
Weekly

091936

www.albayan.ae <11<23

30 11

وجه الرئيس األميركي دونالد ترامب تحذيراً 
شــديداً إليران قائًال إنها تلعب بالنار وإنه لن 
يكــون طيباً مع طهران مثل الرئيس الســابق 
أوباما، فيما قال مستشار األمن القومي للبيت 
األبيــض إن أيــام غض الطرف عــن األعمال 

العدائية إليران انتهت.
وتزامــن ذلك مــع قيام واشــنطن بفرض 
عقوبات جديدة على طهران وصفها مسؤول 
كبير في اإلدارة األميركية بأنها مجرد خطوات 
أوليــة رداً على ســلوك إيران االســتفزازي، 

وأن هنــاك عقوبــات أخرى ســتفرض. وقال 
ترامب فــي تدوينة على حســابه عبر تويتر  
«إيران تلعــب بالنار» «إنهــم اليقدرون كم 
كان الرئيس أوباما طيباً معهم.. لست كذلك».
مــن جهة أخرى دعا معالــي الدكتور أنور 
بــن محمــد قرقاش وزيــر الدولة للشــؤون 

الخارجيــة طهران إلى التوقــف عن التدخل 
في الشــأن العربي وقال فــي تغريدات عبر 
«تويتــر»، إن المنطق يحتم أن تتوقف إيران 
عن التدخل العابث في الشــأن العربي، وأن 
تتعامل إيجابياً مع المبادرة الخليجية للحوار 
القائم على أســس راســخة واضحة.  وأضاف 

قرقــاش أن هــذه األســس أساســها احترام 
الســيادة بعدم التدخل في الشــأن الداخلي 
والتوقف عن تصدير الثورة واالعتراف بمبدأ 
المواطنــة واالنتماء للدولــة الوطنية. وتابع 
معاليه: ليــس من مصلحة إيــران والمنطقة 
سياســة المواجهــة مع واشــنطن التي نراها 

تتبلور أمامنا، وتغيير النهج اإليراني اإلقليمي 
أساســي في هذه الفترة، منوهاً بأن سياسات 
المكابــرة اإليرانيــة والتدخل في الشــؤون 
العربية هي التي أججت المشــهد اإلقليمي، 
والحل ليس في التصعيد، بل في احترام الجار 
وعقالنيــة التوجه. وفي غضون ذلك افتتحت 
إدارة الرئيس األميركي العقوبات على إيران 
أمس بفرضها على 13 شخصاً و12 كياناً، بعد 
سلســلة تحذيرات وجهها البيت األبيض إلى 
طهران بشــأن إجرائها اختبــاراً على صاروخ 
باليســتي وغير ذلك من األنشــطة المزعزعة 

الستقرار المنطقة.

121310

<17

 محمد بن راشد وحمدان بن محمد يتوسطان العرسان بحضور طحنون وسيف بن محمد  |  تصوير: محمد هشام

أمرت وزارة الدفاع األميركية «بنتاغون» 
بنشــر مدمرة قبالة ســواحل اليمن رداً 
على هجوم شــنه المتمردون الحوثيون 
على فرقاطة سعودية. وقال مسؤول في 
«بنتاغون» إن المدمرة كول تتمركز اآلن 
فــي منطقة باب المندب، وتم نقلها إلى 
المنطقــة رداً على ما حــدث للفرقاطة 
الســعودية. وتنتشر ســفينتان برمائيتان 
حربيتان هما يو اس اس كومســتوك ويو 
اس اس ماكين، في المنطقة نفسها حيث 

المدمــرة كول. سياســياً، قالت  تتمركز 
مصــادر يمنية لـ«البيــان» إن المبعوث 
األممي إلى اليمن إســماعيل ولد الشيخ 
أحمــد وصل العاصمــة األردنية بغرض 
إحيــاء عمل اللجنة العســكرية المكلفة 
باإلشــراف على وقف إطــالق النار التي 
يفتــرض أن تتلقــى تدريبــاً مكثفاً قبل 
أن تنتقل إلى جنوب الســعودية للعمل 

من هناك. 
ويسعى المبعوث األممي عبر وسطاء 
إقليمييــن إلى إقناع الطــرف االنقالبي 

بإرسال ممثليهم في اللجنة.

أكدت األمم المتحدة أن فكرة المناطق 
اآلمنة لن تنجح داخل سوريا في حماية 
الفارين من الحرب، وهي فكرة طرحتها 
إدارة الرئيس األميركــي دونالد ترامب 
وحظيــت باهتمام إقليمــي كان آخرها 
مناقشــة العاهل األردني الملك عبدالله 
الثاني للفكرة مع ترامب في واشــنطن 
أول من أمس.  وقــال رئيس المفوضية 
السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 
فيليبــو غرانــدي بمؤتمــر صحافي في 

بيــروت، إنه فــي ظل التشــظي وعدد 
األطــراف المتقاتلــة ووجــود جماعات 
إرهابيــة فــإن ســوريا ليســت المكان 
الصحيــح للتفكيــر في مثل هــذا الحل.  
وترحــب تركيا بإقامــة مناطق آمنة في 
شــمال ســوريا فيما يرفضه النظام. من 
جهة أخرى تواصل الجدل بشأن مسودة 
الدســتور الذي اقترحته روسيا لألطراف 
السورية في مؤتمر أســتانة، حيث أفاد 
مســؤول تركــي بأن بــالده والمعارضة 
الســورية رفضتــا إجــراء أي نقاش في 

الوقت الحاضر بشأن الدستور.

أكــدت دولــة اإلمارات أن االســتهداف 
اإلرهابــي لمتحــف اللوفر فــي باريس 
أمس يؤكد الطبيعــة الظالمية لإلرهاب 
ومحاوالتــه الدؤوبــة لتدميــر التــراث 
اإلنساني. ودانت اإلمارات بأشد العبارات 
الجريمة اإلرهابيــة النكراء التي تعرض 
خاللها جندي فرنسي للطعن بسكين من 
قبــل أحد اإلرهابيين ما أدى إلى إصابته 
بجــراح عند مدخــل المتحف.  وذكرت 
وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولي في 

بيان أن اإلمارات إذ تدين بكل قوة هذه 
الجريمــة النكراء تؤكــد تضامنها الكامل 
مــع الجمهورية الفرنســية الصديقة في 
مثل هــذه الظروف ووقوفها إلى جانبها 
فــي كل ما تتخذه من إجــراءات لحفظ 
أمنها وأمن وسالمة مواطنيها والمقيمين 

على أراضيها.
عســكرية  دوريــة  رجــل،  وهاجــم 
بالســاطور قــرب متحــف اللوفــر في 
باريــس، صارخــاً «الله أكبــر»، قبل أن 
يصــاب بجروح خطيــرة عندمــا أطلق 

18>18>21>جندي النار عليه.

هطلــت أمس أمطار غزيرة على مناطــق متفرقة في الدولة، صاحبها رياح 
بــاردة محملة بالغبــار وعواصف رملية، أدت إلى اقتالع أشــجار والفتات 
إعالنية، حيث تحركت فرق العمل في دوائر البلديات على الفور إلزالة ما 
خلفته الرياح، فيما حذرت الشرطة السائقين من خطورة السرعات العالية 
نظراً لتدني الرؤية األفقية. ويتوقع المركز الوطني لألرصاد الجوية أن تخف 
حالة عدم اســتقرار حالة الطقس اليوم تدريجياً، بينما يستمر نشاط الرياح 
الشــمالية الغربية على المناطق المكشــوفة وفــوق البحر وتؤثر في البحر 
بشــدة وتؤدي إلى تدنــي الرؤية األفقية. وأدى انخفــاض درجات الحرارة 
إلــى ما دون الصفر أمس في رأس الخيمة إلى تحول جبل جيس إلى لوحة 
بيضاء، حيث شــهدت قمة الجبل تســاقط كميات كبيرة مــن الثلوج، فيما 
أغلقت شرطة رأس الخيمة الطريق المؤدي إلى الجبل والوديان أمام حركة 

06-07>المركبات حفاظاً على سالمة المرتادين.

حضــر صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الــوزراء حاكــم دبي، رعــاه الله، 
يرافقه ســمو الشيخ حمدان بن محمد بن 
راشــد آل مكتــوم، ولي عهــد دبي، حفل 
االســتقبال الذي أقيم فــي قاعة الخبيصي 
لألفــراح فــي مدينــة العين مســاء أمس 

بمناسبة أفراح الخييلي.
وبــارك ســموه إلــى قبيلــة الخييلــي 
أفراحهم بزفاف هذه الكوكبة من شبابهم، 
متمنياً للعرسان دوام الفرح والسعادة في 
ظل حياة أســرية وزوجية آمنة ومستقرة 

02-03>ورغيدة.
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■ وسموه يصافح سلطان بن زايد بحضور خليفة سليمان 

■ سلطان ونهيان بن زايد خالل الحفل

■ سلطان ونهيان بن زايد خالل الحفل  

■ نائب رئيس الدولة خالل الحفل  

حضر صاحب الســمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتــوم، نائب رئيس 
الــوزراء  رئيــس مجلــس  الدولــة 
حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه ســمو 
الشــيخ حمدان بن محمد بن راشد 
آل مكتــوم، ولي عهــد دبي، حفل 
االســتقبال الــذي أقيــم فــي قاعة 
الخبيصــي لألفراح في مدينة العين 
مساء أمس لمناسبة أفراح الخييلي.

نائب  الســمو  صاحــب  وبــارك 
مجلــس  رئيــس  الدولــة  رئيــس 
الوزراء حاكــم دبي، رعاه الله، إلى 
قبيلــة الخييلــي أفراحهــم بزفاف 
هــذه الكوكبة من شــبابهم، متمنياً 
للعرســان دوام الفــرح والســعادة 
في ظل حياة أســرية وزوجية آمنة 

ومستقرة ورغيدة.

 وحضر الحفل سمو الشيخ سلطان بن 
زايــد آل نهيان ممثل صاحب الســمو 
رئيس الدولة وسمو الشيخ طحنون بن 
محمــد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي 
في المنطقة الشــرقية وســمو الشيخ 
ســيف بن محمــد آل نهيان وســمو 
الشــيخ ســرور بن محمــد آل نهيان 
وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان 
رئيس مجلس أمناء مؤسســة زايد بن 
ســلطان آل نهيــان لألعمــال الخيرية 
واإلنسانية والفريق سمو الشيخ سيف 
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية وســمو الشيخ 
حامــد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان 
ولي عهد أبوظبي وســمو الشيخ عمر 
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
أمنــاء مؤسســة زايد بن ســلطان آل 
نهيــان لألعمــال الخيرية واإلنســانية 
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■ سموه خالل الحفل بحضور سيف بن محمد 

■ سيف وخالد بن زايد مع العرسان  

■  عمر بن زايد وأحمد السويدي ■  سيف بن محمد ونهيان بن زايد 

■ محمد بن راشد وحمدان بن محمد وطحنون بن محمد  ■ محمد بن راشد وطحنون بن محمد  

■ حمدان بن محمد خالل الحفل   ■ محمد بن راشد وطحنون بن محمد وحامد بن زايد 

وســمو الشــيخ خالد بــن زايد آل 
نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسســة 
زايد العليا للرعاية اإلنسانية وذوي 
االحتياجــات الخاصة ومعالي أحمد 
خليفــة الســويدي ممثــل صاحب 
والشــيخ  الدولــة  رئيــس  الســمو 
الدكتور هزاع بن ســلطان بن زايد 
آل نهيان والشــيخ الدكتور خالد بن 
ســلطان بن زايد آل نهيان والشيخ 
ســلطان بن طحنون آل نهيان عضو 
المجلــس التنفيذي والشــيخ هزاع 
بن طحنــون آل نهيان وكيل ديوان 
ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية 
والشيخ حمدان بن محمد بن خليفة 
بن زايد آل نهيان والشــيخ زايد بن 
محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان 
ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب 

وزير شؤون الرئاسة.
 وحضر الحفــل كل من عويضة بن 

ســهيل الخييلــي وحمد بن ســهيل 
الخييلي لمناســبة زفــاف أنجالهما 
الشــباب عبداللــه بــن أحمــد إلى 
كريمــة هــادف حــارب بــن مغير 
الخييلــي وســهيل بــن عويضة إلى 
كريمــة حمد بــن ســهيل الخييلي 
وجابر بن حمد إلــى كريمة مبارك 
بــن جمعة بن مغير الخييلي وحمد 
بــن عويضــة إلى كريمــة حمد بن 
سهيل الخييلي وســلطان بن أحمد 
إلــى كريمــة عويضــة بن ســهيل 
الخييلــي ومبارك بــن عويضة إلى 
كريمــة حمد بــن ســهيل الخييلي 
وسعيد بن أحمد إلى كريمة محمد 

راشد بن سبت الخييلي.
 كمــا حضــر الحفــل عــدد من 
الشيوخ وأبناء القبائل وأعيان البالد 
وكبار المســؤولين فــي الدولة من 

مدنيين وعسكريين.  
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ناشــدت ســفارة الدولــة فــي العاصمــة 
الرومانيــة «بوخارســت» مواطني الدولة 
المتواجدين في رومانيا حالياً بأخذ الحيطة 
والحذر وعدم التواجد في أماكن التجمعات، 
وذلك لما تشــهده البالد في الفترة الحالية 
من مظاهــرات واضطرابــات، ودعت إلى 
التواصل مع أعضاء السفارة في بوخارست 

على الرقم: (0040212317676).
وتشــهد رومانيا مظاهرات منذ ثالثة أيام 
عقب إصدار مرســوم للعفــو عن متهمين 

بالفســاد في الحكومة االشــتراكية، حيث 
تجمــع حوالــي 3000 مواطن أمــام مقر 
الحكومــة فــي العاصمــة، كمــا امتــدت 
المظاهــرات إلــى مــدن أخــرى تطالب 
الحكومة باالستقالة.         أبوظبي ـ البيان

دشــنت حملــة «الشــارقة إمــارة صديقة 
للطفل»، التي أطلقتها الشــيخة بدور بنت 
ســلطان القاســمي، رئيس هيئة الشــارقة 
لالســتثمار والتطوير (شــروق) عام 2011، 
وتّوجت نتائجها بإعالن الشارقة أول مدينة 
صديقة للطفل على مستوى العالم في العام 
2015، «مكتب الشــارقة صديقة للطفل»، 
بهــدف دعم وتطويــر جهود اإلمــارة في 
هذا المجال لتشمل األطفال بجميع فئاتهم 
العمرية، مع توســيع نطاق عملها، ومنحها 

صالحيــات أكبر. ويعتبــر المكتب الجديد 
جهة رسمية تتبنى مشاريع ومبادرات رعاية 
وحمايــة األطفال واليافعيــن، في مجاالت 
والثقافة، والمشــاركة،  والتعليم،  الصحــة، 
والســالمة، والحمايــة االجتماعية، بما في 
ذلك اســتكمال مهام ومســؤوليات الحملة 
السابقة، ويهدف المكتب إلى توفير منصة 
للتعاون واالبتكار بين المنظمات والهيئات 
المعنيــة باألطفال، داخل دولــة اإلمارات 
وخارجها.       الشارقة - البيان

زار وفــد من طــالب برنامج الماجســتير 
في مجال العدالة الجنائية واالستراتيجيات 
اإلداريــة واألمنية من أكاديمية الشــرطة 
الملكية األردنية إدارة المؤسســة العقابية 

واإلصالحية بشرطة أبوظبي.
 وتعرف الوفد األردني خالل لقائهم العقيد 
عتيــق إبراهيم الظاهري نائب مدير إدارة 
بشــرطة  واإلصالحية  العقابية  المؤسســة 
أبوظبي والعقيد إبراهيم حسن المرزوقي 
رئيس قســم الوثبة على أفضل الطرق في 

التعامل مع نزالء المؤسسات العقابية.
إدارة  أن  الظاهــري  العقيــد  وأوضــح   
المؤسســة العقابيــة واإلصالحيــة تحظى 
بدعم من القيادة العامة لشــرطة أبوظبي 
لتطوير أعمالها وبرامجها ومرافقها لتتوافق 
مع أفضل المعايير العالمية في المؤسسات 
العقابية الحديثة، مشــيراً إلى إنشاء معهد 
متخصــص لتدريب العاملين بغرض تطوير 
العنصر البشــري ورفع كفاءة العاملين في 
التعامل السليم مع النزالء.   أبوظبي - وام 

بــدأ مجموعــة مــن أطبــاء القلب 
حملــة  المتطوعيــن  المواطنيــن 
العمال  الخير» لعالج قلوب  «طبيب 
من مختلــف الجنســيات من خالل 
«ســاعة خير» فــي بــادرة تطوعية 
قيادتنــا  توجيهــات  مــع  انســجاماً 
الحكيمــة بأن يكون عــام 2017 عام 
الخيــر، وذلك بمبادرة مشــتركة من 
زايد العطاء والمستشــفى السعودي 
األلمانــي وجمعيــة دار البــر وبنك 
اإلمارات للدواء وباستخدام العيادات 
المتنقلــة والمستشــفى المتحــرك. 
وأكدت الدكتورة ريم عثمان سفيرة 

العمــل اإلنســاني أن تنظيم الحملة 
يتضمن تبرع األطباء «بســاعة خير» 
للكشــف على المرضــى من العمال 
وعمــل متابعــات لهــم بالعيــادات 
المتحركــة مجاناً ضمــن قوافل زايد 
إمارات  التي تجــوب مختلف  الخير 
الدولــة لتقديــم خدمــات تطوعية 
وقال  ووقائية.  وعالجية  تشــخيصية 
جراح القلب اإلماراتي الدكتور عادل 
الشــامري الرئيس التنفيذي لمبادرة 
زايــد العطاء رئيس أطبــاء اإلمارات 
إن المرحلة األولى في أبوظبي القت 
إقباالً كبيراً من العمال لالستفادة من 
البرامج التطوعية المجانية للكشــف 

المبكر عن األمراض القلبية.

الـ17  الدورة  اليوم فعاليات  تنطلق 
مــن ملتقى دبــي العالمــي لطب 
األســنان «DWDM» التي تنظمها 
للمؤتمــرات  «اندكــس»  شــركة 
والمعارض بمشاركة 300 من أطباء 
المنطقة  المختصين مــن  األســنان 

والعالم.
 ويتضمن الملتقى - الذي يستمر 
ثالثــة أيام فــي فنــدق «نوفوتيل» 
- تنظيــم 10 ورش عمــل تدريبية 
عمليــة تركــز علــى إدارة أعمــال 
عيادات األســنان وزراعة األســنان 
والحشــوات  العصــب  وعــالج 

التجميليــة وتواكب أهم التطورات 
العلميــة والتكنولوجيــة فــي هذا 

المجال.
 وقال الدكتــور ناصر المالك رئيس 
اللجنــة العلمية لمؤتمــر اإلمارات 
الدولــي لطــب األســنان ومعرض 
طب األســنان العربــي «إيدك دبي 
2017» إن الملتقــى يشــمل تنظيم 
ورش عمل تخصصية يقدمها عشرة 
مــن أبــرز المحاضريــن العالميين 
يتناولون موضوعات وعالج األسنان 
والتقنيــات  والحشــوات  بالليــزر 
الجديــدة  العالجيــة  واألســاليب 
وخاصــة المــواد الخاصــة بصناعة 

االبتسامة التجميلية.

انطلقــت في دبي، أمــس، فعاليات 
مؤتمــر مكافحــة وعــالج الســمنة 
بالتعاون مع مجموعة مستشــفيات 
ســان دوناتــوا اإليطاليــة الرائــدة، 
وبتنظيم شــركة معرفــة للفعاليات 
العالمية، بمشــاركة عدد من الخبراء 
العالمييــن في هذا  والمتخصصيــن 

المجال.
المؤتمــر  فعاليــات  وشــهدت 
العديــد مــن المحاضــرات العلمية 
وورش العمــل التفاعلية التي ركزت 
علــى أبرز القضايا فــي هذا المجال 

بالمنطقة.

وأشــار الدكتــور ايمانويــل بوس 
رئيــس معهــد أبحاث الســكري في 
مستشفى سان رافاييل، خالل العرض 
التقديمــي الــذي قدمه حــول دور 
األدويــة في عالج الزيــادة المفرطة 
فــي الوزن، إلى أن الســمنة غالباً ما 
تؤدي إلــى المتالزمة األيضية واتباع 
نمــط حياة صحية وفقــدان 5-10% 
مــن الوزن، قــد يعمل علــى تقليل 
عوامــل الخطورة علــى الصحة من 
أضرار الســمنة، حيث أظهر برنامج 
للوقاية من الســكري أن فقدان 5% 
مــن الــوزن خّفــض خطــر اإلصابة 
بمــرض الســكري من النــوع الثاني 

بنسبة 58 %.

أعلنت أمس كلية آل مكتوم للتعليم العالي 
في دندي بإســكتلندا، عن انطالق برنامج 
التعدديــة الثقافية ومهــارات القيادة في 
دورته الشــتوية الذي يستمر حتى الثالث 
مــن مارس المقبل، برعاية ســمو الشــيخ 
حمدان بن راشــد آل مكتــوم نائب حاكم 

دبي وزير المالية، راعي الكلية.
ويشــارك فــي البرنامــج 47 طالبة من 
جامعات دولة اإلمارات باإلضافة لمشاركة 
طالبــات من جامعة قطــر وكلية االقتصاد 
القاهــرة  بجامعــة  السياســية  والعلــوم 

وجامعة المااليا الماليزية.

والتقى أمس ميــرزا الصايغ رئيس مجلس 
أمنــاء كليــة آل مكتــوم للتعليــم العالي 
بطالبــات جامعات اإلمارات المشــاركات 
فــي البرنامج في دورته الشــتوية بحضور 
الدكتــور حميــد مجــول النعيمــي مدير 
الشارقة، ومديرين ومسؤولين من  جامعة 

جامعات اإلمــارات وأولياء أمور الطالبات 
في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك.

وتشــمل الجامعــات اإلماراتية التي تم 
ترشــيح طالباتها للمشــاركة فــي الدورة 
الشتوية للبرنامج جامعة أبوظبي والجامعة 
األميركيــة فــي دبي والجامعــة األميركية 
فــي الشــارقة والجامعــة البريطانيــة في 
دبي وكلية الدراســات اإلسالمية والعربية 
التقنيــة العليا وجامعة الشــارقة  وكليات 

وجامعة اإلمارات وجامعة زايد.
ونقــل ميرزا الصايغ رئيس مجلس أمناء 
كليــة آل مكتــوم للتعليــم العالي، تحيات 
ســمو الشــيخ حمدان بن راشد آل مكتوم 
نائب حاكم دبي وزير المالية، للمشاركات 
وتمنيات ســموه لهن بالتوفيق، مؤكدا أن 
ســموه يتابع فعاليــات البرنامــج ويوجه 
دائمــا بتوفير كل اإلمكانيــات والترتيبات 
وســبل الراحة للطالبات المشاركات حتى 
يتفرغن لالستفادة من برنامج الدورة على 
الوجه األكمل، وتوفير التسهيالت والرعاية 
الكفيلــة باكتســاب الخبــرات والمعارف 

وتعزيز الوعي الثقافي للمشاركات.

الــرزاق المدني  كشــف الدكتور عبــد 
استشاري الســكري والغدد الصم رئيس 
جمعيــة اإلمارات للســكري أن المؤتمر 
السابع للســكري الذي تنظمه الجمعية 
خــالل الفتــرة من 16 - 18 من الشــهر 
الجاري تحت رعاية سمو الشيخ حمدان 
بن راشــد آل مكتوم نائــب حاكم دبي 
وزيــر الماليــة رئيس هيئــة الصحة في 
دبي، ســيناقش آخر التقنيــات الحديثة 
لعــالج الســكري ومنها قطعــة معدنية 
«بالتينيوم» بحجم عود الثقاب ال يتعدى 
طولها 5 ســنتمترات تــزرع تحت الجلد 
تكفــي لتحفيــز البنكرياس علــى إفراز 
األنســولين بالكمية الكافيــة لمدة عام، 
يتم بعدها استبدالها بقطعة أخرى تغني 
مرضى الســكري عن اســتخدام األدوية 
والحقــن اليومي، متوقعاً أن يتم طرحها 

في الدولة مع بداية العام 2018.
وقــال المدني لـ «البيان» إن األشــهر 

المقبلة ستشهد طرح مضخات أنسولين 
جديدة تراقب ارتفاع وانخفاض نســبة 
السكر في الدم عكس المضخات الحالية 
التــي تراقب فقط ارتفاع الســكر، الفتاً 
إلى أن المضخة ستتوفر قريباً في الدولة.

وفصل المدني أن عهد حقن األنســولين 
لمرضى الســكري يوشــك على االنتهاء؛ 
بعدمــا أظهر العلماء أنــه بات باإلمكان 
اســتعادة إنتاج األنســولين لمدة ســنة 
كاملة مــن خالل تحفيز نظــام المناعة، 
خاصــة بعد أن دخلت القطعة المعدنية 
المصنوعــة من مــادة البالتينيوم تجربة 
اإلجراء العالجي على عدد من المرضى، 
ودخلــت المرحلة النهائية التي تســبق 
االعتماد مــن قبل الفيدراليــة العالمية 
للســكري، ومنظمــة الغــذاء والــدواء 
األميركية خاصة بعد أن أظهرت النتائج 
أن العالج أمن، ويمكن أن يستمر لمدة 

عام كامل.
وأوضح أن الطريقة الجديدة ال توقف 
العادية فحســب، بل  حقن األنســولين 
تمنع تقدم المرض وتطوره، األمر الذي 
قد ينقذ مرضى الســكري مــن اإلصابة 
بمضاعفــات المرض مثــل العمى أو بتر 

األطراف مع التقدم بالعمر.
وذكر أن نتائج التجارب سيتم عرضها 
ومناقشــتها في المؤتمر السنوي السابع 
للســكري الذي تنظمه الجمعية، متوقعاً 
أن يتم اإلعالن عنه في ســبتمبر المقبل، 
ليدخل بعدهــا دولة اإلمارات مع بداية 
العــام المقبل، متوقعــاً أن يحرز نجاحاً 
ســريعاً، خصوصــاً وأن تكلفتــه تعتبــر 

معقولة.

وحذر الدكتور المدنــي من اللجوء إلى 
زراعــة الخاليا الجذعية التــي تروج لها 
التواصل  اإلنترنت وبعض وسائل  مواقع 
االجتماعــي علــى أنهــا العــالج الناجع 
والمفيــد للتخلص من المرض، الفتاً إلى 
أن %99 ممــن جربــوا الطريقــة محلياً 
وعالمياً لــم يتخلصوا من المرض عكس 
ما تروج لــه بعض المراكــز الطبية في 
دول االتحاد الســوفييتي السابق وبعض 
الدول العربية أيضــاً، ألنها ما زالت قيد 
التجــارب ولــم يتم اعتمادهــا من قبل 
الفيدرالية العلمية للســكري وال منظمة 
الغذاء والدواء األميركية، وبالتالي ندعو 
المواطنين والمقيمين إلى التريث وعدم 
تصديــق اإلعالنــات المضللــة التي يتم 

الترويج لها عبر المواقع اإللكترونية.

وذكــر المدني أن دولــة اإلمارات تعد 
من أوائل الدول العالمية في اســتخدام 
آخــر مــا يتم التوصــل إليه فــي مجال 

العالجــات واألجهزة الجديدة، الفتاً إلى 
أنهــا كانــت األولى في إدخــال أحدث 
األجهزة الذكية لقياس نسبة السكر في 

الدم بدالً من الوخز اليومي المتكرر. 
وأشار إلى أن المؤتمر سيكشف عن 
نتائج دراســية مسحية استغرقت زهاء 
عامين وتم إجراؤها في جميع إمارات 
ومــدن الدولــة، للوقوف على النســبة 
الحقيقيــة لمــدى انتشــار المرض بين 
المواطنيــن والمقيميــن، الفتــاً إلى أن 
انخفاض  إلى  المؤشرات األولية تشــير 
النســبة عما كانت عليه فــي العقدين 
الماضيين بســبب ارتفاع نســبة الوعي 
لدى فئة الشــباب الذيــن يمثلون أكثر 
من %75 من ســكان اإلمــارات بفضل 
حمــالت التوعية لمكثفة التي تقوم بها 
مؤسســات القطاع العــام والخاص في 

الدولة. 
وطالب المدني بإنشــاء سجل وطني 
للســكري فــي الدولة، للمســاعدة في 
وضع االستراتيجيات الخاصة للوقاية من 
المرض، مشــيراً إلى أن الجهات الصحية 
تعمل حالياً على تكثيف حمالت التوعية 
في المدارس لمكافحة السمنة التي تعد 

العامل األول لإلصابة بالمرض.

وأشار إلى أن المؤتمر سيناقش 52 ورقة 
علميــة منهــا 8 ورش عمــل حول آخر 
المستجدات المتعلقة بالمرض، وأحدث 
لتبادل  العالميــة  والدراســات  البحوث 
اآلراء والخبــرات، موضحــاً أن المؤتمر 
يعد مــن أكبر المؤتمــرات في منطقة 
الخليــج والشــرق األوســط ويحضــره 

حوالي 1800 طبيب سنوياً. 

■ عبد الرزاق المدني

حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن 
راشد النعيمي عضو المجلس األعلى 
حاكم عجمان، العرس الجماعي الذي 
أقامــه ســالم بــن علي بــن هويدن 
الكتبــي بقاعة االحتفــاالت بمنطقة 

الذيد في الشارقة.
 كما حضر الحفل، سمو الشيخ محمد 
بــن حمد بــن محمد الشــرقي ولي 
عهــد الفجيــرة، والشــيخ محمد بن 
ســعود القاسمي رئيس دائرة المالية 
المركزية بالشــارقة، والشــيخ فيصل 
بــن ســلطان القاســمي وعــدد من 
أعيان القبائل وجمع كبير من أهالي 

العرسان.
 وقدم صاحب الســمو حاكم عجمان 
بــن هويدن  للعرســان وآل  التهاني 
الكتبي، فيما تلقى ســموه جانباً من 

تهاني الحاضرين.
 وأعرب أهل العرسان والحضور عن 
بالغ شــكرهم وتقديرهــم لصاحب 
الســمو حاكم عجمان على مشاركته 
أفراحهــم، داعين له بــدوام الصحة 

وطول العمر لسموه.

■ حاكم عجمان متوسطاً العرسان والحضور  |  وام

■ محمد الشرقي خالل الحفل

■ جانب من اللقاء  |   من المصدر

■ سعيد بن طحنون خالل الحفل  |  وام

حضر الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان مساء 
أمــس األول بمنطقــة زاخر بمدينــة العين، 
االحتفــال الذي أقامه مهير ســعيد بن رغش 
الشامســي، بمناسبة تخرج أبنائه مطر وحمد 
وســعيد في الــدورة الـ 41 من المرشــحين 

الضباط في كلية زايد الثاني العسكرية.
كما حضر، مســاء أمــس األول في منطقة 

الســالمات بالمنطقة الشــرقية، الحفل الذي 
أقامه محمد خميس الكعبي بمناســبة تخرج 
نجله ســيف في الدورة ذاتها من المرشحين 
الضبــاط فــي كلية زايــد الثاني العســكرية 

بمدينة العين.
وهنأ الشــيخ ســعيد الخريجيــن ودعاهم 
إلــى التحلي باألخــالق الكريمة والوســطية 
المستمدة من الدين اإلسالمي الحنيف، وأكد 

أنهم الحصن المنيع وحماة العرين.
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 هطلــت أمس أمطــار غزيرة علــى مناطق 
متفرقــة فــي الدولــة صاحبها ريــاح باردة 
محملــة بالغبار وعواصف رملية على الطرق 
الســريعة، أدت إلى اقتالع أشــجار والفتات 
إعالنيــة ونتــج عنهــا عــدة حــوادث حيث 
تحركــت فرق العمــل في دوائــر البلديات 
علــى الفور إلزالة ما خلفتــه الرياح، وكذلك 
تجمعــات المياه في بعض الشــوارع، والتي 
أعاقت حركة الســير والمــرور، فيما حذرت 
الشــرطة الســائقين من خطورة الســرعات 

العالية نظراً لتدني الرؤية األفقية.
ويتوقــع المركز الوطنــي لألرصاد الجوية 
أن تخف حالة عدم االســتقرار الجوي اليوم 
تدريجيــاً وتكــون محصــورة فــي المناطق 
الشمالية والشرقية، بينما يستمر نشاط الرياح 
الشــمالية الغربية على المناطق المكشــوفة 
وفوق البحر وتؤثر في البحر بشــدة وتؤدي 

إلى تدني الرؤية األفقية على اليابسة.

وتفصيــًال، غطت الســحب الركامية الماطرة 
أمس ســماء الدولة وحجبت أشــعة الشمس 
لفتــرات طويلة مع ســقوط األمطار الغزيرة 
والمتوســطة علــى مناطــق متفرقــة وعلى 

فترات متقطعة.
ونشطت الرياح الشمالية الغربية ووصلت 
سرعة هبات الرياح إلى 85 كيلومتراً/  الساعة 
فوق البحر، كما بلغ ارتفاع الموج في الخليج 
العربي 15 قدماً في العمق، كما بلغت سرعة 
الريــاح حوالــي 55 كيلومتراً/  الســاعة على 
مطــار آل مكتــوم الدولــي وأدت إلى إثارة 
الرمــال والغبار وتدني مــدى الرؤية األفقية 
وانخفضــت الرؤية في منطقــة المنهاد إلى 
أقل من 100 متر، فيما بلغت ســرعة الرياح 
في الظفرة وســويحان والمنهاد والحمرا 60 

كيلومتراً/  الساعة.
وهطلت أمــس أمطار غزيرة على مناطق 
متفرقــة فــي أبوظبي ودبــي ورأس الخيمة 
وشــارع الشــيخ زايد ومرســى دبي وكانت 
متوسطة على أم القيوين وعجمان والشارقة 
ومطــار أبوظبــي والقــوع والفقع وشــوكة 
والشارقة والذيد والمليحة والنهدة والبراحة 
وشــارع محمد بن زايد باتجاه أبوظبي، بينما 
هطلــت أمطار خفيفة علــى مناطق متفرقة 

منها الهير والفوعة والرحبة وغيرها.
التابعــة  وســجلت المحطــات األرضيــة 
للمركــز الوطنــي لألرصاد الجويــة والزالزل 
أعلى عشــر كميــات أمطار منذ بــدء الحالة 
الجويــة بواقــع 32.4 ملــم في جبــل مبرح 
و15.7 ملــم في مطار رأس الخيمة و8.5 ملم 
فــي جبل ينس و7.2 ملم في مطار الشــارقة 
و5.6 ملــم في الشــويب و5.2 ملــم في أم 
القيويــن و5 ملم في أبــو البخوش و4.8 ملم 
في الطوييــن و4.4 ملم في حتا والفقع، كما 
ســقطت أمطار مختلفة الشــدة في مناطق 

عديدة شماالً وشرقاً وعلى الجزر.
 وســجلت درجة الحــرارة الصغرى أمس 
2.2 تحت الصفر في جبل جيس برأس الخيمة 
عند الســاعة التاســعة صباحاً حيث اكتست 
المنطقــة بالثلــوج والبرد المتســاقط، فيما 
الغزيرة والمتوسطة  استمر ســقوط األمطار 
والخفيفة على أغلب مناطق الدولة، وخاصة 
المناطق الشــمالية من دبي وحتى السواحل 

الشمالية للدولة بما فيها المناطق الداخلية.

وتتأثر الدولة بحالة من عدم االســتقرار في 
األحــوال الجوية، نتيجة لمــرور كتلة هوائية 
بــاردة مصاحبة لمنخفــض جوي متعمق في 
طبقات الجو العليا أدى إلى تراكم الســحب 
الممطرة ونشــاط للرياح وانخفاض ملحوظ 

في درجات الحرارة.
ويتوقــع المركز الوطنــي لألرصاد الجوية 
أن تخف حالة عدم االســتقرار الجوي اليوم 
تدريجيــاً وتكــون محصــورة فــي المناطق 
الشمالية والشرقية، بينما يستمر نشاط الرياح 
الشــمالية الغربية على المناطق المكشــوفة 
وفوق البحر وتؤثر في البحر بشــدة وتؤدي 
إلــى تدني الرؤية األفقية على اليابســة، كما 
يتوقع أن تنتهي حالة عدم االســتقرار الجوي 
تدريجيــاً على أغلب مناطــق الدولة يوم غد 
وتخف ســرعة الرياح ليعود الطقس المعتاد 

في مثل هذا الوقت من العام.

وعملت فرق بلدية دبي، على مدار الســاعة 
إلزالــة ميــاه األمطــار عــن الطرقــات قبل 
تجمعها بمســاعدة 3 فــرق متخصصة و130 
مضخــة مياه. وقــال المهندس حســن مكي 
مديــر إدارة شــبكة الصرف الصحــي والري 
نائــب رئيس فريق «غيث دبــي» إن البلدية 
بدأت التجهيزات الستقبال األمطار منذ بداية 
فصل الشتاء تحسباً لسقوط األمطار، وعملت 
علــى صيانة كافة محطات المياه الســطحية 

وتأهيلها لصرف المياه وعدم تجمعها.
وأوضــح أنــه قبل ســاعات مــن هطول 
األمطــار تــم تخصيــص 3 فرق هــي: فريق 
إشــراف وآخر ميداني والثالث مســؤول عن 
الصهاريــج، عملت على مدار الســاعة بنظام 
الورديات، مع متابعة مباشــرة ومستمرة من 
كافة اإلدارات المعنية بذلك كإدارة النفايات 
والحدائــق. كما تــم توزيع ما يقــارب 130 
مضخــة على مختلف الطــرق واألماكن التي 
تتجمع فيها مياه األمطار لتعمل على ســحب 
المياه أوالً بأول قبل تجمعها، كي ال تتســبب 
بعرقلة السير وتعطيل حركة المرور، مناشداً 
الجمهور التعاون مــع البلدية واالتصال على 
مركز الطوارئ التابــع لها والذي يعمل على 
مدار الساعة على الرقم 800900 لإلبالغ عن 

أي تجمعات لألمطار أو أية حوادث.
وكشــف العميد سيف مهير المزروعي مدير 
اإلدارة العامــة للمرور في شــرطة دبي عن 
المرورية وتحديد  الدوريــات  أعداد  تكثيف 
نقــاط تمركز لمراقبة حركة الســير والمرور 

على شارع الشيخ زايد بدبي.
وأكــد العميــد المزروعي ســعي القيادة 
العامة لشــرطة دبي لتحقيــق أهداف فريق 
المســرعات الحكوميــة فــي تحــدي خفض 
وفيات الحــوادث على أخطــر 5 طرق على 
مستوى الدولة بنسبة 21 في المائة من بينها 

شارع الشيخ زايد.

وتلقت شــرطة أبوظبــي 4000 مكالمة عبر 
غرفة العمليــات المركزية أمس في أبوظبي 
والعيــن والمنطقة الغربية، ولم تســجل أي 
حوادث مرورية جسيمة بسبب سوء األحوال 

الجوية.
وناشدت شرطة أبوظبي السائقين ضرورة 
أخــذ الحيطة والحــذر على الطرقــات نظراً 
لألجــواء الماطرة التي تســيطر على الدولة 

خالل هذه الفترة.
وقــال الرائــد ســعيد النيادي مــن غرفة 
عمليات شرطة أبوظبي، إن من بين البالغات 

التــي تلقتهــا غرفة العمليــات تخص أعمدة 
شــوارع آيلة للسقوط بفعل الرياح الشديدة، 
وتــم التعامل معها بالتنســيق مــع الجهات 

الشرطية المعنية والشركاء.
وأكــد النيــادي أنه لــم يتم تســجيل أية 
حــوادث بليغة، ولم تقع أية إصابات، كما لم 
يتم تســجيل أية بالغات عن حوادث سقوط 

أشجار على سيارات، بفعل الرياح الشديدة.

وهطلــت أمطــار غزيــرة علــى الشــارقة، 
وتجمعــت كميــات مــن المياه فــي بعض 
الشــوارع، وأدت الرياح الشديدة إلى اقتالع 
أشــجار والفتــات إعالنية األمر الــذي أعاق 
حركة الســير والمرور، حيــث قامت طواقم 
بلديــة مدينة الشــارقة بســحب كميات من 
الميــاه، فيمــا أعلنت الشــرطة عــدم وقوع 

حوادث بليغة جراء األمطار في المدينة .
وأعلنــت بلدية الشــارقة أن فرق العمل 
التابعة للجنة طوارئ مياه األمطار انتشــرت 
في أنحــاء المدينة للتعامــل الفوري مع أي 
تجمعات للمياه وضمان انسيابية حركة السير 

■ أمطار غزيرة شهدتها مناطق الدولة   |  البيان 

تســببت الريــاح الشــديدة واألمطــار 
والطقــس الســيئ في وقــوع عدد من 
الحــوادث فــي دبــي نتج عنهــا إصابة 
واحــدة وتضــرر 3 مركبــات احترقت 
إحداها إثر سقوط إحدى الرافعات في 
شــارع الشــيخ زايد، وتم نقل السيارة 
المحترقــة والرافعة مــن حرم الطريق 
بعــد إغالقها 5 حــارات، وتوقف حركة 

السير.

وأكــدت إدارة الدفاع المدني في دبي 
أن األفراد الذين قاموا بالســيطرة على 
التي ســقطت عليها  المركبــة  حريــق 
الرافعة مدربون من قبل اإلدارة وليسوا 
مدنييــن عاديين، وقــال الرائد طحنون 
حميد عبدالله مناوب اإلنقاذ في شرطة 
دبي إنه ورد بالغ في الســاعة الواحدة 
و44 دقيقــة يفيد بســقوط رافعة من 
أعلى أحد األبراج تحت اإلنشــاء، وعلى 
الفــور انتقلت فرق اإلنقاذ إلى الموقع، 
وتبيــن أن الرافعة ســقطت على البرج 
المجاور وتطايرت أجزاء منها إلى شارع 
الشيخ زايد وتسببت في احتراق سيارة 
وتضــرر اثنتين أخريين بســبب توقفها 

أسفل البرج٫
 ونتج عن الحادث إغالق خمس حارات، 
وتم اســتخدام آليات اإلنقــاذ بالرافعة 

إلزالة األجزاء المتناثرة. 
وأشــار إلى ورود بالغ آخر في نخلة 
جميــرا عــن تســرب مياه إلــى النفق 
المركبات،  أبــواب  المياه إلى  ووصلت 
حيث تــم التعامل معهــا باإلضافة إلى 

■  سقوط أشجار والفتات بفعل الرياح  ■ أمطار غزيرة في رأس الخيمة  

■ سقوط الرافعة بفعل الرياح الشديدة    |   البيان 



عدد من الحوادث البسيطة.
من ناحية أخرى أكدت إدارة الدفاع 
المدني عدم مشــاركة أي مدنيين في 
عمليــات إطفــاء للســيارات أو إنقاذ، 
وذلــك رداً على مشــاهد ظهرت في 
عدد من المقاطع التــي قام الجمهور 
بتصويرها ونشرها عبر مواقع التواصل 
أشــخاص  مشــاركة  تظهر  االجتماعي 
يبدو أنهم مدنيون في عمليات اإلنقاذ. 
وأشار مصدر في الدفاع المدني إلى 
أن الفيديو المتداول والذي يبين قيام 
أشخاص مدنيين بعمليات اإلطفاء قبل 
وصول رجال الدفاع المدني، ألشخاص 
مدربين مسبقاً من قبل اإلدارة العامة 
للدفاع المدني في دبي والتي وجهت 
لهم جزيل الشــكر علــى تطبيقهم لما 
تدربوا عليه، كمــا تنوه على الجمهور 
عــدم القيــام بهــذه األعمــال إال بعد 
التدريب من قبل الدفاع المدني وذلك 

تجنباً للوقوع في خطر الحرائق.  
ونــوه المصــدر باســتقبال بالغات 
ســقوط خزانات فوق المنازل وبعض 
اللوحــات اإلرشــادية واإلعالنيــة في 
منطقــة المارينــا، إضافــة إلــى بالغ 
باحتراق مطبخ في أحد المطاعم وتم 
التعامــل معهــا من دون تســجيل أي 

إصابات. 

وتمكنــت فــرق الطوارئ فــي هيئة 
الطــرق والمواصــالت فــي دبي من 
التعامــل مع األمطار وحادث ســقوط 
الهيئة أمس  الرافعــة، حيث أغلقــت 
شــارع الشيخ زايد أمام موقع الحادث 
مــن الســاعة الثانية بعــد الظهر إلى 

الثالثة والنصــف عصراً لنقل مخلفات 
السيارات  بســحب  والسماح  الحادث 
ودخــول ســيارات الدفــاع المدنــي، 
كمــا أغلقــت خدمة مترو دبــي أمام 
المســتخدمين في محطتــي الجاهلية 
والخليــج التجــاري كإجــراء احترازي 
لتنظيف مســار المترو من المخلفات 
التــي تركها حادث الرافعــة، وأعلنت 
عــن توفيــر حافــالت لنقــل الركاب 
بيــن المحطــات لحين عــودة المترو 
حيث توقفت عن العمل في الســاعة 
الرابعة إال خمس دقائق عصراً وتمت 
إعادتها في الســاعة الخامسة إال ربعاً 
عصراً. وشــارك فــي تلــك الجهود 9 
مهندسين من فرق الطوارئ واألزمات 
ومديــرو اإلدارات المعنية ومفتشــان 
اثنان وبمســاعدة رافعتين من الحجم 

الصغير وكرين سعة 100 طن.
كما تمكنت فرق الطوارئ في الهيئة 
من التعامل مع األمطار والمياه طوال 
يومي الخميس والجمعة بمساعدة 15 
مهندســاً، و35 مستشــارة و20 مقاول 
طــرق وخدمات و مضخات للمياه و8 

مركبات للطوارئ.

مــن جهــة ثانية  قام  فريق هندســي 
مــن بلدية دبــي بالتحقيق في حادث 
جــزء من صنــدوق معدني مســؤول 
عــن تثبيت عمــود الصواعــق - مانع 
الصواعق - مثبت على قاعدة معدنية 
بشــارع الشــيخ زايد بعــد ظهر أمس 
ويجــرى مســح للموقــع للتأكــد من 
ســالمة المبنى - مبنى فندق - وعدم 

حدوث توابع. 
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■ إدارات المرور حذرت السائقين من تدني الرؤية بفعل الرياح واألمطار  

في الشــوارع والميادين، كما عمدت إلى 
إغالق جميع حدائق المدينة أمس، نظراً 
لعدم اســتقرار األحــوال الجوية وحفاظاً 

على سالمة مرتادي هذه الحدائق.
أم  شــهدتها  التــي  الريــاح  وأدت   
القيوين أمس إلى تساقط بعض اللوحات 
اإلرشــادية في الطرق، وحــذرت إدارة 
المــرور والدوريات في القيــادة العامة 
لشــرطة أم القيوين ســائقي المركبات 
مــن مخاطر الطريق والقيادة غير اآلمنة 
وعــدم التقيــد باإلرشــادات المروريــة 
وخاصة عنــد تقلبات األجواء وســقوط 
الضباب المفاجئ وعــدم وضوح الرؤية 
األمــر الذي يــؤدي إلى وقــوع حوادث 

مأساوية.

وشــهدت عجمان هطــول أمطار خفيفة 
علــى مناطــق متفرقة مصحوبــة برياح 
شــديدة، وتضــررت 12 مركبة بســبب 
ســقوط مــواد حديديــة من بنايــة قيد 
اإلنشاء على شارع الشيخ خليفة بمنطقة 

النعيمية المطلة على شارع الشيخ خليفة 
الرئيســي للحركة  الذي يعــد الشــريان 
المروريــة في عجمــان، وخلف الحادث 
أضــراراً في عدد مــن المركبات وتعطل 
حركة السير والمرور من الساعة الواحدة 

ظهراً إلى الخامسة مساًء.
الفجيــرة درجات  وســجلت مناطق في 
حــرارة منخفضــة بلغــت 6 درجات في 
منطقــة الحنية و12 درجــة في مختلف 
اإلمارة بســبب هبــوب رياح  ضواحــي 
شــمالية غربيــة بــاردة ونشــطة مثيرة 
بعــض  وتعرضــت  والغبــار،  لألتربــة 
الممتلــكات العامــة والخاصة إلى أضرار 
مادية ُمتعددة، تمّثلت في ســقوط عدد 
مــن األشــجار بجــوار المنــازل وداخل 
األحياء الّسكنّية، وكسر األبواب الخارجية 
للفلل والمساكن وتلف الخيام والمظالت 

الخاصة بالمركبات. 
 ووفرت القيادة العامة لشــرطة الفجيرة 
بالتعاون مــع جمعية الفجيــرة الخيرية 
مأوى ألسرة مواطنة تعرض سقف منزلها 

للتلف في منطقة قدفع.  

أدى انخفــاض درجــات الحــرارة إلى ما 
دون الصفــر أمس فــي رأس الخيمة إلى 
تحــول جبل جيــس للوحة بيضــاء نتيجة 
تراكــم الَبــَرد عليها، حيث شــهدت قمة 
الجبل تســاقط كميات كبيــرة من الثلوج، 
فيما أغلقت شــرطة رأس الخيمة الطريق 
المــؤدي إلى الجبــل والوديان أمام حركة 

المركبات حفاظاً على سالمة المرتادين.
وســادت رأس الخيمة حالة من تقلبات 
الطقس المصحوبة بهطول األمطار الغزيرة 
والرياح القوية خــالل اليومين الماضيين، 
وشهدت الطرق المؤدية لقمة جبل جيس 
ازدحامــاً مرورياً مــن األهالي والســياح 
الوافديــن لإلمــارة للوصــول إلــى أعلى 
اســتراحة بجبل جيس الذي يبلغ ارتفاعه 
1900 متــر عن مســتوى البحر، ويســمح 
هذا االرتفاع الشاهق لزوار القمة الجبلية 

اللعب بالثلوج المتساقطة ومعانقة الغيوم 
واالستمتاع بانخفاض درجات الحرارة.

وأوضح المقدم مــروان جكة مدير إدارة 
اإلعــالم والعالقــات العامــة في شــرطة 
رأس الخيمــة، أن القيادة العامة لشــرطة 
رأس الخيمة بالتعاون مع دائرة األشــغال 
والخدمــات العامــة باإلمارة، قــد قامت 
بإغــالق الطريــق المؤدي إلــى قمة جبل 
جيس والذي يعد القمة األعلى في الدولة، 
حفاظاً على سالمة السائقين وعدم تعرض 
مركباتهــم لالنزالقــات األرضيــة، حيــث 
شــهدت الطــرق المؤدية للقمــة الجبلية 
إقباالً كبيراً من األهالي لالستمتاع بتساقط 
الثلوج الكثيف الذي كســى القمة الجبلية 

باللون األبيض.
وأشــار إلــى تكثيــف جهــود غرفــة 
العمليــات المركزية للتعامل بســرعة مع 

كافة البالغات والحوادث نتيجة لتســاقط 
األمطــار، حيــث تــم توزيــع الدوريــات 
بمناطق اإلمارة لتقديم المساعدة بسحب 
المركبات المتعطلة بمجاري الوديان، الفتاً 
إلى أن غرفة العمليات سجلت وقوع بعض 
الحوادث المرورية البســيطة نتيجة لعدم 
ترك مســافة أمان كافية بيــن المركبات، 
فيمــا وضع جنــاح الجو في شــرطة رأس 
الخيمة على أهبة االستعداد تحسباً لوقوع 

حوادث بالمناطق الجبلية العالية.
وناشد كافة السائقين إلى ضرورة التقيد 
وااللتزام بالتعليمات خالل هطول األمطار، 
وتجنب التوجه إلى مناطق جريان األودية، 
مع االلتزام بخفض السرعات وترك مسافة 
أمــان كافية بين المركبــات وعدم التوجه 
للشــواطئ، مهيباً باألهالــي االتصال على 
الرقــم (999) لالســتجابة والفورية لكافة 

البالغات.
وأوضــح أحمد حمد الشــحي مدير إدارة 

الخدمــات العامة في دائرة أشــغال رأس 
الخيمــة، أن توزيــع آليــات الدائرة خالل 
الفتــرة الماضية ســاهم في عدم تالشــي 
تجمعــات الميــاه علــى طــرق اإلمــارة 
والمناطق المنخفضة والتي كانت تتسبب 
في توقــف حركة المركبات خالل األعوام 
الماضية ومنها منطقة الظيت أمام السفير 
مــول وخزام، مشــيراً أن غرفــة الطوارئ 
بالدائــرة تعمــل على مدار الـ 24 ســاعة 
للتعامــل مع بالغات األهالــي فور التبليغ 
بإرســال اآلليات لشــفط الميــاه من أمام 

المنازل.
وأشــار إلــى أن الدائــرة تعاملــت مع 
واللوحــات  األشــجار  ســقوط  بالغــات 
اإلعالنية على طرق اإلمارة بشكل مباشر، 
الفتاً إلى أن فرق الطوارئ بالدائرة تعمل 
على رصد الشوارع المتأثرة نتيجة لهطول 
األمطار لصيانتها بشكل مباشر حفاظاً على 

سالمة مستخدمي الطرق.

■ الثلوج تغطي جبل جيس في رأس الخيمة  |   البيان 



أســدلت محكمة اســتئناف العين، أخيراً، 
الســتار على قضية تعويض اســتمرت نحو 
10 أشــهر، حيــث أيــدت المحكمة، حكم 
محكمــة أول درجــة بإلزام شــركة تأمين 
محليــة بدفع مبلغ 535 ألف درهم لمالك 
سيارة (رنج روفر) تضررت بعد أن جرفتها 
مياه األمطار العــام الماضي أثناء العاصفة 
التي شــهدتها الدولة، وألزمتها كذلك بأداء 
فائــدة قانونيــة قدرها 5 % علــى المبلغ 
القضائية  المطالبــة  تاريخ  المســتحق من 

وحتــى الســداد التام، وبأتعــاب المحاماة 
والمصاريف. وكانت شركة التأمين تقدمت 
باستئناف الى المحكمة االستئنافية، دفعت 
خالله بعدم مســؤوليتها عن أداء التعويض 
لكــون الحادث وقع خــارج الطريق العام، 
وبــأن الحادث وقع بســبب فيضــان كان 
يتوجب معها على المؤمن له أخذ الحيطة 
والحــذر. وأمام هيئــة المحكمــة أفادت 
المحاميــة عبير الدهمانــي موكلة صاحب 
السيارة بأن قانون السير والمرور لم يحدد 

وصفــاً معينــاً لتعريف الطريــق العام من 
حيــث كونه معبــدا أو غير معبــد، وبهذا 
ال يحتــاج الــى إذن خــاص للمــرور فيه، 
مشيرة الى أن شركة التأمين عند مراجعتها 
للقيام بالتزاماتها التي تفرضها عليها وثيقة 
التأمين، امتنعت عن ســداد قيمة السيارة 
بحجــة أنها ال تغطي األضــرار التي لحقت 
بالمركبــة بزعم أن الدولــة كانت تتعرض 
لكارثــة طبيعية. وقدمــت المحامية عبير 
الدهماني شهادة من مركز األرصاد الجوية 

يفيــد بــأن التنبؤات الجويــة كانت تتوقع 
أن تشــهد الدولة طقساً معتدالً يوم وقوع 
الحــادث ولــم يكن هناك مؤشــرات على 
ســوء الجو. وأشارت المحكمة في حيثيات 
حكمها الى أن قانون السير والمرور عرف 
الطريــق بأنــه كل ســبيل مفتــوح يرتاده 
جمهــور الناس، وبهــذا التعريف ال يحتاج 

الى إذن خاص للمرور فيه.

 –

أعلــن جهاز أبوظبي للرقابــة الغذائية عن 
إطالق المرحلــة التجريبيــة إلدماج نظام 
منظومــة  ضمــن  اإللكترونــي  الدرهــم 
الخدمــات التــي يقدمها في كافــة مراكز 
توزيــع األعالف، اعتباراً من يوم غد األحد، 

لالرتقاء بجودة خدماته.
وأشــار الجهاز على لســان محمد عبدالله 
الفــردان مديــر إدارة االتصــال وخدمــة 
المجتمــع باإلنابة، إلى أنه ســيتم التحول 
لعمليــة الدفــع بشــكل إلكترونــي كامل 

باســتخدام بطاقــات الدرهــم اإللكتروني 
والبطاقات األخرى اعتباراً من مطلع مارس 
المقبل فــي كافة مراكز توزيــع األعالف، 
حيث ســيتم وقــف كافة عمليــات الدفع 
النقدية، الفتاً إلى أن عدد متعاملي الجهاز 
الذين سيستفيدون من النظام بعد تعميمه 
ســيصل إلــى 37 ألــف مســتفيد، حيــث 
ســيمكنهم ذلك من إتمــام عمليات الدفع 
بشكل إلكتروني وآمن.    أبوظبي - البيان 

■ فريق العمل في مركز اتصال هيئة الطرق والمواصالت  |  من المصدر 
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أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي، مواصلة 
البيئي  المســيرة نحو تعزيــز االلتــزام 
والتنميــة المســتدامة، وإطــالق ودعم 
الرامية  المحلية  والمســاعي  المبادرات 
إلى ترشــيد اســتهالك الطاقــة والمياه، 
والحــّد من انبعاثات الكربون والنفايات 
الصلبة، وحماية البيئات البحرية والبرية 
والجويــة في دبي، وصــوالً إلى تحقيق 

رســالتها بأن تكون مؤّسســة مستدامة 
مبتِكرة على مستوى عالمي.

وقــال ســعيد محمد الطايــر، العضو 
المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء 
ومياه دبــي، بمناســبة احتفالها بـ«يوم 
البيئــة الوطنــي» فــي 4 فبراير من كل 
عــام، إن الهيئة تعمل على نشــر ثقافة 
االســتدامة والمحافظة علــى البيئة بين 

جميع المعنيين.
وذكــر الطاير: تأتــي الرعاية الكريمة 
التي تحظى بهــا هذه المبادرة من قبل 
القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات؛ ممثلًة 
فــي صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن 
زايــد آل نهيان، رئيــس الدولة، حفظه 
الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلــس الوزراء حاكم دبي، رعاه 
اللــه، وصاحب الســمو الشــيخ محمد 
بن زايــد آل نهيان، ولــي عهد أبوظبي 
نائــب القائد األعلى للقوات المســلحة، 
لتؤّكد على األولوية الكبيرة التي توليها 
حكومة اإلمارات الستشــراف المستقبل 

المستدام، ورفع مستوى الوعي البيئي. 
من جانب آخــر، أّكدت هيئة كهرباء 
وميــاه دبــي، مشــاركتها فــي الدورة 
الثامنــة من مبادرة «يــوم بال مركبات» 
التــي تنّظمهــا بلدية دبي، غــداً، تحت 
رعاية ســمو الشــيخ حمدان بن محمد 
بن راشــد آل مكتــوم، ولــي عهد دبي 
التنفيذي لحكومة دبي،  رئيس المجلس 
لنشــر الوعي البيئي وثقافــة المحافظة 

على البيئــة بين األفراد والمؤّسســات، 
والتشجيع على اســتخدام وسائل النقل 

الجماعي.
وذكر ســعيد الطاير، العضو المنتدب 
بأهميــة  للهيئــة،  التنفيــذي  الرئيــس 
المشــاركة الفّعالــة في هــذه المبادرة 
البيئية، التي تنســجم مع الرؤية الثاقبة 
لصاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم، نائب رئيــس الدولة رئيس 
مجلــس الوزراء حاكم دبــي، رعاه الله، 
التنمية المستدامة والحفاظ على  لدعم 

البيئة والتحول إلى االقتصاد األخضر.
ودعــا الطايــر جميــع المعنيين من 
مــن  وشــركاء  وموظفيــن  متعامليــن 
وموردين  والخــاص  العــام  القطاعيــن 
وجميــع أفراد المجتمع إلى االســتجابة 
الفّعالــة لهــذه المبــادرة، مــن خــالل 
الجماعــي  النقــل  وســائل  اســتخدام 
والمواصــالت العامة، وهو ما يؤدي إلى 
التخفيف مــن االزدحام المروري، ومن 
المسّببة  الكربونية  االنبعاثات  تقليل  ثّم 

لتلوث الهواء.

 ■

أعلنت هيئة الطرق والمواصالت أن مركز 
االتصال التابع لها تلقى مليونين و177 ألفا 
و521 مكالمــة أجراهــا المتعاملون خالل 

العام 2016.
وأوضحت في بيان لها أن زمن االستجابة 
غطــى 86.3 % مــن إجمالــي المكالمات 
الــواردة خــالل الزمــن المســتهدف لكل 
مكالمــة وهو 20 ثانيــة، وأن المركز تلقى 

أيضا 53 ألفــا و298 بالغا عن المفقودات 
تــم العثــور عليها بمعدل أكثــر من 70% 
وبإجمالي إغــالق %99، وأن عدد بالغات 
نظــام «مدينتــي» وصل لـــ 25 ألفا و208 

بالغات.
وقال يوســف الرضا، المديــر التنفيذي 
لقطاع خدمات الدعم اإلداري المؤسســي 
بالهيئــة: إن «المكالمــات الــواردة لمركز 
االتصــال تعكــس التفاعــل بيــن المركــز 
والمتعاملين الذين يلقون استجابة كبيرة».

 ■

حذر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم 
أبوظبــي في المنطقة الغربية رئيس مجلس إدارة هيئة 
البيئــة، أبوظبي، مــن ارتفاع معدالت اســتهالك الفرد 
فــي دولــة اإلمارات، حيــث يعتبر اســتهالك الفرد في 
الطاقــة والميــاه وإنتاج النفايات مــن أعلى المعدالت 
في العالم نســبياً، مشــدداً على أهمية إدخال تعديالت 
على السياســات والعمل علــى تثقيف وتقويم العادات 
والســلوكيات الفردية للتقليل من معدالت االســتهالك 
والوصــول بها إلى مســتوى مقبول أو متــواز مع هذا 

التضاعف. 
ولفت ســموه في كلمة بمناســبة يوم البيئة الوطني 
الـــ 20، والذي يأتي تحت شــعار «اإلنتاج واالســتهالك 
المســتدامين»، إلــى أهمية اإلصالحات التــي أدخلتها 
الدولة لترشــيد االســتهالك كتخفيض الدعم على المياه 
والكهربــاء فــي إحداث تأثيــرات إيجابيــة على أنماط 
االســتهالك، والتي تتزامن مع جهودهــا الرامية لتنويع 
مصادر الطاقة النظيفة واالســتثمار فــي تطويرها على 

نطاق واسع.
كما نوه إلى سلســلة المبادرات االتحادية والمحلية 

التــي أطلقتها دولة اإلمارات، والتي حددت رؤيتها لعام 
2021 مع كل ما يتطلب ذلك من اســتراتيجيات مواكبة 
اتحاديــاً وعلى صعيد كل إمارة بهــدف تحقيق التوازن 
بيــن التنمية االقتصادية واالجتماعية وحماية البيئة بما 

يحقق الرخاء واالزدهار للمجتمع.

وعلى مســتوى إمارة أبوظبي أشــار ســموه إلى خطة 
أبوظبــي التي تترجم التوجــه الحضاري لإلمارة لضمان 
توفيــر كافــة ســبل الحياة الكريمــة، وتضافــر الجهود 
الحكومية نحو تحقيقها بطريقة منظمة وواعية في ظل 
التوجــه الحكومي والنظرة الشــمولية لكافة متطلبات 
االســتدامة في كافة القطاعات التي تعتبر ركائز التنمية 

واالستقرار واالستدامة. 
ونوه ســموه في هــذا المجال إلى مســاهمة هيئة 
البيئة، أبوظبي، بوضع هذه الخطة والتي عملت بشكل 
وثيــق مع جميع الجهات المعنية علــى تطوير البرامج 
والمشــاريع المتعلقة بالشــأن البيئي في اإلمارة، حيث 
تتولى الهيئة تنســيق ثالثة برامج رئيسية تندرج تحت 
الهدف الخاص بخلق «بيئة مســتدامة واســتغالل أمثل 

للموارد للحفاظ على التراث الطبيعي».
وأشــار سموه إلى «الخطة االستراتيجية للهيئة 2016 
- 2020 والتــي نأمــل أن تكون بمثابــة خارطة طريق 
واضحة لمستقبل يشارك فيه الجميع ويكون قادرا على 
االســتمتاع ببيئة نظيفة وآمنة وصحية، وقد استلهمت 
الهيئة أولوياتها التي حددتها في استراتيجيتها من رؤية 
اإلمارات 2021 واالستراتيجية الوطنية للتنمية الخضراء 

وخطة أبوظبي». 
وتركــز االســتراتيجية علــى الوضع البيئــي الحالي 
والتحديات الرئيســية الـ9 التــي تواجه اإلمارة وموقف 
الهيئــة من هــذه التحديات واســتراتيجيتها لمواجهتها 
وتحقيــق أهدافها.. وتتضمن اســتراتيجية الهيئة زيادة 
الوعي بأهمية المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية 
من خالل تحقيق تغير ســلوكي مباشــر واتخاذ قرارات 

مؤثرة لمعالجتها.

وشــدد ســموه على أنه بالرغم مما حققنــاه لمواجهة 
وتخطي العقبات عبر إطالق وتنفيذ عدد من المبادرات 
إال أن اســتمرار االســتهالك الكبير للطاقــة والمياه في 
الدولة في ظــل المناخ الصحراوي يحتم علينا ترشــيد 
االســتهالك وإيجاد حلــول عملية لتنويــع مزيج الطاقة 

فيها. 
وقال ســموه «إن هذا الوعي المبكر ســيعني انتقاالً 
أكثر ســهولة إلى أســلوب حياة مســتدام، سواء لقطاع 
األعمال أو لســكان الدولة، والذي ســينعكس الحقاً في 
انبعاثات أقل من غاز ثاني أكســيد الكربون واســتغالل 
أفضل للمــوارد الطبيعية المتوفــرة دون تجاوز حدود 

االستدامة».

وأكــد أهمية البيئة التي تعتبر إرثاً طبيعياً فريداً متأصًال 
في وجــدان أبناء اإلمــارات يعززه عالقتهــم الوطيدة 
بالصحــراء والبحر لتصبح جزءاً أساســياً مــن هويتهم، 

وتجعل من صون البيئة إحدى ركائز ثقافتها وتراثها.

 ■

قــال معالــي الدكتــور ثانــي بــن أحمد 
الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، إن 
لدى اإلمارات العديد من المؤشــرات التي 
تؤكــد فعالية السياســات والتدابير البيئية 
المّتبعة في الدولة الستدامة أنماط اإلنتاج 
واالستهالك. الزيودي وفي بيان له بمناسبة 
بدء احتفاالت الدولة بالدورة الجديدة من 
يــوم البيئة الوطني، الذي يصادف 4 فبراير 
من كل عــام، وتقام تحت شــعار «اإلنتاج 
واالستهالك المستدامان» وتمتد لـ3 أعوام، 
عدد مجموعة من المؤشرات كـ: «انخفاض 
معدل البصمة البيئية للفرد في الدولة من 
12 هكتاراً عالميــاً في عام 2006 إلى أقل 
مــن 8 هكتــارات عالمية في عــام 2014، 
وانخفــاض البصمة الكربونية من حوالي 9 
هكتــارات عالمية إلى أقل من 6 هكتارات 

عالمية خالل الفترة نفسها.

وشرح الزيودي حزمة السياسات والتدابير 
المتنوعــة التي اتخذتها الدولة الســتدامة 
أنماط اإلنتاج واالســتهالك، حيث شملت: 

تنويع مصادر الطاقــة والتي ُتّوجت أخيراً 
بإعالن «استراتيجية اإلمارات للطاقة» التي 
تهــدف الوصول بحصة الطاقة النظيفة في 
مزيج الطاقة الوطنــي إلى النصف بحلول 
عام 2050، وتعزيز كفاءة اســتهالك الطاقة 
على الصعيدين المؤسسي والفردي بنسبة 
%40 وخفض انبعاثات غازات الدفيئة ذات 

الصلة بإنتاج الطاقة بنسبة 70 %.
وتقــدم الزيــودي، بالشــكر إلى حضرة 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل 
نهيــان، رئيــس الدولة، حفظــه الله، على 
تفضله بشــمول احتفاالت الدولة بمناسبة 
يــوم البيئة الوطني برعايتــه، كما عبر عن 
تقديره للقيادة الرشــيدة علــى اهتمامها 
بالمحافظة على البيئة وتنميتها باإلمارات.

ونوه الزيــودي إلى أن «االســتراتيجية 
اإلمارات  واســتراتيجية  لالبتــكار  الوطنية 
الستشــراف المستقبل ســيكون لهما، بما 
توفرانه من أدوات، أثر مهم بتعزيز قدرتنا 
على تحويل اإلنتاج واالستهالك الحالي إلى 
أنماط مستدامة نحقق من خاللها أهدافنا 

الوطنية».

 ■

ذكرت مؤسســة مواصــالت اإلمارات، بأن 
العام الماضي شهد تنظيم 47 مزاداً ُعرض 

خاللها 5017 مركبة، بيع منها 4342.
وقــال المهندس عامر الهرمودي المدير 
التنفيــذي لدائــرة الخدمــات الفنيــة في 
مؤسســة مواصــالت اإلمــارات إن مركز 
الوطنية للمزادات حقق تبعاً لذلك نســبة 
نمــو في المبيعــات بلغــت %33 مقارنة 

بالعام 2015.
وأضــاف الهرمــودي: «يمتلــك المركز 
إمكانيــات وخبرات مميــزة عبر احترافية 
الشــفافية  علــى  تعتمــد  التــي  إدارتــه 
والوسطيـة في التعامل، لتصل إلى تحقيق 
المنفعــــة والفائــدة المشــتركة للبائــع 
والمشتري علـى حٍد سواء، ونجح المـركز 
في كســــب ثقة العديـد من المؤسسـات 
الحكوميـــة والخاصــة، باإلضـافـــة إلــى 
معظـــم تجار الســيـارات داخـل الدولــة 

وخارجهـا». 

وأوضــح عامر بــأن عدد المســجلين في 
الموقــع اإللكتروني للمزايــدات في نمو 
مســتمر، حيث بلغ عددهــم أكثر من 11 
ألف متزايد، مرجحاً هذا النمو إلى سهولة 
المركبات،  وكفــاءة  وجــودة  اإلجراءات، 
إلــى كونه  التنافســية، إضافة  واألســعار 

مركزاً حكومياً.

وكشــف الهرمودي، عن «انطالق المزاد 
الخامــس لمركــز الوطنية للمــزادات لهذا 
العــام 2017، والــذي يتضمن عــرض 120 
مركبة مســتعملة للبيع من مختلف الطرز 
والمواصفات، مشيرا إلى أن المزاد بدأ نهاية 
الشــهر الماضي ويســتمر حتى اليوم، داعياً 
الجمهور للمشاركة واالستفادة من األسعار 
التنافســية المعروضــة، عبــر الدخول على 

الموقع اإللكتروني أو التطبيق الذكي الذي 
يحمل اســم»الوطنية للمزادات«إضافة إلى 
إمكانيــة االطالع علــى المركبات والتعرف 
على مواصفاتها من خالل حسابات التواصل 
االجتماعي في انستغرام وتويتر وفيس بوك 
@alwataneya، وقــد نجــح مركز الوطنية 
في تنظيم عقد 4 مزادات سابقة منذ بداية 
العام عرضت خاللهــا 501 مركبة بيع منها 

460 مركبة».

وأضــاف انــه يمكــن للجمهور المشــاركة 
واالطــالع علــى مــا يقدمــه المــزاد مــن 
www.الموقــع اإللكترونــي للمركز خــالل 
alwataneya.ae أو من خالل التطبيق الذكي 

المتاح على «آبل ستور» و«جوجل بالي». 
ولفت الهرمودي بأن مواصالت اإلمارات 
وفــرت للجمهور العديد من التســهيالت 
التــي تضمن لهم ســهولة المشــاركة في 
المــزادات والوصول إليها من جميع فئات 
الجمهور بشفافية وسهولة تامة، بما يحقق 
المشــاركة الفاعلــة من مختلف شــرائح 
بأن المركز  الجمهور المســتهدف، مضيفاً 
يعرض جميع شــروط وأحكام المشــاركة 
فــي المــزادات، واالطــالع علــى صــور 
المركبــات وتفاصيلها ومواصفاتها، وتوفير 
أيــة بيانات أخرى للمشــاركين على مدار 
الســاعة من خالل الرقــم المجاني لمركز 

االتصال 8006006.
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ابتكر طالبان طريقــة حديثة لري النباتات 
بالطاقة الشمســية، ونفذاها عبر مجســم 
يوضح كيفية االســتخدام، وجــاءت فكرة 
الكهربائيــة  الطاقــة  لتوفيــر  المشــروع 
واســتخدام الطاقة الشمسية لري النباتات 
عبــر وقــت محــدد بكميــة الميــاه التي 

يحتاجها نوع النبات. 
ويتكون فريق العمل من الطالبين ســعيد 
صالح ســالم وســلطان حســن راشــد من 
مدرســة ســكمكم للتعليم األساسي حلقة 

أولى، بإشــراف كل من المعلمتين فاطمة 
محمد إبراهيم لهبش ومريم يعقوب. 

وقــال الطالبــان: إن المجســم يتكون من 
لــوح خشــبي ويحتــوي علــى حــوض به 
ميــاه ومضخــة تعمل علــى ضــخ المياه 
وأنابيب للتنقيط مع خلية شمســية وجهاز 
الحساســات لتحديــد وقــت لزمــن الري 

وكمية المياه التي يحتاجها النبات.
وأوضحــا بــأن وزارة التربيــة والمدارس 
أصبحت تهتم بتشــجيع الفئــات العمرية 

الصغيرة من الطلبة نحو االبتكار وتعزز من 
ثقافاتهــم وتزيد من دافعيتهم تجاه العمل 
المبدع، كما تحرص إدارة مدرســتهم على 
المشــاركة في معارض االبتكار كونها تعد 
نافذة لعــرض ابتكارات الطلبة والمعلمين 
وتسليط الضوء على أعمال ريادية إبداعية 
مــن تصميم الميدان التربــوي، وهو األمر 
الذي يســرع مــن وتيــرة إبــراز الجهود 
والنتائج المتوخاة في جعل مدارس الدولة 
حاضنــة لإلبداع والمبتكرين، للســير على 

خطى التنافسية العالمية.
واعتبــرا أنــه يمكــن اســتخدام الطاقــة 
الجوفية كطاقة  الميــاه  الشـمســـية لضخ 
بديلــة نظراً لما يحققه من توفير اقتصادي 

على المدى الطويل.

تحــرص النيابــة العامــة فــي دبــي على 
اعتمــاد االبتكار نهجاً وأســلوباً في جميع 
خدماتها لتسهيل إجراءات العمل وتخليص 
المعامــالت فــي وقــت قياســي وبالدقة 
والكفاءة المطلوبة، وتحســين الممارسات 
وتمثيل رؤيتها ورســالتها وتطبيق خططها 
االســتراتيجية، فــي ظــل تســارع التقدم 
التقني فــي العالم، واإلصرار على التنافس 
والنجاح من أجل االســتجابة لمؤشر سرعة 

وكفاءة التحقيق.
ويمكــن للمســتخدم االســتفادة مــن 
الخدمات المبتكرة، مــن خالل التطبيقات 
الذكية الخاصــة بالنيابة العامة، أو موقعها 
اإللكتروني، ســواء كان محامياً أو شــريكاً 
أو متعامًال، ومن بين تلك الخدمات خدمة 
صفتــي، خدمــة البطاقة الذكية، مشــروع 
كشــك الدفع الذكــي، مشــروع البالغات 
الذكي، مشروع  التصويت  الذكية، مشروع 
الطباعة الذكية، مشــروع المتعامل الذكي 
« MYID » والخدمــة الســحابية لــوكالء 

النيابة.

لتحاكــي  «صفتــي»  خدمــة  وجــاءت   
المســتهدف منهــا، ســواء كان متعامًال أو 
شــريكاً أو عضــو نيابة أو محاميــاً، وتوفر 
لــه باقة خاصــة بأطراف الدعــوى أبرزها 
الحصول على صالحية عرض ملف القضية 
المتعلقــة بــه بالكامــل، وخدمــة تقديم 
طلبــات القضايا، التي ينــدرج ضمنها أكثر 

من 125 طلباً.

امــا البطاقــة الذكية فهــي آلية جديدة 
للتواصل مع الجمهور ومســتخدمي أنظمة 
النيابــة العامــة، تحاكي بأســلوبها برامج 
المحادثات الفورية, إذ يتم عرض الطلبات 
واالقتراحات على شــكل محادثات فورية 
«فقاعــات»، مــع توفير الوســائل الداعمة 
كافة للبدء بتنفيذ الطلب واالنتهاء منه من 
خالل الشاشــة ذاتها، من اجل التواصل مع 
المســتخدمين «محامي-عضو-عضو نيابة-
متعامل-شــريك-موظف» بطريقــة حيــة 
من خالل المحادثات الفورية أو التراســل 
بالملفــات والصــور للتســريع فــي تلبية 

متطلبات المتعاملين مع النيابة.
وفيمــا يتصــل بالتصويــت الذكي، فهو 
عبارة عن وضع الخدمة في بيئة افتراضية 
علــى النظام الحــي بحيث يتــم أخذ آراء 
المســتخدمين ليتســنى لهم تجربته اقبل 
إطالقهــا، وتنفيــذ الخدمــة األكثــر طلبــاً 

وتحقيقاً إلسعادهم.
وفــي حــال االعتــراض علــى مخالفة 
مرورية أو الرغبة بدفعها، فيمكن للمتهم، 
الخبيــر، أو الشــاهد، أو  أو المدعــي، أو 
المعترض تصفــح «البوابة الذكية للنيابة»، 
الطلبات،  الكشــف عــن  وتصحيح طريقة 
مــع إمكانية إعــادة تقديــم الطلب عينه 
في حال تــم رفضه ســابقاً، والتعديل في 
آليــة تســجيل الدخول عن طريــق الهوية 
اإلماراتيــة، وإظهار خانة في شاشــة عرض 
الطلــب تبين حالة إرفاق ملف مع الطلب 

عند التقديم.

ويمكن من خالل مشروع البالغات الذكية 
حفــظ مدخــالت البحــث عــن البالغات 
ليتمكن المستخدم من متابعة نتائج البحث 
بصفــة دورية بســهولة ودون الحاجة إلى 
إعادة إدخال البيانات، بينما يتيح «مشروع 
الطباعــة الذكيــة» طباعــة ملــف القضية 
بالكامــل أو اختيــار األجــزاء التي يرغب 
المســتخدم، الى جانب إمكانية طباعة أي 
عالمــة تبويب مثــل طباعة «القــرارات» 
أو األوامــر أو «األطــراف»، مــع إمكانية 
طباعة تفصيلية للمادة المرفقة في عالمة 
التبويب مثل طباعة بيانات الطرف لوحده، 
أو طباعة قرار واحد بشــكل منفصل دون 
الحاجة الى طباعة القرارات كافة، وطباعة 
وصل الدفع بشكل أسهل وأكثر ترتيباً، بما 
يسرع عملية الطباعة، ويوفر نافذة طباعة 

«الباركود» على الطلب.

أكد الدكتور عيسى سليم استشاري الرنين 
الحيوي في مستشــفى راشد ابتكار طريقة 
جديدة لتشخيص أطفال التوحد باستخدام 
تــرددات الدمــاغ، الفتاً إلى أنــه في حالة 
الطفــل المتوحد يكــون تردد الــدم عالياً 
وغير متطابــق، ويكون تردد أحد المعادن 
الثقيلة عالياً، باإلضافــة إلى تردد جرعات 

التطعيـم.
وأشــار الدكتور عيســى ســليم إلى أن 
الدراســات الحديثة أثبتــت أنه كما يصدر 
عن القلــب والدماغ موجات كهربائية يتم 
عــن طريقها إجراء رســم قلــب كهربائي 
وتخطيط دمــاغ كهربائي فإن باقي أجهزة 
وخاليا الجســم يصدر عنهــا أيضاً موجات 
كهرومغناطيســية لهــا أشــكال وترددات 
معينة تكون ثابتة في حالة الصحة تســمى 
بالموجات الفيزيولوجية (السليمة)، أما في 
حالة اإلصابة باألمراض المستعصية فيكون 
ناتجــاً عن اختالف في تــرددات الموجات 
داخل وحــول المنطقة المصابة وتســمى 

بالموجات الباثولوجية (المريضة).

وأوضح الدكتور عيســى ســليم أن العالج 
بالرنين الحيوي يعتبر أكثر أماناً من العالج 
باألدويــة، وحيــث إنه لم يتــم لغاية اآلن 
تســجيل أية تأثيرات جانبية أو مضاعفات، 
ومن أهم األمراض التي تم عالجها بالرنين 
الحيــوي وحققت نتائج جيــدة نذكر منها 
على ســبيل المثال األكزيما، حيث وصلت 
نســبة النجــاح في ذلك إلــى 86% والربو 
68% والصــداع النصفــي 90% وأمــراض 
الجهــاز الهضمي 74%، إضافة لعالج بعض 
الحــاالت المســتعصية النــادرة مثل عدم 
التوازن في المشي وأورام القولون وحالة 
نــادرة جداً لطفلــة كانت تعاني مشــكلة 

اختالط البول في البراز.
وأوضح أن مبدأ العالج بالرنين الحيوي 

يعتمــد على فصل الموجات الســليمة عن 
المريضة وتقوية الموجات السليمة وإزالة 
الموجات المريضة من الجسم. ومن خالل 
التشــخيص بالرنيــن الحيــوي يتــم فحص 
مــا يقارب من خمســمئة مادة لهــا تأثير 
مباشر على جسم اإلنسان كالمواد الغذائية 
الصناعيــة  المختلفــة والمــواد  بأنواعهــا 

والبيئيــة، وكذلــك البكتيريــا والفطريات 
والعطور وأدوات التجميل والبخور. وبعد 
الســابقة يتم  المعوقات  تشــخيص جميع 
البــدء في عالجهــا وإزالتهــا وتظهر نتائج 
العــالج بصــورة ملموســة وواضحة خالل 

فترة قصيرة.
كما أكد الدكتور عيســى سليم أن هناك 

العديد مــن المرضى يتنقلــون من طبيب 
إلــى آخر ومن بلد إلــى آخر للحصول على 
العــالج ولكــن دون تحقيــق أي تحســن 
يذكــر، والســبب هــو أن هــؤالء المرضى 
لديهــم معوقــات أخــرى بجانــب المرض 
األساســي، مثل وجود معــادن ثقيلة تعوق 
مســار الترددات الكهربائية داخل الجســم 
قــد تكــون ناتجة عن حشــوة األســنان أو 
المواد الغذائية غير المناسبة أو بعض أنواع 
األطعمة الخاصة باألطفال أو اختالف توزيع 
المعادن والفيتامينات في الجســم نقص أو 
زيادة، أو وجود فطريات أو بكتيريا، وأحياناً 
النتائج الســلبية لألدوية غير المناســبة من 
ناحية تركيزها علــى النظام الخاص بالكبد، 
إضافــة إلــى العوامل النفســية التي تؤدي 
إلى طــول معاناة المريض من المرض وكل 
هذه المعوقات تمنع ظهور أي تحســن في 

معالجة اآلالم األساسية.

■ الرنين الحيوي يكشف  شدة األمراض وأثرها في الجسم  |  من المصدر

■ خطط استراتيجية في «نيابة دبي» تواكب التسارع التقني  |  من المصدر

أفاد الدكتور عيســى ســليمبأن الرنين الحيوي يبحث حالــة المريض من خالل قياس 
ترددات جميع أعضاء الجسم والتحقق مما إذا كان المريض يعاني من أمراض مزمنة 
أم حادة، ثم يكشف عن شدة هذه األمراض وأثرها على األعضاء األخرى في الجسم، 
كمــا أنــه يبحث في معوقات عدم تجاوب الجســم مع األدويــة المعروفة من خالل 
تشــخيص تردد الدم داخل الجســم والذي يلعب دوراً مهماً في تحديد حالة التوازن 
داخــل جســم المريض ومن ثم تحديد أنواع األدوية الالزمــة للمريض إضافة لقياس 

تردد البول والبراز.
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شــهد العميــد عبداللــه مبارك بــن عامر 
نائب قائد عام شرطة الشارقة ورشة عمل 
بعنــوان (استشــراف المســتقبل) بحضور 
العميــد محمــد راشــد بيــات مديــر عام 
الشــرطية والعميد علي ســالم  العمليات 
الخيــال مديــر عــام العمليــات المركزية 
والعميد عمر الســويدي نائــب مدير عام 
المــوارد والخدمــات المســاندة والعميد 
عارف الشــريف نائب مدير عام العمليات 
المركزيــة وعــدد مــن مــدراء اإلدارات 

ورؤساء األقســام بمختلف إدارات شرطة 
الشارقة.

 من جهــة ثانية، بحــث العقيــد الدكتور 
خليفــة كلندر عبدالله مديــر إدارة مراكز 
الشرطة الشاملة مع وفد من نيابة الشارقة 
برئاســة المحامــي العام المستشــار أنور 
الهرمــودي رئيــس نيابة الشــارقة الكلية 
التنسيق والتعاون   الشارقة - وام 

أكد العميد ســيف مهيــر المزروعي مدير 
اإلدارة العامــة للمــرور في شــرطة دبي، 
ســعي القيــادة العامة لشــرطة دبي إلى 
تحقيق أهداف فريق المسرعات الحكومية 
في تحــدي خفض وفيات الحــوادث على 
أخطر 5 طرق على مســتوى الدولة بنسبة 
%21، ومن ضمنها شــارع الشيخ زايد في 

إمارة دبي.
وقــال المزروعي إنــه تنفيــذاً لتوجيهات 
الفريق ســمو الشــيخ ســيف بن زايد آل 

نهيان نائــب رئيس مجلس الــوزراء وزير 
الداخليــة، بشــأن خفض أعــداد الوفيات 
الناتجــة عــن الحــوادث المروريــة على 
طريق الشــيخ زايد، قامــت اإلدارة العامة 
للمرور بتكثيف أعداد الدوريات المرورية 
وتحديد نقاط تمركز لمراقبة حركة السير 
والمــرور على شــارع الشــيخ زايــد، كما 
تم توزيــع عدد من الــرادارات المتحركة 
لضبط المركبات غير الملتزمة بالســرعات 
المحــددة على الشــارع. وأضــاف أنه تم 

التركيــز على الجانــب التوعوي من خالل 
توزيع الملصقات والمطويات التوعوية.

وأوضــح العميــد المزروعي أنه تم نشــر 
النصائــح التوعويــة عبر وســائل التواصل 
االجتماعــي لشــرطة دبــي، وعقــد ورش 
المركبات  لســائقي  ومحاضــرات مرورية 
(الثقيلة والخفيفــة) لتوعيتهم عن مخاطر 
السرعة وتجنب ارتكاب المخالفات، وذلك 
في مواقع ســكناهم بهدف الوصول ألكبر 

شريحة ممكنة من مستخدمي الطريق.

وذكــر أنه تم أيضا تخصيص مركبة إعالنية 
يتــم خاللهــا عــرض الفالشــات التوعوية 
الخاصة بحملة «ســعادتهم في ســالمتك» 
التي أطلقتها وزارة الداخلية بهدف نشــر 
الثقافــة المرورية لدى جميع مســتخدمي 
الطريــق وتوعيتهم بمخاطــر عدم االلتزام 
بقانون الســير والمرور وحثهم على التقيد 

باألنظمة والقوانين المرورية.

افتتــح معالــي اللــواء محمــد خلفان 
العام لشــرطة أبوظبي  القائد  الرميثي 
مبنى إدارة جناح الجو بشرطة أبوظبي 
بحضــور اللواء مكتوم الشــريفي مدير 
عام شرطة أبوظبي والمديرين العامين.
وتــم تجهيز المبنى بأحدث األجهزة 
المتطــورة في إطار مســيرة التحديث 
والتطويــر وفقاً ألفضــل معايير األمن 
والسالمة والصحة المهنية بما يعزز من 
المهام الشــرطية التي يطلع بها جناح 
الجــو إضافة إلــى دورهــا المجتمعي 
الطارئــة  للحــاالت  االســتجابة  فــي 
ومصابــي الحــوادث المرورية ونقلهم 
للمستشفيات المتخصصة لتلقي العالج 
الــالزم من خــالل طائراتهــا المجهزة 
وكوادرها  الطبيــة  المعــدات  بأحدث 
الذين تم تدريبهم وتأهيلهم على أعلى 

المستويات والممارسات.

اللواء الرميثي بتدشــين  وقام معالــي 
األنظمــة  بأحــدث  المجهــز  المبنــى 
ومواصفات األمــن واألمان إلدارة هذا 
المرفق الحيــوي من أجل توفير البيئة 
المثالية لألداء والعمل ومطابقة أحدث 
الصحة  العالمية في مجال  المواصفات 
والســالمة المهنية في مجــال الطيران 

والسالمة الجوية.
 وأشــاد معاليه بما تــم إدخاله من 
أنظمــة متطــورة فــي مجــال الصحة 
مؤكداً  بالمبنــى،  المهنيــة  والســالمة 
حــرص شــرطة أبوظبــي علــى توفير 
كل التجهيــزات بما يســهم في تمكين 
جناح جو شــرطة أبوظبــي من مواكبة 
وتطبيق أفضل النظم وتحديث أنظمتها 
المستخدمة في مجال السالمة الجوية، 

وفقــاً ألفضــل المعاييــر العالمية بما 
يحقــق الريادة والتميز في أداء مهامها 

الموكلة إليها. 

مكتــوم  اللــواء  أكــد  جانبــه،  مــن   
الشــريفي مدير عام شــرطة أبوظبي 
أهميــة االســتراتيجية الهادفــة إلــى 
تطوير وتحديث جناح الجو بالتقنيات 
واألنظمــة الحديثــة التــي تتناســب 
لإلســعاف  المخصصة  المهام  وطبيعة 
واإلنقــاذ وتنفيــذ مهمــات العمليات 
الشــرطية وتوفير كل اإلمكانيات التي 
تؤهلها لتقديم أجود الخدمات األمنية 
واإلنســانية ألفراد المجتمــع وهو ما 
أبوظبي على  يعكس حــرص شــرطة 
االرتقــاء بــأداء دورهــا االجتماعــي 
واإلنساني في المجاالت كافة وتعزيز 
الــدور االجتماعي للشــرطة المرتبط 

ارتباطاً وثيقاً بالدور األمني الذي تقوم 
به.

بــدوره، أكــد العميــد الركــن علــي 
محمــد المزروعي مديــر إدارة جناح 
الجو بشــرطة أبوظبــي مطابقة مبنى 
إدارة جناح الجو ألعلى معايير ســالمة 
الطيــران والبيئــة والصحة والســالمة 
المهنيــة، حيــث يحتــوي المبنى على 
غرفة للعمليات الجوية والمستودعات 
والمحاضرات  للتدريب  وقاعات  الفنية 
اإلدارية،  والمكاتــب  الطيــران  ألطقم 
كما أن المبنــى مزود بأنظمة المراقبة 

واإلنذار المبكر للحريق.
وأكــد المزروعي مواكبة جناح الجو 
جميع التطورات التــي تلبي متطلبات 
القيــادة العامــة لشــرطة أبوظبي من 

دعم وإسناد.

العامــة للمؤسســات  خصصــت اإلدارة 
العقابية واإلصالحية، برامج علمية دينية 
ومهنية ورياضية تهدف إلى رفع مستوى 
النزالء وتنميــة مهاراتهم ومواهبهم بما 
يتناســب مع تغيير نظــام حياتهم داخل 
الســجن وشــغل أوقات فراغهم بما هو 
مفيد ونافع ما بعد اإلفراج عنهم وعودتهم 
للمجتمــع أفراداً أســوياء، وذلــك إيماناً 
من اإلدارة العامة للمؤسســات العقابية 
واإلصالحية، بأهمية اإلنســان ودوره في 
البناء والتطوير واالهتمام بصيانة حقوقه 
التــي كفلتها الشــرائع والقوانين، ودعماً 
لمنظومة التأهيــل واإلصالح فقد قامت 
بوضع وسائل حديثة وشاملة طالت شتى 
المرافق والصعد، وترمي في مجملها إلى 

دعم النزالء.

وأكد العميد علي الشمالي، مدير اإلدارة 
العامة للمؤسســات العقابية واإلصالحية 
في شــرطة دبــي، على توالي مســاعي 
للمؤسســات  العامــة  اإلدارة  وجهــود 
العقابيــة واإلصالحيــة إلرســاء قواعــد 
اإلجــراءات المنهجية، ويظهر ذلك بجالء 

في االهتمام بالبيئة الداخلية التي تشكل 
فيها شــرعية النــزالء محور ارتــكاز بها، 
وتســتند إليه المؤسسة في تقديم أفضل 
الخدمــات وانتهاج أمثل الســبل إلصالح 
وتأهيل مجتمع تعــددت ثقافته وألوانه 
وأفــكاره وأديانه، األمر الذي أعطى ثراء 
إلى حــد بعيد في فهم النفس البشــرية 
والتداعــي بكل اإلمكانــات المتاحة إلى 
ومشــاركتهم  النزالء  نشــاطات  تفعيــل 
وتوجيــه قدراتهم نحو ســلوك يعي من 
خالله أهمية دوره في خدمة المجتمع. 

وأوضــح العميــد علي الشــمالي في 

العامــة  اإلدارة  بــأّن  حديثــه  معــرض 
للمؤسســات العقابية واإلصالحية قامت 
لعام  التأهيلية  التدريبيــة  بإعداد خطتها 
2017، تتضمــن 53 برنامجاً و119 دورة 
تأهيلية ســتعمل علــى تنفيذهــا إدارة 
تعليم وتدريب النزالء من خالل أقسامها 
األربعــة التعليميــة والدينيــة والمهنية 
والرياضيــة، وبــكادر مؤهــل وُمختــص 
وبالتنســيق مع الشركاء االســتراتيجيين 
والرئيســيين، وإلضفاء الصبغة التنويعية 
باســتحداث  البرامج فقــد قامت  علــى 
9 برامــج جديــدة تمثلــت فــي برنامج 

المشــاريع الصغيرة والمتوسطة وتأهيل 
الجــدد، وصناعة  العائدين والمســلمين 
المجســمات من قطــع الحديد، وصناعة 
الســجاد في المجاالت المهنية والدينية، 
وفي الجانب الرياضي دورات في إصابات 
المالعــب وإعداد الحــكام، باإلضافة إلى 
وضع خطة تحفيزيــة للنزالء تهدف إلى 

دعم االبتكار في 3 مشاريع جديدة. 

وأضــاف بأنه ســيتم قريباً افتتــاح قاعة 
الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتوم 
للتميــز واالبتــكار، وهــي قاعــة ذكيــة 
مخصصــة للتعلم عن ُبعــد والعديد من 
هذه  وتعتبــر  األخــرى،  االســتخدامات 
المبادرة ثمرة التعاون مع جائزة الشــيخ 
حمــدان بن راشــد آل مكتــوم للتفوق 

العلمي.
من جانبــه، قال النقيــب محمد عبد 
الله العبيدلي مدير إدارة تعليم وتدريب 
النزالء بالوكالة، إن إدارة تعليم وتدريب 
النــزالء قامت بتنفيذ 40 برنامجا تدريبيا 
دورة   70 تضمنــت   ،2016 العــام  فــي 
موزعة على األقســام األربعــة التعليمية 
والدينية والمهنية والرياضية، بينما قامت 

باستحداث 8 برامج.

قيادات الشرطة  خالل التدشين  |  وام ■  محمد الرميثي متوسطاً 

أكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، 
مســاعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون 
البحث الجنائــي الدور األمني الكبير الذي 
يقــوم به مركز شــرطة نــد الشــبا، نظراً 
لطبيعــة وخصوصية المنطقة التي يغطيها، 
ووّجه اللواء المنصوري بتشجع الموظفين 
علــى تقديــم أفــكار مبدعــة، ومشــاريع 
تطويريــة ومبــادرات تنموية، تســهم في 

تطوير العمل.
 وقام المركــز بتأدية مهامه بكل كفاءة 
واقتــدار نتيجــة المتابعــة الحثيثــة التي 
يقــوم بها مدير المركــز ونائبه في منطقة 

االختصاص.
جــاء ذلك خالل جولــة تفقدية للمركز، 
ضمن برامــج التفتيش الســنوي لإلدارات 
العامة ومراكز الشــرطة، بحضــور العقيد 
الدكتور عبدالله سعيد بن عمير العميمي، 

مديــر مركز شــرطة نــد الشــبا، والعقيد 
خالــد ســعيد بــن ســليمان مديــر إدارة 
التفتيش والرقابة بــاإلدارة العامة لحقوق 
اإلنســان، والعقيد علي ســبت أهلي مدير 
إدارة الصيانــة بــاإلدارة العامة للخدمات 
والتجهيزات، والمقدم سالم محمد خميس 
بن هندي المهيري نائب مدير مركز شرطة 
ند الشــبا، والمقدم صالح المرزوقي مدير 
مكتب مساعد القائد العام لشؤون البحث 

الجنائي وعدد من الضباط.

بــدأت  قــد  التفتيشــية  الجولــة  وكانــت 
باســتعراض الطابــور العســكري للمركــز، 
وآلياته، ثم تفقد المطعــم، وثكنات ونادي 
األفراد، مشــيداً بهمة العاملين في مستودع 
األسلحة والذخائر، والتي تمثلت في الحفاظ 
على نظافة المســتودع بشكل عام، وطريقة 

صرفه ألفراد مركز شرطة ند الشبا.

الدكتور غيــث غانم  العميــد  تــرأس 
السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، 
بحضــور مديــري اإلدارات الفرعيــة، 
صباح امس بقاعة االجتماعات باإلدارة، 
االجتمــاع الدوري لمجلــس القيادات 
الوســطى لشــهر فبراير، وذلــك وفقاً 
القيادات  الزمني الجتماعات  للبرنامج 

الوسطى للعام الحالي. 
وناقش المجتمعون عدداً من المواضيع 

المدرجة بجدول األعمال، واستعرضوا 
استمارات تقييم األداء، وتقرير متابعة 
تنفيــذ القرارات اإلدارية لعام 2016م، 
إلــى مناقشــة مناوبة  كمــا تطرقــوا 

األكاديمية واآللية المطبقة بشأنها. 
العميد السويدي،  الختام شكر  وفى 
الحضور، داعياً إلى التعاون والتنســيق 
بين جميــع اإلدارات الفرعية، والعمل 
بروح الفريق الواحــد لتحقيق المزيد 
مــن اإلنجازات لتعزيز مســيرة التميز 

األكاديمي.
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نظـم قسم اإلعالم والعالقات العامة 
عجمان  لشــرطة  العامــة  بالقيــادة 
وبالتعــاون مع مركــز خدمات نقل 
الصحــة  بــوزارة  واألبحــاث  الــدم 
بالشــارقة حملة للتبرع بالدم بمبنى 
إدارة المرور والدوريات، شارك فيها 
مجموعة من الضباط وصف الضباط 
عجمان،  بشــرطة  العاملين  واألفراد 
والمتعامليــن والجمهـور، وذلك في 
إطــار إســتراتيجية وزارة الداخليــة 
الهادفــة إلــى تعزيز رضــا الجمهور 

بالخدمات المقدمة. 
اإلنســاني  للدور  تأكيــداً  وذلــك 

واإلجتماعــي في خدمــة المجتمع، 
أحمــد  عبداللــه  العميــد  وأكـــد 
الحمرانــي نائــب قائد عام شــرطة 
عجمان حرص القيادة العامة لشرطة 
عجمــان على المشــاركة في خدمة 
المجتمــع، والمســاعدة لبنــك الدم 
المركــزي، والمحتاجيــن لنقل الدم 
الحوادث  المرضــى ومصابــي  مــن 
بمستشــفيات الدولــة، مشــيراً إلى 
أن التبرع بالدم هو واجب إنســاني 
يحث عليه ديننا اإلســالمي الحنيف 
مادام اإلنســان قــادراً على القيام به 
وتعبيــر صادق عن التالحم الحقيقي 
بين القيادة العامة لشــرطة عجمان 

والمجتمــع.

نظمــت إدارة اإلعالم األمني في 
اإلدارة العامة إلســعاد المجتمع 
في شــرطة دبي، بحضــور بطي 
أحمــد بــن درويــش الفالســي 
األمنــي،  اإلعــالم  إدارة  مديــر 
جلسة عصف  األقســام،  ورؤساء 
لمناقشة  اإلدارة  لموظفي  ذهني 
االقتراحــات والمبــادرات التــي 
سيتم إطالقها خالل العام الجاري 
تنفيــذاً إلعــالن صاحب الســمو 
الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيــس الدولة، حفظــه الله، عام 

2017 عاماً للخير.

اإلعــالم  إدارة  مديــر  وأدار 
األمنــي جلســة العصــف التــي 
ُعقــدت في الباحة الجانبية لمقر 
لشــرطة دبي،  العامــة  القيــادة 
فيمــا قدم الموظفــون مجموعة 
مــن االقتراحــات الداعمة لخطة 
مبــادرات  إطــالق  فــي  اإلدارة 
خيرية تستهدف مختلف الفئات، 
ســواء علــى المســتوى الداخلي 
لموظفــي شــرطة دبــي أو على 
الخارجية في  المبــادرات  صعيد 
المجتمــع فــي مجــاالت الصحة 
والتعليم والمساعدات اإلنسانية.

وناقش الموظفون الشراكة مع 
المؤسسات األخرى الفعالة.

مهنــدس محمد  العقيــد  اعتمــد 
إدارة  مديــر  البســتكي،  أحمــد 
أمــن المواصــالت بشــرطة دبي، 
نمــوذج (عمــران) للقياس الكمي 
لنســبة مســاهمة كل  والرقمــي 
مبــادرة مؤسســية فــي تحريــك 
والمؤشــرات  األهداف  وتحقيــق 
االســتراتيجية،  والمســتهدفات 
للبنــاء والعمران  وذلــك تعزيــزاً 

المؤسسي.
وعّبــر العقيد البســتكي عن مدى 
الكميــة  قيــاس  بآليــات  فخــره 
والمؤشرات الرقمية لألداء التي تم 

تطويرها في إدارة أمن المواصالت، 
والتي تعكس آلة حقيقية للتقييم 
والتحديث  والتحسين  والمراجعة 
االســتراتيجي، خاصة أن منظومة 
الجيــل الرابع تركز علــى النتائج 

المتحققة في األداء المتميز.
أن  البســتكي  العقيد  وأوضــح 
نمــوذج (عمران) هــو أداة قياس 
كمية تحدد نســبة مســاهمة كل 
مبادرة مؤسسية في مدى تحريك 
المســتهدفات االســتراتيجية، مما 
يمهــد إلبراز التفاوت الحيوي بين 
المبــادرات ومراجعتهــا وتمكين 
القــدرات  الربــط الدقيــق بيــن 

المنجزة والنتائج المحققة.

■ علي الشمالي

3028
أوضــح النقيــب محمــد العبيدلي أن 
عدد النزالء المســتفيدين من البرامج 
التدريبية والتعليمية في العام الماضي 
بلــغ 3028 نزيالً ونزيلة موزعين على 
األقســام األربعة، منهم 482 مستفيدا 
في قســم البرامــج التعليميــة و368 

مستفيدا في قسم البرامج الدينية.
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 ارتفع الــدوالر قليًال أمس إال أنه اتجه 
صــوب تســجيل رابع هبوط أســبوعي 

علــى التوالي في أســوأ أداء له في 
بداية عام منذ 3 عقود.

وتضــررت العملــة األميركية 
بشــدة مــن مخــاوف تتعلــق 
بسياســات الرئيــس األميركــي 

دونالــد ترامــب وعــدم توضيــح 
مجلس االحتياطي االتحادي للموعد 

المرجح للزيادة القادمة ألسعار الفائدة.
وارتفع مؤشــر الــدوالر الذي يقيس 
أداء العملــة األميركية مقابل 6 عمالت 
رئيســية 0.15  % مــع قــدوم معظــم 

الزيادة من ارتفاع 0.3  % إلى 113.13 
ينــاً مــع إقدام بنــك اليابــان المركزي 
على خطــوة مفاجئة لخفــض عائدات 

السندات الحكومية.
واليورو من بين المســتفيدين 
الدوالر  انخفاض  الرئيسيين من 
ويتجــه اليورو صوب تســجيل 
مكاسب لألسبوع السادس في 7 
أسابيع عند 1.0745 دوالر وكان 
قد ارتفع إلى 1.0829 دوالر بعد 
المؤشــرات التي ظهرت في اآلونة 
األخيرة علــى ارتفاع النمــو والتضخم 
فــي منطقة اليــورو. وانخفــض الجنيه 
االســترليني دون 1.25 دوالر وإلى 86 

بنساً لليورو.

 انخفضت أســعار الذهــب أمس مع 
ارتفــاع الدوالر أمــام الين بعدما 

سندات  شــراء  اليابان  عرضت 
حكومية. وخــالل التعامالت 
فــي  الذهــب  انخفــض 
المعامــالت الفورية 0.3 % 

لألوقية  دوالراً   1212.91 إلــى 
(األونصــة). وتراجــع الذهب في 

العقــود األميركيــة اآلجلــة 0.4 % إلى 
مؤشــر  وزاد  لألوقيــة.  دوالراً   1214.90
الدوالر الذي يقيس أداء العملة األميركية 
أمام ســلة من العمالت الرئيسية 0.1 
النفيســة  المعادن  بيــن  %. ومــن 
 0.8 الفضــة  انخفضــت  األخــرى 
% إلــى 17.30 دوالراً لألوقيــة 
بعدما بلغت أعلى مســتوياتها 
في أكثر 11 أسبوعاً عند 17.73 

دوالراً لألوقية في الجلسة السابقة. 

يف مؤرش إىل كفاءة اإلدارة بالقطاع املرصيف وزيادة االعتامد عىل الوسائل التكنولوجية الحديثة، شهد القطاع انخفاضاً يف أعداد 
املوظفـــني خالل العام املايض، عىل الرغم من زيادة عدد فروع املصارف الوطنية واألجنبية العاملة يف الدولة، تزامناً مع زيادة 

وحدات الخدمة املرصفية اإللكرتونية.

37.28
ألف موظف يف القطاع املرصيف مسجالً استقراراً 

ملحوظاً خالل الشهور األربعة األخرية.

2.87
ألـــف موظف انخفاض خـــالل العام 
املايض من 40.16 ألف بنهاية 2015.

%7.2
انخفاض ســـنوي يف عدد 
املوظفـــني بالبنوك نتيجة 
التوســـع يف االعتامد عىل 

التكنولوجيا املتطورة.

29.28
ألـــف موظـــف بالبنوك 
نوفمرب  بنهاية  الوطنيـــة 
املايض مقابل 31.17 ألفاً 

بنهاية 2015.

7.53
بالبنـــوك  موظـــف  آالف 
األجنبيـــة مقابل 7.39 آالف 

بنهاية 2015.

1146
موظفاً بنسبة 2.94 % إجاميل االرتفاع 

خالل عام 2015.

850
البالغ  الوطنية  للبنوك  فرع 
عددهـــا 23 مقابل 26 بنكاً 
أجنبيـــاً تعمـــل يف الدولة 

لديها 85 فرعاً.

69
وحدة خدمات مرصفية إلكرتونية 
تتوافر يف القطاع منها 31 للبنوك 

األجنبية و38 لألجنبية.

املصدر: النرشات اإلحصائية ملرصف اإلمارات املركزي إعداد: عبد الفتاح منترص – غرافيك: محمد أبوعبيدة

نتائجه أمس  أظهر مســح نشــرت 
أن شــركات منطقة اليورو استهلت 
عام 2017 بزيادة أنشطتها بالوتيرة 
نفســها التي ســجلتها في ديسمبر 

والتي كانت األعلى لها في 
ســنوات عدة. واستقرت 
القراءة النهائية لمؤشــر 
ماركــت  آي.اتــش.إس 

المشــتريات  لمديري 
ديسمبر  مستوى  عند 
نقطــة   54.4 البالــغ 

الــذي لم يتجــاوزه منذ 
مايو 2011. وارتفع المؤشر الفرعي 
لألعمال الجديدة إلــى 54.3 نقطة 
الشــهر الماضي من 54.1 مســجًال 

أعلى قراءة له منذ نوفمبر 2015.
وجاءت قراءة مؤشر قطاع الخدمات 
مماثلة لقراءة ديسمبر البالغة 53.7 
لندن - رويترز نقطة. 

 ارتفع نشــاط المصانع الصينية في 
يناير للشهر السابع على التوالي بما 
يعطي بكين مســاحة أكبر لمعالجة 
االختــالالت المزمنة فــي االقتصاد 
وإن كانــت وتيــرة النمــو تباطأت 
مقارنة مع ديسمبر. وانخفض مؤشر 
كايشين/ ماركت لمديري المشتريات 
التحويلية إلى 51  الصناعات  بقطاع 
نقطة على أســاس معــدل في ضوء 
العوامل الموســمية مــن 51.9 في 
ديســمبر.  ورغم أن القراءة جاءت 
دون التوقعات أظهر مؤشر كايشين 

لمديري المشــتريات أن 
الصيني  الصناعي  القطاع 

واصــل أداءه الجيــد فــي 
يناير لتســجل المصانع أطول 

فترة نمو منذ عام 2011.
بكين - رويترز  

54.4

 51

االئتمانــي  التصنيــف  وكالــة  ثبتــت 
«ســتاندرد اند بورز» تصنيف أبوظبي 
لإلصدار بالعملتيــن األجنبية والمحلية 
علــى المدييــن القصيــر والطويل عند 
AA و A-1+، ومنــح هــذا التصنيــف 
تقديــر مســتقر. كمــا ثبتــت الوكالة 
 +AA/A-1 عنــد  الكويــت  تصنيــف 

ومنحت التصنيف تقدير مستقر.
وقالــت الوكالــة إن هــذا التصنيف 
مدعوم بوضع أبوظبــي المالي القوي، 

والقــوة غيــر العادية ألصــول اإلمارة 
الصافيــة التــي توفــر احتياطيــا ضــد 
التأثيرات السلبية ألســعار النفط على 
النمو االقتصادي، واإليرادات الحكومية، 

والحساب الخارجي.
وتوقــع التقريــر أن تحافظ أبوظبي 
على وضــع أصولها المالية القوية فوق 

%200 من الناتج المحلي اإلجمالي.
االرتفــاع  يــؤدي  أن  توقــع  كمــا 
التدريجي ألســعار النفــط حتى 2020 
إلــى انحســار الضغوط علــى األوضاع 

المالية والخارجية للكويت.

ارتفعت أســعار النفط أمس بدعــم احتمال فرض عقوبات 
جديــدة علــى إيران بعدما قــال الرئيــس األميركي دونالد 

ترامب إن كل الخيــارات مطروحة في 
التعامــل مــع طهــران بعــد أن أجرت 

تجربة صاروخية.
وقــال محللــون إن األســعار تلقت 
الدعــم أيضــاً مــن تعليقــات أدلى بها 

وزيــر الطاقــة الروســي ألكســندر 
نوفاك بشأن خفض منتجي النفط 
لإلنتــاج وفقاً لالتفــاق الذي تم 

التوصل إليه مع أوبك.
ارتفعت  التعامــالت  وخــالل 

العقــود اآلجلــة لخــام القيــاس 
العالمــي مزيج برنت 30 ســنتاً 
إلى 56.86 دوالراً للبرميل بعدما 
إلــى 56.56  انخفضت 24 ســنتاً 
دوالراً عند التســوية في الجلسة 

الســابقة. ويتجــه برنت صوب االرتفــاع أكثر من 2 % هذا 
األسبوع وهي أول زيادة أسبوعية كبيرة منذ بداية العام.

وصعد خام غرب تكســاس الوســيط األميركي في عقود 
شــهر أقرب استحقاق 25 ســنتاً إلى 53.79 دوالراً للبرميل 
بعدما أغلق منخفضاً 34 سنتاً أول من أمس وزاد الخام أكثر 

قليًال من 1 % منذ بداية األسبوع.
وذكرت رويترز أول من أمس نقًال عن مصادر مطلعة أن 
إدارة ترامب تســتعد لفرض عقوبات جديدة على أكثر من 

24 كياناً إيرانياً بعد تجربة إيران لصاروخ باليستي.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر 
نوفــاك إن الشــركات الروســية قد 
تخفض إنتاج النفط بوتيرة أسرع من 
المطلــوب بموجب االتفــاق المبرم 
مع منظمة البلدان المصدرة للبترول 

(أوبك) في العام الماضي.
وقــال نوفاك إن اإلنتــاج العالمي 
من النفط انخفض 1.4 مليون برميل 
الشــهر الماضــي فــي إطار  يوميــاً 

االتفاق.

ذكــرت صحيفة «هافنغتون بوســت» إن 
دبي انضمــت إلى حلبة الســباق لتصبح 
وجهــة للتقنيات المالية، مشــيرة إلى أن 
اإلمارة طورت على مدى عقود من النمو 
بنيتهــا التحتية لتصبح مركــزاً مالياً مهماً، 
وراحــت اآلن تركــز اهتمامها على قطاع 

التقنية المالية.
وذكــرت الصحيفــة أن الخبــراء ينظرون 
نظرة إيجابية إلى خطة دبي لتصبح وجهة 
تقنيــة ماليــة حيث قال ديفيــد هورتون 
مديــر االبتكار في» ســينكرون« إن دبي 
تسابق بسهولة مدناً مثل لندن ونيويورك 
للتقنية  وسنغافورة لتكون مركزاً مزدهراً 

المالية. 
وأشــارت إلــى أن مركــز دبــي المالي 
العالمــي أطلــق أول مســّرع لـ«التقنيات 

المالية» الشهر الماضي.

طلــب الرؤســاء التنفيذيون ألكبر ثالث شــركات 
طيــران أميركية مقابلــة وزير الخارجيــة الجديد 
ريكس تيلرســون لمناقشــة ما تزعم الشركات إنه 
دعم حكومي غير عادل يســمح لشركات الطيران 
الخليجية بخفض األســعار وإخراج المنافسين من 
مسارات مهمة داعين إلى مراجعة سياسة األجواء 
المفتوحة. بعد أن جدد هؤالء مزاعمهم باستفادة 
الناقالت الخليجية من مســاعدات حكومية بقيمة 
50 مليار دوالر. وهو ما تنفيه الشــركات الخليجية 
جملــة وتفصيًال.وجــاء طلب الرؤســاء التنفيذيين 
إيرالينز ويونايتــد كونتننتال  أميــركان  لمجموعة 

ودلتا اير الينز في رســالة نشرت بموقع مجموعة 
الشــراكة من أجل أجواء مفتوحة وعادلة الممثلة 
 Air» لمصالح قطاع الطيران األميركي. وقال موقع
Transport News»: إن شــركات طيران أميركية 
أخرى تخالــف الناقالت المذكورة الرأي. فقد قال 
«فردريك ســميث» رئيس مجلس إدارة فيديكس، 
ورئيســها التنفيذي في شــهادته أمام لجنة النقل 
في مجلس الشــيوخ: «إن الناقلــة تدعم بكل قوة 
سياســة األجواء المفتوحة». وإنه في ظل احتدام 
المنافســة، والنماذج الجديدة التي تتحدى هيمنة 
ناقالت اإلرث التقليدي، فإن البعض يدعو إلى الحد 
من اتفاقيات األجواء المفتوحة لحماية الشــركات 

األميركية الضخمة من منافسة جديدة. 



 –

نجحت سياحة دبي في استقطاب المزيد من 
االســتثمارات للفنــادق االقتصادية، وتقليص 
فجــوة الطلــب المتزايد على هــذه النوعية 
مــن الفنادق، خاصة من قبل صناع المعارض 
والمشــاركين فيهــا، باإلضافــة إلــى بعــض 
الشرائح السياحية من ذوي الدخل المتوسط. 
والحظــت مصــادر عاملــة فــي القطاع 
الفندقــي وجود توجه من قبــل العديد من 
الشــركات المشــاركة بالفعاليات والمعارض 
فــي الدولة للحجز في الفنــادق االقتصادية، 
وحتى اختيار شــركات الطيران األقل تكلفة، 
وهــو ما نتــج عنه ارتفاع الطلــب على تلك 
الفنــادق، خاصة تلــك الواقعــة بالقرب من 

مركز المعارض وشارع الشيخ زايد.

وقــال نايــل مكلوغليــن، نائب رئيــس أول، 
دامــاك العقارية إن دبــي تعرف بأنها مدينة 
الرفاهيــة والســياحة الفاخــرة، لذلــك كان 
السياح الذين يزورونها من هذه المستويات 
غالبــاً، لكنها نجحت فــي الفترة األخيرة في 
اســتقطاب االستثمارات إلى الفئات الفندقية 
المتوســطة التي ســاعدتها على الوصول الى 
شرائح ســياحية جديدة وعدم االقتصار على 
طبقــة ذوي الدخل المرتفــع. لذلك، لم تعد 
دبي وجهة ســياحية لألثرياء واألغنياء فقط، 

بل أيضاً ألولئك من ذوي الدخل المتوسط. 
وأوضح نايل أن شركته استوعبت توجهات 
األســواق وواكبت الطلب المرتفع على هذه 
النوعيــة مــن الفنــادق، وذلك عبــر إطالق 
مجموعــة من المشــاريع الفندقية من هذه 
الفئــات منهــا «داماك ميــزون دوفيل بريز» 
الــذي يقع في قلــب الخليــج التجاري وهو 
مــن الفنادق التي حققت إقبــاالً جيداً خالل 
العــام الماضي، خاصة من قبل المشــاركين 
فــي المعــارض والمؤتمــرات. وأضــاف إن 
افتتــاح المزيــد مــن الغــرف الفندقية من 
الفئات المتوسطة سيساهم في تعزيز التنوع 
السياحي في دبي، ويساعدها على استقطاب 
السياح من مختلف الشرائح االقتصادية، األمر 
الذي يعتبر خطوة على الطريق الصحيح نحو 

تحقيق رؤية دبي السياحية 2020. 
وأوضــح أن داماك تهدف لالســتفادة من 

الطلــب المرتفــع علــى هــذه النوعية من 
الفنــادق والمســاهمة في تقليــص الفجوة 
بين العــرض والطلب على هذه الفنادق في 
الســوق المحلية من خــالل محفظة فنادقها 
من الفئات المتوســطة التي تشــمل «داماك 
ميــزون دوفيل بريز»، «داماك ميزون دوفيل 
سيلســتيا»، «داماك ميزون دوفيــل تينورا»، 
«داماك ميزون دوفيل داون تاون جبل علي» 

وغيرها.

وأكــد ديفيد برنس نائــب الرئيس اإلقليمي 
لروتانا فــي دبــي والمناطق الشــمالية، أن 
مفهــوم الفنــادق االقتصاديــة يتوافــق مع 
أسلوب حياة المسافرين الذين يبحثون إقامة 
فندقية مريحة تناسب احتياجاتهم االقتصادية 
دون التخلي عن الرفاهية التي يتطلعون لها. 

الفتا إلى انه منذ افتتاح ســنترو البرشا شهد 
الفنــدق قبوالً كبيــراً من مســافري األعمال 
بالدرجــة األولــى، باإلضافــة إلى مســافري 
الترفيــه ممن يبحثــون عن أســعار مقبولة 
خالل زيارتهم لدبي. وأوضح برنس أن عالمة 
سنترو التي أطلقتها روتانا أحدثت تغييراً في 
خريطة القطاع الفندقي في منطقة الشــرق 
األوســط، فهــي مفهوم معاصــر، يقترب من 
نزالء الفنــادق بروح جديدة وجريئة تحافظ 
علــى التقاليــد الفندقية المعهــودة بطريقة 
عمليــة وفعالة في األســعار ونوعية الخدمة 
ليحقــق معادلة صعبة هــي اكتمال الخدمة 
ودقتها وتميزها بأسعار اقتصادية تلقى قبوالً 

كبيراً من شريحة كبيرة من المجتمع. 
وأردف: إن قطــاع الضيافــة في المنطقة 
يتمتــع بالعديــد مــن العوامــل اإليجابيــة 
الخارجية والداخلية التي تتطلب المزيد من 

االســتثمارات في هــذه النوعية من الفنادق 
من أجل تغطية الطلب المتزايد.

وقال لــوران أ. فوافنيل، المدير المســؤول، 
إتــش إم إتش- القابضــة إلدارة الضيافة، إن 
الفنادق االقتصادية استثمار أكثر ربحية على 
المدى الطويــل مقارنة مع الفنادق الفاخرة، 
مشــيراً إلى أن ســوق دبي في حاجة ملحة 
لمخــزون أكبر من الفنادق مــن الفئات بين 
النجمــة والثالث نجمــات لمواكبــة التطور 
الكبير والنمو الســريع الذي تشــهده سياحة 
دبــي خــالل الفتــرة الحالية ولغايــة 2020.  
وأضــاف إن اآلن هــو وقــت تشــييد هذه 
الفنــادق في دبــي، حيث إنها ستســهم في 
جــذب أعــداد متزايدة من المســافرين من 
الطبقة المتوســطة من األسواق الجديدة في 

آســيا وأفريقيا، وفي الوقت نفســه ســتلبي 
احتياجــات زائري معرض اكســبو 2020 في 

دبي. 

وقال الخبير الســياحي، شــهاب بن محمود، 
نائــب الرئيــس التنفيذي ورئيــس مجموعة 
«جي إل إل» الســابق للفنادق والضيافة في 
الشــرق األوســط وإفريقيا، إن دبــي مقبلة 
على نمو ســياحي ملحوظ خــالل األعوام ما 
بيــن 2017 إلــى 2020، وذلــك يتطلب منها 
االهتمــام بزيادة عــدد فنادقها المتوســطة، 
خصوصــاً وأن 80 % من الســياح العالميين 
هم من فئة الســياح الذيــن يضعون ميزانية 
ســفر، موضحاً أن هذا األمر سينعكس بشكل 
مباشــر علــى خفض األســعار. وتابــع قائًال: 
إن الفــرق في هوامش األربــاح بن الفنادق 

االقتصاديــة والفاخرة يرجع إلى عدة عوامل 
منها انخفــاض تكلفة الصــرف على الغرف، 
باإلضافــة إلى أن تكلفة المطاعم أعلى بكثير 
من الناحية التشغيلية من قسم الغرف. وكما 
نعــرف أن الفنادق الـ3 و4 نجوم يكون عدد 
المطاعــم فيها محدوداً مقارنــة مع الفنادق 
الفخمــة التي يجــب أن تملك عدداً أكبر من 
المطاعــم داخــل الفنــدق.  مــن جانبه قال 
ســيلفيو أورســيني، نائب الرئيس التنفيذي 
فــي فنــادق ومنتجعــات بولغــري، إن دبي 
تحتــاج لفنــادق اقتصادية أكثر فــي الفترة 
المقبلة، وذلك لتوفير منتج ســياحي متكامل 
يشمل جميع الشرائح، لكنها في الوقت ذاته 
تحتاج لمزيد من الفنادق الفاخرة والفخمة. 
وأضاف: إن الزيادة في عدد الغرف الفندقية 
فــي دبــي كان من أهــم أســباب انخفاض 

األسعار.
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 أعلنــت بوهرنجر إنجلهايــم، المتخصصة 
فــي صناعــة األدوية، عــن إتمــام صفقة 
تبادل األصول مع سانوفي، والتي أصبحت 
بموجبها ميريال جزءاً من عمليات بوهرنجر 
إنجلهايــم وبهذه الخطوة تــم الجمع بين 
العبين رئيسيين في قطاع الصحة البيطرية 
لتشــكيل وحدة أعمال أقوى لتعتبر بذلك 
ثانــي أكبر وحــدة من نوعها فــي العالم.   
وأّكد جواتشــيم هاســينمير، رئيس وحدة 
أعمــال الصحــة البيطريــة فــي بوهرنجر 

إنجلهايــم أن صفقــة االندمــاج تعزز من 
أعمال الشــركة وتزيد من تنوعها. وعّينت 
باول  هيربيــرت  إنجلهايــم»  «بوهرنجــر 
رئيســاً لوحدة أعمال الصحة البيطرية في 
الشرق األوسط وتركيا وأفريقيا التي تتخذ 
من اإلمارات مقراً رئيســياً لها، حيث تضم 
التكامل والتطوير  مهامه متابعة عمليــات 
والتنمية لدى بوهرنجر إنجلهايم في قطاع 
دبي - البيان الصحة البيطرية بالمنطقة. 

يســتضيف مركز دبــي التجــاري العالمي 
الدورة القادمة من ســوق الســفر العربي 
«الملتقى 2017» بين 27-24 أبريل القادم 
بمشــاركة محلية وإقليمية واســعة حيث 
يســلط الحدث الضوء على مفهوم تجارب 
الســفر المميــزة والتي تشــمل قطاعات 
المغامــرة والثقافــة والتــراث والعافيــة 
والرحــالت البحريــة التــي تعد مــن أبرز 

االتجاهات العالمية في الوقت الحالي.
ويحرص المتخصصون في قطاع الســياحة 

في أنحاء الشــرق األوسط على استكشاف 
أســواق جديــدة ومتخصصة علــى المدى 
القصير والمتوسط، في الوقت الذي تشهد 
فيه دبي نمواً في حجــم محفظة الفنادق 
حيــث يشــير تقريــر »إس تــي آر« الذي 
صدر في أغســطس 2016 إلى ارتفاع عدد 
الغــرف الفندقية في دبي إلى 85,500 في 

403 فنادق.
وقال سيمون بريس، مدير أول معرض سوق 
الســفر العربي: يتجه المســافرون بشكل 

متزايد للبحث عما هو جديد ومختلف عن 
البرامج الترفيهية التقليدية، ويسعون وراء 
التي توفر  الجديــدة  األنشــطة والتجارب 
المحلية. ويجذب  للثقافة  الحقيقي  الطابع 
هذا االتجــاه المتنامي انتباه المســؤولين 
عن قطاع السياحة في المنطقة في الوقت 
الذي تواجه فيه الوجهات الرئيسية منافسة 
محتدمة على حصتها من قطاعات الســفر 
دبي – البيان التقليدية. 

 هيربيرت باول

 سياحة األعمال والمعارض والمؤتمرات تدعم الطلب الفندقي   |  البيان

سيلفيو أورسينيشهاب بن محمودلوران أ. فوافنيل نايل مكلوغلين

% 90
الفنــادق  أن  برنــس  ديفيــد  أكــد 
االقتصاديــة حققــت نســبة إشــغال 
وصلت الى أكثر من 90 % خالل العام 
الماضــي معظمهم من زوار المعارض 
واألعمال، باإلضافة الى الســياحة من 

الفئات االقتصادية المتوسطة. 
وقــال: هناك طلــب متزايد على هذه 
النوعيــة مــن الفنــادق في الســوق 
المحلــي خاصة في المناطــق القريبة 
من مراكز األعمال في دبي وأبوظبي.

ديفيد برنس

تحتفل دولتنا في الرابــع من فبراير، باليوم الوطني 
للبيئة الــذي يتمثل أحد أهدافه في تشــجيع أفراد 
المجتمــع في مختلــف أنحاء دولة اإلمــارات، على 

اتباع نمط حياة أكثر استدامة.
فهذه الرســالة أو باألحرى هــذه الضرورة، تزداد 
إلحاحــاً يومــاً بعــد يــوم، ال ســّيما في ظــل النمو 
المتواصل في عدد ســكان العالم، وما يشــكله ذلك 
مــن ضغط هائل علــى الموارد الطبيعيــة في كافة 

أرجاء الكوكب.
وتتوقــع األمم المتحــدة أن يزيد تعداد ســكان 
العالــم إلى 9.7 مليارات نســمة بحلــول عام 2050 
بينما يقول المعهد الســكاني إنه بحلول العام 2030 
سيحتاج الجنس البشري إلى غذاء وطاقة أكثر بنسبة 
50 % وســيحتاج من موارد المياه ما نســبته 30 % 

إضافة إلى ما هو موجود.
ومن هذا المنطلق، أخذ إكســبو 2020 دبي على 
عاتقــه االســتدامة كأحــد األهداف الرئيســية التي 

يسعى إلى تحقيقها وترسيخ مبادئها وقيمها.
واالســتدامة كمفهوم وممارســة، هي جزء أصيل 
مــن تاريخ وثقافة دولة اإلمــارات، إذ لطالما اعتمد 
شــعب اإلمارات علــى كفــاءة التأقلــم الفّعال مع 
الظــروف المناخيــة القاســية واالســتخدام الذكي 

للموارد الطبيعية المحدودة. 

ولكــن في أنحــاء العالــم المختلفة يعمــل العلماء 
واألكاديميون ليال ونهاراً من أجل الوصول إلى حلول 
للمشــكالت التي يتعين التغلب عليها من أجل جعل 

عالمنا مستداماً بشكل حقيقي.
ولكن قد يكون مفهوم االســتدامة عاماً وواســعاً 
بالنســبة لكثيــر منا، بمــا يحتويه مــن مصطلحات 
وتعابير ال تزال مبهمة وتقنيات تبدو صعبة المنال.

لذا فمن الضروري أن يكون هناك رابط بين الناس 
العاديين والمعرفة والتكنولوجيا التي يحتاجون إليها 

كي يعيشــوا حياة مســتدامة. فالتغييرات البسيطة 
يمكن أن تحدث فارقاً كبيراً، ســواء من خالل خفض 
االنبعاثات الكربونية الضارة من الســيارات، أو الحّد 
من هدر المياه أثناء تنظيف األسنان، أو حتى اإلقالل 
مــن النفايــات بأن نقصر مشــترياتنا علــى ما يلبي 

الحاجة فقط دون أن يفيض عنها.
لقد وضع «إكسبو 2020 دبي» االستدامة في قلب 
كل ما يقوم به، فهــي تتجاوز كونها أحد موضوعاته 

المنارة  لتصبح  الثالثة  الفرعية 
التــي توّجــه خطواتــه، حيث 
يعمــل على تجســيدها بأبعاد 
مختلفة ومتعددة، ســواء على 
الخدمات  أو  اإلنشاءات  صعيد 
العمليــات  أو  اللوجســتية 
التشغيلية أو محتوى المعارض 

أو التعليم.
«جنــاح  وســيكون 
االســتدامة»، الــذي سيشــكل 
موقع  فــي  المركزي  المْعلــم 
الممتد  دبي»   2020 «إكســبو 
كيلومترات  على مساحة 4.38 
مربعة، تحفة هندســية تجّسد 

اإلبداع بمختلف تجلياته. 

ولدينــا أهداف طموحة ترمي إلــى جعله في نهاية 
المطــاف صرحــاً مكتفيــاً ذاتياً من حيــث الموارد، 
أي أنه ســيحصل على معظــم احتياجاته من الطاقة 
والميــاه من خالل تقنيــات مبتكرة ُمســتلهمة من 
الطبيعة عبر تسخير طاقة الشمس واستغالل رطوبة 

الغالف الجوي.
ولذلك، آمل أن تســتقطب هذه التحفة الهندسية 
جماهير غفيــرة لالطالع على آلية عملها وتصميمها 
الخالب. بيد أن األهم من ذلك بالنسبة لي وللمعنيين 

عن قرب وبشكل مباشر بهذا المشروع، هو ما يمثله 
هذا الصرح اآلن، وخالل معرض «إكسبو 2020 دبي» 

وبعد إسدال الستار على فعاليات الحدث العالمي.
فالجنــاح، ليس مجرد مبنى متطــور يوفر تجربة 
استثنائية فحسب، بل يجّسد طموحاً نأمل من خالله 

إحداث تغيير نوعي ُملهم في ذهنية الزوار.
نريــد أن نغير المفاهيم وأن نضمن أن يكتســب 
من يزورون الجناح شــعوراً بــأن بمقدورهم تغيير 
حياتهم. ومن هنــا تنبع أيضا 
أهميــة «جنــاح االســتدامة» 
فرصة  لهــؤالء  ســيوفر  الذي 
خوض تجارب ربما لم يســبق 
لهــم أن خاضــوا مثلها ضمن 
بقعــة جغرافية نصف قطرها 

1000 ميل.

وكلنــا أمــل، بــأن يفتــح هذا 
المشــروع آفاقــاً أوســع أمام 
العالم  إلــى  لينظروا  الشــباب 
الذي نعيش فيه برؤية جديدة 
والُمضــي في مســيرة حياتهم 
ومتجــدد  جديــد  بإحســاس 
بالمسؤولية، بوصفهم حماة المستقبل المؤتمنين على 
صــون هذا الكوكب الثمين، وعندها تكون هذه لحظة 

فخر بالنسبة لفريق «إكسبو 2020 دبي».
وأتخيــل مجموعــة مــن الشــباب الذين يــزورون 
الجناح ويشهدون بعضاً من أعاجيب الطبيعة المذهلة 
والبسيطة والتي قد ال تعدو كونها ببساطة دورة حياة 

شجرة عادية على سبيل المثال.
نريد أن يكتســب الشــباب اإللهام حامليــن أفكاراً 
ومفاهيم ســتبقى في ذاكرتهم طــوال الحياة لتحثهم 
دائمــاً على حماية كل ما هــو طبيعي ومفيد في تلك 

البيئة الُمهَملة التي يعيشون فيها.

وبالتالي، فإن الرسالة التي نسعى لتحقيقها من خالل 
هــذا الجناح و«إكســبو 2020 دبــي» عموماً، تتمثل 
ببســاطة في التــزام أخالقي لضمــان تجربة مفيدة 
للزوار بــكل جوانبها بما في ذلك الجانبان التعليمي 

واإللهامــي، ولها أثــر قوي مســتدام يمس 
حياتهــم ويعنيها بكافــة تفاصيلها. 

مهمة  نقطة  األخيــرة  والنقطة 
بفرصة  فقــد حظينا  للغاية. 

فوزنا  في  تتمثل  كبيرة 
اســتضافة  بشــرف 
حــدث عالمي ضخم 

بحجــم «إكســبو 
والــذي   «2020
مــن  نســعى 
للتأثير  خاللــه 
إيجاباً في حياة 
الناس،  ماليين 
األهمية  ومــن 

نترك  أن  بمكان 
تأثيــراً كبيراً في 
ونفــوس  حيــاة 

أبناء وطننا وزواره 
أنحاء  مختلــف  مــن 
العالم. ســنقدم تجربة 

فريــدة تحمل بصمة دبي 
وال تشبهها أي تجربة، سواًء في 

لنــدن أو نيويورك أو حتى هونغ 
كونغ. ســتكون التجربة ذات طابع إماراتي 

خالص، يجسد تراثنا وثقافتنا واألمور التي تهمنا. 
وأعدكم جميعاً.. سيكون حدثاً ساحراً. 
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مــع توقعــات ببلــوغ مســتويات الطلب 
العالمــي علــى المتخصصيــن فــي مجال 
علــوم البيانــات 1.5 مليون مــن العاملين 
المتخصصين بدوام كامل بحلول عام 2018 
- وفقــاً لتقريــر صــدر مؤخراً عن شــركة 
»ماكنزي«، تسعى شــركة »ساس« الرائدة 
في مجال برمجيــات وخدمات التحليالت 
للمســاعدة فــي تعزيــز مجتمــع اإلناث 
المتخصصــات في مجــال علــوم البيانات 
والعامالت في جميع أنحاء منطقة الشرق 

األوسط من خالل التعاون مع مؤتمر المرأة 
في علــوم البيانــات (WiDS) لعام 2017 
من جامعة »ســتانفورد« الذي تســتضيفه 
الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت يوم 3 
فبراير. ويهدف المؤتمر إلى دعم وتثقيف 
وإلهام النساء العامالت في مجال اإلحصاء 
واإلحصاء الحيوي وعالمــات البيانات عبر 
توفير منتــدى لتبادل األفكار والنقاشــات 
ذات الصلــة باألبحاث العصريــة الحديثة. 
وستكِرم الفعالية التي تقام على مدى يوم 

واحد إنجازات المتخصصات الناجحات في 
مجال علوم البيانات. وقال مارســيل يمين، 
الخليج واألســواق  العــام لمنطقة  المدير 
الناشــئة لدى شــركة »ســاس«: «نحن في 
الكبيــرة  المســاهمات  نــدرك  »ســاس« 
وإمكانات النساء في مجال علوم البيانات، 
المبــادرات  لدعــم  جاهديــن  ونســعى 
التقدمية التي تشــجع على تنمية وتطوير 

المواهب المحلية واإلقليمية».
وبدورهــا، قالت نايل بافلــي، إحدى خبراء 

شركة »ساس«: «ســيعمل مؤتمر المرأة في 
علــوم البيانات 2017 علــى تحفيز وتثقيف 
النســاء في المنطقــة وتقديــم الدعم لهن 
فــي إطار تعزيــز تأثيرهن فــي مجال علوم 
البيانات. وأنا أشجع دخول المزيد من النساء 
دبي - البيان إلى عالم علوم البيانات».  

توقــع خبــراء فــي األمــن الســيبراني أن تكون 
المؤسسات الحيوية في اإلمارات قد اتخذت كافة 
االحتياطــات واإلجــراءات المتاحة لصد هجمات 
محتملة من فيروس «شــامون» Shamoon الذي 
اســتهدفت الموجــة األولى من هجماته شــركة 
«آرامكو» النفطية في الملكة العربية الســعودية 
عام 2012، وشمل تأثيره أكثر من 30 ألف حاسب 
في الشــركة. وأشــار الخبراء إلــى أن مصدر تلك 
الهجمات ال يزال مجهوالً، بالرغم من أن الفيروس 
الحالي يقوم بعرض صورة الطفل الســوري «آالن 
كــردي» الذي توفي غريقاً على شــواطئ بودروم 
التركيــة، وأنــه لم يتم إلى اآلن تلقــي أي تقارير 
عن هجوم هذا الفيروس من القطاع الحكومي أو 
المالي في الدولة حول تلك الهجمات حتى اآلن. 
ولفــت الخبــراء إلــى أن الموجــة الثانية من 
الهجمات التي انطلقت في منتصف شــهر نوفمبر 
مــن العام الماضي، حملــت الفيروس هذه المرة 
اسم «شامون 2»، مشيرين إلى أن أسلوب الهجمة 
الحاليــة التي انطلقت فــي 23 يناير الماضي هو 
نفس األســلوب الســابق الــذي يختــرق بيانات 
االعتماد اإلدارية والشــبكات المشتركة المرتبطة 
بجميع األجهزة على الشــبكة ليقوم بعملية مسح 
لألقراص واســتبدال المعلومــات المخزنة عليها، 
حتــى ان أضــراره تطــال أيضاً أجهزة التســجيل 

الرئيسية. 
وتوقع محمد أمين حاسبيني، باحث أمني أول 
فريق البحث والتحليل العالمي في «كاسبرســكي 
الب» في الشــرق األوســط وتركيــا وإفريقيا أن 
تكون جميع القطاعات في دولة قد قامت باتخاذ 
إجراءات الحيطة لمواجهة هجمات «شمعون 2» 
الخبيثة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن األمر كله 
متعلق بمبدأ االحتمــال والتكهن، وغالباً ما تكون 

األضرار والخسائر أمراً ال مفر منه. 
وأضاف: «قد تكون أي دولة وأي قطاع عرضة 
للتهديدات بمجرد أن يقرر المهاجم اســتهدافها. 
وخالل الهجمات األخيرة الحظنا اســتهداف فئات 
وأنواعاً مختلفة من القطاعات والجهات الحكومية 
والمؤسســات الصناعية وقطــاع الخدمات المالية 

والنقل وغيرها. 
ولفت حاســبيني إلى بروز هجمات فيروســية 
أخرى على غرار شامون، في مراحلها األولية ويتم 
 .StoneDrill التحضير لها حالياً باسم ستون دريل
وتســتخدم هذه الهجمــات الجديدة تقنيات أكثر 
تقدماً وتطوراً، متوقعاً أن يتم البدء في استخدامها 
فــي المنطقة قريباً، ويحتمــل أن تكون أضرارها 
أكثر فداحة من ســابقتها. ونحن بدورنا، نســعى 
لتحذير الجهات الحكومية وشــركاء اســتخبارات 
التهديدات لدينا حول تلك التهديدات المستجدة. 
وأضاف: هناك بعض التشــابه بين هذا الهجوم، 
الذي يســتهدف شــركات في قطاع الطاقة. وقد 
اكتشــفت أنماط البرمجية الخبيثة المســتخدمة 
فــي أحدث هجمــات «شــامون 2»، وتتم حماية 
عمالء كاسبرســكي الب من لحظة االنتباه لوجود 
مؤشــرات علــى أي تهديــد جديــد، وأحيانا قبل 
حدوثه بوقــت مبكــر، وذلــك ألن تكنولوجياتنا 

االســتباقية تقــوم باكتشــاف التهديــدات غيــر 
المعروفة تلقائياً.

وقــال رافي باتيــل المدير التقني في شــركة 
«تريند مايكرو» – الشــرق األوســط وإفريقيا إن 
الفيــروس يمتلك تقنيات ذات قــدرة عالية على 
المراوغة، ولكن في حال تم اتباع ممارسات األمن 
األساســية وإجراء التغييرات الالزمة على كلمات 
المرور سيتم تالفي جميع الثغرات، مشيراً إلى أن 
صــورة الفيروس قد تشــير إلى أن من يقف وراء 
الهجوم هم بعض الناشطين ولكن خلفية الصورة 

ال تقــدم أي دليل على ذلك، حيث جاءت الصورة 
خالية من أي تعليقات.

ونصح باتل األفراد والشــركات باتباع ممارســات 
األمان األساســية، واســتخدام أحدث التكنولوجيا 
المتاحــة مثل تقنيات التعليم اآللي، باإلضافة إلى 
تثقيف الناس حول هذا الموضوع. ومن الضروري 
جــداً كذلــك تعزيز الوعــي بيــن العاملين ضمن 
الشركات والذين ال يتمتعون بثقافة واسعة حول 

تكنولوجيا المعلومات. وأضاف: «يشــير استمرار 
هجمات فيروس شامون إلى احتمال وقوع المزيد 
من الهجمات األخرى. وأياً كانت التحذيرات التي 
نصدرها والتوعية العامة التي نحاول نشرها، فإننا 
نعتقد بأنه يتعيــن على العمالء االلتزام بالمبادئ 
األساســية الخاصــة بالتصــدي للهجمــات التــي 
تســتهدف أمنهم مثل التغيير المســتمر لكلمات 
المــرور، إذ يمكن للبرمجيــات الخبيثة أن تصيب 
أجهزتهم في حــال تجاهلهم لتلك المبادئ وذلك 
بغض النظر عن مدى قوة تكنولوجيا الحماية التي 
يســتخدمونها. ونحن غير متأكدين فيما إذا كانت 
تلك الهجمات تحمل دافعاً سياســياً أم ال، ألن هذا 
الموضــوع ســيتخذ عندها طابعاً مختلفاً بشــكل 
كلــي. وغالباً ما تكون هجمــات القراصنة تهدف 
للحصول على شيء محدد، حيث يقومون بالتسلل 
إلــى البيانات للحصــول على حســابات بطاقات 
االئتمان أو أرقام الضمان االجتماعي لسرقة بعض 
األمــوال. أما بالنســبة لهــذه الهجمــة، فقد كان 
الهــدف هو الوصول إلــى البيانات وتدميرها مما 
يــدل على وجود دافع مختلف هنا ال نعلمه حتى 

اآلن».

■ رافي باتيل■ أمين حاسبيني

أطلقت شركة «زتايلس» Ztylus خالل معرض 
اإللكترونيــات االســتهالكية الــذي أقيم مؤخراً 
في الس فيجاس األميركية شــاحن سيارة مزّوداً 
بأدوات في متناول اليد تفيد الســائق في حال 
وقوع الحوادث. ويحتوي الشاحن الحاصل على 
براءة اختراع على نابض قوي جداً يطلق قضيباً 
فوالذياً رفيعاً قادراً على كســر زجاج الســيارة 
فــي حال الضــرورة، ونصــًال حاداً قــادراً على 
قطع حــزام األمان بقوة ســحب 2.2 طن، هذا 
باإلضافة إلى شاحن سريع بقوة 2.4 آمبير مزود 
بمخرجين USB مزود بتقنية تحمي من الشحن 

الزائد أو الحرارة.

كشفت «فوجيتســو» أخيراً عن حاسوب «اليف 
بــوك» U937/P، الــذي تقول الشــركة اليابانية 
إنه «أخف الحواســب وزناً في العالم» على حد 
تعبيرها. وســتوفر الشــركة الحاســوب الذي ال 
يتجاوز وزنه 0.8 كغ باللونين األحمر واألســود، 
وبسماكة 15.5 مم. ويضم الحاسوب معالج «كاب 
ليك» الجديد من إنتل وشاشــة بحجم 13 بوصة. 
وتؤكــد تصريحات فوجيتســو أن الجهاز الجديد 
موجــه لدعم المســتخدمين في قطــاع األعمال 
أكثر من المستخدمين التقليديين. ويقارب وزن 
حاســوب فوجيتسو وزن حاســوب لينوفو الذي 
أطلقته الشركة في 2015، تحت اسم «ال في زد» 
ولكــن اإلصدار الجديد من هذا الحاســوب لهذا 

العام يزن 0.851 كغ وفقاً لموقع لينوفو.

كشــفت عمالقة التكنولوجيــا غوغل أخيراً عن 
إصــدار جديد من جهاز بث المحتوى الشــهير 
«كروم كاســت» يمكن ربطه بالهاتف أوشاشة 
التلفزيون للتمكن من مشاهدة محتوى بجودة 
4K مباشرة من خالل اإلنترنت. ويشبه االصدار 
الجديد مــن الجهاز إصدار العــام الماضي إلى 
حد كبير ولكن الشــركة اســتغنت عن العالمة 
التجارية الخاصة بكــروم، كما أن الجهاز أصبح 
يتضمــن منفذ «إيثرنــت» مدمجا فــي محول 
الطاقــة لزيــادات خيــارات االتصــال، وتقول 
الشــركة إن الجهاز أســرع بمعــدل 1.8 مرات 
مــن االصدار الســابق ويرتبــط باإلنترنت عن 
طريق «الواي فاي» بشكل أفضل كذلك. ويدعم 
«كروم كاست ألترا» الجديد أيضا بث المحتوى 
بتقنيات HDR و«رؤية دولبي»، ما يعني توفير 
المزيــد من تبايــن األلوان ومؤثــرات اإلضاءة 
خالل بث الفيديوهات كما يدعم الجهاز العمل 
مــن خــالل األوامــر الصوتية من خــالل جهاز 
المســاعد الشــخصي المنزلي «غوغــل هوم» 
الذي كشــفت عنه الشــركة في المؤتمر نفسه 
وهذا يعني أنك ســوف تستطيع أن تطلب من 
الجهاز تشــغيل فيلمك المفضل من «يوتيوب» 

أو «نتفلكس» من خالل األوامر الصوتية.

يتساءل كثير من المســتهلكين حيال ما يمكن 
أن يفعلونــه بهواتفهــم الذكيــة القديمة، قبل 
اللجوء إلى التخلص منها بإحدى الطرق. ويعتبر 
معــدل اســتبدال الهواتــف في اإلمــارات من 
األعلــى عالمياً. وفيما يلي خمس أفكار مبتكرة 
يمكن من خاللها توظيف مزايا الهواتف الذكية 

القديمة، قبل رميها. 

يحتــاج التقــاط مثل هــذا النوع مــن الصور 
إلى تثبيــت الكاميــرا في مكان واحــد لفترة 
طويلة نســبياً مــن الزمن. ويمكن االســتفادة 
مــن كاميرا الهاتف بعد تنصيبه على «ترايبود»  
فــي موقع ثابت مثل بناء مبنى مجاور، أو عند 
تقاطــع مروري معين في مــكان آمن اللتقاط  
تلك الصور بالفيديو، وتوصيل الهاتف بشــبكة 
«واي فاي»، بعد تشغيل تطبيق «تاسكر» الذي 
يسمح بالتقاط صورة وفيديو في نفس الوقت 
كل يــوم لمدة محددة، وتحريــر الصور بتقنية 

الفاصل الزمني. 

من المزعــج أحياناً وضع هاتفــك اليومي في 
مهــد الهواتف الذكية المثبت على لوحة قيادة 
الســيارة، في كل مرة تــّود المالحة في اتجاه 
مكان ما، ناهيك عن استهالك البطارية أو غياب 

شاشــة المالحة في حــال التحــدث بالهاتف. 
ويمكن االســتفادة من نظام تحديــد المواقع 
العالمية (GPS) في الهاتف القديم، وتخصيصه 

كجهاز للمالحة فقط، بعد تنزيل قسم كبير من 
خريطة المــكان الذي تتنقل خاللــه عادة من 
تطبيــق «خرائط جوجــل» عندما تكون متصًال 

بشبكة «واي فاي».

يمكــن تحويل الهاتف القديــم إلى كاميرا بعد 
تثبيتــه في مقدمة الســيارة، والتقــاط الصور 
والفيديو خالل إحدى رحالت الطريق، ويمكن 
لتلــك الصــور أن تكون دليًال فــي حالة وقوع 
حادث ألغــراض التأميــن. ويتوفر فــي متجر 
«جوجــل بــالي» العديد مــن التطبيقات التي 
تطلق خاصية التســجيل أو الصــور أو الفيديو 

حال رصد حركة السيارة. 

يمكن اســتخدام الهاتف القديــم الذي يحتوي 
علــى خاصية إرســال األشــعة تحــت الحمراء 
(IR) كجهاز للتحكم بجهاز التلفاز أو المعدات 
الصوتيــة وحتى جهاز البــث المرئي والصوتي 
«كروم كاســت» من جوجل الــذي أصبح أكثر 
تداخــًال في األجهــزة التي نســتخدمها يومياً، 
وذلك بعــد تنزيل تطبيق «روكــو» أو «كروم 
كاســت» أو أحــد تطبيقــات أجهــزة التحكم 

المتوفرة بكثرة في «جوجل بالي».

يمكن االســتفادة مــن الهاتف الذكــي القديم 
كنقطــة التصال أجهزة أخــرى باإلنترنت، بعد 
تزويده بشــريحة اتصــال باإلنترنــت وإحدى 

الخطط التي توفر البيانات فقط.

أو «نتفلكس» من خالل األوامر الصوتية.

العام يزن 0.851 كغ وفقا لموقع لينوفو.



يبــدو أن باترول، غدت من أكثر الســيارات تنوعاً، ليس 
فقــط في تاريخ نيســان، ولكن أيضاً بين شــركات 
السيارات األخرى، فإضافة للطرازات المتوفرة 
للمحــرك من 8 أســطوانات، هناك نســخ 
محدودة، أطلقتها العربية للسيارات في 
اإلمارات، مثل «بالك إديشن»، وهناك 
نســخة نيســمو، التي بتنا نشاهدها 
أكثــر فأكثر فــي شــوارع اإلمارات، 
ونسخة ســوبر سفاري، 
وصلت  التي 

الســيارة رقم واحد منها اإلمارات منذ فترة. ولكن األمر 
ال يقتصر فقط على نســخ أغلى وبمحركات أكبر، فهناك 
مســاحة لنســخة 6 أســطوانات، التي أطلقت أغسطس 
الماضــي، الجتذاب شــريحة ســوقية جديــدة خاصة أن 
كثيريــن يريــدون ســيارة كبيــرة الحجم، ولكــن ليس 
بالضــرورة أن يذهبــوا بهــا إلى البر، رغم أن نســخة 6 
أسطوانات قادرة على التعامل مع جميع الظروف، حيث 
اختبرتهــا العربية للســيارات في البيئــة الصحراوية مع 
مجموعة صحافيين، كما أتاح المكتب اإلقليمي، اختبارها 
في ظروف جبلية عند إطالقها العام الماضي. دبي- البيان

 ■
يطرح الناس أسئلة بشأن كيفية عمل السيارات 
ذاتيــة القيــادة، وكيف تســتطيع الســير في 
الشــوارع دون تدّخل اإلنســان، والتقنية التي 
تقــف وراء هذا المفهــوم، ولإلجابة عن هذه 
األســئلة وغيرها التقــى «البيــان االقتصادي» 
فولكــر بيشــوف، نائــب الرئيــس ومدير عام 
«روبرت بوش الشــرق األوسط»، والذي توقع 
أن تبدأ السيارات المجّهزة بنظام المالحة على 
الطرقات السريعة من بوش في أن تكون قادرة 
على القيــادة الذاتية على الطرقات الســريعة 
بــدءاً من 2020. وأضاف أنــه رغم عدم اختبار 
التقنيــة فــي المنطقة بعد، إال أنــه من الرائع 
رؤية االنتشــار الواســع لتقنيات مؤتمتة خالل 
السنوات المقبلة. ويبقى هذا األمر بيد مصنعي 
السيارات ومشــرعي القوانين، ألنهم المعنيون 
برســم المســار لهذه التقنية، واتخاذ القرارات 
حول مســتقبل القيادة المؤتمتة وقدرتها على 

التماشي مع قوانين البلد.

وشرح بيشوف كيف أن السيارات ذاتية القيادة 
تعمل من خالل خرائط فائقة الدقة يتم تحديثها 
بشكل مســتمر حتى تمّكن هذه السيارات من 
العمل بصــورة آمنة. وتختلــف الخرائط التي 
تحتاجها الســيارات ذاتية القيادة عن الخرائط 
المســتخدمة فــي أنظمة المالحــة، فهي ذات 
دقة عالية تصل إلى مستوى الديسيمتر، وتضم 
عــدداً من الطبقات تتيح قــراءة وتحليل كمية 
أكبر من البيانات عن البيئة المحيطة بالمقارنة 
مــع الخرائط العاديــة المســتخدمة في نظام 
التموضع الجغرافي GPS.  وأضاف: نتعاون مع 
خرائط «»Dutch ومــزّود البيانات عن حركة 
المرور على الطرقــات «»TomTom لتصميم 
خرائط خاصة بالســيارات ذاتيــة القيادة. فهم 
يصممون الخرائــط، بينما نحــدد المواصفات 
التــي يجــب أن تلبيها باالعتماد على هندســة 
النظــم لدينا. هذه الخرائــط يتم تجربتها على 
الطرق في ألمانيا والواليات المتحدة واليابان، 
لجعــل الســيارات قــادرة علــى الســير على 

الطرقات السريعة بحلول 2020.
وتتكون الخرائط المســتخدمة في الســيارات 

ذاتيــة القيــادة مــن ثــالث طبقــات، الطبقة 
األساســية وطبقة التموضــع وطبقة التخطيط. 

تستخدم الطبقة األساسية لحساب الطريق 
من النقطــة (أ) إلى النقطة (ب)، بينما 
تستخدم طبقة التموضع لحساب موقع 
المركبــة ضمــن الحارة علــى الطريق، 

وتحســب طبقــة التخطيــط نــوع 
الحارة وإشــارات المرور وحدود 
التي  الســرعة والبيانات األخرى 
يحتــاج إليهــا الســائق، وتحمل 
أيضاً البيانــات ثالثية األبعاد فيما 

يتعلق بهندســة الطريــق، بما فيها 
لضمان  والمنحــدرات  المنعطفــات 

قيادة سلســة وآمنة. وبمساعدة هذه 
المعلومــات المفّصلــة وعاليــة الدقــة، 

تتمكــن المركبــات مــن اتخاذ القــرارات 
مثل متى وكيــف تغير الحارات وما هي 

السرعة التي تسير عليها.

ومــن أهم العوامل بالنســبة للقيادة المؤتمتة 
تحديث الخرائط متعددة الطبقات بشكل دائم. 
وللحفاظ على الخرائط بأعلى مستويات الدقة، 
نستخدم البيانات التي نحصل عليها من أسطول 
مركبات مجّهز بالمستشعرات المطلوبة، حيث 
تقــوم  بالتقاط معلومات مثــل التغيرات التي 
تطــرأ على حالــة الطريق وتنقلهــا إلى خوادم 
ليتم التحقق منها ومــن ثم إدخالها في قاعدة 
بيانــات الخرائــط الرقميــة، ُترســل بعد ذلك 
الخرائط المحدثة إلى السيارات ذاتية القيادة.

وحــول مســتوى األمان فــي الســيارات ذاتية 
القيادة، يقول مدير عام «روبرت بوش الشــرق 
األوسط»: تشــير إحصاءات األمم المتحدة إلى 
أن مــا يقــارب 1.25 مليــون حالــة وفاة على 
الطرقــات تحدث كل عام والعدد بازدياد، وفي 
90% مــن الحوادث يكون الخطأ البشــري هو 
السبب، وإعفاء السائقين من مهام القيادة في 
ظروف الطريق الحساســة يمكن أن 
ينقذ األرواح. فقد توقع مؤشر 
بــوش للحــوادث أن زيادة 
المؤتمتة  التقنيات  توظيف 
في السيارات قد يؤدي إلى 
خفض معدالت الحوادث إلى 

الثلث في ألمانيا. 
وعمــا يمكــن أن يحــدث حينمــا 
تواجه السيارات ذاتية القيادة خطأ في 
نظامها، أجاب: نقل التحّكم والمســؤولية 
بشــكل كامل مــن الســائق إلــى المركبة 
يفــرض المزيد من االحتياجات على نظم 
المكابح والتحّكم  الرئيسية مثل  السالمة 
بالمقــود. ولضمان أعلى مســتوى ثبات 
للنظام في حال فشل أحد هذه المكونات 
أو توقفهــا عن العمل، يجــب تضمين هذه 
التقنية بالنظم المزدوجة حتى تكون بمثابة 
عامــل وقائــي إضافــي. ونحــن نمتلك مثل 
هــذه الحلول فيمــا يتعلــق بالمكابح، حيث 
يمكن لنظامي تعزيز المكابح الكهروميكانيكي 
iBooster والثبــات اإللكترونــي ESP التدّخل 

بشــكل مســتقل دون الحاجة لتدخل السائق. 
هــذا النهج الــذي يجمع أكثر مــن حل هو ما 
يوفر االزدواجية، فكال المكونين ال غنى عنهما 
في أي سيارة ذاتية القيادة، حيث استطاع نظام 
الثبــات اإللكتروني ESP ومنذ إطالقه من قبلنا 
في العام 1995، مساعدة المركبات على تجّنب 
ما يزيــد على 260,000 حــادث وإنقاذ 8,500 

شخص من الحوادث في أوروبا وحدها.

ويرى بيشــوف أن أكبــر التحديات التي تواجه 
صناعــة الســيارات ذاتية القيادة هــي القيادة 
المؤتمتــة بكافة جوانــب الســيارة، من ناقل 
الحركــة والمكابــح والتوجيــه وأجهزة عرض 
المؤشــرات والمالحــة والمستشــعرات، جنباً 
إلــى جنب مع تقنيات االتصــال داخل المركبة 
وخارجها، حيث يتجسد عامل النجاح الرئيسي 
في الفهــم العميق لكافة النظم في الســيارة، 
وشــركات قليلــة حــول العالــم تمتلــك هذه 
المعرفــة العميقــة التي تمتلكهــا بوش، وهذا 
ما تم تعزيزه من خالل االســتحواذ الكامل في 
 ZF Lenksysteme مطلع العــام على شــركة
المحــدودة والمختصــة بنظــم التوجيه والتي 
أصبحــت اآلن تعــرف باســم روبــوت بــوش 

للتوجيه المؤتمت المحدودة.

ولتطويــر تقنيــات القيــادة الذاتيــة، تخطــط 
بــوش لتعزيــز محفظتهــا التقنية مــن القيادة 
 ZF الذاتية من خالل االســتحواذ على شــركة
Lenksysteme، ويقول بيشوف: ما زلنا نمتلك 
الكثيــر من الخطط في العديــد من المجاالت 
األخرى، حيث يعمــل أكثر من 2,500 مهندس 
ببــوش حــول العالــم لتطويــر نظــم القيادة 
المســاعدة والقيادة الذاتيــة، ومع مطلع العام 
وّســعنا برنامــج القيادة اآللية علــى الطرقات 
الســريعة ليشــمل اليابان، ألن مقعد الســائق 
هناك علــى يمين الســيارة وظــروف القيادة 
معقدة للغاية، وهو ما يوفر رؤًى قيمة لتطوير 
التقنيــة، وفريقنــا يتعــاون بشــكل وثيق مع 
نظرائهــم في ألمانيا والواليات المتحدة، حيث 
أتم مهندســونا ما يزيد على 10 آالف كلم من 

اختبارات القيادة دون حوادث.

ينبه بيشــوف إلى أنه إذا دخلت القيــادة المؤتمتة مرحلة اإلنتاج التجاري، تبقى بحاجة 
أطــر قانونية. ففي الــدول التي تتم بها اختبــارات القيادة، ألمانيــا والواليات المتحدة 
واليابان، تتم مناقشــة األطر القانونية ضمن األجندة السياسية. وثمة مؤشرات عن تغيير 

اتفاقية فيينا بشأن حركة المرور على الطرق والتي صادقت عليها ألمانيا في 
أبريل 2016، وما أن تبدأ التعديالت، يتعين على الدول األعضاء تطبيقها.

■ انتشار تقنيات مؤتمتة خالل السنوات المقبلة ■ القيادة الذاتية على الطرقات السريعة  |  البيان

خالل إجراء التعديالت على شــكلها الخارجي، برع 
مهندســو مرســيدس-بنز في منح «CLA» إطاللة 
مميــزة، مفعمة بأناقــة متمّردة بــروح عنفوانية 
جريئة، ليســت متواضعــة ولكنها فخــورة بذاتها. 
وهي ســيارة انفعالية، تقف شامخة بين السيارات، 
واضعة األناقة في المقام األول، حيث تتناغم األبعاد 
الرياضية األنيقة مــع التصميم القوي والديناميكي 
الذي ينبض بلغة حســية جريئة وانحناءات مقّعرة 
 CLA تكتســب مــن خاللهــا ســيارة ومحّدبــة، 
خصائصها، فمالمحها انســيابية مثــل الكوبيه، ومع 
ذلــك توفر مســاحة رحبــة لخمســة ركاب، وهي 
لمســة إبداعية تمّيز ســيارات مرسيدس-بنز. ومن 
شــبكتها األمامية بفتحات على شكل األلماس، إلى 
مصابيحهــا الخلفية بتقنية LED، فضًال عن تحديث 

المقصورة الداخلية.

 CLA 200 - :وتتوفــر الســيارة بثالثــة طرز هــي
 ،4MATIC CLA 250 - CLA 45 4MATIC3

ويتبّنى الطراز األخير شــعار «لمسات أفانت جارد 
العصرية تواكب أداء القيــادة». فمع قدرة قصوى 
تبلــغ 280 كيلــووات (381 حصانــاً) وأقصى عزم 
دوران قدره 475 نيوتن متر، ُتصّنف هذه الســيارة 

بين األقوى في فئتها. 

وتتوفــر اآلن باقــة AMG للديناميكيات الهوائية 
كخيار إضافي. وتشــتمل هــذه الباقة على مصد 
أمامــي أكبــر، وتجاويف إضافيــة، وحافة باللون 
األسود لمصد AMG في الجزء الخلفي، باإلضافة 
إلــى حواف للمصــد فوق منافذ التهويــة الفّعالة 
على الجانبين في الخلف.  وتتوفر ضمن الخيارات 
 AMG أيضاً عجالت معدنية جديدة وخفيفة من
بقياس 48.3 ســم (19 إنشا) مع إطارات 235/35 
R 19 على حلقات J x 19 ET 8. وهناك درجتان 
مــن األلوان: األســود غيــر الالمــع، أو التيتانيوم 
الرمــادي، وكالهمــا مع حــواف عاليــة اللمعان 

لحلقات اإلطارات.

ـات، الطبقة 
قة التخطيط. 

لطريق 
بينما 
موقع 
ريق، 

ع 

 
ن 

هذه 
دقــة، 

قــرارات 
ما هي 

القيادة، يقول مدير عام «روبرت
األوسط»: تشــير إحصاءات األم
أن مــا يقــارب 1.25 مليــون ح
رررطرقــات تحدث كل عام والعد ال
90%%%% مــن الحوادث يكون الخط

السسسسبب، وإعفاء السائقين من
ظروف الطريق الحس
ينقذ األرواح. ف
بــوش للحــ
التق توظيف 
في السيارات
خفض معدالت

الثلث في ألماني
وعمــا يمكــن أن ي
تواجه السيارات ذاتية

نظامها، أجاب: نقل التحّك
بشــكل كامل مــن الســائق
يفــرض المزيد من االحتي
ال الرئيسية مثل  السالمة 
بالمقــود. ولضمان أعلى
للنظام في حال فشل أحد
أو توقفهــا عن العمل، يجــ
التقنية بالنظم المزدوجة حت
عامــل وقائــي إضافــي. ونح
هــذه الحلول فيمــا يتعلــق
يمكن لنظامي تعزيز المكابح ا
والثبــات اإللكترونــ iBooster

ت القيــادة المؤتمتة مرحلة اإلنتاج التجاري، تبقى بحاجة 
ي تتم بها اختبــارات القيادة، ألمانيــا والواليات المتحدة 
قانونية ضمن األجندة السياسية. وثمة مؤشرات عن تغيير 

ر على الطرق والتي صادقت عليها ألمانيا في 
يالت، يتعين على الدول األعضاء تطبيقها.
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1.54%2.46%70
كشفت شركة التجارة اإللكترونية األميركية 
«أمازون دوت كوم» أمس عن نتائج فصلية 
أعلى مــن التوقعات في الربــع األخير من 
العــام 2016. وســجلت «أمــازون» أرباحاً 
قدرها 1.54 دوالر للسهم في الربع المنتهي 
في 31 ديسمبر من دوالر واحد للسهم في 
الفترة نفســها قبل العام، متجاوزة توقعات 
المحلليــن التي أشــار متوســطها إلى 1.35 
دوالر للســهم. وبلغت مبيعات الشركة في 
الربع الرابع 43.7 مليار دوالر مقارنًة بنحو 

35.7 مليــار دوالر فــي الربــع نفســه من 
عــام 2015، ولكنهــا جــاءت دون توقعات 
المحلليــن التي أشــارت إلــى 44.68 مليار 
دوالر. وبالنســبة لتوقعاتهــا حــول نتائجها 
الماليــة عن الربع الحالــي الذي ينتهي في 
أبريــل توقعت «أمازون» إيــرادات تتراوح 
مــا بيــن 33.25 مليــاراً إلــى 33.75 مليار 
دوالر، وذلك مقابل تقديرات المحللين التي 
رجحــت وصول إجمالي اإليرادات إلى نحو 
35.83 مليار دوالر.  نيويورك - الوكاالت

أعلــن معهــد اإلحصــاء التركــي أمس إن 
أســعار المســتهلكين في البــالد ارتفعت 
2.46 بالمئة على أســاس شــهري في يناير 
متجاوزة توقعات بأن تزيد 1.78 بالمئة في 

استطالع لرويترز.
وعلــى أســاس ســنوي صعــدت أســعار 

المستهلكين 9.22 بالمئة.
وذكر معهد اإلحصاء أن أســعار المنتجين 
قفــزت 3.98 بالمئة على أســاس شــهري 

و13.69 بالمئة على أساس سنوي.

مــن ناحيــة أخرى، نقلــت وكالــة أنباء 
األناضول الرسمية أمس عن وزير المالية 
التركي ناجي إقبال قوله إن من المتوقع 
أن يقــارب التضخــم ثمانيــة بالمئة في 
نهايــة العــام الحالي، حيــث يرتفع في 
األشــهر الســتة األولــى من العــام لكنه 
ســيتراجع مجــدداً فــي النصــف الثاني 
اسطنبول - رويترز   .2017

ارتفع الطلب العالمي على االســتثمار في 
الذهب بنســبة 70% على أســاس ســنوي 
خــالل العام الماضي، وهو أعلى مســتوى 
له خالل أربع سنوات، بحسب تقرير صدر 

أمس عن مجلس الذهب العالمي.
 وجاء هذا الزخم مدفوعاً بشكل جزئي من 
المســار غير المؤكد حول زيادات أســعار 
الفائدة األميركية في المستقبل، إلى جانب 
االنتخابات الرئاسية في الواليات المتحدة.
وقــال المجلس إن الطلب على االســتثمار 

في المعــدن النفيس قفز إلى 1561.1 طناً 
مترياً خالل عام 2016 من 918.7 طناً مترياً 
فــي 2015، وبلغت تدفقــات الذهب إلى 
الصناديــق المتداولة فــي البورصة أفضل 

مستوياتها منذ عام 2009.
وبشــكل عام ارتفع الطلــب العالمي على 
الذهب بنســبة 2% خالل عــام 2016 إلى 
4308.7 أطنان مترية، وهو أعلى مســتوى 
له منذ عام 2013.   لندن - الوكاالت

ارتفعت األســهم األوروبية في التعامالت 
المبكرة، أمس، بدعم مــن تقارير إيجابية 
أصدرتهــا بعض الشــركات، لكن المؤشــر 
األوروبــي الرئيســي يظــل متجهــاً إلنهاء 

األسبوع على تراجع.
وخالل التعامالت زاد مؤشــر ســتوكس 
600 لألســهم األوروبية 0.4% وكان قطاعا 
الســلع االســتهالكية األساســية والرعايــة 
الصحيــة أكبــر الرابحيــن فــي التعامالت 
الصباحية، لكن أســهم الموارد األساســية 

تباطأت بفعل انخفاض أسعار المعادن.
وخســر المؤشــر األوروبــي 0.8% منذ 
بداية األســبوع، ولم يســجل تغيــراً يذكر 
على مدى الشهر األخير، إذ إن حالة الحذر 
من تأثير سياسات الرئيس األميركي دونالد 
ترامب أوقفت موجة الصعود في األصول 

العالية المخاطر.

وكانت أسهم بيزلي أكبر الرابحين على 
مؤشر ستوكس بعدما أعلنت شركة التأمين 
البريطانيــة زيــادة أكبر مــن المتوقع في 

أرباح العام بأكمله قبل حساب الضرائب.

أســهم  أيضــاً  القويــة  النتائــج  وعــززت 
هيكســبول وسكانسكا الســويديتين بينما 
هبط سهم بانكو بوبوالر اإلسباني أكثر من 

5% بعد تسجيل خسارة قياسية.
وصعــد ســهم انتيســا ســاو باولو %1 

معوضاً بعض خســائره التــي تكبدها في 
اآلونة األخيرة، بعدمــا نفى البنك إعداده 
عــرض شــراء من خــالل مبادلة األســهم 
لشــركة جنرالي. وتراجع مؤشر فايننشال 
تايمــز 0.1% عند الفتــح، بينما ارتفع كاك 

0.2% وزاد داكس %0.1.

واســتقر مؤشر نيكاي لألســهم اليابانية في 
ختــام تعامــالت متقلبة، أمــس، مع ترقب 
المســتثمرين تقريــر الوظائــف األميركية 

والــذي يعطــي دالئــل على آفاق سياســة 
االحتياطي االتحادي  األميركي بينما سجلت 
أســهم البنوك أداًء متفوقاً بدعم من ارتفاع 
العوائد. واستقر مؤشر نيكاي القياسي دون 
تغييــر ليغلق عنــد 18918.20 نقطة بعدما 
تذبذب بين الصعود والهبوط خالل الجلسة 

وخسر المؤشر 2.8% على مدى األسبوع.

وارتفع مؤشر توبكس األوسع نطاقاً %0.3 
إلــى 1514.99 نقطــة، بينما صعد مؤشــر 

جيه.بي.إكــس- نيكاي 400 بنســبة %0.2 
لينهــي التعامالت عنــد 13576.07 نقطة. 
وانخفضت مؤشرات األســهم الصينية في 
ختــام التــداوالت بعد عودتهــا من عطلة 
العام القمــري الجديد التي بدأت الجمعة 
قبــل الماضية وامتدت حتى أول من أمس 
مع رفع أسعار الفائدة في عمليات السوق 
المفتوح إلى جانب تنامي المخاوف بشأن 
سياســات اإلدارة األميركية. وهبط مؤشر 
المركب بنســبة 0.60% إلى  «شــنغهاي» 

3140 نقطة.

فاجأ البنك المركزي الصيني أســواق المال 
أمس برفع أســعار الفائدة القصيرة األجل 
فــي أول أيام عمله بعد عطلة طويلة وهو 
مؤشــر جديد على أن البنك يتجه تدريجياً 
لتشديد السياســة النقدية مع ظهور بوادر 
اســتقرار على االقتصاد، فيما أكدت بكين 
إنها لم تســتخدم عملتهــا كأداة للحصول 
على مزايــا تجارية وأن «طريــق الحرير» 
يعــزز التعاون الدولي فــي مواجهة خطر 
االنعزالية الذي تقــوده الواليات المتحدة 

برئاسة ترامب.
وقال بنك الشــعب الصيني (المركزي) 
إنه رفع سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء 
(الريبــو) العكســي في عمليات الســوق 
المفتوحة 10 نقاط أساس اعتباراً من أمس. 
كما رفع البنك أسعار الفائدة على القروض 
القصيرة األجل في آليته التي تعرف باسم 

تسهيالت اإلقراض الدائمة.
وكانــت الزيــادات في أســعار الفائدة 
محدودة إال أنها تعزز وجهات النظر القائلة 
إن الســلطات الصينيــة عازمــة على كبح 
تدفقات رؤوس األمــوال النازحة وتقليص 
المخاطــر التي تهدد النظــام المالي جراء 

سنوات التحفيز التي زادت أعباء الديون.

ويتوقع المحللــون أن أي خطوات جديدة 
ســتكون تدريجية في ظــل تقييم واضعي 
السياســات لتأثيرها على النمو االقتصادي. 
ويــرى المحللــون أن البنــك المركزي لن 

يتعجل رفع أسعار فائدة اإلقراض األساسية 
اآلن.

وذكر بنك الشعب الصيني أنه رفع سعر 
فائدة عمليات الســوق المفتوحة ألجل 7 
أيام إلى 2.35% من 2.25% وسعر الفائدة 
ألجــل 14 يومــاً إلى 2.50% مــن %2.40 
وســعر الفائدة ألجل 28 يوماً إلى %2.65 

من %2.55.

إلــى ذلــك قالــت الصيــن أمــس إنها لم 

تســتخدم عملتها قط كأداة للحصول على 
مزايا تجارية بعدما انتقد الرئيس األميركي 
دونالــد ترامب بكين إلضرارها الشــركات 
قيمة  بتخفيض  األميركيين  والمســتهلكين 

اليوان.
الخارجية  وأدلى المتحدث باسم وزارة 
الصينية لو كانــغ بهذا التعليق خالل إفادة 

صحافية دورية.
مــن جهة أخــرى قال أكبر دبلوماســي 
صيني إن مشروع «طريق الحرير» سيساعد 
في تعزيز التعاون الدولي في وقت يتنامى 

فيه خطر االنعزالية.
وقال رئيــس مجلس الدولــة يانغ جيه 
تشــي لصحيفة تشاينا ديلي الرسمية أمس 
إن مبــادرة «حــزام واحد طريــق واحد» 
التــي تدعو إلقامة مشــاريع بنية أساســية 
علــى طول أراٍض تاريخية وممرات تجارية 
بحرية تســاعد في «مواءمــة تطور الصين 

مع تطور دول أخرى».
وذكر أن «المنافع المشتركة» لمشروع 
ارتفــاع  مــع  تتناقــض  الحريــر  طريــق 
وتحول  للعولمــة»  المناهضة  «األصــوات 

نحــو «االنعزالية والتفكيــر الذي عفا عليه 
الزمن واتفاقيات التجارة المفككة».

ويأتي هــذا في وقت تلعب فيه الصين 
دوراً كقوة استقرار في قضايا مثل التجارة 
الدوليــة وتغيــر المنــاخ فــي ظــل بداية 

مضطربة للرئيس األميركي ترامب .
ودافــع الرئيس الصيني شــي جين بينغ 
بحماس أثناء كلمة في المنتدى االقتصادي 
الدولي في دافوس بسويســرا عن العولمة 
ولّمح إلى رغبــة بكين في لعب دور أكبر 

على الساحة الدولية.
ووقــع ترامب أمراً بانســحاب الواليات 
المتحدة مــن معاهدة الشــراكة التجارية 
عبــر المحيط الهادي، وهــدد بفرض قيود 
تجارية على المكســيك، ووجــه انتقادات 
للصيــن، وفرض حظراً مؤقتــاً على دخول 

الالجئين للواليات المتحدة.
وتســتضيف الصين مؤتمراً دولياً بشأن 
مشــروع «حزام واحد طريــق واحد» في 

مايو. 

■ البنك المركزي الصيني يتجه تدريجياً لتشديد السياسة النقدية  |  بلومبيرغ

في أواخر يناير الماضي رفع المركزي 
الصيني أسعار فائدة تسهيالت القروض 
المتوســطة األجل للمــرة األولى منذ 
فــي 2014.  الســيولة  تدشــينه ألداة 
وكانــت هذه هي المــرة األولى التي 
يرفع فيها أحد أسعار الفائدة األساسية 

منذ يوليو 2011.

أغلقت األســهم األميركية في بورصة 
«وول ســتريت» دون تغير يذكر أول 
مــن أمس، مع اســتمرار توقف موجة 
الصعود األخيرة إثر تصريحات للرئيس 
دونالد ترامب عن التجارة والسياسات 

التي سينتهجها.
وتراجع مؤشــر داو جونز 0.03% إلى 
19885.18 نقطة وزاد مؤشر ستاندرد 
بــورز 0.06% ليســجل 2280.83  اند 

نقطة، وانخفض ناسداك %0.11.

■ موسم النتائج محرك أساسي ألسواق األسهم العالمية  |  أرشيفية

أظهر مســح يحظي بمتابعة وثيقة نشرت 
نتائجــه أمــس أن نمــو قطــاع الخدمات 
البريطاني تباطأ في يناير للمرة األولى في 
أربعة أشــهر لينزل قليًال عن متوسطه في 
األمــد الطويل في الوقت الذي تواجه فيه 
الشركات أكبر زيادة في التكاليف في أكثر 

من 5 سنوات.
وعلــى نحو مفاجئ فــاق أداء االقتصاد 
البريطاني بقية االقتصادات الكبرى 2016 
مخالفــاً تقديــرات أولئك الذيــن توقعوا 

تضرر االقتصــاد فوراً من التصويت لصالح 
خروج بريطانيــا من االتحاد األوروبي في 
يونيو . ويتركــز االهتمام حالياً على مدى 
المرونة التي ســيبديها االقتصاد هذا العام 
مع زيادة التأثير السلبي الناجم عن ارتفاع 

األسعار.
وعــدل بنك انجلتــرا المركزي أول من 
أمــس توقعاتــه للنمو فــي 2017 بزيادة 
حــادة إلى اثنين فــي المئة وهو ما يفوق 
بكثير توقعــات معظم االقتصاديين بعدما 
ألقــي الضــوء علــى تزايد قــوة االقتصاد 

العالمي ومرونة المستهلكين.

وتشــير البيانــات إلــى أن أي تباطــؤ في 
االقتصاد سيكون تدريجياً على األرجح.

وهبط مؤشــر ماركت/  ســي.آي.بي.إس 
المشــتريات في قطاع  المجمع لمديــري 
الخدمــات البريطانــي إلــى 54.5 الشــهر 
الماضي مســجًال أدنى مستوى في 3 أشهر 
من 56.2 في ديســمبر والــذي كان أعلى 
مســتوى فــي 15 شــهراً ليأتي عنــد الحد 

األدنى لنطاق توقعات الخبراء .
يأتــي ذلــك بعــد انخفاضات ســجلتها 
مؤشــرات مديــري المشــتريات لقطاعي 

الصناعــات التحويلية والبناء األصغر حجماً 
في وقت سابق هذا األسبوع لكن مؤسسة 
ماركــت قالت إن هــذه المؤشــرات معاً 
مازالت تشــير إلى نمو 0.5% في األشــهر 
الثالثــة األولى من 2017 بما يتماشــى مع 

أحدث توقعات بنك انجلترا.
وقالــت الشــركات العاملة فــي قطاع 
الخدمات إنها تشــعر بتفاؤل أكبر بســبب 
واألســواق  والمنتجات  الجديدة  الطلبيات 
وكذلك اســتمرار تدني أسعار الفائدة وما 
يرون أنه مزيد من الوضوح بشــأن خروج 

بريطانيا من االتحاد األوروبي.

أعلنــت مصــادر حكوميــة مطلعة 
إن اليابــان تعد حزمة مشــروعات 
تقول إنها ســتوفر 700 ألف وظيفة 
بالواليات المتحدة وســتخلق سوقاً 
قيمتهــا 450 مليــار دوالر لتقديمها 
إلى الرئيس األميركي دونالد ترامب 

األسبوع المقبل.
وذكــرت المصــادر أن الخطــط 
التي سيتم كشف النقاب عنها حين 
يزور رئيس الوزراء الياباني شــينزو 
آبي واشنطن في العاشر من فبراير 

تتضمن اســتثمارات في مشروعات 
للبنية التحتية مثل القطارات الفائقة 

السرعة واألمن اإللكتروني.
أن  إلــى  المصــادر  وأشــارت 
الحكومــة  اليابانيــة  قد تســتخدم 
احتياطياتها مــن النقد األجنبي في 

تمويل جزء من الحزمة.
وذكرت صحيفة أساهي وصحف 
أخرى إن من المحتمل أيضاً أن يأتي 
تمويــل الحزمة مــن بنوك كبرى أو 
مؤسسات المالية مرتبطة بالحكومة 
أو صندوق استثمار معاشات التقاعد 

الحكومي.



قال مصدر إن سامســونغ قد تبني مصنعاً 
لألجهــزة المنزلية في الواليــات المتحدة 
لتصبح بذلك أحدث شــركة عالمية تدرس 
االســتجابة لالنتقادات بشأن الواردات من 

الرئيس ترامب.
وأضــاف إن سامســونغ لــم تحــدد حجم 
االستثمار المزمع أو مكان المصنع الجديد.

وهــددت اإلدارة األميركية بفرض ضريبة 
علــى الــواردات وهاجــم ترامــب بعض 
الشــركات الكبرى لتصنيعهــا منتجات في 
وهو  األميركييــن  للمســتهلكين  الخــارج 

ما أطلــق مزيداً من التحذيرات وسلســلة 
من الوعــود بمزيد من االســتثمارات في 

الواليات المتحدة.
وامتنعــت سامســونغ عــن التعليــق عما 
إذا كان لديهــا أي خطط محــددة إلضافة 
منشــآت إنتاجيــة في الواليــات المتحدة 
لكنها قالت إنها أجرت بالفعل اســتثمارات 
كبيــرة هناك بما فــي ذلك 17 مليار دوالر 
أنفقتها حتى اآلن على مصنعها للرقائق في 
سيئول - رويترز أوستن بوالية تكساس.  

 رفعــت «هوندا موتور» توقعاتها بشــأن 
صافــي أرباحهــا للعــام المالــي الحالــي 
التكاليف  31.3% بفضل إجــراءات خفض 
والمبيعــات القوية في الصيــن والواليات 

المتحدة.
ورفعــت الشــركة توقعاتها بشــأن صافي 
األرباح إلــى 545 مليار يــن(4.8 مليارات 
دوالر) للعــام الحالي حتى مارس من 415 

مليار ين المقدر في أكتوبر.
وتتوقع ثالث أكبر شركة يابانية للسيارات 
أيضاً ربحاً تشــغيلياً يصل إلــى 785 مليار 

يــن للعــام الحالــي، بارتفــاع 20.1% من 
توقعات تصــل إلى650 مليــار ين، قبل 3 
أشهر بينما تشــير التقديرات إلى مبيعات 
تصــل إلى 13.8 تريليون يــن، بارتفاع من 
13.4تريليون ين. وفــي الفترة من أكتوبر 
حتى ديســمبر سجلت هوندا صافي أرباح 
8ر168 مليار ين، بارتفاع 35.9% عن نفس 
الفترة 2015. وارتفعت مبيعات السيارات 
بين اكتوبر إلى ديســمبر 6.8% عما كانت 
عليه فــي الفترة المماثلة مــن 2015 إلى 
طوكيو - د ب أ 1.31مليون وحدة .  
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قالت وكالة «موديز» إن خروج بريطانيا من االتحاد 
األوروبي سيتسبب في هبوط أعداد المسافرين إلى 

بريطانيا 50 % األعوام المقبلة.
وتابعت: «قطاع شركات الطيران البريطانية من بين 
القطاعات األكثر عرضة للتقلبات بعد البريكست مع 
ضعــف الجنيه وتوقعات بهبوط أعداد المســافرين 
إلى بريطانيا لنحــو النصف خالل عامين». وأضافت 
أن شــركات الطيران البريطانية تشهد تقلبات حادة 
لندن - الوكاالت في إيراداتها التشغيلية.  

%50

رغم تراجع اســتخدام ماكينــات الصراف اآللي 
في العالم  الســنوات الماضية، ألن المشــتريات 
أصبحت في الغالب عبر بطاقات االئتمان وليس 
بالنقــد، فإن تلك الماكينات ال تزال راســخة في 
الثقافة الحديثة وتتحدى بقوة عمليات الشــراء 

عبر االنترنت.
وظهرت ماكينــات الصراف اآللي عام 1967 

حيث فكر المخترع االســكتلندي جون شــبرد 
بــارون فــي أن ماكينات بيع الســلع تخرج كل 
شــيء مثل قطع الشــكوالتة فلماذا ال تستطيع 
أن تخرج النقــد. وأعجب بنك باركليز بالفكرة 
وتــم تركيب أول ماكينة صــراف آلي في أحد 
فــروع البنــك في شــارع انفيلد هــاي غير أن 
ماكينة بارون لم تكن تســتخدم البطاقات مثل 
ماكينــات العصــر الحالي بل تذاكــر من الورق 
مطبوعــة بحبــر من نوع خاص حتى تســتطيع 

الماكينة قراءتها وكان العميل يدخل رقماً سرياً 
لتخرج النقــود وكانت بحد أقصى 10 جنيهات 

استرلينية.
وأول ماكينــة صــراف آلــي فــي الواليات 
لمتحــدة ابتكرهــا المهندس العب البيســبول 
الســابق دونالد ويتزل واســتخدمت البطاقات 
البالستيكية مثل المستخدمة حالياً وفي سبتمبر 
1969 ركــب بنك كيميــكال في فرعه في لونج 

ايالند أول ماكينة من هذا النوع.

كشفت شركة نايت فرانك عن أن مؤشر أسعار السكن الفاخر على 
المســتوى العالمي تباطأ نســبياً في الربع الرابــع من 2016، وذلك 
باســتثناء مدن في الصين وأستراليا وكندا تواصل فيها النمو. وقالت 
الشــركة أن معدل النمو في أسعار المساكن الفاخرة في المدن الـ 
39 التي تتابعها بلغ 4%  في 2016، حيث هيمنت المدن الرئيسية 
في الصين على صدارة المؤشر، حيث ارتفعت األسعار في شنغهاي، 
بكيــن، جوانزو بنحو 26%، كما ارتفعت في تورنتو وفانكوفر بكندا 
بنســبة 15% وســيدني وملبورن في أســتراليا بنســبة 9%.  وفي 
المقابل تراجعت األســعار فــي لندن ونيويورك وهونغ كونغ حيث 
هبطت األسعار في لندن بنسبة 6% وهونج كونج بنسبة 2.1%. أما 
نيويورك فقد أثرت قوة الدوالر سلباً على اهتمام المستثمرين. كما 
تراجعت األسعار في موسكو بنسبة 11% وفي طوكية بنسبة %9.

علقــت «أوبــر» خدماتهــا فــي تايوان، 
وأوقفــت تطبيقهــا عن العمــل بعدما 
فرضــت الحكومة عليهــا غرامات تزيد 

عن 7 ماليين دوالر. 
وقالــت «أوبر» فــي بيــان اتهمت فيه 
الحكومة التايوانية بالفشــل في احتضان 
االبتكار، لم نتخذ هذا القرار باستخفاف 

وكما نعلم بأنه ســيكون لــه تأثير كبير 
على آالف السائقين.

وتعــد هذه أحــدث انتكاســة لـ«أوبر» 
في آســيا بعدما فقدت الســوق الصيني 
في العــام الماضي وبيــع أعمالها هناك 
لمنافستها «ديدي».    تايبيه - الوكاالت

خفضت «شارب» من توقعاتها لخسائر العام إلى 37.2 
مليــار ين أي ما يوزاي 329 مليــون دوالر مقارنة مع 

توقعات سابقة نحو 41 مليار ين.
وعــزت التوقعات إلى هبوط تكلفة اإلنتاج ما تســبب 
في تســجيلها أول أرباح فصلية فــي عامين في الربع 
الثالــث كما رفعــت توقعاتها إليــرادات العام الجاري 
طوكيو - الوكاالت بنحو 2.5% إلى 2.5 تريليون ين.  

تنتــج هونــغ كونغ حاليــاً أكبــر معدل 
للنفايــات اإللكترونية للفــرد الواحد في 
العالــم، حيث بلــغ المعــدل فيها خالل 
2015 نحــو 21.7 كيلوغراما من النفايات 
اإللكترونية للفرد الواحد، تلتها سنغافورة 
ثــم تايوان بـــ 19.95 و19.53 كيلوغراما 
كيلوغرامــا للفــرد علــى التوالــي، بينما 
بلغ المعدل في أوروبــا 15.6 كيلوغراما 

للفرد. ووفقــاً إلدارة اإلحصاء في هونج 
كونــج فإن معدل الهواتف المحمولة في 
المدينــة يبلغ 2.4 هاتــف للفرد الواحد.
وزاد ســيل النفايات نظراً للعدد المتزايد 
مــن األجهــزة اإللكترونيــة وانخفــاض 
متوسط عمرها، مع تسارع معدل التقدم 
التكنولوجي.   هونغ كونغ - د ب أ

يقول اللورد ويليام هيغ الوزير األسبق لوزارة الخارجية الربيطانية، إن تأثري التقنية والذكاء 
االصطناعـــي خالل العقود املقبلة، ســـيكون أكرب مبقدار 3000 مـــرة باملقارنة مع الثورة 
الصناعية التي حدثت يف القرن الثامن العرش. ويتوقع تقرير صادر أخرياً عن «سيتي بنك»، 
أن تستحوذ أســـهم رشكات «الروبوتيكس» التي يزداد عددها بصورة كبرية وتهدد بإزاحة 
املاليني من وظائفهم حول العامل ــ أو ســـّد الحاجة إىل عامل جدد ــ عىل حصة مؤثرة من 

املحافظ االستثامرية هذا العام.

إعداد: وائل اللبابيدي 
املصدر: «االتحاد العاملي للروبوتيكس» – 2016، سيتي بنك غرافيك: محمد أبوعبيدة

عدد الروبوتات الصناعية 2015:

1.631.600

عدد الروبوتات الصناعية 2019 (توقعات):

2.589.000

النمو
 %58.6 

290 ألف وحدة

 413 ألف وحدة

2016

2019

النمو
 %42.2 

 %5 

 %8 

 %18 

األمريكتني 

أوروبا 

آسيا 

اللبابيدي ئل

التقنيات 
واإللكرتونيات

األدوات 
الكهربائية

اآلالت النقل
واملعدات

األميركتان
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أكــد معالــي الدكتــور أنور بــن محمد 
قرقاش وزير الدولة للشــؤون الخارجية، 
أن سياســات المكابرة اإليرانية والتدخل 
في الشــؤون العربية، هــي التي أججت 
المشهد اإلقليمي، داعياً إياها إلى التوقف 
عن التدخل في شــؤون المنطقة، معتبراً 
أن سياســة المواجهة ليست في مصلحة 

إيران والمنطقة. 
وقال معالــي الدكتور أنور قرقاش في 
تغريدات على موقع التواصل االجتماعي 

«تويتــر»، حــول التوتــر المتصاعــد بين 
واشــنطن وطهــران نتيجــة السياســات 
اإليرانية التدخليــة في المنطقة والعالم، 
إن «المنطــق يحتم أن تتوقف إيران عن 
التدخل العابث في الشــأن العربي، وأن 
تتعامــل إيجابيــاً مع المبــادرة الخليجية 
للحوار القائم على أسس راسخة واضحة».

وأضاف معاليه أن «هذه األســس أساسها 
احترام الســيادة بعدم التدخل في الشأن 
الداخلــي والتوقــف عن تصديــر الثورة 

واالعتــراف بمبــدأ المواطنــة واالنتماء 
للدولة الوطنية».

وتابــع معالــي وزير الدولة للشــؤون 
الخارجيــة تغريداتــه قائــًال: «ليــس من 
مصلحة إيران والمنطقة سياسة المواجهة 
مع واشــنطن التي نراها تتبلــور أمامنا، 
اإلقليمي أساســي  اإليراني  النهج  وتغيير 
معاليــه:  وأردف  الفتــرة».  هــذه  فــي 
«سياسات المكابرة اإليرانية والتدخل في 
الشؤون العربية هي التي أججت المشهد 
اإلقليمــي، والحل ليس فــي التصعيد، بل 

في احترام الجار وعقالنية التوجه».

وتأتي تغريــدات وزير الدولة للشــؤون 
الخارجية في وقت تزداد فيه حدة التوتر 
بين الواليات المتحدة وإيران على خلفية 
التجربــة الصاروخية األخيرة التي أجرتها 
طهــران، ما زاد المخاوف مــن أن تطور 
من برنامجها النووي من جهة، ومن جهة 
أخرى تدخلها في شــؤون دول المنطقة 
ودعمهــا لالنقالبيين الحوثيين في اليمن، 
من خــالل تزويديهم باألســلحة والعتاد، 
وتحريضهــم على العنف وتمديد الحرب 

في اليمن.

 تصاعــدت حــدة التوتر بين واشــنطن 
وطهــران، إذ جــدد الرئيــس األميركــي 
دونالــد ترامب تهديداته إليــران معتبراً 
فــي تغريدة علــى «تويتــر» أنها تلعب 
بالنــار وأنه لن يكون طيباً مثل أوباما في 
إشــارة إلى االتفاق النــووي الذي أبرمه 
الرئيس األميركي السابق باراك أوباما مع 
إيران تزامناً مــع فرض عقوبات أميركية 
جديدة على طهران شــملت 13 شــخصاً 

و12 كياناً.
وكتب ترامب في تغريدات على موقع 
«تويتــر» إن «إيــران تلعــب بالنــار - ال 
يقدرون كــم كان أوبامــا لطيفاً تجاههم 
ولكــن ليس أنــا!». واعتمــد ترامب منذ 
تســلمه الســلطة لهجة حادة ضد إيران 
وسياســاتها التدخلية في منطقة الشــرق 
األوســط وتهديدهــا أمــن المنطقة عبر 
تجــارب صاروخية. وكان ترامب أكد أول 
مــن أمــس أنه ال «يســتبعد» أي شــيء 
بشأن تدخل عسكري محتمل ضد إيران. 
وحاولت إيران تفادي التحدي في موقفها 
حيث قال وزير الخارجية اإليراني محمد 
ظريف إن إيران «لن تشــن أبداً حرباً وال 

تخيفها التهديدات». 

وتأكيداً لتهديــدات ترامب إليران فرضت 
اإلدارة األميركيــة أمس عقوبات على 13 
فرداً و12 كياناً بموجب القانون األميركي 
لمعاقبــة إيران بعد أيام من توجيه البيت 
األبيــض تحذيــراً رســمياً لطهران بشــأن 
إجرائها اختباراً على صاروخ باليستي وغير 
ذلك من األنشطة. وأدرجت وزارة الخزانة 
فــي بيان علــى موقعهــا علــى اإلنترنت 

األفراد والكيانات المشمولين بالعقوبات.

الــوزارة أن العقوبات أظهرت  وذكرت 
باســتخدام  المتحدة  الواليــات  التــزام 
مثل تلــك اإلجــراءات رداً على برنامج 
وأنشطتها  اإليراني  الباليستية  الصواريخ 
المزعزعــة لالســتقرار فــي المنطقــة. 
وأضافــت الوزارة في بيان أن العقوبات 
«متســقة تماماً» مع التزامات الواليات 
المتحــدة وفقاً لالتفــاق النووي الموقع 

العــام الماضــي مــع إيــران المعروف 
رســمياً باســم «خطة العمل المشتركة 
الشــاملة». واعتبــر مســؤول كبير في 
اإلدارة األميركيــة أن هــذه العقوبــات 
«مجرد خطوات أولية رداً على ســلوك 

إيران االستفزازي».
وطبقــاً لمصــادر فــإن إدارة الرئيس 
األميركي ستفرض عقوبات إضافية على 
كيانــات إيرانيــة ُفرض عليهــا عقوبات 
بموجب أوامر تنفيذية رئاســية في ظل 

إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما. 
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األميركــي  الدفــاع  وزيــر  طمــأن 
الجديــد جيمــس ماتيــس كوريــا 
الجنوبيــة واليابــان بشــأن التــزام 
واشنطن الكامل تجاه أمنهما، واعداً 
برد «ساحق» على أي هجوم نووي 
كــوري شــمالي. وتحــدث ماتيس 
فــي طوكيــو قادماً من ســيول في 
أول جولة خارجية لمســؤول رفيع 
الرئيس دونالد  إدارة  المستوى من 
ترامب الذي أثارت خطاباته النارية 
ذات الطابــع االنعزالــي المخاوف 
بشــأن التوجهات الجديدة لسياسة 

واشنطن في المنطقة.

أكــد رئيــس المجلــس األوروبــي 
دونالــد توســك أن الحفــاظ على 
العالقة مع الواليات المتحدة يبقى 
«علــى رأس األولويات السياســية» 
لالتحاد األوروبي. وقال توسك الذي 
سبق وأن وجه انتقادات إلى اإلدارة 
األميركية الجديدة برئاســة دونالد 
ترامــب «ما نحن بحاجــة إليه هو 
عالقة عبر األطلسي متينة إلى أبعد 

حد ممكن».

ال يــزال مــدى تأثير قــرار الحظر 
األميركــي علــى رعايا ســبع دول 
مســلمة على الشــركات األميركية 
الناشئة غير واضح لكن أكثر من 15 
من المستثمرين في مجال االستثمار 
الُمخاطــر والمؤسســين لشــركات 
تكنولوجيا يشــيرون إلــى مخاوف 
فورية متعلقة بتبعات حظر السفر. 
ويقف المهاجرون وراء العديد من 
الشــركات التي حققــت نمواً كبيراً 

في وادي السيليكون. 

بعــد أربعة أســابيع علــى تنصيبه، 
لــم تكتمــل التعيينات فــي إدارة 
الرئيــس األميركــي دونالد ترامب، 
والســبب الرئيــس العراقيــل التي 
يضعها الديمقراطيون. وثبت أعضاء 
مجلس الشــيوخ حتــى أمس ثالثة 
وزراء أساســيين (الدفــاع واألمــن 
وزير  وكذلك  والخارجية)،  الداخلي 
النقــل، مــن أصل 15 وزيــراً تمت 

تسميتهم.

ذكــرت تقاريــر إعالميــة أن أكثر 
مــن 100 ألف تأشــيرة ألغيت في 
أعقاب الحظر الــذي فرضته إدارة 
الرئيــس األميركــي دونالد ترامب 
فــي اآلونة األخيــرة على مواطني 

سبع دول ذات أغلبية مسلمة.
«واشــنطن  صحيفــة  وأوردت 
بوســت» الرقم مستشــهدة بمدع 
حكومــي فــي جلســة بمحكمــة 
اتحاديــة فــي فرجينيا. كمــا أورد 
تلفزيون تابع لشبكة (إن. بي. سي) 

في واشنطن الرقم من الجلسة. 
إلــى ذلــك، قــال مســؤول في 
تســعة  إن  اإلثيوبيــة  الحكومــة 
يمنييــن رحلــوا إلــى بــالده من 
الواليــات المتحدة جواً في أعقاب 
الحظــر على دخول مواطني ســبع 
دول إسالمية وانتقلوا بعد ذلك إلى 

جيبوتي المجاورة.
وأضــاف أن اليمنيين المرحلين 
طلبــوا الذهاب إلــى جيبوتي التي 

يفصلها عن بالدهم البحر األحمر.
وقــال الناطــق باســم الحكومة 
اإلثيوبية «السبب الوحيد لمجيئهم 
إلى إثيوبيا هو أن الخطوط الجوية 
اإلثيوبية لها رحالت من أديس أبابا 

إلى واشنطن». 
وتبلغ أقصر مســافة بين اليمن 
وجيبوتــي فــي البحــر األحمر 30 

كيلومتراً.
وقــال البيت األبيــض إن الحظر 
الذي شمل سبع دول أغلبية سكانها 
مســلمون يهدف إلــى حماية أمن 
الواليــات المتحدة لكن القرار أثار 
ردود فعــل غاضبــة فــي الداخل 

والخارج.

صححت مســاعدة بــإدارة الرئيس 
األميركــي دونالد ترامــب ما قالته 
بعــد موجــة انتقــادات لهــا حين 
أشــارت إلى «مذبحة» في كنتاكي 
عــام 2011 لم تحدث قــط للدفاع 
عن الحظــر المؤقت الــذي فرضه 
ترامــب على دخول المهاجرين من 

سبع دول ذات أغلبية مسلمة.
(إم. قنــاة  وخــالل مقابلة مــع 
إس.إن.بي.سي) قالت الناطق باسم 
البيــت األبيــض كيليــان كونــواي، 
إن األمــر التنفيــذي الــذي أصدره 
ترامب أخيراً له ما يبرره مستشهدة 
«بمذبحة بولينج جرين» في 2011 

وهي ال وجود لها من األساس.
وصححــت كونــواي مــا قالتــه 
أمس في تغريــدة على تويتر قائلة 
«األخطاء بحسن نية كثيرة». وتهكم 

تويتر  اآلالف من مستخدمي موقع 
على خطأ كونواي.

وتحدثت كونواي عبر التلفزيون 
فــي وقــت متأخــر الخميــس عن 
عراقيين جاءا إلى الواليات المتحدة 
المتطــرف مضيفة  الفكر  واعتنقــا 
«ثم خططا لمذبحة بولينج جرين». 
النــاس  ومضــت قائلــة: «معظــم 
ال يعلمــون باألمــر ألنه لــم يحظ 
بتغطيــة إعالميــة».  وحقيقة األمر 
أن في مايو 2011 ألقي القبض على 
عراقييــن اثنين فــي بولينج جرين 
في كنتاكي وتم توجيه االتهام لهما 
بمحاولــة إرســال أســلحة وأموال 
واعترفا  بالعــراق.  القاعدة  لتنظيم 
باســتخدام عبــوات ناســفة بدائية 
الصنع ضد جنود أميركيين بالعراق.
وقالت كونواي علــى تويتر إنها 
بولينج  «إرهابيــي  تقصــد  كانــت 
جرين» حين تحدثت في البرنامج.

دانــت الســفيرة األميركيــة لدى 
األمم المتحدة نيكــي هايلي أمام 
مجلس األمــن «األعمال العدائية» 
لروســيا في أوكرانيــا مؤكدة دعم 
لكييف  القوي  المتحــدة  الواليات 
علــى الرغــم مــن ســعي اإلدارة 
لتحســين  الجديــدة  األميركيــة 

العالقات مع موسكو.
وفــي أول تصريحــات لهــا في 
المجلس، أكدت هالي أن العقوبات 
األميركيــة ســتبقى مفروضة على 
موســكو إلى أن تعيد روســيا شبه 

جزيرة القرم إلى أوكرانيا.
وأضافت أنها تشعر باألسف ألن 
أول تصريحاتها أمام مجلس األمن 
العدائية  األعمــال  «إلدانــة  هــي 
«الواليات  أن  لروســيا». وأكــدت 
المتحدة تقف مع شــعب أوكرانيا 

الــذي يعانــي منذ ثالث ســنوات 
تحت االحتالل الروســي والتدخل 

العسكري».
األزمة  وتابعت هالي أن «هذه 
ستســتمر إلــى أن تحترم روســيا 
تدعمهــم  الذيــن  واالنفصاليــون 
أوكرانيا»،  أراضي  ســيادة ووحدة 
مؤكــدة أن «الواليــات المتحــدة 
تواصل إدانة ذلك وتدعو إلى إنهاء 

فوري لالحتالل الروسي للقرم». 
ومع أن هذه التصريحات تتطابق 
مع سياسة اإلدارة األميركية السابقة 
للرئيــس بــاراك أوبامــا، رأى فيها 
فيتالي تشوركين  الروســي  السفير 
في األمــم المتحدة تغييــراً. وقال 
للصحافييــن عقــب االجتماع «لقد 
الحظت تغيراً في النبرة». وأضاف 
«ال نزال في بدايــة الطريق، وآمل 
أن تؤدي بنا هذه الطريق إلى شيء 

بناء أكثر».

■ ترامب مجتمعاً أمس بمجموعة من االقتصاديين ورجال األعمال في البيت األبيض  |   أ.ب 

ذكــر التلفزيون الرســمي اإليراني أن 
إيــران منعت أمس فريــق المصارعة 
أراضيهــا  دخــول  مــن  األميركــي 
للمشــاركة في منافسات كأس العالم 
للمصارعة الحرة رداً على أمر تنفيذي 
أصــدره الرئيس دونالد ترامب يحظر 

منح تأشيرات دخول لإليرانيين.

■ أنورقرقاش
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عّبر سياســيون وبرلمانيون في تونس، عن 
ارتياحهم بعد المصادقة على تشكيل لجنة 
تحقيــق برلمانيــة حول شــبكات التجنيد 
التونسي  الشــباب  بتســفير  التي تورطت 
إلــى بؤر التوتــر، باعتبارها ســتعمل على 
كشــف المتورطين في اســتدراج الشباب 
وتشــجيعهم على االلتحــاق بالمجموعات 
المســلحة والخارجة عــن القانون، في كل 

من ليبيا ومالي وسوريا والعراق.
واختلفــت األحــزاب فــي رؤيتهــا إلى 

هــذه اللجنــة، وانتظارهــا لنتائــج تعمل 
على تأكيدها، بنــاء على قناعاتها، فالجبهة 
الشــعبية (ائتالف لمجموعة من األحزاب 
القومية والشيوعية)، ومنذ عمليتْي اغتيال 
كل مــن األميــن العــام لحــزب الوطنيين 
الديمقراطييــن الموحــد شــكري بلعيــد، 
فــي 6 فبراير مــن العــام 2013، واألمين 
العام لحركة «الشــعب» محمد البراهمي 
فــي 25 يوليــو مــن العــام 2013، ال تزال 
االتهامات تالحــق حركة «النهضة بوقوفها 

وراء االغتياليــن، وكذلــك علــى خلفيــة 
عمليات اســتدراج الشــباب وإرسالهم إلى 

بؤر التوتر».
وأكــدت النائبة عن حركــة نداء تونس 
صابرين القوبنطيني، أنــه تّمت المصادقة 
على هــذه اللجنــة على خلفيــة خطورة 
مســألة عمليــات التســفير على الشــباب 
التونســي، ونظرة العالــم إلى تونس، بعد 
أن تحّولت إلى أكبر مصّدر لإلرهابيين في 
العالم، بحســب بعض التقارير، رغم تأكيد 

وزارة الداخلية على أّن عدد الشباب الذي 
ارتمى في أحضــان الجماعات اإلرهابية ال 

يتعّدى 3000 عنصر.
وشــّددت القوبنطينــي، علــى أهميــة 
البرلمانية، علــى خلفية  لجنــة التحقيــق 
ضرورة محاســبة من سّهل عمليات تسفير 
الشــباب، ومن وقف وراء ذهابهم إلى بؤر 
التوتر ومناطق القتال، ومســاعدتهم مادّيا 
تونس- البيان، وكاالت ومعنوّيا.  

نشــرت صحيفة «الغارديــان» في عددها 
الصــادر أمس تقريراً عــن إعادة النظر في 
قضايا رفعــت ضد جنود بريطانيين اتهموا 
فيهــا بارتــكاب انتهــاكات ضــد مواطنين 
عراقيين، وذلك بسبب إدانة المحامي فيل 
شــاينر الــذي رفع تلــك القضايــا بالكذب 
وإســاءة الســلوك.وذكر فريــق االدعاءات 
التاريخيــة المتعلقــة ب العراق إنه ســيعيد 
النظر بالقضايا التي رفعها شــاينر وشركته، 
للبــت فيما إذا كانت تســتحق المتابعة أم 

ال بعد أن اتضح أن شــاينر ليس أهال للثقة.
وقد أدين شــاينر في 22 حالة جنائية، كما 
يجــري التحقيق في قضايا انتهاكات ادعت 
شركته للمحاماة وقوعها في العراق خالل 
النزاع هناك ورفعتها إلى محكمة الجنايات 
الدولية في الهاي.  لندن - وكاالت

■
نشــرت الواليــات المتحــدة مدمــرة تابعة 
للبحريــة األميركيــة قبالــة اليمــن لحماية 
الممــرات المائية من المســلحين الحوثيين 
الذين تدعمهم إيران، في وقت عاد المبعوث 
األممــي إلى اليمن،  إســماعيل ولد الشــيخ 
أحمد، إلى األردن في محاولة جديدة إلحياء 
محادثات التسوية، فيما أكدت مصادر يمنية 
على صلة مباشــرة بعملية السالم لـ«البيان» 
أن آمال التســوية تتراجع في ظــل القناعة 
التامة للرعــاة الدوليين بعدم جدية الطرف 

االنقالبي بتنفيذ تعهداته.
إن  أمــس  أميركيــان  مســؤوالن  وقــال 
الواليــات المتحــدة نشــرت مدمــرة تابعة 

للبحرية قبالة اليمن لحماية الممرات المائية 
مــن المســلحين الحوثيين الذيــن تدعمهم 
إيران وسط تصاعد حدة التوتر بين واشنطن 

وطهران.
وقال المســؤوالن اللــذان طلبا عدم ذكر 
اســميهما إن المدمــرة كــول وصلت قرب 
مضيــق بــاب المنــدب قبالة جنــوب غرب 
اليمن، حيث ســتنفذ دوريات تشمل مرافقة 
ســفن. وأضافا أنه في حين أن ســفناً حربية 
أميركية نفذت عمليات روتينية في المنطقة 
فــي الســابق إال أن هذا التحــرك جزء من 
وجود متزايد هناك يستهدف حماية المالحة 
البحرية من الحوثيين المتحالفين مع إيران. 
وقال المســؤوالن إن قرار تحريك كول اتخذ 

قبل أحدث تعليقات لترامب بشأن إيران.

وفــي وقت ســابق هذا األســبوع هاجم 
الحوثيون فرقاطة ســعودية قبالة الســاحل 

الغربي لليمن.
وفي أكتوبر الماضي شن الجيش األميركي 
ضربــات بصواريخ كــروز اســتهدفت ثالثة 
مواقع ســاحلية للرادار في مناطق في اليمن 
تســيطر عليها قوات الحوثييــن لالنتقام من 
هجمــات صاروخيــة فاشــلة علــى مدمرة 

أميركية أخرى.

يمنيــة  سياســية  مصــادر  قالــت  سياســياً، 
لـ«البيــان» إن ولد الشــيخ وصــل العاصمة 
األردنية بغرض إحياء عمل اللجنة العسكرية 
المكلفة باإلشــراف على وقــف إطالق النار 

التــي يفتــرض أن تتلقى تدريبــاً مكثفاً قبل 
أن تنتقــل إلــى جنــوب الســعودية للعمل 
من هناك. وحســب المصــادر فإن المنظمة 
الدولية تســعى وعبر وســطاء إقليميين من 
أجل إقناع الطرف االنقالبي بإرسال ممثليهم 
فــي اللجنــة بعد أن وافقــت الحكومة على 
إرسال ممثليها وحضور ورشة العمل الخاصة 
بذلك فيما يشــترط الطــرف االنقالبي فتح 

مطار صنعاء قبل إرسال أسماء ممثليه. 
المحادثات  استئناف  المصادر  واستبعدت 
قريبــاً وأوضحــت أن الرعــاة الدوليين باتوا 
على قناعــة بعدم جدية الطــرف االنقالبي 
بتنفيــذ تعهداتــه وأن الجانــب الحكومــي 
قــدم التنــازالت الالزمــة إلنجاح مســاعي 
الســالم، وقالت إن الرعاة الدوليين انصرفوا 

نحــو مناقشــة تفاصيل أي تســوية محتملة 
والشــخصيات التــي يمكن أن تلعــب دوراً 
في المرحلــة االنتقالية الالحقة للتوصل إلى 

اتفاق سياسي. 

ميدانيــاً، شــنت مقاتالت التحالــف العربي 
غارات عنيفة على معســكر جنوب العاصمة 
صنعاء. وقال شــهود عيــان إن ثالث غارات 
عنيفة اســتهدفت معسكر الحفا القريب من 

الجوازات جنوب العاصمة.
وحسب الشــهود، فإن انفجارات عنيفة 
هــزت المنطقــة عقــب الغــارات، فيمــا 
شوهدت سيارات إسعاف تهرع بكثافة إلى 

المعسكر.

 – ■
أكدت األمــم المتحدة أن فكرة المناطق 
اآلمنة لن تنجح داخل ســوريا في حماية 
الفارين من الحرب، وهي فكرة طرحتها 
إدارة الرئيــس األميركــي دونالد ترامب 
وحظيــت باهتمام إقليمــي كان آخرها 
مناقشــة العاهل األردني الملك عبدالله 
الثانــي للفكرة مع ترامب في واشــنطن 

أول من أمس. 
وقال رئيس المفوضية الســامية لألمم 
المتحدة لشؤون الالجئين فيليبو غراندي 
بمؤتمــر صحافي في بيروت إنه في ظل 
التشظي وعدد األطراف المتقاتلة ووجود 
جماعات إرهابية فإن سوريا ليس المكان 

الصحيح للتفكير في مثل هذا الحل. 
وترحب تركيا بإقامة مناطق آمنة في 

شمال سوريا فيما يرفضه النظام.
وأجرى العاهل األردني الملك عبدالله 
الثاني محادثات أول من أمس مع الرئيس 
األميركــي دونالــد ترامب حــول فكرة 
المناطق اآلمنة. وأعلن البيت األبيض أن 
ترامب ناقش مع العاهل األردني إمكانية 
إقامة مناطق آمنة في سوريا.وأضاف في 
بيــان أن ترامب التقى بالملــك عبدالله 
لفترة وجيزة في واشنطن . وكان ترامب 
قال األســبوع الماضي إنه سيقيم مناطق 
آمنــة في ســوريا لالجئيــن الفارين من 

العنف في البالد.

وتشــهد مناطــق شــمال ســوريا، التــي 
يرجــح أن تقــام فيهــا المناطــق اآلمنة 
المفترضــة، توترات حــادة بين أطراف 
رئيســية تتصــارع مــن أجــل مشــاريع 

مختلفة وتحارب في الوقت نفسه تنظيم 
داعش اإلرهابي. وتســعى قــوات النزاع 
الســوري االقتراب من مدينة الباب التي 
يحتلهــا تنظيم داعش، لكــن ذلك يحمل 
مخاطر بأن تتصادم مــع القوات التركية 
المتواجــدة على مشــارف المدينة، فيما 
تتواجد قوات يدعمها األكراد شرق مدينة 
الباب وتسعى هي األخرى للسيطرة على 

المدنية.

مــن جهة أخــرى تواصل الجدل بشــأن 
مســودة الدســتور الذي اقترحته روسيا 
لألطــراف الســورية في مؤتمر أســتانة، 
حيث أفاد مســؤول تركي رفيع أن بالده 
الســورية رفضتــا إجراء أي  والمعارضة 
نقاش في الوقت الحاضر بشــأن الدستور 

أو التقسيمات اإلدارية في سوريا. 
ويتفــق هــذا الموقــف مع ما ســبق 
وأعلنته مراراً تركيا التي تخشــى تقسيم 
ســوريا الى مناطق فيدرالية ما يمكن أن 
يعطي حكما ذاتياً لألكراد السوريين على 

الحدود مع تركيا في شمال سوريا.
وكانت روسيا وزعت على المشاركين 
في مؤتمر أستانة الشهر الماضي مسودة 
دستور لســوريا، إال أن ممثلي المعارضة 

أكدوا رفضهم مناقشته.
ومن المقرر أن تعقد جولة جديدة من 
المفاوضات في جنيف في العشرين من 
الشهر الجاري. واكد المسؤول التركي في 
هذا االطار ان المجموعات التي «تتحرك 
على حساب وحدة االراضي السورية» لن 
يكون لها مكان في جنيف، في اشارة الى 

االكراد السوريين.
■ طفل سوري نازح يتأمل في حلوى لبائع متجول في بلدة جبرين شرق حلب  |  إي.بي.أيه 

أســفرت غــارات جوية لم تحدد بشــكل 
مؤكــد الجهة التــي نفذتها، إلــى انقطاع 
الميــاه عــن مدينة الرقة (شــمال)، معقل 

تنظيم داعش.
وقال الناشــط في حملة «الرقة تذبح 
بصمت» حمود الموســى: «تحطم الخط 
الرئيســي وانقطعــت المياه عــن الرقة 
كلها بعد قصــف قام به التحالف». وأكد 
المرصد الســوري لحقوق اإلنســان قطع 
الميــاه عــن مدينــة الرقة بعــد غارات 
نفذتها طائرات حربية «يرجح أنها تابعة 
للتحالف الدولي». وأوضح مدير المرصد 
رامي عبدالرحمــن «أن الضربات الجوية 
التي اســتهدفت المدينة أدت إلى تدمير 
الخط الرئيســي المزود للمياه». وأشــار 
إلــى أن تحديد منفــذ الغارات يســتند 
إلى مــكان وأنماط الطائــرات والذخائر 

المستخدمة.
في األثناء، ذكر المرصد السوري لحقوق 
اإلنسان إن ما ال يقل عن 12 مقاتال إسالمياً 
من المعارضة المســلحة قتلوا في ضربات 
جويــة قامت بها طائــرات حربية مجهولة 
حلب – وكاالت  في محافظة إدلب. 

 ■
اعتبر مسؤولون فلســطينيون الموقف الصادر عن 
البيت االبيض بشــأن االستيطان «غير مقبول وغير 
واضح» ويعطــي ضوءاً أخضر إلســرائيل لمواصلة 
البناء االستيطاني في األراضي المحتلة، في تعارض 
مــع السياســة التــي اعتمدتهــا اإلدارة األميركية 
تاريخيــاً، في وقت أبدى مســؤولون إســرائيليون 

ارتياحهم إزاء البيان األميركي.
واعتبر البيت األبيــض الخميس أن بناء وحدات 
استيطانية جديدة في األراضي الفلسطينية المحتلة 
يمكن «أال يكون عامًال مساعداً» في حل النزاع بين 
إســرائيل والفلســطينيين، ورأى أن «المستوطنات 

تشكل عقبة أمام السالم».
وقالت عضو اللجنــة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية حنان عشراوي «البيان األميركي الجديد 
جاء إلضعاف موقف اإلدارة األميركية السابقة التي 
اعتبرت االستيطان غير شرعي ويتناقض مع عملية 
الســالم».  وبالتزامن رحب مسؤولون إسرائيليون 
ببيان للبيت األبيض بشــأن المستوطنات معتبرين 
أنــه يتغاضى عــن البناء فــي الكتل االســتيطانية 
القائمة وليــس تلميحاً إلى كبح البناء الذي أغضب 
الفلســطينيين ودوال أوروبية. إلى ذلك،أصيب فتى 
فلسطيني بنيران جيش االحتالل  مساء أمس  على 

الحدود الشرقية لمخيم البريج وسط غزة.



تراجعــت خــالل اآلونــة األخيــرة، حدة 
الصراع المســلح بين الحكومة الســودانية 
والجماعــات المتمــردة فــي دارفور، بعد 
اقتتال دام ألكثر من ثالثة عشر عاماً، ولكن 
حتماً فإن اآلثار المترتبة على ذلك الصراع، 
تظل باقية كالوشــم على جســد المجتمع 
في تلك المناطق، ومن تلك اآلثار، انتشــار 
الســالح، وبكثافة، في أوساط المدنيين، ما 
يمثل تهديداً لألمن في اإلقليم وبقية أنحاء 
البالد، كما أنه يشــكل هاجســاً للسلطات، 

األمــر الــذي يتطلــب، بحســب مراقبين، 
إجــراءات حكومية صارمــة لعملية جمعه 

وتقنينه. 
واستشــعرت الحكومــة الســودانية فــي 
انتشــار السالح  أعلى مســتويات خطورة 
في أيــدي المدنيين، وصدرت قرارات من 
قبل الرئيس عمر البشــير، بتشــكيل لجنة 
عليا لنزع الســالح، ويشــير وزيــر الدولة 
بالداخلية السودانية بابكر أحمد دقنة في 
تصريــح لـ (البيــان)، إلى انتهاء األنشــطة 

العســكرية للحركات المتمردة، وأن إقليم 
دارفور أصبح مستقراً، عدا بعض التفلتات 
القبليــة هنا وهنــاك، وتســعى الحكومة 
للحــد منهــا، ولكــن دقنة أكد أن انتشــار 
الســالح بأيدي المدنييــن، يمثل أكبر تحٍد 
للحكومــة، باعتبــاره أحد روافــد الصراع 
القبلي باإلقليم، وقال إن البشير كّون لجنة 
عليا، تضم الجهــات ذات الصلة من وزارة 
الدفاع والشرطة واألجهزة األمنية األخرى 
والقيــادات األهليــة، لتنفيــذ عملية نزع 

وجمع الســالح من القبائــل بطرق متفق 
عليها، دون حدوث احتكاكات.

الســوداني «هناك أســلحة  الوزير  وأضاف 
خفيفــة وثقيلــة، ونحــن اآلن فــي وزارة 
الداخلية، نعمل على وســم جميع األسلحة 
لدى المدنيين المقننة وغير المقننة، وذلك 
للحد مــن الجرائــم بصفة عامة.. الســالح 
منتشــر، وبكميات كبيرة، وليس لدينا حصر 
بصــورة دقيقة لهــذه الكميات، وســنعمل 
خــالل الفتــرة المقبلة، وبشــكل جدي في 

جمع الســالح، وحصره في أيــدي القوات 
النظاميــة فقط». بدورهــا، قالت مفوضية 
نزع الســالح التابعة للحكومة، أنها شرعت 
في عملية جمع الســالح، مــن خالل ثالث 
مراحــل، تتضمن التوعية بمخاطر الســالح، 
وتهيئــة البيئــة المالئمة لتســهيل عمليات 
الجمــع الطوعي، بجانب مرحلة الســيطرة 
والنزع، وقــال المفوض العــام للمفوضية، 
الفريق صــالح الطيب عــوض، إن عمليات 
الحصــر والتســجيل التــي شــرعت فيهــا 

المفوضية، كشفت عن وجود كميات ضخمة 
من األسلحة المتطورة، وبأنواع مختلفة في 
أيــدي المواطنين والقبائل بواليات دارفور، 
وأكد الطيب أن االنتشــار الكثيف للشرطة 
علي المســتوى األفقي والرأســي، سيسهم 
كثيراً في عمليات جمع السالح، خاصة بعد 
أن يطمئن المواطنين على تأمين أنفســهم 

دون الحاجة إلى حمل السالح.

بعد تحرير الجانب األيســر في الموصل 
من قبضــة تنظيم داعش يبقــى الرهان 
الجانب األيمــن، وهذا  علــى اســتعادة 
الجانب يضــم مباني قديمة وأزقة ضيقة 
وكثــرة في عــدد الســكان المدنيين، ما 
يصعب مهمة القوات العراقية في اقتحام 

هذا الجانب. 
ويرى الكثير من المراقبين أن معركة 
الجانب األيمن ستكون األشد ضراوة بين 
القــوات األمنية  التــي خاضتها  المعارك 
العراقية مع هذا التنظيم. كما أن عناصر 
التنظيــم لن يكون لهم من مخرج ســوى 

القتال حتى الموت. 
ويقول قادة عسكريون إن خطة معركة 
شــرقي الموصل متكاملة اآلن، وإن هناك 
دراســات تجــري اآلن لهــذه الخطة، فيما 
يركــز العديــد مــن القــادة العســكريين 
وغيرهــم، في تصريحات «غير رســمية»، 

التي  المهدمة  الجسور  على 
تربط بيــن ضفتي الموصل، 
وعن وصول جســور عائمة 

لعبور القوات.

للواقــع  متابعــون  ويــرى 
طيــران  أن  الميدانــي 
بقيادة  الدولــي،  التحالــف 
أجهز  المتحــدة،  الواليــات 
على الجســور، بهدف قطع 
إمــدادات «داعــش»، مــن 
الشطر  إلى  األيمن  الشــطر 
األيســر، في مرحلــة كانت 
القــوات العراقيــة تواجــه 
مرات  اضطرتهــا  مصاعــب 
عدة إلى التوقف عن القتال، 
وانتظــار وصول اإلمدادات، 
لدعم المقاتلين، واالستمرار 
فــي المعركة، مــا يعني أن 
وضعت  الدوليــة  القــوات 
فــي حســابها تأخير معركة 

الشطر األيمن، والبحث عن خطط بديلة.
 وفي تطورات معركة الشــطر األيســر، 
وتكثيف دعم القوات الدولية، على األرض 
ومــن الجو، وتيقن «داعش» من خســارته 
فــي الجانب األيســر، قام هــو اآلخر من 

جانبــه بتدمير ما تبقى 
مــن الجســور، بعد أن 
المعارك  خــالل  تمكن 
جزئــي  إصــالح  مــن 
وبالتالــي  لبعضهــا، 
الجســور  أصبحــت 
األربعة الرئيسة، إضافة 
القديم،  الجســر  إلــى 

خارج الخدمة.
ويــرى خبــراء عســكريون أن مناطــق 
الجسور تعّد اســتراتيجية للطرفين، وهي 
قلب المدينة، وأن البدائل شــبه معدومة، 
باســتثناء منطقتيــن فــي شــمال وجنوب 
مجــرى النهر، يمكن نصب جســور فيهما، 

إلى جانــب كفــاءة قتالية عاليــة تتطلبها 
المنطقة التي يحكم داعش سيطرته عليها.

 وعلــى عكــس تصريحــات بعــض القادة 
العسكريين، بأن معركة الشطر األيمن من 
الموصل ســتكون أسهل من معركة الشطر 
األيســر، التي فقد فيها التنظيم الكثير من 
قادتــه ومقاتليه، يرى الخبــراء أن معركة 
األيمــن هي األشــد شراســة، وأن القوات 
الحكومية هي األخــرى فقدت الكثير من 

قوتها.
ويقــول المحلــل السياســي د. عبــد 
المطلــب النقيب، إن المنطقة الشــرقية 

مــن الموصل، التــي اســتعادتها القوات 
الحكوميــة تعد من المناطــق المفتوحة، 
لكن المعركة الحاســمة ســتكون «غرب 
بالمواطنين  ازدحامــاً  األكثــر  الموصل»، 
العراقييــن، مما يجعل طيــران التحالف 
أمام مشكالت عديدة في قصف المناطق 
إلى صعوبة  بالســكان، إضافــة  المكتظة 
توغــل اآلليات العســكرية بيــن المباني 
المتراصة في الشــوارع الضيقــة التي ال 
تســمح بدخول الدبابــات أو المدرعات، 
الســيما أن تنظيم داعش ســيحارب من 
المنطقــة  حــدود  وأن  ألخــرى،  بنايــة 
مفتوحــة مع ســوريا ومرتبطــة ارتباطاً 
وثيقاً بالمناطق التي يسيطر عليها التنظيم 

هنــاك. ويضيــف: إن ما يقــرب من 850 
ألــف مواطن عراقــي أو أكثر محاصرون 
في تلك المنطقة، وهذا سيجعل المعركة 
صعبة بســبب المدنيين الذين سيمثلون 
عائقاً لطائرات قوات التحالف الدولي أو 

الجيش العراقي.

وبحســب تقاريــر، فــإن معركة الشــطر 
األيمن لن تبدأ من مناطق الجسور، وإنما 
بقصــف تمهيدي كثيــف ومركز، تقوم به 
طائرات التحالــف الدولي والقوة الجوية 
وطيران الجيش ومدفعيــة الميدان، على 
جميع مواقع داعش ضمن اإلطار الدفاعي 

أهداف  وضــرب  والخارجــي،  الداخلــي 
حيويــة ومهمــة أدِرجــت ضمــن قائمة 
«بنــك األهــداف» التي أِعــدت من قبل 
االستخبارات العسكرية، ومن بينها مقرات 
القيادة والسيطرة ومخازن العتاد ومعامل 
التفخيخ واألنفاق، مع بث الشــائعات عن 
هروب ومقتل القيادات بتوظيف الحرب 

النفسية بكافة تفاصيلها.
 وســتهاجم القوات الحكومية المدينة 
مــن جميع المحــاور، بالتقرب المباشــر 
وغير المباشر، وعبر محاور رئيسة وأخرى 
ثانوية تثبيتية لكنها يمكن أن تكون رئيسة 
بفترة الحقة، مع تجنب االقتحام المباشر 
للمدينــة بااللتفــاف ومهاجمــة الخواصر 

الضعيفة والرخوة للتنظيم».

  وتشــير التقارير إلى أن محور الجنوب 
«حّمام العليل – المطــار» يعتبر محوراً 
رئيســاً، ويمكــن اعتبار المطــار قاعدة 
لالنطــالق إلى داخــل المدينــة، ويركز 
المحور الجنوبــي الغربي «مفرق حمام 
العليل - تقاطــع الغزالني»، على تأمين 
الوصول إلى معســكر الغزالني واتخاذه 
قاعدة لدخول المدينة، فيما يعد المحور 
الشــمالي الغربــي «أســكي موصــل – 
بادوش»، ثانوياً، ويمكن أن يكون رئيسياً 

الحقاً.

دخلت تونس في «دائرة من الجدل» في أعقاب 
إعالن تعيين العشرات من الحزبيين في مناصب 
محلية، وســارعت األحــزاب المعارضة إلى اتهام 
ائتالف الحكومة بتقاسم المسؤوليات في الجهات 
استعداداً للتأثير على االنتخابات المحلية والبلدية 
المنتظــر تنظيمها أواخر العام الجاري، مســلطة 
الضــوء كذلك على إســناد مســؤوليات حكومية 
مهمة علــى الصعيدين المركــزي والمحلي (بما 
في ذلــك حقائب وزارية) لشــخصيات ال تمتلك 

شهادات دراسية عليا.
وقــال األميــن العــام لحركة مشــروع تونس 
محســن مــرزوق، إن مــا حصــل فــي تعيينات 
المعتمديــن (المســؤولين المحلييــن) نوع من 
«الفساد اإلداري» يتحمل رئيس الحكومة يوسف 
الشاهد مسؤوليته الّسياسّية، وأوضح على هامش 
مؤتمــر صحافي عقده لإلعالن عن ســحب حزبه 
دعمه لحكومــة الوحدة الوطنيــة، أن التعيينات 
األخيــرة للمعتمدين تمثل أحــد األخطاء الكبرى 
للحكومــة الحاليــة، مضيفا أن حكومة الشــاهد 
لم تتشــاور مع حزبه في عــدة قضايا على غرار 
تعيينــات المعتمديــن التي كرســت المحاصصة 
الحزبية، وفق تقديره، مشــّدداً على أن تعيينات 

المعتمدين األخيرة مخالفة لقانون األحزاب.

وترحــم عدد من الفاعلين السياســيين على عهد 

الرئيس األسبق زين العابدين بن علي الذي قالوا 
عنــه إنه لم يشــهد ما تعيشــه تونــس حاليا من 
تعيين أشخاص يفتقدون الى الكفاءة في مناصب 
حكومية، حيث ندد النائب بمجلس نواب الشعب 
الصحبي بــن فرج بالتعيينات األخيرة في ســلك 
المعتمديــن، وبعجز الحكومة عن تعيين األكفاء، 

متســائال في ذات الســياق «هل عجزت نخب ما 
بعد الثورة أن تضع مقاييس علمية لتعيين األكفاء 
الحقيقيين(وهــم بــاآلالف في تونــس) في مثل 
هذه الوظائف الحساســة؟»، مشيرا الى «أنه في 
عهد النظام السابق وحزب التجمع (المنحّل) كان 
أحد المطالب األساسية للمعارضة (الديمقراطية) 

والنخب السياســية (المثّقفة) هــو فصل الحزب 
عن الدولة (يعني للوالة والمعتمدين والوظائف 
الســامية فــي الدولــة)، وأن النقــد كان يترّكــز 
أساســا على مساهمة أصحاب هذه الوظائف في 
السيطرة األمنية والسياســية واالقتصادية للنظام 
على مفاصل الدولــة والمجتمع، ولم ُيطرح بتاتا 

موضوع كفاءتهم او أهليتهم لتولي هذه المهام إذ 
كان يتم اختيارهم من بين أفضل خريجي اإلدارة 

أو المدارس العليا، - على حد تعبيره.
ومن جانبــه، قال النائب البرلماني عن الجبهة 
الشــعبية عمار عمروســية إن حركة المعتمدين 
األخيــرة تحكمت فيها جهات تهدف إلى حســم 
نتائــج االنتخابــات البلدية القادمــة، مضيفا أنه: 
«حتــى في عهد بــن علي لم يكــن هناك ضرب 
لمؤسســات الدولــة والتعدي عليهــا كما يحصل 
اآلن». كمــا أكد حزب العمال (يســاري معارض) 
أن الحركــة التــي أجرتها رئاســة الحكومة على 
المعتمديــن والمعتمديــن األول التي شــملت 6 

واليات و114 معتمدية.

 انتشار أمني كبير في الموصل بعد تحرير الجانب األيسر  |  رويترز

تونسيون في احتجاجات ضد اإلرهاب واستشراء الفساد   |  أ ف ب

يقّدر خبراء أن تنظيم داعش ســيدير 
معركتــه بنطاقات دفاعية مســتخدماً 
كل األســاليب والتكتيــكات الدفاعية 
والهجوميــة لتحقيق المباغتة في نوع 
الهجمات واستخدام القوات واألسلحة 
في الوقت والمكان المناسب، وسينفذ 
هجمات تعرضية وإجهاضية باستخدام 
العجالت المفخخة واألحزمة الناسفة، 
الكمائــن  علــى  كذلــك  وســيعتمد 
المتحركة والقناصين وتفخيخ المنازل 
واســتخدام شــبكات  األلغــام،  وزرع 
األنفــاق للتنقــل واإلدامــة والحماية، 
وتوظيــف الدراجات النارية في تنفيذ 

كثير من المهام.

قالــت الجمعّية الّتونســية لإلدمــاج المهني 
التعيينات  العليــا إن  الّشــهادات  ألصحــاب 
األخيــرة للمعتمدين هي مــن بين األخطاء 
المتكــررة للحكومة. وعبــرت الجمعية في 
بيان عن رفضها بأن يكون التعيين على أساس 
المحاصصة الحزبية مطالبة من تمكينهم من 
االطالع على الّســير الذاتية لكل المعتمدين 
الشفافية واطالع  المعّينين، وتكريس مبادئ 
الــرأي العــام إن كان هذا التعييــن تم على 

أساس الكفاءة أو على أساس الوالءات.
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دفــع قانون االنتخابات، المشــهد السياســي 
العــام في لبنــان، ناحية المزيد من الشــحن 
والتصعيــد، إذ ال يبدو أن البوصلة االنتخابية 
ستؤّشر في المدى المنظور إلى بقعة الضوء، 
الذي سيقوم عليها هذا القانون. وذلك، وسط 
تراكــم الصيغ واألفــكار المتضاربة، ما وضع 
مســار النقاشات الجارية في هذا الشأن أمام 
احتمــاالت مفتوحة على تصعيد وســلبيات. 
أمــا االنتخابــات النيابية، التي بــدأت المهل 
الدستورية تداهمها، مع أقّل من ثالثة أسابيع 

لتشــكيل هيئــة اإلشــراف علــى االنتخابات 
وإعالن لوائح الشــطب، فباتت تحت المجهر 

الدولي.
ولم ترُس القوانين االنتخابية على الشــواطئ 
التشــريعية بعد. فالرياح السياســية ما زالت 
النقاشــات والحوارات،  تتالطمها في عمــق 
فيمــا عــادت أمــواج النســبية لتطغى على 
كل الطروحــات، وتطــرق بقوة أبــواب كّل 
االجتماعــات واللقــاءات، مع لحــظ الجميع 

لضيق المهل والخيارات. 

ويتفــق العاملــون علــى إنتاج قانــون عتيد 
لالنتخابــات على توصيفه بـ «أبغض الحالل» 
أو «أهون الشــرور»، أو بالمخــرج المقبول 
ألزمــة غير مقبولــة قد تنتج عــن العمل بـ 
«قانون الســّتين»، أو الذهــاب إلى التمديد 
للمجلس النيابي الحالي. وبين هذين الشرين، 
وبحســب مصادر نيابيــة متعــّددة، فإّن أي 
قانون يبقى أخّف وطأة وأكثر قابلية للتفاهم 
حولــه، وإن كان اإلجماع حوله بعيد المنال، 
وال تطاله آمال اللبنانيين المعّلقة على قانون 

انتخابات عــادل ومنصف وميثاقــي، ومبّدد 
للهواجس وطارد للمخاوف.

وفيمــا أضحى مشــروع «المختلط المنّقح»، 
الذي يمزج بين النســبي واألكثري، في خبر 
كان، فقد عاد النقاش االنتخابي إلى «المرّبع 
األول»، بحســب مــا أكدت مصادر سياســية 
معنية لـ «البيان»، مشيرًة إلى أن البحث عاد 
للتداول في المشاريع والطروحات االنتخابية 
الســابقة، ال سيما منها المشــروع التأهيلي، 
الــذي أعيــد تعويمه علــى طاولــة البحث، 

و«النســبي» حســبما قّدمته حكومة الرئيس 
نجيــب ميقاتي، القائم على النســبية في 13 
دائــرة. والثابــت حتى اآلن، هــو أن رافضي 
«المختلــط» توّحدوا على رفضــه، لكنهم ال 
يملكون أّي طرح موّحد آخر، فهم لم يقولوا 
أّي قانــون يريدون. في المحصلة، وبحســب 
تأكيد مصادر متابعة لـ «البيان»، فإّن ال تقّدم 
في ملف قانون االنتخاب الذي يشّكل الشغل 
الشــاغل للسياســّيين، من غير أن يرتفع إلى 
مرتبــة أولى لــدى اللبنانييــن، الذين عجزوا 

عــن فهم الصيغ المطروحــة، والتي ال يرون 
فيها إمــكان التغيير، بقدر ما يرون تقاســماً 
للحصــص. ذلك أن البحث في هــذا القانون 
ال يــزال ينتقل من مرحلة إلــى أخرى، ومن 
تعقيــد إلى آخر، مع تســّلل بعــض األفكار 
والتشّوهات إلى المشاورات القائمة. وطريق 
البحث طويل، في ظــّل وجود مجموعة من 

العقبات أمام الفرقاء لالتفاق على القانون.

القــت خطــوة الحكومة الشــرعية فــي اليمن 
تســليم رواتب الموظفين استحســان وترحيب 
المواطنيــن في المحافظات التي ُتســيطر عليها 
مليشــيات االنقالبييــن، وعدوها خطــوة مهمة 

وإنجازاً ُيحسب للحكومة الشرعية.
وجاءت خطوة الحكومة الشــرعية في اليمن 
إثــر امتناع مليشــيا االنقــالب تســليم رواتب 
الموظفين للشــهر الرابع علــى التوالي بعد أن 
قامت بنهب مئات المليــارات من خزينة البنك 
المركــزي بصنعــاء وتحويلهــا لجيــوب قادتهم 
ودعــم حربهــم ضــد اليمنيين. ودعا ناشــطون 
وصحفيون ســكان المحافظــات التي تقع تحت 
ســيطرة االنقالبيــن إلى رفض الوجــود الحوثي 
والضغــط على المليشــيا االنقالبية لالنســحاب 

وتسليم أسلحة ومؤسسات الدولة.

وانتشرت مظاهر االبتهاج في صفوف الموظفين، 
كما انتشــرت النكات والرســائل الســاخرة في 
وسائل التواصل االجتماعي عن موقف المليشيا 
وعجزها التــام والكامل عن القيام بدور الدولة. 
ونفــذت حركــة إبــدا الحقوقيــة، وقفة شــكر 
للشــرعيه إلرســالها رواتــب معلمــي العاصمة 

صنعاء 
ونجحــت الســلطة الشــرعية فــي دخــول 
المدن التي التزال محتلة من قبل الميليشــيات 

االنقالبية بطريقة سلمية من خالل بوابة األجور 
والمرتبات، وقالت الناشــطة أمة السالم الحاج: 

للشــرعية  النــاس  نظــرة  إن 
تغيرت ولمســوا أنها ليســت 
المواطن  يعنيهم  ال  أشــخاصاً 
ولــم تعانــد االنقالبيين على 

حساب هؤالء الناس.
أصــوات  أن  وأضافــت   
االنقالبيين خفتت وأخرســت 
ألســنتهم بعــد تســلم أنصار 
الشــرعية مرتباتهــم وبعد أن 
بالفخــر  يشــعرون  أصبحــوا 
والعــزة وأن الســلطة التــي 
وقفــوا في صفها لــم تتركهم 

للذل والمهانة.

وقال الصحفي عمار زعبل: إن 
يعد خطوة  المرتبــات  صرف 
مهمــة فــي طريق اســتعادة 
وإعــادة  الدولــة،  حضــور 
الثقــة في نفــوس المواطنين 
المحافظــات  جميــع  فــي 
وليــس فقــط القاطنيــن في 
المحافظات التي يسيطر عليها 

االنقالبيــون. وأضاف أن إعــادة الثقة من جديد 
مهمة صعبة، وتحتاج آليات وبرامج عملية تمس 
كل النــاس، منها عودة المرتبــات ثم الخدمات 

التــي فقــدت منــذ أول يوم لالنقــالب.  ورغم 
مراهنــة االنقالبيين بفشــل الحكومة في تطبيع 
وضخهم  اقتصاديــا  األوضــاع 
اإلعالمي، إال أن خطوة صرف 
الرواتــب من قبل الشــرعية، 
حســب زعبل، أتت في وقتها 
وتشير إلى أن االنقالب يلفظ 

أنفاسه األخيرة.

تســليم  المحللــون  وصــف 
الحكومــة الشــرعية رواتــب 
العاصمــة  فــي  المعلميــن 
صنعــاء بالضربــة لالنقالبيــن 
وقادتهــم. ووصفــوا ما قامت 
به الحكومة الشــرعية بالفرق 
بين رجال الدولــة ولصوصها. 
وأكــدوا أن صــرف الرواتــب 
بأنها  الشــرعية  حكومــة  عبر 
خطــوة اســتراتيجية وواحدة 
من أهم االنتصارات األخالقية 

والسياسية على االنقالبين.
ومنــذ ســيطرة مليشــيات 
االنقالبيــة  وصالــح  الحوثــي 
الدولة عمدت  على مؤسسات 
على مصادرة رواتــب الموظفين وفصل آخرين 
واســتبدالهم بأشــخاص موالون لهم في معظم 

مؤسسات الدولة.
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اصطفت الفعاليــات البحرينية خلف اإلجراءات 
التــي اتخذتهــا الدولــة لتنظيــم عمليــة جمع 
التبرعــات الماليــة، وأجمعت علــى عدم قيمة 
البيانــات الصــادرة عــن مــا يســمى بـ«علماء 
البحريــن»، باعتبــار أن عمليــة تنظيــم جمــع 
التبرعــات التي أقدمت عليهــا الحكومة والمثار 
الحديــث حولها ســواء الخمــس أو الــزكاة أو 
الصدقات هي حق مكتسب ومشروع للحكومة 
وواجــب عليهــا التأكد من هذه األمــوال وآلية 
جمعهــا وإنفاقها، وذهب عدد من القيادات إلى 
أن مــا يروج لــه بعض المعارضيــن لإلجراءات 
الحكومية يخالــف الواقع، ويعكس تعدي بعض 
الجماعات الراديكالية على اإلطار القانوني الذي 
تنظمــه الدولة فــي هذا الجانــب، خصوصاً مع 
تزايد األعمــال اإلرهابية التي تســتهدف رجال 

األمن والمواطنين، وضبابية تمويلها.
 وكان عــدد من رجال الدين وتحت مســمى 
«علمــاء البحرين» نشــطوا مؤخراً فــي إصدار 
البيانــات التحريضية التي يبثها عدد واســع من 
القنوات اإليرانيــة والعراقية واللبنانية، خصوصاً 
فيمــا يتعلــق بتنظيــم الدولة لجمــع التبرعات 

بشتى أنواعها.

وقال وكيل وزارة العدل والشــؤون اإلســالمية 
«البيانــات  إن  المفتــاح:  فريــد  د.  واألوقــاف 
الصــادرة عن ما يســمى علمــاء البحرين والتي 
تبثهــا وتتداولها القنوات اإليرانية والتي تشــير 
إلــى الجهــات التي تقــف خلفها، هــي بيانات 
خارجــة عــن المســار الوطنــي وليــس لها أي 

قيمــة تذكر». وأكد المفتــاح على وجوب اتباع 
القانــون واحترام أحكامه، لــكل من يريد جمع 
األموال ســواء الخمس أو الــزكاة، أو الصدقات، 
أو التبرعــات، لألغــراض الدينيــة، للتحقق من 
مشروعية مصدر هذه األموال، وطريقة الصرف 
التــي يقوم بهــا من يتولون هذا النشــاط، دون 
التدخــل في كيفية الصــرف أو تحديد أولوياته، 
والتي يجب أن تتحقق الدولة من مشروعية كل 
مــا يتصل بها، وااللتــزام بحكم القانون في إطار 
من الشــفافية والعلنية والحفــاظ على األموال 
الخيرية والشــرعية، ونوه بعدم اســتغاللها في 
دعــم أية أعمال غير مشــروعة قانوناً وشــرعاً، 
وتعزيــز طمأنينة المواطنيــن والمقيمين لجهة 
صرف هــذه األموال تحقيقاً لمقاصد الشــريعة 

الغراء.

وبــدوره، قــال رجــل الديــن صــالح الجودر 

لـ«البيــان»: نؤيد كمشــايخ وخطباء مســاجد 
رقابة الدولة على أمــوال التبرعات كافة وبما 
يصب في الصالح العام، وعليه يجب أن تكون 
كل هــذه األموال ــ بال اســتثناء ــ تحت أعين 
ومســمع الحكومة، خصوصاً وأنه تم استغاللها 
بشــكل مباشر وبدول تشــهد صراعات دموية 
بشــعة. وأضاف أن «البحرين من أوائل الدول 
التي تحارب الجماعات المتطرفة في المنطقة، 
ووضع القواعد التي تؤمن سالمة هذه األموال 
مطلب وطني وشعبي، لضمان صرفها بالشكل 
الصحيح، ببســاطة ليس هنالك من مال خارج 

نطاق مراقبة الدولة وسياستها».

مــن جهته، قــال رئيس مركز عيســى الثقافي 
د. خالــد بــن خليفــة آل خليفــة: «إنــه في 
حربنــا ضد اإلرهاب البد مــن تضييق الخناق 
على تمويل هذه الجماعات اإلرهابية، وخاصة 
أن المجتمــع الدولي بــدأ يعمل على تجفيف 
المنابع الحالية لإلرهاب، ولدى البحرين الكثير 
من االلتزامات الدوليــة المرتبطة بالتحويالت 
المالية وجمع التبرعات في مؤسسات رسمية 
وغير رســمية». وتابع «هــذه التبرعات يجب 
أن تحصــر وأن يعلــم مصدرهــا، وعن كيفية 
صرفها، وجمع التمويالت التي تتم من خاللها، 
لتضييــق الخناق علــى اإلرهابييــن وتجفيف 
منابعهم، وفي البحرين لدينا كافة الدالئل التي 
تشــير على أن هنالك مبالــغ تدفع لإلرهابيين 
والمخربين لكل أســطوانة غــاز تتفجر، ولقاء 
كل عمــل إرهابي وتخريبي يحــدث، والكثير 
من االعترافات منذ أحداث العام 2011 وحتى 

اللحظة تثبت ذلك».  

وجه رجل الدين د. عبد الله المقابي أصابع 
االتهام للمجلــس العلمائي المنحــل، مبيناً 
أنــه «مجلس فاقــد للشــرعية، اختزل في 
تكوينه الشــخصيات المتشددة والمتطرفة، 
ومارس أشــد أنواع التطــرف». وأضاف أن 
«من يقــوم بــدور الوصي على المســاجد 
والمآتــم والشــخصيات والحمــالت للحج 
والعمــرة وحتــى مواكب العــزاء، دوره ال 

يتعدى التبشير بوالية الفقيه».
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تترقــب األوســاط المصرية حركــة تنقالت 
وإحــاالت جديــدة بوزارة الداخلية تشــمل 
12 مــن مســاعدي وزيــر الداخليــة اللواء 
مجدي عبد الغفار عقب وصولهم إلى ســن 
التقاعــد، كما تضــم تصعيــد وترقية بعض 
القيــادات الشــابة والمتوســطة للمناصــب 
القياديــة إلعطاء دفعة قويــة للعمل األمني 
من خالل ضخ دمــاء جديدة تعطي الحيوية 
لألداء الشرطي والخطط األمنية.وقال مصدر 
أمنــي لـ«البيان» إن تلــك التنقالت تأتي في 

إطارها الطبيعي عقب بلوغ عدد من قيادات 
الداخلية ســن المعــاش، وأنها مــن المؤكد 
ســوف تمثل إضافة للعمل األمني في مصر 
مع ضخ دماء جديدة. من جانبه قال مساعد 
وزيــر الداخليــة األســبق في مصــر الخبير 
األمنــي اللواء مجدي البســيوني لـ «البيان» 
إن حركــة التنقــالت التي تشــهدها وزارة 
الداخلية تكون بمثابة دافعة لتجديد الخطط 
الفرعيــة المنبثــة عــن الخطــة العامة التي 
وضعتها الوزارة، بما يعني كونها تجديد دماء 

ألداء الشــرطة. وأضاف أن كل شخص يتولى 
منصباً قيادياً مســؤوالً بالــوزارة في الحركة 
يكون له فلســفته ونظريته الخاصة، صحيح 
أن هنــاك خطــة عامة ال يجــوز الحيد عنها 
بموجــب قرارات إدارية لكــن هناك خطط 
فرعية تتــواءم مع طبيعة األماكن المختلفة، 
وتكون تلك الخطــط منبثقة أو متفرعة من 
الخطة الرئيسية، وتختلف من شخص آلخر.

أظهــر اســتطالع للرأي أمس أن المرشــح 
المحافــظ النتخابات الرئاســة الفرنســية 
فرانســوا فيون الذي يواجه فضيحة بشأن 
مدفوعــات لزوجتــه لن يصل إلــى جولة 
إعادة في االقتراع الرئاســي الذي سيجرى 
في مايو المقبل. وذكرت مؤسســة إيفوب 
فيدوســيال الســتطالعات الرأي أن زعيمة 
لوبان ســتواجه  المتطــرف مارين  اليمين 
المرشــح الوســطي المســتقل إيمانويــل 
ماكــرون في اقتراع الســابع من مايو وأنه 

ســيهزمها بحصوله علــى 63 في المئة من 
األصــوات مقابــل 37 فــي المئــة للوبان.  
ووصل إحراج فيون إلى ذروته عندما بثت 
القناة الفرنســية الثانية مساء أمس شريطاً 
يتضمــن مقابلة أجرتهــا صحيفة بريطانية 
عــام 2007 مــع بينيلوبي زوجة المرشــح 
اليميني تقول فيها «لم أكن يوماً مساعدته 
الفعليــة أو أي شــيء مــن هــذا القبيل». 
وشــاهد 5.4 ماليين شــخص هذا الشريط 
على القناة الفرنســية الثانيــة، ما زاد من 

قلق اليميــن إزاء تمكنه مــن اإلبقاء على 
فيون مرشــحه، وخصوصا أن اســتطالعات 
الرأي تؤكد تراجعه بعد أن كان المرشــح 

األكثر ترجيحاً للفوز بالرئاسة الفرنسية. 
وقــال النائــب األوروبي رينــو موزولييه 
ملخصاً الوضع إن فرانســوا فيون، استغل 
النظــام ومن الناحيــة األخالقية ال يمكن 
للفرنســيين أن يقبلــوا بذلــك. لقد فقد 
مصداقيتـه وال بـد من أن يعي هذا األمر. 
باريس - وكاالت   

هاجــم رجل دورية عســكرية بالســاطور 
قــرب متحــف اللوفر في باريــس، صارخاً 
«الله أكبر»، قبل أن يصاب بجروح خطيرة 
عندما أطلق جنــدي النار عليه، في اعتداء 
اعتبرتــه الســلطات عمًال إرهابيــاً. واعلن 
مصــدر قريب من التحقيق في الهجوم، أن 
الرجل مواطن مصري وصل إلى فرنسا قبل 
أيــام.  ووقع االعتداء عند مدخل المتحف 
الــذي يقصده أكبــر عدد من الــزوار في 
العســكريين بجروح  العالم. وأصيب أحد 
طفيفــة في الرأس، بينمــا أصيب المهاجم 

بجروح خطيرة في البطن.

وقال قائد شــرطة باريس ميشــال كادو 
إن المهاجم الذي كان يحمل ساطوراً على 
األقل وربما سالحاً ثانياً، اندفع نحو دورية 
من أربعة عسكريين ووجه تهديدات هاتفاً 
«الله أكبر»، فأطلق أحد العسكريين خمس 
فــي بطنه،  المهاجم  رصاصــات وأصــاب 
وأدخــل غرفــة العمليات وهــو في حالة 
حرجة. بــدوره أعلن مصدر عســكري أن 
أحــد الجنود حــاول في البدء الســيطرة 
على المهاجم مســتخدما تقنيــات الدفاع 
عــن النفس لكن مــن دون جدوى. واعتبر 
الرئيــس الفرنســي فرنســوا هوالنــد أن 
االنتشــار األمني فــي اللوفر أتــاح تفادي 
اعتــداء "له طابــع إرهابــي"، بينما صرح 

رئيــس الوزراء الفرنســي برنــار كازنوف 
أن الهجــوم تم في موقع ســياحي شــهير 
في باريــس «في ما يبــدو محاولة اعتداء 
إرهابي». وتم عزل نحو ألف شخص بينهم 
250 تقريبــاً كانــوا في المتحف ســاعات 
عدة قبــل أن يتمكنوا من الخروج. وفرض 
طوق أمني حول المتحف وانتشــر العديد 
مــن عناصر الشــرطة المزودين بســترات 
مضادة للرصاص في المكان، كما تم إغالق 
محطــات المتــرو الواقعة على مشــارف 
المتحف. وذكــر مصدران أمنيان في مصر 
أن المشــتبه بــه في الهجوم هــو عبدالله 
رضا رفاعي الهمامي (29 عاماً) من مواليد 

محافظة القاهرة.

■ انتشار أمني مكثف قرب متحف اللوفر في باريس أ.ب 

قــال ممثل األمم المتحدة في العراق، يان 
كوبيش، إن تنظيــم داعش اإلرهابي يلفظ 
أنفاسه األخيرة اآلن داخل المدن العراقية، 
ودعــا يــان كوبيــش، فــي بيــان، القوات 
المشاركة في عمليات تحرير الموصل إلى 
مواصلة حمالتها العســكرية، مــع مراعاة 
حفــظ أمــن المدنييــن الموجوديــن في 
مناطــق الصــراع، بالتزامن اتهــم محافظ 
صــالح الدين، أحمــد عبداللــه الجبوري، 
قيادات في ميليشــيات الحشــد الشــعبي 
بتهريب أســلحة وذخائر ومواد غذائية من 
قضاء الشرقاط المحرر إلى مناطق سيطرة 

«داعش».
وأشــار كوبيش، إلى أن القوات العراقية 
تخوض عمليات قتالية معقدة في المناطق 
الحضرية؛ نظراً الحتمــاء عناصر «داعش» 

بأماكن وجود المدنيين. وحض الســلطات 
العراقيــة علــى احترام وتطبيــق المبادئ 
األساســية، وأخذ الحيطة لحماية الســكان 

المدنيين وإنصــاف الضحايا. وأكد أنه في 
فتــرة ما بعــد «داعش»، ســيكون العراق 
بحاجــة إلى دعم ومســاعدة من المجتمع 

الدولــي معتبــراً أن أي إحجام مفاجئ عن 
المشــاركة والدعم ســوف يعنــي تكراراً 
ألخطــاء الماضــي وســتكون لــه عواقب 

وخيمة
إلى ذلك اتهم محافــظ صالح الدين، 
أحمــد عبداللــه الجبوري، قيــادات في 
بتهريب  الشــعبي  الحشــد  ميليشــيات 
أســلحة وذخائر ومواد غذائية من قضاء 
الشــرقاط المحرر إلى مناطق ســيطرة 

«داعش». 
وأشار إلى أن التحقيقات األولية أثبتت 
تورط قيادات في لواء 51 للحشد الشعبي 
في عمليــات تهريب ممنهــج عبر زوارق 
في نهر دجلة، ما ساعد المتطرفين بإعادة 
تنظيــم صفوفهــم بعــد تراجــع كبير في 
قدراتهم القتالية. وفي ســياق الصراع بين 
إقليم كردســتان وبغداد أكــد قائد قوات 
البيشــمركة في محور القوير ومخمور في 

العراق، سيروان بارزاني، أن األراضي التي 
اســتعادتها تلك القوات مــن «داعش» لن 

تعود إلى الحكومة المركزية.
من جهــة أخــرى، قصــف المتطرفون 
الهــاون أحياء الضبــاط والغفران  بمدافع 
وفلســطين وســومر والمالية في الساحل 
األيسر لمدينة الموصل، فيما أفادت مصادر 
عســكرية بــأن القوات العراقيــة أحبطت 
محاولة تســلل جديدة لعناصــر «داعش» 
من الســاحل األيمن إلى الســاحل األيسر 
مــن المدينــة، مســتخدمين زوارق لعبور 
التحالف  النهر. كما اســتهدفت مقاتــالت 
العراقي مواقع  الجيــش  الدولي ومدفعية 
المتطرفيــن فــي الســاحل األيمــن، آخر 
معاقــل التنظيــم فــي مدينــة الموصــل، 
وســمع دوي انفجارات يعتقد أنها ألكداس 
عتاد وســيارات مفخخة اســتهدفت بتلك 

الصواريخ.

■ مسنة عراقية وصلت إلى مقر المساعدات الغذائية في معسكر الخازر على عربة  | أ.ف.ب

 –

تعهدت إيطاليا واالتحاد األوروبي بتمويل 
مخيمــات للمهاجريــن في ليبيــا تديرها 
المتحدة،  المدعومة مــن األمم  الحكومة 
وذلــك في إطار جهود أوســع من جانب 
الهجرة  إلــى  للتصدي  االتحــاد األوروبي 
من أفريقيا. وحســب االتفاق، الذي وجد 
انتقادات حادة مــن المنظمات الحقوقية 
باولو  الــوزراء اإليطالــي  ووقعــه رئيس 
غنتيلونــي ونظيــره الليبي فايز الســراج، 
تقدم رومــا واالتحاد األوروبــي التمويل 
لمخيمــات ليبيــة يتــم إبقــاء الالجئيــن 

والمهاجرين فيها.
العليا  المتحدة  وذكرت مفوضية األمم 
لشــؤون الالجئيــن أن إدارة مخيمات في 
ليبيــا تعني إبقــاء المهاجرين في ظروف 
غيــر إنســانية وتعريضهم إلــى مزيد من 
المخاطر. وبحث زعماء االتحاد األوروبي 
فــي مالطــا كيف يمكــن لالتحــاد وقف 
المهاجريــن قبــل أن يســتقلوا قــوارب 
متهالكة من الســاحل الليبي ويبحروا عبر 
البحر المتوســط إلى أوروبا. حيث تشير 
تقديرات إلــى مقتل نحو 4500 شــخص 
خالل محاولة العبور من شــمالي أفريقيا 

إلى إيطاليا العام الماضي.

ويقــول االتفاق اإليطالــي الليبي الذي 
أقره اجتماع مالطا إن المخيمات - بعضها 
قائم بالفعل - التي سيبقى فيها المهاجرون 
إلى حين ترحيلهــم أو موافقتهم طواعية 
على العودة إلى بالدهم، ستديرها وزارة 
الداخليــة الليبيــة. ويضيــف أن إيطاليــا 
ســتوفر التدريــب للعامليــن بالمخيمات 
الطبيــة واألدوية  إلى جانــب اإلمدادات 
للمهاجرين. عالوة على ذلك تتعهد إيطاليا 
بدعم واسع لحكومة الوفاق الوطني التي 
يرأســها السراج بما في ذلك «للمؤسسات 

األمنية والعسكرية» لطرابلس. 

■ قوات إنقاذ إسبانية تساعد مهاجرين في عرض البحر قادمين من صبراتة الليبية  | أ. ب

تتوقع روســيا أن يقوم رئيس حكومة 
الوفــاق الليبيــة فايز الســراج بزيارة 
موسكو هذا الشــهر في أحدث مؤشر 
على رغبة موســكو في لعب دور أكبر 
في ليبيا. وقالت الناطقة باســم وزارة 
الخارجية الروســية إن روســيا تسعى 
للمســاعدة على الحفــاظ على وحدة 

األراضي الليبية.

دانــت دولــة اإلمــارات بأشــد العبــارات الجريمة 
اإلرهابية النكراء التي تعرض خاللها جندي فرنســي 
للطعــن بســكين من قبل أحــد اإلرهابييــن ما أدى 
إلــى إصابته بجراح عند مدخل متحف اللوفر وســط 
باريس، معتبرة االستهداف اإلرهابي للمتحف المعلم 
والمنــارة الحضارية للتراث اإلنســاني يؤكد الطبيعة 
الظالمية لإلرهاب ومحاوالته الدؤوبة لتدمير التراث 

اإلنساني.
وأكــدت وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولي في 
بيــان أن اإلمــارات إذ تدين بكل قــوة هذه الجريمة 
النكراء تؤكد تضامنها الكامل مع الجمهورية الفرنسية 

الصديقــة في مثل هذه الظروف ووقوفها إلى جانبها 
فــي كل ما تتخــذه من إجراءات لحفــظ أمنها وأمن 

وسالمة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وذكــر البيان: إننا في هذا اليــوم نؤكد قيمنا الدينية 
وموقعنــا اإلنســاني في الرفــض المطلــق للتطرف 
واإلرهــاب والجرائــم التي يرتكبها فــي حق األبرياء 
وموقعنا مع العالم المتحضر الذي يرى في اإلنسانية 

والسلم مبدأ غالباً شامًال يجمعنا. 
ودعــت الــوزارة المجتمــع الدولي إلــى تكثيف 
الجهود المشتركة للتصدي لتحدي التطرف واإلرهاب 
الذي يمثل خطراً مشتركاً ال يميز في تهديده بين بلد 
وآخر واســتئصال شــأفته باعتباره ظاهرة تستهدف 
ســالمة وأمــن واســتقرار العالم. وشــددت على أن 
اإلرهــاب الذي يســتهدف زعزعــة أمن واســتقرار 
فرنســا يمثل تهديداً لكل القيم اإلنسانية واألخالقية 

والقوانين واألعراف الدولية.
وأشــادت الوزارة في ختام بيانهــا بالطريقة التي 
تعامل بها الجندي الفرنسي مع اإلرهابي ما أدى إلى 

حفظ حياة األبرياء.

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو 
يمسح دموعه خالل مراسم تشييع 

ضحايا االعتداء اإلرهابي الذي استهدف 
األحد الماضي مصلين، كانوا يصلون 

العشاء في مسجد المركز الثقافي 
اإلسالمي في كيبيك. رويترز
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التدخــالت اإليرانيــة فــي الشــؤون الداخلية للــدول العربية، 
وسياساتها الداعمة لإلرهاب ونشر الفوضي في دول عدة، إضافة 
إلــى تراكمــات كثيرة تركها الملف اإليرانــي في طريق الحفاظ 
على اســتقرار المنطقــة، تظهر جميعها مبــررات القلق الدولي 
الــذي يبرز اليوم بقوة تجاه هذا الملف؛ خصوصاً أن تهديد أمن 

واستقرار المنطقة هو تهديد لألمن واالستقرار العالميين. 
األطــراف العربيــة اختــارت التعامل مــع هذا الملــف بهدوء 
ومســؤولية، وبصبــر ال ينضب، في محاولة لفتــح الطريق أمام 
طهران إلجراء مراجعة عقالنية لمجمل سياساتها التدميرية، التي 

تسعى إلى أرجحة العالم على حافة األزمات.
وهنا، بالذات، جاءت مبــادرة مجلس التعاون الخليجي للحوار، 
التــي أطلقهــا أمير دولة الكويت الشــيخ صبــاح األحمد الجابر 
الصباح، ولم تجد استجابة من طهران، برغم ما تضمنته من رغبة 
في إرســاء قواعد جديدة فــي العالقات العربية اإليرانية، تمكن 

من إعادة بناء الثقة، وتضمن مستقبالً مستقراً للمنطقة.
وعلــى النقيض من ذلــك، جاءت التطورات في مســار عالقات 
إيــران بالعالــم العربي، لتثيــر مزيداً من القلق حيال اســتمرار 
سياســة التدخــالت والعبــث اإلقليمــي التي تنتهجهــا طهران؛ 
خصوصــاً التأجيــج الطائفي الذي تســببه تدخالتها في ســوريا 
والعــراق ولبنــان واليمن، ومــا ينتج عنه مــن فوضى وزعزعة 
لالستقرار، وتقويض للمســاعي الدولية واإلقليمية الساعية إلى 

وضــع حد ألزمات المنطقة عبر الطرق الســلمية التي تنص 
عليها القرارات األممية ذات الصلة.

يبقــى أن إيران، التي تســتمر في اســتثارة العالــم حيالها، 
واستعدائه ضدها، إنما تخاطر بالمنطقة، وبمستقبل شعوبها.

كعادتها في كل يناير تســتضيء مكتبة اإلسكندرية بندوة فكرية دولية 
عــن مواجهة الفكــر المتطرف «العالم ينتفــض.. متحدون في مواجهة 
التطــرف»، وكــم أتمنى أن تأتي نــدوة العام المقبل بعنــوان «العقل 
ينتفض»، فبرغم عمق أبحاث ومشاركات عشرات الباحثين والمفكرين 
الذين أســهموا في صياغة منظومات فكرية شديدة الرقي فإننا لم نزل 
بحاجة إليقاظ العقل المصري والعربي واإلســالمي كي ينهض ليشــكل 
بذاته حاضنة لفكر تقدمي وليبرالي يسهم في تحويل مناهضة التطرف، 

سواء أتى فكراً أو تفجر عنفاً، إلى مسار شعبي يصعب اختراقه.
ولقد شــاهدنا ذلك مجســداً فــي فيلم عن بعض أحداث اإلســكندرية 
(ينايــر 2011) عندما قام غوغاء وحمقى وإخوان إرهابيون ومدفوعون 
مــن األعــداء أوهموهــم أن إحراق المبانــي الحكوميــة واألمنية هو 
فعــل ثوري ووطنــي. بالمقابل وقف شــباب صفوفاً بالمئــات ليحموا 
مكتبة اإلســكندرية ألنها أشــعت عليهم استنارة ومعرفة وفنوناً وبهجة 
فاعتبروها رمزاً لألمل الثوري وحرســوها، فظلــت متألقة في مواجهة 
الحرائق الحمقاء والتأســلم اإلرهابي. وهكذا قدم د.إســماعيل ســراج 
الديــن رئيس المكتبة نموذجاً عملياً ســاطعاً كي يذكر الجميع بضرورة 

تحرير العقل الجماعي للشعب كسبيل مؤكد لمواجهة اإلرهاب.
وواصــل ســراج الدين تقديمه لدور المكتبة فيهــا أكبر قاعة قراءة في 
العالم تضم 2000 مقعد، توالى عليها 600 ألف قارئ، أما موقع المكتبة 
اإللكتروني فقد حظي بمتابعة 200 مليون مشارك من مختلف البلدان، 

وما دمنا نتحدث باألرقام فإليكم أرقاماً وردت في أبحاث الندوة:
تكلفة اإلرهاب والصراع ضده في البلدان العربية، تبلغ 5.1 تريليونات 

دوالر و500 مليار قيمة دمار البنية التحتية.
هناك 19 اتفاقية دولية ـ ومئات من قرارات وعهود دولية وإقليمية 
لمواجهــة اإلرهاب. وبعد ســبتمبر 2001 صدر القرار 1373 ويتضمن 
اعتبــار أي دولــة أو منظمة تمول أو تمتنع عن إيقــاف تمويل العمل 
اإلرهابي راعية لإلرهاب. ولكن الدول الكبرى الراعية الفعلية لإلرهاب 
تربك العالم أجمع بإطالق عشرات التعريفات المختلفة لكلمة إرهاب. 
وقــد رفضــت األمــم المتحــدة (جمعيــة عمومية - مجلــس أمن ـ 

ومنظمــات متخصصة) وتحــت ضغط أوروبي وأميركــي، وحتى زمن 
قريب اعتبار اإلرهاب جزءاً من الجريمة المنظمة.

يوجد 5000 مواطن أوروبي يحاربون في صفوف داعش، 10 في المئة 
منهم من معتنقي اإلسالم حديثاً، والنسبة األكبر أتت من ألمانيا وفرنسا 
وبلجيكا وبريطانيا. ويوجد 8000 من تنظيمي داعش والقاعدة في دول 

المغرب العربي، و1700 في دول البلقان و300 في مصر. 
وهنــاك تصريح لترامــب في حملته االنتخابية يقــول «يمكن أن ندمر 
اإلرهابيين في ليبيا بشرط أن نأخذ بالمقابل نصف بترولها». إنها مسألة 

ال تليق بالدول الكبرى. 
واألرقــام كثيــرة أتت فــي حوالي 40 تقريــراً وخطابــاً لباحثين عرب 
أوروبييــن وصينيين وماليزيين، وتتوالى معلومــات غاية في األهمية.. 
والتريليونات لو أنفقت في البناء والتقدم ألصبحت الدول العربية غاية 
فــي التقدم. ويأتي بعد ذلــك ترامب ليطالب بنصف بترول ليبيا مقابل 

تنظيف آثار ما أرتكبه أسالفه.
إن أهم الواجبات هي إيقاظ العقل العربي ـ اإلسالمي وتحريكه باتجاه 
المســتقبل والتقدم والفكر االنتقادي ليستطيع أن ينهض ليحمي حركة 
التجديــد، كما حدث إزاء مكتبة اإلســكندرية تقديراً لدورها التنويري. 
وأن األمــر يتطلــب تعليماً جيداً ومســتنيراً حقاً وســعياً جدياً إلنهاض 

إرهاصات االستنارة في العقل العربي اإلسالمي. 
إن تهميــش األقليات اإلســالمية في الــدول األوروبية الكبــرى ألمانيا 
(4 ماليين مســلم) فرنســا (5 ماليين) ـ بريطانيا (قرابــة المليون) هو 
واحــد من أســباب الموجات اإلرهابيــة، فهم ال يشــعرون باندماجهم 
الفعلي في مجتمعات ولدوا فيها بســبب عدم تمتعهم بحقوق مواطنة 
كاملــة أو فــرص عمل متكافئة، ولعل هذا هو أحد أســباب هســتيريا 
اإلســالموفوبيا واتهــام اإلســالم (الديــن) بأنه متطرف بذاتــه دون أن 
يعترفوا بمسؤولياتهم االجتماعية واالقتصادية ذات الجوهر االستغاللي 

والتمييزي إزاء هذه األقليات.
وعندنا نحن إعالم مشــبوه يمزق بسكاكين التطرف االستقرار العقالني 
عبــر بث برامج متطرفة مليئة بالتشــدد وتفتيت المجتمع وتغرس في 
أعمق أعماق الناس التعصــب والتطرف ورفض العقل والعلم واحترام 
اآلخر، فتضع «فيروس» التطرف عميقاً في العقل فيصبح األفراد أدوات 
تحمــي التخلف والتطرف والتعصــب والقائلين بكل ذلك، وتعرض كل 
من ينطقون بالوعي والعلم والمنطق واإلسالم الصحيح لهجوم عاصف، 
فيأتي ســالح التأسلم ليغرس في قلوبنا ما يحمى المتأسلمين، ويحاصر 

ويهاجم دعاة التقدم.
واألزهر الشريف يتحرك ويبذل جهداً ويحاول، ولكن بشكل غير كاٍف، 
ومرصده يحاول إســماع كثيرين فــي العالم، ولكن البعض يحاول إلقاء 
العبء كله على األزهر وحده، وتوجيه اللوم له كي يغســل المخطئون 
أيديهم من الخطأ المتمثل في تعليم متخلف سواء في مناهجه أو كتبه 

أو مستوى مدرسيه أو طبيعة المبنى المدرسي وتجهيزاته.

هنــاك مصلحــة مصرية مباشــرة في عالقات جيــدة متوازنة مــع اإلدارة 
األميركية الجديدة تصون المصالح المشــتركة للبلدين، وتعزز فرص ســالم 
وأمن الشــرق األوسط، وتضمن إمداد مصر بأسلحة متقدمة تساعدها على 
تحقيــق أمنها الوطني وأمــن عالمها العربي، وتجنبها مخاطر االســتقطاب 
في عالم منقســم على نفســه ولم تســتقر بعد عالقاتــه الدولية، وتضمن 
فرص حشــد المجتمع الدولي في الحرب على اإلرهاب، خاصة أن اإلدارة 
األميركية الجديدة تضع هذا الهدف على رأس أولوياتها، وتوسع من نطاق 
تعامل مصر مع أكبر اقتصادات العالم وأكثرها اســتهالكاً، إضافة إلى فوائد 
أخــرى عديدة.. أقلها تجنيب مصر مخاطر ســوء الفهــم المتبادل وتعارض 
المصالح وتناقضها مع أخطر قوة كونية، يحســن أن تربطها بمصر عالقات 
طبيعيــة تقوم على االحترام المتبادل وتكافؤ المصالح المشــتركة، وتعزيز 

فرص التعاون، والعمل المشترك لصالح أمن العالم واستقراره.
وكما أن هناك مصلحة مصرية في تحقيق هذه األهداف المشروعة، هناك 
مصلحــة أميركية في عالقات قويــة مع مصر، باعتبارها قوة إقليمية عربية 
ودوليــة لها تأثيرها المهم في نطاق عالمها العربي، وتســتند في عالقاتها 
األفريقية إلى تراث حضاري عمره سبعة آالف عام، وتاريخ مشترك، وخلق 

واقع متجدد ألخوة مصرية أفريقية تضاهي أخوة مصر العربية.
فضًال عن ذلك، فإن مصر تمثل قلب الشــرق األوســط ودرته الالمعة على 
ضفــاف النيــل التي فتحت أبواب المنطقة على مصراعيها لســالم شــامل، 

تتهــدده اليــوم أنواء عاصفة يأتــي أخطرها من اليمين اإلســرائيلي، الذي 
يقوده متشــددون ال يزالون يطمعون في االســتيالء على أراضي اآلخرين 
وفرض هيمنتهم على كامل الشرق األوسط، وإهدار أبسط حقوق الشعب 

الفلسطيني في دولة مستقلة.
وبالطبع، يــدرك المصريون واألميركيون أن هناك فرصة لعالقات مزدهرة 
بيــن البلديــن مع مجيء إدارة أميركية جديدة تبــدي احترامها لدور مصر 
الشــجاع في الحرب على اإلرهاب، وتعرف جيداً حجم التحديات الخطيرة 
التي تجابه مصر في هذه المعركة الضروس، خاصة بعد اللقاء الذي تم بين 
الرئيسين ترامب والسيسي في الواليات المتحدة، وَعبر الرئيسان في نهايته 

عن مشاعر دافئة تغمرها الثقة المتبادلة.
ومن المؤكد أن الطرفين يدركان أيضاً أن هناك دروســاً مســتفادة عديدة 
تســفر عنها عالقــات البلدين على امتداد أكثر مــن 45 عاماً، تعاقب عليها 
ستة رؤساء أميركيين سابعهم ترامب، شهدت خاللها العالقات بين البلدين 
نجاحات ضخمة كما شهدت أزمات كبيرة، لعل أخطرها ما حدث في فترة 
حكم أوباما بســبب تواطــؤ إدارته مع جماعة اإلخوان المســلمين، حيث 
وصلــت أزمــة الثقة إلى حد منع إمدادات الســالح وقطع الغيار عن مصر 
بدعــوى أن نهايــة حكم محمد مرســي تمت بانقالب عســكري، متجاهلة 
خــروج أكثر من 30 مليون مصري إلى شــوارع المدن الرئيســية يطالبون 

بإنهاء حكم المرشد والجماعة!

وثمة ما يشــير إلى أن العالقات األميركيــة المصرية تجاوزت هذه األزمة 
بعــد مجيء ترامب الذي يعتقد أن غبناً شــديداً وقع على مصر من جانب 
إدارة أوباما، ويعتبر جماعة اإلخوان المســلمين ضالعة بصورة مباشرة في 

أعمال العنف بما يدخلها ضمن قائمة جماعات اإلرهاب. 
لكــن ثمة محاذيــر ومخاوف بعضها طبيعي ومشــروع ألن أجندة الرئيس 
األميركي تحكمها رؤيته لدور الواليات المتحدة على اتســاع العالم أجمع 
ونظرته الخاصة إلى مشــكالت بعينها، سواء مشــكلة الهجرة إلى الواليات 
المتحــدة، وطبيعة عالقاته بإســرائيل، وفهمه لحقيقة اإلســالم، كما تحكم 
أجنــدة الرئيس السيســي اعتبــارات أخرى تتعلق بالــدور اإلقليمي لمصر 
وعالقاتهــا العربية، التي يمكن أن تتغايــر أو تختلف أو تتقاطع مع أجندة 
الرئيــس ترامــب في نقاط بعينها رغم توافقهما علــى أولوية الحرب على 
اإلرهــاب وضرورة احترام اســتقالل الــدول، ورفض تغييــر أنظمة الحكم 

بالقوة، كما يتوافقان على أهمية إصالح أخطاء العولمة.
ولهذه األســباب يصبح من الضــروري أن يدرك الطرفــان مصر والواليات 
المتحدة أهمية اإلعداد الجيد للقاء السيسي وترامب في اجتماعهما األول 
فــي المكتب البيضــاوي في البيت األبيض في فبراير الحالي، بعد أن أصبح 

ترامب رئيساً للواليات المتحدة.. 
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أعلــن أســطورة الغولف األميركــي تايغز 
وودز،االنســحاب من بطولــة أوميغا دبي 
ديزرت كالســيك، للغولف، بســبب تجدد 
إصابتــه بــآالم في الظهــر، وودز هو بطل 
نســختي 2006 و2008، كمــا أنــه حصــد 
ألقــاب 14 بطولة كبــرى،وكان وودز عاد 
المالعــب في ديســمبر،الماضي بعد  إلى 
غياب 16 شــهراً بســبب إصابــة وجراحة 
فــي الظهر، ولكن مع تجدد إصابته مؤخراً 
نصحــه األطبــاء بالراحة، وكان ســجل في 
الجولة األولى 77 ضربة وتبدأ اليوم األدوار 
الحاسمة للبطولة التي تعد أعرق بطوالت 
الغولف في المنطقة في الجولة األوروبية 
«الســباق إلــى دبــي»، ويصــل مجمــوع 
جوائزها الماليــة إلى 2 مليون و650 ألف 

دوالر.   دبي ـ البيان الرياضي 

أكدت محكمة التحكيــم الرياضي «كاس» 
عقوبة اســتبعاد نادي شــونبوك هيونداي 
موتــورز الكــوري الجنوبي، بطــل دوري 
أبطال آســيا 2016، عن المسابقات القارية 
بعدما رفضت االســتئناف الــذي تقدم به 
إللغــاء العقوبــة الصادرة بحقــه من قبل 

االتحاد اآلسيوي.
واحتكــم الفريــق الكــوري الجنوبي إلى 
«كاس» بطلب اســتئناف «معجل»، آمًال أن 
ترفع عنه عقوبة اإليقاف قبل انطالق دور 

المجموعات 
إال أن «كاس» أكــدت أنــه «فــي الوقــت 
الحالــي، فان القــرار الصادر عــن االتحاد 
اآلسيوي ال يزال ســاري المفعول والنادي 
الكــوري غير مؤهل للمشــاركة في دوري 
أبطال آسيا 2017».  لوزان ـ أ ف ب

يلتقــي اليــوم فــي بور-جانتيــي منتخبا 
بوركينا فاســو وغانــا في لقــاء الترضية 
ببطولــة األمــم األفريقيــة لكــرة القدم 
المقامــة حاليــاً فــي الغابــون لتحديــد 
هوية صاحب المركــز الثالث والميدالية 

البرونزية.
وتختتــم البطولــة غــداً بلقــاء منتخبــي 
مصــر والكاميرون في ليبرفيــل، وتأهلت 
الكاميرون للنهائــي بفوزها أول من أمس 
على منتخب غانا 2 ـ 0 في نصف النهائي، 
وســبقها منتخب مصر بالتأهل عن طريق  
الفوز على منتخب بوركينا فاسو، في الدور 
نفسه بركالت الترجيح 4 ـ 3، بعد التعادل 
1-1 فــي الوقتين األصلي واإلضافي بفضل 
تألــق الحارس عصام الحضري الذي تصدى 
للركلتين األخيرتين. . بورجانتيي ـ أ ف ب
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أن  للرمايــة  أبطــال منتخبنــا  أكــد 
طموحهــم الكبيــر هــو التأهل إلى 
دورة األلعــاب األولمبيــة المقبلــة 
وفــد  وحظــي   ،«2020 «طوكيــو 
المنتخــب بقيادة ســيف بن فطيس 
رامــي منتخبنــا، ووفــاء خميس آل 
علي العبــة منتخب اإلمارات ونادي 
الشارقة الرياضي للسيدات باستقبال 
حافــل أول مــن أمس بمطــار دبي 
الدولــي، وتــوج ابن فطيــس ووفاء 

خميس بالذهب في البطولة العربية 
الـــ13 فــي الكويــت. وأكد ســيف 
بــن فطيــس أن المركــز األول هــو 
للدولــة، مؤكداً  أقل هديــة يقدمها 
ســعادته بنجاحه في المحافظة على 
المركــز األول عربياً، وأشــارت وفاء 
خميــس إلى أن طموحها هو تحقيق 
التأهل لأللعاب األولمبية المقبلة في 
طوكيو عــام 2020، مؤكــدة فخرها 
بســماع النشــيد الوطني على منصة 
التتويج، عندما تحرز الميداليات في 

البطوالت المختلفة. 

■ استقبال مميز لرماة اإلمارات في دبي  |  تصوير- عماد عالء الدين

تســببت تقلبــات األحــوال الجوية في 
الدولة، أمس، في إلغاء المرحلة الرابعة 
من طــواف دبــي الدولــي للدراجات، 
وســباق «أم ســقيم» فــي مضمار جبل 
علــي، باإلضافــة إلــى تأجيــل مبــاراة 
اإلمارات وديــزرت بالم في نهائي كأس 
اليــوم، وأكدت  ماكالريــن للبولــو إلى 

الرياح  المنظمــة للطــواف أن  اللجنــة 
القويــة في دبــي، وراء إلغــاء المرحلة 
الرابعة ليقتصر الســباق على 4 مراحل 
بدالً من خمــس، ويختتم اليوم بمرحلة 
(مــراس) وطولها 124 كــم، في منطقة 

«سيتي ووك».
ومن جهتها أعلنــت اللجنة المنظمة 
لمضمــار جبل علــي، إلغاء ســباق «أم 
ســقيم» الــذي أقيــم برعايــة «طيران 

الجوية،  التقلبــات  بســبب  اإلمــارات» 
وشهد السباق أحداثاً دراماتيكية تمثلت 
في إلغاء نتيجة الشــوط األول بســبب 
خطأ فني،  و عقب الشوط الثاني  أعلنت  
اللجنة إلغاء الســباق ، حرصاً منها على 
ســالمة الخيول والفرســان والجماهير، 
على أن يحدد الموعد المقبل بالتنسيق 
مع هيئة اإلمارات لسباق الخيل و إدارة 

المضمار . 

ظروف الطقس أثرت على إكمال سباق أم سقيم في مضمار جبل علي  |  تصوير ـ موهان
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■ مبخوت سجل هدف الجزيرة في مرمى كلباء | تصوير ـ مجدي اسكندر

حافــظ الجزيرة على صدارة دوري الخليج العربي 
لكــرة القدم بفوزه أمس على اتحــاد كلباء 1 ـ 0، 
باســتاد محمد بن زايد ضمن الجولة 17 وســجل 
الهدف علي مبخوت فــي الدقيقة 30، ورفع فخر 

أبوظبي رصيده إلى 44 نقطة، محافظاً على القمة، 
وفارق السبع نقاط مع أقرب فريق له وهو العين 
(37 نقطة)، واســتمر ترتيــب الفرق الثالثة التالية 
المطــاردة للجزيرة مــن دون تغيير عــن الجولة 
16، وحــل العين وصيفاً، يليــه الوصل (36 نقطة) 
ثــم األهلــي (35 نقطة).  ونجــح العين أمس في 

اســتعادة المركز الثاني، بعد صعــود الوصل إليه 
لمدة 24 ســاعة، وتغلب الزعيم على النصر باستاد 
هــزاع بــن زايــد 3 ـ 0، وســجل األهــداف كايو، 
وإســماعيل أحمد، وعمر عبــد الرحمن (من ركلة 
جزاء) في الدقائق 22 و57 و78. وفاز األهلي على 
دبــا الفجيرة 2 ـ 0، ســجل الهدفيــن أحمد خليل، 

وحبيــب الفردان في الدقيقتيــن 45 و77، وأهدر 
ديوب ضربــة جزاء لألهلي في الدقيقة 26، حيث 
غيرت الرياح اتجاه الكرة، وأشــهر الحكم البطاقة 
الحمــراء لالعــب دبا عبــد الله ناصــر (ق 87)، 
ويلتقي اليوم الشــباب مع اإلمارات، وحتا مع 

25 - 26>بني ياس .



 عــاد مســاء أول مــن أمس وفــد منتخبنا 
بالميداليــات الذهبية من  للرمايــة ظافــراً 
البطولة العربية التــي أقيمت في الكويت، 
ووجــد أبطال اإلمارات اســتقباالً رائعاً لدى 
وصولهــم مطار دبي الدولي بقيادة ســيف 
بن فطيس رامــي منتخبنا الوطني، والرامية 
وفاء خميس آل علي العبة منتخب اإلمارات 
ونادي الشــارقة الرياضي للســيدات اللذين 
توجا بالميدالية الذهبية في مسابقة الرماية 
من األبراج والمســدس على الترتيب ضمن 
منافســات البطولــة العربية الثالثة عشــرة 
والتــي أقيمت في الكويت بمشــاركة نخبة 

من أفضل الرماة العرب.
وكان في اســتقبالهم العميد سيف الزري 
الشامســي القائد العام لشــرطة الشــارقة، 
وربيع العوضي نائــب رئيس اتحاد الرماية، 
وندى النقبي مدير عام مؤسســة الشــارقة 
لرياضــة المــرأة، وعبــد الله بــن يعقوب 
الزعابي أمين عام اتحاد الرماية، ومحمد بن 
درويــش المدير التنفيــذي للجنة األولمبية 
الوطنية، وأحمد الطيب مدير إدارة الشؤون 

الفنية والرياضية.

أكد المهنــدس داوود الهاجري األمين العام 
المســاعد للجنة األولمبيــة الوطنية، أن ما 
حققــه الالعــب بتتويجه بطــًال للعرب في 
هــذا المحفــل الذي يضم نخبــة من الرماة 
على مســتوى الوطن العربي لهو أكبر دليل 
على كفاءة رماتنــا وجاهزيتهم في مختلف 
االســتحقاقات حيث قال: «أبنــاء اإلمارات 
دائمــاً ما يحققون الهــدف، في ظل البرامج 
وتوفيــر كل  الدائمــة  والفنيــة  التدريبيــة 

اإلمكانيات لالعبين».
وأكــد العميد ســيف الزري الشامســي 
أن إنجــاز البطولة العربيــة للرماية يدعو 

للفخــر واالعتــزاز، حيث قــال: «نجاح 
جديــد للرمايــة اإلماراتيــة ســواء على 
صعيد الرجال عن طريق الرامي ســيف 
بــن فطيــس أو علــى الصعيد النســائي 
للراميــة المميزة وفــاء خميس آل علي 
فــي منافســات رماية المســدس ضغط 
الهواء لمســافة 10 أمتــار، وهي إحدى 
منتسبات القيادة العامة لشرطة الشارقة 
ومــا حققته يعتبر نجاحــاً كبيراً لرياضة 

المرأة».
وقال ســيف بن فطيس بطــل اإلمارات 
الذهبي إن المســتوى العام للبطولة كان 
مرتفعــاً، موضحــاً أن الصعوبــات كانت 

كبيرة بســبب تقلب الطقــس والبرودة 
التي أثرت كثيراً على الصحة ولكن برغم 
ذلــك نجح فــي المحافظة علــى المركز 
األول عربياً والظفر بالميدالية الذهبية.  

أما وفــاء خميس فعبرت عن ســعادتها 
البالغة باإلنجاز الذي حققته، وكشــفت 
عــن أن طموحها األكبر هو تحقيق حلم 
التأهــل لأللعاب األولمبيــة المقبلة في 
طوكيــو عام 2020، وقالــت: أعمل وفق 
الخطة المرسومة وأدرك أن الطموحات 

يمكن أن تتحقق باإلصرار والرغبة.

تأهلــت 182 العبة مــن أبوظبي بجانــب 153 العباً 
في العين ضمن منافســات اليــوم األول المؤهلة إلى 
بطولــة تحدي الجوجيتســو مارس المقبــل، وتختتم 
التصفيــات اليوم في أبوظبي بمنافســات البنين وفي 
العين بمنافســات الفتيــات، والمتأهلون هم أصحاب 

المراكز األول والثاني والثالث مكرر.
وجــرت المنافســات أمس فــي صالة «آيبــك ارينا» 
بمدينة زايــد الرياضية، وفي صالــة النهيانية بالعين، 
بحضور يوســف البلوشــي مدير اإلدارة الفنية باتحاد 
الجوجيتســو، وفاطمة الظاهري مشرف اإلدارة الفنية 

في االتحاد.
وأوضحــت فاطمــة الظاهــري أن الجولــة تكتســب 
أهميتهــا ألنهــا مؤهلة إلــى بطولة التحــدي المزمع 
انطالقهــا 24 و25 مارس المقبل، وخصص اليوم األول 
للفتيات والثاني للشباب، وتجرى في أبوظبي والعين 
والمنطقة الغربية، وتأتي أهمية الجولتين المؤهلتين 
في الوقوف على المســتوى الفني وتقييمه بالشــكل 

األمثل.
وأضافت: شــاركت 400 العبة من أصل 600 ســجلن 

أســماءهن في الكشــوفات، الفتة إلى أن العدد جيد 
إلــى حد كبير، نظرا لكونهم شــاركوا متحدين ســوء 

األحوال الجوية.
من جانبه أشــار يوسف البلوشــي مدير اإلدارة الفنية 
في اتحــاد الجوجيتســو، إلــى أن الجولــة التأهيلية 
فرصــة لتطــور المســتوى، كمــا أنها مهمة بالنســبة 
لالتحاد للوقوف على آخر المستويات الفنية للفتيات 

والشباب قبل انطالق البطوالت المقبلة.
وأكــد البلوشــي أن الجولة التأهيليــة والتي انطلقت 
علــى مدار يوميــن في أبوظبــي والعيــن والمنطقة 
الغربيــة، تتيــح لالتحاد دقــة الوقوف علــى مواطن 
القوة والضعف، وتفادي السلبيات في النسخ المقبلة، 
باإلضافة إلى تقييم المستوى الفني، ومؤشرات نجاح 

األطقم التدريبية في صقل الالعبين بالمهارات.
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ألمح الفرنســي هنري كاســبارزاك إلى أن 
هناك بعض الشخصيات تدخلت في شؤون 
منتخــب تونــس خالل مشــواره في كأس 
األمم األفريقية، والذي انتهى بالخروج أمام 

منتخب بوركينا فاسو من دور الثمانية.
ولم يفصح كاســبارزاك عن األشخاص التي 
تدخلت في شــؤون المنتخب وخاصة في 
اختيارات التشــكيل والتكتيك، ولكنه وعد 
بكشــف كل الحقائــق، كما انه ســيطالب 
االتحــاد التونســي بعــدم تمكيــن بعض 

األشــخاص من التدخل مستقبال في شؤون 
الكلمــة األخيرة والفصل  لتبقى  المنتخب 

للجهاز الفني.
وعلــم «البيــان الرياضــي» أن المــدرب 
كاســبارزاك يقصد من كالمه المدير الفني 
لالتحاد التونســي يوســف الزواوي، وأفاد 
كاســبارزاك انه سيجتمع مع أعضاء االتحاد 
وســيعرض عليهم تقريره حول المشاركة 
في نهائيات كأس أمم أفريقيا بالغابون كما 
ســيقدم برنامج التحضيرات لالستحقاقات 

المقبلة في مقدمتها المباراة التي ستجمع 
المنتخب بنظيره المصري خالل شهر يونيو 
المقبل في إطار تصفيات كأس أمم أفريقيا 
2019، حيــث وضعتهما القرعــة معاً إلى 

جانب منتخبي النيجر وسوازيالندا.

الحصن،  انتفاضــة دبــا  الشــعب  أوقــف 
الوصيــف، وفرض عليه التعــادل اإليجابي 
بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جرت 
بينهمــا أمس فــي دوري الدرجــة األولى 

لكرة القدم.
سجل للشعب محترفه البرازيلي غوستافو 
ق25 ومدافــع دبا الحصن ياغو ســانتوس 
بالخطــأ فــي مرمــى فريقــه ق80، ولدبا 
الحصن عادل المحرزي ق47 وحسن راشد 
ق68، ليصل الكومانــدوز برصيده إلى 12 

نقطة ولقاء مؤجل ضــد دبي، فيما حافظ 
دبا الحصن على وصافته بـ19 نقطة.

وفي باقــي المباريات حقق فريقا الفجيرة 
والعروبــة الفوز خــارج القواعد، فتخطى 
الذئــاب منافســه الحمريــة 0-3 لميهــاي 
كوســتا هدفين ق2 وق37، والفارو ق10، 
ليصــل الفجيــرة برصيده إلــى 18 نقطة 
ويظل الحمرية بـ12 نقطة، وبنفس النتيجة 
فــاز العروبة على رأس الخيمة للســنغالي 
بابا ويغو هدفين ق3 و45 وهدف لمحمد 

جمال ق90+4.
بلقاء عجمان  الجولة  وتســتكمل مباريات 
ضــد مصفوت والذيد بضيفه الخليج ودبي 

لمالقاة العربي في أم القيوين.

أبــدى البرتغالــي جوزيــه مورينيو حنقه 
خــالل المؤتمر الصحافي الــذي تال مباراة 
األربعاء بين فريقه مانشستر يونايتد وهال 
ســيتي (صفر - صفر) فــي المرحلة الثالثة 
والعشــرين مــن الــدوري اإلنجليزي، ألن 
الحكــم مايك جونز لــم يتعامل بحزم مع 
العبي هال الذين تعمــدوا إضاعة الوقت، 
كما لم يرفع البطاقة الصفراء الثانية بوجه 
الســنغالي عمر نياسيه بعد تدخله القاسي 

على األرجنتيني ماركوس روخو.
وبعدما تــرك غاضباً المقابلــة التلفزيونية 
التقليدية التي تجرى بعد كل مباراة، انتقد 
مورينيــو بشراســة التباين فــي تصرفات 

الحكام خالل المؤتمر الصحافي.
وقال مورينيو «تدركون أنني مختلف حتى 
فــي القوانيــن التي تطبق علي، شــاهدت 
فريقي يلعب وأنا جالس في غرفة الفندق 
مــن قبــل ومنعت مــن دخــول الملعب، 
ومساعدي عوقب باإليقاف لست مباريات، 
وهناك حكم رابع قال لمدرب: أنا أستمتع 
جــداً بشــغفك، وبالتالي، فــي إمكانك أن 

تقوم بما تريده».

أعلن برشلونة اإلســباني توقيع عقٍد لمدة 
10 أعــوام مــع نجمــه الســابق البرازيلي 
رونالدينيو ليكون سفيراً لحامل لقب الليغا.

وعرف رونالدينيــو (36 عاما) أفضل أيامه 
الكرويــة في صفوف برشــلونة حيث توج 
في األعوام الخمسة التي أمضاها معه بين 
2003 و2008 بألقــاب الدوري اإلســباني 
مرتين والكأس الســوبر اإلســبانية مرتين 
أيضا ومســابقة دوري أبطــال أوروبا مرة 

واحدة.
وأحــرز الدولــي البرازيلي الســابق لقب 
أفضــل العب في العالم مرتين خالل أيامه 
فــي «كامب نــو» والكــرة الذهبيــة مرة 
واحدة قبل أن يترك النادي الكاتالوني في 

2008 لاللتحاق بميالن اإليطالي.
وكشــف برشــلونة، في بيــان أن «النجم 
البرازيلي سيصبح سفيراً وممثًال للنادي في 
العديد من األحداث خالل األعوام العشرة 

المقبلة».
وســيكون رونالدينيــو أيضا ضمــن فريق 
أساطير برشــلونة وسيخوض معه مباريات 

استعراضية في مختلف أنحاء العالم.

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، 
تراجعه عن موافقته بإقامة مباراة الســوبر 
المصري مع النادي األهلي في اإلمارات يوم 
العاشر من شهر فبراير الجاري؛ وبرر منصور 
موقفه المفاجئ فــي تصريحات تلفزيونية 
له فجــر أمس الجمعة قائــًال: «دعوة دولة 
اإلمارات الشقيقة دعوة محترمة من شعب 
محتــرم وفوق دماغنــا؛ كما وأننــي أتمتع 
بعالقــات طيبة فــي هذه الدولــة وأحترم 
جميــع قادتها؛ ولكن المباراة ســتقام على 
الرغــم من ذلك بالقاهــرة ولن تقام بدولة 
اإلمارات؛ وذلك لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص 
مع النــادي األهلي الذي حصل العبوه على 

تأشــيرات دخول ويتدربون منذ نحو عشرة 
أيام في دولــة اإلمارات؛ بينما أعضاء فريق 
الزمالــك لم يحصلوا على تأشــيرات دخول 
لدولــة اإلمــارات حتــى اآلن؛ وإن حصلوا 
عليها فلن تتجــاوز حصصهم التدريبية أكثر 
مــن ثالثة أو أربعة أيام فقط، ولألســف لم 
تتحرك الشركة الراعية لحل هذه األزمة مما 
جعلني اتخذ قراري بعدم لعب المباراة إال 

في القاهرة». 

وتثــار حالياً دعوات فــي القاهرة للمطالبة 
بتأجيل مباراة الســوبر المصري بين األهلي 
والزمالك لكي يتــم منح فترة راحة لالعبي 
الفريقيــن من أعضــاء المنتخــب المصري 

الذيــن يلتقــون الكاميرون غــداً في نهائي 
كأس األمم األفريقية.

وعلق مرتضى منصــور على تألق عصام 
الحضــري حــارس المنتخــب المصري في 
تصريحــات تلفزيونية له قائًال: «أنا أول من 
ابتــدع نكتة (جامايكا) على الحضري والتي 
اقتبستها من فيلم لمحمد هنيدي كان يتكلم 
عن الســحر والشــعوذة وقلت إن الحضري 
يتمتع بمساندة العفريت جامايكا الذي ظهر 
فــي الفيلم؛ بســبب تألقه غيــر العادي في 
مباراة لفريقه وادي دجلة مع فريق الزمالك 
والتي تألق فيها بشكل الفت وكانت جميع 
الكرات الخطيــرة لفريقــي الزمالك تبتعد 
عن مرماه وكأن قوة خفية تساعد الحضري 

في ذلك»

■ يوسف البلوشي يتوسط الفائزات  |  البيان 

■ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري  |  البيان

■ وفاء خميس آل علي خالل االستقبال  ■ بن فطيس خالل االستقبال في مطار دبي |  تصوير- عماد عالء الدين

عبــرت ندى النقبي عن ســعادتها باإلنجاز الذي تحقق فــي بداية العام الجديد، عام 
الخيــر، معتبرة اإلنجاز بشــرة خير النتصــارات قادمة في كافة األلعــاب الرياضية، 
وأكدت أن النتيجة التي حققتها العبة نادي الشارقة للسيدات نتاج طبيعي لالهتمام 
الذي يحظى به النادي من الشيخة جواهر القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة 
المــرأة.  وقالت إن الالعبة وفاء صاحبة اإلنجاز معروفة بتحقيقها لإلنجازات بفضل 
التدريبــات التي تخوضها والتعــاون من الطاقمين الفنــي واإلداري في النادي، كما 
أشــادت النقبي بدور اتحاد الرماية واإلنجاز الكبير الذي حققه بطل اإلمارات سيف 
بــن فطيس الــذي عاد لإلمارات بميدالية ذهبية أيضــاً، وقالت إن الفرحة اإلماراتية 

كبيرة بهذا النجاح.
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أكد هاشــيك مدرب فريــق اإلمارات أنه 
يدخل مباراة الشــباب بدافع الفوز على 
المنافس في أرضه ووسط جماهير، لكنه 
اعترف بصعوبة المهمــة، مبدياً احترامه 
للجــوارح وقال: الفوز على الشــباب لن 
يكون ســهًال، نعرف أن هنــاك متغيرات 
في صفوفه وأنه يمتلــك دوافع مختلفة 
مــن أجل الفوز، لكــن فريقنا يحتاج إلى 
النقاط وعلينا أن نجتهد أكثر حتى نعوض 

خسارتنا السابقة في الدوري.

وذكر هاشــيك أن موقف الصقور يفرض 
أداء كل المباريــات المتبقيــة علــى أنها 
مباريات كؤوس وقال: حســاباتنا مختلفة 
ألن جــوالت الــدوري تمضــي بســرعة 
وموقفنا غير جيد في المنافســة ويجب 
أن نخــوض كل مباراة بقــوة، وأن نقدم 
أقصى ما لدينا خــالل 90 دقيقة لنتمكن 

من كسب النقاط.
وأضــاف: فوز الصقور على الشــباب في 
الــكأس ال عالقة له بلقاء اليوم، فالمباراة 

مختلفة وفي منافســة وظروف مختلفة، 
ولــن نفكر كثيــرا في نتائــج المباريات 
السابقة ســواء كان ســلبا أو إيجابا، ألن 
تفكيرنــا على مبــاراة اليــوم فقط ومن 

يجتهد فيها أكثر يحقق الفوز.
ومــن جانبــه أكــد أحمد يســلم مدافع 
الصقــور أن فريقه وصل مرحلة التحدي 
بعــد أن عانــى مــن نزيف النقــاط في 
العديــد من الجــوالت، وأصبــح موقفه 
مقلقــا في ترتيب الــدوري، وقال: علينا 

فتــح صفحــة جديــدة، وأن نعمل على 
كســب النقــاط حتى ال نكون ســببا في 

هبوط الفريق.
وأكد يسلم جاهزية فريقه للقاء الشباب، 
ذاكــرا أن المباراة ســتكون قوية ألن كل 
فريــق يحتاج إلــى النقاط، وقــال: نأمل 

إسعاد جمهورنا الذي يساندنا دائماً. 
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يستضيف حتا فريق بني ياس في الخامسة 
و 15 دقيقة عصر اليوم على استاد حمدان 
بن راشــد ضمن منافســات الجولة 17 من 
دوري الخليــج العربي لكــرة القدم، تحت 
شعار التعويض، عطفاً على النتائج األخيرة 
للفريقيــن، ويتطلع اإلعصارإلى اســتعادة 
نغمة االنتصارات بعد احتالل المركز العاشر 
برصيد 17 نقطة، فيما يسعى السماوي إلى 
االبتعــاد عن المركــز األخير،ويخوض حتا 
اللقــاء بصفوف مكتملة، وظــروف مثالية 
نســبياً خاصة بعد االجتمــاع األخير الذي 
عقدتــه اإلدارة برئاســة علــي محمد بن 
عبيد البدواوي رئيس مجلس اإلدارة رئيس 
شــركة كــرة القدم،مع الالعبيــن أول من 
أمــس، مــن أجل رفــع معنويــات الفريق 
وتجديــد الثقة لتحقيــق النتائج المرجوة. 
يتطلــع بني يــاس إلى عهد جديــد بقيادة 
المدير الفني الجديد العراقي، عبدالوهاب 
عبدالقــادر، فيمــا يتبقى مــن جوالت في 
الــدوري، ويتحتــم عليه جمــع أكبر عدد 
مــن النقــاط، ألنه فــي موقف ال يحســد 
عليــه، حيــث حصد 5 نقــاط فقط في 16 
مواجهة ســابقة، وعمــل عبدالقادر خالل 
الحصــص التدريبيــة علــى إصــالح الخلل 
الفني قدر المستطاع خصوصاً فيما يتعلق 
بالشق الدفاعي، باإلضافة إلى رفع الكفاءة 
البدنية للفرنســيين ميندي وهاري نوفيلو 
والنيجيري إيزكيل، ويعول في المقام األول 
على حمــاس وقتــال العبيه علــى أرضية 

الملعب

المقدونــي جوكيكا  ومــن جانبــه أكــد 
هادجيفســكي مــدرب حتــا، أن مبــاراة 
فريقــه وبنــي يــاس تعتبــر األهــم في 
بطولــة الــدوري، وقال: فريقنــا مطالب 
بالعــودة إلــى االنتصــارات، خاصــة أن 
المباريــات األخيرة انتهــت بالتعادل، وال 
تعكس نتائجها التطور المســتمر في أداء 
الفريــق، كما اهدرنــا فرصــة الفوز في 
الوقت بدل الضائــع أمام اتحاد كلباء في 

الجولة الماضية. ولفت مدرب حتا إلى أن 
اإلعصــار خاض في اآلونة األخيرة العديد 
مــن المباريات الصعبة أمــام فرق قوية، 
عانى خاللها الفريــق من النقص العددي 
في صفوفه، بجانــب حالة اإلرهاق جراء 
خوض مباريــات متتالية، مشــيراً إلى أن 
وجود الوقت الكافي قبيل لقاء بني ياس، 
يجعل الفريق أكثــر جاهزية نحو العودة 

إلى االنتصارات. 
ووصــف جوكيــكا المهمة أمــام بني 
ياس بالصعبــة، رغم نتائج المنافس خالل 
الموســم الحالي، إال أنه يبقى فريق كبير 
ذو تاريخ عريق، ومبارياته األخيرة أكدت 
امتالكــه العبين قادرين على التســجيل، 
ما يجعل حتا مطالبــاً بالحذر من الناحية 
الدفاعيــة، والســعي إلى إبطــال خطورة 

مهاجمي السماوي.

وفــي المقابل شــدد العراقــي عبدالوهاب 
عبدالقــادر مــدرب بنــي ياس علــى أهمية 
الفــوز في المواجهات المقبلــة، خاصة وأن 
الوضــع الصعــب للفريق يحتــم بذل أقصى 
جهد، من أجل تحسين الترتيب ، ثم الهروب 
من فــخ الهبوط، وقال: الفــوز طوق النجاة 
ونواجه اليوم منافســاً منظماً وقوياً ووضعه 
فــي قائمة الترتيب يجعله يخوض المواجهة 
على أرضــه دون ضغوط، على عكس فريقنا 
والــذي يلعب تحــت ضغط الفــوز، وثقتي 
كبيــرة فــي الالعبين خصوصــاً األجانب في 

انتزاع النقاط الثالث.

وتابع: الحالة البدنيــة والفنية لالعبين ال 
بأس بها وال أخفيكم ســراً أنني شــعرت 
بالقلــق خالل الحصــص التدريبية الثالث 
فــي بدايــة توليتي المســؤولية، لكن مع 
اكتمــال التحضيرات تحســن أداء الفريق 
بنسبة كبيرة سواء على المستويين البدني 
والتكتيكــي. وأكــد أنــه يتمســك باألمل 
ويعتمــد على حمــاس وقتالية العبيه في 
صنع الفوز والذي ســيجدد اآلمال لما هو 
مقبل من المواجهات الصعبة التي تنتظر 

الفريق.

يســتقبل فريق الشــباب األول لكرة القدم 
علــى ملعبه الخضراوي بدبــي في الثامنة 
والربع من مســاء اليوم، نظيــره اإلمارات 
ضمــن الجولة 17 لــدوري الخليج العربي 
في مباراة عنوانها األبرز هو «رد االعتبار»، 
ليس للمســتضيف فحســب، بل للضيوف 
أيضاً، بعدما تبــادل الفريقان تذوق حالوة 
الفوز وتجرع مــرارة الهزيمة في بطولتي 
الــدوري والكأس، وهنا تكمــن حقيقة أن 

المباراة فعًال تشكل فرصة لرد االعتبار! 
وقبل مباراة اليوم، يحتل فريق الشباب 
المركز الســادس من الئحة الترتيب العام 
برصيــد 24 نقطة، فيمــا يقف الصقور في 
المركز 13 ما قبل األخير بـ 9 نقاط فقط.

وتتلخــص حقيقــة «رد االعتبــار»، في أن 
فريــق الجــوارح تجــرع مــرارة الهزيمة 
بهدفيــن دون رد أمــام الصقــور في دور 
الـــ 16 لبطولة الكأس، ليودع البطولة بعد 
مبــاراة واحــدة فقط، ولهذا فــإن الفريق 
يســعى بقوة إلــى رد اعتبــاره من خالل 

إلحاق الهزيمة بضيفه.
وفــي المقابــل، تشــكل مبــاراة اليوم 
أيضــاً فرصة لــرد اعتبار فريــق اإلمارات 
أمام الشــباب الذي أذاقه مــرارة الهزيمة 
على ملعبه وأمــام أنصاره بهدف دون رد 
فــي الدور األول للــدوري.  وأدى الصقور 
تدريبــات قويــة عقب الخســارة أمام دبا 
الفجيــرة، وســط دعــم كبير مــن جانب 
مجلس اإلدارة الذي حــرص على التواجد 
مــع الالعبيــن بعــد أن استشــعر خطورة 
الموقــف، وعمــل الجهــاز الفنــي بقيادة 
التشــيكي هاشــيك على تصحيح األخطاء 
وتنظيــم صفوفه من جديــد بحثاً عن نيل 
النقاط الثالث، ويتوقع أن يجري هاشــيك 

بعض التعديالت في التشكيلة األساسية.

ووصــف الصربــي ميروســالف ديوكيتش 
المــدرب الجديد لفريق الشــباب، مباراة 

اإلمــارات بالمهمــة جــداً ليــس لفريقــه 
فحســب، بل له كمدرب باعتبــار المباراة 
األولــى له بعــد التعاقد معه أخيــراً خلفاً 
لنظيره الهولندي فريد روتن، مشدداً على 
أن مباراة اليوم تشــكل االنطالقة الحقيقية 
لــه كمــدرب ولفريقــه الجديــد، وفرصة 
لتعزيــز الثقــة فــي مقدرة الشــباب على 

مواصلة المشوار بنجاح بعد فوزه العريض 
علــى مضيفه بني ياس في الجولة الماضية 

من البطولة.

وكشــف ميروسالف النقاب عن أنه حرص 
علــى مشــاهدة مباريــات عــدة لفريــق 

اإلمارات من خالل األشرطة بهدف التعرف 
على طريقة لعبه وأسلوبه داخل الملعب، 
منوهــاً إلى أنــه وجــد أن المنافس يمتاز 
بالصالبــة الدفاعية، والمقدرة على الهجوم 
نتيجــة وجود عدد مــن الالعبين الجيدين 
فــي صفوفه، مطالباً العبيه بضرورة الحذر 
والتركيز طــوال المبــاراة لتحقيق الهدف 

المنشود بحصد النقاط الثالث.

ولفــت ميروســالف إلى أنه عمل بشــكل 
مكثف مع الجهاز الفني المعاون منذ توليه 
مهام اإلدارة الفنية لفريق الشباب، مشدداً 
على أنه لمس تفاعًال وحماســاً وتجاوباً من 

الجميــع من أجــل بلوغ مرحلــة التفاهم 
التقدم  لتحقيــق  العمــل  الجماعــي فــي 
والتطور بشــكل أســرع، معرباً عن قناعته 
بــأن كل مباراة في عالم كرة القدم مهمة، 
خصوصــاً إذا ما «كانــت» األولى للمدرب 
مع فريقه الجديد من أجل تعزيز الثقة في 

عمل المدرب.
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■ الشباب يأمل تعويض خسارته من اإلمارات في الكأس     |   البيان 

أشــار عبدالوهاب عبدالقادر إلى غياب 
أحمد حبــوش لحصوله علــى البطاقات 
الثــالث، مؤكــداً إصابة الرباعي حســن 
المحرمي، محمد حســين خوري، يوسف 
حزام، وعبدالسالم محمد، وقال: أعددت 

البديل الجاهز للمشاركة في المباراة.

■ حتا وبني ياس في مواجهة 
صعبة اليوم   |   البيان
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ارتضــى فريقــا الظفــرة والشــارقة بنقطة 
التعــادل، مــن المبــاراة التــي أقيمت بين 
الفريقين مســاء أول من أمــس، في الجولة 
الســابعة عشــرة من دوري الخليج العربي، 
بعدما فشــل كليهمــا في اســتغالل الفرص 
التي ســنحت أمامهما لخطــف الفوز ونقاط 
المباراة، رغم الحاجة الماســة للنقاط الثالث 
بالنسبة للشــارقة، الذي يســعى إلى تأمين 
موقفــه واالبتعاد عن دائــرة الخطر. واتفق 
مدربــا الفريقين علــى تأثــر األداء بالرياح 
الشــديدة، والتــي أدت إلــى صعوبة تحكم 

الالعبين في الكرة أغلب فترات المباراة.

وقــال المديــر الفنــي لفريق الكــرة بنادي 
الشارقة، البرتغالي جوزيه بيسيرو، إنه يتقبل 
نتيجــة التعــادل التي انتهت عليهــا المباراة 
رغــم أنه كان باإلمكان تحقيق نتيجة أفضل، 
واعترف أن الفريق لم يقدم مباراة كبيرة إال 
أنه كان يســتحق الفوز على الظفرة، قياســاً 
بالفــرص التي ســنحت للفريق علــى مدار 

شوطي المباراة.

وأضــاف: «التحكم بالكرة كان صعباً للغاية 
على الالعبين بسبب شدة الرياح، والتي أثرت 
على األداء بشكل عام، فقد قدمنا أداًء متوازناً 
في الشــوط األول، إال أننا لم نهاجم بالطريقة 

التي كنت أريد تطبيقها، وفي الشــوط الثاني 
ظهرنا بشــكل أفضــل في الناحيــة الهجومية 
خاصة فــي الكرات العرضيــة والثابتة ولكننا 
لألسف لم نتمكن من استغالل تفوقنا وأضعنا 
فرصاً ســهلة للتســجيل بســبب عدم إنهائها 

بشكل جيد».

وتابــع: «الظفــرة لجــأ إلى التأميــن واللعب 
علــى الهجمات المرتــدة فقط، فقــد حاولنا 
الضغــط على المنافــس وخلقنــا العديد من 
الفرص السانحة، إال أن مشكلة إنهاء الهجمات 
حالــت دون ترجمتها إلــى أهداف، ولكن في 
النهاية األمر اإليجابي أن الفريق يستطيع خلق 
الفرص أمام مرمى الخصوم، إذ استطعنا خلق 

نحو 10 فرص في آخر مباراتين أمام الجزيرة 
والظفرة، وليس أمامنا ســوى مواصلة العمل 
لعالج مشــكلة عدم التســجيل، حيث نحتاج 
لمزيــد من الثقة، باإلضافــة إلى ضرورة عدم 
االعتماد على ريفاس فقط في الهجوم، مشيراً 
إلــى أنــه يتمنى عــودة أدريان ســريعاً نظراً 

ألهميته في صفوف الفريق».

من جانبــه أكد المدير الفنــي لفريق الظفرة 
الســوري محمد قويض، أن الظروف المحيطة 
بالمبــاراة وقــوة الرياح لم تســمح للفريقين 
بتقديــم أداء أفضل. وأبدى رضاه عن النتيجة 
والخروج بنقطة إيجابية في ظل رغبة الفريق 
في مواصلة عدم الخســارة بعد أربع مباريات 

على التوالي حقق خاللها التعادل.
وقــال: «ســعينا إليقــاف المــد الهجومي 
للشــارقة المتمثــل في ريفــاس وعمر جمعة 
ربيــع وعامــر عمــر، وفــي المجمل ســعينا 
للحصول على نقطــة على أقل تقدير وحققنا 
مبتغانــا رغم الفرص التي ســنحت لنا خاصة 
مــن االنفراد الــذي أتيح لعلــي إبراهيم في 
الشــوط الثانــي»، مشــيراً إلــى أن الفريق ال 
يزال بحاجة إلى 3 نقاط إضافية لتأمين بقاءه 
تماماً في دوري الخليج العربي. وأشاد قويض 
بتحســن المنظومة الدفاعية للفريق، موضحاً 
أن الفريق في آخر 4 مباريات لم تتلق شباكه 
سوى هدفين في مباراتي النصر والوصل، وهو 
أمر جيد، مؤكداً أن الظفرة ســيواصل السعي 

لتحقيق نتائج جيدة في المباريات المقبلة.
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أبــدى المحتــرف البرازيلي فــي صفوف 
الوصل فابيو دي ليما سعادته باالبتعاد في 
صــدارة هدافي الدوري بإحــرازه للهدف 
رقــم 20، بعــد أن نجــح فــي هز شــباك 
مرمــى العنابي، موســعاً الفــارق مع علي 
مبخــوت أقرب منافســيه وفي رصيده 17 
هدفاً. وقال: «ســأعمل دائمــاً على البقاء 
على قمــة هدافي الــدوري وهذا طموح 
مشــروع». وفي تعليقه على المباراة، قال: 
«لقد قدمنا مســتويات طيبــة ونجحنا في 

تحقيــق الفوز على خصــم عنيد وحصدنا 
النقاط الثالث، وهذا أمر في غاية األهمية 
أن تجمــع المزيد مــن النقاط لتظل ضمن 
فرق المقدمــة». وأضاف محترف الوصل: 
«جميعــاً نلعب كرة قدم جماعية ونحرص 
علــى روح الفريق، وهناك تنســيق مميز 
بين الالعبيــن األجانب كايو وســيرجينهو 
ومينديــز، وزمالؤنــا المواطنــون بالفريق 

يقدمون مستويات طيبة».

قال مدير فريق الوحدة عبدالباسط محمد 
إن العنابــي تحصل على جملة من الفرص 
أمــام مرمــى الوصــل إال أنه لــم يتمكن 
إلــى أن الفريقين  من اســتثمارها، الفتــاً 
قدمــا مباراة كبيرة، مشــيراً إلى أن العبي 
الوحدة قدموا مــردوداً طيباً في المباراة، 
وكانوا منافساً قوياً ألصحاب األرض بالرغم 
مــن كونهم شــبابا، فضًال عــن غياب ثالثة 

محترفين أجانب.
وعــن رأيه فــي األداء التحكيمي، قال:«لم 

أشاهد التسجيل بعد، لكننا تأثرنا باألخطاء 
التحكيمية التي وقعت في لقائنا بالجزيرة 
قبل جولتيــن، وانعكس ذلــك على غياب 
العبينــا وتعادلنا أمام الظفــرة في الجولة 
الماضيــة، والخســارة أخيراً أمــام الوصل، 
ونتمنــى أن تقل األخطــاء التحكيمية، وال 
أستطيع اليوم الحكم عليها حتى أشاهدها 
إال أنهــا أضرتنا كثيــراً، ونطمح في تفريغ 
الحــكام الذي طالبنــا به كثيــراً للحد من 

األخطاء.».

 ■

أهــدى المحتــرف البرازيلــي في صفوف 
الوصــل مينديــز اإلمبراطــور الفــوز على 
الوحدة بنتيجة 2 - 1، في الدقيقة األخيرة 
من مواجهة الفريقين أول أمس في الجولة 
17 لدوري الخليــج العربي، ليرفع الوصل 
رصيده إلى النقطة «36»، بينما ظل رصيد 

العنابي عند النقطة «25».
الوحــدة  مــدرب  أكــد  جانبــه  مــن 
المكسيكي خافيير أغيري أن المباراة التي 
خاضهــا العنابي أمام منافســه الوصل أول 
أمس اتسمت بالقوة والندية، الفتاً إلى أنها 

كانت ممتعة جماهيرياً.
وعلــق أغيــري علــى أداء الحكــم في 
المبــاراة قائًال:«كان هناك قــراران مهمان 
مــن الحكــم، كانا مــن الممكــن أن يغيرا 
مــن نتيجة المباراة لصالــح العنابي، حيث 
لم يحتسب لمســتي يد من العبي الوصل 
كانتــا بمنتهــى الوضوح، وداخــل منطقة 
الجــزاء، لكنه قرر أن لمســتي اليد ليســتا 
متعمدتين، وفي نهاية المباراة قرر الحكم 
أن يمنح الوصل خطأ على مشــارف ضربة 
الجزاء، أهنئ الوصل بهذا الفوز، وأرى أن» 
اإلمبراطور«ال يحتــاج إلى مثل هذا النوع 

من المساعدة.

وعــن تأثر العنابــي بغياب ثالثــة أجانب 
وخوضه المباراة بأجنبي واحد إلى جانب 
عدد كبير من الالعبين الشــباب، قال:» من 
الطبيعــي أن نتأثــر بغيــاب األجانب ولو 
أن فريــق الوصــل ال يلعب بفابيــو وليما 
كان ليعانــي، ونحن عانينــا بغياب الثالثي 
األجنبي، إال أننا بهذه التشــكيلة كنا خصماً 
قويــاً للوصل، وإذا كانت لدينا ثالث دقائق 
أخــرى كان مــن الممكن أن نفــوز، وعن 
رأيه في طرد حمدان الكمالي في الدقيقة 

األخيرة من المباراة، قال:«لم أشاهد لماذا 
طرد؟.

وفــي الســياق نفســه عبــر األرجنتينــي 
رودولفــو أروابارينا مــدرب فريق الوصل 
عن ســعادته بتغلــب فريقه علــى نظيره 
الوحــدة وقنص النقــاط الثــالث، وقال:» 
لعبنــا بطريقة جيدة، وعدنا بشــكل مميز 
في الجوالت األخيــرة، لكننا مازلنا بحاجة 
للمزيــد مــن التطــور، الفتاً إلــى أنه في 

الشوط األول كنا أذكى وتحصلنا على فرص 
عديدة، ونجحنا في تسجيل هدف، وتراجع 
أداؤنا لمدة 15 دقيقة، إال أننا بعد الدقيقة 
60 عدنا ألجواء المباراة، ولعبنا بشكل جيد 
حتى الدقائــق األخيرة حتى تمكن مينديز 

من تسجيل هدف الفوز.
وأضاف:«ســنعمل علــى تعويض بعض 
الالعبيــن الغائبيــن أمــام الشــارقة فــي 
المواجهــة المقبلة وعلى رأســهم مينديز 

الذي نال اإلنذار الثالث».
وعن رأيه فــي تصريح مدرب الوحدة، 

بــأن الوصــل لم يكــن بحاجة لمســاعدة 
الحكــم حتــى يحقــق الفــوز، قال:«هذه 
وجهة نظر المدرب، الحكام يخطؤون على 
الطرفيــن، واألخطــاء التحكيمية جزء من 
اللعبــة، ومن الطبيعي عندما يفوز الفريق 
ال يتكلــم المدرب عن الحكــم، والعكس 

كذلك».
وقال:«للمــرة األولى التي أشــاهد فيها 
هطول أمطــار في دبي، ومن الطبيعي أن 
يســقط بعض الالعبين علــى األرض وأن 

يتكرر سقوطهم بسبب األرضية المبللة».

■ فرحة العبي الوصل بالفوز على العنابي  |  تصوير: سالم خميس

أكــد مدرب الوصــل أن الالعب أحمد 
الشامســي قــدم أداء طيبــاً، وإجماالً 
فإن خط الوســط قدم مبــاراة رائعة، 
وبالنســبة لعلي ســالمين فلم يشارك 

بسبب ظرف عائلي طارئ.

أكــد عــادل الحوســني حــارس مرمى 
الشــارقة، أنهم لعبوا مــن أجل تحقيق 
الفــوز، ولكن لألســف لــم نتمكن من 
ترجمة ســيطرتنا وتفوقنــا إلى أهداف 
بســبب غيــاب الالعب القــادر على هز 

شباك المنافس.

■ التعادل يسيطر على مباراة الظفرة والشارقة  |  تصوير: سيف الكعبي
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 أعلنــت قنــاة ياس خريطــة برامجهــا الخاصة 
لتغطيــة كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولة  
للقــدرة والــذي ينطلق يوم الســبت 11 فبراير 

الجاري.
حيث وضعت القناة خريطة استثنائية خاصة 
لتغطيــة الحدث بالشــكل الذي يناســب حجم 
وقيمــة الحدث متضمنــة العديد مــن البرامج 
واألفالم الوثائقية والفواصل والتقارير فيما يعد 
أكبــر تغطيــة من نوعها في تاريــخ كأس رئيس 
الدولة للقدرة بل وألي حدث رياضي آخر يقام 

بالدولة.
تنطلق التغطية ابتداًء من اليوم (الســبت 
4 فبرايــر) وتســتمر عبر موادهــا وبرامجها 

حتى موعد انطالق السباق في الحادي عشر 
من فبراير.

تتضمــن التغطية رؤيــة خاصة لتناول حدث 
يحمل اســم رئيــس الدولــة من خــالل إقامة 
استوديو يومي يقدم كل يوم من إمارة مختلفة، 
وفي أحد أبرز معالمها التاريخية أو الســياحية، 
بدايــة من إمارة الفجيرة فــرأس الخيمة ثم أم 
القيوين فعجمان إلى الشــارقة ثم دبي وانتهاًء 
في أبوظبي، حيث يقام الحدث والســباق، في 
وقت هذا االســتوديو المسائي نفسه الذي يبدأ 
من السابعة وعبر ساعتين .وقال محمد إبراهيم 
المحمود العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة 
أبوظبــي لإلعالم إن هذا الســباق يحمل اســماً 

غالياً علينا جميعاً هو اسم صاحب السمو رئيس 
الدولــة، وهــذه قيمــة خاصة يجــب أن تقابل 
بما تســتحق، لذلك عمدنا إلى مواكبته بتغطية 

للتاريخ.

من جانبه أكد يعقوب الســعدي رئيس قنوات 
أبوظبــي الرياضية اســتعداد قنــاة ياس وفرق 
العمل التام لتغطية الحدث وتقديم كل جوانبه 
ســواء أكانت تتعلــق بتاريخ هــذه البطولة أو 
بتحليلها فنياً أو تقديم جوانبها المختلفة، وقال 
«نحن على ثقة بأننا ســنقدم تغطية تضاف إلى 

سجل تغطيات ياس المتميزة .

تبــدأ التغطية من صباح يوم الســبت 4 فبراير 
عبر عدد من الملخصــات والفواصل والكليبات 
الخاصة بالــكأس عبر تاريخــه وحاضره ثم في 
السابعة مســاًء يبدأ االستوديو اليومي التحليلي 
الفني لمدة ســاعتين والذي يتجــاور معه أربع 
اســتوديوهات أخرى موزعة على اإلســطبالت 

وأماكن إقامة الوفود .

الســهرة السادســة وقبل األخيرة في التغطية 
ســتكون من دبي من خالل اختيــار معالم من 
معالم اإلمارة الســياحية الكثيــرة، فتم اختيار 
ممشى المرينا ليكون فيه االستوديو ومن خالله 
سيتم استعراض المكان واألجواء الرائعة .اليوم 

السابع من  الوثبة  
أما اليوم األخير في التغطية وهو اليوم الذي 
يســبق انطالق السباق يوم 11 فبراير فسيكون 
من أبوظبــي، حيث تبدأ التغطية من الســاعة 
الثالثة عصــراً من قرية الوثبــة وتتواصل حتى 

السابعة مساًء. 

انطلقت أول أمــس فعاليات بطولة العين 
الدوليــة لقفــز الحواجز من فئــة الثالث 
نجــوم، علــى المياديــن الرمليــة بنــادي 
العين للفروســية والرماية والغولف تحت 
رعايــة الشــيخ محمد بن خليفــة بن زايد 
آل نهيان عضــو المجلس التنفيذي، رئيس 
نادي العين للفروســية والرماية والغولف، 
وبحضــور محمــد راشــد الناصــري مدير 
عام النادي رئيس الحــدث، وبالتعاون مع 
اتحاد اإلمارات للفروسية وإشراف االتحاد 

الدولي للفروسية، وبدعم مجلس أبوظبي 
الرياضي الشــريك الحكومي الداعم لكافة 
األحداث الرياضية، وشركة لونجين الراعي 
الماســي، وبنــك االتحاد الوطنــي الراعي 
الفضي،.ومع انطالقة فعاليات األشواط من 
فئة الثالث نجوم، خطف الفارس األولمبي 
األردني إبراهيم بشــارات بالجواد «بو وي 
زد»  صــدارة الشــوط األول بمواصفــات 
الجولــة الواحدة وصمم مســارها بحواجز 
بلغ ارتفاعها (130) سم، ولم يجد المشارك 

رقم (32) الفارس األردني إبراهيم بشارات 
كثير عناء في حسمها لصالحه بالجواد «بو 
وي زد» (فايــروس) بعد إكمال الجولة في 
الزمن األفضل وبلغ (54.48) ثانية ونال به 
الصدارة، وبذلك يكون الفارس بشارات قد 
حقــق الفوز في افتتاحيــة (3 نجوم) على 
ميدان نادي العين للفروســية كما فعل مع 
ذات الجواد «فايروس» في افتتاحية بطولة 
دبي الدولية قبل أســبوع مــن اآلن، وفي 
هذا الشــوط أيضا واصل الفارس الشــاب 

ســالم خميس الســويدي تألقه مع الفرس 
«فيليــن اس» وأحرز معهــا جائزة المركز 
الثانــي بالرغم من أنه كان المشــارك رقم 
(8) ونجــح في إكمال الجولة في زمن بلغ 

(57.98) ثانية منحه الصدارة المؤقتة .
عــاد الفــارس األلماني ديفيــد ويل حامل 
 (2016) الدوليــة  العيــن  بطولــة  لقــب 
لممارســة هوايته فــي تحقيق االنتصارات 

على ذات الميدان.

■توقع  مشاركة قياسية في السباق اليوم

 ينطلق في السادسة والنصف من صباح 
اليوم على ميادين قرية اإلمارات العالمية 
للقدرة في الوثبة، سباق بطولة اإلمارات 
للقدرة لمسافة 120 كم تصنيف سي إي 
إن، الذي يقام بتوجيهات ســمو الشــيخ 
منصــور بن زايد آل نهيــان نائب رئيس 
مجلــس الوزراء وزير شــؤون الرئاســة 
رئيــس مجلــس إدارة نــادي أبوظبــي 
للفروســية، والذي ينظمه نادي أبوظبي 
للفروســية تحت إشراف اتحاد اإلمارات 
للفروســية، وتم التســجيل للمشــاركة 
في الســباق 119 فارســاً وفارســة من 
جميع اإلســطبالت على مستوى الدولة، 
يتنافســون على إجمالــي جوائز عدد 4 
ســيارات دفع رباعــي للفائزين األربعة 
األوائــل في الســباق مقدمــة من قرية 

اإلمارات العالمية للقدرة.
 أعلــن ذلك عدنان ســلطان النعيمي 
مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، وأكد 

بــأن جميــع االســتعدادات والترتيبات 
العالمية  الالزمة فــي قريــة اإلمــارات 
للقدرة بالوثبــة اكتملت من أجل نجاح 
الســباق وإخراجــه بالصــورة الالئقــة 
والمشرفة لدولة اإلمارات لتأكيد السمعة 
العالمية، التي اكتســبتها الدولة في هذا 
المجال بعــد أن أصبحت اإلمارات ركناً 

أساسياً في خارطة الفروسية العالمية.

 وأعلــن النعيمــي، أنــه قد تــم إجراء 
الفحص البيطري على الخيول المشاركة 
في السباق يوم أمس، في قرية اإلمارات 
العالمية للقدرة بالوثبة وفق الشــروط 
والمواصفــات القانونية للمشــاركة في 
الســباق، والتي مــن أبرزهــا أن يكون 
الحد األدنى للخيول المشاركة 6 سنوات 
فما فــوق، وأن يكون الحد األدنى لوزن 
الفرسان المشاركين 60 كغم، وأال يتعدى 
الحد األعلى لمعدل نبض الخيل بعد كل 
مرحلة عن 64 نبضة في الدقيقة، وسيتم 

اســتخدام الجهــاز اإللكترونــي لمراقبة 
نبضــات القلب ونظام العــرض لتحديد 
معــدل نبضــات الخيــل حســب النظم 
المتبعة، وبالتالي يجب على المشــرفين 
على الخيل تجهيزه قبل إحضاره للبوابة 

إلجراء الفحص.
 وكذلــك مــن أبــرز الشــروط عدم 

الســماح للســيارات المرافقة بالتواجد 
فــي منطقة الغابات، كما ال يســمح لها 
باالقتــراب من الخيول في المســارات، 

ومن يخالف ذلك سيتعرض للعقوبة.

وأوضح مدير نادي أبوظبي للفروســية، 

أن مســافة الســباق 120 كم، وســتقام 
على مدى 4 مراحل، حيث تبلغ مســافة 
المرحلة األولى «اللون األزرق» 40 كم، 
تعقبهــا فترة راحــة لمــدة 60 دقيقة، 
وبعــد إجراء الفحص البيطــري للخيول 
المشــاركة تنطلق الخيول التي اجتازت 
الفحص لتستأنف المرحلة الثانية «اللون 
األصفر» ومســافتها 35 كم أيضاً، يعقبها 
فتــرة راحــة لمــدة 40 دقيقــة، بعدها 
الفحص  التي اجتــازت  الخيــول  تنطلق 
البيطري للمرحلة الثالثة «اللون األحمر» 
ومســافتها 25 كــم، تعقبها فتــرة راحة 
لمدة 40 دقيقــة، بعدها تنطلق الخيول 
التي اجتازت الفحــص للمرحلة الرابعة 
واألخيرة التي تبلغ مسافتها 20 كم، ومن 
ثــم يتم الفحص البيطــري للخيول، التي 
أنهت الســباق لتحديد النتائج والمراكز 
والتي سيتم تتويجها على منصة التتويج.

 واختتم النعيمي موجهاً الشكر للجهات 

الراعية للســباق وهــي مجلس أبوظبي 
الشيخ منصور  الرياضي، ومهرجان سمو 
بــن زايــد آل نهيــان العالمــي للخيول 
العربيــة، والوطنيــة لتســويق وإنتــاج 
الوطني،  واألرشــيف  والدقيق،  األعالف 
وهيئــة أبوظبــي للســياحة والثقافــة، 
وجلوبال  والعواني،  اإلمــارات،  وطيران 
يونايتد لخدمات الطب البيطري، مشيداً 
بإســهاماتهم في دعم أنشطة الفروسية 
بشــكل عام وســباقات القدرة بشــكل 
خاص، مما عكس ذلك األثر الطيب وكان 
حافزا على اســتمرار الشــراكة لتحقيق 
التكامــل بيــن القطاعيــن االقتصــادي 
والرياضي من أجل دعم واستمرار هذه 

الرياضة النبيلة.
 كما توجه بالشــكر لوســائل اإلعالم 
المختلفــة على دورها فــي إلقاء الضوء 
على جميع أنشــطة الفروســية لتعريف 
العالم بهــذه الرياضــة التراثية العريقة 
وتشــجيع  اســتمرارها  على  والحفــاظ 

الشباب على ممارستها.

■ يعقوب السعدي ■ محمد ابراهيم  المحمود 
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أعــرب خالد عيســى بوحميــد نائب 
العالمية  لإلمــارات  األعلــى  الرئيــس 
لأللمنيوم. عــن فخره واعتزازه برعاية 
العالمي  ســباقات كرنفال كأس دبــي 
بمضمار  إنجاحهــا  فــي  والمســاهمة 

ميدان العالمي.
يســهمون  إنهــم  بوحميــد  وقــال 
في دعــم وتطوير الرياضــات التراثية 
المرتبطــة بتقاليد وموروثات شــعب 
اإلمــارات، باعتبار أن الفروســية هي 

رياضة اآلباء واألجداد.
وأضــاف قائًال في تصريحه لـ«البيان 
الشــركات  واجــب  إن  الرياضــي» 
التراثية  الرياضــات  الحكوميــة دعــم 
بالمجتمــع، هادفيــن في  واالرتبــاط 
لرقــي وتطــور دولــة  المقــام األول 
اإلمــارات بصفــة عامة وإمــارة دبي 

بصفة خاصة.
ووجه بوحميد الشكر والتقدير إلى 
مجلس إدارة مؤسسة «ميدان»، إلتاحة 
بالرعاية في ســباقات  لهــم  الفرصــة 
الكرنفــال العالمي. متمنياً أن تســتمر 

هــذه العالقة الوطيدة التي بدأت منذ 
سنوات ماضية.

وأشــاد بوحميد بمستوى المنافسة 
والحضــور الجماهيــري، خاصــة وأن 
سباقات الكرنفال تشهد مشاركة نخبة 
الخيــول في العالــم، مما يســهم في 
السمعة الطيبة التي اكتسبها الكرنفال 

منذ بداية انطالقته في 2004.

مســتواه  لجودلفين  «ســيمريك»  واصــل 
الرائع في هذه النســخة من كرنفال كأس 
دبي العالمي مســتهًال العام 2017 بشــكل 
ناجــح عبر ســباق ايغا بوتالينــس تروفي 
هانديكاب على مسافة الميل على العشب 

في ميدان أول من أمس.
الجــواد البالغ من العمر أربع ســنوات 
وفي أول مشاركة له بإشراف شارلي ابلبي، 
وبعــد أن قــدم مجهودات طيبة بإشــراف 
جون غوســدن، انطلق بطيئاً بعض الشيء 
في المراحــل األولى من الســباق، ولكنه 
ســرعان مــا انتقل إلــى وتيــرة أعلى من 
الســرعة ليشغل المركز الثاني خلف جواد 
جودلفين اآلخر «اميركان هوب» (ســعيد 

بن سرور/ ادري دوفريز).
ثم انطلق «اميركان هوب» بعد الوصول 
إلى المسار المســتقيم، ولكن «سيمريك» 
تقدم ليســتولي علــى الصــدارة في آخر 
فيرلونغ بقيــادة وليام بيــوك ومضى إلى 
تسجيل فوز بفارق نصف طول عن «االيت 
اســكاليبر» مســجًال زمنــاً بلــغ 1 دقيقــة 
و37.49 ثانيــة، ومــن ورائه بفــارق طول 

«اميركان هوب» بالمركز الثالث.
الفوز هو رقم 11 لجودلفين في كرنفال 

كأس دبــي العالمي هــذا العام، ويأتي في 
أعقاب خماســية حققها الفريق في الحفل 

الماضي بتاريخ 26 يناير.
وقال شارلي ابلبي: «نحن مرتاحون من 
الطريقة التي ركض بها»ســيمريك«، وكان 
يتدرب بشــكل رائع في االســطبل، ونأمل 
في أن يكتســب بعض الثقة في نفسه بعد 

هذا الفوز.
»وســننظر اآلن في إشراكه بسباق مثل 
زعبيل مايل (جروب 2/ عشــب/ ميدان/  16 

فبراير)«.
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أعرب المدرب أروين شــاربي عن سعادته 
بفــوز المهــرة التشــيلية فيوريا كــروزادا 
بلقب الجولة الثانية لكأس مكتوم للتحدي 
للخيــول المهجنــة األصيلــة. وتعبر هذه 
المشــاركة األولى في ميدان للمهرة ذات 
الخمس ســنوات، والتي ينحدر نســلها من 
الفحل نيوفاوند الند وأمها نوســترا ماكي. 
وســبق للمهرة الفوز في 3 سباقات كبرى 
علــى األرضية الرملية في أميركا الجنوبية. 
ثم انتقلت إلى إســطبل جون جوسدن في 

نيوماركــت بإنجلتــرا، حيث شــاركت في 
عدة ســباقات بالمضاميــر اإلنجليزية على 
مختلف المســافات، ولكنهــا لم تحقق أي 
نجاح. وآخر مشــاركتها في فرنسا بمضمار 
ســانت كالود، حيــث حّلــت فــي المركز 
الثالث في سباق لمسافة 2100 متر «الفئة 
الثالثة»، وشــاركت في مضمار نيوماركت 
وحلــت بالمركــز الخامس فــي 23 يونيو 
الماضي. وحلت بالمركز الســادس يوم 18 
أغســطس الماضي بمضمار يورك العشبي. 

وســبق لها احتالل المركــز الثاني بمضمار 
هايــدوك يــوم 2 يوليو الماضي لمســافة 
2400 متــر «جروب 2». وفي مشــاركتها 
األولــى بمضمــار تحت إشــراف المدرب 
أروين شــاربي حققت الفوز على المضمار 
الرملــي، مما يؤكد بأن المســتقبل الباهر 
فــي انتظارها. وصرح المدرب شــاربي أن 
هذا الفوز الرائع ســيدفعها للمشاركة في 
أبرز السباقات الكبرى، وأنها تعتبر متطورة 

ويمكنها تحقيق المزيد من االنتصارات.

حفل السباق الخامس لكرنفال كأس دبي العالمي 
والذي أقيم مساء أول من أمس بمضمار «ميدان» 
برعاية اإلمارات العالميــة لأللمنيوم، بالمفاجآت 

واإلثارة والندية في أشواطه السبعة. 
وفجــر «كول كاوبوي» المفاجأة بانتزاعه لقب 
«الشندغة للســرعة» متفوقاً على المرشح األول 
«معــرب» لســمو الشــيخ حمدان بن راشــد آل 

مكتوم. 
وتوجت المهرة التشــيلية «فيوريــا كروزادا» 
بطلة للجولة الثانية لكأس مكتوم للتحدي للخيول 

المهجنة األصيلة. 
وتألــق خيــل جودلفين «ســيمريك» بانتزاعه 
لقــب الشــوط الثانــي متفوقــاً علــى زميله في 

اإلسطبل «أميركان هوب». 
وحقق «زمام» لســمو الشيخ حمدان بن راشد 
آل مكتوم المفاجأة، حيث نال لقب الشوط الرابع 
لمسافة 3200 متر في مشاركته األولى بالمسافة. 
وكانت المفاجأة األخيرة في الســابع واألخير، 
عندمــا توج «ســبيد هــوك» لمالكــه خليفة بن 
دسمال بطًال للشوط األسرع لمسافة 1000 متر. 

وحقق المدربان دووغ واتسون واروين شاربي 
الثنائية في السباق الخامس. 

انتزع «كــول كاوبوي» لمالكه زاور ســكريكوف 
لقب بطولة الشندغة للسرعة لمسافة 1200 متر 
للفئة الثالثة برعاية «اإلمارات العالمية لأللمنيوم» 

والذي بلغت قيمة جائزته 200 ألف دوالر. 
وقــاد باتريــك دوبس البطل الحتــالل المركز 
األول بعد صراع مثير مع المرشح األول «معرب» 
لســمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة 
جيم كراولي وإشــراف مصبح المهيري، فيما حل 
«وايلــد ديور» فــي المركز الثالــث بقيادة بات 

سمولين.
وســجل البطــل زمنــاً قــدره 1.11.49 دقيقة 

بفارق رقبة عن الوصيف.
وتركــزت  خيــول،   6 الشــوط  فــي  تنافــس 
الترشــيحات نحو «معرب»، حيث رشــحه 4528 

شخصاً.
وعقب ختام الشوط، قام خالد عيسى بو حميد 

بتتويج األبطال الفائزين بلقب الشوط. 

تألق «ســيمريك» لجودلفين في الشــوط الثاني 
لمســافة 1600 متر على المضمار العشبي والذي 

بلغت جائزته 135 ألف دوالر.
وقــاد البطــل الفارس وليــام بيوك بإشــراف 
المدرب شارلي آبلبي، مسجًال زمناً قدره 1.37.49 
دقيقة بفارق نصف طول عن «إياليت اسكاليبر» 
بقيادة برنارد فايدربي، وإشراف المدرب ستيفين 
بريــدج، فيما جــاء في المركز الثالــث «أميركان 
هوب» لجودلفين بقيادة أدري دي فريز وإشراف 

سعيد بن سرور. 
تنافس في الشوط 8 خيول، وتركزت ترشيحات 
الجمهور نحو «سيمريك» ورشحه 2041 شخصاً. 

وفي ختام الشوط، قام جيان كارلو داليرا إنابة 
عن اإلمارات العالمية لأللمنيوم، بتســليم الجائزة 

إلى المدرب سعيد بن سرور. 

فجــر «زمام» لســمو الشــيخ حمدان بن راشــد 
آل مكتوم المفاجأة في الشــوط الرابع لمســافة 
3200 متر على المضمار العشــبي «جائزة مسبك 
اإلمــارات العالمية لأللمنيــوم» والذي تبلغ قيمة 
جائزتــه 160 ألف درهم، وذلــك بقيادة الفارس 
جيم كراولي، وإشــراف المدرب إروين شــاربي، 
مســجًال زمناً قدره 3.23.95 دقائق وبفارق طول 
وربــع الطول عن «لوس باربادوس» بقيادة أدري 
دي فريــز، فيمــا جاء فــي المركــز الثالث «ريد 
غاليليو» لجودلفين بقيادة كريســتوف سومليون، 

وإشراف سعيد بن سرور. 
تنافــس في الشــوط 9 خيول قويــة، وتركزت 
الترشــيحات نحو «ريــد غاليليو»، حيث رشــحه 

3487 شخصاً. 
وفي ختام الشــوط قام يحيى بياحي بتســليم 
الجائزة إلى ســالم السبوسي مدير سباقات سمو 

الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

توج «جراند أرجنتاير» لنقابة اإلمارات للسباقات 
الترفيهية، بطًال للشــوط األول االفتتاحي لمسافة 
1900 متر «جائزة اســطوانات اإلمارات العالمية 

لأللمنيوم»، وذلك بقيادة الفارس سام هتشكوت، 
وإشــراف المدرب دووغ واتســون، مسجًال زمناً 
قــدره 2.03.17 دقيقة بفــارق طول وربع الطول 
عــن «جالفنايــز» بقيــادة دين أونيل وإشــراف 
المدرب دووغ واتســون، فيما حــل «فيفرنس» 
لســلطان ســعيد حارب بقيــادة فرنانــدو جارا، 
وإشــراف مصبح المهيري.  شــارك في الشوط 9 
خيول متقاربة المستوى، ولكن «جراند أرجنتاير» 
أثبت جدارته ونال اللقب.  وعقب ختام الشوط، 

قام جواد سكالي بتتويج أبطال الشوط.

توجت المهرة التشــيلية «فيوريا كروزادا» بلقب 
الجولــة الثانية لــكأس مكتوم للتحــدي للخيول 
المهجنة لمسافة 1900 متر والذي بلغت جائزته 
250 ألــف دوالر.  وقــاد البطلــة أنطونيو فريزو 
فيما أشــرف على تدريبها المدرب أروين شاربي، 
مســجلة زمناً قــدره 1.58.85 دقيقة بفارق أنف 
عن «سكند سمر» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، 
فيمــا جاء «باور بليد» فــي المركز الثالث بقيادة 
باتريك كوسجريف، وإشراف يونغ – كوان كيم. 

المهرة «فيوريا كروزادا » في صراع مثير مع « سكند  سمر» عند خط النهاية

السباق تواصل رغم هطول األمطار

خالد بوحميد يتوج أبطال الشوط الرئيسي

«سيمريك» حقق الفوز لجودلفين بمهارة

  شارلي ابلبي



أكد ســالم السبوســي مدير ســباقات 
ســمو الشــيخ حمدان بن راشــد آل 
مكتــوم، أن مســافة الميليــن 3200 
متــر كانت مناســبة للبطــل «زمام» 
وســاهمت في تحقيقه الفوز. وهذه 
المرة األولــى التي يشــارك فيها في 

هذه المسافة.
أضــاف قائًال في تصريــح لـ«البيان 
الرياضي» إن فــوزه ليس مفاجأة له، 
باعتبار أن نسله طيب، فهو ينحدر من 
نســل الفحل الشــهير «محتذر» وأمه 

«نشيد».
وأضاف قائًال إن سبب فوزه يرجع 
إلــى محافظتــه علــى طاقتــه خالل 
الســباق، وظل في الصفــوف الخلفية 
ثم انطلق إلى الصــدارة في المرحلة 

األخيرة من السباق.
وأكــد السبوســي أن هدفهــم في 
المرحلة المقبلة المشــاركة في نفس 
المســافة. واحتمــال مشــاركته فــي 
الذهب  ســباق بطولة دبــي مدينــة 
بهدف إشــراكه فــي بطولة كأس دبي 

الذهبي في أمسية كأس دبي العالمي 
على مســافة 3200 متر على المضمار 
العشــبي. وتمنى السبوسي في ختام 
حديثــه أن يحقق «زمــام» تطلعاتهم 

في السباقات الكبرى المقبلة.
وقال الفارس جيم كراولي إن قرار 
المــدرب شــاربي بإشــراكه في هذه 
المســافة كان صائباً، حيث ظل خلف 

الســباق  وكان  األماميــة.  الصفــوف 
ســريعاً وقد أثبت «زمام» قدرته على 
التأقلــم في المســافة والتعامل معها 

بخبرة رغم مشاركته للمرة األولى.
وأضــاف، كانت المرحلــة األخيرة 
حاســمة، حيــث انطلــق بقــوة فــي 
اللقب  ليخطــف  األخيــرة  المرحلــة 
ببراعة ويسجل فوزه األول بالموسم.
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أكد خليفة بن دسمال في تصريح لـ«البيان 
الرياضــي» أنــه كان متوقعاً فوز «ســبيد 
هوك» بســباق الســرعة في ميــدان على 
المضمار العشــبي، وذلك بعد أدائه الجيد 
في السباق األخير يوم 12 يناير. وأنه يتفق 

مع المدرب دروبا على تطور مستواه.
وأضاف قائًال إن مشــاركات «سبيد هوك» 
المقبلة ســتتركز على مســافة األلف متر 

على المضمار العشبي.
ومن جانبه، أعلن المدرب دروبا سلفارتنام 

بأن مشــاركة البطل المقبلة ستكون سباق 
ميــدان للســرعة يــوم 16 الجــاري، ولن 
يتــم إشــراكه في مســافة 200 متر، حيث 
ســتنحصر مشــاركاته هــذا الموســم في 

مسافة الـ1000 متر فقط.

تنافس في الشــوط 9 خيول قوية أبرزها «لي 
بيرناردين» الفائز بلقب الجولة األولى ورشــحه 
1697 شخصاً. وفي ختام الشوط قام خالد عيسى 

بو حميد بتتويج أبطال الشوط. 

حقق «سانشــاوس» للشــيخ أحمد بن محمد بن 
خليفة آل مكتوم، توقعات الجمهور في الشــوط 
الســادس لمســافة 2000 متر «جائــزة اإلمارات 

العالمية لأللمنيوم – جبل علي» والذي تبلغ قيمة 
جائزتــه 175 ألف دوالر، وذلــك بقيادة الفارس 
كريســتوف سومليون وإشراف المدرب مايك دي 
كوك، مســجًال زمناً قــدره 2.03.17 دقيقة بفارق 

طــول وربع الطــول عن «ديالن مــاوث» بقيادة 
الفارس اندريا أتزني، فيما جاء «بلجيان بيل» في 

المركز الثالث بقيادة باتريك كوسجراف. 
شــارك فــي الشــوط 10 خيــول، وتركــزت 

الترشيحات نحو «سانشاوس» حيث رشحه 2575 
شــخصاً.  وفي ختام الشوط، قام ساكاتا إنابة عن 
اإلمارات العالمية لاللمنيوم بتتويج أبطال الشوط.

حقق «ســبيد هــوك» لمالكه خليفة بن دســمال 
المفاجأة في الشــوط الســابع واألخير لمســافة 
1000 متــر «جائزة اإلمــارات العالمية لأللمنيوم 
– الطويلــة» والذي تبلــغ قيمة جائزته 160 ألف 
دوالر. وقاد الفارس كريســتوفر هايس البطل إلى 
انتــزاع اللقب فــي اللحظات الحاســمة وبمهارة 
بإشــراف المدرب دروبا ســلفارتنام، مسجًال زمناً 
قــدره 58.41 ثانيــة وبفارق أنف عن المرشــح 
األول «ميديســان مــان» بقيادة ديفيــد باركس، 
فيما جاء «فتيان» لســمو الشيخ حمدان بن راشد 
آل مكتوم فــي المركز الثالث، بقيادة دين أونيل 
وإشــراف مصبح المهيري.  تنافس في الشوط 14 
خيًال، وتركزت الترشــيحات نحو «ميديسان مان» 
ورشحه 1448 شــخصاً.  وفي ختام الشوط تسلم 
خليفــة بن دســمال جائــزة الفوز مــن ماركوس 

سبيلمان ممثل اإلمارات العالمية لأللمنيوم.

التــي  الكبــرى  المفاجــآت  أطاحــت 
حدثت في الســباق بآمال الجمهور في 
مسابقة الترشــيحات، حيث لم يتمكن 
أحد من ترشيح ســتة خيول فائزة وال 
خمسة خيول فائزة في األشواط الستة 

بالسباق. 
وتمكن شــخصان من ترشــيح 4 خيول 
فائــزة ونــاال مبلــغ 5340 درهماً لكل 
منهما. وتمكن 63 شــخصاً من ترشــيح 
ثالثة خيول فائــزة وتم اختيار 6 منهم 

لينال كل واحد مبلغ 500 درهم. 
الفئة  وحصل شــخصان علــى جائــزة 
المزدوجة المبكرة «الشــوطان 2 و3» 
ونــال كل واحــد منهما مبلــغ 5 آالف 
درهم. والشخصان هما: أبو بكر عارف 
بيومي «ســوداني» وعمر محمد حسن 

«صومالي».
ونال جائزة الترضية لألشــواط الثالثية 
أعلــى نقــاط «36 نقطة»، الســوداني 
مرشود محمد عبدالله البلة، ونال مبلغ 

17 ألفاً و690 درهماً. 
ولم يتمكن أحد من الفوز بجائزة الفئة 
المزدوجة الوســطى والفئة المزدوجة 

الوسطى واألخيرة. 
كمــا لم يتمكن أحد مــن الفوز بجائزة 
مســابقة الســوبر فيكتا للشوط السابع 

واألخير.

«كول كاوبوي» بطل الشندغة  للسرعة«زمام» فّجر المفاجأة في الشوط الرابع

السباق حفل باإلثارة والمفاجآت  |  تصوير- ناصر  بابو

 السبوسي وشاربي  عقب  فوز  «زمام»

إلى ذلــك أضــاف وليام بيوك:»شــكل 
«ســيمريك» تحديــاً علــى الصــدارة منذ 
مســافة بعيدة مــن نهاية الســباق، ولكنه 
أظهر بشكل رائع إرادة الفوز، ال سيما وأن 
جميع المنافســين كانوا يســتهدفونه، وأنا 

سعيد للغاية لرؤية هذا األداء.
«ربما أسهم اخصاؤه في مساعدته بعض 
الشــيء في التركيز بشــكل أفضل، وظلت 
تدريباته تتقدم بشكل مضطرد، وهو جواد 

يسهل التعامل معه.
 وأضاف»في عمر الســنتين قدم الجواد 
أداء عالــي المســتوى، ولذلــك كنــا نعلم 
أن المحــرك موجود وما علينــا إال ضبطه 

وتجهيزه.
 وقــال «ومن الرائــع تحقيقه الفوز من 
أول مشــاركة، وهناك بالتأكيــد مزيد من 

التحسن المتوقع في أداء الجواد.
»فريــق االســطبل قدم مجهــوداً رائعاً، 
وكان الجــواد جاهــزاً بما يكفــي إلظهار 

مستواه الحقيقي.
«وهذه مشــاركة جيــدة لالنطالق إلى 
مشــاركات أفضل، وهو جديــر بأن يكون 

جواداً مثيراً».
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اقترب األلماني مارســيل كيتل دراج فريق 
كويك ستيب البلجيكي من االحتفاظ بلقبه 
بطــًال لطواف دبــي الذي يختتــم مرحلته 
األخيرة اليوم، حيث يتصدر كيتل الترتيب 
العام بزمن قدره 12:34:54 ساعة، ويحتل 
المركــز  غروينيوغــن  ديــالن  الهولنــدي 
الثانــي بزمن 12:35:02 ســاعة، واأللماني 
جــون ديجونكولب المركــز الثالث بزمن 
12:35:06 ســاعة، واإليطالــي نيكوال بوام 
دراج فريــق باردياني المركز الرابع، بينما 

جــاء جون بيــار دروكر من لوكســمبورغ 
دراج فريــق «بــي أم ســي» األميركي في 
المركز الخامس، واإليطالي ريناردت جانس 
فان ررينسبورغ في المركز السادس، بينما 
يحتل يوســف ميرزا دراج فريق اإلمارات 

أبوظبي المركز 13.
وســيكون كيتل مطالبا بالحفاظ على فارق 
الزمــن الــذي يفصله عن أقــرب مالحقيه 
ديــالن وهو 8 ثوان و12 ثانية عن مواطنه 
دبي - البيان الرياضي ديغونكولب.  

رصــت اللجنة المنظمة 4 دراجات هوائية 
لســحوبات اليوم األخير للطواف، وتجرى 
عملية السحب على تذاكر مجانية يتسلمها 

الجمهور الحاضر في قرية الطواف. 
وابتســم الحظ فــي األيــام الماضية لـ13 
فائزا من بيــن الحاضرين، بعد أن رصدت 
اللجنة المنظمة 17 دراجة على مدار األيام 
الخمسة للطواف.  دبي - البيان الرياضي

أصدر فريق أســتانا للدراجــات الهوائية 
بياناً رســمياً اعتذر خاللــه عن التصرف 
غير الالئــق لعضو الفريق غريفكو الذي 
اعتدى على مارسيل كيتل، وحمل البيان 
توقيع مدير الفريق الكساندر شيفر الذي 
قــال إن االعتذار موجه لمارســيل كيتل 
واللجنة المنظمة وكل أسرة الدراجات.

وجاء في البيان: «يقدم فريق أســتانا 
بالغ اعتذاره عن الحادث وبصرف النظر 
عن التفاصيــل المتعلقة بما حدث ومن 
دون النظر لألســباب نؤكــد رفضنا ألي 
ســلوك غير رياضــي، ونعتــرف بالخطأ 
الــذي ارتكبــه غريفكو ولذلك ســيقرر 
الفريــق الحقاً إصــدار عقوبــة إضافية 

فــي حقه، على مر تاريخه اشــتهر فريق 
أســتانا بالتزام الــروح الرياضية في كل 
المنافســات التي يخوضها ونحن نعتذر 

مجدداً عما حدث».
تصريحــات  فــي  الكســاندر  وقــال 
صحفيــة عقــب صــدور قــرار إبعــاد 
غريفكو: «السباق خالل المرحلة الثالثة 
كان صعباً على الدراجين بسبب الرياح، 
وتخللته الكثير من التحديات واألوقات 
الحرجــة التي ربما تســببت في زيادة 
حــدة التوتر، فــي ظل هــذه الظروف 
القاسية انفعل غريفكو وبدر منه تصرف 
غير ســليم باالعتداء علــى كيتيل، لكن 
مهما كانت األســباب نرفض أي نوع من 
الخروج عن الروح الرياضية وندين هذا 

التصرف».

■ فريق أستانا خالل ظهوره عند مدينة واحة السيليكون  |  البيان

دافع الــدراج األوكراني اندريه غريفكو 
دراج فريق أســتانا الكازاخســتاني عن 
نفسه في مواجهة االتهامات التي طالته 
بعد االعتداء على األلماني مارسيل كيتل 
ما أدى إلى استبعاده عن السباق، مؤكداً 
أن كيتــل هو من بادر بإثارة المشــاكل 
عندما دفعه أكثر من مرة خالل السباق، 
واقترابــه منه بشــدة محــاوالً تخطيه، 
مضيفاً أن كيتل تحدث معه بلهجة حادة 
ودفعــه بيده محاوالً أخذ مكانه وهو ما 
جعلــه يرد عليه بالطريقــة ذاتها، ونفى 
غريفكــو علمه بما حــدث لكيتل الحقاً 
مبيناً انه الحظ غضبه الشــديد وانشغل 

بعد ذلك بالسباق.

وتابــع: «تقبلت قرار اســتبعادي من 
الطــواف، ال اعتراض لي على هذا القرار 
ومســتعد لالعتذار للجميع، على الرغم 
مــن أنني لم أخطئ في حق أحد، يجب 
أن نحتــرم جميعاً بعضنــا، كيتل هو من 
يحتــل المقدمة حتــى اآلن لكن هذا ال 
يعطيه الحق في التعالي على اآلخرين».
وأدلى كيتل بتصريحات صحافية بعد 
عودته إلى الفندق قال فيها: «األفضلية 
في سباقات الدراجات تحسمها األقدام 
وليست األيادي، أفهم أن يكون التدافع 
والصراع فــي الخطــوات األخيرة قبل 
نهايــة الســباق ألن كل دراج يســعى 
للفوز، لكن أن يحدث ذلك في منتصف 
الطريــق فهو أمر غريــب وغير مفهوم 

بالنسبة لي».

■ أندري غريفكو

كبيراً  العالميــة اهتماماً  الصحافة  أبدت 
بطواف دبي، وركزت على سرد تفاصيل 
ما حــدث في المرحلــة الثالثــة والتي 
تعــرض خاللها مارســيل كيتــل لإلصابة 
على يــد األوكراني غريفكــو، وتناولت 
ما دار في كواليس الســباق واألســباب 
الحقيقيــة وراء االعتــداء علــى متصدر 
الطــواف، ونشــرت تقاريــر مطولة عن 
الحادث سردت من خالله أدق األسرار.

وشــملت قائمة الصحــف اإلنجليزية 
الكبرى التي أفردت مســاحات واســعة 
للحدث، حيث تناولت صحف الغارديان 
وتليغــراف وميرور إصابة كيتل وركزت 
الصحافة األوكرانية على إفادات غريفكو، 

وركــزت الصحافــة األلمانية على تفوق 
كيتل في الطواف وتعرضه لإلصابة.

واهتمت الصحــف اإلنجليزية بنتائج 
النســخة الرابعــة مــن طــواف دبــي، 
وأشــارت إلى تفوق األلماني مارســيل 
الفائز بالمرحلتين األولى والثانية  كاتيل 
على اإلنجليزي مارك كافنديش الذي لم 
يحقــق التطلعات خالل األيام الســابقة، 
ونشــرت الصحيفة معلومات مهمة عن 
الطــواف الذي يتكون من خمس مراحل 
ويمتد لمســافة إجمالية تصل إلى 865 

كيلو متراً.
ونقلت تليغراف تصريحات عن مارك 
كافنديــش قولــه إنه لم يحقــق النتائج 
المطلوبة في الطواف لكنه اســتفاد من 

المشاركة في تحضير نفسه.

■ تفوق كاتيل كان محور اهتمام الصحافة اإلنجليزية  |  تصوير - دينيس ماالري

تســّبب ســوء األحــوال الجويــة فــي إلغاء 
المرحلة الرابعة لطواف دبي الدولي، أمس، 
التــي كانت مقررة بمدينــة حتا بطول 109 
كم على خط دائـري فــي المنطقة الجبلية، 
وذلك حرصا من اللجنة المنظمة على سالمة 

المتسابقين.
ويختتم الطواف مرحلته األخيرة (مراس) 
اليوم والتي يبلغ طولها 124 كم، وتنطلق من 
نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وصوالً 
إلى منطقة «ســيتي ووك» عبر المرور بعدد 
من معالم مدينة دبــي ومنها مضمار ميدان 
لســباقات الخيول، حديقة مشرف والممزر، 
المنطقــة التاريخيــة في ديرة، ميناء راشــد 

وعلم االتحاد.

وأثنى الدراجون والفرق المشاركة على قرار 
اللجنــة المنظمة بإلغاء هذه المرحلة حفاظا 
علــى ســالمتهم، وأوضح األلماني مارســيل 
كيتل متصدر السباق أن القرار يضمن سالمة 
المتسابقين، وقال: «تنظيم السباق في طقس 
ســيئ مجازفة وتهديد لسالمة الدراجين، أنا 
ســعيد بإلغاء المرحلة الرابعة، وفعًال القرار 
صحيــح %100، وكان مــن الصعــب إقامــة 
السباق في مثل هذه الظروف وأحيي اللجنة 

المنظمة التخاذها اإلجراء المناسب».

وقال األســترالي المخضرم برنهارد ايزيل 
دراج فريق داتا دايمنشــن الجنوب افريقي: 
اتخــذت اللجنــة المنظمة القــرار الصحيح 
بإلغــاء المرحلة الرابعة، لقــد بذلت اللجنة 
المنظمة كل جهودها النطالق السباق ولكن 

سالمة الدراجين تبقى فوق كل اعتبار.
وأوضــح ايزيل أن الــدراج األلماني جون 
ديغونكولب طلــب إجراء اختبار قصير لكن 
االتحــاد الدولي رفــض اقتراحــه، ألن ذلك 
مخالــف لوائح ومن شــأنه أن يغير النتيجة 

األصلية للسباق. 

وعبــر البريطانــي مــارك كافنديتش عن 
خيبــة أمله إللغاء المرحلة الرابعة، لكنه في 
الوقت نفسه أّيد قرار اللجنة المنظمة، وقال: 
«كنت أتمنى انطالق الســباق، ولكني لست 
أنانيــا حتــى أطلب هذا األمر، وفــي النهاية 

أعتقد أن القرار كان صحيحا».
وصرح اإلســباني ســامويل سانشيز دراج 
فريق «بي أم سي» األميركي أنه واجه ظروفا 
مناخية صعبــة مرتين فقط خالل مســيرته 
االحترافيــة طيلــة 18 عاما، وكانــت المرة 
األولى في طواف ألميريا العام الماضي ومنذ 

ســنوات قليلة في طواف مرسيه في إسبانيا 
وتم إلغاء الســباقين في الحالتين، وقال: لذا 
أعتقــد اللجنة المنظمة لطواف دبي اتخذت 

أيضا القرار الصحيح.
وأصــدرت اللجنة المنظمة العليا للطواف 
بيانــاً جاء فيــه: «بالنظر للتيــارات الهوائية 
القوية وبلوغ ســرعة الريــاح قرابة 80 كم، 
وحرصــاً من اللجنة العليــا المنظمة لطواف 
دبــي الدولــي للدراجات الهوائيــة واالتحاد 
الدولــي للدراجات الهوائية واتحاد اإلمارات 
للدراجات الهوائية على ســالمة المشاركين، 

فقد تقرر إلغاء المرحلة الرابعة من الطواف 
فــي منطقة حتــا، علــى أن تقــام المرحلة 

األخيرة في موعدها المقرر اليوم».
وكانت اللجنة المنظمة قررت مســاء أول 
مــن أمس تغييــر انطالقة المرحلــة الرابعة 
المقررة مــن نادي دبي الدولــي للرياضات 
البحرية ونقلها كاملة إلى مدينة حتا والتقليل 
من مســافة الســباق من 172 كــم إلى 109 
كـم، بســبب قوة الرياح وتجمع الرمال على 
طول مســار السباق، األمر الذي يهدد سالمة 
الدراجيــن الذين تواجــدوا جميعا على خط 

االنطالق قبل إلغاء السباق.
المتناثرة  القوية والرمال  الرياح  وتسببت 
علــى الطريق على طول خط ســير المرحلة 
الثالثــة في 4 حاالت ســقوط أول من أمس 
تعرض خاللها بعض المتسابقين إلى إصابات 

وكدمات خفيفة.
وليســت هــذه المــرة األولــى التي يتم 
فيها إلغــاء إحدى مراحل ســباق الدراجات 
الهوائية، حيث شــهد طواف عمان في 2015 
تغيير مسار إحدى مراحله بسبب قوة الرياح 
قبــل أن يتم إلغاؤها الرتفاع درجة الحرارة، 
كما تم تغيير خط نهاية طواف فرنسا الدولي 

العام الماضي بسبب سوء األحوال الجوية.

■ جانب من منافسات المرحلة الثالثة  |  البيان

■ اجتماع اللجنة المنظمة في نادي حتا أمس برئاسة سعيد حارب  |  البيان
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أوقعت قرعة كأس آسيا لسباعيات الرجبي 
المقــرر إقامتهــا فــي العاصمــة القطرية 
الدوحة خــالل يومي 3،4 مــارس المقبل، 
منتخبنــا الوطني فــي المجموعــة الثالثة 
التــي تضم إلــى جانبه المنتخــب الهندي 
بعــد إعالن لبنان انســحابه لظروف مالية، 
فيمــا ضمت المجموعة األولــى منتخبات 
سنغافورة وباكستان واألردن، فيما ضمت 
المجموعــة الثانية منتخبات الفلبين وقطر 
ونيبال، أمــا الرابعة فضمت تايالند وإيران 

وبنغالديــش. وأقيمت القرعة مســاء أول 
مــن أمس في الدوحة في فندق موفنبيك، 
بحضــور ممثلــي المنتخبــات المشــاركة 
وقيس الظالعي أمين عام االتحاد اآلسيوي، 
آســيوياً. وتعتبــر  بمشــاركة 11 منتخبــاً 
الثالثــة هي األســهل لوجود  المجموعــة 
منتخبيــن فقــط همــا اإلمــارات والهند، 
ويواصل منتخبنا استعداداته للمشاركة في 
الدوحة- البيان الرياضي البطولة. 

يعقــد في نــادي البطحــاء في العاشــرة 
والنصــف مــن صبــاح اليــوم، المؤتمــر 
الصحافــي لإلعــالن عن ترتيبــات البطولة 
الخليجيــة الختراق الضاحيــة المقررة في 

مدينة البطحاء يوم 17 فبراير الجاري.
ينتظر أن يتم اإلعــالن خالل المؤتمر، عن 
عــدد العدائيــن المشــاركين، وعدد دول 
الخليج المتنافسة على لقبي بطولة اختراق 
الضاحية الـ27 للرجال والشباب، والبطولة 

الـ16 للناشئين.

كما سيتم الكشف عن مسافة كل السباقات، 
وأعضــاء اللجنة المنظمــة للحدث، والذي 
يحظــى باهتمــام بالــغ من اتحــاد ألعاب 
القوى اإلماراتي، واللجنة التنظيمية أللعاب 
القوى. فيما يعتبره الجهاز الفني للمنتخب 
الوطنــي فرصة طيبة الختبــار عدائينا قبل 
المشــاركة فــي بطولــة العالــم الختراق 
الضاحية المقررة في أوغندا مارس المقبل. 

 ■

 ■

للنســخة  الحاســمة  األدوار  اليــوم  تنطلــق 
(28) لبطولــة أوميغا دبي ديزرت كالســيك، 
التي تقام تحت رعاية ســمو الشــيخ حمدان 
بــن محمد بن راشــد آل مكتــوم، ولي عهد 
دبــي رئيس مجلس دبــي الرياضي، وتنظمها 
مؤسســة الغولــف في دبــي، وتعــد أعرق 
بطوالت الغولــف في المنطقة فــي الجولة 
األوروبية «السباق إلى دبي»، وتتواصل حتى 
يــوم غــٍد األحــد 5 فبراير، ويصــل مجموع 
جوائزهــا الماليــة إلى 2 مليــون و650 ألف 
دوالر أميركــي «9 ماليين و733 ألف درهم 
إماراتــي». ومع ختــام الجولة الثانية مســاء 
أمــس الجمعة، تأهل أصحــاب أفضل النتائج 
للجولة الحاســمة التي تقام على مدار يومين 
لتحديــد الترتيب النهائــي، وصاحب المركز 
األول الذي سينضم إلى كوكبة النجوم الذين 
نالوا شــرف التتويج بكأس «الدلة» الشــهير، 
التــي تنتظر بطًال ســينال جائــزة مالية تبلغ 
441.660 دوالراً أميركيــاً (مليون و633 ألف 

درهم إماراتي).

وانطلقت الجولة الثانية وســط أجواء صافية 
بعــد ليلة ماطرة في دبي، ثــم بدأت الرياح 
تــزداد قوة مع مرور الوقــت ومعها ازدادت 
درجــة الصعوبــة تدريجيــاً علــى الالعبين، 
وشــهدت الفتــرة الصباحيــة تألــق الالعب 
اإلسباني رافا كابريرا-بيلو، المصنف رقم 25 
عالمياً، وبطل نســخة 2012، الــذي عاد إلى 
سباق المنافسة على اللقب، محققاً 3 ضربات 
تحــت المعدل فــي الجولة الثانيــة، ليصبح 
مجموعه الكلي 4 ضربات تحت المعدل. كما 
تألــق األلماني مارتن كايمر، بطل «الســباق 
إلى دبي» عام 2010، وسجل 3 ضربات تحت 

المعــدل، ليصبح مجموعــه 4 ضربات تحت 
المعدل في ختام الجولة الثانية.

وتجددت اإلصابة لدى األســطورة األميركي 
تايجــر وودز، بطــل نســختي 2006 و2008، 
ليضطر لعدم إكمال المشــوار فــي البطولة، 
حيــث اكتفى بخــوض الجولة األولــى التي 
ســجل فيها 77 ضربة، فيما اعتذر عن إكمال 
الجولة الثانية بسبب معاناته من اإلصابة التي 
حرمته من إكمال المنافســات، بعدما نصحه 
األطباء بالخلود للراحة إلكمال بقية مشاركاته 

في البطوالت المقبلة الحقاً.
وقدم مارك ستاينبرج، وكيل أعمال تايجر 
وودز، اعتــذاره للجماهير ووســائل اإلعالم، 
موضحاً أن وودز عانى من إصابة مفاجئة في 
الليــل بعد ختام الجولــة األولى، وقال: األلم 

جاء بشكل مفاجئ، لم يشعر الالعب بأي أمر 
خالل أدائــه الجولة األولــى، وتطلع للعودة 
للجولة الثانية، لكنه شــعر باأللم خالل الليل، 
إنــه يتحرك بشــكل اعتيادي لكنــه غير قادر 
على تحريك ظهره بصورة دائرية كاملة، وهو 
مــا جعله يتقدم باالعتــذار من الجميع لعدم 

إكمال البطولة.

محمــد  وعبــر 
بوعميــم،  جمعــة 

الرئيس  نائــب 

والرئيــس التنفيــذي لمؤسســة الغولف في 
لجهود  تقديــره  عــن  دبــي، 
ملعب  بتحضير  العمــل  فرق 
أحوالــه  بأفضــل  المجلــس 
الســتقبال البطولة العالمية، والتهيئة 
لكل الظــروف الجوية والتعامل معها بنجاح 
عبر تحضير العشب لكل العوامل من األمطار 
والرياح، بما جعله يعكــس الصورة الزاهية 
التــي تتميز بها دبي على صعيد تنظيم أقوى 
وأكبر البطوالت الدوليــة، والتميز واإلبداع 
بها دائماً. وكشف كريج هالدان، المسؤول 
عــن تحضيــر ملعــب المجلس فــي نادي 
اإلمارات للغولف، أنه يواجه ســنوياً سباقاً 
مع الزمــن لتحضير الملعب بأفضل أحواله 
في ظرف شــهرين تفصل بين بطولة أوميغا 
دبي ديزرت كالســيك، وبطولة أوميغا ليدز 

ماسترز التي أقيمت نهاية العام الماضي.

■ رافا كابريرا حقق نتيجة مميزة في الجولة الثانية  |  البيان

اكتســت البطولــة باللــون الزهري في 
اليــوم الثانــي، وذلــك ضمــن الحملــة 
الســنوية للبطولة بالشراكة مع مؤسسة 
الجليلة، للتوعية بمرض ســرطان الثدي، 
وتشجيع النساء والفتيات على الخضوع 

للفحوصات المبكرة لتجنبه.

 ■

يستعد نجم التنس التشيكي توماس بيرديش 
لحزم حقائبه والتوجه إلى دبي، لبدء حملة 
انتزاع لقب بطولة ســوق دبي الحرة للتنس 
التــي تنطلق نســختها الســنوية الخامســة 

والعشرين للرجال بعد نحو ثالثة أسابيع.
 ويأمــل بيرديش في وضــع يديه على 
كأس دبي الذي اســتعصى عليه حتى اآلن، 
رغم محاوالته العديدة ســابقاً والتي وصل 
خاللها مرتين إلى النهائي، كانت األولى في 
عام 2013 عندما تغلب على روجيه فيدرر 
فــي نصف النهائي قبل أن يطيح به نوفاك 
جيوكوفيتــش، والثانيــة فــي 2014 عندما 
قلب فيدرر عليه الطاولــة وانتزع الكأس. 

مهمة صعبة
غيــر أن مهمة بيرديش فــي دبي لن تكون 
ســهلة ضمن قائمــة تضم أفضــل الالعبين، 
مــن أمثــال المصنف العالمــي األول آندي 
موراي، الحائز على لقب ويمبلدون وذهبية 
األولمبيــاد، وروجيــه فيــدرر، حامل لقب 
دبي ســبع مــرات والفائز ببطولة أســتراليا 

المفتوحــة مؤخراً، وســتان فافرينكا، القادم 
بقــوة للدفاع عن لقبه، والفرنســي المتألق 
جايــل مونفيلس، وماركوس بكداديس الذي 

بلغ نهائي دبي 2016. 
وقــال بيرديش فــي تصريح لــه لموقع 
ويمبلــدون دوت كوم: «أحاول أنا وزوجتي 
االبتعــاد عن الخــوض في حياتنــا الخاصة 
وعدم إعطاء وســائل اإلعــالم فرصة لتناول 
حياتنا الشــخصية وإحاطتهــا بالكتمان وكل 
شــيء علــى ما يــرام حتــى اآلن، والجميل 
فــي موناكو حيــث نعيش كثرة المشــاهير 
فيهــا األمر الذي يجعل الناس معتادين على 

ذلك». 
وقال كولم ماكلوكليــن النائب التنفيذي 
لرئيــس مجلــس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
لسوق دبي الحرة، الجهة المالكة والمنظمة 
للبطولــة: «يمتلــك توماس بيرديش ســجًال 
حافًال هنا في دبي ونجح في جميع زياراته 
الست األخيرة في بلوغ ربع نهائي الحدث، 
ويشكل وجوده تحدياً صعباً ألفضل منافسيه 
ولــن يفاجئنــا إذا تمكــن هــذه المرة من 

اللقب».

■ توماس بيرديش في نسخة سابقة من البطولة  |  البيان

 ■

تشهد ساحات لعبة أقوياء اليد اليوم مواجهتين ساخنتين، 
بطموحات مشــتركة بين أطرافها األربعة والتي تخوض 
مبارياتها بعد غياب طال انتظاره، عقب توقف مســابقة 
دوري الرجال ألكثر من شــهر، ليعود الوصل المنتشــي 
بفوزه ببطولة كأس صاحب الســمو نائب رئيس الدولة، 
وبطمــوح مواصلة تربعــه على قمة المســابقة برصيد 
11 نقطــة، ليختبرها بعقــر داره بمواجهة فريق الزعيم 

العيناوي السابع برصيد 7 نقاط. 
والمبــاراة الثانية يســتقبل خاللهــا الجزيرة الخامس 
برصيــد 9 نقــاط نظيــره فريق النصر الثامــن برصيد 6 
نقاط، ويحســب للفريقين الجديد فــي األجهزة الفنية 
والالعبيــن المحترفيــن وتقام المباراتان في الخامســة 

مساء اليوم في استكمال الجولة السادسة للمسابقة.
ويتطلــع اإلمبراطــور لتأكيد صدارته للمســابقة، في 
لقاء تشير دالئله السابقة انه يصب في مصلحة أصحاب 
األرض، حيــث التقــى الفريقان هذا الموســم 4 مرات 
فــي بطولتي كأس اإلمــارات وكأس نائب رئيس الدولة 
وخلصت جميع نتائجها لمصلحة الوصل، ويدرك الزعيم 
صعوبة المهمة بمواجهة كوكبة نجوم األصفر، وبالتأكيد 

سيسعى للخروج من المباراة بنتيجة مرضية.

وينشــد فريق الجزيرة بلقائه اليوم العميد النصراوي 
الفوز، للمنافســة على الصدارة رغم تعثره في األمتار 
األخيرة أمام الشــارقة والشــعب، ولكنــه عاد بقوة 
للبقــاء بيــن الكبار بعــد أن اكتملت عناصــر فريقه 

بدواعــي اإلصابــات، وعزز صفوفــه بمحترف جديد 
بديــًال للصربي بيــردراج، وتأتي المواجهــة متكافئة 
لدرجــة كبيرة حيث التقى الفريقان بهذا الموســم 3 
مرات، حقق كل منهما فوزا وتعادال في بداية الموسم 

بكأس اإلمارات.

 –  ■

واصل األهلي صدارته دوري كرة الســلة، بتحقيقه الفوز 
التاسع على التوالي، في مباراته أول من أمس على ضيفه 
النصــر بفارق 26 نقطة، كما فاز الشــباب على الشــعب 
«74-83»، والشــارقة على الوصل «65-91» ليعزز األهلي 
صدارتــه بالنقطــة 18، بفارق الثالث نقــاط عن مالحقيه 
الشــباب والشارقة المتشاركين المركز الثاني، فيما تراجع 
الوصل إلــى المركز الرابــع برصيد 13 نقطــة، وليحافظ 
النصــر على مركــزه الخامــس برصيد 11 نقطــة، بفارق 

النقطتيــن عن بني ياس والشــعب المتشــاركين المركز 
السادس.

 ونجــح األهلي فــي تجديد انتصاره ذهابــاً «88-67»، 
بعد أن أحكم الفرسان قبضتهم على مجريات لقاء اإلياب، 
بنيلهــم األفضلية فــي الفترتين األولــى والثانية، ومن ثم 
الرابعــة بواقــع «13-29 و21-28 و16-21» فيمــا اكتفى 

النصر بنيل افضلية خجولة في الفترة الثالثة «21-20».
وفي مباراة ثانية، فشل الشعب في رد اعتباره لخسارته 
أمام الشــباب ذهاباً «77-64»، بعد أن أهدر فرصة تقدمه 
فــي الشــوط األول «40-42»، حيــث نجح الشــباب في 

الشــوط الثاني في كيفية العودة بنتيجة المباراة وحســم 
نتيجتها بنيل األفضلية في فترتيها الثالثة والرابعة «25-21 
و11-23»، عبر تألق الدولي راشــد ناصر 14 نقطة، بجانب 
األميركي تايلور جيمس 31 نقطة. وعرف الشــارقة كيفية 
اســتثمار التفوق العددي خاصــة على صعيد دكة البدالء، 
مقارنــة بالوصل الذي افتقد خدمات خمســة من العبيه 
غابــوا عن المبــاراة الرتباطات وظيفية، لينجح الشــارقة 
في بسط ســطوته على مجريات المباراة وحسم مراحلها 
األربــع «10-23 و20-23 و22-24 و13-16»، ورد الديــن 

للوصل الذي نجح في الفوز ذهاباً «81-74».

■ اإلثارة والتحدي بمواجهات الجزيرة والنصر  |  البيان

الالجاء بشكل مفاجئ، لم يشعر الالعب بأي أمر 
الالخالل أدائــه الجولة األولــى، وتطلع للعودة 
الالللجولة الثانية، لكنه شــعر باأللم خالل الليل، 
إنــه يتحرك بشــكل اعتيادي لكنــه غير قادر 
على تحريك ظهره بصورة دائرية كاملة، وهو 
مــا جعله يتقدم باالعتــذار من الجميع لعدم 

إكمال البطولة.

محمــد  وعبــر 
بوعميــم،  جمعــة 

الرئيس  نائــب 

والرئيــس التنفيــذ
دبــي
فرق
المجلـ
الســتقبال
لكل الظــروف الج
عبر تحضير العشب
والرياح، بما جعله

التــي تتميز بها دبي
وأكبر البطوالت ال
بها دائماً. وكشف
عــن تحضيــر ملع
اإلمارات للغولف
مع الزمــن لتحض
في ظرف شــهرين
الالدبي ديزرت كالسـ

ماسترز التي أقيمت

نية  |  البيان

■ تايجر وودز انسحب من 
المنافسات  |  البيان



مثلما تربــع على عرش كرة القدم، حاصداً 
األلقــاب الفرديــة والجماعية فــي 2016، 
احتل البرتغالي كريســتيانو رونالدو مقعد 
الصدارة بين الرياضيين من الناحية المالية، 
حيث كشــفت مجلة فوربــس عن تواجد 
«الــدون» على قمة الرياضيين األكثر دخًال 
في العام الماضــي. وتصدر رونالدو قائمة 
من 100 رياضي أصدرتها المجلة المختصة 
في المــال واألعمال، بعــد أن حقق دخًال 
بلغ 81.7 مليون يورو في الســنة الماضية، 
متقدماً على منافسه التقليدي ميسي نجم 

برشــلونة الــذي احتل المركــز الثاني في 
القائمة بعد أن حقق دخًال بلغ 75.6 مليون 
يورو. وكان الثنائي وحدهما من نجوم كرة 
القدم ضمن قائمة العشرين األوائل، حيث 
حل نجم السلة ليبرون جميس في المركز 
الثالث، أمــا ثالث ترتيب نجوم كرة القدم 
فــكان البرازيلي نيمار الــذي احتل المركز 
الحادي والعشرين في الترتيب العام، بعد 

أن حقق دخًال بلغ 34.8 مليون يورو. 

كشف خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري 
اإلسباني «الليغا» أول من أمس أن األخيرة 
قد ترفع دعوى جنائية بســبب تهديدات 
المشجعين التي دفعت األوكراني رومان 
زوزوليــا إلى إنهاء عقده مــع فريق رايو 
فايكانو بعد يوم واحد فقط من انضمامه 
إليه. وانضم زوزوليا (27 عاما) إلى فريق 
العاصمــة رايــو فايكانــو (درجــة ثانية) 
الثالثاء قادماً من ريال بيتيس بعقد إعارة 
لمدة ســتة أشــهر، إال انه عاد إلى األخير 
األربعاء بســبب الهجوم الــذي تعرض له 

مــن قبــل جمهــور فريقه الجديــد، ولن 
يتمكن زوزوليا من اللعب في ما تبقى من 
الموسم الحالي ألنه وقع عقد إعارته إلى 
رايو فايكانو. وعلى رغم عودته إلى بتيس، 
إال انــه لــن يتمكن من الدفاع عــن ألوانه 
حتى انتهاء فترة العقد نهاية الصيف. وقال 
تيبــاس «إذا تبيــن في محادثاتــي المقبلة 
وجود إكــراه واضح أو إذا قــال لي رئيس 
رايو والالعب بأنهمــا تعرضا للتهديد (من 
قبــل الجمهور)، فســأتقدم بدعوى جنائية 
مدريد - أ ف ب بتهمة اإلكراه».  
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اعتقلــت الشــرطة اإلســبانية فجــر أمــس لوكاس 
هيرنانديــز مدافــع أتلتيكــو مدريــد، بعــد اتهامه 
باالعتــداء على خطيبته. وكشــفت تقارير أمس عن 
اســتجابة الشــرطة لنداء اســتغاثة فــي الثانية من 
منتصــف ليل الجمعــة، لتلقي القبــض على مدافع 
أتلتيكو وهو متلبس باالعتداء على خطيبته، وكشف 
التقرير عن تحفظ الشرطة على هيرنانديز وتحويل 
خطيبتــه إلى المستشــفى انتظاراً لتقريــر الطبيب 
الشرعي بشأن حجم االعتداء. دبي – البيان الرياضي

وســط حالة من الترقب وتوقعــات كبيرة بأن يعلن 
فيليب الم قائد فريق بايرن ميونيخ األلماني اعتزاله 
اللعب بنهاية الموســم الحالــي، يتأهب الم لخوض 
مباراتــه رقــم 500 مع بايرن عندمــا يلتقي الفريق 
ضيفه شــالكه اليوم في المرحلة التاسعة عشرة من 
(بوندسليغا). واستأنف الم  تدريباته بعد تعافيه من 
كدمة في القدم ليصبــح جاهزاً لخوض مباراة اليوم 
التي ستصبح المباراة رقم 500 له مع بايرن في حالة 
برلين – د ب أ مشاركته في اللقاء.  

500

نفــى األرجنتينــي ســيرجيو أغويرو نجم 
مانشســتر ســيتي التقارير التي انتشــرت 
فــي بالده، عن اعتقال جدته بعد مداهمة 
للشــرطة األرجنتينيــة لعدد مــن المنازل 
في حملــة لمكافحة المخــدرات. وكانت 
صحيفة أي بي ســي اإلســبانية نقلت عن 
مصــادر فــي الشــرطة األرجنتينيــة عن 
مصــادرة 200 جرام من مخدر المارغوانا، 
وهواتــف نقالة مــن بيت جــدة أغويرو 

ألبيه، وهو المنزل نفســه الذي قضى فيه 
«الكون» معظــم طفولته. وأكــد أغويرو 
في تصريحات للصحافــة اإلنجليزية أمس 
اســتحالة األمر منطقاً وعقــًال مضيفاً، لدي 
جدتنــا، جدتي ألبي، وهــي متوفية، وهي 
المقصودة في هذا التقرير، والثانية جدتي 
ألمــي وهي تعيش على بعد 800 ميل من 
المنزل الذي أدعــت الصحافة األرجنتينية 

مداهمته.           دبي – البيان الرياضي

كشــف مارك هيوز، المديــر الفني لفريق 
ســتوك اإلنجليزي لكرة القــدم، أمس عن 
المنضم  بيراهينــو،  المهاجــم ســايدو  أن 
حديثــاً لصفــوف الفريــق، قضــى عقوبة 
اإليقــاف ثمانية أســابيع قبــل رحيله عن 
ويست برومويتش ألبيون. وانضم بيراهينو 
(23 عاماً) إلى ســتوك ســيتي خالل سوق 
االنتقاالت الشتوية في يناير الماضي مقابل 
12 مليــون جنيه إســترليني (1ر15 مليون 

دوالر). وذكــرت تقاريــر صحفية أمس أن 
تحاليل خضع لها خارج المنافســات كانت 
قد كشــفت عــن تعاطيه مــادة محظورة. 
وقال هيــوز: بيراهينو كان قد أوقف «في 
قضيــة انضباطية لدى االتحــاد اإلنجليزي 
للعبــة» وذكرت هيئة اإلذاعــة البريطانية 
أن تونــي بوليس، مدرب ألبيون ، أكد أيضاً 
خضــوع الالعــب للعقوبة، لكنــه لم يدل 
بالمزيد من التفاصيل.        لندن - د ب أ

قــال االتحاد األوروبي لكرة القدم، أمس، 
إن باكــو عاصمــة أذربيجــان تتنافس مع 
العاصمة اإلســبانية مدريد على استضافة 
نهائــي األبطــال 2019. وبــات االســتاد 
األولمبي في باكو الذي يضم نحو 70 ألف 
مقعد، واستاد متروبوليتانو المقر الجديد 
ألتليتيكــو مدريد مرشــحين الســتضافة 
المبــاراة النهائية ألهم مســابقة أوروبية 

على مستوى األندية ، واستضافت مدريد 
نهائي األبطال آلخر مرة في 2010 عندما 
تغلب إنترناســيونالي على بايرن ميونيخ 
في اســتاد ســانتياغو برنابيو معقل ريال 
مدريــد، بينمــا تطمــح باكو الســتضافة 
الحــدث ألول مــرة. وســتختار اللجنــة 
المدينة  األوروبــي  باالتحــاد  التنفيذيــة 

الفائزة في سبتمبر.    زيوريخ - رويترز

اتخذت إدارة نادي ليل الفرنســي قــراراً بفتح أبواب 
االســتاد بالمجان أمــام جميع النســاء لمتابعة مباراة 
الفريق اليوم أمام لوريان ،وجاء القرار دعماً للسيدات 
بعــد الفتة مســيئة تــم رفعها خــالل مبــاراة الفريق 
السابقة في ملعب ليون،ودعت السيدات إلى الذهاب 
إلى المطبخ، بدالً عن التوجه إلى االســتادات التي هي 
للرجل ،لتقرر إدارة النادي التضامن مع السيدات بفتح 
أبواب االستاد بالمجان لهن.    دبي – البيان الرياضي

أثبت الكوري الجنوبي جونغ لي عشــقه الجنوني لليفربول عندما 
قــرر التنقل من بالده إلــى إنجلترا، على دراجــة لمتابعة مباراة 
لليفربول مــن داخل ملعب أنفيلد. واســتغرقت رحلة جونغ لي 
235 يوماً وقطع خاللها 10000 ميل من عاصمة بالده ســيول إلى 
مدينــة ليفربول مــن أجل التواجد بين أنصــار ناديه في الملعب 
العريق للنادي اإلنجليزي الشهير. وبدأ جونغ لي رحلته من كوريا 
الجنوبية مروراً بالصين ثم روســيا ومن هناك إلى هولندا وصوالً 
إلــى إنجلترا منفقــاً 5000 دوالر خــالل الفترة التــي قضاها في 
الطريق ، ولكنه لم يشاهد فريقه في الملعب، حيث لم يكن يملك 
تذكــرة المبــاراة، إال أن إدارة ليفربول قررت منحه تذكرة خاصة 
لمتابعة لقاء الفريق أمام توتنهام، مع تنظيم جولة شــرفية له في 
دبي – البيان الرياضي ملعب أنفيلد.  



زخات مطر، وأجواء متقلبة من دون سابق 
إنــذار، ولكن صــوت النجمة أحــالم كان 
أشــد تأثيــراً من المطر، أشــاع الدفء في 
الشــوارع المزدحمة بمن أتوا لسماعها في 
«دبــي أوبرا» التــي رفعت شــعار «كامل 
العدد»، ولتكــون أحالم أول مطربة عربية 
خليجيــة تقف على مســرح ذلــك الصرح 
الثقافي والفني، أول أمس الخميس، لتلهب 
حماسة الجماهير بآهاتها وأغانيها الرائعة، 
مع فرقتها الموسيقية التي تكونت من 110 

عازفين، بقيادة المايسترو وليد فايد.

قدمــت الحفــل اإلعالمية لجيــن عمران، 
لتحكي قصة قصيرة، عن صعود أحالم نحو 
ســلم المجد، وآمالهــا العريضة التي كانت 
تراودهــا علــى رغم أنها كانــت في بداية 
طريقهــا، لتتحول إلى نجمة مشــهورة، لها 
جمهور عريض وقفت أمامه في تلك الليلة 
للغنــاء على أهم مســارح الوطن العربي، 
«دبــي أوبرا»، حيث أطلت بفســتان أنيق 
مــن تصميم زهير مراد، وتحيي جمهورها، 
وتبــدأ حفلتهــا بالســالم الوطنــي لبلدها 

اإلمارات.

 مع كل أغنيــة قدمتها أحالم، كانت تتغير 
خلفيــة المســرح، لتتناثــر ألــوان الفرح، 
وتشــعر وكأنك تشاهد لوحة فنية مذهلة، 
إضافــة إلى وضــع صورتها فــي منتصف 

خلفية المسرح باللون الذهبي. 
وعلــى الرغم من الحفالت الكثيرة التي 

أحيتهــا فنانــة العرب، فإنها كانت تشــعر 
بأنها تغني للمرة األولى، فامتزج إحساسها 
بالســعادة بقلق البدايــات األولى مطعمًة 

بنكهة النجاح. 
قدمــت أحــالم مجموعــة متنوعة من 
أغانيها وســط تصفيق حار مــن الجمهور، 
الذي كان بدوره يردد معها معظم األغاني، 
«أغلى إنسان» و«ال قلبي» «ياليل يا جامع» 
«ذبحــك الحــب» «مســتغرب» «مكاني» 

وغيرها.

تبادلت أحالم السالم مع عدد من معجبيها، 
الذين اقتربوا من المسرح لتحيتها، لتسمع 
العديد من التعليقات الطريفة، فهناك شاب 
بعدما صافح أحالم أخذ يصرخ بصوت عاٍل 
«صافحت الملكة يا حظي السعيد»، وهناك 
من أخبرها بأنها تشــبه العروســة األنيقة، 
ولــم ترفض أحالم طلب أي معجب يرغب 

في التصوير معها أو مصافحتها.

على كل مقعد بالمسرح الذي أنارته أحالم 
بإطاللتهــا؛ تم وضــع كتيب يحمل ســيرة 
واإلنجليزية،  العربيــة  باللغتيــن  نجاحهــا 
وأهم األعمال التي قدمتها طيلة مســيرتها 
الفنية، إضافة إلى «ســي دي» ولم تعترض 
دبي أوبرا على استخدام التصوير بالموبايل 
على غيــر العادة، فهي دائماً ترفع شــعار 
«ممنوع التصويــر»، ولكنها كما فعلت من 
قبل في حفل الجســمي سمحت بالتصوير، 
ألن معجبــي أحــالم حرصوا علــى التقاط 
صــور وفيديوهــات لها وهــي تغني على 

المسرح.
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■ أحالم تغني على مسرح األوبرا وسط حضور غفير  |  من المصدر

يواصــل الســيرك المتجول مونــت كارلو الذي تســتضيفه 
القصبــاء، الوجهة الســياحية والترفيهيــة العائلية األبرز في 
إمــارة الشــارقة حتى 18 مــارس المقبل، إمتاعــه للجمهور 
من خالل عروضه المشــوقة التي تتضمــن عروضاً بهلوانية 

وترفيهية.
 وفــي عروض ال تخلو من التحدي واإلصرار اســتطاع رامي 

السهام أن يحدد جميع أهدافه بدقة فائقة، ويصيب الواحدة 
تلــو األخــرى بمهــارة متناهية، وقــد حبس رامي الســهام 
بعروضه أنفاس الجمهور عندما قرر إصابة أهدافه المتناثرة 
حــول إحــدى الالعبات التــي تقف خلف ظهــره على بعد 
حوالي 15 متــراً، حيث نجح في إصابة كل أهدافه من دون 
أن تصاب الالعبة بأذى، وقد كانت أكثر العروض تشويقاً تلك 
التي أصاب فيهــا هدفه المتمثل في تفاحة تم وضعها أعلى 

رأس إحدى الالعبات. 

■ نجح في إصابة كل أهدافه من دون أن تصاب الالعبة بأذى  |   البيان

مغني الراب الراحل نوتوريوس بي. آي. 
جي، واسمه الحقيقي كريستوفر جورج 
لوثر واالس والذي يعرف أيضا باألسماء 
بيغي ســمولز وفرانك وايت، رحل عن 
العالــم قبل 20 عامــاً تقريبــاً، بيد أن 
شــركة «إيه آر إتش تي ميديا» تخطط 
فــي الوقت الراهن إلعادة اســتحضاره 
افتراضيــاً، لتقديــم عرض مباشــر على 

المسرح.
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية 
أن شــركة وســائل اإلعالم قــد أخذت 
األبعاد  إيجاد نســخة ثالثيــة  حقــوق 
للمغنــي الراحــل وتقول إنها ســتمنح 
جمهــوره فرصة أخــرى لرؤيــة أدائه 
على المسرح برفقة الفرقة الموسيقية، 
استناداً إلى تقنية تدعى «هوماغرامز»، 
وهــي تكنولوجيــا تنتج صوراً بشــرية 
رقمية تفاعلية، تتناسب مع أي مكان.  

 ينظــم خــالل الفترة مــن 22 إلى 
24 فبراير الجــاري مهرجان طيران 
اإلمــارات دبــي لموســيقى الجــاز 
2017، وذلــك على مســرح مدينة 
دبي لإلعالم، حيث ســيتيح لعشاق 
الموســيقى ترقب كوكبــة رائعة ال 
«أكثر  تضاهــى. وتحــت موضــوع 
بكثيــر من مجــرد جــاز»، يمكنهم 
توّقع ضعف موسيقى الجاز والمزيد 
الكالســيكي، واإليندي  الــروك  من 

روك، والبوب.

خــالل الفترة مــن 09 - 19 فبراير 
الجــاري يســتضيف مســرح مدينة 
الديــن»  «عــالء  عــرض  جميــرا 
المســرحي، وتتجســد هذه القصة 
علــى المســرح بتفاصيــل مبهــرة 
وأغنيات وأزياء خالبة تمتع الحواس 
والخيال. شخصية عالء الدين الصبي 
المغامر وفانوسه السحري، وتتخلل 
المســرحية اســتعراضات مباشــرة 

وحماسية.



 ■

قبــل 57 عاماً وفي الرابع من شــهر فبراير من عام 
1960، توفي الفيلســوف والروائي الفرنســي ألبير 
كامــو الــذي اعتبر ثانــي أصغر فائز بجائــزة نوبل 
لــآلداب حينما كان عمره 44 عامــاً، أي قبل عامين 
من مقتله بحادث سيارة أودى بحياته وحياة ناشره 

في البلدة الصغيرة فيلبليفين بفرنسا. 
وعثــر في حقيبة كامــو التي كانــت معه خالل 
الحادثــة، علــى نص روايــة غير مكتملــة له والتي 
نشــرت الحقا بعنوان «الرجــل األول»، وفيها جزٌء 
مــن ســيرته الذاتية. وتعكس هــذه الرواية مرحلة 
جديدة مــن مســيرة إبداعه، حيــث كان يعتبر ما 
كتبــه قبلها، تحت قيــود فرضتها منظومــة الواقع 
عليــه. ومثال عليها اختالف آراء النقاد في توجهاته 

بين اليمين واليســار.  ولألســف خطفه الموت في 
الوقــت الذي كان يتطلع فيه، إلى المرحلة الجديدة 
التي ســيتحرر خاللها من القالــب التقليدي لألدب. 
ويحكــي بقلمــه عن الحقيقة دون أقنعــة أو بعيداً 
عن الذات، وهي الحالة التي وصفها بقوله «اإلبداع 
الحــر». وأمكننــا تلمس وميض طموحــه هذا، في 

نص «الرجــل األول» الذي كتبه 
بأسلوب سردي جديد، وبجرعة 

عالية من المشاعر. 
أما كامو الفيلســوف، فســكنه هاجــس صّور له 
العالم كســجن كبير، والذي تجلى في رمزية روايته 
«الطاعــون». ويحكي فيها قصــة مدينة تنعزل عن 

العالم بســبب انتشــار وبــاء فيها. وأبــرز ما يميز 
ســكان تلك المدينة (وهران زمن االحتالل 
قصــور  الفرنســي) 
مخيلتهم 
اســتبصار  على 
وتحمل  القادم. 
الروايــة  بدايــة 
حالــة من الرعب 
بشــكل  تقــارب 
رمــزي مــا يحدث 
المعاصر،  الواقع  في 
حيــث يــؤدي الغزو 
قبــل  مــن  للبلــد 
الجــرذان،  جماعــات 
إلى ارتفاع نسبة حصاد 
وضــوح  دون  المــوت 
ســبب المــوت الجماعي 

في البداية.
وهو  ريو  الطبيب  يقول 
من الشــخصيات الرئيســية 
لــم ندركه  في العمــل: «ما 
نتيجــة اســتغراقنا الدائم في 
ذواتنــا، أن الطاعون والحروب تحصــد الناس على 
حين غــرة». ويربط بعض النقاد بين رمزية الرواية 
واحتــالل النازيين لفرنســا خالل الحــرب العالمية 

الثانية، مســتندين فــي نظريتهم إلــى تجربة كامو 
خالل تلك الحرب، حيث كان ضمن فريق المقاومة 

الفرنسية، ومحرراً سرياً لصحيفة «كومبات».

ويتناول هذه المقاربة بإسقاطها على الواقع، الناقد 
والباحــث في علــم االجتماع والفلســفة األميركي 
إدوارد كيرتيــن فــي مقالة له نشــرها فــي موقع 
«البحــوث العالمي» اإللكترونــي ويذكر فيها: «إننا 
نعيــش اليوم في زمن الطاعــون، والطاعون يعيش 
فينا. فالواليات المتحدة مثل سكان المدينة الفرنسية 
الجزائرية وهران، مأهولة بأناس يبدون كما لو أنهم 
يمشون في نومهم. وبينما يّدعون البراءة، هم على 
دراية تامة باألسباب التي زعزعت حياتهم الطبيعية 
أو أّثــرت في اهتماماتهــم. وتجاهلهم جماعي لمن 
وراء نشر طاعون العنف الخبيث في أرجاء العالم». 
يعود كيرتيــن لالقتباس من الرواية على لســان 
شــخصية القاضي تارو الذي يقول بســخرية حادة 
بعد فقدان قدرته على النوم باســتغراق: «من حق 
الناس الصالحين السماح لهم بالنوم ليًال». أما سبب 
ذلك فلكونه شــهد إعدام رجــل ورأى كيف تركت 
الرصاصــات فجوة في جســده بحجــم قبضة اليد. 
ويســتدل كيرتين في بلوغ شخصية القاضي مرحلة 
الوعــي عبر جملــة يذكرها تارو: «كأني مســؤول 

بصورة غير مباشرة عن موت آالف الناس».
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إصــدار  البيروتيــة  التنويــر  دار  أعــادت 
طبعة جديــدة من  رواية « دكتور جيفاكو » 
للكاتب الروسي  بوريس باسترناك بترجمة 
حلمــي مراد،  التــي كان قد أصدرها أوائل 
الخمســينيات مــن القــرن الماضي ضمن 
سلسلة «كتابي» التي كانت تعنى بترجمة 
عيــون األدب العالمي إلى العربية.  وفي 
الذكرى الستين لصدور «الدكتور جيفاكو» 
التــي تحتفــي بها روســيا هذه الســنة، 
نشرت الدار الرواية مرفقة بمقدمة لطه 

حســين التي أحاط بها الرواية من جوانب 
عــدة.  حيــث يقول عميــد األدب العربي 
«القصــة رائعــة فائقة الرْوعــة.. فقراءتها 
وتعّمقهــا تحتاج إلى صبــر، أيِّ صبر، وإلى 
األنــاة كل األناة.. ». والقصة تدور أحداثها 
في أوائل القرن الماضي، ُقبيل الثورة التي 
ث  شبَّت في روسيا سنة 5091. وهي تتحدِّ
عن صبية يذهبون إلى المدارس، وعن أسر 
هؤالء الصبية. وقد نقلت هذه الرواية إلى 
دبي - البيان  السينما. 

صدر عن دار اآلداب للنشر والتوزيع اللبنانية 
رواية جديــدة للكاتبة إيلينا فيرانتى بعنوان 
«صديقتــي المذهلة» وتــروي الرواية قصة 
صديقتين: إيلينا أو لينا وهي الراوية والكاتبة، 
وليــال الصديقة المذهلة، ضمــن ديناميكية 
حياتية متفاوتة: صاعدة تارة وهابطـــة تارة 
أخــــرى. فتــروي فيرانتي طفولة فتاتيـــن 
ومراهقتهمــا في هذا الجزء األول، باإلضافة 
إلى تفاصيل حي صغير وفقيـــــر من مدينة 
نابولي في خمســينات القرن الماضي.. إنها 

روايــة صديقتيــن تتعاهــدان علــى صداقة 
أبديــة فرضها عنف الزمن وشــؤم الظروف، 
حيــث تعيش صديقتان، إيلينا وليال، في حي 
ُعمالــي بائس. تكبران وتتبدالن، تتســاعدان 
تلتقــي وتفتــرق.   وتتخاصمــان، دروبهمــا 
ُتعتبــر الكاتبة فيرانتي من أبــرز الروائيين 
اإليطالييــن المعاصرين في يومنا هذا، هي 
التي دخلت قائمة المئة شخص األكثر تأثيراً 
في العالم للعام 2016 وفق صحيفة التايمز 
دبي - البيان  األميركية. 

 ■

«ال نراهم لكننا: تقصــي الحركة الفنية في 
اإلمارات 1988 ــ 2008» هو عنوان معرض 
ينظمــه رواق الفــن في جامعــة نيويورك 
أبوظبي في 2 مارس المقبل، عن هذا قالت 
الفنانــة اإلماراتيــة والقيمــة الفنية لبرامج 
رواق الفــن آالء إدريس: نركز في المعرض 
علــى كيفيــة تكــون مجتمعــات الفنانين، 
وكيــف أثــروا الحركــة الفنيــة فــي ذلك 
الوقــت. وأضافت في حديثها لـــ «البيان» 
لن يقتصــر هذا على التشــكيليين بل على 
الُكتاب والشعراء، ممن كانوا يتواجدون مع 
الفنانين ولهذا اســتوحى اسم المعرض من 

قصيدة للشاعرة والمخرجة نجوم الغانم. 

قالت آالء إدريس: يتكلم المعرض بشكل 
عام عن المجتمعات الفنية وكيف تتكون، 
واإلثراء الحاصل نتيجة لتجمعات الفنانين 
الذيــن يتشــاركون األفــكار واألهــداف 
ويأتــون بالجديــد المختلــف مــن خالل 
المجتمعــات الفنيــة. وأشــارت إلــى أن 
هــذه المجموعات كانت تتكون عادة من 
خمســة أو ستة أشــخاص. وفسرت: كانوا 
غالباً ما يتشاركون مع بعضهم في معارض 
جماعية، وتأتي هذه المشاركة بشكل غير 
مخطط لها. وأضافت: تواجدت أيضاً بعض 
المعارض الثنائية التي كانت تضم عبدالله 
الســعدي وحسن شريف، أو محمد كاظم 
وابتســام عبدالعزيز، أو غيرهم، ومن هنا 
يرصد المعرض انتقال هؤالء الفنانين من 

مستوى إلى مستوى آخر. 
ونوهــت إدريس إلى أن مايا أليســون 

القيمة الفنية علــى المعارض في جامعة 
نيويورك أبوظبي كانــت تتقصى وتبحث 
عــن ظهور هذه المجموعات قبل قدومها 
إلى الدولة. وأوضحت: هذا ما جعلها تفكر 
بشــكل جدي اســتعراض هــذه الظاهرة، 
بمعــرض، وكتــاب، وأضافــت: كانت قد 
تواصلــت مع الفنان حســن شــريف قبل 
رحيله حــول هذه الفكــرة. وأضافت تم 
فيمــا بعد التواصل مع أخيــه عبدالرحيم 
الفنان  شــريف الســتكمال تواجد أعمال 

الراحل باعتباره مديراً ألعماله. 

قالــت آالء إدريــس أجرينــا المقابــالت 
مع الفنانين والشــعراء، المشــاركين في 
المعــرض وجــزء مــن هــذه المقابالت 

مطبــوع واآلخر عن طريــق الفيديو وفي 
غرفة صغيرة من المعرض تســمى بغرفة 
القراءة ويشرف عليها الشاعر عادل خزام 

ويعرض في هذه الغرفة الكتب التي كان 
الفنانــون يقرؤونها ومنشــوراتهم وما أثر 

في تجاربهم الفنية كي تكتمل التجربة. 

وقالــت: إن المعــرض ســيضم برنامج 
فعاليات وورش عمــل للعائالت وحلقات 
نقاش، وإلقاء للشــعر وعروض أفالم منها 
أفالم نجوم الغانم. وأضافت: سنصدر أيضاً 
مطبوعة تكون بمثابة األرشيف للمعرض. 
ورأت إدريــس بأن هذا المعرض من أهم 
المعــارض التشــكيلية في اإلمــارات ألنه 
يركــز علــى أوجــه الحركة الفنيــة، التي 
أسسها جيل من الرواد، في وقت لم يكن 
هنــاك الدعم الكافي الذي يالقيه الفنانون 

الشباب في الوقت الحالي. 
وأوضحت: أن الفن اإلماراتي وصل إلى 
العالمية، وخرج من فكرة طرح المواضيع 
التراثيــة فقــط، من خــالل طــرح أفكار 
جديدة بمســتوى عاٍل وأســلوب معاصر 

وأدوات جديدة. 

يضــم المعرض تجارب عــدد كبير من 
الفنانيــن مــن بينهم حســن شــريف، 
محمد أحمد إبراهيم، عبدالله السعدي، 
محمد شريف، فيفيك فيالسيني، جوس 

كليفرس، وابتسام عبدالعزيز.

■  عمل للفنان الراحل حسن شريف  |  البيان 

■ آالء إدريس  

■ عمل للفنانة ابتسام عبدالعزيز  |  البيان 

 ■

 فاز الشاعر المغربي محمد بنطلحة بجائزة 
األركانة العالمية للشعر في دورتها الحادية 
عشرة، خالل حفل أقيم في مدرج المكتبة 
الوطنيــة بالرباط، وتبلــغ قيمة الجائزة 12 
ألف دوالر إضافة للدرع التي تتخذ شــكل 

شجرة األركان التي يشتهر بها المغرب.

والجائــزة التــي انطلقت فــي 2003 هي 
إحدى أبرز مبادرات بيت الشعر المغربي 
بالتعــاون مع وزارة الثقافة، واســتحدثت 
بهــدف تكريم رموز الشــعر عالمياً. وجاء 

فــي حيثيات تقرير لجنة التحكيم برئاســة 
الشاعر محمد األشعري «التجربة الشعرية 
للشــاعر محمد بنطلحــة لحظة مضيئة في 
الشــعرية العربية المعاصــرة، ُبنيت على 
تفاعــل خــالق ال مــع الشــعرية العربية 
وحســب، بل أيضا مع الشعريات العالمية، 
وتمكنــت مــن أن تنحت لذاتهــا ملمحها 
الخاص الذي يحمل دمغة الشــاعر في بناء 
رؤية شــعرية مركبة وفي النــزوع الدائم 
إلى اكتشــاف أشكال جديدة وفي االنتصار 

الجمالي للغة العربية».

وكان أول مــن حصل على الجائزة الصيني 

بي ضاو فــي 2003، ثــم المغربي محمد 
الســرغيني في 2005، وبعده الفلسطيني 
محمود درويش في 2008، وبعده العراقي 
ســعدي يوســف في 2009، ثــم المغربي 
الطاهــر بنجلــون فــي 2010، وذهبــت 
الجائزة في 2011 لألميركية مارلين هاكر، 
ثم في 2012 لإلسباني أنطونيو جامونيدا، 
وبعــده في 2013 للفرنســي إيف بونفوا، 
وفي 2014 للبرتغالي نونو جوديس، وفي 
2015 لأللماني فولكر بــراون، وفي ختام 
الحفل وقع بنطلحــة أعماله الكاملة التي 
أصدرها بيت الشــعر فــي المغرب بدعم 
مــن وزارة الثقافــة فــي 664 صفحة من 

القطع الكبير.

■ رواية الرجل األول
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صــدر حديثــاً كتــاب جديــد بعنــوان 
«هيــكل.. الوصايا األخيرة» للكاتب أنور 
عبد اللطيف، بمناســبة مــرور عام على 

رحيل الصحفي محمد حسنين هيكل.
وهو كتاب جديــد في موضوعه ألنه 
ينقــل رؤية هيــكل ووصايــاه دون أن 
يكتبها الراحل بنفســه لكنها شهادة عن 
قــرب، وكان يــرى أن مصر لــن تكتمل 
نهضتها مــا لم تتعاف الصحافة المصرية 
مــن كبوتهــا وإننا في حاجــة إلى ثورة 
جديــدة فــي العمــل الصحفــي ومــن 
مســؤولية األهــرام قيادتهــا. وهي تلك 

الحالــة التي ظــل مهموماً بها األســتاذ 
هيكل في جلســاته الخاصــة حين كان 

يهــرع إليــه قادة الــرأي فــي الصحف 
والمهمومون بالعمل النقابي والشــباب 

من الجماعات الصحفية.
ومن عناويــن هذه المحطــات التي 
تحــوي معلومــات مثيــرة وجديدة لم 
تظهــر في كتــاب من قبل عن األســتاذ 
هيكل: وضحك األستاذ وضحكت، دراما 
االنصراف األخير، مبنى األهرام.. دراسة 
في عبقرية المكان، رئيسان للجمهورية 
يتنافســان على كرســي هيكل ، وغيرها 

من العناوين .  
قيمــة  هذا الكتــاب أنــه نقل هذه 
الشهادات بوصفه مقربا من هيكل حتى 

رحيله عن دنيانا.

■ هيكل الوصايا االخيرة

■ رواية الطاعون
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 ال يقــل دور فــن التصويــر الفوتوغرافي، 
منذ نشــأته وحتى اليوم، عــن أدوار بقية 
الفنون التي ساهمت في تغيير الرأي العام 
المحلي والعام، إما عبر الكشف عن العديد 
من الجوانب اإلنســانية التــي غفلت عنها 
المجتمعات، أو االرتقاء بجماليات اإلبداع 
ليخلد التاريخ نتاجها في كل مكان وأوان.

وإن كنــا نعــرف الكثيــر عــن تجارب 
المبدعيــن فــي عالم األدب والموســيقى 
والتشــكيل، إال أن معرفتنــا فــي العالــم 
العربي حــول ثقافة فــن التصوير ال تزال 
قليلــة. وارتــأت «البيــان»، بالتعــاون مع 
«جائــزة حمــدان بن محمد بن راشــد آل 
مكتوم الدولية للتصوير الضوئي»، تســليط 
الضــوء في كل شــهر على إحــدى روائع 
الصور التي اعتبرت بمثابة أيقونة في عالم 
التصويــر الفوتوغرافــي، أو إحدى تجارب 
المصورين الملهمة، واإلضاءة على الحكاية 
التــي تكمن خلفها، عبر تقديم قراءة ألحد 

الكتب المتوافرة في مكتبة الجائزة.
وإحدى التجارب الملهمة، التي نســلط 
عليهــا الضــوء هذا الشــهر، هــي تجربة 
المصور البريطاني مارتن إيدج، الذي اعتبر 
كتابه «مصور تحت المــاء»، والذي ترجم 
إلــى العديد مــن اللغات، بمثابــة أيقونة 
أو مرجــع أساســي، لفهم آليــات التصوير 
تحــت الماء. والجوهري فــي هذا الكتاب 
بطبعته الرابعة رفده، بالمســتجدات التي 
اســتحدثت فــي كل مرحلة مــن المراحل 

السابقة منذ طبعته األولى عام 1996.

لم يخطر في بال مارتن إيدج، مؤلف هذا 
الكتــاب، وفي مرحلة طفولته أو مراهقته، 
أنــه ســيدخل في يوم مــا عالــم التصوير 
الفوتوغرافــي. ويحكــي عــن بدايات هذا 
العشق في مدونته، مبيناً أنه لم تربطه أية 
صلة بالغطس أو التصوير قبل بلوغه ســن 
الـ 22 عاماً، وانتقاله مع زوجته سيلفيا التي 
هي أيضاً مســاعدته، في عــام 1977، إلى 

بلدة دورسيت الساحلية. 
 وفــي تلك البلدة تعلمــا الغوص، الذي 
شكل حافزاً لهما للسفر إلى بلدان بحارها 
أكثــر دفئاً، وفــي جزيرة مينوركا الشــرق 
أوســطية، التقط مارتن أول صور له تحت 
الماء. وســرعان ما تحول شــغفه بالغوص 
والتصويــر الحقــاً إلى ما يشــبه الهاجس. 
وتسبب نقص معرفته بآلية عمل ومعدات 
الكاميرا واســتخدامها، باإلحباط، ما جعله 

يصمــم على فهم ودراســة مــا يكمن في 
«عقل عيــون» المصورين تحت الماء، من 

خالل أعمالهم. 
ويذكــر إيدج فــي مقدمتــه، أن بداية 
تعلمــه أبجديــات التصويــر الفوتوغرافي 
تحت المــاء، ارتبطت بحضــوره اللقاءات 
الشهرية التي تنظمها «الجمعية البريطانية 
للتصوير تحت الماء»، والتي من خاللها بدأ 
تمييز الفوارق والمســتوى النوعي للصور 

المعنية بهذا الفن.
وابتــداًء من عام 1980، بدأ المشــاركة 
في مسابقات التصوير تحت الماء، ليحصد 
عــدداً كبيــراً من الجوائز حتــى أخذ عليه 
النّقــاد وأعضــاء لجــان التحكيــم كثافــة 
مشــاركته، هــذا النقد ســاعده على تبين 
خطوته التاليــة، المتمثلة بتعليم وتدريب 
وتطويــر مهــارات محبــّي التصوير تحت 

الماء، والتي استمر فيها حتى اليوم.
تبسيط المصطلحات 

يتضمن الكتاب 12 محوراً من األساسيات 
فــي مجــال التصوير تحــت المــاء.. وكذا 
تطويــر منهج العمل فيــه، ومنها: الكاميرا 
المدمجــة الرقمية، كاميرات«SLR» وبيتها 
الحافظ «وهذا النوع من الكاميرات يسمح 
برؤيــة مطابقة لمــا تلتقطه العدســة في 
المحــدد البصــري، والتركيز عليــه بنجاح 
لدى اســتخدامها بفتحة واســعة»، الغوص 
اللتقاط الصور، العقليــة الناجحة للمصور 
تحت الماء، اإلضاءة والموضوع والكائنات 
المجهرية والزاويــة العريضة، التصوير في 
مياه معتدلة الحرارة، ابتكار اسلوب خاص. 

 يشــير إيدج في مقدمة كتابه، إلى أهمية 
وضرورة قــراءة المحــاور األربعة األولى 
المعنية بأبجديــات ومصطلحات وتقنيات 
التصوير األساســية لكل مصــور، كما يقدم 
خمس نصائــح للقارئ قبــل بداية قراءته 
للكتاب، وأولها: عدم إغفال قراءة الفصول 
األربع األولى، عدم مشاهدة الصور بمعزل 
عن مضمون فصولها لكونها تحمل مفاتيح 
الفنية  القيمة  التقنيات واإلرشــادات ذات 

العالية.

وما يميز الكتاب عــن غيره، قدرة مؤلفه، 
على شــرح المصطلحات لمــن هو خارج 
هذا التخصص، بأسلوب يجعلها سهلة الفهم 
وترســخ في الذاكــرة، مثــل: معنى فتحة 
الضوء  المرتبطة بتحديد نســبة  الكاميــرا 
وســرعته أو العتم والعمق، والتي ستحدد 

1955

يعد المصور والكاتب البريطاني مارتن 
إيــدج «1955»، أحد أبرز المتخصصين 
فــي حقل فــن التصويــر الفوتوغرافي 
تحت الماء، وقــد حقق نجاحات كثيرة 
في هــذا المجال، وبات يحوز شــعبية 
واســعة، ولديــه تالمذته وعشــاقه من 
مختلف أرجــاء العالــم، والذين يزداد 
عددهم عاماً بعد آخر، خاصة بعد تطور 

تقنيات التصوير الرقمي تحت الماء.
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بدورهــا مجتمعة نســبة الدرجات اللونية 
التي ستشــكل  العناصر والخلفية  ووضوح 
بالمجمل خصوصية الصورة لدى التقاطها. 
كما يذكر أن تغييرها مرتبط بثالثة ضوابط 
فقــط: فتحــة الكاميرا ومقياس حساســية 

الضوء«ISO» وسرعة إغالق العدسة.
ُيخصــص إيدج الفصــل األول من كتابه 
الضوئي،  التصويــر  ألساســيات وأبجديات 
بــدءاً مــن «f numbers»: المســافة بين 
مركــز العدســة، ونقطة التركيز، وســرعة 
إغالق العدسة، وصوالً إلى حساسية الضوء 
وكيفيــة التعامــل مــع التقنيــات الرقمية 
للتصوير تحــت الماء وغيرهــا، مع األخذ 
في الحسبان الفارق بين حسابات الكاميرا 
 «SLR» وكاميــرات  الرقميــة،  المدمجــة 
األكثــر دقة بالتعامل مع مســاحة أوســع 

لحساسية الضوء.
وبعــد التعريفات، ينتقــل إلى الحديث 
عن العالقة فيما بينها جميعاً، وبين النسب 
المطلوبة لتحقيــق النتائج المرجوة، مثل: 

ربطــه بين الضوء والزمن األساســيين في 
التقاط أية صــورة. ويقول إن الضوء يعبر 
من العدسات ليضرب في «sensor» الجزء 
الحســاس والرئيسي في الكاميرا، في حين 
يحــدد الزمن المــدة المتاحــة للضوء في 

تسليطه على هذا الجزء.

ُيوضح الفصل الثاني في الكتاب، الذي كتبه 
مارك كوكيمور، بطلــب من المؤلف، آلية 
فهم الكاميــرا المدمجــة الرقمية الخاصة 
بالتصويــر تحــت الماء، وهي األقــل وزناً 
وتكلفــة مع توفــر إكسســوارات إضافية. 
وتتمثــل قيمــة ما كتبــه فــي األبجديات 
مــن  النــوع  هــذا  لمكونــات  األساســية 
الكاميرات، وآلية التعامل معها فيما يخص 
نقــاء الصــورة والعمــق وحســاب نقطة 
التركيز مع المســافة، وتصوير المجهريات 
وارتبــاط  «الفــالش»  اســتخدام  وكيفيــة 
وضوحه بنقاء الميــاه. وينتقل بعدها إلى 

كيفيــة اختيار الكاميــرا األفضل مع األخذ 
فــي االعتبار العديــد من المحــاور، مثل: 
مــدى فاعليتها فــي التصوير تحــت الماء 
ونوعية العدســات المستخدمة معها ومع 
غطائهــا العــازل للمياه. كما يقــدم أمثلة 
عــن نوعية الكاميــرات ومزايــا كل منها، 
والمعدات اإلضافية التي يمكن استخدامها 
وخصائــص كل منهــا.  ويتحــدث بعدهــا 
باآللية والمنهجية نفســيهما، عن خصائص 
وآليــة كاميرات SLR األكثــر دقة وتكلفة 
ووزنــاً.. ومزايا هذا النــوع من الكاميرات 
اليدوية، التي تمنــح المصور نتائج أفضل، 
علــى مختلــف األصعدة وحســب رغبته 

والتأثير الذي ينشده.

ُيشــكل الفصل الســابع المعني بمضمون 
الصــورة، محــوراً بارزاً فــي تعزيز ثقافة 
المصــور واختياره لموضوعــه، وبالتالي، 
مســار تقدمه ونجاحه وصوالً إلى أسلوبه 

الخــاص. ويبدأ إيدج فصلــه بالتنويه إلى 
أن تحديــد تكويــن الصورة تحــت الماء 
أكثر صعوبة مقارنة بالبر، بســبب العديد 
مــن العوائــق كصعوبــة حفــظ التوازن 
ومحدوديــة الزمــن والعمــق المنشــود 
وســالمة المصور.. وغيرها الكثير. وَيذكر 
أنــه ليس هنــاك مــن قوانيــن للتكوين 
تحت الماء، بقدر ما هي إرشــادات تزيد 
مــن وعي المصــور وتســاعده على فهم 
المحيــط من حوله، وهــذا الفهم يمنحه 
الثقــة بالنفس، وهذه الثقــة تأخذه إلى 
مرحلة اإلبداع التــي تميز المبتدئين عن 

المحترفين.

يجيب المصور الكســندر موستارد، على 
ســؤال إيدج «كيف نحفز أنفسنا لتجاوز 
حواجز اإلبــداع؟»، بالمقالــة التي بدأها 
بتطور أســلوب التصوير، وبعدها أهمية 
التعلــم قبــل االبتــكار والتصميــم على 
االختالف مع دراســة تقنيات المبدعين، 
بحثاً عن األســلوب الخــاص، كاإلضاءة أو 
الزاوية أو العدســة. ويشير موستارد إلى 
أن حرفيــة إيدج فــي تصويــر الكائنات 
المجهرية، جعلت أسلوبه بمثابة مدرسة 
يقتــدي بها المبتدؤون وشــبه الحرفيين، 
ونقــاء  البســاطة  بيــن  يجمــع  لكونــه 
الوصول  الصــورة والوضوح. ويؤكــد أن 
إلى األســلوب الخاص، يعنــي الكثير من 
التجــارب واألفكار وبالتالــي التعامل مع 
الفشــل كحافــز إيجابــي، والموازنة بين 

التجربة والمهارات.

ويوضح موستارد، بشفافية، أن صوره التي 
يلتقطهــا خالل رحالتــه، عادية بالمجمل 
وال تختلــف عن صــور غيره ســوى في 
اختياره ما يريد للناس أن تراه من أعماله. 
وعليه يعمل على تعديل أو معالجة بعض 
صوره بفاعلية تتطلب الكثير من المهارة. 
وبالتالــي يــرى أنه على المصــور اختيار 
ملــف أعماله بعيــن الفنان، بعيــداً عن 
المشاعر التي تربطه ببعض الصور. ويبين 
أن الهــدف مــن معالجتــه للصــور إبراز 
عامليــن: نقطة التركيــز والنوعية، اختيار 
الصــور التي تبرز أســلوبه فقط. ويشــير 
إلى أن هذه المعالجة تساعد المصور في 
محاكمة أعماله واختيار الجيد منها. ومن 
ثــم فإن الوصول إلى هذه المرحلة يعني 
اكتســاب المزيد من القــدرة على اختيار 
تكوين الصورة لدى التقاطها تحت الماء.
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اختيــار كادر الصــورة عامودياً أو   
أفقيــاً، طبقــاً للمعطيــات أمامك 

ولتأثيرها الدرامي.
نقطــة التركيز تعنــي جذب نظر   

المشاهد إليها.
مراعاة القوانيــن الذهبية وقانون   
الكادر إلى ثالثة خطوط  تقســيم 
طوليــة وعرضيــة التــي تتمحور 
عناصر التكوين في تقاطعاتها، كما 

في اللوحة.
علــى حدقة عين الكائن «موضوع   
الصورة» أن تتجاوز نقطة المركز، 
كي تملك العنصر الدرامي وتأخذ 
اللوحة،  تفاصيــل  إلى  المشــاهد 
وللقاعــدة عند إيدج اســتثناء في 
صــور الكائنــات المجهريــة التي 

تكون المحور دون خلفية.
احتســاب القطر في الميــاه بدالً   
من الخطوط المســتقيمة، لتأثيره 

الدرامي.
التنبه إلى مزايا تقنية تعيير الكادر   
ما بين البورتريه والمشــهد العام، 
لغياب خط األفق عن عمق المياه.
والدوائــر  المنحنيــات  جماليــة   
وابتكار خط األفق بمكونات البحر 

كالمستعمرات المرجانية. 10
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 تستقبل المستشارة األلمانية أنغيال ميركل 
الممثل األميركي ريتشــارد غير في ديوان 
المستشارية ببرلين الخميس المقبل، ورغم 
انعقــاد اللقاء في صباح اليوم الذي تنطلق 
فيه فعاليــات مهرجان برلين الســينمائي 
المحادثات  (برلينالــه)، ســتدور  الدولــي 
حول قضايا سياســية، حيــث يلتقي النجم 
األميركي (67 عاماً) المستشــارة األلمانية 
بصفتــه رئيس «الحملــة الدولية من أجل 
التبت» التي تم تأسيسها عام 1988 بهدف 

الديمقراطية وضمان حقوق اإلنسان  دعم 
في التبــت وحمايــة الثقافــة والبيئة في 

اإلقليم التابع للصين.
ومن المقرر أن يلتقي غير أيضاً نائبة رئيس 
الحقوقية  األلمانــي والناشــطة  البرلمــان 
المنتمية لحــزب الخضر المعارض كالوديا 
روت. ويعــرض  أحدث أفالمه «العشــاء» 

في مهرجان برلين السينمائي.
 وسبق لميركل  ان استقبلت جورج كلوني
وزوجته .     برلين - د ب أ 

بعد 36 عاماً مــن مقتل نجم فريق البيتلز 
الســابق جون لينون، أعلنــت أرملته يوكو 
أونو «83 عاماً»، أول من أمس، عن خطط 
لتقديــم فيلــم عــن حياتهما معــاً. الفيلم 
سيكون من إنتاج مايكل دي لوكا، والقصة 
ســتركز علــى مشــاعر الحب والشــجاعة 
والنشــاط بهــدف إلهام شــباب اليوم في 
الواليات المتحدة من أجل أن تكون لديهم 
رؤية واضحــة عن العالم الــذي يريدونه. 
وكان الزوجان معارضين للحرب األميركية 

على فيتنام. ولم يكشــف بعد عن أســماء 
الممثليــن المرشــحين لبطولــة الفيلم أو 
موعــد بــدء التصوير. وكانــت أونو زوجة 
للينــون في الفترة مــن 1969 حتى وفاته 
في ديســمبر عام 1980، كمــا كانت معه 
عندمــا تم إطالق النار عليه أمام شــقتهما 
في مدينة نيويورك مــن قبل مارك ديفيد 
تشــابمان الذي حكم عليه بالســجن مدى 
الحياة.    لوس أنجليس - د ب أ

يجمع فيلم «العتر» بين الكوميديا والفانتازيا 
التاريخيــة، وتــم تقديمــه باللغــة العربية 
الفصحى كسابقة في السينما الكويتية، تدور 
أحداثه حول شخصية «العتر» فارس القبيلة، 
الــذي يواجه العديد مــن الصعاب في أثناء 
رحلته في البحث عن مهر حبيبته «سلمى» 
وفي غيابه يدبــر أخوه خطة لالنقالب على 
الحكــم، فتتغير أحــوال القبيلة رأســاً على 
عقــب، فبعدمــا كانوا يعيشــون فــي رخاء 
وســالم أصبحوا يواجهون الفقر والتشــرد. 
العمل مــن بطولة الفنانين ضاري عبدالرضا 
وعبداللــه الطراروه والمذيعــة إيمان نجم، 
وهو مــن ســيناريو وحوار رازي الشــطي، 
وإخراج خالد القالف وموسى بهمن، وإنتاج 

شركة دار اللؤلؤة لإلنتاج الفني.

أكدت الشــيخة انتصار سالم العلي الصباح، 
رئيســة شــركة دار اللؤلؤة لإلنتــاج الفني 
ومؤسســة الفرقــة الســينمائية األولى، أن 
أحــداث الفيلم ســتعيد المشــاهد إلى أيام 
الزمــن الجميــل، وهي تصور الصــراع بين 
الخيــر والشــر، ولكــن في قالــب كوميدي 
ممتع، مليء باألحداث الشــيقة، مشيرًة إلى 
أنه من خالل الكوميديا تســتطيع أن تجعل 
رســالتك تصل إلى المشــاهد بشكل أسرع. 

وتضيف الصباح: هــذا العمل بمثابة تمهيد 
طريق لكثير من السينمائيين الذين يرغبون 
فــي أن تصبــح الكويــت عاصمــة لصناعة 

األفــالم في الخليــج، ووجهت الشــكر إلى 
الفرقة السينمائية األولى التي تجعلنا نفتخر 

بأنفسنا وما نقدمه من أعمال مهمة.
بينمــا يقول السيناريســت رازي الشــطي: 
بعدمــا قــرأت قصــة «القــوي والحكيم»، 

أمســكت بالورقــة والقلــم، وبــدأت فــي 
كتابــة فيلــم «العتر» ولكن بشــكل جديد، 
وروح مختلفــة، مــع االحتفــاظ بثوابــت 

شــخصية «عنتر»، فقــد أردت تقديم عمل 
كوميدي راق، يدعو من خالل رســالته إلى 
التفكير والتأمل دون إســفاف وابتذال، 
ولقد الحظت ردود أفعــال إيجابية من 
الجمهور، بعد عــرض العمل، األمر الذي 

أسعدني كثيراً.

أمــا الفنان ضاري عبدالرضا أبدى ســعادته 
في تقديم العمــل باللغة العربية الفصحى، 
ومشــاركته لهــذا الكم الكبير مــن النجوم، 
مشــيراً إلــى أن روح الفريــق الواحد هي 
الســبب وراء نجاح العمــل، وظهوره بذلك 
المشــرف. ويضيــف عبدالرضــا:  الشــكل 
شــخصية «العتر» التي أقوم بتجسيدها في 
العمــل، مركبة إلى أبعــد الحدود، وتحمل 
بيــن طياتها الكثير من التفاصيل، والمراحل 
المختلفــة، فهي شــخصية تجمع بين القوة 
في قالب الكوميديا. من ناحية أخرى يؤكد 
المخرج رمضان خســروه، أن فيلم «العتر» 
عائلي من الدرجــة األولى، بذل فيه الكثير 
مــن المجهــود، لكــي يظهر ذلك الشــكل 
المشــرف، مؤكداً أن الســينما في الكويت 
تســير على الطريق الصحيح، فنحن تدربنا 
وعملنا بكل جهد من خالل مجموعة مراحل 
متعــددة منهــا اإلعداد الجيــد، والبروفات 
المســتمرة والتصوير، فضًال عن اإلشــراف 

والمتابعة.

■ من كواليس الفيلم   |  من المصدر 
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اســتقبل عشــاق صوت اإلمــارات عيضة 
المنهالــي أغنيته الجديدة «صدكم» بكثير 
من اإلعجاب والتعليقات اإليجابية، حيث 
حصــد الكليــب مــا يزيد علــى 4 ماليين 
مشــاهدة على قناته الخاصــة على موقع 
«يوتيــوب» باإلضافــة ألكثر مــن مليون 
مشــاهدة على مواقع التواصل االجتماعي 
المختلفــة، لتحقــق بذلك هــذه األغنية 
نجاحــاً ملحوظــاً، وخاصة أنهــا أتت بعد 
فترة انقطاع عــن تصوير عيضة للكليبات 

الغنائية. 
أغنية «صدكم» التي كتبها الشاعر حمد بن 
هاشــل بن مجرن الزعابــي ولحنها الفنان 
خالــد ناصر ومن إنتاج شــركة «ظبيوود» 
لإلنتاج الفني وإشراف عام سعيد المنهالي 
وصالــح آل علي، يقول مطلعها «صدكم يا 

الغالي أعده.. وبدقايق أحســب الساعة.. 
لــك غــال مفنود فــي وده.. ولي شــراكم 
مــا بعــد باعه» وقــد اختــارت المخرجة 
نهلة الفهد التــي تولت مهمة إخراج هذا 
العمل تقديم حكاية درامية رافقت األداء 
المتميــز لصوت اإلمارات عيضة المنهالي، 
حيــث أدى الممثلــون حكايــة ترمز إلى 
كلمات العمل في مواقع تصوير خالبة من 
إمارة رأس الخيمــة التي تتميز بإطالالتها 
الساحرة ما بين الجبال والوديان، وخاصة 
أن أغنية «صدكم» هي من ضمن مجموعة 
أعمال لشــعراء إماراتيين من إمارة رأس 
الخيمــة وســبق لصوت اإلمــارات عيضة 
المنهالــي أن أعلن عن طرح هذه األعمال 
تباعاً. وقال المنهالي: «أشــعر بالســعادة 
والفخر لما حصده هذا العمل من إعجاب 
جماهيري واســع، وخاصة أنه عمل موقع 

بأياٍد إماراتية». 

المنهالي خالل تصوير أغنية «صدكم»  |  من المصدر 

تنافس 10 متســابقين في الحلقة ما قبل 
األخيرة من «أراب كاستينغ»، والتي تبث 
مباشــرة على قناة أبوظبي، من مســرح 
أبوظبي على كاســر األمــواج، وغادر في 
نهايتهــا ماريا خيســي ومحمد تنجي من 
المنافسة، بعد أن أنقذ تصويت الجمهور 
كًال مــن نور الشــيباني وياســر الرفاعي، 
إنقــاذ أحمد  التحكيم  واختــارت لجنــة 
إبراهيــم، بينما أنقــذ الجمهور المتواجد 
فــي المســرح أليــن الشــامي، بعــد أن 
توزعت أصوات لجنة التحكيم بينها وبين 

منافستها ماريا. 

وأمام لجنة التحكيم المؤلفة من الفنانين 
الســوريين قصــي خولي وباســل خياط، 
والمصرية غــادة عبدالــرازق، والكويتي 
طارق العلي، قدم المتســابقون العشــرة 
أربع لوحات، عكسوا مستوى التطور الذي 
بلغــوه، بعد تدريبات في التمثيل واألداء 
والســينمائي  والتلفزيونــي  المســرحي 

بإشراف عدد من الفنانين المحترفين. 
جاءت البدايــة بلوحة تمثيلية بعنوان 
«ســين» بمشــاركة خالد وليــد وأحمد 

إبراهيــم قدمــا خاللهــا تراجيديــا عن 
الحرب ومعاناة الشــعوب تحت وطأتها، 
وقدم الثنائي ماريا خيسي وألين الشامي 
بعنــوان «القطــار»، وجســدت  لوحــة 
الشــابتان ثالثة أطوار من شــخصيتيهما 
في مشــوار العمر الذي عبــر عنه رمزياً 
بقطار يمضي ليعبــر نفقاً، وقدم الثالثي 
ياســر الرفاعــي ومحمــد تنجــي ونور 
الشيباني مشــهداً بعنوان «جريمة قتل» 
وهو مــن تأليف الثالثــي، وعرضوا فيه 
بروفة تمثيليــة لحادثة قتل في كوميديا 
أضحكت حضور المســرح. أمــا اللوحة 
الرابعة فجاءت بعنوان «وحيدون جداً» 

بمشاركة هدير عبد الرحمن ونهى جابر 
وأحمد ســعيد، وتروي اللوحة مكابدات 

معتقل قبيل إعدامه. 

وكانــت الحلقة قبل األخيــرة من «أراب 
كاســتينغ» قــد افتتحــت بمشــهد عرس 
من التــراث الخليجي بمشــاركة مقدمة 
البرنامج اإلماراتية رفيعة الهاجســي في 
دور العروس، وطــارق العلي عضو لجنة 
التحكيم بــدور العريس. وتضمنت لوحة 
العرس مشــاهد من الرقصات والطقوس 

التي تجري عادة في األعراس الخليجية.

مشهد من العرس الخليجي  |   من المصدر 

فــي  الرئيســية  القاعــة  غصــت 
الكونسرفتوار الوطني في مدينة نانت 
الفرنســية «غربــي البــالد»، بجماهير 
غفيرة، جاءت لحضور مهرجان المدينة 
للموســيقى الكالســيكية في نســخته 
الثالثــة والعشــرين، وقــد شــارك في 
الحفــل الذي نظــم، أول من أمس، كل 
من المايســترو دافيد كيمر قائد فرقة 
أوركيســتر نانــت، إضافة إلــى الفنانة 
اإلسبانية جيديت جورجي، التي عزفت 
مقطوعات كالسيكية على البيانو، ضمن 

عزف منفرد نال استحسان الحضور.
المدينــة  مهرجــان  فــي  ويشــارك 
للموســيقى الكالســيكية العديــد من 
الفرق الموسيقية الفرنسية ومن بلدان 

■ جيديت وعزف منفرد على البيانو■ المايسترو دافيد كيمر ومقطوعات كالسيكية |   أ ف ب أخرى.

■ طارق العلي ورفيعة الهاجسي   

زاد وزن النجم األميركي ماثيو ماكونهي 
بصفــة ملحوظة، كما بــدا أصلع بعض 
الشيء، حسب متطلبات دوره الجديد 
في فيلــم «الذهب»، حيث يتحول في 
الفيلم إلى المقاول «كيني ويلز» الذي 
يســافر إلى أدغال إندونيسيا، بحثاً عن 

منجم للذهب يغير حياته. 
الممثــل األميركي، لم يخف إعجابه 
يقــول  المتفــردة  البطــل  بشــخصية 

عنه: « إنــه رجل بتســع أرواح،يكافح 
بــكل الطرق لبلوغ هدفــه في الحياة. 
أعجبتني قصة هــذا الرجل ورأيت أن 
«الذهب»  فيلــم  شــخصيته».  أتقمص 
يســتند إلى قصة واقعيــة، تدور حول 
مغامرة كيني ويلز وصديقه الجيولوجي 
مايكل أكوســتا «قام بأداء الدور إدغار 
راميريــز»، فــي األدغال اإلندونيســية 
بحثاً عن الذهب، الذي ســيجعلهما من 
األثرياء في لمح البصر. والفيلم يعرض 

حالياً في قاعات السينما العالمية.

■ ماكهوني في فيلم «الذهب»  |   أرشيفية 
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تتواصــل حاليــاً فعاليات النشــاط الثقافي 
للدورة 31 مــن المهرجان الوطني للتراث 
والثقافــة «الجنادريــة»، والذي يعد أعرق 
وأبرز مهرجان بالمملكة العربية السعودية 
بمشاركة 300 مفكر وأديب. وتمثلت أول 
هذه األنشــطة في ندوة بعنوان «المملكة 
2030.. رؤية تستشــرف المستقبل» تليها 
ندوة بعنــوان «المملكة 2030.. واالقتصاد 
الوطنــي»، فيما تتناول ندوة ثالثة «األبعاد 
االجتماعية في رؤية المملكة 2030». كما 

يشــمل البرنامج نــدوة إعالمية متخصصة 
بعنوان «مســتقبل اإلعالم الســعودي في 
ضوء الثورة الرقمية». وتقام على مســرح 
القرية التراثية بالجنادرية أمسيات شعرية 
شعبية يقدمها عدد من الشعراء الخليجيين 
فــي حين ســتحتضن األنديــة األدبية في 
الرياض والدمام وجدة ثالث أمسيات أدبية 
عربية. وتحل مصر ضيف شرف الدورة 31 
مــن المهرجان مشــاركة بجناح كبير تصل 
مســاحته إلى 2500 متر إضافة إلى خيمة 

بدوية ومســرح إلقامــة االحتفاالت الفنية 
والموسيقية.

وتقــام فــي هــذا اإلطــار نــدوة بعنوان 
(الســعودية ومصر.. تاريــخ من العالقات 
الراسخة والمسؤولية القومية واإلقليمية). 
وكان خــادم الحرميــن الشــريفين الملك 
ســلمان بن عبد العزيز آل ســعود افتتح 
 31 الــدورة  الماضــي  األربعــاء  مســاء 
للمهرجان.    الرياض - رويترز

كتبــت نجمة هوليــوود ومبعوثــة األمم 
المتحدة الخاصة، أنجلينا جولي، مقال رأي 
الذعــاً لصحيفة «نيويورك تايمز»، أول من 
أمــس، قالت فيه إنه يجــب على الواليات 
المتحــدة أن تبنــي اســتجابتها لالجئيــن 
والتهديــدات األمنية على «الحقائق وليس 
الخوف». وكتبت جولي تقول إن الالجئين 
بدالً مــن كونهم إرهابيين فإنهــم غالباً ما 
يكونون هم أنفســهم ضحايا لإلرهاب، في 
رد فعل مــن جانبها على األمــر التنفيذي 

للرئيــس األميركــي دونالــد ترامب الذي 
يعلــق برنامج الهجرة في بــالده. وكتبت 
جولي: «أزمــة الالجئين العالمية والتهديد 
الناجم عن اإلرهــاب يجعالن األمر برمته 
مبــرراً بأن نــدرس أفضل الســبل لتأمين 
حدودنا، لكن اســتجابتنا يجــب أن تكون 
محســوبة ويجــب أن تكــون قائمة على 
حقائق وليس الخوف». وقالت إن الالجئين 
المسافرين يخضعون بالفعل ألعلى مستوى 
من التدقيق والفحص.    نيويورك - د ب أ

الدكتور  الشــيخ  الســمو  برعايــة صاحب 
سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس 
األعلى حاكم الشــارقة، انطلقت، أول من 
أمس، في قاعة المدينة الجامعية فعاليات 
الدورة الســابعة لمهرجان أضواء الشارقة، 
والــذي تنظمــه هيئــة اإلنمــاء التجــاري 
والسياحي بالشارقة لمدة 10 أيام متتالية، 
وشــهد حفل االفتتاح الشــيخ ســلطان بن 
أحمد القاســمي، رئيس مؤسســة الشارقة 

لإلعالم، رئيــس مركز الشــارقة اإلعالمي، 
بحضور الشــيخة بــدور بنت ســلطان بن 
محمد القاســمي، رئيســة هيئة الشــارقة 
لالســتثمار والتطويــر «شــروق»، وخالــد 
جاسم المدفع، رئيس هيئة اإلنماء التجاري 
والســياحي بالشارقة. أما مواقع المهرجان 
فقــد توزعت على 14 موقعــاً مختلفاً من 
مناطق ومدن الشــارقة، وتشــمل الصروح 

المعمارية والمساجد والمباني التاريخية.
وتســتضيف فعاليــات المهرجــان كل من 
والواجهــات  الجامعيــة،  المدينــة  قاعــة 
الداخليــة للقصبــاء، ومســجد التقوى في 
واجهة المجاز المائية، ومســجد النور على 
كورنيــش بحيــرة خالد، وعــروض ضوئية 
مبتكرة لمبانــي مختارة على بحيرة خالد، 
والموقــع الجديد لعــروض المهرجان هذا 
العام هو دارة الدكتور ســلطان القاســمي 
للدراســات الخليجية، إضافة إلى غير ذلك 

من المواقع.
وأكد خالد جاســم المدفع رئيس هيئة 

اإلنماء التجاري والســياحي بالشارقة، في 
كلمتــه التــي ألقاها بهــذه المناســبة، أن 
مهرجان أضواء الشــارقة قد اكتسب مكانة 
عالميــة ال تقــل عن تلك التــي يحظى بها 
أمثاله من المهرجانات العالمية كمهرجان 
ليــون وســيدني وبرلين. وقــال: مهرجان 
أضواء الشــارقة ليــس إال إبداعاً ينهل من 
معيــن العلم والثقافة والفن، التي أرســى 
معاييــر نهضتهــا صاحب الســمو الشــيخ 
الدكتور ســلطان بن محمد القاسمي عضو 
المجلــس األعلى حاكم الشــارقة. كما أن 
النجــاح الكبير الذي حظي به هذا الحدث 
يعود إلى النهضة الحضارية التي شــهدتها 
وتشهدها الشارقة في ظل توجيهات سموه 
ورؤيته الســديدة. وأشــار المدفع إلى أن 
أبرز ما يميز مهرجان أضواء الشــارقة هذا 
العــام هو اعتمــاده تقنيــة الفيديو ثالثي 
األبعاد فــي معظم مواقع المهرجان، األمر 
الذي ســيضفي مزيداً مــن اإلمتاع البصري 

على جميع العروض.

التذمر والغضب والتعاطي مع ضغوطات 
اليومية بعبوس و«تكشــير»، كل  الحياة 
ذلــك ال يزيد اإلنســان إال علًال نفســية 
وصحية وتراجعــاً مهنياً واجتماعياً، وإن 
كان البعض يرى أن التبســم أو التعامل 
بأعصاب باردة مع المواقف الصعبة أمر 
مستحيل، إال أن عليهم المحاولة، السيما 
وإن التبســم يقوي جهــاز المناعة ويعد 
من أســهل وأســرع طرق تعزيز الصحة 
وتصفيــة الذهــن ورفع الثقــة بالنفس 
والحفاظ على الشــباب والجاذبية، وقد 
وجــد باحثون بريطانيون أن االبتســامة 
التفكير  الدمــاغ علــى  الواحــدة تحفز 

اإلبداعي. 

االبتسامة تساعد اإلنسان على االستمتاع 
بحياته مهما تقدم به الســن، وشأنها في 
ذلك ال يقل أهمية عن شــأن ممارســة 
الرياضة وتمارين اللياقة أو تناول الطعام 

الصحي واتباع نظام متوازن. 
مجلــة  نشــرتها  دراســة  وأشــارت 
مــن   30% مــن  أكثــر  أن  «فوربــس» 
األشخاص يبتســمون 20 مرة في اليوم، 
ونحو %14 من األشخاص يبتسمون أقل 
5 مــرات يوميــاً، في حيــن أن األطفال 

يبتسمون أكثر من 400 مرة في اليوم. 
وأظهرت دراســة حديثة أن الشخص 
المبتسم يبدو أصغر سناً بنحو 3 سنوات 
في المتوسط، وحسب تقديرات العلماء 
فــإن االبتســامة تطيل عمر الشــخص 7 
ســنوات تقريباً. ووفقاً لدراســة بجامعة 
«كانساس» األميركية شملت 169 شخصاً، 
فقــد اتضح أن التبّســم خــالل التعرض 

إلجهاد نفسي يعزز صحة القلب. 

وليس هذا وحسب، بل إن التبسم يكسر 
ميــل الدمــاغ الطبيعي للتفكير بشــكل 
سلبي، ويعد عالجاً فعاالً لإلجهاد والتوتر، 
كمــا يبقي اإلنســان في حالــة مزاجية 
جيدة، نظراً إلفــراز هرمون األندروفين 
الذي يحد من الشــعور باإلحباط واأللم 
والتأثر بخيبات األمل، ما يعزز اإلنتاجية 

والعطاء في المنزل والعمل. 

فــي حيــن تفيد دراســات أخــرى بأن 
للشــخص المبتســم دوراً كبيراً في نشر 
التفــاؤل في محيطه، الســيما وإن رؤية 
شخص يبتســم ينشــط أدمغة اآلخرين 
ويحفزهــم علــى االبتســام بــدالً مــن 
البقــاء عابســين، عالوة علــى أن الناس 
ينظرون للمبتسم على إنه شخص مهذب 

ومحبوب ومرغوب اجتماعياً.

■ االبتسامة أسرع طرق تعزيز الصحة وتصفية الذهن   |   إرشيفية
■ عروض ضوئية على الصروح المعمارية والمساجد والمباني التاريخية  |  من المصدر

تواصلــت بنجــاح الفت على مدى أســبوع 
فعاليات النســخة الحادية عشــرة لمهرجان 
ســلطان بن زايد التراثي 2017 الذي ينظمه 
نادي تراث اإلمارات ومركز سلطان بن زايد 
للثقافة واإلعالم، وتســتمر حتــى 11 فبراير 
الحالي. وحرص ســمو الشــيخ ســلطان بن 
زايــد آل نهيان ممثل صاحب الســمو رئيس 
الدولــة رئيس نــادي تراث اإلمــارات على 
متابعــة كل فعاليــات هذا الحــدث التراثي 
كي يؤدي الغاية التــي أرادها اآلباء األوائل، 
وعلــى رأســهم المغفور له الشــيخ زايد بن 
ســلطان آل نهيان، طيب اللــه ثراه، لتحقيق 
التــراث الثقافي،  اســتراتيجية الحفاظ على 
وتنفيذ رؤية صاحب الســمو الشــيخ خليفة 
بــن زايد آل نهيــان رئيس الدولــة «حفظه 
الله» في الحفاظ على التراث وتعزيز مكانته 
ليواكب التطورات الكبيرة في وطننا العزيز.

وفي هذا اإلطار أكد ســمو الشــيخ ســلطان 
بن زايد آل نهيان أهمية الموروث الشــعبي 
يخــدم  بمــا  مفرداتــه  علــى  والمحافظــة 
المجتمعــات خاصة مجتمع اإلمــارات، وقال 
سموه إن هذا الموروث الذي دعمه المغفور 
له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيــان، طيب الله ثراه، هو أســاس كل تقدم 
وتطور تشهده دولة اإلمارات اليوم. جاء ذلك 
خالل اســتقبال ســموه في قصــر ناهل وفداً 
إعالميــاً تحدث فيه عــن أهمية تعريف أبناء 
الجيــل الجديــد بتراث اآلبــاء واألجداد لكي 
نغــرس في نفوســهم قيم األصالــة والمحبة 
والتســامح، مطالبــاً ســموه بأهميــة التركيز 
علــى القضايــا الوطنية مــع ضــرورة إيجاد 
قنوات توصل المعلومة بكل أمانة وشــفافية 
ومصداقية ومهنية عالية، كما شدد سموه على 
ضرورة إيصال قيم التراث والعادات والتقاليد 
النبيلة ألبناء اإلمــارات عبر برامج وتغطيات 

تتناسب وأفكار وتطلعات الجيل الجديد.

مــن جهة أخرى عرض مهرجان ســلطان بن 
زايد التراثي المقام حالياً في ميدان األصايل 

بمدينة ســويحان، أول من أمس، مســرحية 
«ملكــة الثلج» في إطــار فعالياتــه التراثية 
والثقافية. وشــهد مســرحية األطفال «ملكة 
الثلــج» التي أخرجها الدكتــور حبيب غلوم 
قصة «إلــزا» ملكة الثلج وجســدتها الفنانة 

هيفاء حســين وأختها األميرة «آنا» حضوراً 
لألسر واألطفال.

كمــا احتضنــت خيمــة الســوق الشــعبي 

بســويحان ضمن مهرجان ســلطان بن زايد 
التراثــي 2017 عرضــاً تراثيــاً قدمته فرقة 
الحربــي للفنــون الشــعبية بقيادة ســالم 
الراشــدي، شــمل العرض الرقصات التراثية 
اإلماراتيــة العريقــة «العيالــة» علــى نغم 

األغانــي الوطنيــة الحماســية، والذي قوبل 
بتفاعــل كبير مــن جمهور وزوار الســوق 
الشعبي. كما واصل مجلس ضيوف مهرجان 
ســلطان بن زايــد التراثي نشــاطه التراثي 

والثقافي.

■ سلطان بن زايد يطلع على األجنحة التراثية المشاركة  |  وام

■ جانب من العرض المسرحي  |  وام

■ هيفاء حسين خالل أدائها في المسرحية 

من الفوائد الصحية للتبســم، خفض 
أثبتت  القلــب، وقد  معدل ضربات 
دراســات طبيــة حديثــة أن الذين 
يبتسمون أكثر غالباً ما يكونون أقل 

عرضة لإلصابة بأمراض القلب.

للفنــون  الحضرميــة  الفرقــة  أبدعــت 
الشعبية، مساء أمس، في تقديم تشكيلة 
الشــعبية والتراثية  الرقصات  رائعة من 
اليمنية. وتأتي مشاركة الفرقة في سعي 
المهرجــان لخلــق تواصــل ثقافــي بين 
الشعوب العربية وفقاً لرؤية سمو الشيخ 
سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب 
الســمو رئيس الدولة راعــي المهرجان، 
والــذي ســخر كل اإلمكانيــات إلحيــاء 
التــراث اإلماراتي والعربــي بتوجيهاته 

ومتابعته الحثيثة. 
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توقفت كثيراً عند ذلك السؤال الذي وجهه أحد المذيعين لضيفته، ليست 
لــدي معلومات عن الضيفة وال المذيع، كل ما تمكنت من اســتنتاجه أن 
المقابلــة كانت على محطــة أجنبية، وذلك أمر مؤكد حيث إن المحطات 
والمذيعيــن في عالمنــا العربي ما يزالون يناقشــون بديهيات عفا عليها 
الزمن، ويلوكون أســئلة ال معنى من طرحها، ألن إجاباتها معروفة ســلفاً، 
المقابلة التي توقفت عندها كانت مقطعاً مدته دقيقة واحدة، كان عبارة 
عن محاولة ناجحة من الضيفة لتفســير أحد أخطــر المفاهيم العنصرية 
التي عصفت بحياة البشرية وال زالت: إنها الكراهية، فلماذا نكره؟ هكذا 

سأل المذيع! 
ببســاطة نحن نكره ألنهــم علمونا أن نكره، وألن الجهــل يجعلنا نكره، 
والعتقادنا الخاطئ بأننا أفضل من اآلخرين! أليس كذلك؟ أال نكرر أحياناً: 
اإلنسان عدو لما يجهل؟ معنى ذلك أن هذا اإلنسان الجاهل سبب أساسي 
للعداوة والكراهية، أنت تجهل أي شــيء عن شــعب ما، أو ثقافة ما، أو 
مجموعة معينــة، فتتجنب االحتكاك بهم، تولد في دماغك أفكاراً وصوراً 
سيئة وأحياناً مخيفة عنهم ما يجعلك تكرههم، ما السبب؟ ال شيء سوى 
الجهــل، الجهل يجعلك تضفي على من وما ال تعرفه صفات وأفكاراً ليس 
فيــه، ليســت حقيقية، ثم تصدقهــا وتصير ردة فعلــك الطبيعية االبتعاد 
والخــوف والكراهية، ذلك يعود لمن علمك ذلك أو غرس في ذهنك تلك 

الجهاالت!
جزء رئيس من وظيفة األسرة والمعلمين أن يزيلوا ذلك الجهل ويزرعوا 
بدالً عنه حقائق مضيئة، وخاصة تلك الجهالة الوضيعة باعتبار شــخص ما 
أفضــل من غيره، ال وجود لجنس أو عرق أفضل من جنس أو عرق آخر، 
منــذ ســنوات طويلة قرأت كتاباً حول «أســطورة التفــوق العرقي» كان 
الكتــاب محاولــة نبيلة لتفنيد هذه المزاعم حــول وجود أعراق متفوقة 
ذهنياً وجسدياً هي المخولة بحكم البشرية وتسيد العالم وأعراق أخرى 
عليهــا أن تخضع وتخدم وتصدق أنها وجدت لهذا الغرض، ومعلوم طبعاً 
أن فكــرة التفــوق العرقــي فكرة عنصريــة بامتياز واســتعمارية هدفها 
الســيطرة واالستغالل والنهب منذ عهود االســتعمار والنهب والعبودية، 
في الحقيقة ال وجود ألعراق فنحن جميعاً كما قالت الضيفة ننتمي لعرق 
واحد اســمه الجنس البشري «كلكم آلدم وآدم من تراب»، أما االختالف 
فنحــن مختلفون بقدر مــا ننتج ونعمــل ونفيد ونرتقــي بحياتنا وحياة 
اإلنســانية، ال بقدر ما نكره ونســتغل بعضنا ونعتقــد بتفوقنا! الوالدون 
يخطئون بشكل كبير حين يتحدثون عن عمالة المنزل بدونية، والمعلمون 
يخطئــون حين ال يصححــون المفاهيم الجاهلة التي تتكرر على ألســنة 

طالبهم، واألعمال الدرامية والكتب وأفالم السينما ومصادر مختلفة 
حولنا تكرس الكراهية، وعلينا أن نخرجها من عقولنا إذا كنا صادقين 
فعــالً في خوفنا من اإلرهاب وبغضنا للحروب، إن الكراهية ســبب 

رئيس لكل هذه البشاعات في العالم!
ayya-222@hotmail.com
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توقــع المركز الوطني لألرصــاد الجوية والزالزل أن يكــون الطقس اليوم في 
البالد، غائماً جزئياً على بعض المناطق، والرياح نشــطة الســرعة نهاراً ومثيرة 

لألتربة، ويكون البحر مضطرباً في الخليج العربي ومتوسطاً في بحر عمان.

أحدث ضحايا درجــات الحرارة الالهبة 
التي اجتاحت أجزاء من شرقي أستراليا، 
يوم أمس، كان كلباً بوليســياً، حيث نفق 
جراء تعرضه لضربة شمس بعد مطاردة 
لص سيارات في والية كوينزالند شمالي 
البالد. وقالت الشــرطة إن (واكو)، وهو 

كلــب مــن فصيلــة «جيرمان شــيبرد» 
(الراعي األلماني)، كان يطارد مجرماً فر 
ركضاً من سيارة مسروقة في «ديسبشن 
باي»، شــمالي بريســبان نفق من شدة 
التعب. وجعلت الحرارة الشديدة أمس 
أشــد أيام فبراير حــراً على اإلطالق في 
كوينزالند، حيث سجلت في «بيردزفيل» 

درجة حرارة 46.6 درجة مئوية.

أشــارت دراســة أميركية جديــدة إلى أن 
طــرق تعبئة الوجبات الســريعة وتغليفها 
ربمــا تكون ضــارة بالصحــة. فقد وجدت 
الدراســة أن ثلث عبوات وأغلفة الوجبات 
الســريعة تحتوي على مــواد كيماوية مثل 
ألكيل  ألكيل والبيرفلــورو  فلــورو  البولي 

وهي مواد تجعلهــا مقاومة للبقع ومانعة 
لتســرب المــاء وغيــر قابلــة لاللتصــاق. 
والمشــكلة أن هــذه المــواد الكيماويــة 
مرتبطة أيضا بزيــادة خطر اإلصابة بأنواع 
معينة من السرطان وباضطرابات هرمونية 
ونقص  وبالسمنة  الكوليســترول  وبارتفاع 
المناعة كما توصلت دراسات على اإلنسان 

والحيوان.

انتشــر علــى نطاق واســع مقطع فيديو 
لحفيدة الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
وهي تغنــي بلغة «مانداريــن» الصينية 
على مواقع التواصل االجتماعي الصينية، 

بمناســبة العام القمــري الجديد. وكانت 
إيفانكا، ابنة دونالد ترامب وابنتها، أرابيال 
كوشــنر، قد حضرا احتفاالً بالعام الجديد 
فــي الســفارة الصينيــة في واشــنطن. 
ونشرت إيفانكا مقطع أرابيال وهي تغني 

وتلعب بدمية صينية تقليدية.

افتتحت بوليفيا متحفاً مخصصاً للرئيس 
ايفو موراليس والســكان األصليين في 
مســقط رأســه ببلدة أورينوكا بتكلفة 
بلغــت ســبعة مالييــن دوالر. وأصدر 
ببناء المتحف بعد  موراليس مرســوماً 

أن أصبــح فــي عــام 2006 أول رئيس 
لبوليفيــا من الســكان األصليين، وذلك 
بهدف وضع المئات من هداياه وكذلك 
صــور ومقاطع فيديو وكنــوز أثرية له. 
وحضر موراليس افتتاح المتحف، الذي 
أطلق عليه متحف الثورة الديمقراطية 

والثقافية التاريخ البوليفي.

www.albayan.ae

مؤلف إنجليزي (1709 - 1784م)

شاعر أندلسي (558 - 638هـ)

يــدور دب داخل قفص تنبعــث منه رائحة كريهة 
بجوار بيت أســد يتضور جوعاً، كان االثنان كل ما 
تبقــى من الحيوانات في حديقة الموصل، إذ ترقد 
إلى جوارهما لبــؤة نفقت من الجوع. ومثل كثير 
من المناطق بمدينة الموصل دمرت الحديقة التي 
كانــت تنعم بالهدوء في الماضي بعد شــهور من 

القتال بين القوات العراقية ومسلحي «داعش».

ومنذ زحف الجيش العراقي باتجاه الموصل اتخذ 
التنظيم حديقة نور التــي كانت موطناً لمجموعة 
من الحيوانات منصة لشــن الهجمات على الجنود 
العراقييــن. وقال أبــو عمر مالــك الحديقة الذي 
اكتفــى بالكشــف عــن كنيتــه «عندما اســتعرت 
االشــتباكات أصبح من المســتحيل علــى الحارس 
والمــدرب الوصــول لهــا». وكان بعــض الجيران 

يطعمون الحيوانات، لكن مع احتدام القتال لزموا 
منازلهــم. ونفقت بعض الحيوانات من الجوع وفر 
بعضها أو قتلت في االشتباكات. وأحضر متطوعون 
أرسلتهم المنظمة الكردية لحماية حقوق الحيوان 
أول كميــات كافيــة من الغــذاء للحديقة في نحو 
شهر. وقال سكان بالمنطقة لـ«رويترز» إنهم كانوا 
يحضرون مــا تبقى من طعامهم إلــى الحيوانات، 
لكــن لــم يكن ذلك كافيــا في مدينــة يعاني فيها 
البشــر من أجــل البقاء. وكانت تحتــوي الحديقة 
على أربعة أسود وعندما نفق اثنان تغذى اآلخران 
عليهمــا وســط الفوضــى. وأصابــت قذيفة أحد 
األقفاص وفرت القردة مسببة فوضى بين السكان. 
وقالت فاتن عمار التي تقيم قرب الحديقة «كانت 
القردة تقفز على المنازل وتخيف األطفال وتسرق 
الفواكه. البط وغيرها من الطيور كانت تفر والحي 
بأكمله اضطر للركض خلفها لإلمســاك بها». وتقع 
الحديقة في القطاع الشــرقي مــن الموصل الذي 

سيطرت عليه القوات العراقية أخيراً.

لقطة تبرز جانباً من العروض 
الضوئية على واجهة مسجد النور 

في الشارقة ضمن فعاليات مهرجانها 
الضوئي.   |  إ ف ب

■ السكان يجدون فيها الترفيه الوحيد وسط الحرب  |  رويترز■ أسد الحديقة ال يمتلك قوة أمام لبؤته النافقة   | رويترز

201321142317

■ دب ينظر إلى تفاحة تركها له أحد الزوار   |  رويترز

علــى قمة جبــل جليدي غربــي العاصمة 
األفغانيــة كابــول تتــدرب مجموعــة من 
الفتيات األفغانيات على حركات الووشــو 
أحد فنــون الكونغ فــو القتاليــة الصينية 

يتمــددن وينحنيــن ويلوحــن  القديمــة، 
بســيوف براقــة. وفــي بلد يفــرض قيوداً 
مشــددة على ممارسة النساء للرياضة يعد 
نادي شــاولين لفنون الووشو، والذي يقع 
فــي منطقة بكابــول تعتبر موطنــاً ألقلية 

الهزارة العرقية استثناء نادراً.

■ موراليس «يمين» مع نائبه إلى جانب تمثاله   |  رويترز■ مقطع فيديو أرابيال تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل   |  إ ب

■ معروضات في متحف الثورة الديمقراطية والثقافية  |  رويترز 

■ فتيات «شاولين» على قمة جبل غرب كابول  |  رويترز
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