يصب في 
نجاح التجربة ويزيــد من إيمان المواطن 
بقدرات الشــباب المصري، ثم توليه زمام 

األمور في المشهد السياسي.
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أطلق صندوق التنمية العقاري الســعودي 
صندوقــاً جديــداً لضمــان دعــم التمويل 
العقاري لمســتحقي الدعــم وخفض كلفة 
التمويل في وقت كشــف مديره العام عن 
وجود قائمة تضم 450 الف مواطناً سعودياً 
يحتاجــون تمويــالً تبلغ قيمتــه 212 مليار 
ريــال يمثل توفيرها تحدياً كبيراً للصندوق 
في ظل وجود 100 ألف مقترض متأخرين 

عن السداد.
وقــال المدير العام للصندوق يوســف 
الزغيبــي إن الصنــدوق منذ إنشــائه في 
1395هـ ، أقــرض مليون مواطن ضخ فيها 
191 مليار ريال ، مشــيراً أن هذه النســبة 
تعــد أكبر مبلغ تمويلــي يمكن أن تحصل 
عليه مؤسســة تمويلية حكومية في العالم 

، غير أنه أشــار أنها ليســت مبالغ مباشرة 
بل يعاد اســتعمالها عبر استرداد القروض، 
مشــيراً أن أعلــى قــرض خالل ســنة من 
ســنواته كان بحصول 82 ألف مواطن على 
قــروض فيمــا كانت أقل الســنوات 4200 

قرض .
وكشــف الزغيبــي إن لــدى الصندوق 
قائمة بـ 450 ألف مواطن، مبيناً أنه يحتاج 
إلــى 212 مليار ريــال إلقراضهم ، موضحا 
أن هنــاك 100 ألف مقترض متأخرين عن 
ســداد قروضهم ، مشيرا إلى أن الصندوق 

يواجه بذلك تحدياً كبيراً .
وقــال خالل لقائه فــي الغرفة التجارية 
الصناعيــة بالرياض أمــس إن هناك قائمة 
التــي صدرت  القــروض  أخــرى لطالبــي 
الموافقــة علــى منحهــا تبلــغ 115 ألــف 
مقترض ، يتطلب إلقراضهم 55 مليار ريال 

. وأعلن الزغيبي عن إطالق صندوق جديد 
لضمان دعم التمويل العقاري لمســتحقي 
الدعــم وخفض كلفة التمويل وســيتم من 
خالله ابتــكار برامج وحلــول فاعلة لدعم 
التمويل العقاري ، مشيرا إلى أن من بشائر 
تحول الصندوق لمؤسســة مالية استحداث 

برامج منوعة تناسب مختلف الشرائح.
وأضــاف إن القــرض المعجــل ســيتم 
إطالقــه خالل أيام ، مشــيراً أنــه اختياري 
وليس إلزاميــا ، فيما أكد أن برنامج تحول 
الصندوق سيمكن مجموع قوائم المنتظرين 
من الحصول على قروضهم خالل 5 سنوات 

من بدء تنفيذ مخرجات التحول .
وأشــار مدير عــام الصنــدوق العقاري 
خالل لقائه بالمستثمرين العقاريين بغرفة 
الرياض أمس لبحــث أثر تحويل الصندوق 
لمؤسســة ماليــة علــى القطــاع العقاري 

والســكني ، إن للصنــدوق 30 مليار ريال 
ديون متعثرة ، تراكمت بســبب 100 ألف 
مقترض لم يســددوا ما عليهــم للصندوق 
، وقــال إن 50% مــن المقترضيــن غيــر 

منتظمين .
وتحــدث مدير عام الصنــدوق العقاري 
عــن عــدد مــن العوائــق التــي يواجهها 
الصندوق ومنها عدم تخويله باستثمار رأس 
ماله ، وضعف التحصيــل وضعف الكوادر 
التشــغيلية  الميزانية  المتخصصة، وضعف 
التي ال تســمح له بالتعاقد مع مستشارين 
ومشغلين ، وقلة تواصله مع اإلعالم توعوياً 
. وأشــار الزغيبــي إلى أن ضعــف تعاون 
بعض الجهــات الحكومية والخاصة ضاعف 
من مشكلة التحصيل من خالل تساهل تلك 
الجهات باســتقطاع قــروض الصندوق من 

رواتب موظفيهم .

■ أحد المشروعات التي نفذها الصندوق  |  ارشيفية

تــداول الشــارع السياســي المصري 
أنباء غير مؤكدة حول اعتزام مجلس 
الوزراء المصري تأجيل جلســة إلقاء 
رئيــس الــوزراء المهنــدس شــريف 
أمــام  الحكومــة  لبيــان  إســماعيل 
المجلس المنتخب، خاصة مع تداول 
أنباء حول وجود تعديل وزاري جديد 
خــالل األيــام المقبلــة، ولذلك فمن 
المقــرر أن يتم االنتظــار حتى إعادة 
تكليــف الرئيس للحكومة مرة أخرى 
أو إجــراء التعديل الــوزاري الجديد 
لتسمية الحكومة.    القاهرة- البيان 

تتداول أنباء بالشــارع السياســي المصري حول اعتزام الدبلوماسية المصرية 
تنظيم وفود رســمية وشــعبية لتقوم بجوالت في واشنطن، على المستويين 
الشــعبي والرســمي، لدعم موافقة اللجنة القضائية بمجلس النواب األميركي 
(الكونغــرس) على مشــروع قانون يقضــي باعتبار جماعة اإلخــوان جماعة 
إرهابيــة، وذلك بالتنســيق مــع مجلس النواب  لترشــيح عدد مــن النواب 
لالنضمام إلى الوفود الشعبية التي تشارك في تلك الجوالت إلقناع الكونغرس 
بإرهاب اإلخوان.    القاهرة - البيان

اتهــم رئيس كتلة اإلصــالح النيابيــة العراقية هالل الســهالني، أغلب الكتل 
السياســية، بأنها «لن تســمح بتمريــر إصالحات الحكومة وإجــراء تغييرات 
جوهريــة»، داعيــاً رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى تغييــر الكابينة الوزارية 
الحاليــة بالكامــل، فيما اعتبر أن أغلب الوزراء الذي تعاقبوا خالل الســنوات 

العشر الماضية ال يصلحون إلدارة روضة من رياض األطفال.
وقــال الســهالني، الــذي ينتمي إلى كتلة رئيــس التحالف الوطنــي إبراهيم 
الجعفــري، في بيان، إن كتلته ســتدعم إجــراء أي إصالحات أو تغييرات في 
الكابينة الوزارية التي ينوي رئيس الحكومة إجراءها، بشرط أن يكون التغيير 
بغداد - عراق أحمد  جذريا ويشمل جميع الوزراء بدون استثناء. 
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ال يختلــف اثنان في توصيف االنتحار بأنه 
عمــل بغيض ومشــين، وينــم عن ضعف 
شــخصية مرتكبــه، ويتفــق الجميع أن ال 
أحــد يمكنه اإلقدام على هذه الخطوة إال 
بعد فقدانه األمــل في حياة كريمة عقب 
أن ضاقت به ســبل العيش، ولم يعد قادرا 
على تأمين ما يســد به رمقه أو ألنه رأى 
عائلته تمــوت أمام ناظريه دون ان يقوى 
على وقف ذلك، كل تلك العوامل تجمعت 
فــي رقعة جغرافية واحدة تســمى قطاع 
غزة مضــاف إليهــا حصار مطبــق وجور 
وفســاد ومحســوبية مما جعــل معدالت 
االنتحــار تصل إلــى درجــات مفزعة، إذ 
شهد أسبوع واحد أكثر من أربع محاوالت 
انتحــار بعضها نجح واآلخــر تمكن الناس 
مــن إنقــاذه، ثالث من تلــك الحاالت في 
جنــوب القطاع آخرها قيام شــاب بحرق 
نفســه حتى الموت، وقبلها صعود شــاب 
أعلــى عمــود لإلرســال في مدينــة غزة 
محاوالً االنتحار، وحالة أخرى لشاب شنق 

نفسه في منطقة زراعية.
وتحتــاج هــذه القضية الخطيــرة إلى 
المراجعــة، ووضع الحلول المناســبة من 
قبل أولي األمر والمســؤولين، ألن معظم 
محــاوالت االنتحــار قام بها مــن هم في 
ُمقتبل الُعمر، والتي تعتبر ظاهرة جديدة 
وغريبة على ثقافة الشــعب الفلســطيني 
المناضــل لنيــل حريتــِه واســتقالله من 

االحتالل الصهيوني.

وأرجع أســتاذ علم الفلســفة في جامعة 
األزهــر بغــزة د. جمال أبو نحــل قضية 
االنتحار ألربعة أســباب، أبرزها االكتئاب 
العقلي، وهو المرض النفســي الذي يشعر 
بمقتضــاه المريــض أنه الســبب في كل 
المآســي التي يعانيها، ممــا يجعله يعتقد 
بــأن وضع حد لحياته ســيضع حــداً لتلك 

المآسي.
بـ«االضطرابات  ُيعرف  الثاني،  والسبب 
الشخصية»، الذي يصيب شخصيات تعاني 
من الهشاشة النفسية عقب تعرضها ألزمة 
تعجــز عن إيجــاد حــل لها، وهنــا يفكر 
المنتحر في طريقة اســتعراضية ينهي بها 
حياته كي يلفت أنظار المجتمع إليه، ألنه 
يحمــل هــذا المجتمع مســؤولية ما آلت 
إليه أموره.أما السبب الثالث، فيعرف بين 
أطبــاء علم النفس بـ«فقدان العقل» الذي 

يدفع المنتحر إلنهاء حياته كي يلفت نظر 
النــاس لقضية يتبناها ويريد أن ينتصر لها 
لدرجــة تفقده عقله وتجعلــه يقرر إنهاء 
حياته، كمــا فعل البوعزيــزي في تونس، 
والذي كان بمثابة شــرارة ثورة الياسمين 

هناك في يناير 2011.
وأخيــرا يأتي «االنتحار العاطفي» الذي 
ُيقدم عليه أشــخاص مروا بتجربة عاطفية 
مؤلمــة، وتكونــت لديهم قناعة نفســية 
بــأن حياتهم انتهــت مع انتهــاء التجربة 

العاطفية.

ويعتقــد أبو نحل أن الحد من االنتحار في 
فلســطين عموماً وفي قطاع غزة خصوصاً 
يرتبط بضرورة تحقيق العدالة الغائبة في 
فلســطين وخاصة في القطــاع، حيث إن 
االنقسام السبب األساسي لتدمير مستقبل 
الشــعب الفلســطيني، حيث دفــع الكثير 
من الشــباب لالنتحار أو السفر عبر البحار 

ليلقــوا حتفهم في رحلــة المجهول، جراء 
البطالة المنتشــرة انتشــار النار بالهشيم، 
والفقــر المدقــع؛ وغياب العــدل والظلم 

المنتشر في كل مكان.
وتابع «مجموع القضاة بغزة قليل جداً 
نســبًة إلى حجم القضايــا الكثيرة، وأمام 
تلك المحاكم آالف القضايا الُمعلقة والتي 
تأخذ لحلها عشرات السنين بين مّد وجزر 
وغالبــاً ما يكون صاحــب الحق ضعيفاً إن 
لم يكن له ســنّد قوي؛ أو (واســطة) قوية 

والعكس صحيح للظالم».
وأشار أبو نحل إلى أن بعض الموظفين 
أصحــاب  مــن  والمدنييــن  العســكريين 
الرواتب البســيطة يمتلكون أمواًال طائلة، 
في وقت تجّد فيــه بعض الناس يلتحفون 
الســماء ويفترشــون األرض وال معيل وال 
ناصر لهــم إال الله عز وجل، وهناك آالف 
الخريجين الجامعيين عاطلون عن العمل، 
وعمــال بال عمل، وعوائل بــال كهرباء وال 
غداء وال كســاء؛ وتجد رّب أســرة ال يجد 

قوت يومه وما يســد به رمق عياله فيفكر 
بالموت أو االنتحار المرة تلو المرة؛ حتى 

يتخلص من العيشة الُمرة.

وأكــد بأن العدالة غائبة وُمغيبة وأصحاب 
النفوذ والســلطان واألمــراء وحكام األمر 
الواقع يتغنوا بها، والبعض من المنتفعين 
ومن مصاصي دماء الشــعب من الظالمين 
ينتصــرون من خــالل الطــرق االلتفافية 
الملتوية أو المحسوبية أو الواسطة بسبب 
ظلم من بعض أفراد يعملون هنا أو هناك، 
ويســتغلون نفوذهم وقوتهم، سواء كانوا 
في األجهزة األمنية أو المدنية أو التنظيم.

«ولــو بقــي الوضــع فــي غــزة هكذا 
حصــار خانق ظالم وُمِطبق علينا ومحكم، 
مــع جــور ذوي القربى والبطالــة والفقر 
الُمدقــع، وتنظيمات وأحزاب وفصائل ُكّل 
يغنــي على ليــاله من أعلى ســلم الهرم، 
فغزة مقبلة على ظاهرة «انتحار نفســي» 

إزاء األوضــاع  اجتماعــي،  قهــر  بســبب 
المتردية والُمتدهورة والصعبة والعقيمة 

والمأساوية جداً.
وأوضــح أبو نحــل أن هناك قاســمين 
مشــتركين بيــن كل حــاالت االنتحار في 
غزة؛ األول هو العوز والحاجة الشــديدة 
والفقر المدقــع والبطالة المنتشــرة بين 
أوســاط الشــباب وانعدام األمل وانسداد 
األفــق والرؤية الُمظلمة للمســتقبل؛ وإن 
اإلنســان الفلســطيني ال يملك إال كرامتُه 
وبــدون الكرامــة يشــعر بــأن الحياة قد 
أصبحت ُمهينة، وقد تحمل ذلك لســنوات 
االنقسام العجاف؛ لكنها وبعد تسع سنين 

قاحالت ضاقت بأنُفِسهم ذرعاً. 
وأما القاســم الثاني فهو أن المنتحرين 
غالبيتهــم من الشــباب؛ وذلــك ألن هذه 
بتحقيــق  مرتبطــة  العمريــة  المرحلــة 
اإلنجــازات واألمــل والتفــاؤل لتحقيــق 
الذات، فــإذا ما عجز الشــاب عن تحقيق 
كل ذلك أصبح عمره دافعاً مثالياً لالنتحار.

انسانية متردية  |  أرشيفية ■ تشهد غزة أوضاعاً 

طرفــي  نحــل  أبــو  حمــل 
االنقسام مســؤولية أخالقية 
ودينية  ووطنيــة  وإنســانية 
أمــام اللــه عــز وجــل، في 
التــي مازالت  النكبــات  كل 
مســتمرة بســبب االنقسام؛ 
المســؤولية  تتحمل  وكذلك 
كل األطــراف الدولية وعلى 
رأسها األمم المتحدة ودولة 
االحتــالل العنصري وأوروبا، 
يحتــرق  غــزة  قطــاع  ألن 
ويختنــق ويمــوت ويتنفس 

من ُخرم إبرة.

رفعــت وزارة المــوارد المائيــة العراقية 
اإلطالقات من ســد الموصل إلى 900 متر 
مكعب بالثانية بأكثر من الضعف، تماشــياً 
مع سياســتها التشــغيلية الموسم الحالي 
وانســجاماً مع التوجهات االحترازية التي 
أوصت بها الحكومة لســالمة الســد، فيما 
أكــدت الوزارة اســتمرار المفاوضات مع 
شــركة تريفي اإليطالية، لتسريع الشروع 

في صيانة السد.
وقال مستشــار الــوزارة ومدير الهيئة 
العامة للســدود والخزانات مهدي رشــيد 
مهــدي، إن «الــوزارة رفعــت اإلطالقات 
المائيــة من ســد الموصل إلــى 900 متر 
مكعــب بالثانيــة، بعد أن كانــت بحدود 
الـــ400»، مشــيراً إلى أن «هــذا اإلجراء 
يأتي ضمن السياســة التشــغيلية للوزارة 
في هذا الموسم، وانسجاماً مع التوجهات 
االحترازيــة التــي أوصــت بهــا الحكومة 

لسالمة سد الموصل».
وفــي ما يتعلــق بصيانــة الســد، أكد 
مــع  مســتمرة  المفاوضــات  أن  مهــدي 

الشركة اإليطالية بهذا الخصوص، مبيناً أن 
«الشــركة ترغب بمنحها مدة 6 أشهر قبل 
البــدء بأعمال الصيانة، وهــذه تعد نقطة 
إشــكال بينها وبيــن الوزارة، الســيما أن 
الوزارة تدعو الشركة للمباشرة في أعمال 

الصيانة في اقرب وقت ممكن».
ووافــق مجلس الوزراء فــي الثاني من 
الشــهر الجاري على إحالة تنفيذ مشروع 
تأهيل ســد الموصل وصيانته على شــركة 

تريفي اإليطالية.
ومن المؤمل أن تقوم الشركة اإليطالية 
بنصب األجهزة والحساسات، كما ستصلح 

البوابات السفلية.
وأوضح مستشــار الــوزارة أن «أعمال 
التحشــية فــي جــدران الســد مســتمرة 
منــذ اكثر مــن 30 عاماً مــن قبل مالكات 
الوزارة وبإشــراف خبــراء ومختصين في 
مجال الســدود»، الفتاً إلى أن «المناسيب 
في بحيرة الســد حالياً تقــدر بأكثر من 4 
مليــارات متــر مكعب، في حيــن تتجاوز 
الطاقــة االســتيعابية للبحيــرة 11 ملياراً، 
إذ ال تشــكل الكميات الموجودة حالياً أي 

خطر على جسم السد».

■ سد الموصل مهدد باالنهيار  |  أرشيفية

ارتفعت نســبة البطالة في الســودان إلى 
19 فــي المئة، من أصل قــوة عمل تقدر 
بـ11 مليون شخص. حسب ما أوضح وكيل 
وزارة تنمية الموارد البشرية في السودان. 
وكشــف عادل كرداوي عن «خطة وزارة 
تنميــة الموارد البشــرية لتدريب 94686 
فرصــة  تخصيــص 51686  مــع  شــخصاً، 
للخريجين خارج ســوق العمل خالل عام 

.«2016
وكان االقتصاد السوداني قد تضرر بشدة 
فــي 2011 عندما انفصــل الجنوب، آخذاً 
معــه ثالثة أرباع نفط البــالد، الذي يقدر 
بخمســة مليارات برميل من االحتياطيات 
المؤكــدة، وفقــاً إلدارة معلومات الطاقة 
األميركيــة. وتراجع على إثــر ذلك الجنيه 
الســوداني، بعدما فقد مصدراً مهماً للنقد 
مشــتريات  لتمويل  الضــروري  األجنبــي 
الغذاء، في حين قفز التضخم. وفي 2013، 
خفضت الحكومة دعم الوقود في محاولة 
لكبــح اإلنفــاق العام، ودفــع ذلك معدل 
التضخم لالرتفاع إلــى حوالي 50 بالمئة. 
لكن كبلد مستورد للنفط يستفيد السودان 
حالياً من تراجع األسعار العالمية أكثر من 

40 بالمئة منذ يونيو 2014.
 واحتــل الســودان المرتبة الخامســة 
بيــن الــدول العربية في معــدل البطالة، 
حسب دراسة نشــرتها اللجنة االقتصادية 
واالجتماعيــة لألمــم المتحــدة، مــارس 
الماضــي وذكــرت أن الســبب يعود إلى 
فشــل السياســات االقتصادية فــي البالد 
إضافة إلــى انعدام األمــن واالضطرابات 

السياسية التي تعيشها البالد.
وأضافــت الدراســة أن: األمــر يتطلب 
مجهــودات كبيــرة مــن أجــل وضع حد 
لتزايد معدل البطالــة، من خالل تحديث 
السياســات االقتصاديــة والتنمويــة التي 

تعمل على خلــق فرص العمل، وقبل هذا 
العمــل على تثبيــت األمن والــذي يمثل 
انعدامه الســبب األول في تزايد معدالت 
البطالــة- في إشــارة للحرب فــي دارفور 

وجنوب كردفان والنيل األزرق.
 وحّذر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
مــن أن العجــز عــن توليــد فــرص عمل 
بالســرعة المطلوبة مــا زال يهدد بتأجيج 
التوتر االقتصادي واالجتماعي في المنطقة 
العربيــة بعدمــا كان أحد أســباب اندالع 
انتفاضــات الربيع العربي خــالل العامين 

الماضيين.
وأضاف تقريــر التنمية البشــرية لعام 

2013 أن العجــز عــن توليــد فرص عمل 
بالســرعة المطلوبة مازال يهدد باشــتعال 
التوتر االقتصادي واالجتماعي في المنطقة 
العربيــة، بعدما كان أحد أســباب اندالع 
انتفاضــات الربيع العربي خــالل العامين 

الماضيين.
وقــال إن (انتهاج سياســات تقشــفية 
وضعــف  المســاواة  وانعــدام  خاطئــة 
المشــاركة السياســية) تمثــل 3 عوامــل 
(مــن شــأنها أن تقــوض التقــدم وتؤجج 
االضطرابات ما لم تســارع الحكومات إلى 
اتخاذ إجراءات عاجلة.وسبق وأعلن وزير 
العمل الســوداني أمــام المجلس الوطني 

االثنيــن 6 يونيــو2011 أن نســبة البطالة 
تبلغ 15.9 %.

وأوضــح أن نســبة البطالة فــي الفئة 
العمريــة من 15 إلــى 24 عاماً تبلغ 22.9 
% والمشــاركة فــي النشــاط االقتصادي 
%36.9 وفي الفئة من 25 إلى 59 البطالة 
%12.3 والمشــاركة االقتصاديــة 57,7% 
ومن 60 إلى 64 عاماً نســبة البطالة 10.8 
% والمشــاركة االقتصادية %50.3. وأكد 
الوزيــر أن البطالة وســط الشــباب تمثل 
أعلى نســبة. واعترف بوجود أعداد كبيرة 
من الخريجين غير مسجلين في كشوفات 

وزارته.

■ شباب يحتجون على البطالة  |  أرشيفية

700
دعــت المفوضية األوروبية في بروكســل 
لمســاعدة دول االتحــاد األوروبي األكثر 
تضــرراً من أزمــة الالجئين مثــل اليونان، 
بمــا يصل إلى 700 مليــون يورو لمواجهة 
األزمة، وذلك خالل األعوام الثالث المقبلة.

36
فشــل مجلس النــواب اللبنانــي األربعاء 
الماضــي للمــرة السادســة والثالثين في 
انتخاب رئيــس جديــد للجمهورية نتيجة 
االنقسام السياسي الحاد، رغم تسجيل رقم 
قياســي لعدد النواب المشاركين. وتميزت 
هذه الجلسة بحضور سعد الحريري، رئيس 
كتلة المســتقبل، للمرة األولى منذ عودته 
من الخارج، باإلضافة الى مشــاركة كل من 
رئيس البرلمان نبيــه بري والزعيم الدرزي 
وليد جنبــالط، وأعلن بري تأجيل جلســة 

االنتخاب الى 23 مارس الحالي.



افتتحت الشــيخة بدور بنت ســلطان بن محمد القاســمي 
رئيس هيئة الشارقة لالستثمار والتطوير «شروق» المؤسس 
والرئيــس التنفيــذي لمجموعــة كلمات للنشــر، أمس في 
القصباء بالشــارقة، الفرع األول من «مكتبة» - أول مشروع 

لألطفال واليافعين يجمع بين فكرتي المكتبة والمقهى.  

31
تعــود موضة األزيــاء الغجرية وخاصــة تنورة «كارمن» الشــخصية 
األوبرالية المســرحية عن رواية الفرنسي بروسبير مريميه 1846 مع 
ختام فعاليات عروض أســبوع «موضة الفالمنكو» بنسخته الـ 12 في 
إشــبيلية بإســبانيا، والتي احتوت أزياؤه على ألــوان صارخة مفعمة 

بالنشاط والحيوية.  

علــى وقع إحــدى حكايــات العنصرية المســتوحاة 
مــن إرث العبودية التي ســادت فرنســا في القرون 
الماضية، رفع مهرجان الســينما الفرنســية «فرانكو 
فيلم» الســتار، أول من أمس، عن نســخته السادسة، 
التــي انطلقــت فعالياتها في صاالت فوكس ســينما 

بمول اإلمارات، وتستمر حتى 6 الجاري.

34

30

28

اســتضاف «ســيتي ووك»، الوجهة العصرية 
للتســوق والترفيه في الهــواء الطلق مؤخراً 
فعاليــة «ذا فاشــن ووك»، وهــي من أهم 
التصميم  المتخصصة في عالــم  الفعاليــات 
والموضــة، والتي تقدم إبداعات المصممات 
اإلماراتيــات. وقــد حرصت شــركة كوادرو 
للفاعليــة  والمنظمــة  الفعاليــات  لتنظيــم 
علــى تقديم فعاليــة متميزة تتيح ألوســع 
شــريحة من الجمهور اســتعراض التصاميم 
الفريــدة التــي تحمــل روح اإلمــارات في 
التصاميم  جميع تفاصيلها، تستعرض أحدث 
النســائية المتميزة ألكثر مــن 40 مصممة. 
وتمثّل هذه الفعالية تجربًة مذهلة في عالم 
األناقة، حيث تمكن الزوار من الحصول على 
قطــع فريدة مصممة حســب الطلب بألوان 

مذهلة ومن أفخر أنواع األقمشة. 

الهدف األساسي من فعالية «ذا فاشن ووك» 
هو االحتفــاء بأهم المواهــب المبدعة في 
عالــم تصميم األزيــاء في دولــة اإلمارات، 
وقد حرصت الشــركة المنظمــة على دعوة 
عدد من أهــم العالمــات التجارية المحلية 
مــن مختلــف أرجاء البــالد، خصوصــاً تلك 
المتخصصة في العبايات األنيقة، والفساتين، 
والقفطــان، فضالً عــن المجوهرات وغيرها 
من اإلكسســوارات التي تعشــقها السيدات 
من جميع األعمار، وقد اســتقطبت الفاعلية 
شــخصيات بارزة في مجــال الموضة وعدداً 
من أهم المصممين والصحفيين والمدونين 
في العالم العربي، إلى جانب عشاق األناقة 
والراغبين بتنسيق إطالالت جذابة، بدءاً من 
الطالبــات والشــابات إلى ســيدات األعمال 

وربات المنزل.

ســالمة الفالســي المديرة التنفيذية لشركة 
«كوادرو لتنظيــم الفعاليات» قالت: «تمكن 
الزوار والمتســوقون من االستمتاع باألجواء 
الرائعة في ســيتي ووك بدبي، والتي أضفت 
على الفعالية لمســة خاصة من الحيوية في 
الهواء الطلق، ونحن في غاية الســعادة بأن 
نكون أول شــركة لتنظيــم الفعاليات تنظم 
الفاعلية على هذا المستوى في سيتي ووك، 
المشــروع يمثل منصة راقية لتسليط الضوء 
على أحــدث توجهات األناقة والموضة التي 

يقدمها أهم المصممات اإلماراتيات».

■ شخصيات بارزة في مجال الموضة حضرت الفعالية   |  البيان

■ استقطاب عشاق األناقة ■ احتفاء بالمواهب المبدعة في عالم التصميم 

علــى هامــش فعاليــات مهرجــان دبــي 
للمأكوالت، اختبر زوار كانتين الشــاطئ، 
أول مــن أمــس، تجربة مميــزة منحتهم 
فرصة التعرف علــى مذاقات متنوعة من 
مطاعم عدة يختــص كل منها بنوع خاص 
المأكــوالت، حيث قدمــت المطاعم  من 
المشــاركة فــي كانتيــن الشــاطئ أطباقاً 

مختلفة. 
وقدمت «هاجن داز» مذاقات مختلفة 

من اآليــس كريم بينما قدم «بارســلطة» 
الليموناضة بالســماق مــع الخبز بالجبن. 
وقدم «شوغارمو» بســكويت الشوكوالتة 
اللذيذ و«شيبي» الفالفل الممتازة والباراتا 
باللحــم. أمــا «جامبو غريــل»، فقد قدم 
أطباقــاً من المطبخ الســواحيلي كالدجاج 
المشــوي بتتبيلــة الفواكه الشــهية. وقال 
صاحــب «جامبــو غريل» فيرانــي عباس 
برعاية  الشــاطئ  «نعتبر»كانتين  محمــد: 
اتصاالت«من التجارب التي ال تنسى حيث 
سنحت لنا الفرصة لتقديم أطباق عدة من 

ضمنها المشاوي في أجواء رائعة».
واســتمتع الزوار بنكهة القهوة األصلية 
مــن «مــوكا 1450» وقال جوليــان لويزا، 
المدير لدى «مــوكا 1450»: «دخل»موكا 
1450 للسوق مايو الماضي لتقديم أفضل 
قهوة بأصولها من حول العالم مثل الجبال 
الزرقاء في جامايكا وهــذه المرة األولى 
التــي تقدم فرعاً مصغــرا حيث قد جذبنا 
عدداً أكبر من الزوار وباألخص بوجود هذه 
واالستمتاع  لالســترخاء  المناسبة  األجواء 

بالموسيقى واألنشطة الترفيهية«.

انطلقت في مــول اإلمارات، أول من أمس، 
فعالية فنون إعداد األطباق، التي تأتي ضمن 
مشاركة المول في مهرجان دبي للمأكوالت 
وشــراكته مع مؤسســة دبــي للمهرجانات 
والتجزئــة المنظمة للحدث، وتســتمر حتى 
مســاء اليــوم، حيث يقدم عدد مــن الطهاة 
المعروفين دروســاً في فن إعــداد األطباق 

وتقديمه بطرق جديدة ومبتكرة.
وقــد دعا المركز، من خالل هــذه الفعالية، 
الذواقة وعشاق الطعام إلى إظهار أفكارهم 
وإبداعاتهم في إعداد األطباق عبر الشبكات 
االجتماعيــة، حيــث ســتقوم لجنــة تحكيم 
من خبراء الطعام بتقييم الصور المشــاركة 
واختيــار أفضلها مــن حيث براعــة ترتيب 
الطعــام في الطبــق ومكوناته، وســيحصل 
الفائــزون على فرصة للفــوز بجائزة قدرها 

10 آالف درهم.
وضمــن مشــاركتها فــي هــذه الفعالية، 
قدمــت الشــيف ســيلفينا روي، عرضا في 
فنون تقديم األطباق استعرضت فيه براعتها 
أمــام الجمهور، الــذي تحلق حول مســرح 
الفعاليــة فــي الغاليريــا الجنوبيــة بالمول، 
وقدمــت 6 أطبــاق حلويات مبتكرة ســهلة 
اإلعــداد والتزيين مــن بينها طبــق «وردة 
دبي» المكون من كيكة الشوكوالتة ومحاط 
بأنواع مــن الزينة والزهــور المصنوعة من 
الفواكه الطازجة، كما قدمت سيلفينا، وهي 

طاهية ذات شــهرة عالميــة ومالكة لمطعم 
«أمنية بهارات» في دبــي، مجموعة نصائح 
للجمهــور من أهمهــا اســتخدام المكونات 

الطازجة في إعداد األطباق. 

ومــن الطهــاة الذين شــاركوا فــي الفعالية 
الشــيف تيم رايــدر، الفائــز ببرنامج الواقع 
«ماستر شــيف نيوزلندا 2015» والمعروف 
بشــغفه بتجربــة إعــداد أطبــاق طازجــة 
وصحيــة «من الحقل إلــى الطاولة» وتناول 

األطعمــة المفعمة بالمذاق في مواســمها، 
حيث استعرض يوم أمس، براعته في تقديم 

األطباق أمام الجمهور.
إلى ذلك، شارك في هذه الفعالية الشيف 
بول بوتيستا من مطعم «كومون جراوندز»؛ 
والشــيف وليــد من فنــدق شــيراتون دبي 
مول اإلمارات؛ والماســتر شــيف بيتسايولو 
روزاريــو من مطعــم «800 ديجريز بيتزا»، 
وغيرهــم من الخبراء الذين سيســتعرضون 
فنون إعداد أطباق الطعام بأبعادها الجمالية 

والتقليدية والريفية.

■ جمهور غفير حضر التظاهرة   |  البيان■  المطاعم المشاركة في الفعالية تقدم أطباقاً متنوعة  |  البيان

افتتحت الشــيخ
رئيس هيئة الش
والرئيــس التنف
القصباء بالشــار
لألطفال واليافع
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تعتبر إيزابيل دوس سانتوس، االبنة الكبرى 
لرئيــس أنغوال، شــخصية مثيــرة للجدل، 
والمــرأة األكثر ثــراًء فــي أفريقيا. ولكن 
األضواء عادت لتسلط عليها مجدداً بفعل 
تقاريــر جديدة حــول أن مصــدر ثروتها 
الطائلة ليس إال األموال العامة في بالدها. 
وأفادت صحيفة «وول ســتريت جورنال»  
أن إيزابيل دوس ســانتوس كانت صريحة 
بشــأن المشــكالت التــي تواجــه اقتصاد 
بالدها. وتشعر سيدة األعمال، البالغة من 
العمــر 42 عامــاً، بضيق األحــوال بعد أن 
تراجعت قيمة إمبراطوريتها الممتدة على 

قارتين بتراجع السوق العالمي للنفط. 

وقــدرت مجلــة «فوربــس» قيمــة ثروة 
هذه اإلمبراطورية بـــ3.1 مليارات دوالر 
بانخفــاض من 3.4 مليــارات دوالر العام 
الماضــي، وتراجع من 3.7 مليارات دوالر 

في العام 2014.
وغــدت دوس ســانتوس محــط االهتمام 
المثيــر للجــدل عقب توقيــع صفقٍة بين 
أنغــوال والبرتغــال بقيمة مئــات ماليين 
الــدوالرات، حيث وضعهــا ملفها الحافل 
موضع ذهول إعالمي وفرضيات متواصلة 
حــول مصدر رأســمال متدفــق من قدرة 
والدهــا علــى الوصــول إلــى العائــدات 

النفطية للبالد. 

ودافعت دوس ســانتوس عن استثماراتها 
بالقول إنها ليست «عبدة للمال»، وفصلت 
بين أعمالها والنظــام الذي يقوده والدها 

خوسيه إدواردو دوس سانتوس. 
إال أن الهوة العميقة بيــن ثروتها الطائلة 
وحالــة الفقر المدقع، التــي تفاقمت في 
ظل حكــم والدها الممتد علــى 37 عاماً، 
جعلتهــا محــط انتقادات مــن المعارضة 
األنغوليــة في الداخــل ومنظمات حقوق 
اإلنســان في الخارج. ســيما إذا علمنا أن 
ثلثي السكان الذي يبلغ عددهم 24 مليون 
نســمة يعيشــون بأقل مــن دوالرين في 

اليوم، وفق تقارير البنك الدولي. 

إال أن دوس ســانتوس، التــي ولــدت في 
الســوفييتي حيــث كان والدها  االتحــاد 
يــدرس الهندســة، حصلــت على شــهادة 
فــي االختصاص عينه مــن جامعة «كينغ» 
فــي لندن، وعادت إلى أنغــوال في أوائل 
التسعينيات خالل هدنة الحرب األهلية. 

لبناء  أنها اســتخدمت مدخراتها  وكشفت 
مقهى صغير باســم «ميامي بيتش»، الذي 
أصبح اليوم أحد أغلى النوادي الليلية في 
العاصمــة لواندا. وقالت تعليقاً على ذلك: 
«لطالمــا كانت لدي أمنيــة االعتماد على 

نفسي، وأال أبقى في جلباب أبي».

ادعــى عمــدة لندن بوريس جونســون، 
أخيــراً، أنــه أشــبه بجيمــس بونــد في 
األوروبي،  االتحــاد  «أشــرار»  محاربــة 
إال أن وزيــر الماليــة البريطاني جورج 
أوزبــورن كان له بالمرصــاد، ورّد عليه 
باســتهزاء قائــالً إن التخلي عــن االتحاد 
ليس «بالمغامرة المسلية» وهو الموقف 
نفســه الذي ســبقه إليه رئيــس الوزراء 

البريطاني ديفيد كاميرون. 
ميــل»  «ديلــي  صحيفــة  وأفــادت 
البريطانيــة، فــي تقرير نشــر أخيراً، أن 
جونســون قــارن بيــن احترافــه تحدي 
بروكســل ومغامــرات جيمــس بونــد، 
إال أن أوزبــورن اســتخدم منصة القمة 
االقتصادية لتوجيه سهام النقد والسخرية 
من العمدة العتيد وقرار تأييده الخروج 

من بوتقة االتحاد األوروبي. 
وأكد أوزبورن أن نظراءه وزراء المالية 
في لقاء قمة مجموعة العشرين، يتفقون 
علــى أن االقتصاد العالمي ســيعاني من 
انتكاسة خطيرة، في حال صوتت بريطانيا 
لصالح التخلي عن االتحاد األوروبي. ومن 
ثم أشــار بشــكل محدد ومقصود إلى أن 
انســحاب المملكة المتحــدة من االتحاد 
األوروبي ليس «مغامرة مســلية» بل هو 

قرار «جاد وقاتل».
أوزبــورن عقب  وجــاءت مالحظات 
تشــّبيه جونســون، الــذي ألهــب حملة 
الخروج من  بتأييده  االســتفتاء األخيرة 
االتحاد، نفســه بجيمس بوند في تحدي 
بروكسل. وقد أشار جونسون في حديث 
أجري معه في اآلونة األخيرة، من مكتبه 
المطــل على نهر التيمــز، إلى أن الفيلم 
األحدث من سلسلة جيمس بوند بعنوان 
«ســبكتر» قد تم تصوير بعض مشاهده 
فــي المكاتــب التابعة لرئاســة البلدية، 
وقــال معلقاً: «في هــذه األماكن أطلق 
جيمس بوند النار على الشــرير المصمم 
على تقويــض الديمقراطية حول العالم 
من خالل منظمة تتخطى حدود القومية. 

وأعتقد أن وجه الشبه واضح هنا».
إال أن أوزبــورن وجــد نفســه علــى 

جبهــة الدفاع، حين اتهمه ناشــطون في 
حملــة مناهضة االتحــاد األوروبي بجر 
اقتصــادات مجموعــة الدول العشــرين 
األقــوى إلــى تأييــد مخطــط الحكومة 
البريطانية المسمى «مشروع التخويف» 
وهو تكتيك تحاول الجهة الرســمية من 
خالله تســيير وجهة الناخبين نحو البقاء 
في االتحاد، عبر تضخيم مخاطر االنفصال 
الــوزراء  مجلــس  رئيــس  وكان  عنــه.  
البريطاني ديفيد كاميرون قد وجه انتقاداً 
الذعاً إلى جونســون أمام مجلس العموم، 
واتهمــه بتقديم مصلحته الشــخصية على 

مصلحــة بريطانيا، وذلك علــى أثر قراره 
االنضمــام إلــى وزيــر العــدل البريطاني 
مايكل غوف، وااللتحاق بمعســكر مؤيدي 

الخروج من االتحاد األوروبي. 
وفــي هــذا اإلطــار، أطلــت راشــيل 
جونســون شــقيقة بوريس لتروي القصة 
الحقيقيــة لمعاناة شــقيقها وانقباضه من 
قــرار التخلي عن االتحاد، حيث قالت إنها 
قادت سيارتها إلى أكسفورد شاير، حاملة 
معهــا طبق الزانيا مجمــداً وبعض الخس. 
ورأت لــدى وصولها بوريــس «مكوماً في 
منزلــه شــبه منعزل عــن العالــم، يخبط 

الشــخصي، بينما  بأصابعه على حاســوبه 
العالم ينتظر أي قرار سيتخذ».

وبعــد أن قــرر الثنائــي لعــب التنس 
خارجاً، الحظت أن أخاها برغم مراســلته 
كاميــرون بقــراره المحتمــل، كان «عقله 
يومض بسرعة كاإلشارة الضوئية» وفق ما 

اعترف لها عند السؤال عما يشغل باله. 
إال أنــه قال لهــا علــى أرض الملعب، 
وهو يشــير إلى حذائه الرياضي المتسخ: 
«أنظــري إننــا ننتعــل أحذية مــن ماركة 
(ولســون)  كــرات  ونســتخدم  (نايــك)، 
ومضــارب (برينس)، وهي كلها شــركات 

أميركية ال تشــكل جزءاً من أوروبا، أليس 
كذلك؟ ومع ذلك فإننا لم نتوقف عن شراء 

بضائعها، صحيح؟».
وكتبت، أخيراً، رســالة تقــول فيها إن 
الســبب الوحيــد وراء وضعهــا، ومخالفة 
أوامر بوريس بأنها أرادت أن يعلم الجميع 
بــأن كاميــرون كان مخطئــاً، ولم ينصف 
بوريــس، الــذي بنى قــراره بالخروج من 
االتحــاد األوروبي علــى مبدأ أنــه الحّل 

األمثل لبريطانيا وليس لبوريس. 
لكن بوريس نفســه غّير نسبياً وجهته، 
علــى ما يبــدو، وتراجع عن رأيــه المثير 

للجــدل بــأن التصويت على االنســحاب 
من االتحاد األوروبي ســيرغم بروكســل 
على منح بريطانيــا صفقة أفضل، بالقول: 

«الخروج يعني الخروج».
وأكد العمدة ضــرورة موافقة بريطانيا 
على «سلســلة أفضل من الترتيبات» بدًال 

من السعي نحو صفقٍة أخرى للبقاء. 
ورداً على الســؤال عــن إمكانية إجراء 
اســتفتاٍء ثــاٍن، قــال: «ال، الخــروج يعني 
الخــروج. ما أرغب به هــو الخروج ومن 
ثم التفاوض على سلســلٍة مــن االتفاقات 

التجارية حول العالم».

أطلــت باوال جونــز التي ارتبط اســمها 
لتقــدم حلقة  بيــل كلينتــون  بفضائــح 
جديــدة، أخيرا، كشــفت خاللها تفاصيل 
إضافيــة تتعلــق بمحــاوالت التحــرش 

المتكررة بها من قبله. 
وأفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، 
في تقرير نشر أخيراً، أن باوال جونز، التي 
أدت قضية التحرش بها في التســعينيات 
إلــى محاكمة كلينتون، تقــول اليوم إنه 
معتٍد متكرر، وأنه تحرش بها مرات عدة، 

عقب الحادثة األولى الموثقة. 
إذاعيــة  مقابلــة  فــي  جونــز  وقالــت 
معها:«إنه ال شــيء ممــا يصدر عن ذلك 
البشــرى يصدمها» في إشــارة إلى بيل 
الذي يمضي حيزاً كبيراً من الوقت اليوم 
فــي مواكبة الحملــة الرئاســية لزوجته 
هيالري كلينتون، وأضافت:«لديه مشكلة 

حقيقية».
وتذكــرت جونز أنهــا كانت تمر بمكتب 
الحاكم مرة أو مرتين يومياً لتســليم أو 

التقــت بكلينتون  البريد. وأنها  اســتالم 
وأحد عناصر الخيالة ذات مرة يســيران 
باتجاههــا، وما كان مــن كلينتون إال أن 
أبــدى إعجابــه بهــا وضمها إليــه بقوة، 
وأشار لرفيقه بالقول: «أال نبدو كالجميلة 

والوحش».
بالقول: «لدهشــتي لم  وتابعت جونــز 

أستطع إال أن أقول: ال تبدو كالوحش».
وتذكــرت أيضاً حديثاً غريبــاً مع عنصر 
الخيالــة الذي رأته بصحبة كلينتون، وقد 
بــدا وكأنه يتولــى مهمة جلب النســاء 
للحاكم الشــاب. وقد سألها مرة: «باوال، 
يريــد الحاكــم أن يعــرف مــا إن كنت 
مرتبطــة بعالقــة مع شــاب، وإن كنت 
تســتطيعين المجيء إليــه في وقت ما، 
ألن هيــالري فــي الخارج تقــوم ببعض 

األعمال الكثيرة».
وأجابته:«نعــم، أنــا مرتبطة مع شــاب 
وأعيش معــه، بحكم أنــه خطيبي وأننا 

سنتزوج قريباً».

فاجأ رئيس وزراء إيطاليا األســبق سيلفيو 
برلســكوني أقرب أصدقائــه باإلعالن عن 
حذفــه اللحوم من قائمــة طعامه واتباعه 

لنظام غذاء نباتي. 
وأفــادت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، 
فــي تقرير نشــر أخيــراً أن برلســكوني، 
المليارديــر البالــغ مــن العمــر 79 عاماً، 
الفضائحيــة  زالتــه  بكثــرة  والمعــروف 
وشهيته للحســناوات، قد أعرب عن قلقه 
إزاء رفــاه الحيوانــات، وألغى اللحوم من 

قائمة طعامه. 
وقد عرف المدان الســابق بتهمة التهرب 
مــن دفــع الضرائــب، وإقامــة حفــالت 
الـ«بونغا بونغــا» الصاخبة بأنه كان يميل 
إلــى تنــاول القليــل مــن الدجــاج أثناء 
محاوالته المتقطعــة التباع حمية إنقاص 
الوزن، وذلك حيــن يضطر مرغماً للتخلي 

عن تناول البيتزا المفضلة لديه. 
إال أن اإلمبراطور اإلعالمي قال لرفاقه في 
حزب «فورزا إيطاليا»: «الحيوانات كائنات 

مذهلة، كيف يمكنها قتلها، وتناولها؟».
وأبلغ فريق الطهاة في فيال ســان مارتينو، 
بضــرورة  الماجنــة،  الحفــالت  مســرح 
اســتبدال صلصــة «راغــو» الخاصة بطبق 
الباســتا، وكذلك المكونــات لتحل مكانها 

وصفة أخرى نباتية. 
كمــا أدهــش برلســكوني رفــاق العمل 
السياســي باإلعالن، أخيراً «أن الدفاع عن 
الحيــوان والبيئة يشــكالن أحــد المبادئ 
األساســية للحــزب»، وذلك خــالل إلقاء 
خطاب الموافقة على دعم حملة مرشــح 
«فورزا إيطاليا» ستيفانو باريسي لمنصب 

عمدة مدينة ميالنو.
وعلــى الرغم مــن أن تحول برلســكوني 
إلى النظام النباتي لم يقنع طبيبه، ســارع 
بعض النقاد إلى مالحظة أن هذه الخطوة 
قد تضعه في مصاف ليوناردو دا فينشــي، 
موقفــه  وتعــزز  وغانــدي،  وتولســتوي، 
بضرورة أن ينظر إليه كأحد كبار رجاالت 

إيطاليا العظام.

يخطط طالب جامعــة كينت البريطانية 
إلنجــاز تمثــال حديدي بارتفــاع 76.2 
متراً للمــرأة الحديدية ورئيســة وزراء 
بريطانيا الســابقة مارغريت تاتشــر في 
حرم الجامعة، لتشــجيع حســن السيرة 

والسلوك. 
وأفادت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، 
في تقرير نشــر أخيراً، أن العريضة التي 
رفعتهــا جمعية جامعة كينت المحافظة 
قــد انتقلت إلى المرحلــة الثانية لجمع 
التواقيــع، بعــد الموافقــة المبدئية من 
اتحاد كينت، وأصبحــت تقّرب الطالب 
خطوة من مشــاهدة المــرأة الحديدية 

تشرف عليهم من عل كل يوم. 
وفي غضون المهلــة القصيرة المتبقية، 
أظهــر 80 من أصــل 150 طالبــاً تقريباً 
دعمهــم بوضــع توقيعهــم. ويفيد نص 
العريضــة التــي تصــف كيف ســيبنى 
التمثــال على الطراز الروماني اإلغريقي 
مســتوحى مــن تمثــال رودس، إحدى 

عجائــب الدنيا الســبع للعالــم القديم: 
«سيرتفع التمثال على قاعدة من الرخام 
األبيض بعلو 15 متراً في الساحة مقابل 
النادي الليلي للجامعة. ومن شأن موقع 
التمثال أن يشــجع على حســن السلوك 
والســيرة تحــت أنظار تمثــال بارتفاع 

76.2 متراً».
وتبيــن أن إيميليــو كيبريانــو، رئيــس 
جمعيــة جامعة كينــت المحافظة، أحد 
العقــول المدبرة للحملــة. وقد وصف 
مرحلــة االنطــالق بالعريضــة كمحاولة 
«لإلضــاءة على المشــكالت» من خالل 
نظام العرائــض الحالي، وقال: «في ظل 
المعطيات القائمة، فإننا سنلتزم بها، في 
واقع قد ينعكس بشكل إيجابي حقيقي 

على كينت».
للخطــوة  معارضــة  أصــوات  وبــرزت 
باعتبارهــا مضيعة تامــة للوقت، حيث 
اقتــرع الطــالب بغــزارة لمنــع تمرير 

العريضة.

■ باوال جونز اتهمت بيل كلينتون بالتحرش بها مرات عدة  |  أرشيفية ■ تماثيل تاتشر هدفها تشجيع حسن السيرة والسلوك  |  أرشيفية■ برلسكوني تحول إلى نباتي لكي يعتبر أحد عظماء إيطاليا  |  أرشيفية

أجابت راشيل جونسون عن 
سؤال أخيها بوريس حول ما 
إذا كانت مســألة التصويت 
ستقســم العائلة، بــأن الدم 
ال ينقلب ماًء، وأنها ستكون 
دومــاً فــي معســكر أخيها، 
على الرغــم من منح صوتها 
لصالح معسكر كاميرون في 

استفتاء يونيو. 
قرار  أن  الكثيــرون  ويعتقد 
بـ«مغــادرة»  جونســون 
ليــس  األوروبــي  االتحــاد 
الســتقطاب  ســبيل  ســوى 
قاعــدة الحزب األساســية ، 
لكــن بوريــس رّد على ذلك 
بالقــول: «الناس يقولون أي 
شــيء، لكني ال أهتم، أريد 
مــن هؤالء التركيــز على ما 
عمدة  منصب  شغلي  أقوله، 
لندن هــو االمتيــاز األروع 

الذي حظيت به».

■ بوريس جونسون من أشد المناصرين لخروج بريطانيا من بوتقة االتحاد األوروبي |  أرشيفية



لصقــات األظافــر Nail patch art هــي 
عبــارة عــن طــالء األظافر الجــاف يأتي 
على شــكل شــرائح، يمكنــك لصقها على 
أظافرك كبديل عن طالء األظافر الســائل. 
وجميعنــا ال يحــب انتظار طــالء األظافر 
ليجــف، وأنت بالتأكيد ال تمتلكين الوقت 
الكافــي لتنتظري20 إلــى 30 دقيقة حتى 
يجف واألسوأ من ذلك إن تلف خالل هذا 
الوقت، ومــن ميزات الملصقــات تتجلى 
في كونها مقاومة للماء، لذلك ال تخشــي 
أبداً من مالمســة الماء ألظافــرك. وتأتي 

برسومات وطبعات مختلفة.

من فلكلور الشارع قبائل الماساي تأخذكم 
التصاميــم المســتوحاة مــن الطبيعة في 
قوالــب قوية الطابــع ذات أبعــاد أنثوية 
متأثــرة إلى حــد كبير بالخامــات الثمينة 
تبالغ في سعيها للحصول على تأثير ثالثي 
األبعــاد واالهتمــام الدقيــق فــى صناعة 
اإلكسســوار المنحوتــة والملفتــة للنظر، 
فالتزييــن ليس ســطحياً إنما هــو جزء ال 
يتجــّزأ من الفكرة المعتمــدة عدا الريش 
والجلــود والثيمات اإلفريقية واســتخدام 
الرســوم الجرافيكيــة إلــى جانب حاجب 
األلــوان الفنية ســاهم في إبهــار منقطع 

النظير يترافق مع خفة الوزن والحيوية .

 تعــود موضة األزيــاء الغجريــة وخاصة تنورة 
«كارمن» الشــخصية األوبرالية المســرحية عن 
رواية الفرنســي بروســبير مريميــه 1846 مع 
ختام فعاليات عروض أسبوع «موضة الفالمنكو» 
بنســخته الـــ 12 في إشــبيلية بإســبانيا، والتي 
احتــوت أزياؤه ألواناً صارخة مفعمة بالنشــاط 
والحيويــة. وشــارك خاللها 23 مصممــاً مهتماً 
بخطوط فن الفالمنكو العريق كشفوا عن خطوط 
الموضة واأللــوان المتعلقة بهــذا الفن العريق 
لعــام 2016، ومنهــم «جوس رابــوز» و«لويس 
فرنانديز» و«كريستســنا جراينيرو» و«ألخاندرو 
سانتازيو» و«فلورينسيو بيريز» وغيرهم الكثير. 

 النمــط الغجــري يحاكي المــرأة الحيوية التي 
تعشق اإلطاللة الملفتة والمرحة والتي ال يهّمها 
األناقة والكالســيكّية، إذ جاءت جميع الفساتين 
مطّبعــة وتحديداً باألقمشــة المطّبعة باألزهار، 
والتي عكست إلى حد كبير األسلوب البوهيمّي 
من خالل أكمامها الواســعة التــي تعكس أحياناً 
موضــة الكشــاكش أي Ruffles كمــا من خالل 
الدانتيل والكروشــيه  أقمشــتها، حيــث رأينــا 
يســيطر على هــذه الفســاتين المعالجة بحيث 
تبدو مغســولًة ومستخدمًة لمنح اإلطاللة لمسًة 
مســترخية بعيــدًة عــن التكلف. كذلــك تتألق 
بمالمــح التينيــة بتفاصيل من طبعــات الورود 
والدانتيل الناعم واألشرطة المزخرفة التي تبث 
الحياة في الجواكيت ذات الكشاكش والفساتين 

المنتهية بقصاٍت متعرجة.

 تتكرر األشــرطة الملونة في صيحاتها المتعددة 
لفكــرة التنورة الغجرية وتظهر كأحزمٍة عريضٍة 
مزينة بطبعاٍت يدويٍة تارًة وكأربطٍة من الدانتيل 
الفضــي محاكة فــوق تنانير مكّســرة مطبوعة 
بنقشــة الورود. وتحظى األكمــام باهتماٍم كبيٍر 
هذا الموسم فتأتي مزركشًة أو مزينًة بكشاكش 
مــن الدانتيــل ومربوطًة بأشــرطة ناعمــة. أما 
التطريز بنقشــة الورود فتأتي محاكًة باليد على 
حرير الّتول وتضفي لمســًة أثيريًة على اإلطاللة 

األنثوية. 

أمــا الطبعــات هــذا الموســم فتأتــي متعددة 
الطبقــات واألبعــاد ومتناغمــة مع الفســاتين 
الحريريــة الطويلــة التي تُلَبس علــى الوجهين 
والتنانير ذات الكســرات التــي تالمس الركبتين 
والفســاتين ذات الكشــاكش المتطايــرة التــي 
تعلوها الكابــات القصيرة. وتضفــي الجواكيت 
القصيرة المنتفخة المزينة باألشرطة والسراويل 
العريضة بخامة حرير الجورجيت لمســًة جريئًة 

وعصرية على اإلطاللة الرومانسية.
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زء ال  إنما هــو جز فالتزييــن ليس ســطحيا
ريش أ من الفكرة المعتمــدة عدا الر يتجــّز
خدام والجلــود والثيمات اإلفريقية واســتخ
جب الرســوم الجرافيكيــة إلــى جانب حا

قطع األلــوان الفنية ســاهم في إبهــار منق
ية .النظير يترافق مع خفة الوزن والحيوي

يمكن اإلحســاس ببســاطة تشــكيلة هذا 
الموســم من خالل األشــكال السهلة التي 
تركــز على فكــرة «الماكســي»، فمعظم 
الفســاتين تم لفها حول الجسم بجو يمنح 
الراحة بأسلوب الكاجوال، فاألوشحة التي 
تلف الرقبة تنسدل بلطف بشكل عمودي 
حتى كاحل القدم، وتجســيداً بارزاً للقطع 
الكالســيكية لحقبة الســبعينات والمرحة 
إلى أقصى حد والبســيطة في آن، بحيث 
تقلب القواعد رأســاً على عقب، بدءاً من 
فكــرة التصميــم ونهاية التفاصيــل التي 
تســلّط الضوء على منحنيات الجسم، فيما 
تُبرز كل إيماءة وحركة، وتألقت بأقمشتها 
المشــغولة بعنايــة فائقــة، والتي حملت 
كثيرة  والتفاصيــل  القوطيــة  اإليحــاءات 
التنميق، واألقمشــة المطّبعة، كانت أيضاً 
حاضــرة، فبــدت وكأن كل تصميــم فيها 
يحــاول أن يبحر عميقاً فــي التاريخ، وأن 
يروي قصــة ما من خالل هــذه الطبعات 
وطريقــة التطريــز الفاخرة التــي برزت 
على الصدر واألكتاف وتناثرت على طول 

الفساتين الخالّبة.
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أمسية شعرية جديدة اســتضافها مهرجان 
طيــران اإلمارات لــآلداب، أول من أمس، 
فــي مقــر مركــز دبــي الدولــي للكّتاب، 
والتي تميــزت بخصوصيتها في الجمع بين 
القصيــدة المكتوبــة باالنجليزيــة، وفرقة 
كــورال «الفيحــاء» القادمة مــن طرابلس 
بلبنــان، لُيحلّق الجمهور فــي الهواء الطلق 
إلــى عوالم جمعــت بين عذوبــة الكلمة 

وترانيم الغناء.
واســتمع الجمهور إلى قصائد 13 شاعراً 
وشــاعرة من مختلف األعمــار والثقافات 
العربية واألجنبية، والذين يشــكلون فريقاً 

بدبي ويتميزون بكتابــة القصيدة المكثفة 
الصادمــة. وتناولوا في أشــعارهم الجانب 
اإلنســاني من مأســاة الالجئين السوريين، 
وشــبح الموت الــذي اختطف عــددا من 
الهاربين عبر البحر بحثاً عن فرصة جديدة 
لهم في الحياة، والتي تركت أثرها العميق 
فــي نفوس المســتمعين كما الشــعراء، ال 

سيما األجانب منهم.

ساهم في النجاح النوعي لألمسية، برنامجها 
الذي كسر رتابة األمسيات التقليدية، ابتداًء 
بمشــاركة فرقة الكورال التي كانت تشدو 
عــددا من أغاني التراث العربي بين الحين 

واآلخــر، والزمــن المحدد لكل شــاعر أو 
شــاعرة بما ال يتجاوز الدقائق والتي كانت 
كفيلة بتركيز الحضــور في معاني القصائد 

دون الوصول إلى مرحلة الشرود. 
وتميز كل من الشعراء المشاركين وهم: 
هاجر عبد الســالم، كريســتين جان بالين، 
آن بريكين، فرح شــّما، دانا دجاني، فرانك 
دوالغان، ماري دوالغان، دانابيل جيتريس، 
زينة هاشم بيك، جمال إقبال، سارة صالح، 
هند شوفاني، روى زيناتي، بلونه وأسلوبه 
الخــاص الــذي كان يتفاعل معــه الجمهور 
بحماس بيــن الصمت العميــق والتصفيق 

الحار والتنهدات أو الضحك من القلب.

ويدرك من تابع األمســية أن جمالية القصائد 
التــي اســتمع إليها، نابعة من صدق مشــاعر 
كاتبيهــا لتحمــل جماليــة الكلمــة والعبارة 
والصــورة واإليقاع إحساســهم، دون ترجيح 
كفــة المضمــون أو الصنعــة علــى حســاب 
األخرى. بالتوازن نفسه قدمت أصوات كورال 
«الفيحــاء» التي ضمت 12 شــابة و14 شــاباً 
بقيادة المايســترو باركيف تاسالكيان، ضيف 
مهرجان كورال الشــرق األوسط 2016 الذي 

يقام في دبي خالل حتى 5 مارس الجاري.

أمــا أصغــر الشــاعرات التي تفاعــل معها 

الحضــور بحمــاس فهي فــرح شــما البالغة 
من العمــر 16 ســنة ومتعــددة المواهب، 
لتجمع في قصيدتها بين أســلوب الكوميديا 
السوداء وبراعة األداء، والتي ألقتها باللغتين 
العربيــة واإلنجليزية. وتمحــورت القصيدة 
حول مضيــف أو مضيفة الطيران التي تلقي 
على مســامع الركاب تعليمات السالمة قبل 
اإلقالع. وحملت تلك اإلرشــادات مفارقات 
الحيــاة منهــا: فــي الطائرة ســبعة مخارج 
تتضاءل معها فرصك في الحياة عند اقتراب 
الموت، وسترة النجاة تساعدك على السباحة 
لزمــن أطــول قليالً قبــل أن يفيــض البحر 
إلى داخلــك، ويرجى من أصحــاب القلوب 

الضعيفة عدم البكاء... وهكذا. 

افتتحت الشــيخة بدور بنت سلطان بن 
محمد القاســمي رئيس هيئة الشــارقة 
لالســتثمار والتطوير «شروق» المؤسس 
التنفيــذي لمجموعة كلمات  والرئيــس 
للنشــر أمس فــي القصبــاء بالشــارقة 
أول   - «مكتبــة»  مــن  األول  الفــرع 
مشــروع لألطفال واليافعين يجمع بين 
فكرتي المكتبــة والمقهى في اإلمارات 
والمنطقة - والتابع لمجموعة «كلمات»، 
وذلك تزامنا مــع اليوم العالمي للكتاب 
الذي تصــادف احتفاالته يــوم 3 مارس 

من كل عام.
التي ســيكون فرع  وتهدف «مكتبة» 
القصباء نقطــة االنطالق الفتتاح المزيد 
من الفروع لها فــي دولة اإلمارات إلى 
طــرح فكر جديــد لالســتمتاع بالقراءة 
والمطالعة بين فئات األطفال واليافعين 
والمســاهمة في إحداث تغيير حقيقي 
فــي حياة أجيــال المســتقبل من خالل 
تعزيــز اهتمامهــم بالكتاب فــي أجواء 
ممتعة يمكن أن يجتمعوا فيها مع أفراد 
أسرتهم أو يلتقوا أصدقاءهم وزمالءهم.

وقالــت الشــيخة بــدور بنت ســلطان 
القاســمي ان افتتــاح «مكتبــة» التابعة 
لمجموعــة كلمات يأتي تزامناً مع اليوم 
العالمــي للكتاب وفي هــذا العام الذي 
تخصصــه دولة اإلمــارات للقراءة ليأتي 
منســجماً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة 
فــي تشــجيع األطفــال واليافعين على 
القــراءة، وتحقيــق مزيد مــن التقارب 

بينهــم وبيــن الكتاب كــي يكونوا أقدر 
علــى فهــم واقعهــم والتعامــل معــه 
ولتوسيع مداركهم نحو آفاق المستقبل 

للمساهمة في تنمية وتطوير مجتمعهم 
ووطنهم.

وأكدت الشــيخة بدور القاســمي أن 

إنشاء «مكتبة» يتوافق مع رؤية صاحب 
الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن 
القاســمي عضو المجلس األعلى  محمد 

حاكم الشــارقة الرامية إلى نشر الثقافة 
والمعرفة في كافة أنحاء اإلمارة لتعزيز 
حضــور الشــارقة على خريطــة المدن 

العالميــة الرائدة ثقافيــاً ومعرفياً، إلى 
جانــب تحفيز األطفــال واليافعين على 
زيارة المكتبــات واتخاذ الكتاب صديقاً 
لهم يزودهم بالمعرفة الهادفة والتسلية 

البريئة.

حضر حفــل االفتتاح عبــد العزيز تريم 
التنفيــذي مدير عام  الرئيس  مستشــار 
ونورة  الشــمالية  بالمناطق  «اتصاالت» 
التنفيــذي  المكتــب  رئيــس  النومــان 
للشــيخة جواهر بنت محمد القاســمي 
وأحمد بــن ركاض العامري رئيس هيئة 
الشارقة للكتاب ومروان الصوالح وكيل 
وزارة التربيــة والتعليــم ومــروان بن 
جاسم الســركال المدير التنفيذي لهيئة 
الشارقة لالســتثمار والتطوير «شروق»، 
والدكتورة مريم الشناصي رئيس جمعية 
الشــحي  اإلماراتيين وجمال  الناشــرين 
مؤســس دار كتــاب للنشــر وعــدد من 
الكُّتــاب والمؤلفيــن. وتحتوي «مكتبة» 
على كافة إصدارات مجموعة «كلمات».

31
اختتمــت، أول من أمــس، أعمال الدورة 
التدريبيــة األولــى التــي نظمهــا معهــد 
الشــارقة للتراث عــن «التــراث الثقافي 
فــي اإلمــارات»، وتضمنــت محاضــرات 
شارك فيها عدد من المختصين والباحثين 

واألكاديميين.
وتهــدف الــدورة التــي اســتمرت أربعة 
أيام، إلى التعريف بعلــم التراث الثقافي 
وتســليط الضــوء علــى عناصــر التــراث 
الثقافي فــي اإلمارات وإيصاله للمتدربين 
الكادر  بطريقة علمية ومنهجيــة وتكوين 
التراث  المتخصــص في مجــال  الوطنــي 
والجامعين  الباحثيــن  وتزويــد  الثقافــي 

الميدانييــن باألدوات الالزمــة في مجال 
التــراث الثقافي وتدريبهم على أســاليب 

جمعه وصونه وحفظه.
وأوضح عبد العزيز المســلم رئيس معهد 
الشارقة للتراث أن هذه الدورة التدريبية 
تأتي انسجاما مع توجيهات صاحب السمو 
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
عضــو المجلــس األعلــى حاكم الشــارقة 
التي شــكلت رؤية معهد الشارقة للتراث 
وطموحه ألن يكون المؤسسة المتخصصة 
فــي رفــد الميــدان الثقافــي والتربــوي 
والســياحي بأطر بشــرية مدربة ومزودة 
بالمعارف والمهارات.     الشارقة - وام

يضــم معرض دبــي للصورة بيــن أركانه 
أكثــر مــن 700 عمــل فوتوغرافــي من 
إبــداع ما يزيد عــن 120 فناناً بمن فيهم 
بيــل برانــدت ودوروثــي النــغ وهنري 
كارتييه بريسون ودايدو مورياما وفرانك 
هارلي، الحاصل على وسام األمبراطورية 
البريطانيــة، وفــاروق إبراهيم وغيرهم 
من أبــرز المصورين العالميين. ويحتضن 
المعــرض «متحفاً مؤقتاً» فــي حي دبي 
للتصميم، من 16 إلى 19 مارس الجاري.

ويُقــام المعرض تحــت رعاية كريمة من 
سمو الشــيخ حمدان بن محمد بن راشد 
آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس 

التنفيذي، وتتولّى تنظيمه جائزة حمدان 
بن محمد بن راشــد آل مكتــوم الدولية 
للتصويــر الضوئي.كمــا أطلــق المعرض 
منصتــه الرقميــة، وقال علــي خليفة بن 
ثالــث، أمين عام الجائــزة «يتيح الموقع 
اإللكترونــي وقنوات التواصل االجتماعي 
الفنــون االطّــالع علــى عالم  لعاشــقي 
التصويــر الفوتوغرافــي فــي أي وقــت، 
وهما بمثابة المنّصة المتمّيزة التي نقدم 
من خاللهــا المزيد حول رؤيتنا واألعمال 
يســتضيفها  التــي  االســتثنائية  الفنيــة 
المعرض».          دبي - البيان

■ بدور القاسمي تتوسط الحضور خالل افتتاح «مكتبة»  | البيان

■ مبادرة تحقق مزيداً من التقارب بين األطفال والكتاب

لــن يقتصر جوهر عمل «مكتبة» 
على توفير مــكان ممّيز للقراءة 
وإنمــا ســتحرص علــى تنظيــم 
العديد من الفعاليات التي تحقق 
األهداف التي تســعى إليها ومن 
القرائية وحفالت  ذلك الجلسات 
والمســابقات  الكتــب  توقيــع 
الترفيهية،  واألمســيات  الثقافية 
بالمناسبات  االحتفال  إلى جانب 
الدينية والوطنية واأليام العالمية 
وكل ما يسهم في تحفيز األطفال 

على االهتمام بالكتاب.

■ زينة هاشم تلقي قصيدتها بمصاحبة كورال الفيحاء  |  البيان■فرح شما أصغر شاعرة متعددة المواهب
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■ محمد بن راشد يتوسط عدداً من المسؤولين والمشاركين   |  تصوير محمد هشام

■ سموه يستمع إلى أحد المشاركين في «دبي كانفس» بحضور مكتوم بن محمد ومنى المري ■ محمد بن راشد يستمع إلى أحد الفنانين

أكد صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دور اإلمارات 
الرائد في دعم اإلبداع بكافة صوره وأشكاله 
على جميع األصعدة محلياً وإقليميا وعالمياً؛ 
ســعياً وراء هدف مهم وهو تحقيق سعادة 
النــاس وتوفير الحياة الكريمة لهم ولألجيال 

المقبلة. 
وأشــار ســموه إلى أن اإلبداع الفني يعد 
الفكريــة والثقافية  للبنيــة  ركيزة رئيســية 
للشعوب، ومرآة تعكس مدى تقدمها ورقي 
مجتمعاتها، ووســيلة فعالة لتحقيق التقارب 
والوئــام بيــن أفرادها بنشــر قيــم الجمال 
والخيــر والتفاهــم لقدرة هذا الشــكل من 
أشــكال اإلبداع على تخطــي حواجز اللغات 

وتباين الثقافات.
ولفــت ســموه إلــى أن نهــج اإلمارات 
فــي تشــجيع اإلبداع جعلهــا محطة يحرص 
المبدعون في شتى التخصصات على التوقف 
فيها للقــاء وتبادل األفــكار ومقاربة الرؤى 
ومناقشــة التجارب، لما يجدونه في رحاب 
اإلمارات من بيئة تسمح لهم بإطالق العنان 
ألفكارهــم المبتكــرة وطاقاتهــم الخالقــة 
وتمكنهم من الوصول إلى مســتويات أرقى 
من اإلجادة لتقديم الجديد كل في تخصصه، 
مؤكداً ســموه أن دولتنــا ال تدخر جهداً في 
تعزيز تلك البيئة ورفدهــا بالمقومات التي 

تضمن لها مزيداً من االزدهار. 

جاء ذلك خالل زيارة صاحب الســمو الشيخ 
محمــد بن راشــد آل مكتوم، يرافقه ســمو 
الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب حاكم دبي، وخليفة ســعيد ســليمان، 
مدير عــام دائرة التشــريفات والضيافة في 
دبــي، ومنى غانــم المــري، المديــر العام 
للمكتــب االعالمي لحكومة دبــي، إلى مقر 
مهرجــان دبــي كانَْفس 2016 الــذي ينظمه 
«برانــد دبــي» الــذراع اإلبداعيــة للمكتب 
اإلعالمــي لحكومة دبي، بالشــراكة مع دبي 
للعقارات، وتستمر أعماله حتى الرابع عشر 

من الشهر الجاري. 
وتعّرف صاحب السمو نائب رئيس الدولة 
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكم دبــي خالل 
الزيــارة من منى غانم المــّري، إلى أهداف 
المهرجان الفني الســنوي ومســتجداته في 
ثاني انعقاد له، حيــث كانت الدورة األولى 
قد ُعقدت في شــهر مارس 2015 بمشــاركة 
نخبة من كبــار فناني الرســم ثالثي األبعاد 
في العالــم، والذين عاد جانــب كبير منهم 
للمشــاركة في المهرجان هــذا العام تقديرا 
لمــا وجدوه في دبي مــن حفاوة وترحيب، 
واهتمــام كبير بدعم اإلبداع الفني، الســيما 
وأن هذا الشكل من أشكال التعبير الفني لم 

ينتشر بعد بصورة كبيرة في المنطقة. 

وتجّول ســموه في أنحاء المهرجان، وشاهد 
جانبــاً مــن اللوحــات الفنية ثالثيــة األبعاد 
الموزعــة على امتــداد كيلومتريــن كاملين 
فــي منطقة «جي. بــي. آر»، الوجهة التابعة 
لدبي للعقــارات، التي وقــع عليها االختيار 
الستضافة فعاليات الدورة الثانية للمهرجان 
لكونهــا من مناطق الجذب المهمة في دبي، 
ويرتادهــا يومياً آالف الــزوار من مواطنين 
ومقيميــن وســائحين، بمــا يخــدم أهداف 
المهرجــان في تقريــب مفاهيم اإلبداع إلى 
الناس في أجواء عائلية تشجع الجمهور على 
التعــرف عن قرب إلى تلــك الفنون، خاصة 
وأن المهرجان يتيح للجمهور مشاهدة أهم 
فناني الرســم ثالثي األبعاد في العالم وهم 
ينفــذون أعمالهم ويمنحهم فرصة نقاشــهم 
واالطالع منهم على أسرار هذا الفن الفريد. 

وأعرب صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم عن ترحيب دولة اإلمارات 
بكل الضيوف المشــاركين في المهرجان، 
متمنيــاً لهــم دوام التوفيــق ومزيــداً من 
النجــاح والتميــز فــي أعمالهــم، حيــث 
توقف ســموه عند بعض اللوحات والتقى 
مبدعيهــا مــن الفنانين الذيــن جاؤوا إلى 
دبي من مختلف أنحاء العالم للمشــاركة 
فــي هــذا الحدث الــذي اعتبــروه منصة 
مهمة النطالق فن الرسم ثالثي األبعاد في 
منطقة الشــرق األوســط، مثمنين إطالق 
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■ نائب رئيس الدولة أثناء الزيارة يرافقه مكتوم بن محمد بحضور منى المري

■ وسموه خالل الجولة بحضور منى المري وسلطان السبوسي ■ نائب رئيس الدولة خالل الزيارة يرافقه مكتوم بن محمد بحضور منى المري

المهرجــان لجائزة عالمية لتشــجيع هذا 
الفــن نظــراً ألنهــا األولى مــن نوعها في 
العالم، وأبــدوا امتنانهم وتقديرهم لهذه 

اللفتة الكريمة والمبادرة الطيبة.

وأوضحــت منى المــّري أن مهرجان «دبي 
كانَْفس» يســتضيف هذا العام 30 فناناً من 
14 دولة من شرق العالم وغربه يشاركون 
بنحــو 60 عمالً فنيــاً متميزاً، تــم تصميم 
وتنفيذ جانــب كبير منها للمرة األولى في 
دبي، حيــث جاء بعض األعمال مســتلهماً 
للبيئة المحلية وعناصرها المختلفة، مشيرة 
إلــى أن المهرجان تم تمديــد فترة إقامته 
هذا العام إلى أســبوعين بدال من أســبوع 
واحد في دورتــه الماضية، إلتاحة الفرصة 
لشريحة أكبر من الجمهور لزيارة المهرجان 
ومشــاهدة مــا يضمه من أعمــال ربما لم 

يشاهدوا مثلها من قبل على الواقع. 

يُذكر أن مهرجان «دبي كانْفس» ال يقتصر 
على عرض اللوحات الفنية ثالثية األبعاد، 
ولكنه يتضمــن طيفاً منوعاً من الفعاليات 
المصاحبة التي تجعل منه تجربة متكاملة 
تســتهدف مختلــف الفئــات العمرية من 
جميع الجنســيات، إذ يتضمــن المهرجان 
ورش عمل متخصصة تتيح لعامة الجمهور 
التعرف على أساســيات هذا الفن ونشأته 
وتطــوره، عــالوة علــى ورش التدريــب 
لألطفــال التي ترحب بالمواهب الصغيرة 
لتعريفهــم بقواعد الرســم مــن مجموعة 
مــن كبار الرســامين العالمييــن، وغيرها 
من الفعاليات التي تناســب مختلف أفراد 
المهرجان  العائلة. وُيتاح للجمهور حضور 
بالمجان يومياً خالل ساعات عمله الممتدة 
من الســاعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة 
مســاًء خالل أيام األســبوع، ومن الساعة 
العاشرة صباحاً وحتى الحادية عشرة قبل 

منتصف الليل في عطلة نهاية األسبوع.

تحولت شــوارع منطقة «جي بي آر» 
في دبــي الى معرض مفتوح لرســوم 
ثالثيــة البعــد ضمــن الــدورة الثانية 
لمهرجان «دبي كانفس» الذي يشارك 
فيه 30 فنانا عالميا، ينجزون مباشــرة 
رســوما ســيبقى بعضها بشــكل دائم، 
وغصــت أرصفــة المنطقــة الممتدة 
بجانــب الشــاطئ، بفنانيــن ينجزون 

رسومهم الملونة .
وتحلــق حــول الرســوم مواطنون 
ومقيمون وزوار من مختلف األعمار، 
التقطــوا صورا تظهرهم يمتطون ظهر 
حصــان يشــارك فــي ســباق بميدان 
الخيــل، أو يقفون على ســلم عريض 
ويهّمــون بإطعام زرافة تطل برأســها 
مــن جــدار حولته الرســوم الى غابة، 
او يصطادون األســماك من بحيرة، أو 
يقودون ســيارة قديمــة الطراز تحلق 

فوق الغيم.
وقالت عضو اللجنة المنظمة شيماء 
المزروعــي لفرانــس بــرس «أحببنــا 
هــذه الســنة ان يتوســع المهرجــان 
بشــكل اكبــر، إذ ســيضم مــا بين 60 
و65 لوحــة لفنانيــن مــن الواليــات 
المتحدة وبريطانيــا وإيطاليا وهولندا 

والمكسيك وغيرها.
العريــض  الرصيــف  وعلــى 
لمنطقة»جــي بي آر«التي تغص برواد 
عمل  والمقاهي،  والمطاعم  الشــاطئ 
على  كابوليكويدو  اإليطالــي  الرســام 
إتمــام رســمة تمــزج بيــن الطبيعة 
األثرية،  والمبانــي  الخضــراء  الجبلية 
وفندق برج العرب أحد أفخم المعالم 
السياحية في دبي، ورسوم لرجل آلي 

وآالت أخرى.
وفي إطار سعي دبي الى تعزيز مكانة 
الفن فيها، ستبقى بعض الرسوم المنجزة 
فــي المهرجــان الذي يســتمر حتى 14 
مارس ، بشكل دائم.       دبي - أ ف ب



اختتمــت الليلة الماضية ورشــة التصوير 
الفوتوغرافــي التي نظمتهــا جمعية «كلنا 
اإلمــارات» فــي مقرهــا بمدينــة خليفة 
بأبوظبي بمشــاركة 75 هاوياً، وبالتعاون 
مــع رابطــة مصــوري اإلمارات شــركاء 
الجمعيــة فــي تنميــة المواهــب الفنية 

وكليات التقنية العليا.
الورشــة  المشــاركون فــي ختام  وقــدم 
مشاريعهم التطبيقية التنفيذية لما تعلموه 
في الدورة، وتضمن اليوم الختامي تنظيم 
برنامج عملي لتصويــر أربعة محاور كان 
األول حــول حفــظ النعمــة والثاني عن 
القراءة وأهميتهــا والثالث عن المحافظة 

على البيئة والرابع عن الهاتف والســلوك 
االجتماعي.

وأكــدت جمعيــة كلنا االمــارات ورابطة 
مصــوري االمــارات أهمية التــزام هواة 
التصوير بأدبيات ونظم ممارســة التصوير 
العام فــي المجتمعات ومراعاة خصوصية 
الشــخصية  وموافقاتهم  اآلخرين  وحقوق 
والعمــل على ابراز المنجــزات الحضارية 
والموروث الشــعبي بمــا يعزز من مكانة 
ويؤســس  الحضارية  االماراتي  المجتمــع 
لثقافة بصرية واعدة.          أبوظبي - وام

حضــر ســمو الشــيخ أحمد بن ســعيد آل 
مكتــوم رئيس هيئة دبــي للطيران المدني 
رئيــس مطارات دبــي، مبادرة «اســتعادة 
بصرك تفرحنا»، التي أطلقتها مطارات دبي 
بدعم من شركائها االستراتيجيين وبالتنسيق 
مع منظمة «أوربس»، التي تعنى بمكافحة 

العمى في الدول الفقيرة. 
وقد القت المبادرة نجاحاً كبيراً في تحقيق 
األهداف التي تم وضعها، حيث شــارك بها 
نحو 4 آالف موظف من مطار دبي الدولي 
والداعمــة، ووصــل  الراعيــة  والشــركات 
إجمالــي التبرعــات التي تــم تحقيقها في 
اليــوم األول إلطالقها إلــى أكثر من نصف 

مليون درهم.  وأشاد سمو الشيخ أحمد بن 
ســعيد بهذه المبادرة، وبكل من أسهم في 
دعمهــا وإنجاحها، مشــيراً إلى أنها تتواكب 
مع رؤية حكومتنا الرشــيدة بإسعاد الناس 

ومد يد العون للمحتاجين أينما كانوا. 
وشــهد الحدث الذي أقيم على أرض مطار 
آل مكتوم الدولي في دبي ورلد ســنترال، 
كل مــن جمــال الحــاي نائــب الرئيس في 
مطــارات دبــي، وبــول غريفيــث الرئيس 
التنفيــذي لمطارات دبــي، وكل من قنصل 
عام بريطانيا بول فوكس، وقنصل عام تركيا 
أردم اوزان، وعدد من كبار المسؤولين في 
■ أحمد بن سعيد يتوسط المشاركين في الفعالية  |  البيانمطار دبي الدولي.               دبي - البيان

على وقع إحدى حكايات العنصرية المســتوحاة من إرث العبودية التي ســادت فرنســا في 
القرون الماضية، رفع مهرجان الســينما الفرنســية «فرانكو فيلم» الستار، أول من أمس، عن 
نســخته السادســة، التي انطلقت فعالياتها في صاالت فوكس سينما بمول اإلمارات، وتستمر 
حتى 6 الجاري، ليشــكل المهرجان مناســبة جميلة الســتعادة تاريخ المهرج شوكوال المنسي 

وهــو الذي شــكل بقصتــه أحد فصول حكايات العبودية في فرنســا، فهــو أحد اولئك 
«الســود» الذين غادروا الدنيا بهدوء، بعد أن تناســته العاصمة باريس التي ضجت 

أزقتها وشــوارعها بشهرته خالل فترة نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن 
العشرين، أو ما يطلق عليها باسم «الفترة الجميلة»، حيث استطاع مع شريكه 

األبيــض «فوتيــت» ولمدة تزيــد عن 20 عامــاً، أن يخترعا 
«كوميديــا المهّرجيــن» التــي تدور حول شــخصيتين: 

المهرج األبيض، المهّرج األسود.

يذكرنــا هذا الفيلم الذي يحمــل توقيع الجزائرية 
المقيمــة فــي باريــس، ســامية شــاال، بواقــع 
«العنصرية» الذي طالما عانى منه ذوو البشرة 
الســوداء في أوروبا، وفيه اعادت سامية كتابة 
ســيرة المهرج باديال، بطريقــة درامية جميلة، 
تجاوزت فيها األســلوب الوثائقــي الذي اتبعته 
سابقاً في فيلم آخر حمل العنوان ذاته، ونفذته 
بالتعاون مع المخرج الفرنسي وتييري لوكلير، 
لتبين لنا أن «شــوكوال» ولد في كنف اســرة 
عانت مــن العبودية وجيء بهــا من أفريقيا 
إلى كوبا، صار يتيما وهو في ســن الطفولة 
بعد فقدانه لعائلته، وبيع إلى تاجر برتغالي 
ثم هرب إلى أوروبا، وفي أســبانيا التقى 
بمهرج معــروف فجعله خادماً له، بعدما 
أعجب بقوته البدنية وبموهبته كراقص، 

وصل إلى باريس برفقة «فوتيت» ليعمال معاً في «السيرك الجديد»، حيث ذاع صيتهما، حتى 
افترقا في 1905، ليتابع «شــوكوال» مســيرته بمفرده، محاوالً االنتقال لخشــبة المسرح ألداء 
شــخصية «أسود» في إحدى مسرحيات شكســبير، وهو ما لم يقبله الجمهور، ليغادر الخشبة 
وباريس نحو مدينة بوردو، حيث مات وحيداً منسياً في العام 1917. ورغم التركيز على سيرة 
«شــوكوال» الذاتية، إال أن المخرجة لم تتجاهل طبيعة األجواء االســتعمارية الفرنسية انذاك، 
والتي برزت في المشــهد الذي يزور فيه «شوكوال»، معرضاً تحضر فيه ثقافات الشعوب التي 

استعمرتها فرنسا، ليصطدم «شوكوال» هناك بواقع «السود» وطريقة معاملتهم. 

لعل أقســى مشــاهد الفيلم الذي لعب بطولته الممثل عمر سي، 
برزت بطريقة معاملة «األســود» والفكرة الذي ظلت مســيطرة 
على عقل «شوكوال» بأن «نجاحه» مرتبط بطاعته لشريكه األبيض، 
ليكرس موهبته ليكون «عبداً» محبوباً، وعليه تحمل صفعات شريكه 
األبيــض وتجاهــل ألمها أمــام ضحــكات الجمهور، وكذلــك طريقة 
«تعذيب» «شــوكوال» عندما أدخل للسجن لعدم امتالكه أوراقاً 
ثبوتية، حيث يطلب المأمور من جنوده أن «ينظفوه»، 
وهو ما كان له وقع مرير بقلب «شــوكوال» الذي 
يبدأ باالقتناع أن عليه رفض اإلهانة الموجهة 
إليه والتوقف عن تقبل صفعات شريكه 
األبيــض، والبــدء بتغيير نفســه، عبر 
تقديمها على خشــبة المسرح بقالب 

جديد. 
المخرجة ســامية لم تجنح إلى تغيير 
إيقاع الفيلم الدرامي بين صعود وهبوط، 
لتأتــي المشــاهد ذات ايقــاع واحد فقط، 
رغــم احتضان الفيلــم لمشــاهد صعبة كان 
لها أن ترفع وتيــرة اإليقاع وحجم الدراما، التي 
لعــب الممثل عمر ســي دوراً مهماً فــي تقديمها 
بصورة جميلة، حيث استطاع ان يتقمص شخصية 

«المهرج» بصورة جميلة، قريبة إلى القلب. 

■ شوكوال وفوتيت اخترعا كوميديا المهرجين

انطلقــت، أول مــن أمس، فعاليــات أيام 
الشلة الشعبية بوادي الحلو، وذلك بحضور 
الشــيخ ســعيد بن صقــر القاســمي نائب 
رئيــس مكتب ســمو الحاكــم بخورفكان، 
والشــيخ هيثم بــن صقر القاســمي نائب 
رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء وخميس 
ســعيد المزروعــي والــي منطقــة وادي 
الحلــو، والشــيخ محمــد بــن معضــد بن 

العويــس رئيس دائرة  هويــدن وعبدالله 
الثقافة واإلعالم بالشارقة، وعدد من أعيان 
ووجهــاء وادي الحلو والمنطقة الشــرقية 

وحشد كبير من الجمهور.
وقد جال الحضور في «القرية التراثية» 
التي أقيمت على أرض االحتفال التي ضمت 
ركــن الربابة وأركاناً أخــرى لبعض حرف 
الســيدات «الغزل والمهاواة والكرخانة»، 
قدمن فيها نماذج من الشــالت الشــعبية. 
وقد أشــار الشيخ سعيد بن صقر القاسمي 

نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان 
بجهود دائــرة الثقافة واإلعالم حيث تأتي 
أيــام وادي الحلو للشــالت الشــعبية بعد 
انتهــاء مهرجان خورفــكان الثقافي حيث 
عاشــت المنطقة الشــرقية حــراكاً ثقافياً 
مميزاً وســط تفاعــل من الجمهــور الذي 
تجــاوب مع هذه الفنــون اإلبداعية كونها 
جزء أساسي من تراثنا، وثمن الشيخ سعيد 
القاسمي الرعاية والدعم المادي والمعنوي 
المقدم من صاحب الســمو الشيخ الدكتور 

ســلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس 
األعلى حاكم الشــارقة، ذلــك الدعم الذي 
حقق للشــارقة رصيداً ممتازاً من التقدير 
العربي والدولي للدور الثقافي المميز لها، 
من جانبه قال الشيخ هيثم القاسمي نائب 
رئيس مكتب ســمو الحاكــم بكلباء «أيام 
الشــلة الشــعبية بوادي الحلو تضفي على 
الوادي جماًال يستحقه أبناء الوادي، ويذكر 
بما نســمعه من الشــعراء عادة من تغني 

بالوادي وكرم وطيب أبنائه».
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■ من العروض الموسيقية الشعبية 

تعاقدت الشــركة المنتجة لمسلســل 
«الخــروج»، المقــرر عرضــه خــالل 
الموسم الرمضاني المقبل، مع الفنانة 
التونســية درة، لتجســيد الدور الذي 
كان مــن المفترض أن تقدمه نظيرتها 
الســورية كندة علــوش قبل اعتذارها 
عــن المشــاركة فــي بطولــة العمل 

مؤخًرا.
«الخــروج» مــن تأليف محمــد الصفتي، 
ويخرجه محمد العدل، والعمل من بطولة 
الفنانين ظافر عابدين، وشــريف ســالمة، 
ورشا مهدي.  القاهرة- دار اإلعالم العربية

وافقــت الفنانة نجالء بــدر على بطولة 
فيلم «أنا تالين»، وتســتعد حالًيا للبدء 
في تصويره، إلى جانب عدد من األعمال 
الدرامية، التي تشارك في بطولتها، ومن 
المقرر عرضها خالل الموسم الرمضاني 
مسلســل  مقدمتهــم  وفــي  المقبــل، 
«رصاصة رحمة» أمــام النجمة القديرة 

يسرا.
«أنــا تالين» عمــل ســينمائي ينتمي إلى 
نوعية األفالم الروائية القصيرة، ويشــارك 
فــي بطولة العمــل الفنان فراس ســعيد، 
ومن تأليف حميد مدين، ويتولى إخراجه 
روبير عوني. القاهرة- دار اإلعالم العربية
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توقــع المركز الوطني لألرصاد الجوية والــزالزل أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى 
غائم أحيانا، وتزداد كميات السحب مع آخر الليل وصباح األحد، خاصة غرباً قد يصاحبها 
ســقوط بعض األمطار، تمتد تدريجياً إلى باقي مناطق الدولة، كما تنشــط الرياح خاصة 

فوق البحر وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة.
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فيلسوف يوناني ( أفالطون (427 - 348 ق.م)
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فــي حديــث بيني وبين أحــد المصرفيين الخليجيين ســألني وهو يظن أن من 
يكتب عموداً في صحيفة يومية يملك اجابة عن كل سؤال، ويعرف من األسرار 
مــا ال يعرفهــا غيره، باعتباره مــن المطلعين على بواطن األمــور، وهو ظن أو 
فكرة ال أســاس لها من الصحة، إال اذا كان هذا الكاتب من وزن محمد حســنين 
هيكل مثالً أو من يماثله في القرب من أصحاب القرار، لكن بما أن المثل يقول 
(الصيت وال الغنى)، فقد جعلته يتحدث ويســأل وأنا أنصت وأناقش في واحد 

من أكثر الموضوعات أهمية عندنا هنا في اإلمارات!
يقول المصرفي: لقد اســتنكرت كما بقيــة المصرفيين أن وفد كبار المصرفيين 
اإلماراتييــن كان فــي معظمــه من غير الجنســية اإلماراتية، حيــث ضم الوفد 
شــخصين إماراتييــن فقط من مجمــوع وفد معظمه من الجنســيات األوروبية 
واآلســيوية، وقال إن هذه المســألة دائماً ما تلفت نظر أعضاء الوفود األخرى 
مــن كبار المديرين التنفيذيين للمصارف في الــدول الخليجية، وهم مواطنون 
من تلك الدول، وليس بينهم أجنبي واحد، بينما يأتي الوفد المصرفي اإلماراتي 

وليس من ضمنه سوى مدير واحد مواطن او اثنين فقط!
هــذه الظاهرة تثير االســتغراب فعــالً، نظراً لما تتميز به اإلمارات من ســمعة 
دولية رائعة في جميع المجاالت، وما تحظى به من مراكز متقدمة في مجاالت 
الشــفافية والحوكمة، وسياســات التوطين واالســتثمار في العنصــر المواطن، 
ولما توليه القيادة من دعم واضح للموارد البشــرية من الشــباب من الجنسين 
وتمكينهم في كل األعمال والوظائف، كما أن اإلمارات تعمل منذ سنوات طويلة 
على مسألة توطين القطاع المصرفي في مستوى اإلدارة العليا وفي المستويات 
األقــل، وهناك لجنة تعمــل في هذا االتجاه كما أن هناك قرارات وقوانين تلزم 
المصارف بالتوطين حســب نســب محددة، وغير ذلك من الجهود المشهود لها 

بالقوة واألهمية!
إن مالحظــة المصرفي في مكانهــا، ألن توطين اإلدارة العليــا صانعة ومتخذة 
القــرار فــي المصارف الوطنية علــى األقل له عالقة بالناحيــة األمنية، وبتنفيذ 
سياســات التوطيــن، وبتقديــم صورة جيدة لسياســات الضبــط والتوطين في 
اإلمــارات (كبار المديرين التنفيذيين اإلماراتيين في المصارف الوطنية الكثيرة 
يعــدون علــى أصابع اليد الواحدة)! المســألة ال عالقة لهــا باألناقة القومية أو 
(البرســتيج) العام أمام العالم فقط، ولكنها تتغلغــل في نظام األمن المصرفي 
وصنع سياســات التوظيف والحوافــز وضبط حركة المال وحركة االســتقاالت 
والســيطرة على المســؤولين بالدرجة األولى عن تحويل بيئــة العمل الى بيئة 
طاردة وبالتالي نشــر ثقافة ســلبية عن الشــباب اإلماراتيين المتقاعسين الذين 
ال يحتملــون أعباء العمل المصرفي، وفق نظام صارم وقاس من حيث التوقيت 

ونظام اإلجازات والمرتبات..  التساؤل بحاجة إلجابة مقنعة!!

قــال علماء الفلــك إنهم اكتشــفوا مجرة 
تكونــت بعد 400 مليون ســنة فقط على 
حصــول االنفجــار العظيــم، وهــي أبعد 
مجــرة يتم اكتشــافها حتــى اآلن، وتقع 
المجرة المســماة (جــي إن-زد11) على 
بعــد 13.4 مليار ســنة ضوئية من كوكب 
األرض ، وكانت قد رصدت ألول مرة قبل 
عامين خالل مســح أجراه تلسكوب هابل 
للفضاء السحيق.   رويترز 

 بقدرة كبيرة على تطويع اآلالت اإليقاعية 
وموهبــة فــي المــزج بيــن الموســيقى 
الشرقية والكالســيكية قدم عازف اإليقاع 
والموســيقي اللبنانــي روني بــراك حفالً 
مميــزاً ضمن مهرجــان البســتان الدولي 
للموسيقى الكالسيكية في بلدة بيت مري 
بجبل لبنان، وأطلقت إدارة المهرجان على 
األمسية التي أقيمت مساء اول من  أمس 
عنــوان «حفلــة مفاجئة» وتحــت  عنوان 
الذكرى  بمناسبة  والموســيقى)  (شكسبير 
الكاتب والشــاعر  الرابعة لوفاة  المئويــة 
اإلنجليزي.    بيروت - رويترز

فيليب السادس ملك إسبانيا وزوجته الملكة يتيسيا خالل زيارتهما معرض ميغيل دي سرفانتس، الذي تم افتتاحه أمس في  
المكتبة الوطنية، بالعاصمة اإلسبانية مدريد. وسرفانتس هو أديب إسباني ُعرف برائعته «دون كيشوت».   |  أيه بي اي

مجموعة من عارضات األزياء يقدمن على مسرح مجهز بديكور فاخر، نماذج من إبداعات كريستيان ديور  
خالل عروض خريف وشتاء 2016 - 2017 لألزياء الجاهزة أمس في العاصمة الفرنسية باريس.   |  أ ف ب

صــرح ممثل عن ضحايا طائــرة «جيرمان 
وينغــز» المنكوبــة بأن مدرســة الطيران 
أريزونا  التابعة لشركة «لوفتهانزا» بوالية 
األميركية ســتكون مخاطبة بدعوى مدنية 
الدوالرات  بمالييــن  بتعويضات  تطالــب 
على صلة بحادثة سقوط الطائرة األلمانية 
بجبال األلــب الفرنســية، وكان أندرياس 
لوبيتز مســاعد الطيار، ويعتقد أن لوبيتز 
أســقط الطائرة متعمداً في 24 مارس من 
عام 2015 ما أســفر عنه مقتل جميع من 
كانــوا على متنها، ومــن الممكن أن يصل 
التعويض المستحق لكل واحد من الضحايا 
د ب أ إلى خمسة ماليين دوالر.  

لألســماك  األميركيــة  الهيئــة  اقترحــت 
والحياة البرية حذف الدب األشــهب من 
قائمــة الحماية االتحادية لألنواع المهددة 
باالنقــراض، بمنطقــة متنــزه يلوســتون 
القومــي وحولهــا، معتبــرة أن أعــداده 
تزايــدت بصــورة كافيــة خــالل العقود 
األخيــرة، وتشــير التقديرات إلــى زيادة 
عدد الدب األشــهب في منطقة يلوستون 

الكبرى .
ويثير أنصار حماية البيئة المخاوف بانها ال 
تزال معرضة للخطر إذا رفعت الضمانات 
كودي - (وايومنغ)- رويترز االتحادية .  

 صــرح ناشــط فــي مجــال الحفــاظ على 
البيئة  أن أعــداد فصيلة من القرود مهددة 
باالنقراض ارتفعت بنســبة خمسين بالمئة 
علــى األقل بعد اكتشــاف مجموعة جديدة 
من هذه القردة بوســط فيتنام، واكتشــفت 
النباتية والحيوانية  للحياة  الدولية  المنظمة 
خــالل عملية بحث ميداني فــي اقليم كون 
توم بفيتنام 500 على األقل من قردة الدوك 
ذات الســيقان الرمادية فــي منطقة غابات 
وسط البالد. وبينما وضعت تقديرات سابقة 
العــدد اإلجمالي لتلك القردة بما يتراوح ما 
هانوي - د ب أ بين 800 وألف قرد.  

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يقف أمام أحد  
األعمال الفنية خالل زيارته أمس لفعاليات مهرجان دبي كانفس، الذي ينظمه براند دبي.   |   تصوير - محمد هشام

من قصيدة «هجروَك بعَد صبابٍة» 

شاعر مصري (1881 - 1937 م)

شهد جمرك جســر الملك فهد محاولة تهريب 
غريبــة مــن نوعها تمثلت في كشــف محاولة 
أحد القادمين إدخال فتاة أجنبية إلى المملكة 
بطريقة غير مشروعة وذلك بعد أن تم إخفاؤها 
بالقرب من الدواسات األرضية للمقعد الخلفي 

وتغطيتها للتمويه.
وصرح ضيــف الله العتيبي مديــر عام جمرك 
جسر الملك فهد بأن مركبة قدمت فجر الثالثاء 
(الماضي) إلى الجمــرك وبإنهاء إجراءاتها عثر 
على فتــاة من جنســية أجنبيــة مخبأة خلف 
مقعد الســائق بالقرب من الدواسات األرضية 
للمقعــد الخلفــي ومغطــاة بمالبــس لغرض 
التمويه علــى المراقب الجمركي، مبيناً أنه تم 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة حيال ذلك.
وأكــد مدير عام جمرك جســر الملك فهد على 
الجهود الكبيرة التي تبذلها الجمارك السعودية 
في ســبيل منع دخول كل مــا يخالف األنظمة 
ودخول األشخاص بطرق غير مشروعة، منوهاً 
في الوقت نفســه بالنجاحــات المتميزة التي 
تحققها كافة المنافذ الجمركية (البرية، الجوية، 
البحريــة) فــي مجال مكافحــة التهريب بكافة 

الفتاة التي تم إحباط محاولة تهريبها أنواعه. واس
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