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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولة رئيس 
مجلــس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن 
المستقبل  لصناعة  اإلمارات  اســتراتيجية 
تقــوم على إلهام أفــراد المجتمع البتكار 
حلول المســتقبل، جاء ذلك خالل افتتاح 
ســموه أمس متحــف المســتقبل إحدى 
أهم الفعاليات الرئيسية المصاحبة للقمة 
الخامسة  العالمية للحكومات في دورتها 

التي تنطلق غداً بمدينة جميرا في دبي.
وأضــاف ســموه أن دولــة اإلمــارات 
سباقة دائماً في وضع الرؤى والتصورات 
لحل التحديــات التي تواجه المجتمعات، 

ولهــذا نقدم اليوم مــن خالل القمة رؤى 
المناخ  مستقبلية لمواجهة تحديات تغير 
واستكشاف الفرص الواعدة بهذا المجال، 
حيث ســيوفر متحف المســتقبل للزوار 
المثلى  فرصة اســتلهام األفكار والســبل 
لصناعة مســتقبل األجيــال القادمة التي 
تدعم توجهات القيادة الرشــيدة وتسهم 
فــي تعزيز مكانــة الدولة مركــزاً عالمياً 

الستشراف وصناعة المستقبل.
التغيــرات  قضايــا  ســموه:  وقــال 
المناخيــة واألمن الغذائي تســتدعي منا 
جميعــاً العمل على ابتــكار حلول تؤدي 
إلى إحــداث التغيير اإليجابي المنشــود 
القطاعات االقتصادية  بالنفع على  وتعود 

واالجتماعية.

 محمد بن راشد خالل افتتاح متحف المستقبل   |  تصوير: خليفة اليوسف 
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 ينطلق اليوم الحوار العالمي للســعادة 
الــذي يجمع للمرة األولى أكثر من 300 
مــن العلمــاء والمتخصصيــن والخبراء 
وصنــاع القرار، لبحث ســبل التأســيس 
لحوار مســتمر وبناء يهدف إلى تشكيل 
توجهــات عالميــة جديــدة تركــز على 
تحقيق السعادة لشعوب العالم، وتبنيها 

كإطار جديد للتنمية. ويركز الحوار الذي 
يعقــد ضمن الفعاليات الرئيســة للقمة 

ســبل  على  للحكومات،  العالمية 
إسعاد أكثر من 7 مليارات إنسان 
فــي العالم من خــالل طرح 10 
مواضيع رئيســة ضمن 4 محاور 
فــي  الحكومــات  دور  تشــمل 

تحقيق السعادة والرفاه، وعلم السعادة، 
وتصميــم واعتماد سياســات الســعادة 

والرفاه، وقياس السعادة، ما يمثل إضافة 
نوعية ألعمال القمة العالمية للحكومات. 
للسعادة  العالمي  الحوار  ويجمع 
وخبــراء  ومتخصصيــن  علمــاء 
وممثلي منظمات دولية لمناقشة 
المحاور الرئيســة التي تؤثر على 
سعادة الشعوب ورفاهيتها، ومن 
بينهــا الحكومــات والسياســات العامة، 
الســعادة،  لتحقيق  الفاعلة  واإلجراءات 

ويســتعرض أحدث البحــوث واألعمال 
العلمية الصادرة حول السعادة والرفاه. 
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي 
وزيرة دولة للسعادة، نائب رئيس القمة 
العالميــة للحكومات، أن أهداف الحوار 
تنســجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 

رعاه الله.

 300

 –

عّمقــت االنتصــارات التــي حققتها قوات 
الشرعية في عملية الرمح الذهبي، األزمة 
داخل معســكر االنقالبيين، حيث تفاقمت 
التوترات بين أجنحة االنقالب، بتحذيرات 
وتهديدات وجهها الرئيس المخلوع لقيادة 
جماعــة الحوثــي، من اســتمرار مســاعي 
األخيرة للســيطرة علی ألوية تابعة لقوات 
الحــرس الجمهــوري واالســتحواذ علــی 
أسلحة تابعة لها، إثر نهب الحوثيين مخزناً 
لقوات الحرس الجمهوري  لألســلحة تابعاً 

في صنعاء.  
ووّثقت مفوضية حقوق اإلنسان التابعة 
لألمــم المتحدة فــي تقريرهــا أمس عن 
حصيلــة المعــارك التــي شــهدتها المخا، 
استخدام المتمردين للمدنيين في المدينة 

 قوات من الشرعية اليمنية تحتفل بدحر االنقالبيين في الساحل الغربي   |  أ.ف.ب دروعاً بشريًة.

<05

نجحت وســاطة روســية في إيقاف القتال 
الــذي اندلع على مشــارف مدينــة الباب 
الســورية، بين فصائل «درع الفرات» التي 
تقودهــا تركيــا وقوات النظــام، وهو أول 
اشتباك بين الطرفين اللذين يحاربان تنظيم 
داعــش اإلرهابــي المتحصن فــي المدينة 
االســتراتيجية. وبحسب مصادر المعارضة، 

فإن الروس تدخلوا وضبطوا الوضع. 
ولــم يتوّقــف زحــف مقاتلــي «درع 
الفرات» في مناطق «داعش»، إذ ســيطروا 
على مناطق جديدة في األطراف الجنوبية 
الغربيــة للمدينة، بعد معــارك عنيفة مع 
المتحصنين داخل أحيائها. كما  اإلرهابيين 
ســقط 23 قتيًال في صفوف تنظيم داعش 

جراء قصف تركي 165 هدفاً إرهابياً. 
وصــدرت مواقف متناقضــة من أنقرة 

وموســكو حيال مقتل ثالثة جنــود أتراك 
في غارة للطيران الروســي في سوريا أول 
مــن أمس، حيث أكــد الكرملين أن الغارة 
استهدفت إرهابيين طبقاً إلحداثيات قدمها 
األتراك، لكن هيئة األركان التركية سارعت 
إلــى التأكيد أنهــا أبلغت الــروس بتمركز 

جنودها في المنطقة.
سياســياً، حاول الرئيس الســوري بشار 
األسد مد اليد إلى الرئيس األميركي دونالد 
بالقــوات األميركية  ترامب، عبــر ترحيبه 
التــي تحــارب «داعــش»، لكنه دعــا إلى 
التنســيق واالعتراف بسيادة حكومته، كما 
رفض إقامة مناطــق آمنة، معتبراً أنها غير 
واقعيــة. على صعيد متصــل، وفي أعقاب 
مقتل ثالثــة جنود أتــراك وإصابة 11 في 
عملية نفذتها طائرات روسية شمال سوريا، 
أّكــد الناطق باســم الكرمليــن، أمس، أّن 

الضربات أتت عن طريق الخطأ.
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تعــرض الرئيس األميركي إلى انتكاســة 
قضائيــة جديدة هي الثالثــة منذ مطلع 
الشــهر الجــاري بعــد قــرار محكمــة 
االســتئناف باإلبقاء على تعليق مرسومه 
المثيــر للجــدل والقاضــي بمنع دخول 
الالجئين ومواطني 7 دول مســلمة إلى 
بالده، وهو ما أثــار غضب ترامب الذي 
وصف الحكم بأنه مخٍز، وتوعد معارضي 

قــرار الحظر فــي تغريــدة: «نراكم في 
المحكمة»، رافضاً االستسالم حيث وعد 
بمواصلــة المعركــة القضائيــة وفــرض 
إجراءات أمنية جديدة األسبوع المقبل.

ونقلــت CNN عربيــة أن الرئيــس 
األميركــي قال علــى هامــش لقائه مع 
رؤساء شركات الطيران األميركية: أنفقنا 
6 تريليونات دوالر في الشــرق األوسط 
ولم نحصل حتــى على بئر نفط صغيرة 
ووعد بدعم الناقــالت األميركية. وعلى 

صعيد السياســة الخارجيــة، تراجع عن 
موقفه ووافق على احترام سياسة «صين 
واحدة» وذلك خــالل اتصال هاتفي مع 
نظيره الصيني شــي جين بينغ في دفعة 

دبلوماسية لبكين.
كما دعا إسرائيل للتصرف «بعقالنية 
بالســالم» وأعلن موقف  يتعلــق  فيما 
إدارته من المســتوطنات الجديدة في 
األراضي الفلســطينية قائــًال إنها قد ال 
تكون مفيــدة، كما ألمــح إلى صعوبة 

نقل الســفارة األميركية إلى تل أبيب. 
األميركــي  الخارجيــة  وزيــر  وأشــاد 
ريكس تيلرســون بدور الســعودية في 
اســتقرار المنطقة ومحاربــة اإلرهاب 
خــالل مكالمــة هاتفيــة مــع خــادم 
الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن 

ترامب  أكد  فيمــا  عبدالعزيز، 
فــي اتصــال هاتفــي مــع 
أمير الكويت الشــيخ صباح 

التزام  الصباح،  الجابر  األحمد 

الواليــات المتحدة بأمن الكويت 
الجهــود  ودعــم  واســتقرارها 
اإلرهــاب  لمكافحــة  المشــتركة 

والتطرف.  
ووجهــت وزيــرة خارجيــة االتحاد 
األوروبي فيديريــكا موغيريني تحذيراً 
إلــى إدارة ترامــب مــن أي تدخل في 
سياســة االتحــاد األوروبــي 
واالنتخابات األوروبية. 
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أكد صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكم دبــي، رعاه اللــه، أن «دولة 
اإلمــارات ســباقة دائمــاً فــي وضــع الرؤى 
والتصــورات لحــل التحديــات التــي تواجه 
المجتمعــات، ولهــذا نقدم اليــوم من خالل 
القمــة العالمية للحكومات رؤى مســتقبلية 
المناخ واستكشــاف  لمواجهة تحديات تغير 
الفــرص الواعدة بهذا المجال، حيث ســيوفر 
للــزوار فرصة اســتلهام  المســتقبل  متحف 
األفــكار والســبل المثلى لصناعة مســتقبل 
التــي تدعــم توجهــات  القادمــة  األجيــال 
القيادة الرشــيدة وتســهم فــي تعزيز مكانة 
دولــة اإلمــارات مركــزاً عالمياً الستشــراف 
وصناعة المســتقبل»، جاء ذلك خالل افتتاح 
ســموه أمس متحــف المســتقبل أحد أهم 
الفعاليات الرئيسية المصاحبة للقمة العالمية 
للحكومات في دورتها الخامسة التي تستمر 
حتــى 14 فبراير الجــاري بمدينة جميرا في 
دبــي. وأضاف ســموه أن اســتراتيجية دولة 
اإلمارات لصناعة المســتقبل تقوم على إلهام 
أفــراد المجتمــع البتكار حلول المســتقبل.. 
وضمن ذلك ســيقدم متحف المستقبل وعبر 
منصــة القمــة العالميــة للحكومــات رؤية 
جديدة تنقل الزوار للمستقبل لمعرفة الرؤى 
المثلى للتغلب علــى تحدياته وتحويلها إلى 
فــرص تبني بهــا حكومات العالم مســتقبًال 

أفضل ألجيالها القادمة.
وقال ســموه: «قضايا التغيــرات المناخية 
واألمن الغذائي تســتدعي منا جميعاً العمل 
علــى ابتكار حلول تؤدي إلى إحداث التغيير 
اإليجابــي المنشــود وتعــود بالنفــع علــى 
فهذه  واالجتماعية،  االقتصاديــة  القطاعــات 
القضيــة التــي تحتل ســلم أولويــات القادة 
وصنــاع القــرار والخبراء في العالم ســتعزز 
قدرتنــا على الوصول لمفاهيم جديدة تؤدي 
إليجاد حلــول إبداعية نتمكن من خاللها من 
توفيــر المياه والغذاء وبناء مدن مســتدامة 

توفر الرفاه وتواكب متطلبات المستقبل».
وأضــاف ســموه: أن متحف المســتقبل هو 
متحــف دائم الختراعات المســتقبل ومنصة 
مثاليــة وعالميــة الختبــار األفــكار وتطوير 

الحلــول التقنيــة وحاضنة لالبتــكار ومنصة 
عالمية تحدد أبرز االتجاهات المستقبلية في 
المجاالت العلمية والتقنية، كما يعتبر مساهماً 
رئيساً في صياغة توجهات استشرافية تسهم 
في بلورة سياسات واستراتيجيات يمكن من 
خاللها لحكومات العالم االستفادة المثلى من 

تقنيات المستقبل وما تتيحه من إمكانيات.
رافق ســموه خالل افتتاح المتحف معالي 
محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس 
الوزراء والمســتقبل ورئيــس القمة العالمية 
للحكومات وخليفة ســعيد سليمان مدير عام 

دائرة التشريفات والضيافة بدبي. 

يركــز «متحــف المســتقبل» الــذي تنظمه 
مؤسســة دبي للمســتقبل والقمــة العالمية 
للحكومات على تأثيــر التغيير المناخي على 
المجتمعــات اإلنســانية وعلــى استشــراف 
الحلــول المســتقبلية لمواجهــة التحديــات 
وكيفيــة التأقلم مع تغيــرات المناخ، ويركز 
على تحديــات التغيير المناخــي في محاور 
رئيســية ثالثة وهي المياه والغذاء والمدن، 
ويحولهــا إلى فرص ملموســة، حيث تشــير 
أحدث الدراسات إلى أن دولة اإلمارات تقوم 
بتحليــة 80 فــي المائة من الميــاه الصالحة 

للشرب في الوقت الذي يتزايد الطلب عليها 
باســتمرار، بينما من المتوقع أن تكون نسبة 
المياه إلى أقل بنسبة 40 % من حاجة العالم 

بحلول العام 2030.
تشــير الدراســات إلى أن دولة اإلمارات 
تســتورد 85 فــي المائة من الغــذاء وهو ما 
يكلفهــا 15 % مــن الدخل القومــي، ووفقاً 
لوزارة االقتصاد مــن المتوقع أن تصل كلفة 

استيراد المواد الغذائية إلى 4 أضعاف.
للهندســة  تصوراتــه  المتحــف  ويقــدم 
البيولوجية التي ســتنتج المياه العذبة وهي 
قناديل البحر وأشــجار القرم المعدلة وراثياً، 
حيث ســيأخذ زوراه في جولــة إلى أعماق 
البحار للتعــرف على هذه الطريقة المبتكرة 
فــي التغلــب على تحديــات تحليــة المياه، 
ويعتبــر قنديــل البحر من أكثــر المخلوقات 
امتصاصاً للمياه، كما هو الحال بالنســبة إلى 

جذور أشجار القرم.
ومن هنا يمكن إنتاج قناديل بحر عمالقة 
بعــرض 350 متــراً عن طريق دمــج جينات 
قنديــل البحــر وجذور أشــجار القــرم لكي 
تتحول إلى مصانع حيــة للمياه العذبة تنتج 
المياه لمدينة بأكملهــا.. ويوفر هذا االبتكار 
فرصاً كبيرة واعدة ويسهم في خلق قطاعات 
جديــدة لرفد اقتصاد دبــي من خالل تصدير 

قناديــل البحــر العمالقة لتشــكيل محطات 
تحلية بيولوجية حول العالم، وبالتالي توفير 
المياه العذبة للجميع من خالل دمج جينات 

ومحاكاة الطبيعة.
وســيحتاج العالم إلى 70 % من السعرات 
الحرارية أكثر من تلك التي نســتهلكها اليوم 
لتوفير الطعام إلى سكانه بحلول العام 2050 
بناًء على تقرير من منظمة األغذية والزراعة 
لألمــم المتحــدة، وفي ظل هــذه التوقعات 
يقــدم متحف المســتقبل مفاهيــم جديدة 
للمزارع تستخدم تقنيات حديثة تجعل منها 
مــزارع آليــة قادرة علــى إنتــاج الغذاء في 

المنزل.
 وستشــكل هذه المزارع شبكات غذائية 
ذكيــة تخــدم أحيــاء كاملة، وتتعــرف على 
احتياجــات األفــراد الغذائية وتقــوم بإنتاج 
المكونــات الغذائيــة التــي يحتاجــون إليها 

مسبقاً وإمدادهم بها بشكل طازج يومياً.
 وســتكون المــزارع قــادرة علــى التنبؤ 
والتعــرف على قوائم الطعــام، بحيث تقوم 
بحصاد المكونــات وإيصالها إلى المنزل، كما 
ســتتصل هــذه المزارع مع سلســلة التوريد 
المحليــة ومتاجــر األغذيــة بما يتيــح لهم 
مشــاركة البيانات مع أسواق أوسع ويساعد 
على تحديــد االحتياجات الصحية واســتباق 
أزمات المــدن الغذائية، وبهذه الطريقة يتم 
إنتــاج الماء والغــذاء بمعدل أكبر بعشــرة 
أضعاف.. ويتوقع المتحف أن الغذاء المصمم 
بيولوجيا سيســتهلك كميات أقــل من المياه 
والطاقة بنســبة 99 بالمائة وستكون فوائده 

الصحية والغذائية أفضل بـ 100 مرة.
أمــا فيما يتعلق بمســتقبل المدن والبنية 
التحتية من المتوقع ارتفاع مســتوى ســطح 
البحر مما ســيؤدي إلى تشريد أكثر من 375 
مليون نســمة حول العالــم وارتفاع درجات 

الحرارة في العالم بمعدل 2 درجة مئوية.
ويســتعرض المتحــف «أدوات المدينة» 
وهو حّل روبوتي ذاتــي - البناء يعتمد على 
التكنولوجيــا الحيويــة والروبوتية المتطّورة 
إلنشــاء المباني مــن حوله.. ويوفــر النظام 
المواد المســتدامة لبناء المدن بنســبة 100 
% في غضون أســابيع قليلة بحيث يستخدم 
الموارد المحلية لتشييد البنى التحتية وإنتاج 

الطاقة وزراعة المحاصيل الغذائية.  

محمد بن راشد مفتتحاً متحف المستقبل  |   تصوير: خليفة اليوسف ومحمد هشام 
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 تحت رعاية ســمو الشــيخ منصــور بن زايد 
آل نهيــان نائب رئيس مجلــس الوزراء وزير 
شــؤون الرئاسة، يقام منتدى الشباب العربي 
علــى مــدار 3 أيام ضمــن فعاليــات القمة 
العالميــة للحكومــات التي تنعقــد في دبي 

غداً . 
وأوضــح ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد 
آل نهيــان أنــه إذا كان واجــب الحكومــات 
والجهات المسؤولة في كل بلد تهيئة المناخ 
الشــباب  ليقــوم  االقتصــادي واالجتماعــي 
بدورهم في التنمية االجتماعية واالقتصادية 
وفي اســتنهاض قطاعات بلدانهم وتطويرها، 
فهنــاك واجــب أكبــر علــى الشــباب وهو 
المبادرة بطرق حضارية للمشــاركة في رسم 
سياســات التعليم والعمل ووضع التصورات 
للقوانين والتشريعات التي تحفظ لهم الحق 

في الفرص المتساوية. 
وأكد ســموه  الذي يفتتح فعاليات منتدى 
الشــباب العربــي، أن هــذا الحدث يشــكل 
ســابقة هامة تجمع الشــباب العربي من كل 
الجنســيات والثقافات تحــت مظلة واحدة، 
وهي مظلة الشراكة والتعاون من خالل طرح 
األفكار ومناقشتها ووضع التصورات للنهوض 
بواقع الشــباب وتمكينهم مــن أداء واجبهم 

تجاه بلدانهم. 
وقــال ســموه: إننــا نتحــدث اليــوم عن 
العولمة ودورها في تقريب المســافات بين 
شــعوب وحضارات العالم، ونقول إن قضايا 
المرحلــة وتحدياتها االقتصادية واالجتماعية 
فــي  هــي قضايــا عالميــة وللجميــع دور 
مواجهتهــا، فكيف لنا أال نســعى إلى تقريب 
المسافات بين الشباب العرب أنفسهم الذين 
تجمع بينهم الكثير من القواســم سواء كانت 
اللغة أو التاريــخ أو األحالم والتطلعات؟ إن 
انفتاحنــا على العالم ســيكون له صدى أكبر 
وتأثيــر إيجابي أعمق إذا كنا كشــباب عربي 
متفقين حول أجنــدة قضايانا ومتفقين أيضاً 

في تصوراتنا لحلولها. 
االجتمــاع  وهــو  المنتــدى،  ويجمــع 
األول مــن نوعــه، نخبة من الشــباب الذين 
يمثلــون 22 دولة عربية تحت ســقف واحد 
لمشــاركة تطلعاتهم، وقــد تم اختيارهم من 
خــالل تعاون ســفارات دولة اإلمــارات في 
الوطن العربي مع المؤسســات والمنظمات 
المعنيــة بالشــباب، بنــاًء علــى إنجازاتهــم 
المهنية واألكاديميــة وتأثيرهم اإليجابي في 

مجتمعاتهم. استراتيجية شبابية
 وبدورها أكدت معالي شــما بنت سهيل 
المزروعــي وزيرة دولة لشــؤون الشــباب، 
رئيســة مجلس اإلمارات للشــباب، أن مهمة 

المنتدى وضع الخطوط العريضة الستراتيجية 
شــبابية عربية متكاملة، توحد جهود الشباب 
من مختلــف القطاعات وتوظفهــا من أجل 

إحداث تغيير إيجابي في واقع بلدانهم.
 ونوهــت معالي المزروعــي بأن صناعة 
األمل تبــدأ من اإليمان بالــذات وبالقدرات 
والطاقات البناءة التــي تزخر بها مجتمعاتنا، 
ونحــن ندعــو كل شــاب عربــي أن يتأمــل 
واقعــه ويحــدد خياراته على ضــوء تجارب 
األمم األخــرى، ولنتعلم من تلك األمم كيف 
تطورت، ولنتذكــر أن وطننا العربي كان في 
مرحلــٍة ما مهداً للحضارات والعلوم واآلداب 
واالكتشــافات التي أضافت للعالم بصمات ال 

تزال باديًة حتى يومنا هذا».
وشــددت معالــي المزروعــي علــى أن 
الخطوة األساســية التي يجــب إنجازها عند 
التعامل مــع قضايا الشــباب العربي، تتمثل 
في تعزيز هويتهم وثقافتهم اإلنســانية، وفي 
اســتحضار القيم األصيلة. وأكدت معاليها أن 
انفتاح الشــباب على الثقافــات والحضارات 
األخــرى الــذي أتاحتــه وســائل التواصــل 
الحديــث، يجــب أن يترافق مــع غرس قيم 
االعتزاز بالهوية والثقافة والتراث العربي إلى 
جانب احترام الثقافات والحضارات األخرى. 
وقالــت معاليها: الشــباب هم طاقة اليوم 
وبنــاة الغد، وهــم أفضل من يضــع الحلول 
لتحدياتهــم، ولذلــك ســيعمل المنتدى على 
منحهــم فرصــة مناقشــة عدد مــن القضايا 
بواقعهم  المرتبطــة  والمســتجدات  الراهنة 
ومســتقبلهم، كي يكون لهم الدور األساسي 

في معالجتها والتعامل معها. 
وأوضحــت معالــي المزروعــي أن القمة 
العالميــة للحكومــات حرصت علــى اختيار 
نخبــة مــن الشــباب فــي العالــم العربــي 
للمشــاركة في هذا المنتدى مــن القطاعين 
الحكومــي والخــاص، إضافة إلــى العاملين 
في التعليم، واإلعــالم، واالقتصاد، والصناعة، 
والطــب، ومختلف القطاعــات األخرى، من 

أجل تنويع الخبرات وإثراء النقاشات.

■  منصور بن زايد  متحدثاً في دورة سابقة للقمة العالمية للحكومات    |   أرشيفية

لن تقتصر مشــاركة الشــباب في القمة العالمية للحكومات على هذا المنتدى، وإنما 
ســيكون لهم حضور فاعل أيضاً في بقية الفعاليات المصاحبة لها، ومن بينها «ســباق 
الحكومــات العالمــي لرواد التكنولوجيــا»، التي يتنافس فيها الشــباب العاملون في 
القطاع الحكومي على تطوير الخدمات الذكية وابتكار التقنيات الناشــئة، وكذلك في 
«منتدى التغّير المناخي واألمن الغذائي»، الذي سيستمع إلى رأي الشباب حول سبل 
حمايــة البيئة ومكافحة التغّير المناخي، إضافة إلى كيفية ضمان اســتمرارية الموارد 

الغذائية في المستقبل.

■ شما المزروعي  



أشادت نخب سياسية وثقافية وعلماء دين 
عرب، بدعوة صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم نائــب رئيس الدولة 
رئيس مجلــس الوزراء حاكــم دبي، رعاه 
العربية، معتبرين  الله، الستئناف الحضارة 
أن ســموه أضــاء شــمعة في ظــالم األمة 

الحالك.
ونوهــت النخب التي أدلــت بدلوها لـ 
«البيان» من مصر واألردن وفلسطين، بأن 
النمــوذج اإلماراتي يحتذى في عالم مليء 
باالضطرابــات، مع تطلعــات لتطبيق ذلك 

النموذج في باقي الدول العربية.
وأجمعــوا علــى أن العلــم واالهتمــام 
بجــودة التعليــم، بوابــة رئيســة لتحقيق 
التنميــة المســتدامة واســتئناف حضــارة 

عربية غابت طويًال.

وقــال الكاتــب والسياســي األردني خالد 
المجالي، إن الفرصة الستئناف دور العرب 
الحضــاري، مــا زالــت غير متاحــة، لكنها 

ليست بعيدة.
وقــال في تصريــح لـ «البيــان»: «األمة 
غير مســتعدة حالياً الســتئناف الحضارة، 
والمطلوب منها أن تصلح ما جرى تدميره 

فيها، عبر إعادة الترميم لالنطالق».
ورداً على الســؤال حول ماهية الوصفة 
للعــودة لطريق التنمية، أجــاب المجالي: 
«إذا عــادت الــدول العربيــة إلــى العمل 
المؤسسي، كل شيء سيكون سهًال»، مشيراً 
إلى أنه بغير ذلك، ال يمكن أن يكون هناك 

تنمية حقيقية.

بــدوره، أكد أمين عــام الحــزب الوطني 
الدستوري األردني، الدكتور أحمد الشناق، 
فــي تصريــح لـــ «البيــان»، أن مرتكزات 
الحضــارة غيــر قائمة في عالمنــا العربي، 
مشــيراً إلــى أنها غيــر متوفــرة حالياً في 
كثير مــن األقطــار، حيث فقــدان الهوية 
والبعــد الثقافي والفكري والبعد المعرفي 

في األمة.
وذكر الشــناق: هناك عوامــل للنهضة، 
لكنها اليوم غير متوفرة، مشــيراً إلى أن ال 

حضارة بال مكون فكري ثقافي لها.
وأكــد الشــناق أن أمة العــرب والّدة، 
مشــيراً إلى أن األمة ستنهض عندما يكون 
لها مجــال للتعبير عن إرادتهــا، وال يكون 
ذلك إال باستعادة عافيتها بالبعدين الفكري 
والثقافــي، والمســافة مــا زالــت طويلة، 

والتطاحن والصراع القائم سيأخذ مداه.

أمــا أمين عــام حــزب الوحدة الشــعبية 
الديمقراطي األردني، الدكتور سعيد ذياب، 
فأوضــح في تصريح لـ «البيان»، أن النهضة 
والدور الحضاري ممكــن، لكن على األمة 
أن تســتقر أوالً، ومن هنا يمكن أن تشارك 

في صناعة الحضارة.
وحــول العــودة إلــى طريــق التنمية، 
نوه ذيــاب: األمــر مرتبط ببناء مشــروع 
نهضــوي عربــي شــامل، مبينــاً أن هــذا 
المشــروع يتمثل في التحرر مــن التبعية 
للقوى األجنبية، وتعزيز الســيادة الوطنية، 
وبناء الديمقراطية، وإيجاد الحكم الرشــيد 
لألقطــار العربيــة، ثم في نهايــة المطاف 

الوحدة العربية.

وأشــادت الكاتبــة المصرية ســكينة فؤاد 
«مستشــارة الرئيــس المصــري المؤقــت 
الســابق عدلي منصــور»، بالنهج اإلماراتي 
في التعامل مع القضايا المرتبطة بمستقبل 
الحضارة  المنطقــة وتنميتهــا واســتئناف 
فيها، ودورها باســتعادة األمل للشــعوب 
العربيــة، ضاربــة المثل بمبــادرة الدولة 
الخاصة بتخصيص وزارة للسعادة، وأخرى 
للتسامح، في بادرة بالغة األهمية والداللة، 
وتجربة وصفتها بكونها غير عادية، مشددة 
على كون اإلمــارات «نموذجاً» يحتذى به 

في المنطقة. 
وحــول أدوات العودة لطريــق التنمية 
وأسس استئناف المنطقة لحضارتها، ومدى 
المقدرة على إعادة صياغة مســتقبل تلك 
المنطقــة، أفــادت المثقفــة المصرية في 
تصريحات لـــ «البيان»، أن هنــاك العديد 
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أكد مستشار شيخ األزهر الشريف، الدكتور 
محمــد مهنا، أن قضية اســتنهاض المنطقة 
واســتئناف حضارتها، صعبة، وهي القضية 
الحقيقية التي نعيشــها، قائــًال: «أعتقد أن 
تباطأت منذ  العربية اإلســالمية،  الحضارة 
أكثــر من قرنين مــن الزمن، فــي الوقت 
الــذي بدأت فيه عجلة الحضــارة األوربية 
والغربية تدور بسرعة كبيرة، هذا التناقض 
أنتــج فجوة كبيرة بين الشــرق والغرب».

وتابــع مهنــا لـ «البيــان»: «إن ســد هذه 

الفجــوة أو ردمها من خالل اســتيعاب كل 
ما ينتجه الغرب دون دراســة وفقاً ألسس 
واإلســالمية،  العربية  والهويــة  الحضــارة 
لــن يــؤدي إال إلى نوع مــن االنفصام في 
الشــخصية الحضاريــة لألمــة»، معتبراً أن 
«التحــدي اآلن هو كيفيــة العودة للنقطة 
التي بــدأ منها توقــف الحضــارة العربية 
واإلســالمية، مــع اســتيعاب مســتجدات 
العصــور أوالً بــأول، وبصــورة تدريجية، 
مــع مراعاة تطــور الزمن».وأضــاف مهنا 

أن هــذه القضية تحتاج إلــى تضافر كافة 
المؤسســات والهيئات واألفــكار والرؤى، 
من أجل صياغة مســتقبل جديد للمنطقة 
علــى كافة المســتويات، الدينية والفكرية 
وكذا  والتربويــة،  والتعليميــة  والثقافيــة 
الشؤون  السياســية واالقتصادية ومختلف 
األخرى. وبســؤاله حول ما إذا كنا مؤهلين 
الســتئناف الحضارة، وقادريــن على ذلك 
أجاب: نعم، نحــن مؤهلون، ألن الحضارة 
العربية واإلســالمية هي حضارة راســخة، 

فمــن حيث التاريخ، فهــي حضارة قديمة، 
عاشــت قرونــاً مــن الزمن، فــي حين أن 
الغربيــة حديثــة، عمرها على  الحضــارة 
أقصــى تقديــر 3 قرون، كمــا أن الحضارة 
العربية واإلســالمية هــي حضارة ما زالت 
متصلة بأصولها الغيبية اإليمانية، ومن ثم، 
فهي قادرة على استيعاب كافة الحضارات 

واألفكار والرؤى، مهما كان مصدرها.

■ جودة التعليم بوابة رئيسة لتحقيق التنمية المستدامة 

■ سكينة فؤاد

■ كمال حبيب

■ رفعت السعيد 

■ يوسف نوفل 

■ أحمد الشناق

■ خالد المجالي

قال خطيب المســجد األقصــى ومفتي القدس، 
الشيخ عكرمة صبري، إن العالم العربي له رصيد 
وتــراث وتاريخ طويــل، وبالتالي، يســتطيع أن 
يعيد أمجاده، وأن يتجاوز الفجوات والنكســات 

التي يمر بها، وأن عوامل 
وتراثنا  متوفــرة،  النهضة 
يحفزنــا ألن نعــود إلــى 
نيــأس،  «ولــن  أمجادنــا 
ألن اللــه اعتبرنا خير أمة 

أخرجت للناس».
حديــث  فــي  وجــاء 
فــي  صبــري،  الشــيخ 
معرض رده على الجلسة 
الشــيخ  الحوارية لســمو 
محمــد بن راشــد حاكم 
دبــي، والمتوقــع عقدها 
خالل األيام المقبلة، حول 
في  الحضارات  اســتئناف 
والعودة  العربــي،  العالم 
لطريــق التنميــة، بهدف 

بدء حوار تنموي، تشارك فيه األفكار والتجارب، 
لمحاولة اســتئناف الحضارة فــي منطقة كانت 

تعد مهداً للحضارات.

وأوضــح صبــري أنه يجــب علينــا من أجل 
اســتئناف الحضــارات، اإليمان باللــه وااللتزام 
بالكتــاب والســنة، وبذلــك نعود إلــى وحدتا 

وأمجادنا، ونبني عليها المستقبل.
أجل  «مــن  وأضــاف: 
حضــارة  إلــى  الوصــول 
ونجــاح وتنميــة، يجــب 
علينــا التمســك بكتــاب 
ألنهما  رسوله،  وسنة  الله 
ولن  والهدايــة،  النجــاح 
الله  نيــأس طالما وضــع 
الخير في األمة اإلسالمية 

والعربية».
وذكر أن األمة ستنجب 
أجيــاالً عقب أجيــال، إذا 
كان هناك تعثر أو خالف، 
العرب  حضــارات  وفــي 
والمســلمين دليــل على 
أننا لم نيــأس، وال بد أن 
األمة ســتلد قائــداً يوحد 
صفوفها وينتصر لها، وعليه، فإننا نطالب بوحدة 
العــرب، وطالبنا اإلمــارات أن تعمل من جانبها 

ألن يتحقق هذا قريباً.

مــن األدوات، والتــي يأتــي فــي مقدمها 
وحدة شــعوب المنطقة، وتماســك أبنائها 
واستقاللية قرارها، وتجمع وتوحد صفوفها 
كافــة، وإقامــة النظــام الديمقراطي الذي 
يحترم إرادة الشــعوب، وكذلك اســتعادة 
وتعزيز جميع عوامل قوة المنطقة البشرية 
الكامنــة،  الطاقــات  وإطــالق  والماديــة، 
واســتنهاض الطاقات اإلبداعية، واالهتمام 
بتطوير وتقدم وتحديث التعليم، باستخدام 
أحدث التقنيات التي تضمن خلق جيل واٍع 
ومواكب للعصر واالهتمام برعاية األجيال 

القادمة.
وأشــارت فؤاد إلى أن من بين األدوات 
جميــع  وإزالــة  المــرأة  تمكيــن  أيضــاً، 
معوقــات مشــاركتها فــي كل المجاالت، 
مــع العمل على اســتعادة القيم الصحيحة 
التــي تســتخدم المرأة وكفاءتهــا، وتعالج 
أفــكاراً كثيرة ظلمت المــرأة في كثير من 
المجتمعــات العربية، جنبــاً إلى جنب مع 
العمــل على دعــم األنظمــة الديمقراطية 
والبناء الديمقراطــي الحديث، القائم على 

الحريات والمسؤولية االجتماعية.
وشــددت المستشارة الســابقة للرئيس 
المصري المؤقت، على أن من بين خطوات 
اســتئناف المنطقــة لحضارتهــا، ضــرورة 
أال تكــون الحداثــة دون اهتمــام ورعاية 
بالمكونــات الحضارية والثقافية الراســخة 

لألمة العربية.

واتفــق المفكر والناقد األدبي المصري، د. 
يوســف نوفل، مع التوجــه القائل بأهمية 
اســتيعاب ما أفرزته الحضارات المختلفة، 
والبدء مــن حيث انتهى اآلخــرون. وقال 
لـ «البيان»، إنه «ال بد لإلنســان أن يعيش 
عصره، فلكل عصر إنجازاته وطرق تفكيره، 
وكل عصر يلتزم بسمة معينة، فكان هناك 
عصــر الخرافــة واإليمــان بالخرافات، ثم 
عصر الشــك والتحــري والتجريب، وعصر 
اإليمان والعقيــدة وعصر العقل والتفكير، 
ونحــن في عصر العلم والعقــل والتفكير، 
وال بد أن يتم األخذ بما توصلت إليه األمم 

واالنطالق واإلضافة».
واســتطرد نوفــل: «ويأتــي ذلــك من 
باب ضــرورة مجــاراة التطــور الذي جد 
على الحضــارات في تعاقبهــا وصعودها، 
والتــراث  عظيــم،  شــيء  الماضــي  إن 
عظيــم جــداً، ونفخر بــه، لكــن علينا أن 
نأخذ منــه ما يدفعنا لألمــام، وأن نواكب 
اإلنجــاز المعاصــر». وأشــار في الســياق 
ذاتــه إلى كتاب عميــد األدب العربي طه 
حسين«مستقبل الثقافة في مصر»، والذي 
هاجمه بعض معاصريــه، وقالوا إنه يدعو 
فيه إلى «خلــع عباءتنا القديمة»، لكنه لم 
يكــن يقصد ذلك، فالمطلوب كان وما زال، 
متابعة رياح التغيير والتطور الحادث، وأن 

نتعلم ونتطور ونبدأ ونضيف.

وفــي عالم ملــيء باالضطرابــات، وبينما 
العديــد مــن األزمات  المنطقــة  تواجــه 
والتحديات، تظل دولة اإلمارات وتجربتها 
نموذجاً يقتدى به، وفقاً للمفكر السياســي 

المصري الدكتور رفعت السعيد.
واعتبر السعيد أن المنطقة تمر بمرحلة 
بالغة الصعوبة، وهناك العديد من األطراف 
والقــوى التــي تحاول إعادة بنــاء خريطة 

المنطقة على أساس تفتيت أغلب الدول.

إلى ذلك، ســلط الباحث اإلسالمي د. كمال 
حبيب، الضوء على عنصرين رئيســين من 
العناصــر الضروريــة الســتئناف الحضارة 
«التعليــم  وهمــا  واإلســالمية،  العربيــة 
والعدالــة»، ابتــداًء من االهتمــام بتطوير 
التعليــم بالتحــرر مــن المناهــج الهشــة 
واالعتمــاد علــى الحفظ والتلقيــن، دون 
إعطاء القدرة على االبتكار واإلبداع، وحتى 
إعادة النظر في منظومة العدالة بمختلف 
أشــكالها، ســواء العدالــة االجتماعيــة أو 
العدالة القضائية، بحيث يستشعر المواطن 
باألمن والعــدل. موضحاً، فــي تصريحات 
خاصــة لـ «البيان»، أن هناك حاجة ماســة 
إلــى ضرورة التضامــن والتكاتف من أجل 
مواجهة التحديات المشــتركة، وأشــار في 
ذلك الصدد لتعطل بعض مشروعات العمل 
العربي المشــترك، بما يفوت الفرصة على 
إعادة صياغة المســتقبل بصــورة متكاملة 

وشاملة، تعطي األمل للشعوب.

■ عكرمة صبري

■ محمد مهنا
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ينطلق اليوم الحوار العالمي للسعادة الذي 
يجمــع ألول مرة أكثر من 300 من العلماء 
والمختصين والخبراء وصناع القرار، لبحث 
سبل التأســيس لحوار مستمر وبناء يهدف 
إلى تشــكيل توجهات عالمية جديدة تركز 
علــى تحقيق الســعادة لشــعوب العالم، 

وتبنيها كإطار جديد للتنمية.
ويعقد الحوار ضمن الفعاليات الرئيسة 
التي تنطلق  العالمية للحكومــات  للقمــة 
بدورتها الخامسة غداً، تحت رعاية صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم دبي، رعاه الله. 
ويركز الحــوار العالمي للســعادة على 
سبل إسعاد أكثر من 7 مليارات إنسان حول 
العالم من خالل طرح 10 مواضيع رئيسية 
ضمــن 4 محاور هــي: دور الحكومات في 
تحقيق الســعادة والرفاه، وعلم السعادة، 
الســعادة  سياســات  واعتمــاد  وتصميــم 
والرفاه، وقياس الســعادة، ما يمثل إضافة 

نوعية ألعمال القمة العالمية للحكومات.

ويجمع الحــوار العالمي للســعادة علماء 
منظمات  وممثلــي  وخبراء  ومتخصصيــن 
دولية لمناقشة المحاور الرئيسية التي تؤثر 
على سعادة الشعوب ورفاهيتها، ومن بينها 
الحكومات والسياسات العامة، واإلجراءات 
الفاعلــة لتحقيــق الســعادة، ويســتعرض 
أحدث البحوث واألعمال العلمية الصادرة 

حول السعادة والرفاه.
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي 
وزيرة الدولة للسعادة، نائب رئيس القمة 
العالميــة للحكومات، أن أهــداف الحوار 
العالمي للسعادة تنسجم مع رؤية صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
التي تؤكد أن «بناء مجتمع إيجابي وسعيد 
النهائي  الوظيفة األولى للحكومة والهدف 

لعملية التنمية الشاملة المستدامة».
وقالت الرومي: «يهدف الحوار العالمي 
للســعادة إلى بحث ســبل تحقيق التوازن 
المتســارع  التكنولوجــي  التطــور  بيــن 
النــاس، وربط  واالهتمام بســعادة ورفاه 
الحكومــات،  بأجنــدات عمــل  الســعادة 
وتطبيق المفاهيم العلمية للسعادة عملياً، 
مــا ينســجم مع أهــداف القمــة العالمية 

للحكومات في تحسين حياة الشعوب». 

وأضافــت معاليها إن الســعادة مطلب 
إنســاني حيــوي، وعلم له أســس ومناهج 
وتطبيقــات عمليــة ومؤشــرات للقيــاس، 
وسيعمل المشــاركون في الحوار العالمي 
للسعادة على وضع إطار عملي للحكومات، 
وستشكل مخرجات الحوار أساسا يمكن أن 
تستند إليه الحكومات في وضع السياسات 
االقتصاديــة  والمبــادرات  والبرامــج 
الكفيلة بتحقيق هذا الهدف.  واالجتماعية 
وينطلق الحوار العالمي للســعادة بجلسة 
حواريــة حــول الســعادة كأولويــة عمل 
للحكومات تشــارك فيها معالي عهود بنت 
للســعادة،  الدولة  الرومــي وزيرة  خلفان 
وفريدي إهلرز وزيــر الحياة الجديدة في 
جمهوريــة اإلكوادور، وألينكا ســميركولي 
التنميــة والتالحــم المجتمعي في  وزيرة 
جمهورية سلوفينيا، تديرها اإلعالمية بيكي 

أندرسون من قناة «سي.إن.إن».

وعلــى هامش الحــوار العالمي للســعادة 
يلتقــي أكثر من 100 عالم وخبير ومختص 
في مجال الســعادة ضمــن 10 مجموعات 

عمل تشــكل مجتمعات السعادة العالمية، 
حيث يتبادلون الرؤى والتجارب والخبرات 
بهــدف بناء مجموعات عمــل من الخبراء 
والمختصيــن فــي العالــم ليكــون بينهم 
حــوار بناء ومســتمر يدعم جهــود الدول 
فــي تضمين الســعادة في أجنــدة العمل 
الحكومــي، لتحقيق الرفاهية للمجتمعات، 
ومساعدة المؤسسات على خلق بيئة عمل 
ســعيدة وإيجابية، ومســاعدة األفراد على 
اختيار السعادة كخيار شخصي في حياتهم.

وتتضمــن قائمة المتحدثين والمشــاركين 

في الحــوار عــدداً من أهم الشــخصيات 
العالميــة رفيعــة المســتوى، مــن بينهم، 
تشــيرنغ توبجاي رئيس وزراء بوتان، الذي 
ســيتحدث عــن تجربة بالده فــي تحقيق 
الســعادة، وهيلين كالرك مديــرة برنامج 
التي ســتتحدث  اإلنمائي  المتحــدة  األمم 
في كلمة رئيســية عن السعادة في أجندة 
العالــم. ويشــتمل الحوار على 21 جلســة 
يشارك فيها 24 متحدثاً، ويتطرق إلى عدد 
الرئيسية كالسياسات العامة،  من العناوين 
والسعادة  واالستدامة،  والصحة،  والتعليم، 
المؤسسية، والســعادة الشخصية، والمدن 
الســعيدة، ومســتقبل الســعادة، وارتباط 

الســعادة بعلــم النفس وعلــم األعصاب، 
وأحــدث  الســعادة،  اقتصاديــات  وعلــم 
العلمية، ويستعرض  والدراســات  البحوث 
تجــارب رائدة لحكومات ومنظمات دولية 

في تحقيق السعادة والرفاه.

وتتضمــن قائمــة المتحدثين فــي الحوار 
العالمــي للســعادة، كًال من البروفيســور 
النفــس  مارتــن ســليغمان أســتاذ علــم 
ومديــر مركز علــم النفــس اإليجابي في 
جامعة بنســلفانيا، ويحضر فعاليات الحوار 
السعادة  تقرير  المشاركون في  المحررون 
العالمي البروفيسور جيفري ساكس أستاذ 
االقتصاد في جامعة كولومبيا، والمستشار 
األول في األمــم المتحدة، والبروفيســور 
جــون هاليول األســتاذ الفخــري في علم 
االقتصاد في جامعــة كولومبيا البريطانية، 
واللورد ريتشارد اليرد أستاذ االقتصاد في 

كلية لندن لالقتصاد.

في محور علم السعادة، يشهد الحوار عدداً 

من الجلســات، يقدم البروفيســور دارين 
مكماهون أستاذ التاريخ في كلية دارتموث 
في الواليــات المتحدة، لمحــة عن تاريخ 
الســعادة في الحياة البشرية، مقدما إطاراً 
تاريخيــاً الرتباطها باإلنســان منــذ بداياته 
األولى كحاجة أساســية ال تقل أهمية عن 

الماء والطعام. 
ويعد مكماهون من أبرز علماء التاريخ 
فــي العالم، ويشــكل كتابه الــذي يحمل 
مهماً  الســعادة» مرجعــاً  عنــوان «تاريخ 
لتطور مفهوم ورؤية اإلنسان للسعادة على 

امتداد العصور الماضية. 
روبيــرت  البروفيســور  ويســتعرض 
والدينغر مدير دراسة الجيل الثاني بجامعة 
هارفارد، في جلســة بعنوان «75 عاماً في 
دراسة الســعادة»، معطيات ونتائج أطول 
دراســة في التاريــخ حول الســعادة التي 
تعاقب عليها علماء فــي جامعة هارفارد، 

والدروس والخبرات المستفادة منها.
وأظهرت الدراسة التي استمرت قرابة 75 
عاماً، خمســة أسباب تجعل اإلنسان سعيداً، 
وهــي العمل الهــادف، التفكيــر اإليجابي، 
العطاء، الحرية، والصحة الجيدة، واستبعدت 
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أعلــن مركــز محمد بن راشــد لالبتكار 
الحكومي عن تجديد تشــكيلة مجلســه 
االستشــاري الدولي، الــذي يضم نخبة 
من الخبراء العالميين في مجال االبتكار 
مــا يســهم فــي إثــراء تجربــة المركز 
ومــده باألفكار واالقتراحــات المبتكرة 
ودعم جهــوده في تعزيــز موقع دولة 
اإلمارات على الخريطة العالمية لالبتكار 

الحكومي. 

وسيعقد المجلس االستشاري الدولي 
اجتماعــه األول على هامــش فعاليات 
العالميــة  للقمــة  الخامســة  الــدورة 
للحكومات التي تعقد غداً، حيث يناقش 
أثر استشــراف مستقبل الحكومات على 
تشكيل استراتيجيات االبتكار الحكومي، 
ويبحــث أجندة عمل مركــز محمد بن 
راشــد لالبتكار الحكومي خــالل الفترة 

المقبلة.
وقالــت هــدى الهاشــمي، مســاعد 
المدير العام لالستراتيجية واالبتكار في 

مكتب رئاســة مجلس الــوزراء بوزارة 
والمســتقبل:  الــوزراء  شــؤون مجلس 
للمجلــس  الجديــدة  «التشــكيلة  إن 
االستشــاري تمثل إضافــة نوعية لعمل 
المركز وسعيه لتحفيز االبتكار واالرتقاء 
بالعمل الحكومي في جميع المجاالت». 
المجلــس  أن  الهاشــمي  وأوضحــت 
االستشاري سيناقش في اجتماعه األول 
خطط العمــل وآليات تنفيذها وســبل 
تحويل األفكار المبتكــرة إلى مبادرات 
■ بول بينيت■ كيفن لينش■ بينغ فوعمليــة تدعم تطوير العمــل الحكومي 

 تتناول رينوكا جاغتياني نائب رئيس مجموعة «الندمارك» الشــريك الحصري للحوار 
العالمي للســعادة توقعات المجموعة حول الســعادة من وجهة نظر قطاع التجزئة، 
وتتطرق إلى «حركة السعادة» التي أطلقتها المجموعة بهدف تحفيز وتعزيز التعاون 

لبناء مجتمعات أكثر سعادة.



في اإلمارات.
للمركز  االستشاري  المجلس  يضم 
في تشــكيلته الجديدة 8 أعضاء من 
نخبــة الخبراء العالمييــن في مجال 
واألكاديميين  والمتخصصين  االبتكار 
فــي  الفكريــة  الريــادة  وأصحــاب 
مختلــف مجاالت االبتــكار، وروعي 
في اختيار أعضاء المجلس في دورته 
والخبرات  العلمية  المؤهالت  الثانية 
العمليــة في مجــال االبتــكار، ومن 
بينهم أعضاء ســابقون في المجلس، 

واألعضــاء هــم: كيفــن جــي لينش 
نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة فــي 
مجموعة «بي إم أو» المالية، وجيف 
التنفيذي لمؤسســة  مولغان الرئيس 
نيســتا البريطانيــة المعنيــة بنشــر 
وتعزيز االبتكار،وكريســتيان بايسون 
التصميم  التنفيذي لمركــز  الرئيــس 
الســابق لشركة  والمدير  الدنماركي 
«مايند الب»،وبينغ فو نائب الرئيس 
والمدير التنفيذي لريادة األعمال في 
«ثري دي سيستمز»، وبرونو النفين 

المدير التنفيذي للمؤشرات العالمية 
فــي كليــة إنســياد إلدارة األعمال ، 
وجوريــت دي يونــج محاضــر فــي 
مبحــث المدير األكاديمي للسياســة 
واالبتكارات في برنامج الحكومة آش 
ســنتر،  ورولف ألتر مدير الحوكمة 
العامــة والتنميــة اإلقليمية لمنظمة 
التعــاون والتنميــة االقتصاديــة في 
باريس، و بول بينيت المدير اإلبداعي 
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الدراســة أن يكون المال أو الصحة أو حتى 
الوظيفــة الجيــدة، هي التي تجعــل الناس 
سعداء، لتكون العالقات االجتماعية السبب 

األبرز في تحقيق السعادة.

وفي مجال علمي آخر، تتناول البروفيسورة 
ميكي بارتلز أستاذة السلوك وعلم الوراثة 
الكميــة، في جامعــة في. يو. أمســتردام 
بهولنــدا، موضــوع جينات الســعادة، في 
مسعى لبحث دور التركيبة الجينية لإلنسان 
وأثرها على مستويات سعادته كفرد، حيث 
أظهــرت الدراســات أن جينات اإلنســان 
تشكل ما نسبته %40 من أسباب السعادة. 
ويأخذ البروفيســور ريك هانســون أستاذ 
علم النفس العصبي والمؤلف المتخصص، 
المشــاركين في الحــوار برحلة في أعماق 
أسعد العقول، مستعرضاً الجوانب النفسية 
والعصبيــة المؤثرة في خلق تركيبة عقلية 

تنعم بالسعادة.

البروفيســور  وتتضمن قائمــة المتحدثين 

ميهاي تشــكزنتميهاي أســتاذ علم النفس 
فــي  كليرمونــت  جامعــة  فــي  واإلدارة 
كاليفورنيــا، الذي ســيتطرق إلــى «نظرية 
التدفــق» وســبل االســتمتاع بالحياة بكل 
انســيابية، والبروفيسور إد دينر أستاذ علم 
النفــس فــي جامعــة ماريالنــد بالواليات 
المتحدة، والــذي ســيتناول أهمية تركيز 
الحكومــات على تعزيز مســتويات الصحة 
النفســية في المجتمع ودورها في تحقيق 

السعادة. 
ضمن محور تصميم واعتماد سياســات 
الســعادة يتنــاول ماتيــا رومانــي المدير 
التنفيــذي لالقتصاد والسياســة والحوكمة 
في البنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية، 
في جلســة بعنوان «ســد فجوة الســعادة 
الســعادة  العالقة بين  التنميــة»،  لتحقيق 
التنموية  والتنمية، وســبل توفير الظروف 

المناسبة لتحقيق السعادة للناس.
ويتحدث د. بول ليتشــفيلد رئيس مركز 
وات وركس للرفاه االجتماعي في المملكة 
المتحدة، عن مقومات الرفاه، خالل جلسة 
يســلط فيها الضوء على تجارب رائدة من 

المملكة المتحدة في هذا المجال. 

قــدرات  وفــي جلســة بعنــوان «بناء 
ماركيز  رودريغــو  يســتعرض  الســعادة» 
المنســق العام لتقرير التنمية البشرية في 
برنامــج األمــم المتحدة اإلنمائــي تجربة 
جمهورية تشــيلي فــي تحقيق الســعادة 
المجتمعية من خالل إرساء األسس وتوفير 
الممكنــات الالزمة وبنــاء القدرات إليجاد 

بيئة مناسبة لتحقيق السعادة.

ويقدم غوانغ جو كيم مدير مكتب منظمة 
األمــم المتحــدة للثقافة والعلــم والتربية 
«يونيســكو» في بانكوك، في جلسة ضمن 

أعمــال الحــوار رؤيته حول ســبل تصميم 
وتطبيق تجربة المدارس الســعيدة، بحيث 
تشكل أساساً لتنشــئة جيل سعيد إيجابي، 
يســاهم فــي اســتدامة التجربة البشــرية 

وتنميتها.
وفي محــور قياس الســعادة يتحدث ماثيو 
كيلنغســورث عالــم النفــس والمبتكر في 
جلسة بعنوان «قس سعادتك: متى وكيف؟» 
عــن ارتبــاط مســتويات الســعادة بالحياة 
اليومية لإلنســان، مســتعرضاً ابتــكاره في 
هذا المجــال وهو عبارة عــن تطبيق ذكي 
للهواتف المحمولة يدرس مستويات سعادة 
اإلنســان على مدار اليوم، ونتائج دراســات 

عديــدة أجراها تركز على عالقة الســعادة 
بالتجــارب اليوميــة التي يمر بها اإلنســان. 
وتتحدث كاري إكســتون محللة السياســات 
فــي منظمة التعــاون االقتصــادي والتنمية 
في جلســة بعنــوان «تأمالت فــي الحياة»، 
عــن تجربة المنظمة في تصميم إطار خاص 
بقياس السعادة، مسلطة الضوء على عناصره 

وآلية تطبيقه واستقاء النتائج منه.

ويســتعرض داشــو كارما أورا رئيس مركز 
بوتان لألبحاث ودراسات إجمالي السعادة 
الوطنية، في جلسة ضمن الحوار العالمي، 
تطور تجربة بالده منذ بدايات التركيز على 
سعادة المجتمع، حتى وصولها إلى تصميم 

مؤشر بوتان إلجمالي السعادة الوطنية.
وتتميــز تجربــة بوتــان، بالحفاظ على 
التــوازن بين النمــو االقتصــادي والتنمية 
المجتمعيــة واالســتدامة البيئية والحفاظ 
علــى التراث والثقافة، مــع اعتماد مبادئ 
اإلدارة الحكومية الرشــيدة، وقد اشتهرت 
هــذه المملكــة نتيجــة اعتمــاد مفهــوم 
«الســعادة المحليــة اإلجماليــة» بدالً من 

الناتج المحلي اإلجمالي.

وضمــن جلســة مؤشــر الســعادة: تجربة 
دبي، تتناول د. عائشــة بن بشر مدير عام 
مكتــب دبي الذكية، تجربة دبي في ابتكار 
وتطوير مؤشــر الســعادة الذي يهدف إلى 
رصد مستويات الســعادة بين سكان دبي، 
بتحقيق  الكفيلــة  التوجهات  واستكشــاف 

أعلى مستويات السعادة للمجتمع.
العالمي للســعادة دور  ويبحث الحوار 
المــدن وأهميتــه فــي تحقيق الســعادة 
للســكان، وكيف يمكن للمــدن أن تعمل 
علــى تعزيــز الســعادة ورفع مســتويات 
الرفــاه، من خــالل اتباع سياســات معينة، 
وإيجــاد حلــول إبداعية لتحديــات الحياة 
اليومية. وفي جلســة بعنوان «ما هو دور 
المدن في تحقيق الســعادة؟»، يســتعرض 
لويــس ألبرتو ميا غــاالردو محافظ مدينة 
كيوتا في جمهورية تشــيلي، ود. عائشــة 
بن بشــر مدير عــام مكتب دبــي الذكية، 
ومــاري هانافيــن وزيرة التربية الســابقة 
فــي إيرلنــدا عضو مجلــس محافظة دون 
ليرا – راتداون في دبلن بإيرلندا، وأنتاناس 
موكوس المحافظ الســابق لمدينة بوغوتا 
عاصمة جمهورية كولومبيا، تجارب ملهمة 
لمبادرات وسياســات وبرامــج قادت إلى 
جعــل المــدن عناويــن للســعادة وأمثلة 

عالمية تحتذى في هذا المجال.

وتعتبــر تجربــة أنتانــاس موكــوس من 
التجــارب اإلبداعيــة في قيــادة التغيير، 
فهو باألســاس عالم رياضيات وفيلسوف، 
انتخب عــام 1995 عمدة لمدينة بوغوتا 
بعــد أن أنفق في حملته االنتخابية مبلغ 
3000 يــورو فقط، وقد تــم انتخابه بناء 
علــى تعهــده بتغيير بوغوتــا لتكون في 
طليعــة العواصــم األكثر نمــواً وتطوراً 
فــي العالــم، انتهــج سياســات مبتكرة 
فــي إقناع النــاس بالتغييــر فارتدى زي 
الرجــل الوطــواط ونــزل إلى الشــارع 
يجمــع القمامــة واســتدعى مجموعــة 
من الفنانيــن اإليمائييــن ليعلموا الناس 
الســلوك المتحضــر بكيفية نبــذ العنف 
وفض النزاعات، نجح فــي التغيير وصار 
المجتمــع أكثر تحضــراً ووعياً بمقومات 
الحيــاة، فانخفضت نســبة الجريمة إلى 

النصف.

■ أندرو أوزوالد

■ رينوكا جاغتياني

 ألينكا سميركولي

■ ميهاي تشكزنتميهاي

■ ريتشارد اليرد ■ رودريغو ماركيز

■ ماري هانافين■ روبيرت والدينغر■ ماثيو كيلنغسورث

أعلنــت القمة العالميــة للحكومات، اختيار 
طيــران اإلمــارات، للعــام الخامــس علــى 
التوالي، شــريكاً اســتراتيجياً كناقل رســمي 
لوفــود القمة، والتي تنعقــد بدورتها تحت 

شعار «استشراف حكومات المستقبل». 
وقال الشــيخ ماجد المعــال نائب رئيس 
أول لدائــرة العمليــات التجاريــة لدائــرة 
العمليــات التجاريــة في طيــران اإلمارات: 
«تجســد شــراكة طيران اإلمارات مع القمة 
العالمية للحكومات، كيفية إســهام التعاون 
القــوي بيــن القطاعين العــام والخاص في 
دعــم المناقشــات الملهمــة والمبــادرات 
االستشرافية، التي تهدف إلى تحسين ورفع 
مســتوى حياة النــاس على صعيــد العالم، 
وترســيخ مكانــة دولــة اإلمــارات العربية 

المتحدة، كمركز مستقبلي للمعرفة». 
وتعكــس هذه الشــراكة االســتراتيجية، 
التكامــل بين رســالة طيران اإلمــارات في 
تعزيــز مكانــة اإلمــارات كوجهــة رائــدة 
للعقــول والمواهب من كل أنحــاء العالم، 
وفــي المســاهمة بنمــو قطــاع الســياحة 
واالزدهــار االقتصــادي، ودور القمــة فــي 
تكريس مكانة دبي واإلمارات، كأكبر منصة 
للقاء كبــار القادة وصناع القرار والمفكرين 
والمبتكرين، لصياغــة مفهوم جديد للتقدم 
والرقي،عبر استشراف مستقبل الحكومات. 

وتشكل القمة العالمية للحكومات، منصًة 
دولية رائدة الستشراف وصناعة المستقبل، 
وتســتقطب فــي دورتهــا الخامســة، 150 
متحدثاً في 114 جلسة، ويشارك في أعمالها 
أكثر من 4 آالف شــخصية وطنية وإقليمية 

وعالمية، ضمن وفود من 139 دولة.

■ رولف التر

 يتناول البروفيسور أندرو أوزوالد أستاذ علم االقتصاد في جامعة واريك، الذي يعد 
األب المؤسس لعلم اقتصادات السعادة، في جلسة رئيسية موضوع السعادة كمقياس 
جديد الزدهار الشعوب، مسلطاً الضوء على أهمية اعتماد مقاربة جديدة تضع جانباً 
االعتمــاد المتزايد على المفهوم االقتصادي للناتج الوطني اإلجمالي كمؤشــر لقياس 

السعادة والرفاه.  

■ مارتن سليغمان



يحتفــل المجلس الوطنــي االتحادي فــي الثاني 
عشــر من شــهر فبراير 2017 بالذكــرى الـ «45» 
لتأسيســه، بعد فترة وجيزة من انطالق مســيرة 
االتحاد المباركة بتاريــخ 12 فبراير 1972م، وهو 
أكثــر قدرة وفاعليــة على تمثيل شــعب االتحاد 
وتحقيق تطلعات القيادة واستشــراف المستقبل، 
ومســاهم في مسيرة التنمية الشــاملة المتوازنة 
التي تشــهدها الدولة، في ظــل القيادة الحكيمة 
لصاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيــس الدولة، حفظه الله، راعي مســيرة تمكين 

المجلس.

وحرص المجلس الوطني االتحادي منذ تأسيســه 
على المساهمة الفاعلة في مسيرة البناء والتطور 
والتنمية متسلحاً بدعم القيادة الحكيمة ومشاركة 
المواطنين في صنع القــرار، وذلك تعزيزاً لدوره 
وتمكينــه من ممارســة اختصاصاته الدســتورية، 
فضــًال عن حرصه خالل الفصل التشــريعي الـ 16 
الحالي على تطوير أدائه باستشــراف المســتقبل 
وتبني وإطالق أول اســتراتيجية برلمانية لألعوام 
2021-2016م، التــي تعــد األولى مــن نوعها في 
تاريــخ الحيــاة البرلمانية في الدولــة والمنطقة، 
ونموذجاً للعمل البرلماني المتوازن الحكيم الذي 
يقــدم كل ما هو أفضل إلســعاد شــعب اإلمارات 
ودعــم توجهــات القيــادة الحكيمة فــي تحقيق 
مصلحــة الوطن والمواطن وتعزيــز مكانة الدولة 

وريادتها العالمية.

وحقــق المجلس الوطني االتحادي الذي عقد منذ 
تأسيســه 559 جلســة، وناقش وأقر 594 مشروع 
قانون بعد أن اســتحدث وعّدل عدداً من موادها 
وبنودهــا، وناقش 308 مواضيع عامة تتعلق بعدد 
من القطاعات المهمة ووجه 737 سؤاالً إلى ممثلي 
الحكومة، العديد مــن اإلنجازات على الصعيدين 
الداخلي والخارجي من خالل ممارسة اختصاصاته 
الدســتورية الراميــة إلى تحديــث وتطوير البيئة 
التشريعية ومناقشة القضايا التي لها عالقة مباشرة 
بشــؤون الوطن والمواطنين، والتكامل مع سياسة 
الدولة وتوجهاتها والقضايا التي تتبناها، مجســداً 
بذلك الدور المنوط به كمنبر للشــورى، في إطار 
النهضة الشــاملة التي تشــهدها الدولة في جميع 
القطاعــات والتي أســهمت في ترســيخ مكانتها 
لالتزان واالعتــدال والحكمــة وعنصراً  نموذجــاً 
أساســياً في معادلة تحقيق االســتقرار والســالم 

واألمن على المستويين اإلقليمي والعالمي.

وحــرص المجلس الوطني االتحــادي خالل الفصل 
التشــريعي الـــ 16 الذي بــدأ بتاريــخ 18 نوفمبر 
2015م على تبني وإطالق أول استراتيجية برلمانية 
بهدف تحقيق أفضل اإلنجازات للمجلس في فصله 
التشــريعي الحالــي، يتم البناء عليهــا في الفصول 
التشريعية المقبلة لمواصلة مسيرة الخير والعطاء، 
وترســيخ الوحــدة الوطنيــة والمواطنــة الصالحة 
وتعزيــز المنظومــة التشــريعية بمــا يتوافق مع 
أفضل المعاييــر العالمية، واالرتقاء بالدور الرقابي 

للمجلس بما يساهم في تحقيق رؤية اإلمارات.

وحقق المجلس ريادة عالمية القت كل الترحيب 
واإلشــادة من قبــل المجتمع الدولي باســتضافة 
وتنظيــم «القمة العالمية لرئيســات البرلمانات» 
المســتقبل»،  تحــت شــعار «متحــدون لصياغة 
بالتعــاون مع االتحــاد البرلمانــي الدولي، والتي 
عقدت في أبوظبي خالل الفترة 13-12 ديســمبر 
2016م، تحــت رعاية كريمة من ســمو الشــيخة 
فاطمة بنــت مبارك، رئيســـة االتحاد النســـائي 
العـام، الرئيــس األعلى لمؤسسة التنمية األسرية، 
رئيــس المجلس األعلــى لألمومــة والطفولة (أم 
اإلمــارات)، لتعد القمــة األولى مــن نوعها التي 
تعقــد في الــدول العربية والمنطقــة، وهي قمة 
غير مســبوقة عالمياً على صعيد العمل البرلماني 
الدولي، لما حققته من نتائج ســواء على مستوى 
تنظيــم أعمالهــا وبالنظــر إلى العــدد الكبير من 
والحكوميــة  والسياســية  البرلمانيــة  القيــادات 
والبرلمانيــات وقيادات القطــاع الخاص والعلماء 

والمنظمات الدولية والشباب.
وتوجت أعمال القمة بصدور «إعالن أبوظبي» 

الذي يحمل عنوان «متحدون لصياغة المســتقبل 
من أجــل عالم أفضل»، والذي أكد أهمية التركيز 
على تشجيع االتحاد البرلماني الدولي على النظر 
في إنشاء هيكلية الستشــراف المستقبل وتقييم 
التغييــرات المســتقبلية واالتجاهــات العالميــة 
وتأثيرها في حياة البشــر، وذلك بهدف اســتثمار 
الفرص وحشــد جهود البرلمانات في إيجاد حلول 
ناجعة للتحديات، من خالل تعاطيه مع التوجهات 

العالمية كافة.
وشــدد إعالن أبوظبي على ضرورة العمل من 
أجل تحقيق التوازن بين الجنســين في ممارســة 
العمل السياســي والبرلماني بحلــول عام 2030، 
وعلى تمكين الشــباب وتطويــر اللوائح واآلليات 
لزيــادة تمثيل الشــباب في البرلمانــات، وتعزيز 
التمكيــن االقتصــادي لهم من خالل التشــريعات 

والسياسات وخطط العمل.
وحرص المجلس الوطني االتحادي على أهمية 
إشــراك الشــباب والمخترعين في أعمــال القمة، 
بهدف رصــد أفكارهم وطموحاتهــم فيما يتعلق 
بعــدد مــن المواضيع التي ســتركز عليهــا القمة 
وهي: اجتماعيــة واقتصادية وعلمية وتكنولوجية 

وجيوسياسية.
ويأتــي حرص المجلس على إشــراك الشــباب 
في أعمال هذه القمة في إطار نجاح دبلوماســيته 
البرلمانيــة الفاعلــة في طرح موضــوع االهتمام 
بالشــباب على المستوى العالمي خالل المشاركة 
في مختلــف الفعاليات البرلمانية، ال ســيما على 

صعيــد فعاليات االتحاد البرلمانــي الدولي والتي 
نتــج عنها الموافقة على إنشــاء منتدى الشــباب 

البرلمانيين العالمي أحد أجهزة االتحاد.

وحققت الشــعبة البرلمانيــة إنجــازاً مهماً على 
المســتوى البرلمانــي العالمــي بفوزها برئاســة 
المنتدى، الذي يعد أحد مقترحات الشعبة بهدف 
تشــجيع مشــاركة البرلمانيين الشباب وإمدادهم 
بالخبــرات الالزمــة للقيام بــأدوار متميزة داخل 
أوطانهــم إضافة إلى اعتبــار المنتدى أحد اللجان 

الدائمة في االتحاد. 
وتبنى إعالن أبوظبي مقترحاً للمجلس الوطني 
االتحــادي يدعو االتحاد البرلمانــي الدولي للنظر 
في إصدار إعالن برلماني دولي في شأن التسامح، 
بهــدف تعزيز ودعم القيم اإلنســانية والتســامح 
لدعم األمن والســلم ومكافحة اإلرهاب، كما دعا 
اإلعالن برلمانات العالم إلى التواصل مع شــعوبها 
عبــر تطبيقــات التكنولوجيا الحديثــة في مجال 
االتصاالت ووسائل اإلعالم االجتماعي، مع ضرورة 
ســن التشريعات الالزمة للحد من إساءة استخدام 
هذه التطبيقات والوسائل في اإلضرار بأمن الدول 

والشعوب.

وحظــي المجلــس باهتمام ودعــم ال محدود من 
قبل المغفور له بإذن الله الشــيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان، طيب الله ثراه، تجســيداً لنهج الشورى 
وبلــورة لقناعته بأهمية مشــاركة المواطنين في 
قيادة العمل الوطني وتحمل مســؤولياتهم، وكان 
يعتبر المجلس الوطني االتحادي أحد المؤسســات 
االتحادية التي من خاللها تترسخ وتتجسد المشاركة 
السياســية للمواطنين للمساهمة في عملية البناء 

وفي مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة.

ومن الدالئل األساســية على أهمية دور المجلس 
الوطني االتحادي أن تأسيســه كإحدى الســلطات 
الدســتورية االتحاديــة الخمس التي نــص عليها 
الدســتور، تزامن مع انطــالق تجربة االتحاد على 
أيدي مؤسسين قدموا من وقتهم وجهدهم الكثير 
إلنجاح هذه التجربة، وساهموا في تأسيس عالقة 
متميزة بيــن مختلف الســلطات، لتمثل التجربة 
السياسية بمضامينها وآلياتها والرؤية التي توجهها 
نموذجــاً في دعــم القيادة ومشــاركة المواطنين 
في عملية صنع القــرار، منذ أن حدد المغفور له 
بإذن الله الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب 
اللــه ثراه، في خطاب افتتاح دور االنعقاد العادي 
األول مــن الفصل التشــريعي األول للمجلس في 
12 فبرايــر 1972 مهــام المجلــس ودوره بقوله 
«إن جماهير الشــعب في كل موقع تشــارك في 
صنع الحيــاة على تراب هذه األرض الطيبة، وفي 
بناء مســتقبل باهر ومشــرق وزاهر لنا ولألجيال 

الصاعدة من أبنائنا وأحفادنا».
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ســّجل المجلس الوطني االتحادي، باعتماد 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل 
نهيــان، رئيــس الدولة، حفظه اللــه، نهجاً 
يستند إلى اســتراتيجيات محددة الغايات 
واألهــداف والمقاصد، نجاحــاً في العمل 
البرلماني؛ إذ ســجل المجلــس ريادة على 
مســتوى الوطن العربي ومنطقة الشــرق 
األوسط، بانتخاب معالي أمل القبيسي أول 

امرأة تترأس مؤسسة برلمانية.
وجاء االنتخاب ترجمة للبرنامج السياســي 

الذي أطلقه سموه، حيث ُنظمت انتخابات 
لنصف أعضاء المجلس خالل األعوام 2006 
و2011 و2015، وتعديل دستوري رقم «1» 

لسنة 2009م.
االتحــادي  الوطنــي  المجلــس  وســجل 
ريــادة القت كل الترحيــب والتقدير على 
الصعيديــن الداخلــي والخارجي، بانتخاب 
القبيسي رئيسًة للمجلس للفصل التشريعي 
الســادس عشر في الجلسة األولى من دور 
انعقــاده العــادي األول التــي عقدها يوم 

األربعاء بتاريخ 18 نوفمبر 2015م، بصفتها 
أول امــرأة تترأس مؤسســة برلمانية على 
المستوى العربي ومنطقة الشرق األوسط، 
وهو األمر الذي يجســد مدى ما تحظى به 
ابنة اإلمارات من دعم ورعاية، وما حققته 
من نجاح، وما وصلت إليه الدولة من تقدم 
وتطور فــي القطاعات كافة، ال ســيما في 
مجال تعزيز مشاركة أبناء وبنات اإلمارات 

في عملية صنع القرار.
وفــي خطوة عــززت موقع اإلمــارات في 

مصاف الدول المتقدمة في دعم مشــاركة 
المــرأة فــي الحيــاة السياســية والعمــل 
البرلماني، تضمن مرســوم صاحب السمو 
لســنة 2007  رقــم «6»  الدولــة  رئيــس 
بتشــكيل المجلس الوطنــي االتحادي في 
دور انعقاد الفصل التشــريعي الرابع عشر 
تعييــن ثماني نســاء، وكان قد تم انتخاب 
مرشــحة واحــدة لعضويــة المجلــس في 
التجربــة االنتخابيــة األولى التي شــهدتها 
الدولة، لتشكل نســبة النساء في المجلس 

الوطني %22.2، وفي التجربة الثانية فازت 
ســيدة واحدة باالنتخاب، وتم تعيين ست 
الثالثة  التجربــة  ســيدات أخريات، وفــي 
التي جرت عام 2015 فازت ســيدة واحدة 
باالنتخاب، وتم تعيين ثماني ســيدات في 
عضويــة المجلــس، وتم بعد ذلــك تعيين 
واحدة منهن وزيرة دولة لشؤون المجلس 
الوطنــي االتحادي. ويقود صاحب الســمو 
الشــيخ خليفــة بن زايــد آل نهيان، رئيس 
الدولة، حفظه الله، مسيرة تمكين المرأة، 

لتتبــوأ أعلى المناصب في المجاالت كافة، 
مســتكمًال خطة الدولة االستراتيجية التي 
اســتهدفت المــرأة فــي بدايات تأســيس 
الدولــة، وركزت في حينهــا على تعليمها 
دبي ــ البيان وتمكينها.  
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2016

ساهمت التعديالت الدســتورية لسنة 2009م، 
فــي تمكيــن المجلــس الوطني االتحــادي من 
ممارســة اختصاصاتــه التشــريعية والرقابيــة 
والسياسية، والتي شــملت تعديل المادتين 72 
و78 مــن الدســتور اللتين أتاحتــا تمديد مدة 
عضوية المجلس من عاميــن إلى أربعة أعوام، 
وتمديد دور االنعقاد إلى مدة ال تقل عن سبعة 
أشــهر، وذلك ابتــداء من األســبوع الثالث من 
شهر أكتوبر من كل عام.  كما تم تعديل المادة 
85 من الدســتور إلعطاء المجلس ســلطة أكبر 
في مــا يتعلق بالئحته الداخليــة، حيث يتولى 
المجلس وضع مشــروع الالئحــة وتصدر بقرار 
من رئيــس االتحاد بناء علــى موافقة المجلس 
األعلــى لالتحــاد، وتــم تعديل المــادة 91 من 
والمعاهدات  باالتفاقيات  والمتعلقة  الدســتور 
التــي تبرمهــا الدولــة، حيث يحــدد بقرار من 
التي  رئيس االتحــاد االتفاقيــات والمعاهدات 
يتوجب أن تعرض علــى المجلس الوطني قبل 
دبي ــ البيان  التصديق عليها. 

نجــح المجلس الوطنــي االتحــادي، من خالل 
ممارسة الدبلوماسية البرلمانية، في بناء عالقة 
متميــزة لــدوره الفاعل، ضمن مشــاركاته في 
فعاليات االتحاد البرلماني الدولي الذي يعد من 
أعرق وأقدم االتحادات البرلمانية على مستوى 
العالــم، وُأّســس عــام 1889، ليعــد المجلس 
المؤسســة البرلمانيــة الوحيدة على مســتوى 
العالــم التي أبرمت اتفاقيــة ثنائية مع االتحاد، 
تضمنــت عدداً مــن البنود التي ســتفتح أبواباً 

كثيرة للتعاون مع مختلف برلمانات العالم.

جسد صدور الالئحة الداخلية الجديدة للمجلس 
الوطني االتحادي الصادرة بقرار صاحب السمو 
الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 
حفظه الله، رقم 1 لســنة 2016، حرص صاحب 
السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس 
الدولة، حفظه اللــه، على تفعيل دور المجلس 
وتمكينــه ليكــون ســلطة مســاندة ومرشــدة 

وداعمة للحكومة.
وعملــت الالئحــة الجديدة علــى أن يكون في 
المجلــس أكبــر قدر مــن الفاعليــة وااللتصاق 
بقضايا الوطن وهموم المواطنين التي تترســخ 
بقيــم المشــاركة الحقة ونهج الشــورى، حيث 
تضمنت الالئحــة الجديدة عدداً من التعديالت 
المتعلقة باختصاصات أجهزة المجلس وتطوير 
الممارســة البرلمانية وفق أفضل الممارســات 

البرلمانية.
وجاء انطالق الفصل التشــريعي السادس عشر 
للمجلس الوطنــي االتحادي بعــد إجراء ثالث 
تجربــة انتخابية، والتي جــرت بتاريخ 3 أكتوبر 
2015م، وتــم خاللهــا زيــادة أعــداد الهيئات 
االنتخابية زيادة هي األكبر، والتي ارتفعت مما 
يقارب سبعة آالف، عام 2006م، في أول تجربة 
انتخابيــة إلــى 224 ألف ناخب، لتجســد هذه 
الزيادة في أعــداد الهيئــات االنتخابية، حرص 
القيادة على تمكين المواطنين من الفاعلية في 

مسيرة التنمية السياسية. دبي ــ البيان 



وفــي خطابه أمام المجلــس الوطني االتحادي 
في افتتاح دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل 
التشــريعي الثالــث، أكــد المغفور له بــإذن الله 
الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، 
أهمية المشاركة الشــعبية في مسؤولية النهوض 
بالوطــن فقال، رحمــه الله: «إن مســؤولية بناء 
النهضــة في هذا البلد ال تقع على عاتق الحكومة 
وحدهــا، ولكن الشــعب الذي تمثلونه يشــارك 
في هذه المســؤولية، ويشــارك بالــرأي والفكر 
والمشــورة وبالعمــل الدائــب والجهــد الخالق 

والتعاون المخلص».

وحــرص المغفور له بــإذن الله الشــيخ زايد بن 
ســلطان آل نهيان، طيب الله ثــراه، على تضمين 
الدســتور عدداً من المــواد المتعلقــة بالمجلس 
الوطنــي االتحادي، والتي تعبر بشــكل دقيق عن 
نهج الشورى في دولة اإلمارات وفي فكر المغفور 
له بإذن الله الشــيخ زايد، الذي كان يطالب دائماً 
بإتاحــة الفرصة أمام كل عضو من أعضاء المجلس 
ليقــول رأيــه بصراحة تامــة ويعبر عــن مطالب 
واحتياجات المواطنين بأمانة مطلقة، وكان رحمه 
اللــه يوجه أعضــاء المجلس بالتفانــي في خدمة 
الدولة والتعاون مع جميع مؤسسات الدولة ومع 

الوزراء لتعزيز دور وسيادة الدولة.
فقد نصت المادة 14 من الدستور على ما يلي: 
«المســاواة، والعدالة االجتماعيــة، وتوفير األمن 

والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من 
دعامات المجتمع، والتعاضد والتراحم صلة وثقى 
بينهــم»، كما نصت المــادة «77» علــى ما يلي: 
«عضو المجلس االتحادي ينوب عن شعب االتحاد 
جميعه، وليس فقط عن اإلمارة التي يمثلها داخل 
المجلــس»، فيما نصت المادة 81 على ما يلي: «ال 
يؤاخذ أعضــاء المجلس عما يبدونــه من األفكار 
واآلراء في أثناء قيامهــم بعملهم داخل المجلس 
أو لجانه»، ونصت المادة 86 على: «أن جلســات 
المجلــس علنيــة»، والمادة 87 نصــت على: «إن 
مــداوالت المجلس ال تكــون صحيحة إال بحضور 
أغلبية أعضائه، وأن القرارات ال تصدر إال باألغلبية 

المطلقة ألصوات األعضاء الحاضرين».

وتشــهد مسيرة الحياة البرلمانية في عهد صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان، رئيس 
الدولــة، حفظــه اللــه، محطات مهمة ســاهمت 
في تمكيــن المجلس مــن ممارســة اختصاصاته 
الدســتورية وتعزيــز نهج الشــورى والمشــاركة 

السياسية للمواطنين.
وشــهدت مســيرة الحياة البرلمانيــة في عهد 
صاحــب الســمو رئيــس الدولة، محطــات مهمة 
ســاهمت في تمكين المجلــس الوطني االتحادي 
من ممارســة اختصاصاته الدستورية وتعزيز نهج 
الشــورى ومشــاركة المواطنين في صنع القرار، 
وذلــك تنفيــذاً لبرنامــج التمكيــن الــذي أعلنه 

ســموه عام 2005م، الذي يســتهدف تمكين أبناء 
وبنات اإلمارات في شتى مواقع العمل للمساهمة 
في مســيرة التنميــة المتوازنة الشــاملة، ترجمة 
لرؤية سموه التي تعتبر اإلنسان هو هدف التنمية 

وغايتها وأنه في الوقت ذاته أداتها ووسيلتها.

وتعد انتخابات 2015م محطة جديدة في مسيرة 
نجاح برنامج التمكين السياسي الذي أعلنه صاحب 
الســمو رئيــس الدولة، حفظه الله، والذي رســم 
بشموليته وعمقه مقاصد دولة اإلمارات للمرحلة 
المقبلة من خالل سعيه إلى تهيئة جميع الظروف 
الالزمــة إلعداد مواطن أكثر مشــاركة وإســهاماً 
فــي قضايــا مجتمعه وأكثــر فعالية فــي التعبير 
عــن رأيــه ومتطلباته عبر اعتماد منهج الشــورى 
وتعزيز المشاركة السياسية حول مختلف القضايا 
والمسائل، وذلك باالستماع إلى المواطنين وتلبية 
متطلباتهــم لتحقيق الغاية العليــا، وهي مصلحة 
الوطن والمواطــن، ليؤكد أن دولة اإلمارات ومن 
خالل برنامج التمكين السياســي تســعى وبثبات 
إلى بناء نموذج في المشــاركة السياسية متناسب 
مع تراثها وعرفها وهو الطريق األنسب واألصوب.

ويجسد تأكيد صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه 
الله، عندمــا قال: «إن إيماننا بالمشــاركة كفكرة 
وحرصنــا على توفير كل أســباب الممارســة لها 

يجعلنا واثقيــن بأن تجربتنا البرلمانية ســتمضي 
إلى األمام وتتطــور مع األيام لما فيه خير الوطن 
ومصلحــة المواطنيــن»، إن مســيرة المشــاركة 
والعمل البرلماني فــي دولة اإلمارات كانت على 
الدوام مســيرة واعية نابعــة من ظروف واحتياج 
وخصوصيــة مجتمع اإلمــارات وأن الدولة تتبنى 
التدرج المدروس كنهج أثبت نجاحه وأن ما تتميز 
به الدولة من مكانة مرموقة اآلن على المســتوى 

الدولي هو أحد ثمار هذه السياسة الحكيمة.

ويشــكل خطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايــد آل نهيان رئيــس الدولة، حفظــه الله، في 
افتتــاح دور االنعقــاد العــادي األول من الفصل 
التشــريعي الســادس عشــر بتاريــخ 18 نوفمبر 
2015م، الــذي ألقــاه نيابــة عن ســموه صاحب 
السمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب 
رئيــس الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، 
محفزاً وطنياً للعمل وبذل قصارى الجهد للحفاظ 
علــى منجزات دولة االتحاد والتضحية في ســبيل 
رفعة الوطن والعمل الدائم على تلبية احتياجات 
المواطنين، وتحقيــق مزيد من االزدهار والنجاح 
للتجربة البرلمانية التي تسير بخطى ثابتة لتحقق 
أهدافهــا في تمكيــن المواطنين من المشــاركة 
الفاعلة في عملية صنع القرار وفي المساهمة في 

مسيرة التنمية المتوازنة الشاملة.
وقــال صاحب الســمو رئيس الدولــة، حفظه 
اللــه، في خطاب االفتتاح: «بســم اللــه وتوفيقه 
افتتحنا اليوم الجلســة ونهنئ شعبنا وقيادته بهذه 
المناســبة، وندعو الله العلــي القدير أن يوفقكم 
إخواني أعضاء المجلس الوطني االتحادي لترسيخ 
بناء وأســس االتحاد الذي أرسى قواعده المغفور 
له بإذن الله الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وإخوانه 

الحكام المؤسسون».
وأكد ســموه أن انعقاد المجلس اليوم يأتي في 
ظــروف وتحديات أصبحت فيهــا دولتنا أكثر قوة 
وتالحماً وطنياً بين الشعب والقيادة، ونوه سموه 
ببطوالت قواتنا المســلحة التي ترفع رايات العز 
والمجد بانتصاراتها وإنجازاتها الوطنية والقومية.

ودعا ســموه أعضاء المجلــس الوطني إلى أن 
يكونوا همزة وصل بين حكومته والمواطنين على 
امتــداد مســاحة الوطن، مؤكداً ســموه أن دولتنا 
الحبيبة تحافــظ على مكتســباتها الوطنية بفضل 
تضحيــات أبنائهــا في قواتنا المســلحة الباســلة، 
ودعاهــم إلــى أن يلتزمــوا بواجباتهــم الوطنية 
وخدمــة وطنهم ومجتمعهم أمــام الله تعالى ثم 

أمام الشعب.

وأعــرب المجلــس الوطني االتحــادي عن عميق 
االعتزاز والعرفان لقيادة صاحب الســمو الشــيخ 
خليفة بــن زايد آل نهيان رئيــس الدولة، حفظه 
اللــه، الحكيمــة، وإخوانه أصحاب الســمو أعضاء 
المجلــس األعلى لالتحــاد حكام اإلمــارات التي 
جعلت اإلمــارات رمزاً للعــزة والمنعة والتقدم، 
ليس في عيــون اإلماراتيين فحســب، وإنما لدى 

شعوب المنطقة والعالم. 
وأكــد المجلــس الوطنــي االتحــادي أن معالم 
مســيرتنا للوصول بالتجربة البرلمانية والمشــاركة 
السياســية إلــى مقاصدهــا، كما جســدها صاحب 
الســمو رئيس الدولة، حفظه الله، واضحة المعالم 
وتمضــي بخطــوات واثقة بنهج متــدرج وتكاملي، 
بحيــث تتحقق مختلــف جوانب التنميــة والتقدم 
االقتصادي والثقافي والحضاري، جنباً إلى جنب مع 
خطط التمكين السياســي، غايتها اإلنســان وتنمية 
القــدرات البشــرية، والتعاون والتنســيق بين كل 
مــا هو اتحــادي ومحلي، إلبــراز دولتنــا كنموذج 
لمجتمع عصري متطور ومنفتح يســتمد مرجعيته 
مــن معتقداتنا وقيم شــعبنا وخصوصيــة مجتمعنا 
وإرث آبائنا، جاء ذلك في رد المجلس على خطاب 
صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في افتتاح 
دور االنعقــاد العادي األول من الفصل التشــريعي 
الســادس عشــر للمجلس الوطني االتحــادي، الذي 
وافــق عليه في الجلســة الثالثة مــن دور االنعقاد 
العــادي األول التي عقدهــا بتاريخ 5 يناير 2016م، 
أشــاد فيــه برؤية الدولــة وجهودها فــي مكافحة 
ونبــذ اإلرهاب والتطرف بكل صوره ودواعيه، وأياً 
كان مصدره، كونه ال دين وال جنســية له، ويتنافى 
كلية مع مبادئ ديننا اإلســالمي الحنيف ووسطيته 
واعتداله، وقيمنا األصيلة التي كرست موقع الدولة 
واحة للتعايش والسالم في المنطقة، ُيقيم عليها في 

تناغم وسالم أكثر من مئتي جنسية.
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عقــد المجلس الوطني االتحادي ألول مرة 
في تاريخه خالل الفتــرة من 25-24 يناير 
التشــاوري  البرلمانــي  الملتقــى  2016م، 
األول تحت عنوان «استشراف المستقبل»، 
لمناقشــة وضع أول اســتراتيجية برلمانية 
شاملة لفصله التشريعي الحالي، وفق أفضل 
الممارســات البرلمانيــة العالميــة، والتي 
تتضمن الرؤية والرسالة والقيم واألهداف 
الخمســية،  االســتراتيجية  واالتجاهــات 
وهي: التشــريعية والرقابية والدبلوماسية 

البرلمانية والمشــاركة والتواصل وتمكين 
األمانة العامة للمجلس.

وتســتند اســتراتيجية المجلس البرلمانية 
إلــى مجموعة مــن المنطلقــات الوطنية، 
لتعكس فكر القيادة الرشيدة ومنها برنامج 
التمكين السياســي لصاحب السمو الشيخ 
خليفــة بن زايد آل نهيــان، رئيس الدولة، 
حفظــه اللــه، الــذي أعلنه عــام 2005م، 
ورؤيــة دولــة اإلمارات العربيــة المتحدة 
2021، والبرنامج الوطني «العشــر نقاط»، 

والسياســات العامــة للدولــة وتطلعــات 
وطموحــات القيــادة الرشــيدة وشــعب 
دولــة اإلمارات، والتوجيهــات والتوصيات 
التــي طرحت خالل اللقــاءات مع صاحب 
السمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكــم دبي، رعــاه الله، وصاحب الســمو 
الشــيخ محمــد بن زايــد آل نهيــان، ولي 
عهد أبوظبي نائــب القائد األعلى للقوات 
المســلحة، وأصحاب السمو الشيوخ حكام 

اإلمارات، مع الســادة أعضاء المجلس في 
فصله التشريعي السادس عشر.

واعتمــد الملتقــى الــذي حمــل عنــوان 
مــع  تماشــياً  المســتقبل»  «استشــراف 
الرشــيدة  القيــادة  وتطلعــات  توجهــات 
واســتراتيجيتها خالل  المستقبلية  ورؤيتها 
الســنوات المقبلــة، على آليــات التفكير 
المنهجــي للوصــول الســتراتيجية تواكب 
طموحات الدولة التي تســعى إلى إســعاد 
المواطنين وتحقيــق أعلى المراكز الريادة 

والمؤشــرات التنافســية العالمية، ولوضع 
أهــداف ومبــادرات اســتراتيجية وبرامج 
مختلفــة وخاصة المجتمعيــة التي يمكن 
من خاللها تجســيد حــرص المجلس على 
أن يكون ســلطة مساندة ومرشدة وداعمة 
للسلطة التنفيذية، والعمل بشكل وثيق مع 
الحكومة لتحقيق الســعادة لشــعب دولة 
اإلمــارات، ودعم مســتوى الخدمات التي 
تقدم له في شــتى القطاعات، والمساهمة 
في تحقيق مؤشــرات التنمية المســتدامة 

الشــاملة وفق أفضــل المعاييــر العالمية 
والمؤشــرات التنافســية بما يخــدم صالح 
الوطن ورفعة شــأنه بين األمــم. وتنطلق 
منهجيــة االســتراتيجية مــن الحاضر إلى 
استشــراف المستقبل للمســاهمة بفعالية 
في مســيرة التنمية المســتدامة الشــاملة 
دبي ــ البيان المتوازنة لدولة اإلمارات.  
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حققت المشــاركات والزيارات الرســمية التي 
قامت بها وفود الشــعبة البرلمانيــة اإلماراتية 
برئاســة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي 
إلــى:  الوطنــي االتحــادي،  المجلــس  رئيــس 
جمهوريــة مصــر العربية، والمملكــة األردنية 
الهاشمية، وجمهورية النمسا، ومملكة بلجيكيا، 
روســيا  وجمهورية  كازاخســتان،  وجمهوريــة 
االتحاديــة، وجمهوريــة فرنســا، وجمهوريــة 
إيطاليا، وسويســرا، ومملكة البحرين، فضًال عن 
استقبال نحو 60 وفداً برلمانياً ودبلوماسياً داخل 
المجلــس، نتائــج إيجابية كبيرة ونجاحــاً بارزاً 
على جميــع الصعد، وبهــدف مواكبة توجهات 
الدولة وسياستها الرسمية، حققت الدبلوماسية 
البرلمانية إنجازاً بإنشــاء لجان صداقة برلمانية 

مع برلمانات قرابة 30 دول إقليمية ودولية.
وحققت الشــعبة البرلمانية اإلماراتية للمجلس 
الوطني االتحادي عبر ممارســتها ألرقى معايير 
الدبلوماســية البرلمانيــة التي تواكــب خاللها 
سياســة الدولة الخارجية، من خالل مشــاركتها 
في 70 نشاطاً على مستوى االتحادات اإلقليمية 
والدوليــة والزيــارات البرلمانيــة والمؤتمرات 
المتخصصــة، العديد مــن النتائج اإليجابية، من 
أبرزهــا: تعزيــز التواصــل مع شــعوب العالم 

وبرلماناته وتفعيل المشاركة المجتمعية.

حرصــت الشــعبة البرلمانيــة اإلماراتية، خالل 
الفصل التشــريعي الســادس عشر، على تحديد 
أســس ثابتة ومبادئ محددة تطرح بشكل دائم 
علــى أجنــدة أعمــال المجلس في مشــاركاته 
الخارجيــة، مــن أبرزها وأهمهــا: قضية الجزر 
اإلماراتية الثالث «طنب الكبرى وطنب الصغرى 
وأبوموســى» المحتلة من ِقبل ايــران، واألمن 
الوطنــي اإلماراتــي، واألمن الوطنــي الخليجي 
والعربي، والســالم وتحقيق األمن واالســتقرار 
فــي منطقة الشــرق األوســط، وتأكيد ضرورة 

الحل السلمي بالحوار لمختلف القضايا.

يشارك المجلس الوطني االتحادي بوفد برئاسة 
معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيســي رئيسة 
المجلس فــي فعاليات المؤتمر الثاني للبرلمان 
العربي ورؤســاء المجالس والبرلمانات العربية 
الذي ســيعقد في مقر األمانــة العامة لجامعة 

الدول العربية بالقاهرة.
ويضــم وفــد المجلس فــي عضويتــه كًال من: 
جاســم عبدالله النقبــي وخالد علــي بن زايد 
الفالسي وعائشة سالم بن سمنوه ومحمد أحمد 

اليماحي.
وســيتم خالل االجتماعات إلقاء كلمات لرؤساء 
البرلمانات واألمين العام لجامعة الدول العربية 
وإقرار وثيقــة المؤتمر الثاني لمؤتمر رؤســاء 
البرلمانــات ومناقشــة عدد مــن القضايا منها: 
القضية الفلسطينية والتضامن العربي والمبادرة 
السياســية العربية لمعالجة المشكالت العربية 
ورفــض التدخل في الشــؤون الداخلية وصيانة 
األمــن القومي العربــي والتنمية المســتدامة 
الشــباب  العربي وتمكين  والتعاون االقتصادي 

والمرأة. أبوظبي - وام
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 قال صاحب الســمو الشيخ ســعود بن صقر 
القاســمي عضو المجلــس األعلى حاكم رأس 
الخيمــة: إن دولتنا رمــز عزتنا وفخر حاضرنا 
ومستقبلنا تحت قيادة صاحب السمو الشيخ 
خليفــة بــن زايد آل نهيــان رئيــس الدولة، 
حفظه الله، الذي فــي ظله قامت دولة بنت 
صــروح المجد ورفعت رايات العلم وصنعت 

إنجازات أبهرت العالم.
وكان صاحب الســمو الشــيخ حاكم رأس 
الخيمة شهد مساء أول من أمس عرض الفيلم 
الوثائقــي «رأس الخيمــة 10 فبرايــر» الذي 
يحكي مســيرة اإلمارة فــي التاريخ الحديث 
والمعاصر. وأشار سموه إلى ما احتواه الفيلم 
الوثائقي الذي يحكي قصة تاريخ رأس الخيمة 
كمهــد للحضارة القديمة، ذلــك الجزء المهم 

من تاريخ دولتنا عبر العصور الماضية، وأتاح 
الفرصــة لألبناء من جيــل اليوم للتعرف على 
جزء مهم من تاريخ دولتهم الضاربة في عمق 
التاريخ، مشــيدا بالجهــود الكبيرة التي بذلها 
القائمون والمشــاركون في الفيلم من خالل 
إخراجه بالمستوى الذي نال إعجاب الحضور.
 وشــهد الفيلم إلى جانب سموه، الشيخة 
هنا بنت جمعة الماجد حرم صاحب الســمو 
حاكــم رأس الخيمة، والشــيخ عمر بن صقر 
القاســمي، والشــيخ أحمد بن صقر القاسمي 
رئيس دائــرة الجمارك رئيــس مجلس إدارة 
هيئــة المنطقــة الحــرة، والشــيخ أحمد بن 
ســعود بن صقر القاســمي، والشيخ خالد بن 
ســعود بن صقر القاســمي، والشيخ عمر بن 
عبدالله القاســمي، والمهندس الشــيخ سالم 
بن ســلطان بن صقر القاســمي رئيس دائرة 
الطيــران المدني، والشــيخ صقر بن خالد بن 

حميد القاســمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، والشيخ 
محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية 
االقتصادية، والشــيخ صقر بن محمد بن صقر 
القاســمي، والشيخ أرحمه بن سعود بن خالد 
القاســمي نائــب مدير عام شــركة أســمنت 
االتحــاد بــرأس الخيمة، والشــيخ محمد بن 
حميد بن عبدالله القاســمي العضو المنتدب 
لهيئــة المنطقة الحــرة، والشــيخ محمد بن 
ســعود بن خالد القاســمي، إلــى جانب عدد 
من الشــيوخ وأعيــان القبائل والمســؤولين 

والمثقفين واإلعالميين والحضور.
 وتحدث الفيلم عن التاريخ القديم لإلمارة 
وأهم شــخصياته مثــل عالم البحــار العربي 
اإلماراتــي أحمــد بــن ماجد الــذي ولد في 
مدينــة جلفار برأس الخيمة منذ ما يزيد على 

خمسمائة عام.

حضر سمو الشــيخ منصور بن محمد بن 
راشــد آل مكتوم، حفل االســتقبال الذي 

أقيم بمناسبة أفراح آل الكعبي.
 وحضر الحفل في قاعة الرمال لألفراح 
علــى طريق دبي العين، عــدد من ذوي 

العروسين وأبناء القبائل.
 كما حضر سموه حفل االستقبال الذي 
أقيم مســاء أمــس في المركــز التجاري 
العالمي، بمناســبة زفاف محمد سليمان 
خليفة السويدي، إلى كريمة ثاني محمد 

بن قطامي السويدي.
 وحضر ســموه أيضاً حفل االســتقبال 
الذي أقيم مساء أمس في منطقة جميرا، 
بمناســبة زفاف منصــور خليفة بن ناصر 
المنصــوري، إلــى كريمة ســعيد محمد 

سعيد الطاير.
 وحضر الحفلين عدد من ذوي وأقارب 

العريسين وأعيان البالد واألصدقاء.

■ منصور بن محمد خالل أفراح السويدي بحضور ضاحي خلفان |  تصوير: سيف محمد 

■ سموه خالل حضوره أفراح الكعبي

■  .. وسموه خالل حضوره أفراح المنصوري

■ سعود بن صقر خالل حضوره عرض الفيلم الوثائقي    |وام 

حضر ســمو الشــيخ طحنون بن محمد آل 
نهيــان ممثل حاكم أبوظبــي في المنطقة 
الشــرقية، والفريق ســمو الشيخ سيف بن 
زايــد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية، وسمو الشيخ خالد بن زايد 
آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد 
العليا للرعاية اإلنسانية وذوي االحتياجات 
الخاصة، حفل االستقبال الذي أقامه محمد 
الغبشــي علي الشــريفي بمناســبة زفاف 
نجليــه أحمــد، إلى كريمة الدودة ســويد 
العامري، ومبارك، إلى كريمة محمد سهيل 

مدية الشريفي.
 كمــا حضــر الشــيخ ذيــاب بــن طحنون 
آل نهيــان الحفــل الذي - أقيــم في قاعة 
العيــن للمؤتمــرات - بمنطقــة الخبيصي 
فــي مدينــة العيــن، وتخلله عــروض من 
 الفنــون الشــعبية واألهازيج مــن التراث
 اإلماراتي.    العين - وام 

انتقلت إلــى رحمة اللــه تعالى مريم 
بنــت عبيــد بن كــرم والــدة الدكتور 
المديرين  الكرم رئيس مجلس  عبدالله 
مديــر عــام هيئــة المعرفــة والتنمية 
الجنازة  البشرية بدبي. وســتقام صالة 
في مســجد الصحابة في الشارقة بعد 
صــالة ظهر غــد األحد، فيما ســيتقبل 
أبناؤهــا عبد الرحمن وعلي وعيســى 
وعبد الله وســلطان الكــرم العزاء في 
مجلــس ضاحية مويلــح مقابل جمعية 

الشارقة التعاونية في القرائن.
وســيكون عزاء النســاء فــي منزل 
المرحومــة بــإذن الله فــي القرائن 2 
 على امتداد جســر 5 إلــى دوار مصلى 
الشارقة - البيان البديع.  

أكــد اللواء محمد ســعيد المــري، مدير 
اإلدارة العامة إلســعاد المجتمع بشرطة 
دبــي، أنهم ماضون في إطالق المبادرات 
اإلنســانية دعماً لمبادرة عام الخير التي 
أعلن عنها صاحب الســمو الشيخ خليفة 
بــن زايد آل نهيان رئيــس الدولة حفظه 
اللــه، ووجــه بتفعيلهــا صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبــي رعاه اللــه، موضحاً أن هــذا النهج 
لطالما سارت عليه القيادة العامة لشرطة 
دبي طوال ســنوات، إيمانــاً منها بدورها 
المجتمعي إلى جانب األمني، وأن العمل 

على ترســيخ القيم النبيلة كالعطاء وفعل 
الخير من شــأنها تعزيز الروح اإلنســانية 

بين أفراد المجتمع.
جــاء ذلك خالل تدشــين اللواء المري 
مبــادرة «في الحركة بركة» التي أطلقتها 
اإلدارة العامــة إلســعاد المجتمع ممثلة 
بإدارة الشؤون الرياضية، والتي تستهدف 
كبار السن في إمارة دبي بغرض توعيتهم 
بأهمية الرياضــة والغذاء الصحي، إضافة 
لتقديــم فحوص مجانية لهم بالتعاون مع 
مستشــفى ثومبي في دبــي. وقال اللواء 
المــري إن اإلمارات من الــدول الرائدة 
في المشــروعات اإلنســانية والمبادرات 
الخيرية، وعطاءهــا امتد لماليين الفقراء 
والمحتاجيــن في كافة أنحاء العالم، ليس 

بالمال وحســب وإنمــا بالتعليم والعالج 
والعمــران وغيرهــا، لذلــك فليــس من 
الغريــب أن نجدهــا اليوم وقــد أعلنت 
هذا العام عامــاً للخير تدعو فيه الجميع 
للمشــاركة بالعطاء وتغيير حياة اآلخرين 
وتحقيــق نقلــة نوعيــة ومؤثــرة فيهم، 
مؤكداً أن عطــاء دولة اإلمارات ال ينتهي 
وال حــدود له، وعاماً تلــو اآلخر تفاجُئنا 
بأفكارها العظيمة ومشــاريعها اإلنسانية 
ذات التأثيــر الممتد. بــدوره قال العقيد 
علــي خلفــان المنصــوري، مديــر إدارة 
الشؤون الرياضّية، إن مبادرة «في الحركة 
بالديمومة واالســتمرار،  تتســم  بركــة» 
ألن جوهرها يرّســخ فكر التطوع كمبدأ 

إنساني يقّوي أواصر المجتمع.

 –

أصيب 7 أشــخاص بينهم 4 مواطنين 
و3 آخرون من الجنســية اآلســيوية 
بإصابات بســيطة، في حادث تدهور 
مركبة وقع مســاء أمــس في طريق 
وادي البيح، بحسب ما أعلنته القيادة 

العامة لشرطة رأس الخيمة.
وتفصيــًال، أفــاد الرائد ســالم بو 
رقيبة من قســم الدوريات بالشرطة، 
بأنه فــور تلقي البالغ عــن الحادث 
توجهــت فرقــة اإلنقاذ واإلســعاف 
الوطني ودوريات المرور والشــرطة 
التعامل  باشــرت  الموقع، حيث  إلى 
الموقف والوقوف على أســباب  مع 

الحادث، وتقديم اإلســعافات األولية 
مستشــفى  إلى  ونقلهم  للمصابيــن، 

صقر الحكومي. 
وتبيــن أن المركبــة انحرفت عن 
مســارها ونزولهــا عن الشــارع إلى 
الوادي بعد فقدان قائدها الســيطرة 
عليهــا، حيــث وصفــت اإلصابــات 
بالبسيطة. وال تزال التحقيقات جارية 
لمعرفة مســببات الحــادث. ودعت 
القيادة العامة لشــرطة رأس الخيمة 
والحذر  الحيطــة  بتوخي  الســائقين 
الزائــدة والتجاوز  وتجنب الســرعة 
الخاطئ والتقيد بقواعد الســير على 
الشارع العام وخاصة السريع واتخاذ 

إجراءات السالمة الالزمة.

الدكتور يوســف عيســى  حضــر 
الدولة  ســفير  الصابــري  حســن 
العرض  بولنــدا،  لــدى جمهورية 
فيتولــد  قدمــه  الــذي  الســنوي 
خارجية  وزير  فاشتشيكوفســكي 
جمهوريــة بولندا حــول أولويات 
لعام  البولندية  الخارجية  السياسة 
البولندي،  البرلمــان  أمام  2017م 
بحضــور الرئيس البولندي أندجي 
دودا ورئيســة الــوزراء البولندية 

بياتا شيدلو.
الســنوي  العــرض   كمــا حضــر 
أعضــاء الحكومة وممثلو الســلك 
الدبلوماســي المعتمــدون لــدى 

جمهورية بولندا.
 ونــوه وزير الخارجيــة البولندي 
في خطابه إلى أن بالده تنظر إلى 
منطقة الشــرق األوســط وشمال 
أفريقيــا ليــس فقــط في ســياق 
التحديــات الحالية، بــل أيضا في 
إطــار الفــرص المتاحة، ال ســيما 
االقتصادي،  التعــاون  مجــال  في 
والدليــل على ذلك زيــادة حجم 
التبادل التجاري مع دولة اإلمارات 

والمملكة العربية السعودية.
 وأشــار إلــى أنــه يخطــط خالل 
عــام 2017 لزيارة عدد من بلدان 
الشرق األوسط وأفريقيا من بينها 
وارسو - وام  دولة اإلمارات.  

شــهد العقيــد الدكتــور خالد حمد 
الحمادي مديــر إدارة معهد بحوث 
الشــرطة، بقاعة حميد ســيف بمقر 
القيادة، ورشــة عمل «شــرح جائزة 
وزير الداخلية للتميز»، التي نظمتها 
إدارة االســتراتيجية وتطويــر األداء 

الشــارقة، بحضور عدد من  بشرطة 
كبار الضباط بشرطة الشارقة. 

وتطــرق النقيــب يونــس محمد 
رئيس قسم التميز المؤسسي بإدارة 
االســتراتيجية وتطويــر األداء إلــى 
شــرح تفاصيل جائزة وزير الداخلية 
العام، وإلى تفاصيل  لمرحلة المدير 
الجائزة والجدول الزمني المقرر لها، 

التــي طرأت على  التعديالت  وأهم 
آلية الجائزة هذا العام. 

وفــي ختام أعمــال الورشــة تم 
الرد على االستفســارات التي تقدم 
الجائــزة  حــول  المشــاركون  بهــا 
ونظام وخطوات االشــتراك بها على 
فرق  الفردي ومستوى  المســتويين 

العمل.

تتأثر الدولة بحالة من عدم االستقرار 
الجــوي تســتمر حتى يــوم األربعاء 
المقبــل ويتوقــع المركــز الوطنــي 
لألرصــاد الجويــة والــزالزل تزايــد 
كميات السحب على مناطق متفرقة 
يوم غد وذلك مــع تعمق المنخفض 
الجــوي في طبقات الجو العليا تكون 
مصحوبــة بســقوط أمطــار متفرقة 
وعلى فتــرات متفاوتــة، تتركز على 
الســواحل والجزر وشــمالي وشرقي 
الشرقية  المرتفعات  تشــمل  الدولة، 
المناطــق  مــن  المناطــق  وبعــض 

الشمالية.
الوطنــي لألرصاد  المركز  ووفــق 
الجوية والزالزل تكون الرياح شرقية 
إلى جنوبية شــرقية معتدلة السرعة 
تنشط على أغلب المناطق وقد تكون 

قوية أحياناً على البحر ومع السحب 
للغبــار  مثيــرة  وتكــون  الركاميــة، 
المكشــوفة  المناطق  واألتربــة على 

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية األفقية 
المناطق، والبحر متوسط  على بعض 
الموج في الخليج العربي وبحر ُعمان 
اليوم السبت يصبحان مضطربين من 

يوم األحد وحتى نهاية الفترة.
كمــا يتوقــع أن يكون طقــس اليوم 
غائماً بوجه عــام ومغبراً أحياناً على 
بعــض المناطق وقد تســقط أمطار 
خفيفــة أحياناً على بعــض المناطق 
خفيفة  والريــاح  والجزر،  الشــمالية 
إلى معتدلة الســرعة تنشط ليًال على 
الخليــج العربــي مع توالــي ارتفاع 
درجات الحــرارة على أغلب مناطق 

الدولة.
لدرجات  المتواصــل  االرتفــاع  ومع 
الحــرارة ســجلت أمس أقــل درجة 
حــرارة في جبل جيس برأس الخيمة 
بواقــع 8.4 درجــات للصغــرى عند 

الساعة السادسة والربع صباحاً.

الوطنــي لألرصاد  المركز  جــدد 
الجويــة تحذيراتــه بشــأن أخذ 
الحيطــة والحــذر مــن انخفاض 
مدى الرؤية األفقية بسبب الغبار 
المثــارة وكذلــك مع  واألتربــة 
باالبتعاد  ونصح  األمطار،  سقوط 
عــن تجمعــات الميــاه بالقرب 
من المرتفعات الشــرقية، وعدم 
ارتياد البحر أو ممارسة األنشطة 
من  اعتباراً  البحرية والرياضــات 

يوم غد.

■ سيف بن زايد مع الحضور    |   وام  ■ طحنون بن محمد وخالد بن زايد خالل الحفل
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أشاد مسامي أندو المدير التنفيذي لمنظمة 
التجــارة الخارجيــة اليابانيــة «جيترو» في 
منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا، 
بالتنظيم المميــز لمعارض الصحة والرعاية 
الطبيــة التــي تقــام فــي دبــي، والريادة، 
واالهتمــام الكبير بإخراج هــذه المعارض 
بصــورة ملفتة لألنظــار، ودعوة المختصين 

لحضورها بمهنية عالية.
وقــال «أنــدو» إن اليابــان حرصــت هذا 
العــام على المشــاركة في معــرض الصحة 

العربية الذي اختتــم أخيراً في دبي، حيث 
كشفت عن ابتكارات فريدة تتعلق بسالمة 
وصحة المرضى، اشتملت على تقنيات اإلبر 
العالجية الرقيقة، وأنظمة مكافحة البكتيريا 
باســتخدام أجهــزة تنقيــة حديثــة للغاية، 
وأســرة المرضى المعالجة لبعض األمراض، 
وقدمت لــزوار المعرض ابتــكارات يابانية 
دبي - البيان  رائدة في هذه الصناعة. 

أكــدت لجنــة شــؤون التربيــة والتعليــم 
والثقافــة واإلعــالم والشــباب بالمجلــس 
االستشاري إلمارة الشارقة، خالل اجتماعها 
الــذي عقدته صباح أمــس بمقر المجلس، 
على أهمية تكاتف كافة الجهود لتشــجيع 
الكبــار علــى مواصلــة تعليمهــم، وتهيئة 
الفــرص لهــم، وتمكينهــم من اســتكمال 
مشوارهم الدراســي. وحضر االجتماع كل 
من محمد سلطان الخاصوني الكتبي رئيس 
اللجنة، وهيام محمد عامر الحمادي مقررة 

اللجنة، وراشد الغول وعبد الله المسافري 
ووحيده عبد العزيز محمد ومحمد ســالم 
بن هويــدن وجمعة الشامســي وإســالم 
الشيوي أمين ســر لجنة التربية واإلعالمي 
بالمجلــس. واطلعــت اللجنة علــى نتائج 
زياراتهــا لمراكز تعليم الكبــار في مدينة 
الشارقة وفي مدينة خورفكان وفي منطقة 
المدام وفي مدينــة الذيد، بجانب وقوفها 
علــى آراء الدارســين، والتحديــات التــي 
تواجههم.   الشارقة - البيان

 عقدت جامعة حمــدان بن محمد الذكية 
ورش عمل مكثفة برئاســة الدكتور منصور 
العــور رئيــس جامعة حمــدان بن محمد 
الذكيــة بمدينــة دبــي، ووفد مــن وزارة 
برئاسة  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت 
لهيئة  التنفيــذي  الرئيس  أســماء حســني 
تنميــة صناعة تكنولوجيــا المعلومات في 
مصــر، وجاء هذا اللقــاء تفعيًال لمباحثات 
التعــاون بيــن اإلمــارات ومصــر في هذا 
المجال الحيــوي كمتابعة للزيارة التي قام 
بها المهندس ياسر القاضي وزير االتصاالت 
وتكنولوجيــا المعلومــات فــي ديســمبر 
الماضــي زار خاللهــا جامعة حمــدان بن 

محمد الذكية. 
العمــل تمــت مناقشــات  وخــالل ورش 
مّوســعة لوضــع إطــار للهيكل األساســي 
الذكي،  التعلــم  للتعاون وتطويــر نموذج 
إلى االبتكار والتكنولوجيا الذكية  اســتناداً 
والجــودة والبحث العلمــي من أجل دفع 
عجلة بناء اقتصــادات قائمة على المعرفة 
تسهم في استشراف وصنع مستقبل أفضل 

لألجيال القادمة في العالم العربي. 
وأعرب الدكتور منصور العور عن سعادته 
بإرســاء دعائم متينة لتطوير نموذج جديد 

ومبتكر للتعليــم الذكي في العالم العربي 
بمباركة إماراتيــة - مصرية، مؤكداً أهمية 
الخطوة في دفــع الثورة المعرفية الرامية 
إلــى االرتقــاء بقدرة الــدول العربية على 
دعــم الجهود الدوليــة الرامية إلى ترجمة 
األهــداف التعليمية التــي حددتها منظمة 
األمــم المتحــدة للتربية والعلــم والثقافة 
«اليونســكو»، ال ســيما على صعيد تعزيز 

التعليم من أجل التنمية المستدامة.
وأشادت أسماء حســني الرئيس التنفيذي 
لهيئــة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 
بالــدور المحــوري الذي تقــوم به جامعة 
حمــدان بــن محمــد الذكية لنشــر ثقافة 
للتعليــم الذكــي والتعلــم عــن ُبعــد في 
اإلمــارات والعالــم العربــي، مؤكــدة أن 
التعاون يضع أساســاً قويــاً لنقل التجارب 

الناجحة .  
 

 هذا واستعرض الجانب المصري إمكانيات 
صناعــة تكنولوجيا المعلومــات في مصر 
فيما يتعلــق بالتعلــم اإللكتروني والجهد 
المبذول في مشروعات دمج ذوي اإلعاقة 
فــي العملية التعليميــة وتطوير المحتوى 
التعليمــي الذكــي لخدمــة ذوي اإلعاقــة 
والمشروعات المتعلقة بالتدريب والتعليم 

الدامج.

انطلقت صباح أمس بفندق دوســت تاني 
فــي أبوظبــي فعاليــات الدورة الســابعة 
للمؤتمــر اإلقليمي الثاني «آســيا» إلدارة 
خدمــات األرصاد الجويــة والهيدرولوجيا 
وذلــك لمناقشــة إدارة مرافــق األرصــاد 
الجويــة والهيدرولوجيا وعــرض التجارب 

الوطنية واألولويات اإلقليمية.
ويعقــد المؤتمــر الــذي تنظمــه المنظمة 
العالميــة لألرصــاد الجوية والتــي تتأهب 
لمواجهة الطقس المتقلب وتغير المناخ في 
آسيا لمدة يومين وذلك قبل انطالق الدورة 
الـــ«16» لالتحاد اإلقليمي الثاني يوم األحد 

القادم بحضور ممثلي 36 دولة آسيوية.

وأكد مصدر مســؤول فــي المركز الوطني 
لألرصاد الجوية والزالزل والذي يستضيف 
الحــدث أن المؤتمــر المنعقــد حاليا يعد 
الجزء الفني من المؤتمر الســادس عشــر 

لالتحــاد اإلقليمــي ويعنــى بالتباحث في 
الشــؤون الفنية واإلدارية الخاصة بمرافق 

األرصاد التابعة لإلقليم.
وأشــار إلى أن المجتمعين سوف يناقشون 
عوامــل تغيــر المنــاخ والتدهــور البيئي 
والزيادة السكانية والتوسع الحضري والتي 
تضــع ضغوطاً علــى اإلمــداد بالمياه في 
أنحاء كثيرة من المنطقة اآلسيوية وتؤدي 
إلى تزايد تعرض المنطقة للطقس القاسي 

وغيره من المخاطر.

وأضــاف: يعقــد االتحــاد اإلقليمي آلســيا 
التابــع للمنظمة العالميــة لألرصاد الجوية 
مؤتمره كل أربع ســنوات فــي الفترة -16
12 فبرايــر الجاري لبحــث كيفية مواجهة 
هذه التحديات وســينصب تركيز االجتماع 
الذي تســتضيفه حكومة اإلمارات العربية 
المتحدة في أبوظبي على بحث سبل تدعيم 
خدمات الطقــس والمناخ والمــاء والبيئة 

لمواكبة التطور الحثيث في االحتياجات.

 شــهد معالي الدكتــور ثاني بن أحمد 
الزيودي وزيــر التغير المناخي والبيئة 
حفل توديع فريــق التجديف الكويتي 
الــذي أقيــم على  بقــوارب الكايــاك 
بحيــرة مدينــة كلبــاء التابعــة إلمارة 
الشــارقة بعــد وصولهــم آلخر محطة 
لهــم في دولة االمــارات، وذلك ضمن 
الجولــة التــي يقــوم الفريــق بها في 
دول مجلس التعــاون الخليجي بهدف 
البيولوجي  التنــوع  زيادة الوعي حول 
البحــري، والتأكيد على أهمية الحفاظ 
علــى مقومات البيئــة البحرية وتعزيز 
االســتدامة في دول الخليج، والتوقف 
عــن التعديات البيئية على الشــواطئ 
التلوث بجميع  وحماية مكوناتها مــن 

أنواعها، وإبراز المعالم الســياحية لكل 
دولة.

وحضــر الحفل، الذي نظمــه المجلس 
البلــدي فــي مدينــة كلبــاء، الشــيخ 
ســعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس 
بخورفــكان،  الحاكــم  ســمو  مكتــب 
وهنــاء الســويدي رئيس هيئــة البيئة 
والمحميــات الطبيعيــة في الشــارقة 
رئيــس  الزعابــي  عبداللــه  ومحمــد 
المجلس البلدي فــي مدينة كلباء إلى 

جانب عدد من المسؤولين.
وخــالل حفل التوديع لفريق التجديف 
الكويتــي، أعرب معالــي الزيودي عن 
فخــره واعتزازه بما يقــوم به الفريق 
مــن إنجاز غير مســبوق، مشــيراً إلى 

أن أعضــاء الفريــق أثبتــوا جدارتهــم 
وتفوقهم وإصرارهم على التغلب على 
الصعوبــات وتحقيــق أهدافهم النبيلة 
لهــذه الرحلة التــي قطعوا خاللها نحو 
ألفي كيلومتر بحــري بقوارب الكاياك 
والتي تســتخدم غالباً في المســافات 

القصيرة أو المحدودة.
بــدوره، أّكــد بشــار الهنيــدي رئيس 
فريــق التجديف الكويتــي أن الرحلة 
االستكشافية أبرزت دور دولة اإلمارات 
المهم والجهــود التي تبذلها في مجال 
الحفــاظ على الثــروة والبيئة البحرية 
من خالل القوانين والتشــريعات التي 
تم وضعهــا، منّوهاً إلى ضرورة توحيد 
الجهــود فــي حماية البيئــة وتنميـــة 
مواردها وثرواتها الحية، والحفاظ على 

بيئة نظيفة ومستدامة.

 –

 اســتعرض مجلس الســعادة واإليجابية 
بجامعة اإلمارات العربية المتحدة، فكرة 
تأسيس مشــروع مركز جامعة اإلمارات 
لبحوث ودراســات الســعادة واإليجابية، 
التي أعدها  والمبــادرات والمقترحــات 
فريق عمل الســعادة اإليجابية من خالل 
تطويــر مؤشــرات األداء لمواءمة خطط 
الجامعــة مع البرنامج الوطني للســعادة 
واإليجابية، وكيفية تحويل مراكز الخدمة 
بالجامعة إلى مراكز لسعادة المتعاملين. 
جــاء ذلــك خــالل االجتماع الــذي عقد 
النعيمي  الدكتور علــي راشــد  برئاســة 
الرئيس األعلى للجامعة، وحضور األستاذ 
الدكتــور محمد البيلي، مديــر الجامعة، 
الرئيــس  الزعابــي،  أحمــد  والدكتــور 
التنفيذي للســعادة واإليجابية، وســفراء 
الســعادة مــن أعضاء الهيئة التدريســية 

ومديري اإلدارات والطلبة.

وأكد الرئيس األعلى للجامعة، أن الرؤية 
الوطنيــة تهــدف لجعل دولــة اإلمارات 
إحدى أســعد الدول فــي العالم.وأوضح 
الدكتــور محمد البيلي، مديــر الجامعة، 
أن جامعــة اإلمارات تتمتــع ببيئة عمل 
جاذبــة، وتعمــل على تضمين الســعادة 

ضمن سياســاتها وإجراءاتها بما ينعكس 
إيجاباً على مكونات المجتمع الجامعي.

وقــدم الدكتور أحمد الزعابــي، الرئيس 
التنفيــذي للســعادة واإليجابيــة، عرضاً 
توضيحياً تضمن السياسة العامة للجامعة 
في طرح البرامــج والخدمات المقترحة 

لتحقيق السعادة في الجامعة. 

إلى ذلك عقدت الجامعة «جلسة عصف 
ذهني» اســتعرضت من خاللهــا األفكار 
والمقترحــات المبتكرة والمبدعة، وذلك 
إلثــراء وتطويــر الخطــة االســتراتيجية 
لرؤية  للجامعــة 2021-2017، وتعزيــزاً 
الجامعة نحــو الريادة في التعليم العالي 

والبحث وخدمة المجتمع.

دشــنت مبــادرة زايــد العطــاء الدورة 
الجديــدة لبرنامــج اإلمــارات التطوعي 
التخصصــي الطبــي لعــام 2017 إلتاحة 
الفرصة للكــوادر الطبية التخصصية من 
مختلف الجنسيات للمشاركة الفعالة في 
المهام اإلنسانية للفريق اإلمارات الطبي 
للتخفيف من  التطوعي داخلياً وخارجياً 
معاناه المرضى من األطفال والمســنين 
اكتســاب  مــن  المعوزيــن وتمكينهــم 

مهارات مهنية تخصصية ميدانية. 

وأكد جــراح القلب اإلماراتــي الدكتور 
عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة 
زايــد العطاء رئيس أطبــاء اإلمارات أن 
مبــادرة زايد العطاء منــذ انطالقها قبل 
16 عامــاً حرصت على تبنــي مبادرات 
تطوعيــة تخصصيــة من خــالل برنامج 
الطبي  التخصصــي  للتطــوع  اإلمــارات 
والذي يعد األول من نوعه في المنطقة 
يقــدم فرصــاً تطوعية للكــوادر الطبية 
محليــاً ودولياً تهدف إلى ترســيخ ثقافة 

العمــل التطوعــي وتمكينهم في خدمة 
اإلنســانية بعد تأهيلهــم وتدريبهم في 
مجــال اإلنعــاش واإلصابــات والطوارئ 
والعنايــة المركزة ضمــن منهج معتمد 

ووفق افضل المعايير الدولية.

وأشــار أن مبــادرة زايد العطــاء بدأت 

نقلــة نوعيــة فــي مجــال المبــادرات 
مــع  انســجاماً  التخصصيــة  التطوعيــة 
دعوة صاحب الســمو رئيس الدولة بأن 
يكون عــام 2017 عــام الخير من خالل 
تبني أفــكار لمشــاريع تطوعية مبتكرة 
وغير مســبوقة تساهم في إثراء الحركة 
التطوعية وتعزيز الشراكة بين القطاعات 

الحكومية والخاصة. 

تعتــزم مؤسســة الترخيــص فــي هيئــة 
الطــرق والمواصــالت، طــرح مــا يقارب 
320 رقمــاً ثالثياً ورباعياً وخماســياً خالل 
المقبــل،   46 الـــ  اإللكترونــي  مزادهــا 
وذلــك للوحــات المركبــات مــن الفئات 
(H,I,J,K,L,M,N,O,P,QR,S)، ولوحــات 
دراجــات نارية من الفئة 2، حيث ســيبدأ 
التســجيل للمزاد غداً، على أن يبدأ المزاد 
يوم األحــد الموافق 19 من الشــهر ذاته، 
بدءاً من الســاعة الثامنة صباحاً ويســتمر 

لمدة 5 أيام. 

وثّمــن ســلطان المرزوقــي مديــر إدارة 
ترخيــص المركبــات بمؤسســة الترخيص 
فــي هيئــة الطــرق والمواصــالت بدبي، 

المشــاركات الواســعة من قبــل الجمهور 
فــي المــزادات، ســواء كانــت العلنية أو 
اإللكترونية، ومدى التنافس اإليجابي في ما 
بينهم للحصول على األرقام، وهو ما يؤكد 
لنا أهمية تنظيم هذه المزادات في إسعاد 
المتعاملين من المهتمين باقتناء اللوحات، 

وتحقيق الرضا لديهم. 
 ولفت المرزوقي إلى المزادات اإللكترونية، 
من حيث أهميتها عند شــريحة كبيرة من 
الجمهور الذين يفضلون المشاركة بها عن 
ســواها، كونها تمنحهــم الحرية في اختيار 

األرقــام دون عنــاء أو انتظار، فضًال عن أن 
هــذه النوعية مــن المزادات، ُتســهم في 
تعزيز الخدمــات اإللكترونية التي تطرحها 
إدارة ترخيــص المركبــات، خــالل خطتها 
السنوية المرســومة، والرامية إلى االرتقاء 
بمســتوى ونوعيــة تنفيــذ المعامالت مع 

الجمهور. 

وأشــار مدير إدارة ترخيص المركبات، إلى 
أن عمليــة المشــاركة في المــزاد تتم من 
خالل التسجيل عبر قنوات تواصل مختلفة، 
إما عبــر موقــع الهيئــة www.rta.ae، أو 
التوجــه إلى مراكز إســعاد المتعاملين في 
دبــي، وطلب المســاعدة مــن الموظفين 
بإتمــام عملية التســجيل والمشــاركة في 
المزاد، حيث يتطلب من المشاركين إيداع 
مبلــغ 5 آالف درهم كتأميــن، ودفع مبلغ 
120 درهماً رســوماً لالشــتراك قبل البدء 
في المزاد، ســواء بالدفع ببطاقة االئتمان، 
أو تقديم شيك موجه إلى الهيئة، الفتاً إلى 
أن اإلدارة تلتــزم بإعادة مبلغ التأمين إلى 
المتعامليــن بعد انتهاء المــزاد، وذلك كل 

حسب طريقة إيداعه للمبلغ. 

■ تخفيف من معاناة المرضى من األطفال  |   من المصدر 

■ سلطان المرزوقي

■ علي النعيمي مترئساً اجتماع مجلس السعادة   |   من المصدر

■ ثاني الزيودي خالل حفل توديع الفريق | من المصدر

منصور العور متوسطاً الوفد المصري الزائر |  من المصدر 

  أشــار محمــد عبداللــه الزعابي 
رئيس المجلس البلدي بكلباء إلى 
أن مدينــة كلبــاء تضــم مجموعة 
كبيرة من المعالم البيئية البحرية 
والبريــة واألثرية، وذلك في إطار 
مشروع كلباء للسياحة البيئية الذي 
تنفذه هيئة الشــارقة لالســتثمار 
مع  بالتعاون  (شــروق)  والتطوير 
الطبيعية  والمحميات  البيئة  هيئة 
في الشــارقة، والذي يعتبر أضخم 
مشروع سياحي بيئي على مستوى 

الدولة والمنطقة. 

■ جانب من االجتماع  |  من المصدر
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اســتقبل اللواء طيــار أنس عبــد الرحمن 
للنقل  العامة  اإلدارة  المطروشــي، مديــر 
واإلنقاذ في شرطة دبي، في مكتبه، ستيف 
ديفيــس، مديــر عــام هارلي ديفيدســون 
للدراجــات، والوفد المرافق لــه، بحضور 
المقــدم طيار ماهــر المري، مديــر إدارة 
المشــاغل الميكانيكيــة بالوكالة، والمقدم 
خزرج ماجــد محمد الشــيخ، مدير إدارة 

مركبات القوة بالوكالة.
العالقات والتعاون  الطرفان تعزيز  وناقش 

المشــترك فيما بينهم، وتــم االطالع على 
الدراجــات الناريــة مــن نــوع (هارلــي) 
التــي تم إحضارها من قبل الشــركة، ليتم 
تجربتهــا مــن قبل شــرطة دبــي لمعرفة 
إمكانية استخدامها في األعمال والدوريات 

الشرطية المستقبلية.
وأكد اللواء أنس المطروشــي أن الشــركة 
عرضت على الشرطة استخدام الدراجات، 
حيث سنقوم بتجربتها.   دبي- البيان  

أكــد اللــواء الدكتور أحمد ناصر الريســي 
مفتــش عام وزارة الداخلية، حرص القيادة 
الرشــيدة علــى تأهيل وتدريــب الضباط 
للعمل  الشرطين لتطوير مهاراتهم، تعزيزاً 
المؤسســي المتميــز. وأكد فــي محاضرة 
ألقاها لخريجي المرشحين والجامعين من 
الــدورة 27 فــي كلية الشــرطة بأبوظبي، 
على أهمية العمل بــروح الفريق الواحد، 
وفــق  البشــري،  بالعنصــر  واالهتمــام 
اســتراتيجية وزارة الداخليــة فــي تطبيق 

والنزاهــة  التعامــل  وُحســن  العدالــة، 
والوالء، بكونها مسؤوليات مجتمعية، إلى 
جانب الســعي للتميز في األداء، وضرب 
المثل فــي التفاني واإلخالص في العمل.  
وتحــدث الريســي فــي المحاضــرة عن 
أهمية الرقابة في العمل الشــرطي، وعن 
أهــم مهام واختصاصــات قطاع المفتش 
العــام وأهداف المكتــب، والمتمثل في 
العمــل وقياس  التأكــد مــن إجــراءات 
أبوظبي - وام   الجاهزية والكفاءة.   ■  أنس المطروشي خالل استقبال مدير عام هارلي  |  من المصدر

أكــد  96 % من أولياء أمــور طلبة مدارس 
خاصة بدبي أن أبناءهم يستمتعون بالحياة 
المدرســية، وفق نتائج استبيان أعدته هيئة 
المعرفة والتنمية البشرية في دبي ضم نحو 
37 ألفاً من أولياء األمور لقياس جودة حياة 
الطلبــة، جاء ذلــك خالل ورشــة عمل تعد 
األولى من نوعها ألولياء أمور طلبة مدارس 
خاصة بدبي حول منظومة التعليم اإليجابي.

وأظهر االســتبيان أن نحو  89 % من أولياء 
األمور يشــعرون بأن مــدارس أبنائهم تولي 
اهتمامــاً كبيــراً بســعادة أبنائهــم، وبأنهم 
يشعرون أيضاً بسعادة كبيرة بالطريقة التي 
تتبعها المدرسة في مساعدة أبنائهم ليكونوا 
أشخاصاً أفضل يهتمون باآلخرين، وقال  85 
% من أولياء أمور الطلبة الكبار إن أبناءهم 
يســتمتعون بالقراءة فــي المنزل على نحو 

منتظم.
 وشــارك أكثــر مــن 75 ولــي أمر خالل 
الورشــة التي نظمــت بمقرها فــي مدينة 
دبي األكاديمية وقدمها كل من ديفيد بوت 
وســتيف روبنســون مــن مدرســة جيلونغ 
غرامار األســترالية، بحضور الدكتور عبدالله 
الكرم رئيــس مجلس المديريــن مدير عام 

هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.
 وخاطــب الكــرم أوليــاء األمــور خالل 
الجلسة مؤكداً أن منظومة التعليم اإليجابي 
تتيح ألولياء األمور تحفيز طاقاتهم اإليجابية 

الكامنة من أجل جودة الحياة والسعادة لهم 
ولألبناء، معتبراً أن اإليجابية محرك رئيســي 

لسعادة األطفال في رحلتهم التعليمية.
وقال إن الهيئة تتابع مستوى جودة الحياة 
لــكل طالب بدبــي، وربطها مــع تحصليهم 
األكاديمي، باإلضافة إلى مســاعدة المجتمع 
التعليمي من مدارس وأولياء أمور على ربط 
وتقييم المشــروعات لالرتقــاء بجودة حياة 
الطلبــة ضمن منظومة التعليــم اإليجابي». 
ولفت الكرم إلى أنه وإذا كانت هناك أشياء 
كثيــرة في حياتنا بإمكاننا تعهيدها آلخرين، 
فإن اإليجابية والســعادة ســتبقى الشــيء 
الــذي ينبع مــن داخلنــا وال يمكننا تعهيده 
آلخرين، ومــن هنا فإن جودة حياتنا وحياة 
أبنائنا ضمن مسيرتهم التعليمية، هي بمثابة 
تجربــة متنوعــة بقدر التنــوع الذي تحظى 
به دبي، ومختلفة في أدواتها على مســتوى 
أوليــاء األمور أو المــدارس ذاتها، باإلضافة 
إلــى المجتمعات بشــكل عام.  واســتعرض 
األدوات  الورشــة  خــالل  األمــور  أوليــاء 
واألساليب التي من شــأنها توفير متطلبات 
التعليــم اإليجابي لهم وألبنائهم ما يعزز من 
جودة الحياة التعليمية ألبنائهم، بما يواكب 

مهارات القرن الحادي والعشرين.

وشرح كل من ديفيد بوت وستيف روبنسون 
من مدرســة جيلونغ غرامار- خالل الورشة- 
أن التعليم اإليجابــي يعد منظومة متكاملة 
لجــودة حيــاة الطلبــة والكادر التدريســي 

واإلداري بالمدرسة.

 أوصــت دراســة بحثيــة أصدرهــا مركز 
استشــراف المســتقبل ودعم اتخاذ القرار 
في شرطة دبي، ببلورة استراتيجية ألعمال 
الشــرطة واألمن العام في الدول العربية، 
في ســياق مفاهيــم الشــراكة المجتمعية 

واألمن المجتمعي المستدام.
وتــم إعدادهــا بمتابعــة وتوجيهــات 
العميــد الدكتــور عبد الله عبــد الرحمن 
يوســف بن سلطان، مدير المركز بالوكالة، 
واألســتاذ الدكتور محمد األمين البشــرى، 
أستاذ القانون الجنائي وخبير نظم العدالة 
الجنائية ومكافحة الجريمة، تضمنت إلقاء 
الضــوء على التحديــات الجمة والمتعددة 
التــي تواجه األجهــزة األمنية، ومن أهمها 
مشــاريع طابعات ثالثية األبعاد، الروبوت 
الصناعي، ســيارات ذاتيــة القيادة، وظهور 
مفاهيــم جرائــم المســتقبل، ولقد بذلت 

واضحــة  جهــوداً  المنطقــة  دول  بعــض 
لتعزيز التوجه االجتماعي للعمل الشرطي 
واألمني بتوسيع وترسيخ إسهام المواطنين 
في العمل األمني وحماية المجتمعات، كما 
تمثلت تلك الجهــود في محاوالت تطبيق 
مفاهيم الشــرطة المجتمعيــة على الواقع 
العملــي، وفتح قنوات التواصل المســتمر 
مــع المجتمع من خــالل اللقاءات العلمية 
الداعية إلى المســاهمة  التوعيــة  وجهود 
المجتمعية في عمليات الشرطة وخدمات 

األمن والسالمة العامة.

أن  إلــى  البحثيــة  الدراســة  وأشــارت 
المحاوالت المحدودة التي بذلت لتحقيق 
مفاهيــم الشــرطة المجتمعية والشــراكة 
المجتمعيــة، لم تحقق النتائــج المرجوة، 
ويرجــع ذلك إلــى اختــالف المرجعيات، 
ومدخالت المعرفــة كأحد محاور الخطط 

االستشــرافية ضمن منظومة األمن الذكي 
وتحديداً األمن االجتماعي.

وأشــار العميــد الدكتور عبــد الله عبد 
الرحمــن يوســف، إلى أن فكرة الدراســة 
تأتي في طريق محاولة بناء فكر استشرافي 
ألعمال الشــرطة واألمن في ضوء مفاهيم 
األمن الشــامل والذكي الذي يحقق مفهوم 
الشــرطة المجتمعية، والتي أصبحت تمثل 
اآلن شــرطة المجتمعــات الديمقراطيــة، 
وفلسفة الشراكة باعتبارها مناهج وآليات 
من شــأنها أن تحســن من صورة الشرطة 
التقليديــة في الدول العربية، ولعل تجربة 
وزارة الداخليــة بدولة اإلمــارات العربية 
المتحدة، فريدة من نوعها على المســتوى 

العربي.
كما أوضح العميد يوســف أن الدراسة 
تسعى إلى وضع أسس لإلشراف والمعالجة 
ألعمال  المســتدام  والتطويــر  واإلصــالح 

الشرطة واألمن.

 –

حجزت محكمة الجنايات، قضية اتهام 
شــاب خليجي، تتهمه النيابة العامة، 
بســرقة أختام تعــود ملكيتها إلى 6 
مستشفيات، واســتعمل تلك األختام 
في تزوير وصفــات طبية، وللحصول 
علــى عقاقير ومــواد مخــدرة، إلى 

جلسة 16 الجاري للحكم.
أحالت  العامــة،  النيابــة  وكانــت 
المتهم إلى القضــاء، بعد ورود بالغ 
المحلية،  المستشــفيات  أحــد  مــن 
يفيد بوجود خليجي في حالة ســيئة، 
نتيجة تناوله جرعة زائدة من األدوية 
والعقاقير، تبين أنها تحتوي على مواد 
مخدرة، وعلى الفور، تم تفتيش منزل 
المتهم، حيث عثرت الشرطة على 6 
أختــام ودفاتر وصفــات طبية، تبين 
أن المتهم اســتخدمها لصرف المواد 

المخدرة، وعلى سالح كهربائي.

وأشــارت التحقيقات إلى أن المتهم 
يوجــد عليــه تعميــم تغيــب عــن 
الفحص الدوري لدى قســم مكافحة 
المخدرات، وأنه بتفتيشه، عثر بجيبه 
بيضاء بداخلها مســحوق  لفافة  على 

مخدر الهيروين.
وبمواجهة المتهم بما نســب إليه 
مــن تهــم، اعتــرف بقيامــه بتزوير 
محــررات رســمية طبيــة ووصفات 
طبية واســتعمالها، وبحيازته ســالح 
كهربائــي مــن شــخص ال يســتطيع 
الداللة واإلرشــاد عليه، وأنكر سرقته 
أختامــاً ودفاتر وصفــات طبية، وأقر 
بأنــه تعاطى مخــدر الهيروين، وأنه 
حــاز علــى مؤثــرات عقليــه بقصد 

التعاطي.

حماد  هديــة  المحامية  ودفعــت 
التهم  بإنــكار  المتهم،  الحاضرة مــع 
المنســوبة إلــى موكلهــا، وقالت: ال 
يعقل أن يقوم المتهم الماثل بسرقة 
وصفات طبية من عدة مستشــفيات، 
ويقوم بسرقة 6 أختام من مستشفيات 
مختلفــة، كل هذا دون أن يشــاهده 
أحد، أو يتم تســجيل واقعة الســرقة 
بكاميرا أحد هذه المستشفيات، فإذا 
كانت كاميرات المراقبة معطلة بأحد 
المستشــفيات، فهل هي معطلة في 
كل المستشــفيات التــي حدثت فيها 
وقائــع الســرقة، متســائلة، هل كان 

موكلها يرتدي «طاقيه اإلخفاء».
وأوضحت (الشــاهدة) ضابطة أدوية 
مراقبــة بهيئــة الصحــة أبوظبي، أن 
الشــرطة قامــت بمخاطبــة الهيئــة 
والوصفات  األختــام  عن  لالســتعالم 

الطبية المضبوطة لدى المتهم.

أطلقــت وزارة الداخليــة خاصيــة الحجــز 
المســبق لمواعيد تقديــم الخدمات في 12 
مركزاً من مراكز إسعاد المتعاملين االتحادية 
كمرحلة أولى يتبعها 47 مركزاً على مستوى 
الدولة خالل العام الجاري، تنفيذاً لتوجيهات 
الفريق ســمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 
نائــب رئيس مجلس الــوزراء وزير الداخلية 
للمتعاملين  المقدمــة  بالخدمات  باالرتقــاء 
والعمل على إسعادهم بما يحقق التطلعات 
بأن يتم تقديم خدمات وزارة الداخلية وفقاً 
لمعايير الســبع نجوم والمعاييــر الحكومية 

الخاصة بتطبيقات الهاتف المحمول.

 وتأتــي هــذه الخطوة ضمن حــرص وزارة 
الداخليــة علــى اتبــاع نهج حكومــة دولة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة التــي طورت 
نموذجــاً متميزاً وأسســت لنهــج جديد في 
تقديــم الخدمات بما يحقــق أعلى درجات 
الســعادة للمتعاملين، مؤكــداً الحرص على 
تنفيــذ توجيهــات القيادة العليــا بمضاعفة 
الجهــود وترســيخ العمل المشــترك بروح 
الفريــق الواحد لتحقيق المركز األول عالمياً 

في تقديم الخدمات الحكومية.
وأوضــح العقيــد ناصر خــادم الكعبي مدير 
إدارة إســعاد المتعاملين بــوزارة الداخلية، 

آلية االســتفادة من خاصية الحجز المســبق 
لمواعيــد تقديــم الخدمــات، مشــيراً إلــى 
أنــه اصبــح بإمــكان المتعامــل االســتفادة 
مــن الخاصيــة بالولــوج إلى تطبيــق وزارة 
الداخليــة المتوفــر علــى الهواتــف الذكية 
بمنصاتها المختلفــة، واختيار المركز المراد 
الذهاب إليه وتحديد موعد تقديم المعاملة 
وطبيعتهــا، مــع اســتيفاء األوراق المطلوبة 
للخدمــة لتظهر لديــه في التطبيــق تذكرة 
الكترونيــة توضح له رقــم الحجز، ومواعيد 
تقديــم الخدمة والمركز ليتجــه بدوره إلى 
الموقــع دون انتظار فــي الطوابير، والتقدم 
برقم الحجز لحظة وصوله ومن ثم الحصول 

على الخدمة في دقائق معدودة.

 وأشــار إلــى أن المتعامل وبموجب خاصية 
الحجز المسبق بإمكانه إنجاز خدمات مهمة 
في 59 مركزاً من مراكز إســعاد المتعاملين 
التابعة لوزارة الداخلية على مستوى الدولة 
بالتواجد أمام الموظف المختص في الوقت 
المحــدد، ومــن أبرز الخدمــات التي يمكن 
الحصــول عليها مــن خالل هــذه الخاصية، 
خدمــات الجنســية واإلقامــة والتأشــيرات 
وخدمات  والتراخيــص  المــرور  وخدمــات 
الدفــاع المدني وكذلك الخدمات الشــرطية 
«الحجــز  أن خاصيــة  بأنواعهــا.  وأوضــح 
المســبق» تتيــح امكانيــة معرفــة أعــداد 
المتعامليــن فــي االنتظــار في حالــة رغبة 

المتعامل زيارة المركــز المحدد «في نفس 
التوقيت دون حجز مســبق» ووفقاً للتوزيع 
الجغرافي لمكان تواجد المتعامل، الفتاً إلى 
أنه يتم تحديــد المعايير الخاصة بالخدمات 
وفقاً للمؤشــرات المتبعة في مكتب رئاسة 
مجلــس الــوزراء الموقر ومؤشــرات وزارة 

الداخلية.
 وقــال إن المســتهدف في إطــار تطبيق 
نظام النجــوم العالمي تطبيق خاصية الحجز 
المســبق لتشــمل جميــع مراكــز الخدمــة 
وعددهــا 59 مركزاً تابعة لــوزارة الداخلية 
على مســتوى الدولة خالل العام الجاري من 
بينها 12 مركــزاً تم تفعيل الخاصية بها على 
أن يتم تفعيلها في الـ 47 مركزاً المتبقية في 

غضون شهور قليلة. 

 وقــال الرائد مهندس خالــد محمد النعيمي 
رئيس قســم قنوات تقديــم الخدمة بإدارة 
إســعاد المتعامليــن انه تم تدريــب كوادر 
مراكــز الخدمات المعنيــة على تقديم أرقى 
الخدمات للمتعاملين والحرص على استقبال 
المتعاملين القادمين إليهم بتذاكر الكترونية 
وفقاً آللية الحجز المسبق إلنجاز معامالتهم 
في الوقت المحدد دون تأخير شريطة التزام 
طالب الخدمة بالحضور في الموعد المحدد 
واستيفاء كافة األوراق والرسوم التي تتطلبها 

الخدمة المقدمة له. 
 وأشــار إلى أبرز مميزات خاصية الحجز 
المسبق لمواعيد تقديم الخدمات في توفير 
الوقت للمتعامل، وعدم الحاجة لالنتظار في 
المركز، وتقليل االزدحــام في مراكز تقديم 

الخدمة.

مــن جانبه، دعــا النقيب يوســف بن حويل 
رئيس قسم التحول الذكي في اإلدارة العامة 
للخدمــات االلكترونية واالتصــاالت بوزارة 
الداخلية إلى استخدام خدمة الحجز المسبق 
المتوفــرة من خالل التطبيــق الذكي لوزارة 
الداخلية والحرص على تحميل التطبيق على 
أجهزة الهواتف الذكية في بيئاتها المختلفة.

■ تطبيق وزارة الداخلية الذكي ■ ناصر خادم

قــال أطبــاء أســنان مشــاركون في 
معرض مؤتمر طب األســنان العربي: 
إن هوس تزيين األسنان باأللوان التي 
تتماشــى مع لون البشرة والشعر عن 
طريــق التقويــم غير المبــرر، كذلك 
اللجــوء إلــى تببيــض األســنان عن 
طريــق الفنييــر (هوليوود ســمايل) 
يدفع بالكثير من الشــباب لالستدانة 
مــن البنوك لتحقيــق رغباتهم، وقال 
الدكتــور محمــد عابدين استشــاري 
طــب األســنان نائب رئيــس اللحنة 
العلمية لمعرض ومؤتمر ايدك 2017، 
إن نســبة %10 مــن الشــباب ممن 
ال تســتدعي حاالتهم تقويم األسنان 
يلجؤون لتقويم األسنان للزينة خاصة 
بعــد ظهور ألوان عدة مثل البرتقالي 
الداكــن واألخضر  الــوردي واألزرق 
الفاتــح والذهبي لتتماشــى مع لون 
البشرة والشــعر حتى يكتمل تناسق 

وجمال الوجه مع الشكل الخارجي.

 وأضاف: البعــض يختار ألوان تقويم 
األســنان بألوان الفرق الرياضية التي 
ينتمي إليها أو ألوان علم الدولة، مع 
أن التقويــم قد يلحــق أضراراً بصحة 
الفم واألســنان على المــدى القصير 

والبعيــد فــي حال تــم التركيب في 
عيادات ومراكز غيــر متخصصة منها 
مســافات صغيرة بين األسنان والتي 
قد تحصــر جزيئات الطعــام وتحفز 
تراكم ترســبات اللويحــات الممتلئة 
بالبكتيريــا، وفــي حالــة عــدم إزالة 
ترســبات الطعــام واللويحــات، فقد 
يــؤدي فقدان األمــالح المعدنية في 
طبقة المينا الخارجية لألسنان، وهذا 
قد يتــرك بقًعــا بيضــاء دائمة على 

األسنان، والتسوس وأمراض اللثة.

أمــا المضاعفات علــى المدى البعيد 
فتشــمل قصر أطوال الجذور فعندما 
تتحرك الســن، يتحلــل بعض العظم 

الــذي يعيــق طريقه، بينما يتشــكل 
العظم الجديد وراء هذه الســن، وقد 
يحــدث الفقدان الدائــم لطول جذر 
السن أثناء هذه العملية، وهذا بدوره 
قد يــؤدي إلــى جعل األســنان أقل 
رسوًخا. ومع ذلك ال يسبب ذلك األمر 
أي مشــكالت فــي معظــم الحاالت. 
وحول عمليات عالج األســنان بالليزر 
أكد الدكتــور عابدين أن ادعاء بعض 
المراكز الشــركات المــزودة ألجهزة 
الليــزر بأنهــا تعالــج كل مــا يتعلق 
باألسنان غير صحيح ولم يثبت علمياً، 
الفتا إلى أن الليــزر فعال في تبييض 
األســنان وتعيير لون اللثة واستئصال 
األليــاف الناعمــة وأورام الفــم التي 

تحتاج إلى حواف غير محدودة. 

من جهته، قال الدكتور ناصر المالك 
استشــاري جراحــة الفم واألســنان 
رئيس مؤتمر ومعرض طب األسنان 
ايــدك إن %20 من الشــباب من كال 
الجنســين في الدولــة يقبلون على 
عمليات تجميل األســنان عن طريق 
الفنييــر أو مــا يســمى ( هوليوود 
ســمايل ) للحصــول على ابتســامة 
جميلــة، مؤكــدا أن نســبة كبيــرة 
لألســف من األطباء الدين يمارسون 
هــده المهنة هم من الحاصلين على 
دورات بســيطة جداً ال تتعدى ثالثة 
أيــام، علما بأن تركيــب الفنيير في 
العيــادات غيــر المتخصصــة يمكن 
ان يســبب مضاعفات خطيــرة للثة 
واألســنان نفســها ألنــه تتــم ازالة 
القشــرة الخارجيــة للســن لتركيب 
مدة كريســتال شفافة ناصعة البياض 
األمر الذي يؤدي إلى اصفرار األسنان 
وتعــذر معالجتها بعــد ذلك إال من 

خالل التبييض الدائم. 
أن  ناصــر  الدكتــور  وأوضــح 
تفاوت أســعار الفنيير والتي تبدأ 
مــن 499 درهماً للســن الواحدة 
وتمتد لغاية 6000 درهم، ســببه 
موقع العيادة واإليجارات واأليدي 

العاملة.



 –

بلــغ إجمالــي توزيعات األربــاح التي اقترحتها مجالــس إدارة 20 
شــركة مدرجة في ســوقي دبي وأبوظبي عن 2016 نحو 17 مليار 
درهم فيما يعد دفعة نوعية للســيولة في األســواق ومؤشراً على 
اســتمرارية األســهم في صدارة أكثر الخيارات االستثمارية جاذبية 

من حيث العائدات. 
وتصدر «الخليــج األول» قائمة األعلى توزيعات لألرباح بتقديم 
4.5 مليارات درهم للمســاهمين يليه «أبوظبــي الوطني» بـ2.36 
مليــار ثم «دبي اإلســالمي» بنحــو 2.224 مليار درهــم فيما جاء 
«اإلمــارات دبي الوطني» رابعاً بإجمالــي أرباح موزعة 2.22 مليار 
درهــم.  وأعلن «أبوظبي التجاري» عن توزيــع 2.08 مليار درهم 
وبلــغ إجمالي مــا اقترحه مجلس إدارة «المشــرق» من توزيعات 
نحــو 710 ماليين كما بلغت األربــاح الموزعة في «دبي التجاري» 
560.6 مليوناً و439 مليوناً لـ «جي إف إتش» . وتضمنت التوزيعات 
389 مليــون درهم للواحة كابيتال و326.7 مليوناً للعربية للطيران 
و242.6 لـ«الشــارقة اإلسالمي» و191 مليوناً لبنك الفجيرة الوطني 
و100 مليون لـ»أورينت للتأمين». وشملت القائمة شركات أسمنت 
الخليــج والمزايا القابضــة وتبريد ودبي الوطنيــة للتأمين وتكافل 

اإلمارات واألغذية المتحدة واإلمارات للمرطبات.
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صعدت أســعار النفط بنحو 2   % أمس بعدما أشــارت وكالة 
الطاقة الدولية إلى مستوى قياسي لاللتزام المبدئي من أعضاء 
أوبــك بتنفيذ االتفــاق التاريخي الذي تم التوصــل إليه العام 
الماضــي لكبح اإلنتــاج بهدف تعزيز أســعار النفط . وذكرت 
وكالــة الطاقــة إن أعضاء منظمة «أوبــك» خفضوا اإلنتاج في 
ينايــر بمــا يعادل 90    % من مســتويات الخفــض المطلوبة 
وهو مستوى قياسي لاللتزام في أول شهر من تنفيذ مثل هذه 
االتفاقات. وأضافت الوكالة «بعض المنتجين ال سيما السعودية 
يخفضــون على ما يبدو بقدر أكبر مــن المطلوب». وزاد خام 
القياس العالمي مزيج برنت 1.07 دوالر أو ما يعادل 1.92   % 
إلى 56.70 دوالر للبرميل خالل التعامالت والمس الخام أعلى 
مستوى له في الجلسة عند 56.76 دوالر للبرميل. وارتفع خام 
غرب تكساس الوســيط األميركي في العقود اآلجلة 99 سنتاً 

إلى 53.99 دوالر للبرميل.
  ورفعــت وكالــة الطاقــة تقديراتهــا لنمــو الطلب 
العالمي على النفط 2017، بمقدار 100 
ألف برميل يومياً إلى 1.4 مليون برميل 
يومياً وعزت ذلك إلى التحســينات التي 
شــهدها النشــاط الصناعي فــي اآلونة 
لندن - رويترز األخيرة. 

يتزايد اإلقبال عىل امتالك اليخوت يف الرشق األوسط التي تتمتع بأهمية بالنسبة لقطاع اليخوت الفاخرة، وقد نرشت جمعية 
"سايباس" نتائج تقريرها االقتصادي السنوي الخاص لعام 2016، واألول يف إطار التعاون مع مركز ديب التجاري العاملي، الجهة 
املنظمة ملعرض ديب العاملي للقوارب، ومُتّثل سايباس مجتمع مصنعي اليخوت الفاخرة حول العامل، وتتخذ من إمارة موناكو مقراً.

%12
 من األسطول العاملي 

لليخوت الفاخرة التي يزيد 
طولها عن 40 قدم مبنطقة 

الخليج

%6.5
نسبتهم من إجاميل عدد كبار 

األثرياء حول العامل

% 3
 زيادة عن العام السابق أو 19 

شخصا جديدا

%20

%15

%46%13%6

يف الرشق األوسط 
وشامل أفريقيا

يف أوروبا الغربيةيف أوروبا الرشقية

يف أمريكا الشاملية

إعداد: وائل يوسف  -  غرافيك: حسام الحوراين

 يختاً فاخراً يف عام 
2015 مملوكة من كبار 

األثرياء يف منطقة 
الخليج

197
ثرياً تزيد أصولهم 
البنكية عىل 250 

مليون دوالر يف 2015

يختاً فاخراً انضم 628
بالسنوات الخمس 
املاضية إىل قامئة 

يخوت كبار أثرياء 
الرشق األوسط

60

ثرياً بدول أوروبا 
الغربية ما يجعلها 

تحتل 23 % من أثرياء 
العامل

2250

زيادة ما يرفع 
العدد إىل 2,100 

ثري

%1.2
ســجل قطاع الصناعات التحويلية البريطاني، نمواً أقوى من 
المتوقــع في ديســمبر، بما يظهر أن االقتصــاد ظل صامداً 
حتى نهايــة العام رغــم صدمة التصويــت لصالح الخروج 
مــن االتحاد األوروبي في اســتفتاء يونيو. وأظهرت بيانات 
رسمية أمس أن قطاع البناء في البالد نما بوتيرة أسرع من 
المتوقع في ديســمبر، بينما تقلص العجز التجاري. وسجل 
االقتصــاد البريطاني أفضل أداء بين دول مجموعة الســبع 
العام الماضي، مخالفاً توقعات بأن يشــهد تباطؤاً حاداً بعد 
التصويت لصالــح االنفصال. لكن مــن المتوقع على نطاق 
واســع، أن يتباطأ االقتصاد هذا العــام، مع ارتفاع التضخم 

الذي يقلص القوة الشرائية للمستهلكين.
وأظهرت البيانات نمــو قطاع الصناعات التحويلية بقوة 
بين أكتوبر وديســمبر، إذ نما 1.2   %، مقارنة مع األشــهر 

الثالثة السابقة، بدعم من قفزة 2.1   % في ديسمبر.
لكن مكتب اإلحصاءات الوطنية قال إن الزيادة ترجع في 
جانب كبير منها إلى قطاع األدوية، الذي يتسم بالتقلب في 
الغالــب. ومقارنة مع ديســمبر 2015، نما قطاع الصناعات 

التحويلية 4   %، مسجًال أكبر زيادة منذ أبريل 2014.
وارتفــع إجمالي الناتج الصناعي 1.1   % في ديســمبر، 
ليفــوق توقعــات بارتفاعه 0.2   % في اســتطالع رويترز، 
بينمــا نما 4.3   %، مقارنة به قبــل عام، وهو أعلى معدل 
نمو سنوي منذ يناير 2011.  لندن - رويترز

95.7
تراجعــت ثقة المســتهلكين في االقتصــاد األميركي خالل 
فبرايــر الحالــي بأكثر من المتوقع بعــد ارتفاعها إلى أعلى 

مستوى منذ 13 عاماً الشهر السابق.
وبحســب تقرير جامعة ميشجان لثقة المستهلكين، تراجع 
مؤشر الثقة إلى 95.7 نقطة مقابل 98.5 نقطة خالل يناير. 
وجاء تراجع المؤشر الرئيسي نتيجة تراجع المؤشر الفرعي 
لتوقعات المســتهلكين، حيث تراجع إلى 85.7 نقطة مقابل 
90.3 نقطــة في يناير الماضي. وارتفعت أســعار الواردات 
األميركيــة بأكثــر من المتوقــع في يناير مع زيــادة تكلفة 
منتجــات الطاقــة لكن ارتفاع الدوالر واصــل كبح التضخم 

األساسي في أسعار الواردات.
وقالــت وزارة العمل أمس إن أســعار الواردات زادت 0.4  
% الشــهر الماضي بعد قراءة معدلة صعودياً في ديســمبر 

بلغت 0.5  %.  
وخالل 12 شــهراً حتى يناير قفزت أسعار الواردات 3.7  % 
مسجلة أكبر زيادة منذ فبراير 2012 بعد أن ارتفعت 2  % 
واشنطن - وكاالت في ديسمبر.  

سجلت مؤشرات األسهم العالمية، ارتفاعات جماعية كبيرة 
خالل التعامالت أمس، وسط بيانات ونتائج قوية للشركات 
المدرجة.   وســجلت المؤشــرات الرئيســة لبورصة «وول 
ســتريت»، مستويات قياســية مرتفعة في بداية التعامالت 
أمــس، بعد يوم مــن تصريحات الرئيــس األميركي دونالد 
ترامــب، قال فيها إنه ســيعلن خطة إصــالح ضريبي خالل 
أســابيع. وارتفــع مؤشــر داو جونز 36.59 نقطــة أو 0.18    
% إلــى 20208.99 نقاط، وصعد ســتاندرد آند بورز 0.16    
%، وناســداك 0.18    %. وارتفعت األســهم األوروبية في 
مســتهل التعامالت أمس، لتقترب من مستوياتها المرتفعة 
التي ســجلتها الشــهر الماضي، وتتجه إلنهاء األســبوع على 
مكاســب، بدعم نتائج أعمال قوية، واســتمرار األداء القوي 
لقطاع التعدين وصفقة اســتحواذ، بما جذب المســتثمرين 
للشــراء. وزاد مؤشر ستوكس 0.3    % إلى أعلى مستوياته 
منذ 26 يناير، بينما صعد مؤشرا فايننشال تايمز وداكس 0.5    

%، وفتح مؤشر كاك 40 مرتفعاً 0.3    %.
وارتفــع مؤشــر نيــكاي ألعلى مســتوى في 
أســبوعين، وصعد 2.5    % عند 19378.93 
نقطة، وعلى مدى األســبوع، ارتفع المؤشر 
2.4    %، ليحقق أكبر مكاســبه األســبوعية 
عواصم – رويترز منذ أوائل ديسمبر. 

انخفض الذهب أمس، مع ارتفاع الدوالر، بعد تعهد الرئيس 
األميركــي دونالد ترامب، باإلعالن عن خطة ضريبية كبرى، 
وصدور بيانــات اقتصادية تعزز توقعــات رفع الفائدة في 

الواليات المتحدة. 
ونــزل الذهــب فــي المعامــالت الفوريــة 0.5    % إلــى 
1223.93 دوالراً لألوقيــة (األونصــة) خــالل التعامــالت، 
والمــس المعدن األربعاء الماضي أعلى مســتوياته منذ 11 
نوفمبــر، عنــد 1244.67 دوالراً لألوقية.وهبط الذهب في 
العقــود األميركيــة اآلجلــة أكثر من 1   % إلــى 1223.30 
دوالراً وبلغ مؤشر الدوالر 100.600 وواصلت 
العملــة األميركية المكاســب التي حققتها 
في األســواق الخارجيــة، وارتفعت ألعلى 
مســتوى في 9 أيــام أمام العملــة اليابانية 
عنــد 113.79 يناً.  وتراجعت الفضة 0.4    
% إلــى 17.56 دوالراً وهبــط البالتين 
1.5   % إلــى 996.50 دوالراً.ونزل 
البالديوم 1  % إلى 762.30 دوالراً 
لندن - رويترز لألوقية.  

أكــد ســمو الشــيخ أحمد بــن ســعيد آل مكتوم ، 
الرئيس األعلى، الرئيــس التنفيذي لطيران اإلمارات 
والمجموعــة «أن طيران اإلمــارات تواقة إلى خلق 
المزيــد من الوظائف في الواليــات المتحدة ودعم 

االقتصاد األميركي».
وأضاف في مقابلة مع ريتشارد كويست من «سي 
إن إن مونــي» أن الشــركة تنقل يوميــاً نحو 4000 
شخص من وإلى الواليات المتحدة واستثمرت قرابة 
140 مليار دوالر ووفرت أكثر من مليون وظيفة عبر 

صفقاتها وعملياتها األميركية.
وقال ســموه إنه ال يســاوره أي قلق فيما يخص 
مســألة األجواء المفتوحــة مع الواليــات المتحدة 

مشــيراً إلــى أن األمر يجــب أن ينظــر إليه بذهن 
منفتح. وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد أن طيران 
اإلمارات كانت شــفافة دائماً من المنظور التمويلي 
حيث تنشــر في كل عام تقريرها موضحاً فيه جميع 
العمليات التي تقوم بها الشركة سنوياً منذ تأسيسها 
في 1985. ويذكــر أن طيران اإلمارات كانت طلبت 
346 طائــرة بوينــغ 777 بقيمــة 140 مليــار دوالر 
بسعر السوق منذ 1991 بما في ذلك أعمال الصيانة 
واإلصــالح مــع جــي إي مضيفة أن تلــك الطلبيات 

ماضيها وحاضرها وفرت أكثر من مليون وظيفة.
وقالــت المجلة إن «االتحاد للطيران» ذكرت أنها 
ساهمت بتوفير أكثر من 100 ألف وظيفة فيما تبلغ 
مساهماتها في االقتصاد األميركي بنحو 10 مليارات 

دوالر في 2016 وحده.



أكد ســيف الســويدي مدير عــام الهيئة 
العامة للطيران المدني، أن قوة التنافسية 
التــي تتمتــع بهــا الناقــالت الوطنية في 
الســوق األميركــي دفعــت المنافســين 
للضغط عليها، مشيراً إلى أن عودة حملة 
الناقــالت األميركية إلى الظهــور مجدداً 
جاءت عقب إعالن طيــران اإلمارات عن 
اســتخدام الحريــة الخامســة فــي النقل 
الجوي من خالل إعــالن طيران اإلمارات 
عن تســيير رحالت يومية إلى مطار «نيو 
آرك ليبرتي» الدولي في نيوجيرســي عبر 

أثينا في مارس.
وقال الســويدي فــي تصريحات خاصة 
اتفاقيــات  إن  االقتصــادي»  لـ«البيــان 
األجــواء المفتوحة الموقعة بين اإلمارات 
للناقــالت  تخــول  المتحــدة  والواليــات 
اإلماراتية تســيير أي عدد مــن الرحالت 
إلى الوجهات األميركية دون شــروط كما 
تخولها اســتخدام الحرية الخامسة والتي 
تســمح للناقالت الوطنية بتسيير رحالت 
بيــن دول أجنبيــة في إطــار رحالت من 
وإلــى بلدها. وأضاف الســويدي أنه على 
الرغم من وجود إمكانية قانونية لمراجعة 
المفتوحة بين اإلمارات  اتفاقيات األجواء 
والواليــات المتحدة في حــال طلب أحد 
األطــراف ذلــك إال أن ذلك مــن الناحية 
العمليــة غير مســبوق أو نــادر الحدوث 
خاصة أن القيام بمثل هذا اإلجراء ســيضر 

بالوظائف في السوق األميركية نفسها.

وأوضح أن هنــاك مجموعة من العوامل 
التــي تدفــع الناقــالت األميركيــة إلــى 
المطالبة بتقييــد حرية الناقالت الوطنية 
منهــا قــوة المنافســة التــي تتمتــع بها 
الناقــالت الوطنيــة بدعــم مــن الموقع 
الــذي يمثل حلقة  الجغرافــي لإلمارات 

وصــل بين الغرب والشــرق، األمر الذي 
للناقالت  بالنســبة  يشــكل ميزة إضافية 
السياســة  أن  إلــى  باإلضافــة  الوطنيــة 
الحكومية لدولة اإلمــارات والتي تتمثل 
في عدم فــرض الضرائب وهو عكس ما 

عليه الحال بالنسبة للناقالت األميركية.
األميركية  الطيــران  شــركات  وتلقــي 

و«يونايتد  و«دلتــا»  إيرالينز»  «أميــركان 
إيرالينــز» باللــوم علــى شــركات طيران 
خليجية من بينها طيران اإلمارات واالتحاد 
فيما يتعلق بزيادة ســعة رحالت الطيران 
بين الواليات المتحدة وجهات في الشرق 

األوسط من خالل تلقيها دعماً حكومياً. 
وكانــت الناقــالت األميركيــة الثــالث 

شــكلت تحالفــاً يهــدف لدفــع الحكومة 
األميركية إلعادة النظر في اتفاقية األجواء 
المفتوحة، ووضع ضوابط تحد من توسع 

الناقالت الخليجية في السوق األميركي.
والتقى الرئيس األميركي دونالد ترامب 
الرؤســاء التنفيذييــن لشــركات الطيران 
األميركية الكبرى فــي البيت األبيض أول 

مــن أمس الخميس ووعدهم بأنه ســوف 
يدعمهم في ظل المنافسات الدولية التي 

تواجهها تلك الشركات.

إلى ذلك، اتهمت طيران اإلمارات شــركة 
دلتا ايرالينــز باإلضــرار بعملياتها برفض 
األخيــرة تزويــد طائــرة تابعة للشــركة 
اإلماراتية بإحدى قطع الغيار في الواليات 
المتحــدة. وقالت متحدثة باســم شــركة 
طيران اإلمارات إن رحلة الشركة القادمة 
من ســياتل تأخرت أكثر من ست ساعات 
في الثاني من فبراير بينما كانت الشــركة 
تبحــث عن قطعــة الغيــار الصغيرة التي 

كانت بحاجة لالستبدال.
وقالــت المتحدثــة إن القطعة الخاصة 
بالنظــام الهيدروليكــي قــام بتركيبها في 
البدايــة فــي الطائــرة طــراز بوينج 777 
مهندسون محليون كانوا قد حصلوا عليها 
مــن دلتــا. لكن بنــاء على طلــب «مدير 
كبير» في مقر دلتــا في أتالنتا جرى نزع 
القطعة وإعادتها قبل صعود الركاب على 
متن الطائرة وهو ما تسبب في مزيد من 
التأخير.وأكدت شــركة دلتا الواقعة لكنها 
قالــت إن القطعة كانــت آخر قطعة غيار 

من نوعها في مخزوناتها بسياتل.
وقالت طيران اإلمارات إن إعارة قطاع 
الغيــار لشــركات الطيــران البعيــدة عن 

قاعدتها الرئيسية ممارسة معتادة.
وحصلت طيران اإلمــارات على قطعة 
الغيار بعد ذلك من شركة أالسكا ايرالينز.
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كشــف تقريــر لمجلس دبي االستشــاري 
لحماية الملكية الفكرية، أن حجم الســوق 
 7.6 الشــخصية  للمســتحضرات  اإلماراتي 
مليارات درهم، فيما بلغت حصة الســوق 
العالمي للمســتحضرات الشــخصية 1.57 
تريليون درهم، حســب إحصــاءات 2015 

ليورومونيتور.
وأصدر مجلس دبي االستشاري لحماية 
الملكيــة الفكريــة، تقريــراً حــول قطاع 
المســتحضرات الشــخصية، لتكون مرجعاً 

للتعــرف إلى الحجم العالمي لهذا القطاع، 
والحجــم العالمي لقطاع تجــارة البضائع 
المقلــدة في المســتحضرات الشــخصية، 
وتحليــًال لحجــم تجــارة هــذه البضائــع 

المقلدة. 
وقال محمد علي راشــد لوتــاه، المدير 
التنفيذي لقطــاع الرقابة التجارية وحماية 
المســتهلك في دائرة التنميــة االقتصادية 
بدبي، رئيس المجلس االستشــاري: «تعتبر 
هــذه أول دراســة متخصصــة يصدرهــا 

المجلس االستشاري، وجاءت استجابة من 
المجلــس لملء فــراغ لدراســات الملكية 
هــذه  وبوجــود  المتخصصــة.  الفكريــة 
الدراســات، فإننا سوف نستقي بيانات من 
الشــركات في كل قطاع لتقديــم تحليلها 
لحجم البضائع المقلــدة في ذلك القطاع، 
وتقديــم الحلول التي يرونها مناســبة لكل 

قطاع».
أن  التقريــر  «يظهــر  لوتــاه:  وأضــاف 
العطور تحتــل المرتبة األولــى من حيث 

أبرز المســتحضرات الشخصية في السوق 
المحلــي بالترتيــب، مــن حيــث القيمــة 
التجميل،  تليهــا مســتحضرات  الســوقية، 
ومــن ثم منتجــات العنايــة بالجلد. وعلى 
نحــو متصــل، أظهرت الدراســة أن 15 % 
مــن ضبطيات المســتحضرات الشــخصية 
المقلدة، تتم في منطقة الشــرق األوسط، 
مــا يبيــن فعاليــة األجهــزة الرقابية على 
مســتوى المنطقة، ودولة اإلمــارات على 

وجه التحديد».

وقال عمر عبيدات، أمين ســر المجلس 
الملكيــة  حمايــة  لمجلــس  االستشــاري 
الفكريــة، وممثــًال عــن مجلــس أصحاب 
حقوق العالمــات التجارية: «يتناول الدور 
الرئيــس الــذي تقوم بــه هذا الدراســة، 
مشــكلة التجارة فــي البضائع المقلدة من 
المشكلة  العالمية، وكذلك بتحليل  الناحية 
على المســتوى المحلي، بحيث تســتخدم 
هذه الدراســات والمقترحــات المتضمنة 
فيها، لدعم تحســين ترتيب دولة اإلمارات 

فــي المؤشــرات العالميــة بشــأن حقوق 
الملكية الفكرية. 

وتــم تأســيس وإطــالق مجلــس دبي 
االستشــاري لحماية الملكيــة الفكرية في 
نوفمبــر 2015، بالشــراكة بيــن القطاعين 
العــام والخــاص مــن أصحــاب العالمات 
التجارية في إمارة دبي في عدة قطاعات. 
ويقدم المجلس، المشــورة الفنية لتحقيق 
أفضــل الممارســات فــي حمايــة حقوق 
دبي- البيان الملكية الفكرية. 

ذكرت وكالة رويتــرز أن المفوضية األوروبية تدرس 
مقترحاً يسمح بفرض رسوم أو تعليق حقوق الطيران 
في حال وجود ممارسات غير عادلة من شأنها إلحاق 

الضرر بالناقالت األوروبية.
وجاء في مســودة االقتراح التــي اطلعت الوكالة 
عليها أن من بين الممارســات غير العادلة، مساعدات 
حكوميــة أو معامالت تفضيلية فــي تخصيص أماكن 

الوقوف، أو رسوم المطارات، أو أي مسائل أخرى.
وكانت كل من فرنســا وألمانيا، وشركتي الطيران 
كــي ال ام، ولوفتهانزا مارســت ضغوطاً على االتحاد 
األوروبــي للوقــوف في وجه المنافســة المتأتية من 
طيران اإلمارات، واالتحاد للطيران والخطوط الجوية 

القطرية. 

ومــن جهتها قالت صحيفــة «توداي أون الين» إن 
مسودة االقتراح تهدف إلى ضمان منافسة عادلة.

وســيحل مشــروع القانــون المقترح مكانــاً آخر 
تبنته المفوضية في 2004، لمواجهة التســعيرات غير 
العادلة من جانب شــركات الطيــران األميركية على 
خط العابر لألطلســي، بيد أنــه لم يطبق واعتبر على 

نطاق واسع غير فعال.
وبموجب مسودة االقتراح، فإن الدول األعضاء في 
االتحاد األوروبي، أو شــركات الطيــران، أو اتحادات 
الطيران ســتتمكن من تقديم شــكوى إلى المفوضية، 
التــي ســتقوم بدورها بفتح تحقيق فــي حال وجود 
دليل من «من الناحية الشــكلية» لممارسة قد تكون 
ضارة أو تشــكل «تهديــداً» لناقلة أو أكثر من االتحاد 

األوروبي.

 –

أكد ســمو الشــيخ حمدان بن زايد آل نهيان 
ممثــل حاكم أبوظبي فــي المنطقة الغربية 
أن شــركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» 
كانــت وال تزال إحــدى الدعائم األساســية 
لالقتصاد في دولة اإلمارات ولجهود التنمية 

والتطوير في المنطقة الغربية.
وأثنى ســموه على جهود الشركة اإلدارية 
لالرتقــاء بــاألداء وتطويــر األعمــال ورفع 
الكفــاءة مــع االلتزام بالحفاظ على ســالمة 
التشــغيلية  الكوادر والمنشــآت والعمليات 
والمجتمع والبيئة، مثمناً سموه جهود أدنوك 
فــي تطوير الرويــس وتحويلها إلــى مدينة 

نموذجية.
جــاء ذلك خــالل الزيــارة التي قــام بها 
ســموه لمدينــة الرويس ومصفــاة الرويس 
فــي المنطقة الغربيــة ورافقه خاللها معالي 
الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير 
دولــة الرئيس التنفيذي ألدنــوك ومجموعة 
شــركاتها، والمهندس عويضة مرشــد المرر 
رئيــس دائــرة الشــؤون البلديــة والنقــل، 
واللواء فــارس خلف المزروعي رئيس جهاز 
حماية المنشــآت الحيوية رئيس لجنة إدارة 
المهرجانــات والبرامــج الثقافيــة والتراثية، 
ومحمــد حمد بــن عــزان المزروعي وكيل 
ديــوان ممثل الحاكم فــي المنطقة الغربية، 
وعتيــق خميــس المزروعــي مديــر بلدية 
المنطقــة الغربية باإلنابــة، وعدد من أعيان 

المنطقه الغربية وكبار المسؤولين بالدولة.
وأكد ســمو الشــيخ حمدان بــن زايد آل 

نهيان دور «أدنوك» كمؤسســة وطنية وأثنى 
علــى جهــود كوادرهــا وتفانيهــم في دفع 
عجلة النمو والتطوير بمــا يحقق التطلعات 
المســتقبلية. وبهذه المناســبة قال الدكتور 
سلطان أحمد الجابر «نثمن عالياً زيارة سمو 
الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إلى الرويس 
التــي هي شــرف كبير ألدنــوك ولموظفيها 
حيــث تعكس هــذه الزيارة حــرص قيادتنا 
الرشيدة ومتابعتها المستمرة لجميع األعمال 
والقطاعــات الحيويــة التي تســهم في دعم 

مسيرة النمو واالزدهار في الدولة».
وأضاف «تؤكد هذه الزيارة كذلك االلتزام 
الراســخ بنهج األب المؤســس الشــيخ زايد 
بن ســلطان آل نهيــان طيب اللــه ثراه بأن 
االســتثمار األهم بالنســبة لدولــة اإلمارات 
هو االســتثمار في اإلنسان والكوادر الوطنية 

وقدرات أبنائها».

وأكد «أنه تماشــياً مع توجيهات القيادة فإن 
العامليــن والموظفيــن والعمليات  ســالمة 
التشــغيلية تأتي في مقدمة أولويات أدنوك 
التي ال تدخر أي جهد للحفاظ على سالمتهم 
وصحتهــم وضمان أمن وســالمة المنشــآت 
المجتمعات  العمليات وحمايــة  واســتدامة 

المحلية والبيئة في كافة مواقع العمل».
وكان ســمو الشــيخ حمدان بــن زايد آل 
نهيــان قد اســتهل زيارته بجولــة في مدينة 
الرويس تفقد خاللها عدداً من المشاريع التي 
تنفذها «أدنــوك» من أبرزها مباني الضيافة 
«اليــاش 6» و«اليــاش 5» وعدد مــن الفلل 

والمجمعات والعمارات الســكنية ومرافقها 
ومنشآتها وصالة المناسبات واألندية الصحية 

والمدارس ومركز التسوق التجاري.
ثــم توجه ســموه بعد ذلك إلــى مصفاة 
الرويــس التي تعد من أحدث مصافي النفط 
فــي المنطقــة والعالم حيث يبلــغ إجمالي 
طاقــة المصافــي التابعة ألدنــوك من خالل 
شــركة تكرير 922 ألــف برميــل يومياً من 
خالل مصفاتين في الرويس ومصفاة أم النار 
في أبوظبي واســتمع ســموه من الموظفين 
العاملين في غرفة التحكم الرئيسية لمصفاة 
(الرويس غرب) إلى ســير األعمــال والتقى 
عدداً من الموظفيــن والفنيين العاملين في 
الموقــع الذين قدموا لســموه عرضاً شــامًال 
حول ســير العمليــات التشــغيلية للمصفاة 
التي تبلــغ طاقتها اإلنتاجية 417 ألف برميل 
التكنولوجيا إلنتاج  يومياً وتســتخدم أحدث 

جميع أنواع المشتقات مع تعزيز القيمة من 
خالل إنتاج المواد المستخدمة في الصناعات 

البتروكيماوية.

كما قام ســمو الشــيخ حمدان بــن زايد آل 
نهيان بعد ذلك بجولة تفقدية لمرافق مصفاة 
الرويس شــملت معظم األقسام والوحدات 

الرئيسية في المصفاة.
وثمن ســمو الشــيخ حمدان بن زايد آل 
نهيــان في ختام الجولة جهود وحرص كوادر 
«أدنــوك» في كافــة المواقع علــى تحقيق 

األهداف االستراتيجية الموضوعة للشركة.
يذكر أن شــركة بتــرول أبوظبي الوطنية 
«أدنــوك» تنفــذ عــدداً من المشــاريع في 
المنطقــة الغربيــة وخاصــة فــي القطــاع 
ورعايــة  والرياضــي  والصحــي  التعليمــي 

المنافسات الرياضية والتراثية والثقافية.

ومن أبرز مشاريعها في مدينة الرويس مبنى 
الضيافة «الياش 5» بتكلفة 150 مليون درهم 
ويضــم 206 غــرف مكونة مــن 186 غرفة 
عادية مســاحة كل منها 40 متراً مربعاً و20 
غرفة تتراوح مســاحتها بيــن 83 و114 متراً 

مربعاً ومجموعة من التسهيالت والمرافق.
ويتكون مبنــى الضيافة الدائم «الياش 6» 
من 1728 غرفة مســاحة كل منهــا 26 متراً 
مربعاً ويضم مســجداً وصالة طعام ومنطقة 
رياضة خارجية وكافتيريا ومجلســاً ومحالت 

صغيرة وتبلغ تكلفته 450 مليون درهم.
كمــا تم إنشــاء 14 بناية ســكنية للعزاب 
تتكــون مــن 490 وحدة ســكنية مســاحة 
الوحــدة منهــا 71 متراً مربعــاً بتكلفة 340 
مليون درهم. وتضم مشــاريع الرويس أيضاً 
صالة للمناســبات تشمل مطعماً يتسع لـ400 
شــخص وصالة متعددة األغراض تتسع أللف 
شــخص ومركز مؤتمرات وحمامات سباحة 
خارجيــة للكبار والصغــار وغرفة صالة لكل 
من الرجال والنســاء. ويمتد مشروع الصالة 
على مســاحة 7 آالف متر مربع وتبلغ تكلفة 

المشروع 57 مليون درهم.
وفي قطاع التعليم تم إنشــاء المدرســة 
الحضانــة  لمرحلتــي  الجديــدة  العالميــة 
واالبتدائية بتكلفــة 55 مليون درهم وتضم 
صاالت ألعاب رياضية ومسابح خارجية وتم 
أيضاً إنشــاء مدرسة إعدادية وثانوية بتكلفة 

260 مليون درهم.

يضم مشــروع المرحلــة الثالثة للوحدات الســكنية فــي الرويس 4063 وحدة ســكنية 
للعائــالت باإلضافة للخدمات والمرافق وتبلغ المســاحة الكليــة للمباني 949 ألف متر 
مربع. بينما يضم مشــروع المرحلة الرابعة للوحدات الســكنية 40 بناية سكنية للعائالت 

تتكون من 1920 وحدة سكنية بتكلفة 2.480 مليار درهم.
وفي المجال الســكني أيضاً يجري إنشــاء 663 فيال سكنية تتكون من 4 وخمس غرف مع 

أعمال البنية التحتية وتبلغ تكلفة المشروع 2.5 مليار درهم.
كما تضم المشــاريع مجمع الرويس للتســوق «مول الرويس» الذي يضم 33 محالً تجارياً 
وصالة تزلج داخلية وخمســة مطاعم ومقاهي وردهة مطاعم ومتاجر بيع كبيرة وصالة 

بولينج بمساحة تزيد على 27700 متر مربع وبتكلفة 197 مليون درهم.

■ سموه يستمع إلى شرح عن المشروعات السكنية والخدمية في مدينة الرويس■ حمدان بن زايد خالل الزيارة بحضور سلطان الجابر  |  وام
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توجد لدى فولفو، ومنذ مدة طويلة، رؤية 
تقــوم على أال أحد يجــب أن يلقى حتفه 
أو يتلقــى إصابــة بالغة في ســيارة فولفو 
جديــدة بحلول عام 2020. ومع ســيارتيها 
الجديدتين S90 الســيدان وV90 ستيشان 
واغــن حققــت شــركة فولفو للســيارات 
نتيجة كاملة من ســت نقاط في اختبارات 
االســتخدام الذاتي للفرامــل عند الطوارئ 
 ،(AEB Pedestrian) المشــاة  لســالمة 
وخمس نجــوم في التصنيف العــام لكلتا 

 ،XC90 الســيارتين. وتبعت النتائج خطى
وهي السيارة األولى من أي ُمصنِّع تتمّكن 
من تســجيل نتيجــة كاملة فــي اختبارات 
للفرامل  الذاتي  Euro NCAP لالستخدام 
عنــد الطوارئ في حالة اصطدام الســيارة 
بمؤخرة سيارة أخرى AEB في المدينة و 

AEB بين المدن. 
وتخّطت نتائج S90 السيدان وV90 أفضل 
تصنيــف إجمالي ألي موديــل تم اختباره 
في الســنة الماضية وتشّكل اآلن السيارات 

الثالث األعلى أداًء في Euro NCAP على 
اإلطالق بين سيارات فولفو.

جــاء أداء S90 وV90 كما كان متوقعاً في 
دورة اختبــارات 2017، وحققتــا 5 نقاط 

كاملة. 
يقول مالين إيكهولم، مدير مركز الســالمة 
لســيارات فولفــو فــي مجموعــة فولفو 
للســيارات: «عملنــا لكي نضمــن أن تلبي 
سياراتنا جميع متطلبات السالمة وتتخطى 
تطّورهــا  التــي  االختبــارات  إجــراءات 

وكاالت التصنيــف. هدفنــا هــو، ولطالما 
كان، الســالمة في الحيــاة الحقيقية. تمثل 
أنظمتنا لالســتخدام الذاتــي للفرامل عند 
الطــوارئ، أيضاً مثل عرض «الســالمة في 
المدن» الخاص بنا، خطوة واثقة إلى األمام 
في مشــوارنا نحو ســيارات ذاتية القيادة 
بالكامل، والتي نراها كعنصر أساســي في 
تخفيض عدد الضحايــا واإلصابات الناجمة 
دبي - البيان عن الحوادث المرورية».  

هــل كنت تعلم أن ســيارتك تفقد من 15% إلى %20 
مــن قيمتهــا فوراً بعــد خروجها من الوكالــة ؟ الكثير 
من مالك الســيارات يشــعرون بالصدمة من االنتقاص 
المفاجئ من قيمة ســياراتهم. جميع السيارات تتعرض 
لهذا االنخفاض بالسعر ولكن بعضهم بشكل أسرع من 

الباقي.
بينما ال يوجد طريقة لوقف هذا االنخفاض بشــكل 
كامــل بإمكانــك بالتأكيد تخفيف ســرعة الخفض عن 
طريق فهم كيف تتم عملية خفض أســعار الســيارات 
في اإلمارات. باتباعك خطوات بســيطة ومختبرة التي 
قام بتجميعها الخبراء في كارســويتش بإمكانك ترويض 
وحش انخفاض أسعار السيارات وتوفير آالف الدراهم.

كمالك لســيارة في اإلمارات عليك القلق من االنتقاص 
من قيمة ســيارتك أكثر من القلق من أســعار البترول 

والتأمين والصيانة.
سائقو السيارات في اإلمارات يستخدمون سياراتهم 
لما يقارب 3 ســنوات. إذا وضعنا هذا في عين االعتبار 
فإن السائقين في الواليات المتحدة يحافظون عليها لما 
يقارب 11 ســنة. بينما في المملكة المتحدة واستراليا 
وآســيا وأفريقيا يســتخدمونها لفترة أطــول ايضا.هل 
ســألت نفســك ماهي المدة التي تفقد فيها الســيارة 
أكبر قيمة من الســعر؟ الســيارات تفقد أكبر قيمة من 
سعرها في السنوات األولى ما يعني انك كلما احتفظت 

بالسيارة لمدة أطول كلما تعرضت لخسارة أقل.

شــراء أو بيع ســيارة هو قرار مالي كبير. ســوف تقوم 
باســتثمار جيد إذا فهمت وأخــذت باالعتبار العوامل 
التــي تؤثر بقيمة إعادة بيع ســيارتك. تذكر الخطوات 

الخمس التالية قبل اتخاذ القرار:

نوع الســيارة: في فترة 3 سنوات انخفاض قيمة 1 
ســيارتك قد يصل مــن 30% إلى 40 % أو حتى 
50% إلى 60% معتمداً على نوع السيارة وسنة الصنع. 
لمســاعدتك في اتخاذ قرار سليم، جمعت كارسويتش 
بيانــات أكثــر من 2500 مالــك ســيارة وقامت بعمل 
ملخــص ألكثر األنــواع التي تحافظ على ســعرها عند 
البيع، وتبين أن شــراء ســيارة يابانية الصنع الوســيلة 
األسهل واألضمن للحصول على قيمة جيدة عند إعادة 

البيع.

القديم ثمين: عمر سيارتك يلعب دوراً في تحديد 2 
قيمة إعادة بيع الســيارة. الســيارات تفقد %20 
إلى 25% من قيمتها في الســنة األولى و 15% إلى %20 
فقط في السنوات الالحقة. لذا قم بشراء سيارة مستعملة 
بشــكل قليل أو احتفظ بســيارتك على األقل 5-3 سنوات 

قبل أن تفكر بتغييرها. 

تاريخ الصيانة: هذه فرصتك إلثبات أنك حافظت 3 
على ســيارتك بشــكل ممتاز. معظم المشــترين 
ســوف يقومون بسؤالك عن تاريخ صيانة السيارة. ال تنس 

أن تحتفظ بجميع إيصاالت مواعيد صيانة السيارة.

الوضع الخارجي للسيارة: الطقس المغبر والحار 4 
يعيث فساداً في طالء وواجهة السيارة. قم بركن 
الســيارة في المرآب أو قم بتغطيتها. يجب عليك أيضا أن 
تقوم بتلميع وغســل السيارة بشــكل دوري للحفاظ على 

بريقها.

الضمان: وأخيراً ما هو أكثر شيء يثير قلق المشتري 5 
؟ فواتير التصليح بعد الشراء! سوف يشعرون براحة 
وثقة اكبر عند شراء سيارتك لو كان هناك من سيدفع فواتير 
التصليــح بعد الشــراء ( الضمــان ). ضمان ســيارتك انتهى؟ 

يمكنك تجديده بمبلغ قليل وتكسب أكثر عند البيع.

■ عمر السيارة يلعب دوراً في تحديد قيمة إعادة بيعها

ســواء كنا نتحدث عن طراز سبورت أو تايتينيوم فإن فورد 
إدج الجديــدة كليــاً تقّدم تكنولوجيا مبتكــرة ُتعيد تحديد 
معنــى «التوجيه اآللّي». حيــث إّن نظام التوجيه المتكّيف 
من فورد (القياســّي في ســبورت، والمتوّفر في تايتينيوم) 
يســّهل علــى الســائقين عملية المنــاورة عند الســرعات 
البطيئــة، ويجعــل المركبة أكثر رشــاقًة ومتعة في القيادة 
عند السرعات العالية. بينما تتمّيز طرازات تايتينيوم بهدوء 
أكبر، حيث تضّم زجاجاً عازالً للصوت في نوافذ باب السائق 

والراكب األمامّي.
وتمتلك إدج ســبورت محّرك EcoBoost ســعة 2.7 لتر 
الحصــرّي والجديد كلياً الــذي يؤّمن المزيج المثالّي ما بين 
القــوة والفعالّية. يجّســد هذا المحّرك مقياســاً جديداً في 
 V6 هندســة المحّركات العالمية المستوى، وُيعتبر محّرك
الثنائــّي الشــحن التوربينّي من أكثر المحــّركات المتطّورة 
فــي العالم. من المتوّقع أن يوّلد هذا المحّرك قّوة حصانّية 
صافيــة تبلــغ PS 340 و542 نيوتن متر مــن عزم الدوران، 
وســيحرص محّرك EcoBoost سعة 2.7 لتر على أن تكون 

إدج سبورت السيارة األعلى أداًء من إدج على اإلطالق.
محركات

وتتوفر إدج بثالثة محّركات اختيارّية، اثنان منها جديدان، 
محّرك ®EcoBoost قياســّي سعة 2.0 لتر بأربع أسطوانات 
مع شاحن توربيني بمنفذين بتقنية Twin-scroll، ومحّرك 
 V6 ســعة 2.7 لتر كمــا يتوّفر أيضاً محّرك EcoBoost V6
بســحب طبيعّي ســعة 3.5 لترات، وجميعها مجّهزة بعادم 

مزدوج وناقل حركة أوتوماتيكّي بسّت سرعات.
يتمّيــز نظام التعليق في إدج ســبورت بعمــود موازنة 
في األمام والخلف أكثر قســاوًة بـ 15 في المئة من الطراز 
األساســّي، ومخّمــدات فريــدة بأنبوب واحد فــي الناحية 
الخلفّيــة ذات قطــر أكبر. كمــا أّن النوابــض اللولبّية أكثر 
قســاوًة بنســبة 10 في المئة. بشــكل إجمالّي، مع تحسين 
التخميد والتحّكم، تقّدم إدج ســبورت قدرة ثبات محّسنة 
على الطرقات، ما يمنح الســائق المزيد من التحّكم، وقدرة 

توجيه أكثر دّقة، وثقة أكبر في النفس.

وتترافق المحّركات الثالثة مع ناقل الحركة األوتوماتيكي 
®SelectShift بـــ 6 ســرعات من فورد مــع وحدتين لنقل 
الحركة مثبتتين في المقود. ســيحظى الســائقون بالقدرة 
علــى اختيار التروس يدوياً من خالل وحدتين لنقل الحركة 
مستوحيتين من عالم سباقات السيارات مثّبتتين في المقود. 

االســتعماالت  متعــّددة  الكروســوفر  تقــّدم 
الجديدة المّيزات التكنولوجّية التالية:

■ نظام التحكّم النشــط بالضجيج، الذي يعمل 
كسماعات الرأس المزّودة بميزة إلغاء الضجيج 
من أجــل إلغــاء الضجيج غيــر المرغوب فيه 

داخل المقصورة
■ مســاِعد استباق االصطدام مع رصد المشاة، 
الــذي باســتطاعته تطبيــق الفرامــل لتجّنــب 
حوادث االصطدام مع المركبات األخرى وحتى 

مع المشاة
■ نظــام التوجيــه المتكّيف من فــورد، الذي 
يعّدل تلقائياً نسبة التوجيه تبعاً للسرعة لتعزيز 

المناورة والدّقة

منذ أن وصلت إلى أســواقنا 
فــي مــارس 2016 تألقــت 
 S8 plus بســيارتها  أودي 
 605 بقــوة  محــرك  مــع 
دوران  وعــزم  أحصنــة، 
700 نيوتــن متر، ويمكن 
 750 إلى  مؤقتــاً  زيادتها 

نيوتن متر، بفضل وضعية 
العزم اإلضافي «Overboost». وتنطلق سيارة سيدان 

الرياضية كبيرة الحجم هذه من الســكون إلى ســرعة 100 
كم/ ســاعة خالل 3.8 ثوان فقط، ويعزز النموذج االستثنائي 
الجديد من مكانة العالمة في فئة سيارات السيدان الفاخرة، 

التي تقدم أداء رياضياً ال مساومة فيه. 
ورغــم أنها مضبوطــة في الوضــع الطبيعــي إلكترونياً 
على الســرعة 250 كم/ ســاعة، يمكن أن تبلغ سرعة قصوى 
تصل إلــى 305 كم/ ســاعة، عند طلــب الســيارة بالحزمة 
الديناميكية (صفة اختيارية في ســوق الشــرق األوســط). 
وإضافــة الــى أقراص المكابــح المصنوعة من الســيراميك 
المعزز بألياف الكربون وغطاء مكابح بلون رمادي مع شعار 

تشــمل  المميــز،  أودي 
العــادم  نظــام  الحزمــة 
مــن  المطــور  الرياضــي 
quattro Gmbh، والــذي 
يمنح سيارة S8 plus ذات 
المحــرك V8 صوتــاً رياضياً 

يليق بشخصيتها.
وجمعــت كل من أودي و 
quattro GmbH خبراتهمــا 
في تطوير المحركات لتحقيق 
هــذه النتائج القويــة. وخضع 

 TFSI 4.0 لجملة من التعديالت من بينها محــرك
نظــم التحكم بالمحــرك من ناحية الســرعة وزيادة ضغط 
الشــحن ونظام صمامات العادم المعدلة، وتحقيق الكفاءة 

المثالية لهندسة شاحن التوربو الداخلي.
ويقوم ناقــل الحركة tiptronic ذي الســرعات الثمانية 
بتوزيــع الطاقة التــي ينتجها محــرك V8 المعزز إلى نظام 
quattro للدفــع الرباعي مــع الترس التفاضلــي الرياضي. 
وتتضمن خصائص التعليق نظــام التعليق الهوائي الرياضي 
ونظام التوجيه الديناميكي. وفي أســواق الشــرق األوسط، 

تأتي السيارة بعجالت 21 بوصة.
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الفدرالــي  المعهــد  فــي  فريــق  تمكــن 
 ETH) السويســري للتقنيــة في زيــورخ
Zurich)، مــن تطوير مادة من «البكتين» 
قادرة على محاكاة وظيفة الغشاء الطبيعي 
لألفعى، الذي يســاعدها في تحديد مواقع 
الفرائــس القريبــة، وذلك لتطوير غشــاء 
حســاس للحرارة، الســتخدامه في تطوير 
روبوتــات الــذكاء االصطناعــي، من خالل 
تغطية كامل جســم الروبوت بهذه المادة، 
وتزويــده بطبقة مــن الجلد قــادرة على 

س الحرارة من كل الجهات. تحسُّ
 وخالفــاً لألجهــزة اإللكترونيــة التقليدية 
الحرارية  التبّدالت  اكتشــاف  القادرة على 
من خــالل تيارات اإللكترونات، يســتطيع 
س التغّيرات الحرارية من  هذا الغشاء تحسُّ
خالل تيارات األيونات (الشــوارد)، بحيث 
أن أي تبّدل في حــرارة المحيط القريب، 
ُيحدث تغيــراً في مقاومة الغشــاء. دبي- 

البيان

 VR ساعد أحد تطبيقات العالم االفتراضي
رجل بريطاني على قطع مسافة 1450 كم 
تقريباً، أي بطول طرقات المملكة المتحدة 
بطولهــا، والكافية لحرق 50 ألف ســعرة 
حرارية. وفيمــا كان الطقس في بريطانياً، 
خــالل ينايــر الماضي بــارداً جــداً، تمكن 
«آرون بيــوزي» مــن قطع تلك المســافة 
باســتخدام عّداد ســرعة بتقنية البلوتوث، 
ودراجة التمارين، وأداة الواقع االفتراضي 
من سامســونج. GEAR VR. وإضافة إلى 

ذلك، طور بيوزي تطبيقه الخاص، «سايكل 
فــي آر»، معتمــداً علــى بيانــات «غوغل 
ســتريت فيو» إلظهار كامل الطريق، الذي 

قطعه بمشاهد 360 درجة.
ويعمل بيوزي حالياً على تطوير «ســايكل 
في آر» نموذجــاً أولياً، إال أن بيوزي يتابع 
تحسينه، ويعمل على إعادة برمجته، ليكون 
مالئماً لألشــخاص البدنــاء، عبر تحفيزهم 

إلجراء التمارين الرياضية. دبي - البيان

أشــارت آخر التوقعات الصادرة عن مؤسســة 
الدراسات واألبحاث العالمية جارتنر إلى دخول 
4.8 مليــارات «شــيء» متصــل بالشــبكة حيز 
االســتخدام على الصعيد العالمــي خالل العام 
2017، مرتفعــاً بذلــك %31 عما ســجله خالل 
العام 2016، وســيصل عددها إلــى 4.20 مليار 
«شــيء» بحلول العام 2020. كما سيبلغ معدل 
اإلنفــاق اإلجمالي على الطرفيــات والخدمات 
إلــى نحو 2 تريليون دوالر خــالل العام 2017. 
وســيصل عدد التطبيقات االستهالكية إلى 63% 
مــن إجمالي تطبيقات تقنيات إنترنت األشــياء 
IoT خالل العام 2017 التي سيصل عددها إلى 

8.3 ماليين تطبيق.
أمــا على المســتوى اإلقليمي، فــإن منطقة 
الصيــن الكبــرى وأميــركا الشــمالية وأوروبا 
الغربية تعمل على دفع وتعزيز موجة استخدام 
األشياء المتصلة بالشبكة، فهذه المناطق الثالث 
تمثــل معاً ما نســبته %67 من إجمالي تقنيات 
إنترنت األشــياء التي من المتوقع اســتخدامها 

خالل العام 2017.
وقــال بيتر ميدلتــون، مديــر األبحاث لدى 
مؤسسة الدراســات واألبحاث العالمية جارتنر: 
«بغــض النظر عن أنظمة الســيارات، فإن أكثر 
التطبيقــات التي ســتكون قيد االســتخدام من 
قبل المســتهلكين هي شاشــات التلفاز الذكية، 
وأجهزة البث الرقمية، في حين سيتم استخدام 
العدادات الكهربائية الذكية والكاميرات األمنية 

بدرجة أكبر من قبل الشركات».
وإضافــة للعدادات الذكية، فــإن التطبيقات 
المصممة بشكل خاص للصناعات الرئيسة (بما 
فيها قطاع تصنيع األجهزة، وأجهزة االستشــعار 
العمليــة والخاصــة بمحطات توليــد الكهرباء، 
وأجهــزة تحديد المواقع ضمن الزمن الحقيقي 
الخاصــة بقطــاع الرعايــة الصحيــة) ســتدفع 
عجلة اســتخدام األشــياء المتصلة بالشبكة بين 
الشركات، خالل العام 2017، التي ستشهد نشر 
6.1 مليارات وحدة من وحدات إنترنت األشياء. 
 2018 العــام  مــن  النمووبــدءاً  محــركات 
وصاعداً، ســتتصدر األجهزة المســتخدمة على 
امتداد الصناعة، مثل األجهزة المســتخدمة في 
المباني الذكية (بما فيها أجهزة اإلضاءة من نوع 
LED، وتجهيــزات التدفئة والتهوية والتكييف، 
وأنظمــة األمــن والمراقبــة) قائمــة محركات 
عجلــة نمو األشــياء المتصلة بالشــبكة، حيث 
ســتصبح األكثر استخداماً واألقل كلفًة. وبحلول 
العــام 2020، ســيصل عــدد وحــدات إنترنت 
األشــياء المســتخدمة على امتداد الصناعة إلى 
4.4 مليــارات وحدة، في حين ســيصل عددها 
المســتخدم في الصناعات المتخصصة إلى 2.3 

مليار وحدة.

وتوقــع التقريــر أن يبلــغ معــدل إنفــاق 
الشــركات على تقنيات إنترنت األشــياء 57 % 
من إجمالي معدل اإلنفاق على تقنيات إنترنت 
األشــياء خالل العام 2017. وبالتزامن مع إقبال 
المستهلكين على شراء المزيد من األجهزة، فإن 
معدل إنفاق الشركات يكون أكبر. فخالل العام 
2017، وضمــن فئة اإلنفــاق على األجهزة، فإن 
معدل اإلنفاق على األشــياء المتصلة بالشــبكة 
بين الشــركات ســيتخطى عتبة الـــ 964 مليار 
دوالر (انظــر الجــدول رقــم «2»). أما معدل 
اإلنفاق على التطبيقات االســتهالكية فســتصل 
إلى 725 مليار دوالر خالل العام 2017. وبحلول 
العــام 2020، فإن معــدل اإلنفاق على األجهزة 
من كلتا الفئتين ســيصل إلى نحو 3 تريليونات 

دوالر.

من جانبه، قال دينيس رويب مدير األبحاث 
لدى مؤسســة الدراســات واألبحــاث العالمية 
جارتنر: «تهيمن فئة تقنيات العمليات التشغيلية 
المهنية القائمة على إنترنت األشياء على قطاع 
الخدمــات، والتــي تقــوم من خاللها شــركات 

التوريد بمساعدة الشركات في تصميم وتنفيذ 
وتشغيل أنظمة خاصة بتقنيات إنترنت األشياء. 
ومــع ذلك، ســتنمو خدمــات الربط الشــبكي 
والخدمات االستهالكية بوتيرة أسرع، فخدمات 
إنترنت األشــياء االســتهالكية، تعتبــر حديثة، 
وتنمــو انطالقاً مــن قاعدة صغيــرة. وبالمثل، 
تنمو خدمات الربط الشــبكي بوتيرة متسارعة، 
مع تراجع معدل التكاليف، وصعود التطبيقات 
الجديــدة». ورغم وجود إنترنت األشــياء على 
مدى أكثــر من عقد من الزمــان، فإن تطورين 
مهمين في الســنوات العشــرين الماضية، كانا 
السبب الرئيس وراء تحول إنترنت األشياء، إلى 
ظاهــرة تغير الواقع. التطــور األول، كان النمو 
الهائل في أجهزة وتطبيقــات الهواتف النقالة، 
والثانــي هو توافر االتصال الالســلكي بشــكل 
كبير. وســتحتاج جميع هــذه األجهزة المتصلة 
إلــى معدات وشــبكات وبرمجيات  باإلنترنت 
ومعالجــات بيانات مناســبة لتلبية هــذا النمو 
الســريع. ويقدم إنترنت األشــياء فرصاً جديدة 
مذهلة للشركات، وستتعدد آثار إنترنت األشياء 
على جميع المستويات في العمليات التجارية، 
بما فيهــا الصناعة، من اآلثــار العادية إلى آثار 

غير تقليدية.

استطاعت إحدى الشركات وتدعى «إيرسيلفي» 
من جمــع أكثر من 535 ألف دوالر على موقع 
«كيك ستارتر» للتمويل الجماعي لتطوير طائرة 
«إير ســيلفي» يمكن وضعهــا في غطاء الهاتف 
الجــّوال لتمكن المســتخدم مــن التقاط صور 
الســيلفي أو الصور الجماعية من مســافة أبعد 
ممــا تصل إليــه الذراع أو عصا الســيلفي. وتم 
تزويــد الطائــرة التــي يمكن التحكــم بها من 
خــالل الهاتف بكاميرا مــزودة بكاميرا مدمجة 
بدقــة 5 ميجابكســل، وذاكــرة التخزيــن فيها 
بســعة 4 جيجابت، أو نقــل الصور إلى الهاتف 
مباشــرة عبر شــبكة «واي فاي». وال يزيد وزن 
«إيرســيلفي» المصنوعة من األلمنيوم، عن 52 
غرامــاً. وتكفــي بطاريتها للطيــران مدة ثالث 
دقائــق، ويســتغرق شــحنها 30 دقيقــة فقط. 
وســتصبح الطائرة جاهزة للطرح في األســواق 

في مايو من العام الجاري.

MDR- ســماعة  تعمــل 
الالســلكية   1000X
ســوني  مــن  األحــدث 
التحكــم  بتقنيــة 

المحيط  بالضجيــج 
بالمستخدم لتوفير 
اســتماع  تجربــة 
نظيرهــا.  قــل 

السماعة  وتســمح 
في بالتحكم 

خاصيــة إلغاء الصوت عبر التقنية المتوفرة في 
الســماعة «محســن إلغاء الصوت حسب رغبة 
المســتخدم». وألول مرة تسمح ميزة «االنتباه 
السريع» للمستخدم ســماع كل كلمة منطوقة 
حوله، بمجرد وضع يديه على الســماعة ليتابع 
حديثه بكل سالســة، بدون نزع الســماعة من 
األذن، أي يســتطيع المســتخدم أن يســمع أي 
شــيء حوله أثناء ارتدائه الســماعة حتى أثناء 
ركوبه للطائرة بحيث يســتطيع متابعة وسماع 
ما يحدث حوله. وتسمح ميزة الصوت المحيط 
للمستخدم كذلك االستمتاع بالموسيقى بجودة 
عالية وسماع الصوت المحيط حوله في الوقت 

نفسه.
وتضمــن ميزة محســن إلغاء الضجيج حســب 
رغبة الشخص أداء مميزاً. وتوفر هذه السماعة 
تجــارب ســمعية عاليــة الدقة لالســتماع إلى 

الملفات الصوتية كما هي بالضبط.

جهاز اإلســقاط الضوئي الجديد من «إل جي»، 
«LG ProBeam» مصمم لعشاق تجربة السينما 
المنزلية، وذلك ألنــه مزود بمحرك متقدم من 
الليزر ينتج ســطوعاً يصل إلى نحو 2000 لومن، 
ما يتيح للمشاهدين االستمتاع بمحتوى الفيديو 
حتــى في غرفة ذات إنارة قوية. ويتميز الجهاز 
بتصميمــه األنيــق والصغيــر ما يجعله أســهل 
للحمــل والنقــل، وذلــك بفضل محــرك الليزر 
المبتكر الذي يأتي على شــكل حرف «I». وتم 
تطوير هــذا الجهاز بتصميــم مدمج وعمودي، 
بوزن 2,1 كيلو غرام، ليكون أخف جهاز إسقاط 
ضوئــي ليزري بتقنية الوضــوح العالي الكامل. 
ويمكــن كذلك توصيل الجهــاز مع أي منتجات 
تعمل بتقنية البلوتــوث، مثل مكبرات الصوت 

الخارجي أو سماعات الرأس.

2017
تعترب خدمات تقنيات إنرتنت األشياء من الدوافع الرئيسية لتعزيز استخدام أجهزة إنرتنت األشياء. وسيشهد إجاميل معدل اإلنفاق عىل 
خدمات إنرتنت األشياء (الخدمات املهنية، واالستهالكية، والربط الشبيك) زخام كبرياً حيث من املتوقع أن يتخطى عتبة الـ 273 مليار 
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عدد وحدات إنرتنت األشياء املركبة 
حسب الفئة (مليون وحدة)

معدل اإلنفاق عىل طرفيات إنرتنت 
األشياء (مليار دوالر - 2017)
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تطبيقات تقنيات إنرتنت 
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ملياراً عدد األشياء 
املتصلة باإلنرتنت 
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تريليون دوالر

معدل اإلنفاق اإلجاميل عىل الطرفيات 
والخدمات 2017

املصدر: غارترن- إعداد: وائل اللبابيدي- غرافيك: حازم عبيد

تحولت منصــة «يوتيوب» إلى أحد أهم مصادر 
الدخــل الثانــوي – وأحياناً الرئيســي – للكثير 
من شــباب جيل األلفية في أنحــاء العالم الذين 
وجــدوا في المنصة فرصة لكســب المال مقابل 
عمــل ما يحبونه. وتتلخص فكرة كســب النقود 
من خــالل يوتيوب فــي أن الشــركات المعلنة 
تقوم باختيار الفيديوهات التي ستحمل إعالنها، 
لتقوم «جوجل» - مالك «يوتيوب» بدفع نســبة 
مــن عوائــد ذلك اإلعالن للمشــترك الــذي قام 
بالجهد وأبــدع الفيديو، وفق برنامج الشــراكة 
(Youtube Partner)، بشرط أن ُيشاهد الفيديو 
لمــدة 30 ثانية علــى األقل أو أن يتم النقر على 
موقع الشركة المعلنة، وبالطبع كلما ازداد عدد 
المشــاهدات ازدادت فرصة مشــاهدة اإلعالن. 
ويبلغ متوســط الكســب من يوتيوب من 1 إلى 
2 دوالر لــكل ألــف مشــاهدة ناجحــة إلعالن 
الشــركة بالنســبة للمحتوى العربي، ومن 2 إلى 
5 دوالرات بالنســبة للمحتوى األجنبي. وتعتبر 
اإلعالنــات التــي ال يمكن تجاوزهــا األندر في 
يوتيــوب، ولكنها األكثر ربحية بالنســبة لجوجل 
وصاحــب الفيديو. فإذا افترضنــا أن لديك عدة 
فيديوهــات في القناة وتحصــل على ما يقارب 
الـ 10 آالف مشــاهدة علــى جميع الفيديوهات 
كل يوم، وجميع هذه الفيديوهات مشــتركة في 
البرنامج اإلعالني، فســوف تحصل على 10 إلى 
20 دوالراً فــي اليــوم، أي 300 إلــى 600 دوالر 

شهرياً. 
ومن أجل استالم األرباح يجب على المستخدم 
أوالً إنشاء حساب في موقع «جوجل أد سينس» 
المتعلــق بالكســب عبــر اإلعالنات   Adsense
الرقميــة التــي تديرها جوجل ثــم ربطه بقناته 
على يوتيوب. وهذه الخدمة هي المسؤولة عن 
جمع األرباح وتحويلها إلى حسابات المشتركين. 
ويمكن بعد ذلك التفكير في أنواع الفيديوهات 

التي يمكن االستفادة منها مادياً.

يعتبر جذب انتباه المشــاهدين وتفاعلهم مع 

المحتــوى المقــدم أحد أهم أســرار النجاح 
المــادي في يوتيــوب، لذلك ينصــح الخبراء 
بالتأســيس لقاعدة متفاعلة من المشــاهدين 
قبــل التفكير بجني النقــود. وذلك من خالل 
ابتــكار مــواد مفيــدة أو جاذبــة – حســب 
الجمهور المستهدف - واالستمرار في تحميل 
الفيديوهات علــى القناة في فترات محددة، 
علماً بأن مشــاركة المشــاهدين أنفسهم عبر 
نشر مقاطع الفيديو في الشبكات االجتماعية، 
قــد يكون هــو العامل األهم في رفع نســبة 

المشاهدة. 
ومــن الضــروري كذلــك احتــراف بعض 

مهــارات إنتاج المحتــوى المرئي التي تؤهل 
الشــخص لعمــل فيديوهــات احترافية، مثل 
التصويــر والتصميم والمونتاج، وهي مهارات 
يمكــن ألي شــخص تعلمهــا عبــر االنترنت 
واالحتــراف فيهــا إن كان هنالك رغبة ودافع 
وشــغف بهــذا المجــال. ومن المهــم كذلك 
إضفاء اللمســات اإلبداعية واألفكار الجديدة 
في مقطع الفيديو، فالشخص الذي لديه حس 
إبداعي يمكنــه أن ينجح في اليوتيوب. ومن 
األخطاء الشــائعة في هذه العملية هو جعل 
الدافــع المالي هو األســاس، بــدالً من إفادة 

اآلخرين وترك األثر اإليجابي في المجتمع.

MDR- ــماعة 
الالســلكية 
ســوني  مــن 
التحكــم 

المحيط 
 لتوفير 
ــتماع 
يرهــا. 

لسماعة 
فيبالتحكم 
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أعادت شركة «كريم» لخدمة حجز سيارات 
األجــرة الخاصة عبــر التطبيقــات الذكية 
فــي المنطقة، أمس إطــالق خدمة الحجز 

«انطلق اآلن» في إمارة أبوظبي. 
وســيصبح مســتخدمو كريم قادرين على 
حجــز ســيارة حســب الطلب مــن خالل 
التطبيــق اإللكترونــي مع خدمــة «كريم 
ليمو» التي ســيتم تشــغيلها وفقــاً لنظام 
خدمــة الليموزين في أبوظبــي، ما يجعل 
كريم شــركة حجز ســيارات األجــرة عبر 

التطبيق اإللكتروني الوحيدة في المدينة.
وقالت أورا لوند، مدير عام شركة كريم في 
اإلمارات: ُتعد مدينة أبوظبي سوقاً مميزة 
بالنسبة للشــركة، باعتبارها موطناً للعديد 
من موظفينــا، باإلضافة إلــى أنها المدينة 
الثانيــة التي أطلقت فيها الشــركة أعمالها 
عندمــا بــدأت ألول مرة في عــام 2012. 
ونســتمر في العمــل بشــراكة وثيقة مع 
الهيئات الحكومية المحلية لتعزيز شــبكة 
النقل لجميع سكان اإلمارة. أبوظبي- البيان

حقــق برنامج «يو من إعمار» نجاحاً كبيراً 
منــذ إطالق «إعمــار العقارية» لــه العام 
الماضي، حيث اجتذب آالف األعضاء الذي 
أبدوا اهتماماً واستحساناً كبيرين بما يوفره 
لهم من مكافآت قّيمة. وشــهد العام األول 
إلطــالق البرنامج اســتبدال ماليين النقاط 
التــي أتاحت لألعضــاء فرصة االســتفادة 
من عروض مميزة تضمنــت ليالي اإلقامة 
والوجبات المجانية في الفنادق والمطاعم 
والمقاهــي التابعــة لـ«مجموعــة إعمــار 

للضيافة» إلى جانب باقة من العروض في 
المرافق التابعة لشركة «إعمار للترفيه». 

ويمتــاز البرنامج بمرونتــه ويتيح للعمالء 
إمكانيــة الحصــول علــى نقــاط جديــدة 
ببســاطة، ســواء عبــر مشــاهدة األفــالم 
المفضلة لديهم في «ريل سينما» أو تمضية 
أوقات مســلية في «حلبة دبي للتزلج» أو 
تنــاول الطعام في أي مــن الوجهات التي 
توفرهــا «مجموعــة إعمــار للضيافة» في 
المدينة.          دبي- البيان

أعلنــت ميــاه «واي ويرا»، عالمــة المياه 
االرتوازية التجارية خفض أســعارها بنسبة 
25% علــى مــدار عام كامل وذلــك دعماً 
لمبــادرة عام الخير. وقال أحمد الرئيســي 
رئيس شــركة آديتــون ون للتجارة العامة 
ويــرا»  «واي  لميــاه  الحصــري  الوكيــل 
االرتوازيــة في اإلمارات: يســرنا أن ندعم 
المبادرات التي تتماشى مع رؤية اإلمارات 
2021، وُيمثل دعمنا لمبادرة «عام الخير» 

جزءاً من التزامنا بنشر قيم العطاء. 

وليســت هذه هــي الخطوة األولــى التي 
اتخذتها الشــركة لتأكيد دعمهــا لمبادرات 
الدولة، حيث أعلنت الشركة الشهر الماضي 
إطــالق مبادرة لدعــم مرضــى الكلى من 
خــالل تخصيص نســبة مــن مبيعاتها لدعم 
هذه القضية االجتماعية بالشراكة مع مركز 
محمد بن راشد العالمي الستشارات الوقف 
والهبــة. وحصلت آديتــون ون على حقوق 
توزيع ميــاه «واي ويرا» فــي جميع أنحاء 
اإلمارات والشرق األوسط.     دبي - البيان

 ■
تم إطالق مجموعة ســاعات «درايف 
العقليــة  لصاحــب  كارتييــه»  دو 
المســتقّلة والذوق الرفيع في انتقائه 
لألزياء. وســاعته ملفتــة بالعديد من 
الخصائص إلى جانب الشــخصية التي 
الموديالت في  تمّثلها. وترتكز كافــة 
هذه المجموعة إلى آليات حركة أكثر 
من رائعة. وقد جمعت الدار اآلن في 
موديَلين جديَدين بين ساعة «درايف 
دو كارتييــه» التــي تبيِّــن الســاعات 
والدقائق والثواني والساعة التي تبيِّن 
منطقة زمنية ثانية وأيًضا الساعة التي 
يينغ. ولهَذين  تبيِّن وظيفة توربيــون 
اإلصداَريــن األحدث فــي المجموعة 

الرموز الشخصية نفسها. 
َدت هذه الساعة  ومراحل القمر ُزوِّ
بحركة جديدة من ابتكار دار كارتييه 
وظائفهــا  ومــن   .«1904-LU MC»
الممّيــزة عــرض مراحــل القمر عند 
الســاعة 6 فــي نافــذة تتعّقب دورة 
القمــر الجديــد (المحــاق) والقمــر 
القمــر  ونصــف  (البــدر)  المكتمــل 
وهــذه  البــدر).  (نصــف  المكتمــل 
الوظيفة غاية فــي الدّقة، وال تتطّلب 

تصحيًحا سوى مرة كل 125 عاًما. 
وتبقى ســاعة «درايف دو كارتييه 
دة بمراحل القمر  مون فايزس» المزوَّ
مراعيــًة للقيمــة الجمالية الرئيســية 
للمجموعــة . وهــي تتوّفــر بالذهب 

الوردي أو الستانلس ستيل، 

 ■
طرحــت دار بولغــري إكسســوارات 
ربيع-صيف عام 2017 التي تقدم صوراً 
حية للخطوط الهندسية لحديقة تبدو 
نباتاتها أشــبه بأعمال نحتية. وتحتفي 
بولغري باثنتين من مجموعاتها األكثر 
تميزاً وشــهرة، أال وهما: «سربينتي» 

و«بولغري بولغري». 
وتتضمن سربينتي حقيبة سربينتي 
وحقيبــة  «ســربينتيج»  أيفــر  فــور 
سربينتي فور أيفر «فلوراليا» وحقيبة 
سربينتي «ســكاجلي» المبّطنة وأيضا 

حقيبة سربينتي «سكاجلي 
مزجــت  التــي  بيــدز» 

األحجــار الكريمــة النفيســة 

باألعمال والمصنوعات الجلدية إضافة 
إلى حقيبة سربينتي «ميني فايبر».

وهنــاك مجموعة بولغــري بولغري 
تصاميمهــا  جاذبيــة  مــن  وانطالقــاً 
أن  المجموعــة  تؤكــد  الكالســيكية، 
األســاليب التقليديــة لــن يعفــو عليها 

الزمن. وفي حقائب المساء تمثل حقيبة 
سربينتي بوشــيت الرشيقة، التي تتالءم 
مفهوماً  االســتخدامات،  مــع مختلــف 
بالنسبة لمجموعة حقائب  جديداً تماماً 
كوكتيــل من بولغــري. وتتحول حقيبة 
ســربينتي كليتش غالوشــيت إلى تحفة 
فنية باللونين األسود والذهبي. وهناك 
أيضا حقيبة سربينتي كليتش دراغون. 
بولغــري  مجموعــة  وتجســد 
لنظــارات ربيع-صيــف 2017 ألوان 
وأضواءهــا  الرومانيــة  روحياتهــا 
فــي  تنــوع  وهنــاك  وجاذبيتهــا. 
ســربينتي  مجموعــة  مفــردات 
واللمســات  والخطــوط 
الهندســية لمجموعة بي 

زيرو وان.

■ أحمد بن ناصر بن زايد خالل افتتاح الفرع في أبوظبي  |  البيان

■ممثلو «إنستنكتف بارتنرز» خالل تسلم جائزتهم ضمن «جوائز التميز»  |  البيان■ الركن الخاص بالمطبخ الصحي  |  البيان

 ■
دعت دراســة حديثــة إلى تقديــم المزيد مــن الدعم 
للشــركات الصغيرة والمتوســطة حتى تزداد مساهمتها 
إلى مســتويات متقدمة توازي مساهمة هذه الشركات 
في األسواق المتطورة كما هي الحال في منطقة االتحاد 
األوروبي. فبينما تستفيد اإلمارات من مساهمة الشركات 
الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 
40%، فإن مســاهمة تلك الشــركات في الناتج المحلي 

اإلجمالي لالتحاد األوروبي ال تقل عن %55.
وأظهرت الدراســة التي أجرتها منصة بلوفو. كوم أن 
الشــركات الصغيرة والمتوسطة تشكل 94% من جميع 
الشــركات العاملة فــي اإلمارات، وتوّظــف بمجموعها 
72% من القوة العاملة في البالد؛ وأشــارت األرقام التي 
تضمنتها الدراســة إلى وجود أكثر من 350 ألف شــركة 
صغيرة ومتوسطة حالياً في اإلمارات توفر الوظائف إلى 

ما ال يقل عن 3.4 ماليين شخص.
وأعلنــت بلوفو. كوم، وهي منصــة توظيف ابتكارية 
تعتمــد علوم البيانــات والخوارزميــات، التزامها بدعم 
منظومة تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة، تماشياً 
مــع إطار التقييم الطوعي الذي أطلقته مؤسســة محمد 
بن راشــد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز 
نســبة مســاهمتها في إجمالي الناتج المحلــي لإلمارة 
مــن 40% حالياً إلــى 45% بحلول عــام 2021. وكانت 
المؤسســة أشــارت إلى أن هذه المبادرة تشكل خطوة 
طموحــة من شــأنها تعزيز مشــاركة القطــاع في دعم 

التنمية الوطنية. 
وقال إياد أبو حويج، الرئيس والشــريك المؤسس في 
بلوفــو. كوم: أهمية الدور الكبير الذي تلعبه الشــركات 
الصغيــرة والمتوســطة فــي تحفيز االقتصــاد اإلماراتي 
وتوفيــر فــرص العمل لألجيــال القادمــة. وبالرغم من 
ذلــك، يتعين على هذه الشــركات مواجهــة بيئة العمل 
الصعبــة التي تحول دون تحقيقها لكامل إمكاناتها. ومن 
هنا، تشــكل مبادرات مثل «منظومة تصنيف الشــركات 

الصغيــرة والمتوســطة» خطوة بّناءًة نحــو تمكين تلك 
الشركات من تحفيز االقتصاد اإلماراتي ودفعه قدماً نحو 

تحقيق النمو المستدام على المدى الطويل.
وتمتاز اإلمارات بأنها تمتلك النسبة األكبر من السكان 

الذين يعملون لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة على 
مســتوى منطقة الخليــج العربي، كما أنها الســباقة في 
إطالق المبادرات المبتكرة الرامية إلى دعم المشــاريع 

الصغيرة والمتوسطة. 

وقــال أحمــد خميــس، الرئيــس التنفيذي والشــريك 
المؤسس في المنصة: تمثل «منظومة تصنيف الشركات 
الصغيــرة والمتوســطة» خطــوة إضافية نحــو تحقيق 
الشفافية وتقييم مستويات التنافسية للشركات الصغيرة 
والمتوســطة. وتشــير البيانات الرســمية إلــى أن هذه 
الخطوة يمكن أن تفضي إلى تأســيس 40 ألف شــركة 
ناشــئة جديــدة توفــر 370 ألف فرصة عمــل جديدة. 
وفــي هذا اإلطار، تعتبــر المنصة من داعمي التوجهات 
الحكومية والتنظيمية الرامية إلى مســاعدة الشــركات 
الصغيرة والمتوســطة، في حيــن تبرهن هذه المبادرة 
على الرؤيــة التقدمية التي تتمتع بهــا إمارة دبي فيما 

يتعلق بخططها المستقبلية. 

 ■
أعلنت مجموعــة «ماجد الفطيم»، لتطوير 
وإدارة مراكز التســوق ومنشــآت التجزئة 
والترفيــه علــى مســتوى منطقة الشــرق 
األوسط وشــمال أفريقيا، إطالق «المطبخ 
الصحــي» في متجرها فــي مول اإلمارات، 
كارفــور هايبرماركت. وتأتي هذه الخطوة 
كجــزء مــن جهــود كارفــور المســتمرة 
لتعزيــز تجربة التســوق لعمالئهــا الذين 
يبحثــون عــن خيارات غذائيــة صحية من 
أجل تحسين أســلوب حياتهم واالستمتاع 

بالحيويــة والنشــاط. ويركــز كارفور على 
بأســلوب  الصحــي»  «المطبــخ  تصميــم 
يحاكــي الطبيعة، حيث يوفر فيه مجموعة 
واســعة يتجــاوز عددهــا 2,500 نوع من 
أفضل األطعمة الصحية والتي تشتمل على 
المنتجات العضوية وتلك الخالية من مواد 
الغذائية  معينة، وأطعمة خاصة بالحميات 
وأخــرى خاصة باللياقة البدنية، كما حرص 
على تعزيز الوعي لعمالئه من خالل عرض 
بعض اإلرشادات الصحية ألفضل التوجهات 
المتبعــة والتي يهتم بهــا كارفور من أجل 

حياة أفضل لعمالئه.

 ■
 حــازت شــركة ديلويت علــى جائزة 
أفضل شــركة استشــارية في الشــرق 
األوســط لعام 2016 وفق مسح مجلة 
المدراء الماليين في الشــرق األوســط 
وذلــك خــالل حفــل توزيــع الجوائر 
الذي أقيــم في فندق الريتــز كارلتون 
في دبي فــي 29 ينايــر 2017. وجرى 
اختيــار ديلويت لنيل هذه الجائزة عبر 
التصويــت الذي أجرتــه مجلة المدراء 
الماليين في الشــرق األوســط وشارك 
فيــه 10 آالف قــارئ الختيــار المدير 
المالي األكثر نجاحاً وأفضل بنك وأفضل 

شركة استشارية.
الرئيــس  الفاهــوم،  عمــر  أعــرب 
التنفيذي لديلويت الشرق األوسط، عن 
بالغ سروره بالثقة التي منحها مسؤولو 
المالــي لشــركة ديلويــت  المجتمــع 
واختيارهــا كأفضل شــركة استشــارية 
في الشــرق األوســط لعام 2016 قائًال: 
إننا نولــي أهمية كبيرة لهــذا التكريم 
والثقــة وذلــك ضمن ســعينا الدؤوب 
لتلبيــة احتياجات عمالئنا في الشــرق 
األوســط وتقديــم المســاندة الالزمة 
لهــم لتمكينهم مــن التعامــل بكفاءة 
مع التغيــرات والتحديات الحالية التي 

تشــهدها األسواق. وتأتي هذه الجائزة 
التي بذلتهــا ديلويت  للجهــود  تتويجاً 
في الشرق األوسط على مدار التسعين 
سنة الماضية في االستثمار واستحداث 
خدمــات تخصصيــة وابتــكار أحــدث 
المعقدة  المشــاكل  لمعالجة  الحلــول 
التــي يواجههــا عمالؤنــا في الشــرق 
األوسط ال ســيما على ضوء المتغيرات 
الراهنــة التي تشــهدها المنطقة حالياً 
مثل فرض ضريبــة القيمة المضافة في 
دول مجلــس التعاون الخليجي، ورؤية 
التحــّول  وبرنامــج   2030 الســعودية 
الوطنــي في المملكة، واالســتعدادات 
الســتضافة معــرض إكســبو 2020 في 
دبي، وبطولــة كأس العالم لكرة القدم 
2022 فــي قطــر. وبدورنــا، نؤكد أننا 
الحلول لعمالئنا  نقدم وســنوفر أفضل 
للتخطيط واالســتفادة من هذه الفرص 

ومواجهة التحديات.
الشــريك  بــاب،  جايمــس  وقــال 
المسؤول عن برنامج المدير المالي في 
ديلويت الشرق األوسط: كافأنا مجتمع 
المدراء الماليين في الشــرق األوســط 
علــى البرنامــج المتخصــص الشــامل 
الذي قمنــا بإعداده للمــدراء الماليين 
في الشرق األوســط لمساعدتهم على 

معالجة التحديات.

 ■
نجحت شركة إنســتنكتف بارتنرز في 
حصــد جائــزة «أفضل حملــة عالقات 
عامة خالل األزمات» ضمن فئة (جوائز 
التميز المؤسسي والمالي) التي تنظمها 
جمعيــة مستشــاري العالقــات العامة 

لعام 2017.
وقــد أشــاد المحّكمون بالمشــروع 
الذي نفذته شــركة إنستنكتف بارتنرز 
لصالــح مؤسســة حكومية بــارزة في 
منطقــة الخليــج العربي خــالل الفترة 

مــن فبراير إلى يونيو مــن عام 2016؛ 
حيث أجرت الشــركة عمليات تحديث 
ومراجعــة جوهرية لجميــع إجراءات 
األزمــات وإدارة األزمــات فــي تلــك 

المؤسسة.
وقالــت ليــان فــوي المديــر العام 
لجمعية مستشــاري العالقــات العامة 
للشــرق األوسط وشمال أفريقيا:  أشاد 
 CrisisOptic ببرنامــج  المحّكمــون 
الــذي أطلقته الشــركة مؤخــراً  حيث 
يعمــل هذا البرنامــج على قياس قدرة 

الشركات على االستعداد لألزمات.

■  مزيد من الدعم يعزز مساهمة الشركات الصغيرة في الناتج المحلي  |  البيان

 ■
أعادت شركة «عبد الصمد القرشي» 
افتتــاح فرعها فــي المارينا مول في 
إمارة أبوظبي بحلته الجديدة برعاية 
وحضور الشــيخ أحمــد بن ناصر بن 
زايــد آل نهيان. كما حضــر االفتتاح 
الســفير العمانــي الدكتــور أحمــد 
الجــرادي والســفير الجزائري صالح 
عطيــة ومجموعــة من كبــار رجال 

األعمال ومديري وموظفي الشركة.

وقال عبد الصمد إحسان القرشي 
للشــركة  التنفيذي  الرئيــس  نائــب 
إن الســوق اإلماراتي من األســواق 
االســتراتيجية والمهمة في مســيرة 
المنطقة  «القرشــي» في  توســعات 
وحتــى فــي أوروبا، مؤكــداً اهتمام 
الشركة البالغ بتوفير أفخر المنتجات 
مميــزة  عطريــة  تجربــة  وتقديــم 
وبأسعار تنافسية إلى المستهلك في 

اإلمارات. 
وأكد د. عبد الكريم السراج مدير 
عام إقليــم اإلمارات بالشــركة على 
اإلقبــال الكبير الذي حظيت به صالة 
العرض الجديدة فــي إمارة أبوظبي 
«المارينــا مول» خــالل اليوم األول 
بالمزيد  الرسمي، واعداً  االفتتاح  من 
الرائعة  المنتجات والتشــكيالت  من 
من العطور. وأطلقت الشركة عروضاً 
متميزة لفترة محدودة، حيث تطرح 
خصومات 40% لــدى زيارة أي من 

فروع الشركة.

تبلغ نســبة الفئات الشابة التي تقل أعمارها 
عن 25 عاماً لمنطقة الشــرق األوسط معدالً 
وســطياً قدره 40% من مجمل عدد ســكان 
المنطقــة. ومــع وصــول القطــاع العام في 
المنطقة إلى نقطة اإلشباع، تشكل الشركات 
الصغيرة والمتوســطة السبيل الوحيد لتوفير 
فــرص العمــل بمعدالت تتماشــى مع النمو 

السكاني. 
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اتفقت شركة ريكيت بنكيزر على شراء ميد 
جونسون األميركية لصناعة أغذية األطفال 
مقابــل 16.6 مليــار دوالر لتدخل شــركة 
السلع االستهالكية البريطانية مجاالً جديداً 
وتوســع وجودها في األســواق المتقدمة. 
وقالــت ريكيت بنكيزر أمس إنها ســتدفع 
90 دوالراً نقــداً مقابل كل ســهم في ميد 
جونســون بعالوة 30 % عن ســعر إغالق 
السهم في اليوم السابق إلعالن الشركة عن 
إجرائها محادثــات في مرحلة متقدمة مع 
الشركة المصنعة لحليب األطفال إنفاميل.

ومع أخذ ديون ميد جونسون في الحسبان 
تبلغ قيمة الصفقة 17.9 مليار دوالر وهي 
كبرى صفقات ريكيت بنكيزر على اإلطالق 
والتي ستجعل من الصين ثاني أكبر أسواق 
الشركة البريطانية بعد الواليات المتحدة.

وســتعزز الصفقة أرباح ريكيــت في أول 
عام كامــل بعد إتمامها ومــن المتوقع أن 
تزيد ربحية الســهم بنسبة مئوية في خانة 
العشــرات بحلول العام الثالث مع تحقيق 
وفــورات في التكلفة قدرهــا 200 مليون 
لندن – رويترز استرليني سنوياً. 

توقف كبار مستخدمي الطاقة على الساحل 
الشرقي ألستراليا عن العمل أمس، وطلب 
مسؤولون من السكان، االمتناع عن الطهي 
األحمال  لتخفيــف  التلفزيون  ومشــاهدة 
على إمــدادات الطاقة، فيما تتحرك موجة 

حارة شديدة من الصحراء إلى الساحل.
وتأهبت الســلطات لقطــع الكهرباء مؤقتاً 
عن مناطق معينة بوالية نيو ســاوث ويلز، 
لمنع الحمولة الزائدة بعد أيام من انقطاع 
الكهرباء عــن 40 ألف منزل وشــركة في 

والية ساوث أستراليا.

وطلــب دون هاروين وزير الطاقة في نيو 
ســاوث ويلز من السكان، التفكير في الحد 

من استخدامهم للطاقة بعد العمل.
وتوقف العمل في مصنع للورق ومنشــأة 
لمعالجــة الميــاه وتوماجــو أكبــر مصهر 
لأللومنيوم في البالد للحفاظ على الطاقة.

وسجلت درجات الحرارة 40 درجة مئوية 
فــي أجــزاء من نيو ســاوث ويلــز وإقليم 
العاصمــة األســترالية أمــس، ويتوقــع أن 
يســجل اليوم السبت، أحر أيام فبراير منذ 
بدء التسجيل.  سيدني/ ملبورن – رويترز
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اتفقــت بريطانيــا والهنــد علــى تخفيــف القيــود 
المفروضــة علــى عدد مــن الرحــالت الجوية بين 
البلدين حيث جرى رفع القيود التي كانت مفروضة 
علــى الرحالت الجويــة المتجهة إلــى بريطانيا من 
مدن هندية رئيســية من بينها تشيناي وكولكاتا بما 
يسمح للمسافرين باالختيار من بين نطاق أوسع من 
الرحالت الجوية.  لندن – رويترز

توقعت شــركة «تاكاتا» اليابانية لصناعة الوسائد 
الهوائية، أمس، تكبد ثالث صافي خســائر سنوية 
لهــا على التوالــي، فيما تواجه تكاليف ســحب 
وســائد هوائية وغرامات ضخمــة في الواليات 
المتحــدة. وأن تصــل صافي خســائرها إلى 64 
مليــار يــن (563 مليــون دوالر) للعــام المالي 

الحالي حتى مارس المقبل.

وكانت تاكاتا قد توقعت في وقت ســابق، أن 
تصل صافي خســائرها إلــى 20 مليار ين خالل 

العام المنتهي في مارس.
وبسبب وجود مشــكلة فنية في وسائل نفخ 
الوســائد الهوائيــة لشــركة «تاكاتــا»، اضطرت 
شركات الســيارات إلى سحب ماليين السيارات 
في مختلف أنحاء العالم. حيث يمكن أن تنفجر 

الوسائد الهوائية، عند حدوث تصادم.
ووقعــت 16 حالة وفاة على األقل، وأكثر من 

180 إصابــة جراء هذا العيب الفني في مختلف 
أنحاء العالم.

ووفق تاكاتا، فإن الوســائد المعيوبة متوافرة 
في سيارات 17 شــركة عالمية. وهناك نحو 42 
مليــون ســيارة مجهزة بهذه األكيــاس، مصنعة 
فــي الفتــرة مــن 2002 حتــى 2011، خاضعة 
لالستدعاء، نتيجة هذه العيوب، ما يجعلها أكبر 
عملية اســتدعاء علــى اإلطالق، فــي ما يتعلق 

بالسيارات.

أظهرت بيانــات اقتصادية نمو 
الصادرات الصينية بنسبة تفوق 

التوقعات في يناير الماضي.
وكشــفت بيانات الهيئة العامة 
للجمارك في الصين أن معدل 
بلــغ 7.9%  الصــادرات  نمــو 
ينايــر، فــي زيــادة عن  فــي 
نســبة %3 التــي كان يتوقعها 
خبراء االقتصــاد. كما ارتفعت 
الواردات بنسبة 16.7 % سنويا 
فــي بداية العام، في زيادة عن 

النســبة المتوقعــة التي كانت 
تبلــغ 10 %. وبلغ الفائض في 
الميزان التجاري بالصين الشهر 
الماضي 51.35 مليار دوالر في 
يناير، فيما كان الفائض المتوقع 

يبلغ 48.5 مليار دوالر.
وتمثــل هذه البيانات مؤشــراً 
لالقتصــاد  بالنســبة  إيجابيــاً 
الصيني، بعد تراجع الصادرات 
في ديســمبر الماضي بنســبة 
بكين - د ب أ   .% 6.1

 أعلنــت شــركة فرابورت إيــه جي التي 
تمتلــك وتديــر مطــار فرانكفــورت في 
ألمانيا أمس أن المطار اســتقبل في يناير 
الماضــي قرابة 4.23 ماليين مســافر، في 
زيادة بنســبة 1.8 % مقارنة بنفس الشهر 

من العام الماضي.  

كما ارتفع حجم الشــحنات فــي المطار 
بنســبة 5.6 % إلى 168556 طنــاً مترياً، 
حيث ســاعد نمــو الطلــب العالمي على 
الســلع وتوقيت العام الصيني الجديد في 
تعزيــز الحركــة بالمطار فــي مطلع عام 
برلين - د ب أ   .2017

أطلقــت مانيــج إنجن أمــس حل «كالود ســيكيورتي 
بلــس»، لتحليل وتدقيق الســجالت لبيئات الســحابة 
المتعددة، عبر جمع ورصد وتحليل ســجل المعلومات 
من كل من خدمات شبكة مايكروسوفت أزور وأمازون 
وبيئات (AWS) وتقديــم هذه المعلومات في وحدة 
دبي – البيان واحدة.  

بعد قرار تقليص اســتيراد السيارات بشكل 
العاملين  الجزائرية  الحكومــة  كبير، حضت 
في هذا القطاع على إنشــاء صناعة محلية، 
في مشــروع طموح يندرج في إطار السعي 
إلــى تنويع االقتصاد.  ويعــد تطوير صناعة 
السيارات من الوسائل التي تنتهجها الحكومة 
لتحقيــق هذا الهــدف. ففــي 2014، دعت 

الســيارات وممثلي  الحكومــة مســتوردي 
العالمات الكبيرة إنشــاء صناعة محلية قبل 
2017. وبين 80 مســتورداً للسيارات، حصل 
أربعون فقط على رخص استيراد في2016، 
كما أن عدد الســيارات التــي كان ينتطر أن 
تدخل الجزائــر تراجع من 152 ألفاً إلى 83 
الجزائر- أ ف ب ألفاً في هذا العام.  
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فاقمــت انتصــارات قوات الشــرعية في 
اليمن الخالفات داخل المعسكر االنقالبي، 
حيث بلــغ التوتر درجة تنــذر بأن ينهش 
أطــراف االنقالب بعضهــم البعض، حيث 
وجه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح 
تهديــدات لحليفه الحوثي حول اســتمرار 
مســاعي األخير السيطرة علی ألوية تابعة 
لقوات الحرس الجمهوري ونهب أسلحتها، 
فيما قطعت جموع شــعبية غاضبة طريقاً 
رئيســياً لإلمــدادات فــي محافظة عمران 
احتجاجــاً على سياســة الميليشــيات في 
إهمــال الجرحــى وســوق أبنــاء القبائل 
إلــى المعارك الخاســرة، في وقت مهدت 
طائــرات التحالــف العربــي النتصــارات 
جديــدة للشــرعية عبــر قصــف مواقــع 
المتمرديــن على امتداد ســاحل الحديدة، 
فيما اتهمــت األمم المتحــدة المتمردين 
باســتخدام المدنيين دروعاً بشــرية خالل 

معارك المخا. 
وكشــفت مصادر مطلعة عن تحذيرات 
وجههــا الرئيس المخلوع لقيــادة جماعة 
الحوثــي من اســتمرار مســاعي األخيرة 
للســيطرة علی ألوية تابعة لقوات الحرس 
الجمهوري واالســتحواذ علی أسلحة تابعة 
لهــا. وأكدت المصــادر أن الحوثيين قاموا 
بنهب مخزن لألسلحة تابع لقوات الحرس 
بصنعاء وهــو ما أثار غضــب صالح الذي 
ســارع للتواصل مع قيــادات حوثية بارزة 

وإطالق تهديدات.
انتفضت قبائل  وفي محافظة عمــران، 
مديريــة القفلة علــى المتمردين وقامت 
بقطع الخط الرئيســي أمام الميليشــيات 
احتجاجاً على إهمالهم للجرحى واألسرى 
الذين يقاتلون في صفوف التمرد. ويعتبر 
الطريــق الواصل من مديريــة القفلة إلى 

مديرية حرض خط إمداد للميليشيات.
وتأتــي هــذه األزمــات التــي تعصف 
باالنقالبييــن تزامناً مع الذكرى السادســة 
لثورة 11 فبراير التي تســتكمل منجزاتها 
الدولة من  الشرعية واســتعادة  باستعادة 

تحالف الحوثي- صالح. 

ميدانيــاً، واصلــت طائــرات التحالــف 
العربــي غاراتهــا علــى مواقــع وأهداف 
الحوثي  لميليشــيات  ومتحركة  عســكرية 
وصالح في مناطق متفرقة من المحافظات 
التي تشــهد مواجهات مع الجيش اليمني، 
بما فيها غارات على امتداد الساحل الغربي 
بين المخا وميدي وحتى الساحل الشمالي 

لمدينة الحديدة.

مــن جهــة أخــرى، أكــدت مفوضيــة 
حقوق اإلنســان التابعة لألمم المتحدة 
المدنييــن  اســتخدموا  االنقالبييــن  أن 
في مدينــة المخا دروعاً بشــرية خالل 
المعــارك التــي انتصــرت فيهــا قوات 

الشرعية. 
وذكر الناطق باســم المفوض السامي 

لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة روبرت 
كولفيل أن الحوثيين استخدموا المدنيين 
في ميناء المخا كدروع بشرية. وأوضح 
أن المفــوض زيد رعد الحســين، يكرر 
دعوته إلجراء تحقيق دولي مستقل في 
اليمن بهدف كســر منــاخ اإلفالت من 

العقاب هناك.
وأضــاف أن اللجان الشــعبية التابعة 

للحوثيين وحلفائهم، طلبوا من المدنيين 
فــي المخا عــدم مغــادرة منازلهم في 
وقت كانت القوات الحكومية قد دعتهم 

إلى إخالئها.
وقــال إن تقاريــر موثوقــة تفيد بأن 
قناصــة تابعين للحوثييــن أطلقوا النار 
على العائالت التــي حاولت الفرار من 
منازلهــم في المناطق التي كان الحوثي 

يسيطر عليها في المخا.
مــن جهة أخرى، طالــب االنقالبيون 
باليمن  الخاص  الدولي  المبعوث  بتغيير 
اسماعيل ولد الشيخ احمد بسبب إفادته 
االخيرة التي بدمها لمجلس االمن واكد 
فيها رفضهــم تنفيذ القــرارات الدولية 
وبالذات االنســحاب من المدن وتسليم 

األسلحة 

قــال إمــام وخطيب المســجد الحرام 
فضيلــة الشــيخ الدكتــور عبدالرحمن 
بــن عبدالعزيز الســديس فــي خطبة 
مــن  أشــخاصاً  إن  أمــس  الجمعــة 
الخوارج ســاروا على درب أســالفهم 
فــإذا حدثــت حادثــة أســرعوا إلــى 
الشــبكات العنكبوتية ومواقع التواصل 
التــي تضــرم نــار األراجيــف، مضيفاً 
صنائــع  والمرجفيــن  اإلرجــاف  أن 
اســتخباراتية وأدوات شــيطانية يقف 
وراءها أجندات مشبوهة وأيدلوجيات 

تخدم أعــداء اإلســالم وتنضوي تحت 
تنظيمات إرهابية وميليشــيات طائفية 
بدعــوى الخالفــة المزعومــة والجهاد 
الموهوم تســعى إلى تفكيك األوطان 
المبادئ  األديان وتمس  والتشكيك في 
والثوابت واألصول وتفرز نســوخاً من 
الهويــة والفكر والثقافة األصيلة تعمل 
النســيج  على زعزعــة األمن وخلخلة 
أن  وأوضــح  المتميــز.  االجتماعــي 
عشــرات الوسائل اإلعالمية تتولى نشر 
األخبار الكاذبــة واآلراجيف المغرضة 
المحمومة في  اإلعالميــة  والحمــالت 

صور اإلرهاب النفسي.

أفاد عدد من الخبراء السياسيين البحرينيين 
لـ «البيان»، بأن سياسة التدخل اإليراني في 
البحرين، أنحت مؤخراً بشكل أكثر دموية، 
عبر اســتهداف الضباط والسجون والنقاط 

األمنية. 
وأكد رئيس مركز عيسى الثقافي، الشيخ 
د. خالد بن خليفــة آل خليفة لـ «البيان»، 
أن إحبــاط محاولــة تهريــب عــدد مــن 
إرهابية  بقضايا  والمطلوبيــن  المحكومين 
إلــى إيران، هو دليــل مضاف على التورط 

اإليراني بمستنقع اإلرهاب األسود. 
ويرى الشيخ خالد أن الموقف األميركي 

األخيــر، والــذي أعلــن صراحــة وضــوح 
التدخــالت اإليرانيــة في البحريــن، يمثل 
مرحلــة جديــدة بمواجهة إيــران، والتي 
أخذت تدخالتها تنحي مؤخراً بشــكل أكثر 

دموية.
وأضــاف: «بعد أن كانــت تلك الموجة 
التخريب والحرق  محصورة على مراحــل 
وقطع الطرقــات العامــة، دخلت صراحة 

بمرحلة االغتياالت واستهداف السجون». 

وبدوره، يــروي النائب محمد العمادي أن 
«ما يجــري هو امتداد طبيعي للمشــروع 
التوســعي اإليراني، فدعــم إيران لخالياها 
النائمــة في الخليج إرهاصات تؤكد أهمية 
وجود مشروع خليجي عربي للمواجهة». 

وأفــاد عضــو مجلس الشــورى خميس 
الرميحي بأن إيران تحاول أن تقضم الدول 
العربيــة، واحــدة تلــو األخــرى. وأردف: 
«الخطة الخمسينية التي صيغت للسيطرة 
على الــدول العربية، باتــت خطة لتدمير 

إيران نفسها».

أن تتخلص من الخوف وتقف أعزل أمام الدبابات وقوات 
النظام فهذه هي الثورة، فتتبدد بنظر الشــعب قوة القهر 
التي اســتخدمها نظام المخلوع علي عبدالله صالح إلدامة 
تسلطه وفساده، وتغدو كل وسائل القوة عديمة الجدوى.
تلك كانت ســمات شــباب ثــورة 11 فبراير 2011 في 
اليمن، والتي يتســاءل عدد من شــبابها: هل كانت ثورة 
حقــاً ولمــاذا نحتفي بها فــي الوقت الذي لــم يبق منها 
ســوى أحاديث الخيام والمسيرات المليونية التي شهدتها 
المدن اليمنية؟. في هذا االســتطالع تستكشف «البيان» 
آراء عدد من المحللين والناشــطين ممن كانوا على صلة 

بأحداث الثورة. 
ويقول المحلل السياســي عبدالعزيز المجيدي بأن 11 
فبراير في سياقها الشعبي كانت ثورة بكل ما للكلمة من 
معنى، فللمرة األولى يأتي الفعل من قاع المجتمع بفعل 

تراكم المشاكل وفساد منظومة الحكم والنخبة السياسية 
بصورة عامة. 

ويضيــف: «صحيح أنهــا تراكم لوعي ونضال سياســي 
طويل ســاهمت فيها نخب مختلفة المشــارب لكنها في 
لحظتهــا كانت فعًال شــعبياً ذاتيــاً، فبينما كانــت النخبة 
السياســية وقوى المعارضة منهمكة في متاهة الحوارات 
التــي ال تفضي إلى شــئ مع النظام كانــت موجة الربيع 
العربي تجتاح اليمن ليظهر الفعل الشعبي البطل األوحد 

لثورة تريد تغييراً جذرياً شامًال».
ويبين المجيــدي أن الخيارات الشــعبية كانت تفتقد 
للخبرات التي تحول هذا الغضب العارم إلى ثورة وكانت 
معظــم الكيانات التي حاولت قيــادة وتوجيه دفة الثورة 

صورة أخرى لألطر السياسية القائمة.

ثــم لتــأت الطلقة التي اســتقرت في قلــب 11 فبراير 

بانقــالب 21 ســبتمبر 2014 ليســتيقظ اليمنيون على 
فاجعة اختطاف الدولة وتطييفها بصورة مروعة. 

في مقال له وفي مايشــبه نفي التهم الموجهة تجاه 
األحزاب السياسية وأي دور سلبي،يقول د ياسين سعيد 
نعمان األمين العام الســابق للحزب االشــتراكي اليمني 
ســابقاً وســفير اليمن حاليا في المملكــة المتحدة، بأن 
«اللقاء المشــترك خاض نضاالً سياســياً شــاقاً ومسؤوالً 
فــي ظروف كان فيها حراس الميراث الدموي في تاريخ 
الصــراع السياســي اليمني يتحينون الفرصة بأي شــكل 
لتفجير الموقف مستفيدين من متغيرات كثيرة حدثت 

في جسم الثورة. 

مــن جهته، يؤكــد د.عبدالله ناشــر، الممثل ألعضاء 
هيئة نقابة التدريس بجامعة صنعاء كمنظمة مجتمع 
مدني فــي مؤتمر الحــوار، أن ثورة فبراير ليســت 

انتفاضة بل لعلها الثــورة الحقيقية بين كل الثورات 
المعاصرة في اليمن ألنها لم تقم بها النخبة أو أفراد 
مرتبطــون بالجيش أو النظــام بل إن من قام بها هو 
عامــل النظافة وأســتاذ الجامعة وربــة البيت وكل 

شرائح المجتمع. 
واليزال د. ناشــر يرى بأن ثورة فبراير ماضية في 
الطريق لتحقيــق أهدافها، ورغــم مرورها بظروف 
ومنعطفــات صعبة، معلًال ذلك بأن اإلنجاز األكبر لها 
كان فــي المرحلة األولى ولــم تتوقف تلك المرحلة 
إال بإزاحــة رأس النظام، وقد أنجــزت تلك المرحلة 
أعظم مكسب تحقق لليمنيين وهو مخرجات الحوار 
الوطنــي، معتبراً أن عنفــوان المقاومة في المرحلة 
الحاليــة هــو زفير القهــر المنبثق مــن حناجر ثوار 
مرحلة السلمية. ذلك القهر الذي تحول إلى البندقية 
عندمــا ســدت أمامــه كل اآلفاق الســتعادة الوطن 

المختطف من قبل التحالف الحوثي العفاشي.

مقاتل من الشرعية في نقطة تجمع شمال المخا استعداداً للتقدم باتجاه الحديدة    |   أ.ف.ب 

قال النائب البحريني محســن البكري، إن األجندات اإليرانية بالمنطقة العربية قائمة 
ومســتمرة ومتســارعة، ولن تتوقف، أساســها اإلرهاب وزعزعة األمن المحلي، وهو 
األمــر الــذي تؤكده المادة (153) من الدســتور اإليراني، والتــي نصت صراحة على 

تصدير الثورة، وهو ما يعكس سياسة النظام نفسه. 
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أفادت مصادر عسكرية أن القوات العراقية 
أحبطت عمليات تســلل جديــدة لعناصر 
داعش، وذلك عبر زوارق في نهر دجلة من 
الساحل األيمن الغربي إلى الساحل األيسر 
المحرر شرق الموصل. وأشارت إلى مقتل 
عدد من عناصر تنظيم داعش في عمليات 

التسلل الفاشلة.
 اســتهدفت مقاتــالت التحالــف الدولــي 
ومدفعيــة القــوات العراقيــة مــن جديد 
مواقــع تنظيم داعش في الســاحل األيمن 

تمهيــدا لبــدء انطــالق آخــر مرحلة من 
تحرير الموصل، وذلك من أجل اســتنزاف 
قــدرات المتطرفين القتاليــة هناك. وقال 
الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية العقيد 
ليث عبدالوهــاب، في تصريح صحفي، إن 
طيران الجيش العراقي دمر مواقع لتنظيم 
داعش وسيارات مسلحة برشاشات أحادية 

للتنظيم في المحور الغربي.
 وكانــت وزارة الدفــاع األميركيــة أكدت 
أول مــن أمس، أن مســلحي تنظيم داعش 

المتواجديــن بســاحل الموصــل األيمــن 
يواجهــون مصيــر االستســالم أو الفنــاء، 
مشــيرة إلــى اســتمرار ضربــات طيــران 
التحالف الدولي تمهيداً للمعركة المرتقبة.
وقال الناطق باسم البنتاغون جيف ديفيس 
في بيــان رســمي، إن «القــوات العراقية 
تســيطر على الساحل األيســر بالكامل وال 
يســتطيع عناصــر التنظيــم المتواجــدون 
في األيمن الهروب إليــه وهم محاصرون 
مــن الجهــة الغربية وال تصــل لهم المؤن 

واإلمدادات».
فــي األثناء، دعا الرئيــس األميركي دونالد 
ترامــب رئيــس الــوزراء العراقــي حيدر 
العبــادي، في اتصال هاتفي أجراه مســاء 
أول مــن أمس، لزيــارة الواليات المتحدة 
األميركية، وقال: «إننا ســنعمل سويا لدحر 

اإلرهاب ألن العراق حليف لنا».
وهنأ ترامــب العبادي باالنتصــارات التي 
العراقيــة ضــد تنظيم  القــوات  حققتهــا 
(داعش) اإلرهابي، وأشاد بالشجاعة العالية 

للعبادي في قيادة الحرب على اإلرهاب.
وقال العبادي إن تنظيم داعش في مراحله 
األخيــرة، إننا نقاتلهم حاليــا في الموصل 
وحررنــا الجــزء األكبــر منهــا ومصممون 
على إنهاء هذه المنظمة اإلرهابية، مؤكدا 
أهمية اســتمرار الدعم الدولي واألميركي 
في الحرب ضــد اإلرهاب، وحرص العراق 
علــى تعزيــز العالقــات مع أميــركا على 

مختلف الصعد.
وكشــف العبادي إن غالبية مقاتلي داعش 

األجانب وعوائلهم، غادروا الموصل باتجاه 
ســوريا. وأضــاف أن هنــاك نزاعــا داخليا 
بيــن عناصر التنظيم، وأكثر اإلرهابيين من 

األجانب غادروا وعوائلهم خارج نينوى.  
الى ذلك، أعلن مصدر طبي مقتل 6 أشخاص 
وإصابــة خمســة آخريــن بانفجار ســيارة 
مفخخــة يقودهــا انتحاري فــي أحد أحياء 
الساحل األيســر من الموصل 400 كيلومتر 
شمال بغداد.          بغداد- البيان، وكاالت

استمر تفّجر المعارك في مدينة الباب 
شمالي ســوريا، إذ حّقق مقاتلو عملية 
درع الفــرات، تقدماً بســيطرتهم على 
مناطــق جديــدة مــن عناصــر تنظيم 
داعش، وفيما تدّخلت روسيا وأوقفت 
اشــتباك قوات األسد مع مقاتلي عملية 
درع الفــرات فــي محيط البــاب، أّكد 
الرئيس الســوري بّشــار األسد، رفضه 
مقتــرح إقامــة منطقــة آمنــة، مرّحباً 
بالجيش األميركي فــي بالده لمحاربة 

اإلرهاب.
وواصلت قوات درع الفرات تقدمها 
صبــاح أمــس داخــل البــاب، وفق ما 
أفادت مصادر عسكرية، حيث تمّكنت 
من تحقيق اختراق جديد في مواجهة 
مسّلحي تنظيم داعش، والسيطرة على 
عدة مباٍن، بينها مشفى الحكمة، وشارع 
زمــزم، ومواقــع أخرى فــي األطراف 
للمدينة، بعد معارك  الغربية  الجنوبية 
عنيفة مع إرهابيي التنظيم المتحصنين 

داخل أحيائها. 
كمــا أعلن الجيــش التركي، أنه قتل 
23 مــن مســلحي داعش فــي محيط 
الباب، في إطار عملية «درع الفرات»، 
مشيراً إلى أّن قواته قصفت 165 هدفاً 
لتنظيم داعــش، منها 11 هدفاً قصفت 
من الجو، ما أسفر عن مقتل 23 عنصراً.

إلى ذلك، كشــفت مصــادر مطلعة 
عن تدّخل روســيا لوقف اشتباك قوات 
األســد مع مقاتلي عملية درع الفرات 
فــي محيط البــاب، بعد نشــوب أول 
مواجهة بينهما أول من أمس. وأضافت 
المصادر، التي لم تكشــف عن هويتها: 

«تدخل الروس وضبطوا الوضع».
علــى صعيــد متصل، وفــي أعقاب 
مقتل ثالثــة جنود أتــراك وإصابة 11 

آخريــن في عمليــة نفذتهــا طائرات 
روسية شمالي سوريا، أّكد الناطق باسم 
الكرمليــن، ديمتري بيســكوف، أمس، 
أّن الضربات الروســية أتت عن طريق 
الخطأ، واستندت إلى إحداثيات قدمها 

الجيش التركي لروسيا.

في األثنــاء، قصف الطيران الســوري 

العاصمــة دمشــق،  أطــراف  أمــس، 
وتحديــداً حــي جوبر وبلــدة عربين 
فــي الغوطــة الشــرقية. وذكر مصدر 
عسكري ســوري، أّن الطيران الحربي 
اســتهدف بغارات متتالية، مجموعات 
المعارضــة هاجمــت  مقاتلــي  مــن 
مبنى المحافظــة في بلدة عربين عبر 
نفق تحت األرض مــن جهة كراجات 

االنطالق.

على صعيد آخر، شّدد الرئيس السوري 
بشــار األســد، على رفض بالده اقتراح 
الرئيس األميركي دونالد ترامب، إقامة 
مناطــق آمنة للمدنيين داخل ســوريا، 
مشــيراً إلى أّنها «لن تجدي». وأوضح 
األســد في مقابلــة مع موقــع «ياهو 
نيــوز» اإلخبــاري، أّن المناطق اآلمنة 
للسوريين يمكن أن تحدث فقط عندما 

يصبح هناك اســتقرار وأمن، وعندما ال 
يكــون هناك إرهابيــون وتدفق ودعم 
لهم، الفتاً إلــى أّن األكثر قابلية للحياة 
واألكثــر عمليــة واألقل كلفــة، هو أن 
يكــون هناك اســتقرار وليــس مناطق 
آمنة. وأّكد األســد أّنه يرّحب بالقوات 
األميركيــة في ســوريا لمحاربة تنظيم 
داعش، بشــرط أن تنسق واشنطن مع 

دمشق، وتعترف بسيادة حكومته.

ال تزال سياســة التنكيل التي ينتهجها االحتالل 
بحق الفلســطينيين مستمّرة، ففيما استشهد أسير 
فلســطيني متأّثراً بجراحه في أحد المستشفيات 
اإلســرائيلية، شّن االحتالل حملة اعتقاالت واسعة 
في الضفة ونابلس شــملت أصدقاء لمنفذ عملية 

تل أبيب. 
واستشــهد أسير فلسطيني لدى االحتالل أمس، 
متأثــراً بإصابته بجروح خطيرة عنــد اعتقاله في 
نوفمبر الماضي وفق مصادر فلســطينية. وذكرت 
هيئــة شــؤون األســرى والمحررين فــي منظمة 
التحرير في بيان لها، أن األسير محمد الجالد (24 
عاماً) من مدينة طولكرم في الضفة الغربية أعلن 
عن استشــهاده خالل تلقيه العالج في مستشفى 
إسرائيلي. ووفق البيان فإّن الجالد استشهد متأثراً 
بجروح أصيب بها في التاسع من نوفمبر الماضي 
بعد إطالق النار عليه من قوات إســرائيلية، بزعم 
تنفيذ عملية طعن وتمّ اعتقاله في حينه. ورصدت 
مصادر فلســطينية مقتل أكثر من 250 فلســطينياً 
ضمــن موجــة توتر مســتمرة مع االحتــالل منذ 
أكتوبــر 2015 غالبيتهم بدعوى تنفيذهم عمليات 
طعــن وإطــالق نار ضــد إســرائيليين. إلى ذلك، 
اعتقلــت قــوات االحتــالل فجر أمــس اثنين من 

أصدقاء منفذ عملية بيتح تكفا والتي أسفرت عن 
إصابة خمسة رسرائيليين، فضًال عن السائق الذي 
تتهمه إســرائيل بنقل المنفذ، وذلك خالل اقتحام 

قوات االحتالل لقرية بيتا جنوب نابلس.
وقالت مصادر فلسطينية في نابلس، إّن «قوات 

كبيرة مــن جيش االحتالل اقتحمــت القرية عند 
الســاعة الثانية من فجر الجمعــة وتمركزت في 
الحارة الغربية مــن القرية، حيث اقتحمت منزل 
منفــذ العملية صــادق ناصر عويضــه (19 عاماً) 
وقامت بعملية اســتجواب ألفراد عائلته استمرت 

عدة ســاعات، إذ كانت قد اعتقلــت والد المنّفذ 
الذي يعمل داخل الخــط األخضر بعد دقائق من 
تنفيــذ العملية. كما اعتقلت قوات االحتالل الليلة 
قبل الماضية 10 مطلوبين فلســطينيين في أنحاء 

الضفة الغربية. 

التونســية  خّيمــت التحدّيــات األمنية 
الجزائرية، على االحتفاالت المشــتركة 
بذكرى أحداث ضاحية ســاقية ســيدي 
يوسف، والتي حضرها كبار المسؤولين 
في الدولة الجزائرية والتونســية، حيث 
حــذرت الحكومــة الجزائريــة نظيرتها 
التونســية من التفرد باتخــاذ القرارات 
المتعلقة بالقضايا األمنية المشتركة بين 
البلدين، مثل محاربة اإلرهاب والتهريب 
واالتجار باألسلحة والمخدرات، مطالبة 
بتعزيز العمل الثنائي وتوحيد المواقف 
بيــن البلدين.وتتوجــس الجزائــر مــن 
مساٍع أميركية تســتهدف إنشاء قاعدة 
عســكرية بتونس، إذ تهدف التحركات 
حســب تقارير أمنية إلى وضع قدم لها 
بجوار الجزائر بداعي محاربة اإلرهاب 

وشــدد وزيــر الداخليــة الجزائــري 
نوري الدين بدوي، خالل لقائه وزيرين 
تونسيين مكلفين بملفي األمن والدفاع، 
على ضرورة اليقظة والتنســيق األمني 
اإلرهــاب  محاربــة  آليــات  وتطويــر 
واإلجرام، وتابع الوزير الجزائري متوجهاً 
بحديثه إلى الوزيرين التونسيين الهادي 
مجدوب وفرحات الحرشاني: يستوجب 
منــا كبلدين متجاورين إرســاء أســس 
تعــاون متينة لضمان حمايــة حدودنا، 
مشــدًدا على أن التعاون العملياتي بين 
البلدين وحده يســمح بتأمين الشريط 

الحدودي لفائدة مواطني البلدين.

وقــال مصدر مطلــع حضــر محادثات 
رســمية بين الوزراء، على هامش إحياء 
ذكرى »ساقية سيدي يوسف« التاريخية، 

إن وزير الداخلية الجزائري جّدد رفض 
بالده إقامة مشــاريع أمنية وعســكرية 
أجنبية بالمنطقة، ناقًال توجس السلطات 
الجزائرية من مســاٍع أميركية تستهدف 
إنشــاء قاعدة عســكرية بتونس. وأفاد 
المصــدر، في تصريحــات صحفية، بأن 
وزير الداخلية الجزائري تلقى تطمينات 

مــن الجانــب التونســي مفادهــا بأن 
الواليات  الجــاري حالًيا مــع  التعــاون 
المتحــدة األميركية ال يســتهدف إقامة 
قاعدة عســكرية فــي البــالد، بقدر ما 
الوطني  الدفاع  يستهدف دعم منظومة 
بخبــرات ومعدات عســكرية لمكافحة 

اإلرهاب.

السبســي وجــود 70  الرئيــس  وأّكــد 
عســكرًيا أميركًيا لتدريب العســكريين 
التونســيين، وهم من يقومون بتســيير 
الطائرات بدون طّيار، لكون العسكريين 
التونسيين ليست لديهم الكفاءة لذلك..
التونســي: اتفقنا مع  الرئيــس  وأوضح 
األميركيين على تسليمنا هذه الطائرات 
بــدون طيــار، بعــد أن يتــم تدريــب 
يمكنهم  الذين  التونســيين  العسكريين 

تســييرها. وبــرر األمــر بوجــود خطر 
إرهابــي قــادم من منطقــة معنية، في 
إشــارة إلى ليبيــا، ومضيًفا أنه يجب أن 

نفعل ما يجب فعله لحماية تونس.
وتحــدث عــن توجــس الجزائر من 
هــذه القواعد األجنبية في تونس، قائًال 
إن الجزائر غير معنيــة بمنطقة طيران 
الطائــرات األميركية بــدون طيار وقد 

قمنا استباقًيا بإبالغ الطرف الجزائري.
 وفــي مقابــل ذلــك، عــرض وزير 
الداخليــة والجماعــات المخلية بمعية 
الســفير الجزائري بتونــس عبد القادر 
حجــار اســتعداد الجزائــر لتوفير كل 
الدعم األمني والعســكري واالقتصادي 
للجارة الشــرقية وتكثيف التعاون في 
الميادين التي من شــأنها أن ُتسهم في 
صيانة وتأمين الحدود المشــتركة بين 

البلدين. 
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تمّكنــت الفــرق األمنيــة فــي تونس من 
تفكيــك خلية إرهابية نســائية تضم ثالث 
نساء يتواصلن مع قيادات إرهابية ويقمن 
بتحريــض الفتيــات على الســفر إلى بؤر 
التوتــر. وتم رصد تحــّركات مريبة المرأة 
بجهــة والية صفاقس وبالتحــري تّبين أنها 
تتواصــل مع قيادات بجهــة إرهابية تقاتل 
في ســوريا، وهي متزوجة بأحد عناصرها 
اإلرهابييــن. وبّينــت التحقيقات أنها تقود 
خليــة مهمتها تحريــض الفتيات مباشــرة 
أو عبر شــبكات التواصــل االجتماعي على 
الســفر الى بؤر التوتر. وتم إيقاف امرأتين 
أخرييــن مكلفتيــن بالتواصل مــع طالبات 
الجامعات.        تونس- وكاالت

واصــل أطبــاء القطــاع العام فــي تونس، 
أمس، إضرابهم لليوم الخامس على التوالي 
االحتجاجات  وتأتي  بإصالحــات.  للمطالبة 
بعد جدل واســع في وسائل اإلعالم بسبب 
تدنــي خدمــات القطــاع واهتــراء بنيته 
التحتيــة، وتواتر تقارير عــن أخطاء طبية. 
ويضغــط األطباء من أجــل تمرير «قانون 
المســؤولية» على البرلمــان، بعد اتهامات 
وجهــت لهم فــي عدد من المستشــفيات 
بالتقصير. واهتز الرأي العام مع قضية وفاة 
رضيع فــي المستشــفى العمومي بمدينة 
سوسة في ظروف مريبة.  تونس- الوكاالت

أقر مجلس النواب المصري خالل أول ثالثة 
أشــهر منقضية من عمر دور االنعقاد الثاني 
16 قانوًنــا مــن أصل 17 ناقشــها المجلس، 
كما أقر 12 اتفاقية دولية. وبحســب دراسة 
أعدتها األمانــة العامة لمجلس النواب، فإنه 
خالل الثالثة أشــهر األولى من دور االنعقاد 
الثانــي أقر البرلمان 12 اتفاقية (5 اتفاقيات 
دولية حول تشــجيع وحماية االســتثمارات 
المتبادلة، و4 اتفاقيات دولية تتعلق بمجال 
النقل والمواصالت، واتفاقيتين حول التنمية 
المحليــة، واتفاقية في مجال مياه الشــرب 
والصرف الصحي).      القاهرة- البيان

تنطلــق اليــوم أعمــال المؤتمر الســنوي 
الثاني للبرلمان العربي ورؤســاء المجالس 
والبرلمانات العربيــة، بمقر األمانة العامة 
لجامعــة الدول العربيــة. ويناقش المؤتمر 
مكافحــة اإلرهــاب والتدخــالت اإليرانية 
في المنطقة. وتأتــي األزمة اليمنية ضمن 
الملفات ذات األولوية على مائدة المؤتمر، 
فضًال عن أزمة سوريا والقضية الفلسطينية.  
وقال مصدر دبلوماســي عربي شــارك في 
االجتماعات التحضيرية للمؤتمر لـ«البيان»، 
إن قضايــا اإلرهاب وملــف إلرهاب على 
رأس أعمال المؤتمر.        القاهرة- البيان

7
لقــي 7 جزائريين حتفهــم وأصيب طفل 
واحــد بجــروح، وهم من عائلــة واحدة، 
إثر حادث مرور وقع أمس على مســتوى 
بإقليم بلدية  السيار شــرق-غرب  الطريق 
مقطــع دوز، حســبما علــم لــدى مصالح 

الحماية المدنية. 
الحماية  ووفق خليــة اإلعــالم لمديريــة 
المدنيــة، فــإن الحادث وقــع حوالي نهار 
أمــس، عندما اصطدمت ســيارة ســياحية 
انحرفت عن الطريق بشاحنة مركونة على 
الجانب ليلقى 5 من ركاب السيارة حتفهم 
علــى الفور ويصــاب طفل بجــروح. كما 
توفي ســائق الشاحنة وشــخص آخر كان 
بجانبه.     الجزائر- وكاالت
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تقدمــت الواليــات المتحدة، منذ 
عاميــن تقريًبــا بطلب لــدول في 
شــمال أفريقيا الســتقبال طائرات 
بدون طّيار لتعزيز مراقبتها لتنظيم 
داعــش فــي ليبيــا، وأنهــا تجري 

مباحثات بشأن ذلك.



دخلت تونــس مخاضاً سياســياً جديداً قبل 
موعــد االنتخابات البلديــة والمحلية، التي 
ســتنتظم خــالل الربــع األخيــر مــن العام 
الجــاري، وظهرت بــوادر خريطة سياســية 
جديدة لكسر الجمود الحاصل حالياً في ظل 
الوفاق ما بين حركتي نداء تونس والنهضة، 
ســعيا الى إكتســاب مواقع داخل المجالس 

البلدية ومجالس الواليات. 
وبينما تسعى حركة النهضة الى الحصول 
علــى نتائــج مهمــة، مــن خــالل خوضهــا 
االنتخابات البلدية والمحلية المرتقبة بقوائم 
منفــردة، يعمــل ائتــالف الجبهة الشــعبية 
اليســاري المعارض إلى تحقيق حضور جيد 

داخل المجالس البلدية والجهوية.

وشــير المراقبون ألى أن األســابيع المقبلة 
ستشــهد بــروز تحالفــات حزبيــة جديدة، 
بهــدف خوض االنتخابــات المرتقبة بقوائم 
موحدة على غرار التحالف، الذي بدأ يتبلور 
في إطار جبهة اإلنقاذ والبناء، وهي تحالف 
يقوده حزب حركة مشــروع تونس، بزعامة 
محســن مرزوق، الــذي أوضــح أن الجبهة 
ليســت لتوحيد المواقــف أو لتكوين حزب 
موحــد، بل هــي للتنســيق بيــن األحزاب 
المكونة لها، مضيفاً أن وثيقة عملها ستكون 
جاهزة قريبا متضمنة أساســاً إعادة التوازن 
السياسي للبالد ومكافحة اإلرهاب والتنسيق 
بين الكتل البرلمانية، واالستعداد لالنتخابات 
البلدية بشــكل مشــترك، وهــي نقاط قال، 
إنها ســتدافع عنها الجبهة بعد اإلمضاء على 
الوثيقة، فيما يبقى لــكل حزب أن يتصرف 

ويتحدث بطريقته الخاصة.
وبحسب مرزوق فإن الهدف من تأسيس 
جبهــة سياســية وســطية هو «إيجــاد آلية 
حزبية قوية قادرة على مواجهة استحقاقات 
المرحلــة، وخلق تنافس قــادر على تحقيق 

التوازن السياسي في البالد».

ومــن جانبه، قــال عضــو اللجنــة الوطنية 
التســييرية  الهيئة  لإلنقاذ واإلصــالح صلب 
لحركــة نــداء تونس رضا بلحــاج، إن هناك 

توجهــاً واتفاقــاً حــول خــوض االنتخابات 
البلدية، ضمن قائمات مشتركة مع األحزاب 
المكونــة لجبهــة اإلنقاذ، وأضــاف أنه من 
الصعــب خــوض نــداء تونــس االنتخابات 

البلديــة بمفــرده، خاصــة أن الوضع أصبح 
ملحاً لالســتعداد وتحضير المترشحين لهذه 
االنتخابات، نظراً لتعقــد العملية االنتخابية 

والعدد الكبير للدوائر.

ويتكــون تحالــف جبهة اإلنقــاذ والبناء 
مــن كل من حــزب االتحاد الوطنــي الحر 
وحركــة مشــروع تونس والمنتمين لشــق 
الهيئــة التســييرية لحركــة نــداء تونــس، 

والحزب االشــتراكي وحزب العمل الوطني 
الديمقراطي وحزب الثوابت وحزب الوحدة 
الشعبية وحزب تونس الخضراء، إضافة إلى 
عدد مهم من الشــخصيات المســتقلة  إلى 
ذلك، قال حافظ قائد السبسي، الذي يتزعم 
جنــاح المكتــب التنفيذي 
لحركــة نــداء تونــس، إّن 
لــن يتحالــف مع  حزبــه 
أّيــة أحزاب أخــرى خالل 
االنتخابات البلدية المقبلة، 
قائــًال: «ســندخل  وأردف 
االنتخابات المقبلة وحدنا» 

 .

نــداء  واعتبــر أّن حركــة 
«علــى  ســتكون  تونــس 
أتــم االســتعداد لخــوض 
البلديــة  االنتخابــات 
المقبلــة»، التــي قــال إّن 
من شــأنها إبــراز «القيمة 
مذكراً  للنــداء»،  الحقيقية 
بــأّن «حركة نــداء تونس 
دائمــاً متوقعة في المرتبة 
نتائج  كل  األولى، حســب 
ســبر اآلراء»، مــن وجهة 
نظــره. في غضــون ذلك، 
الحــزب  أبــرزت رئيســة 
الدســتوري الحّر، عبير موسى، أن تحالفات 
حزبهــا خالل االنتخابــات البلديــة المقبلة 
ســتكون هادفــة وبنــاءة للنهــوض بالعمل 
البلــدي مســتقبًال، وأوضحــت أّن الّلجنــة 
الوطنيــة لإلعداد لالنتخابــات البلدية صلب 
الحزب الدســتوري الحر هي التي ســتقرر 
تلك التحالفات، مشــيرة إلى أّنها بدأت في 
عقد اجتماعات مخصصة إلعداد إستراتيجية 
الحــزب في مــا يتعلق بخــوض االنتخابات 
البلدية المقبلة، وتحديد الخريطة الجغرافية 
والسياســية لمختلف البلديات، عالوة على 
دراسة القانون المتعلق باالنتخابات البلدية.

فــي ضجة مفتعلة، شــهدت مدينة البصرة 
تظاهــرات شــعبية عراقية، علــى خلفية 
اتهامات وجهها نــواب مقربون من رئيس 
الحكومــة العراقي الســابق نوري المالكي 
للحكومة العراقية برئاســة حيدر العبادي، 
بالتنازل للكويت فــي ملف خور عبدالله، 
األمر الذي أثار أزمة شــعبية بين البلدين. 
إال أن تصريحــات المســؤولين العراقيين 
صبــت في أجواء التهدئة بإقرارها ان خور 
عبدالله هو كويتي، ووصف رئيس الوزراء 

العراقــي العبادي إثارة هذا الموضوع بأنه 
مجرد «ضجة إعالمية بهدف االبتزاز».

وقــال رئيس الوزراء، خالل مؤتمر صحافي 
عقــده في بغداد قبل أيــام، إن «االتفاقية 
المصادق عليها بشــأن خــور عبدالله هي 
للمالحة وليســت لترسيم الحدود»، مؤكدا 
أن «مجلس الوزراء العراقي لم يناقش خور 
عبدالله، ولم يصدر أي قرار بشــأنه، وإنما 

عرض عليه تقرير عن قناة الخور».
وكان وزيــر النقل كاظــم فنجان الحمامي 

نفى وجــود أي تنازالت بشــأن ممر خور 
عبدالله، وأكد أن «مجلس الوزراء لم يتخذ 
قراراً بشــأن هذا األمــر، ولكن تباحث في 

طريقة ترسيمه فقط».
ورداً على ســؤال عن التصريحات الرسمية 
العراقية بشــأن (خور عبدالله) وما قابلها 
مــن تصريحات نيابية عراقيــة أخرى، قال 
نائب وزيــر الخارجية الكويتي خالد الجار 
الله «نحن نرحب بالتصريحات التي تهدف 
الى التهدئة التي نحن معها وال نعير إطالقا 

أي اهتمــام ألي تصريحــات أخرى تؤجج 
وتغالط الحقيقة وتسعى الى التصعيد».

 وأوضــح ان (خــور عبداللــه) ممر مائي 
بيــن الكويــت والعــراق «وأن مــا حصل 
مــن اتفاق يخــص تنظيــم المالحة وليس 
ترســيماً للحدود»، مشــيرا الى أن ترسيم 
الحــدود بين البلدين أمر انتهى مع إصدار 
القرار األممــي (833). وتابع «نحن بصدد 
تنفيذ اتفاقية لتنظيم المالحة بين الكويت 
والعــراق وهــي االتفاقيــة التــي وقعت 

عــام 2012 وشــرعنا منذ فتــرة بتنفيذها 
ووضع األسس الفنية للتنفيذ» الفتا الى أن 
االجتماعات األخيرة بين مسؤولي البلدين 
خــالل الفترة من 24 الى 27 يناير الماضي 
نتــج عنها محضــر إيجابي يؤكــد العملية 
الفنية لتنظيم المالحة في (خور عبدالله).

 وأعلــن رئيــس مجلــس األمــة الكويتي 
مرزوق علي الغانم أنه ســيدعو الحكومة 
الكويتيــة الــى اطالع المجلــس على آخر 
تطورات وتبعات ما يثار حول مسألة (خور 

عبدالله) في جلسة سرية، ويتوقع ان تكون 
على هامش جلسة 14 الجاري.

 مــن جهتــه قــال رئيــس لجنة الشــؤون 
الخارجية البرلمانية النائب علي الدقباسي، 
إن «العالقــة بيــن البلديــن مبنيــة علــى 
قــرارات مجلــس األمــن ذات الصلة عند 

تحرير الكويت. 

بــدأ الرئيــس اللبناني العماد ميشــال عون 
يشعر بخطورة المرحلة التي رسمها بمواقف 
عاليــة اللهجــة، ولتحقيق خرق فــي الجدار 
الســميك طــرح فكرة االســتفتاء الشــعبي، 
والجميع اســتيقظ من ســباته العميق لدى 
السماع بعبارة «استفتاء»، ألنها جديدة على 
مسامعهم وال تحصل إال في الدول المتطورة 

والتي تمارس الديمقراطية الحقيقية. 
 فيما أن عدم وجود أّي نّص دســتوري ُيجيز 
إجراء مثل هذا االستفتاء ال يبيح إجراءه خارج 
إطار الدســتور والقانون، وإن كان الشــعب 
هو مصدر كل الســلطات، وأن أّي اســتفتاء 
ال يمكــن أن ُيجرى إّال على أســس وأحكام 
قانونّية. ووســط الخشــية من أن تكون أطر 
معالجة هذه األزمة خرجت واقعياً عن سّكة 
المهل التي يلحظها القانون النافذ، بما يعني 
فتح األزمة على خيارات واتجاهات شــديدة 
الخطورة سياســياً ودســتورياً، تجدر اإلشارة 
إلى أن العّد العكسي لالشتباك المتصل بهذه 
األزمــة بدأ، وقد يبلغ ذروته مع الدخول في 
المهل القانونية لدعوة الهيئات الناخبة التي 
تنتهي فــي 21 من الجــاري، بعدما تبلورت 
الصورة على الشــكل اآلتي: قانون الســّتين 
«دِفن»، «المختلط» سقط، و«النسبي» دونه 

تحفظات، و«األرثوذكسي» معرقل. 

وفي ظّل هذيان يقارب الهستيريا السياسية، 
التــي باتت في منازلة بيــن الفراغ والفراغ، 
بيــن انتهاء واليــة المجلس النيابــي الحالي 
فــي يونيــو المقبــل مــن دون انتخابات أو 
اللجوء إلى التمديد األســوأ من الفراغ، فإّن 
ثّمة مواقف ملتزمة واعتبارات ملزمة تجعل 
من العــودة إلى الوراء فــي موضوع قانون 
االنتخاب أمراً بالــغ الصعوبة. فهناك إجماع 
علــى إجــراء االنتخابــات ورفــض التمديد. 

وهنــاك اقتناع، حتــى بين الذيــن يؤّيدونه 
ضمناً، بــأن ال عودة إلى «قانون الســّتين»، 
ألنه غادر ولن يعود. وهناك أقّل من إجماع 
وأكثــر مــن اتفاق على اســتبعاد إقــرار أّي 
قانــون على أســاس األكثري. وهنــاك التقاء 
مع البعــض، عن قرار وخيــار واقتناع، ومع 
البعض اآلخــر على قاعدة «ُمكــره أخاك ال 
بطل»، على ضرورة اعتماد النسبية وإدراجها 
فــي متن وصلب وأســاس أّي قانون، ســواء 

أكان مختلطــاً أم يعتمد التأهيل.. أما الثابت 
واألكيــد، أن الرئيــس عون لن يســّجل على 
نفسه القبول بـ«السّتين»، ولن يوّقع مرسوم 
تشــكيل هيئة اإلشراف على االنتخابات قبل 
انتهاء مهلة 21 من الجاري، ولن يوّقع قانون 

تمديد والية المجلس النيابي الحالي.

وفي ظّل تمّسكه بحّقه في عدم التوقيع على 

مرسوم دعوة الهيئة الناخبة، كان عون أعلن 
تصميمــه على المواجهة، ودعــا إلى اعتماد 
المعيار الواحد في أّي قانون انتخابي، ملّوحاً 
بأنه سيطرح االستفتاء «إذا ما أقفلت األفق. 
ذلك أن ال مانع في الدستور أو القانون منه، 
وليــس من مانــع ألّي حّل يقــرره ويعتمده 
الشعب الذي هو مصدر السلطات». علماً أن 
طرح رئيس الجمهورية غيــر مألوف محلياً، 
حيــث لم يجِر في تاريخ لبنان أّي اســتفتاء. 

حتــى في مرحلة تغيير الدســتور بعد اتفاق 
الطائف، لم يؤخذ برأي الشــعب، إضافة إلى 
أنه ال توجد آلية دستورية لتنظيم االستفتاء.

رئيــس  تلويــح  أّن  واضحــاً  بــدا  وهكــذا، 
الجمهوريــة باللجــوء إلــى طرح االســتفتاء 
الشــعبي المباشــر لــم يــؤدِّ إال إلــى زيادة 
المتراكمة فــي األزمة، وكذلك  التعقيــدات 
إلى تزايد الغمــوض والقلق حيال المواجهة 
السياســية التــي تســتعيد البــالد أجواءها 
تدريجياً. إذ أن موضوع االستفتاء بدا بمثابة 
الوجه الثاني للتلويح ســابقاً بتفضيل الفراغ 
علــى التمديد لمجلــس النــواب أو «قانون 
السّتين»، وكالهما يثير لغطاً دستورياً واسعاً 
لجهــة أحقّية رئيــس الجمهورية بالذات في 
طرحهمــا. فهــل يمضي قدمــاً تلويح رئيس 
الجمهوريــة باســتفتاء الشــعب، أم دونــه 
عقبات سياســية وتقنية تستوجب إجراءات 

دستورية؟

■ عون أعلن تصميمه على المواجهة، ودعا إلى اعتماد المعيار الواحد في أّي قانون انتخابي |  البيان

■  رهان على انتخابات شفافة في تونس  |  أرشيفية

27
تأكيــد مراجــع قانونّية  باالســتناد إلى 
لـ«البيــان»، ال يجــوز إجــراء اســتفتاء 
ملزم في لبنان، وفقاً للواقع الدســتوري 
الحالي، إذ يتبّنى الدستور اللبناني النظام 
البرلمانــي التقليدي، ويتجلّى هذا األمر 
بشــكل بارز في المــادة «27» منه التي 
تنّص على أن «عضو مجلس النواب يمثل 
األمة جمعاء، وال يجوز أن تُربط وكالته 
بقيد أو شــرط من قبــل منتخبيه»، في 
حين ال يحّق لمجلس النواب إقرار قانون 
يســمح بإجراء اســتفتاء تشريعي ملزم، 
ألن ذلــك يؤّدي إلى تنــازل هذا األخير 
عــن صالحياته (وهذا ما ال وجود له في 
الدســتور)، إنما يحّق له إجراء اســتفتاء 

استشاري غير ملزم قانوناً بنتائجه.
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شهدت السودان سلسلة متتالية من مصادرة 
وإيقاف الصحف في الفتــرة األخيرة، وفي 
الوقــت الــذي تطالــب جمعيــات صحفية 
باللجــوء إلى القضاء دافعــت الحكومة عن 
اإلجــراءات التــي تتخذها أجهزتها بشــأن 
تقييــد اإلعــالم، وأكدت أن هنــاك ضرورة 
اقتضــت تقييــد الحريات اإلعالميــة بالبالد 
لحماية األمن القومي للبالد، وشــددت على 

أن حرية التعبير ليست مطلقة. 
وتعاني وسائل اإلعالم التقليدية في السودان 

من المضايقات األمنية والرقابة والتدخالت 
الحكومية في عمل الصحف، وهو ما اضطر 
الصحافييــن في الســودان للجوء إلى منافذ 
بديلــة على اإلنترنت لإلفــالت من الحصار 
األمني والمضايقات الحكومية. وكان قد تم 
مصادرة العديد من الصحف في الســودان 
خالل الشــهور الماضية في إطــار التضييق 

األمني على الحريات في البالد.
وقال وزير الدولة بوزارة اإلعالم السودانية 
ياســر يوســف في تصريحات أمــس إن أي 

تدخل لألجهزة األمنية بشأن تقييد الحريات 
اإلعالمية يتم وفقاً للقانون، وأضاف «طالما 
أن هنــاك تمــرداً وحركات تحمل الســالح 
واقتصــاداً يتأثر بما يكتــب فالحاجة ملحة 
لتقييــد اإلعــالم»، وأقر بتدخل الســلطات 
وإغــالق  الصحــف  بمصــادرة  الحكوميــة 
فضائيــات وتعطيــل حريــة التعبيــر، وبرر 
بــأن لذلك منطقــاً ولم يكن وفقــاً للمزاج 
الشــخصي، ولفت إلى أن األجهــزة األمنية 
لهــا الحــق في تقييــد حريــة التعبير حين 

يتعلــق األمــر باإلضرار باألمــن المجتمعي 
واالقتصادي، وأضاف بأن السلطات ال تقف 

مكتوفة األيدي.
ودعا الوزير السوداني إلحداث توافق وطني 
تجاه القضايــا الوطنية الكبيــرة التي تعنى 
باألمن القومي للبالد، وكشف عن تعديالت 
كبيــرة في قانــون الصحافــة والمطبوعات 
يتــم إعدادها حالياً من أجــل خلق معادلة 
مرضيــة بين الســلطات واألجهزة اإلعالمية 
وتستوعب المستجدات فيما يتعلق باإلعالم 

الجديد وتنظيم اإلعالم البديل.
فقدان األمل والتضييق في الرأي والحريات 
وفي األنشــطة الحيوية للشــباب دفع بهم 
للبحــث عــن بدائــل للتعويــض، وبمــا أن 
العالــم يعيــش عصر العولمة فقد شــكلت 
وســائط التواصل االجتماعي بوابة رئيســية 
للوعي والممارسة والترويح، وأصبحت تلك 

الوسائط وسيلة لكثير من األنشطة.
وتعمل الحكومة السودانية، منذ أشهر على 
تعديــل قانــون الصحافة، وشــكلت  وزارة 

العــدل  في  مايــو الماضي لجنــة لتعديل 
قانون الصحافة والمطبوعات في الســودان، 
الســاري منذ عــام 2009. وتكونــت اللجنة 
برئاسة رئيس مجلس الصحافة والمطبوعات 
الصحافية، فضل الله محمد، وضمت ممثلين 
للســلطة القضائيــة، وزارة الداخلية، نقابة 

المحامين، اتحاد الصحافيين.

دغرافيك: حازم عبيد از ك اف غ

حررت قوات الجيش اليمني بدعم من التحالف العريب، 
مدينة ميدي ومينائها يف محافظة حجة، كام استعادت 

مواقع عسكرية جديدة يف مديرية حرض يف ذات 
املحافظة. وأكد قائد القوات املسلحة يف محور ميدي، 

العميد منصور الزافني أن قوات الرشعية استكملت تحرير 
ميناء ميدي واملدينة بالكامل، مضيفاً أن كافة العمليات 

العسكرية قامئة بالتعاون مع قوات التحالف العريب بقيادة 
السعودية. 

أقر الكنيست اإلرسائييل قانون جديد ميهد لضم الضفة 
الغربية عن طريق رشعنة االستيطان يف األرايض 

الفلسطينية مبلكية خاصة، يف وقت بدأت إرسائيل تنفيذ 
خطة إلقامة جدار حول مدينة الخليل جنوب الضفة 
الغربية. وكشف موقع «والال» اإلخباري العربي، أن 

إرسائيل بدأت يف تطبيق خطة إلقامة الجدار عىل طول 
حدود املدينة، ويبلغ طوله 42 كيلومرتاً، وأن العمل به 

سينتهي أواخر العام الجاري.

أعلنت وزارة الدفاع األمريكية «بنتاغون» الثالثاء املايض أن 
فحوصات أكدت أن تنظيم داعش قد استخدم مختربات 
جامعة املوصل يف العراق إلنتاج اسلحة كيميائية تحتوي 
عىل عنرص الخردل. وقال الناطق باسم «بنتاغون» جيف 

ديفيس إن فحص عينات أخذت من املوقع كشف أن 
مسلحي داعش استخدموا املختربات الجامعية إلنتاج عنرص 

الخردل الستخدامه الحقا يف إنتاج األسلحة.

تعرض الرئيس األمرييك دونالد ترامب إىل انتكاستني 
األسبوع املايض حول قرار الحظر الذي فرضه عىل دخول 

رعايا سبع دول إسالمية إىل الواليات املتحدة، حيث 
أوقف قاض فيدرايل أمر الحظر وبدأ حاملو التأشريات 

من الدول السبع بالدخول إىل أمريكا، كام رفضت محكمة 
فيدرالية طعناً قدمته وزارة العدل من أجل إعادة العمل 

بالحظر، وسط غضب ترامب الذي اتهم القضاء بعرقلة 
اإلجراءات األمنية. 

اتهمت منظمة حقوقية نظام الرئيس السوري بشار األسد 
بارتكاب عمليات شنق جامعية رساً، طالت 13 ألف 

معتقل يف سجن صيدنايا قرب دمشق منذ بداية األزمة 
يف مارس 2011.

واعتربت منطقة العفو الدولية أن تلك اإلعدامات «تصل 
إىل مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية، بتفويض 

من الحكومة السورية عىل أعىل املستويات».

استقال وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي 
سلامن الحمود، إذ أعلن رئيس مجلس األمة الكويتي 
مرزوق الغانم الثالثاء املايض، أن رئيس الوزراء جابر 

املبارك أبلغه رسمياً بقبول استقالة الحمود. وأصدر أمري 
الكويت صباح األحمد مرسومني أمرييني بقبول االستقالة 

وإسناد وزارة اإلعالم إىل وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء محمد العبدالله، وحقيبة الشباب إىل وزير التجارة 

والصناعة خالد الروضان.

تقول أساطير قارة العجوز أن األنجلوسكسونيون 
هم من اكتشــفوا بالد العم ســام، ولكن اليوم 
بريطانيــا بالد األنجلوسكســونيون تعارض أن 
يلقــي رئيس بالد العم ســام «دونالد ترامب» 

خطاباً من فوق منابرها الشعبية.
فقد عبر رئيس مجلــس العموم البريطاني 
«جــون بيــركاو» عــن معارضتــه لمخاطبــة 
الرئيــس األميركي مجلســي البرلمــان خالل 
الزيارة الرســمية التي سيقوم بها إلى المملكة 
المتحدة، في وقت الحق من الســنة الجارية. 
وقــال بيــركاو إن «الوقــوف ضــد العنصرية 
والتمييز العنصري هو أمر بالغ األهمية» وأنه 
يعــارض مخاطبة ترامب النــواب عندما يزور 
لندن، خاصة بعد قرار حظر المســلمين، وقال 
إنه منــذ ذلك الوقــت زادت معارضته إللقاء 

ترامب خطاباً في المجلس.
وقالــت ســارة وليســتون، عضــو حــزب 

المحافظيــن الحاكــم، إنه «ال يجــب أن يلقي 
ترامــب كلمة في البرلمان»، مشــيرة إلى أن 
هــذا المكان يجب أن يكــون مخصصاً للقادة 

الذين لديهم تأثير إيجابي وقيم على العالم.
الحكومة ترحب والمعارضة ترفض

ورفضت حكومة تيريزا ماي دعوات شعبية 
ورســمية - من ضمنها عريضة وقع عليها اكثر 
من نصــف مليــون بريطاني، تطالــب بإلغاء 
الزيارة الرسمية المقترحة للرئيس األميركي، 
دونالــد ترامــب، إلــى المملكــة المتحــدة، 
وذلك بعد إصداره أمــراً تنفيذياً يمنع دخول 
مواطني سبع دول شرق أوسطية إلى الواليات 

المتحدة.
وقــال زعيــم حــزب العّمــال المعــارض، 
جيرمي كوربين، إن «الحكومة ســتخيب آمال 

البريطانيين إذا فشلت في تأجيل الزيارة».
 من جهته أكــد زعيم الحزب الديمقراطي 
الليبرالــي، تيم فــارون، دعمه إللغــاء دعوة 
ترامب للندن، قائًال إن «أي زيارة لترامب إلى 

بريطانيا يجب تأجيلها حتى يرفع هذا الحظر 
المخــزي».  في وقــت قالــت زعيمة حزب 
المحافظين االســكتلندي روث ديفيدســون،، 
إنها «تأمل أن يراجع ترامب قراراته المتعلقة 

بالهجرة فوراً».  

وكشــف اســتطالع أجراه مركز االستطالعات 
«أوبينيــوم» أن غالبيــة البريطانييــن لديهــم 
موقف ســلبي مــن الرئيس األميركــي المثير 

لالنقسام.
وأظهــر االســتطالع الذي تــم بالتعاون مع 
صحيفة «أوبزيرفر»،  انقسام البريطانيون حول 
زيارة ترامب  وقالت غالبية تقدر نسبتها بـ56 
فــي المئة إنه يجب تأجيل الزيارة حتى ينتهي  
قرار الحظر على مواطني بعض الدول لدخول 
أميــركا، وطالبت نســبة 28 في المئــة بإلغاء 
الزيارة، أما نســبة 39 في المئة فلم تَر ضرورة 

إللغائها مهما كان الحال.

تفرض القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع 
الشــرطة المدنية سيطرتها الكاملة على سيناء، 
وتحكم حصاراً خانقاً علــى العناصر اإلرهابية 
المتمركزة في مناطق محدودة ومتفرقة وسط 
األهالــي فــي أرض الفيــروز في خــٍط متواٍز 
مــع تواصل العمليات والضربات القاصمة التي 
تقــوم بها قــوات األمــن لتطهير تلــك البقعة 
الغالية من أرض مصــر من العناصر اإلرهابية، 
ما يدفع تلك العناصر إلى محاولة الهروب إلى 
خارج ســيناء، ليجدوا متنفســاً لتوســيع رقعة 
عملياتهم اإلرهابية والفرار من القبضة األمنية 

في سيناء.
وتشكل العناصر اإلرهابية الهاربة من سيناء 
قنابل موقوتة شــديدة الخطورة نظراً الرتباط 
تلك العناصر بتنظيم داعش اإلرهابي وســعيها 
نحــو تنفيذ عمليــات إرهابية واســعة ُتحقق 
أهدافهــا في إرباك الدولــة المصرية وزعزعة 
االستقرار. وفي ذلك الصدد ترتكز قوات األمن 
فــي مصر على خطط أمنيــة من أجل التصدي 
لتلــك العناصــر اإلرهابيــة من خالل تشــديد 
اإلجــراءات على بوابات المحافظات المجاورة 
لســيناء وإجــراءات التفتيش منعاً لتســلل إي 
من هــؤالء العناصر إلى المحافظات المجاورة 

ومنها إلى باقي المحافظات.
وتكثف مديريات أمن المحافظات المجاورة 
لشمال سيناء (محافظات القناة) من اإلجراءات 

األمنية علــى المداخل والمخارج الخاصة بكل 
محافظة، لمنع تسلل أي من العناصر اإلرهابية 
الهاربة من سيناء. وأعلن مساعد وزير الداخلية 
مديــر أمن جنوب ســيناء اللــواء أحمد طايل 
عــن تبني خطة من أجــل تضييق الخناق على 
العناصــر اإلرهابية الهاربة من ضربات الجيش 
في سيناء تتضمن إحكام السيطرة على المنافذ 

الحدودية.

وقال مدير مركز دراســات اإلســالم السياسي 

مصطفــى حمــزة لـــ «البيــان» إن اإلجراءات 
األمنية المتخذة تحول دون تسلل تلك العناصر 
األخــرى، فهنــاك إجراءات  المحافظات  إلــى 
مشــددة داخل ســيناء نفســها وعلى الحدود 
اإلداريــة مــع المحافظات المحيطــة األخرى، 
تصعــب كل تلك اإلجراءات من فكرة الهروب، 
ومن ثم فإن رغبة العناصر اإلرهابية في البقاء 
في ســيناء تظــل أكبر من رغبتهــم في تركها، 
، مؤكداعلــى أن العناصر اإلرهابيــة لها أوكار 
ومخابــئ تحتمي فيها  من قبضة األمن بالتالي 
لــن يخاطروا بمحاولــة مغادرتها في ظل تلك 

اإلجراءات األمنية المفروضة أيضاً.

وبحسب مصدر أمني مســؤول، فإنه بالتزامن 
مع التشــديدات األمنية المفروضة لمنع تسلل 
العناصــر اإلرهابيــة للمحافظــات المجــاورة 
لســيناء ومنهــا لباقــي المحافظــات تســتمر 
العمليــات التــي تقــوم بها قــوات األمن من 
أجل مالحقــة العناصر التي تمكنت من الفرار 
من ســيناء خالل الســنوات الماضية واختبأت 
في بعض المحافظات لتشــكيل خاليا إرهابية 
في المحافظــات، وهناك معلومات تتكشــف 
ألجهــزة األمن مــن وقت آلخر حــول وجود 
بعض تلك الخاليا يتم التعامل معها لضبط هذه 
العناصر التي عادة ما ترتكز في بعض المناطق 
المعروفة ألجهزة األمن في كل محافظة ويتم 

العمل على ضبطها وإحباط مخططاتهم.

■ أزمة مرتقبة بين لندن وواشنطن جراء المعارضة البريطانية لساسة ترامب ضد المسلمين   |  البيان

■ انتشار أمني واسع في سيناء  |  البيان 

 أوضــح مديــر مركــز دراســات القوات 
المســلحة األســبق اللواء عــالء عز الدين 
محمــود لـ «البيان» أن ســيناء قد صارت 
طــاردة لإلرهاب بعــد أن كانــت جاذبة 
لــه، في ضــوء العمليــات التي تقــوم بها 
قــوات الجيش ضد البــؤر اإلرهابية والتي 
تجعل العناصر اإلرهابيــة تحاول االبتعاد 
عن قبضة األمن في ســيناء بالســعي وراء 
الهــروب منها، وقد تــم إلقاء القبض على 
عــدد من تلــك العناصر بعد فشــلهم في 
الهروب إلــى داخل المحافظات على وقع 

اإلجراءات األمنية المشددة.
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ينطلق اليوم الحوار العالمي للســعادة، في واحدة من المبادرات 
الرائــدة التــي تحتضنها دبي، وتأتي في ســياق فكــر ونهج قيادة 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، رعــاه الله، بمد عالقة 

وثيقة مع المستقبل، وارتياد آفاقه الرحبة.

لقد حّول فكر ونهج ســموه اإلمارة إلى مركز عالمي فريد لرعاية 
واحتضان المفاهيــم واألفكار والمبادرات الجديدة والرائدة، التي 
تمثــل أهمية حيوية لعالم اإلنســان اليوم، وتمــس حياته بعمق، 

وتوفر للمجتمعات فرصة االزدهار اآلمن المستقر.

وبهذا، فإن الحوار العالمي الذي تســتضيفه دبي اليوم يســتعرض 
وضع الســعادة ومكانتها علــى أجندة العالم، وفــي أولوية عمل 
الحكومــات، كما يبحث فيها باعتبارها المقيــاس الجديد الزدهار 
الــدول، كما يستشــرف موقعها فــي التنمية، وعالقتهــا بمفاهيم 
الرفاه، إلى جانب بحث دور المدن في تحقيقها وتمكين اإلنســان 
منها. كما تتسع قائمة مواضيع الحوار لتناقش تجارب عالمية رائدة 
في هذا المجال، ومنها تجربة المملكة المتحدة، وتجربة جمهورية 

تشيلي، إلى جانب عرض مؤشر السعادة في تجربة دبي.

إن فكر ونهج صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، 
الــذي وضع على أجندة دولــة اإلمارات عمومــاً، ودبي خصوصاً، 
هذه القائمة الواســعة من المفاهيم واألفكار الرائدة، التي تشمل 

االبتكار والســعادة والمستقبل، يقدم للمنطقة والعالم تجربة 
رائدة جديدة، تؤشــر إلى طريق مباشــر للتنميــة واالزدهار، 
بعيــداً عن ويالت الحروب والنزاعات، التي تســتنزف طاقات 

األفراد والمجتمعات، وتهدر مقدراتها البشرية والمادية.

مع أنني لســت من المهتمين بكرة القدم، وال أقرأ - إال نادراً - الصفحات 
الكثيرة التي تخصصها لها الصحف، إال أنني سرعان ما أجد نفسي غارقاً في 
متابعة أنباء المباريات اإلقليمية والدولية، التي تكون إحدى الدول العربية 
طرفاً فيها، باهتمام بالغ وبحماس منقطع النظير، على نحو يدفعني لحفظ 
جدول مواعيد المباريات، وترتيب الفرق المشــاركة، وتشــكيل كل منها، 
وموقع كل العب من الفريق، ومدى أهليته لشغل الموقع الذي اختاره له 
مديره الفني، فضًال عن تحليالت وتعليقات النقاد.. يجرني إلى ذلك حماس 

كل المحيطين بي، من الحالق إلى ســائق التاكســي، 
ومــن الوزير إلى الخفير، ومن حارس العقار إلى نادل 
المقهــى، ومن أســتاذ الجامعة إلى تلميذ المدرســة، 
ومن المفكر االستراتيجي إلى الناشط السياسي، على 
نحو يشعرني بأنني سوف أنفصل عن التواصل معهم، 

إذا لم أشاركهم هذا االهتمام.
وعلى امتداد ســنوات، وأنا أتابــع اآلراء التي يحاول 
أصحابهــا البحــث عــن تفســير مقنــع للجماهيرية 
الكاســحة التــي تتمتــع بها كــرة القــدم - من دون 
غيرها من األلعاب الرياضية ومن األنشــطة اإلنسانية 
- لــدى كل شــعوب العالــم، فال أحب إال تفســيرات 

متداخلــة تجمع بين ما هو نفســي، وما 
هــو اجتماعي، ومــا هو اقتصــادي وما 
هو سياســي، ربمــا كان أكثرها شــيوعاً 
هــو ما يذهــب إليــه المتخصصون في 
علم النفس االجتماعي الذين يقولون إن 
الظواهر التي ترتبط بتشجيع كرة القدم، 
تنتمــي إلى ما يســمونه «ســيكولوجية 
الحشــد»، وهي حالة نفسية تتحكم في 
سلوك الكتل الكبيرة من الجماهير، حين 
تجتمع معاً، فتخلق في ما بينها، بشــكل 
تلقائي حالة وجدانية مشتركة توحد في 
مــا بينهم وتدفعهم إلى ســلوك جمعي، 

يفقــد معه كل فرد ذاتيته وتميــزه عن اآلخرين، لتقودهم جميعاً «عقلية 
القطيــع»، التي تكــون عادة عند مســتوى أكثر المشــاركين فيه عاطفية 

وانفعاالً، وأقلهم ذكاء، وأدناهم وعياً.
ويذهــب المهتمون بالسياســة من هؤالء، إلى القــول إن تلقائية وعفوية 
الحشــد الجماهيري، ال تحول بين األنظمة السياســية وبيــن التحكم فيها 
عن ُبعد، بحيث توجهها - عبر أجهزة اإلعالم التي تسيطر عليها - لتحقيق 
أهداف سياســية، على رأســها تســديد أهداف في مرمى فرق كرة القدم 
المنافســة، بدالً من تسديد هذه األهداف في مرمى المشاكل االجتماعية 

واالقتصادية التي تعانيها شعوبها.
وال أحد يســتطيع أن ينكر أن كرة القدم التي لم يعرفها العالم العربي إال 
فــي بدايات القرن الماضي، تدين للصحف وأجهزة اإلعالم بالجانب األكبر 
من جماهيريتها الكاســحة. وحتى منتصف ذلــك القرن، لم تكن الصحف 

العربيــة تخصــص ألخبــار الرياضة البدنية ســوى عمــود أو عمودين من 
صفحتها قبل األخيرة، التي كانت تخصص للوفيات والتعازي والمشاطرات، 
وهي مســاحة قليلة كانت تشــغلها في الغالب أنبــاء رياضات أخرى مثل 
حمل األثقال والســباحة والســباقات والشــيش، تجذب اهتمام الرياضيين 
العرب، ألنها أقرب إلى الموروث الرياضي العربي؛ ولم تعرف مصر إذاعة 
مباريات كرة القدم عبر محطة اإلذاعة الالسلكية للحكومة الملكية إال بعد 

تنظيم مباريات الدوري العام في نهاية األربعينيات.
فــي منتصــف ثمانينيات القــرن الماضي، ســافرت إلى 
الجزائــر لكي أشــارك - ضمن وفد مصــري - في مؤتمر 
الكتــاب واألدبــاء العرب، حضرته وفود مــن كل الدول 
العربيــة.. حيــث أمضينا أياماً نناقش فيهــا هموم األمة، 
التــي كانت - كالعادة - كثيــرة ومتراكمة، وكان من بين 
فعاليــات المؤتمر أن يســافر الشــعراء منــا، إلى مدينة 
«وهــران» لكــي يلقــي كل منهم قصائده على مســمع 
جماهيرها، على أن يعودوا في اليوم التالي؛ وعند الفجر 
غــادروا الفندق، فعــًال، وهم يرتدون أفخم مالبســهم، 
ويحملون علــى أكتافهم مخالي الشــعر وودعناهم إلى 
المطار ونحن نغبطهم على ما ســوف يلقونه من حفاوة 
- وتصفيــق - الجماهير الغفيرة التي 
ســوف تحتشد لسماعهم. وكنا ال نزال 
نتنــاول العشــاء في مطعــم الفندق، 
حيــن دخلوا علينا وهم أشــبه بفلول 
جيش مهــزوم، وقــد تمزقت مالبس 
بعضهــم، وترك البعض مخالة شــعره 
وبقية أغراضه فــي الفندق الذي كان 
يفتــرض أن يقضوا فيه ليلتهم، وعرفنا 
منهــم أنهم مــا كادوا يدخلــون إلى 
لتشنيف أسماع  التي خصصت  القاعة 
جماهير «وهران» بقالئد أشــعارهم، 
حتى فوجئــوا بأنها خاليــة تماماً من 
الجماهير التي كانوا يتوقعون أن تحتشــد لكي تستقبلهم بالتصفيق الحاد 
والمتصل، واعتذر لهم المنظمون بأن مواطني المدينة جميعهم، يلتزمون - 
في هذا التوقيت - بيوتهم لكي يتابعوا - على شاشات التليفزيون - مباراة 

في كرة القدم تجرى بين الفريق الجزائري وأحد الفرق األجنبية.
ومــا كاد الشــعراء يعلمون - بعد أن طــال الوقت من دون أن يحضر أحد 
- أن الطائرة التي جاءت بهم ســوف تعود إلى العاصمة بعد نصف ساعة، 
حتى اندفعوا في نفس واحد، يعدون بأقصى ســرعة، حتى يدركوها، قبل 
أن يضطــروا للمبيت في مدينة فضل أهلها أن يحتفظوا بتصفيقهم لفريق 

كرة القدم، وليس لفريق الشعراء.

كان الظن الغالب أن الحسم العسكري لمعركة حلب ونجاح القوات السورية 
يســاندها القصف الجوي الروسي في إرغام معارضي نظام بشار األسد على 
مغادرة شــرق المدينة، ســوف يكون بداية النهاية للحرب األهلية السورية 
بعــد أن فقدوا أهــم مراكزهم وأصبحت ظهورهم للحائط، فضًال عن أهمية 
حلب االســتراتيجية كثاني مدينة ســورية بعد دمشــق وأول مراكز ســوريا 
االقتصادية، إضافة إلى موقعها الحيوي شماالً كمعبر لكل من تركيا والعراق.

لكن إخفاق الروس واألميركيين في تحقيق التنسيق المشترك بين مصالحهما 
رغــم اتفاق وزيري الخارجية الفروف الروســي وجون كيري األميركي على 
خطوط أســاس مهمة في نهاية حكم الرئيس أوباما عطل اســتثمار الحســم 
العســكري لمعركة حلب، ووســع مســاحة الخالف بين الروس واألميركيين 
حول سبل الفصل بين المعارضة السورية المعتدلة وقوات جبهة النصرة التي 

اعتبرها الطرفان قوة إرهابية ينبغي التصدي لها.
لكن ما من شــك أن اســتعادة بشار األسد الســيطرة على كامل حلب شكل 
دعماً كبيراً لنظام حكمه بعد أن فقدت المعارضة أهم ركائزها العســكرية، 

وبات واضحا للجميع أن ما فقدته المعارضة يصعب استعادته واستعاضته.
والواضــح أن التقــدم الــذي أحرزته قوات النظام الســوري تحــت الحماية 
الجوية الروســية غير الكثير من مالمح الخارطة الميدانية، ووســع من نطاق 
سيطرة بشار األسد التي تجاوزت ما اصطلح السوريون على تسميته (سوريا 
المفيــدة) التي تضم دمشــق ومحافظات الوســط حمص وحماة والســاحل 

السوري وصوالً إلى الالذقية وشماال إلى حلب..
اســتعاد بشــار األســد الســيطرة على كامــل محافظة حمص وألــزم قوات 
المعارضة على الخروج منها إلى محافظة أدلب، وتمكن من طرد مســلحي 
المعارضة من شــرق مدينة حلب لتصبح حلب بكاملها تحت ســيطرته، كما 

تمكن من استعادة بعض الجيوب في منطقة غوطة دمشق.
ومــع ذلــك ال يــزال تنظيم داعــش وبعض جماعــات المعارضة المســلحة 
يســيطرون علــى مناطق حيوية، بما في ذلك مدينــة تدمر التي نجح تنظيم 
داعــش في اقتحامها مــرة ثانية، وال يزال تنظيم داعــش يحتل المدينة منذ 
بدايــة معارك حلب، كما يســيطر التنظيم على محافظــة دير الزور بحقولها 
البتروليــة إضافــة إلى بعض المواقع الحيوية مثل البــاب والرقة التي أعلنها 

عاصمة له.
غير أن تحسناً حقيقياً طرأ على الوضع في جنوب سوريا منذ أن أصبح األردن 
طرفاً نشيطاً من خالل تشدده مع أمن حدوده الشمالية، ويزيد من قيمة هذا 
التحسن ما أعلنه الملك عبدالله قبل عدة أيام من أن معظم مواقع المعارضة 
المسلحة في الجنوب تبدي استعدادها لاللتزام بوقف إطالق النار والجلوس 

إلى مائدة التفاوض وقبول التسوية السلمية.
لكن جميع ذلك لم يخفف وطأة الكارثة اإلنسانية التي تعيشها سوريا وراح 
ضحيتها أكثر من نصف مليون مواطن سوري معظمهم من المدنيين، إضافة 
إلى تدمير عشــرات المدن واألحياء والوكاالت واألســواق المسقوفة بعضها 

لــه قيمة تاريخية وأثرية كبيــرة، تعاني من الخراب والحريق كما تعاني من 
التجويع والحصار وضعف عمليات اإلغاثة ســواء في األماكن التي تقع تحت 

سيطرة الحكومة أو تحت سيطرة المعارضة.
ومنــذ انتهــاء حرب حلــب لم تخرج ســوى قافلــة إغاثة واحــدة أوصلت 
المســاعدات إلــى 49 ألــف ســوري محاصرون في الشــمال، بينمــا تقول 
تقاريــر األمم المتحــدة إن حجم المطلوب مســاعدتهم يزيــد على مليون 
شــخص في أماكن متفرقة داخل ســوريا وإن 21 قافلة تتبع الهالل والصليب 
األحمــر جاهزة للتحرك لكن كال من المعارضــة والحكومة يعرقالن وصول 

المساعدات إلى مستحقيها.
وتبلغ الكارثة اإلنســانية ذروتها مع اضطرار 12 مليون سوري يشكلون أكثر 
من ثلث السكان إلى مغادرة بيوتهم وقراهم ومدنهم بحثاً عن مالذات آمنة، 
تغلــق أوروبا أبوابهــا في وجوههم بدعوى أنهم ينافســون العمالة الوطنية 
ويغلقون أمامها فرص العمل ألنهم يرضون بأجور زهيدة، فضًال عن احتمال 
أن تكون جماعات اإلرهاب قد نجحت في اختراق موجات المهاجرين التي 
يمكن أن تضم عناصر متطرفة هدفها نشر اإلرهاب وزعزعة استقرار أوروبا 

وإفساد هويتها.
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 تشــارك المملكة العربية الســعودية 
في التمرين البحري متعدد الجنسيات 
«أمــان 17» الــذي يقام في باكســتان 

اليوم ويستمر خمسة أيام.
 ويهــدف التمريــن - الــذي تشــارك 
مســتمر  بشــكل  الســعودية  فيــه 
وبصفة مراقب - إلــى تطوير التعاون 
األمنــي لتعزيز بيئة بحرية مســتدامة 
وتعزيز العالقات الدفاعية الســعودية 

الباكستانية.

 ويشــارك فــي التمرين الــذي يجري 
للمرة الخامســة دول عربية وإسالمية 
إضافة إلى الواليات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا والصين.  الرياض - وام 

وافقــت محكمــة تايلندية أمــس على بدء 
محاكمة ناشــط بــارز بتهمة إهانــة النظام 
الملكي بعد أن نشر على موقع فيسبوك لمحة 
شخصية أعدتها هيئة اإلذاعة البريطانية (بي.

بي.سي) باللغة التايلندية عن الملك الجديد 
وصفها البعض بأنها مهينة. وهذه أول قضية 
ينظرها القضاء في عهد الملك الجديد ماها 
فاجيرالونجكورن بموجب قانون العيب في 
الــذات الملكيــة الذي ينص علــى عقوبات 
تصل إلى الســجن 15 عامــاً عن كل جريمة 

تشــهير أو سب للملكية. وألقي القبض على 
الناشــط جاتوبات بونباتاراراكسا (25 عاماً) 
الذي نظــم عدة احتجاجــات ضد المجلس 
العســكري الحاكم في البالد بعد يومين من 
تنصيب الملك الجديد في ديسمبر الماضي.

وقال محامي جاتوبات إن المحكمة في بلدة 
خون كاين بشمال شرق تايلند وافقت على 
طلــب االدعاء بمحاكمة الناشــط الذي قال 
محاميه إنــه أنكر كل االتهامــات الموجهة 

إليه. بانكوك - رويترز 

أعلن مسؤولون أمنيون أن متشددي تنظيم 
داعــش انتقلوا إلى وديــان صحراوية وتالل 
تقــع جنوب شــرقي طرابلس مع ســعيهم 
الســتغالل االنقسامات السياســية في ليبيا 
بعــد هزيمتهــم فــي معقلهم الســابق في 
ســرت. وأضاف المسؤولون أن المتشددين 
الذيــن يعتقــد أن عددهم يصــل إلى عدة 
مئات ويوصفون بأنهم «بقايا» «داعش» في 
ليبيا يحاولون إشاعة الفوضى من خالل قطع 
إمــدادات الكهرباء والماء ويحاولون تحديد 

المجتمعــات المحليــة التــي قــد تتجاوب 
مــع أفكارهم. وتتــم مراقبتهــم من خالل 
االســتطالع الجوي وجمــع معلومات على 
األرض إال أن مســؤولين ليبييــن قالــوا إن 
استهدافهم ليس بالمهمة السهلة دون وجود 
قــوة جويــة متقدمة مثل التي اســتخدمتها 
الواليــات المتحــدة في 19 ينايــر الماضي 
عندما قتلت قاذفات قنابل من الطراز «بي-
2» أكثر من 80 متشــدداً فــي ضربة جوية 
جنوب غربي سرت.      طرابلس - رويترز

وجهــت محكمــة أميركية صفعــة قانونية 
جديــدة إلــى قــرار الحظر الــذي أصدره 
الرئيس األميركــي دونالد ترامب ورفضت 
إعــادة العمل بالقرار مــا دفع بترامب الى 
الوعيد بالطعــن مخاطباً معارضيه: «نراكم 
فــي المحكمــة» متوعداً بفــرض إجراءات 
أمنية جديدة خالل األســبوع المقبل، بينما 
عبر عن أسفه من أن أميركا ال تسيطر على 
بئر نفط واحدة في الشــرق األوسط رغم 

إنفاقها ستة تريليونات دوالر هناك. 
ووصــف الرئيس األميركي قرار محكمة 
االســتئناف باإلبقاء على تعليق مرســومه 
المثيــر للجــدل والقاضــي بمنــع دخــول 
الالجئيــن ومواطنــي ســبع دول مســلمة 
بأنــه «قــرار مخز». واعتبر قضــاة محكمة 
االســتئناف أن مرســوم ترامــب يمكن أن 
يماثل منــع دخول المســلمين إلى البالد. 
واعتمــد القضــاة على تصريحــات عديدة 
لترامــب عبــر «تويتــر» أو خــالل حملته 
االنتخابية بشــأن نيته تطبيــق الحظر على 

دخــول المســلمين. غيــر أن ترامب وعد 
بمواصلة المعركة القضائية دفاعاً عن قراره 
الذي كان من أبرز وعود حملته االنتخابية. 

وفي تغريدة سابقة لترامب رداً على القرار، 
فإنــه وعد معارضي القــرار بالقول: نلتقي 
في المحكمة. أمــن أمتنا في خطر، ما أثار 

ردود فعل عبر مواقع التواصل االجتماعي، 
ورّد مديــر االتحــاد مــن أجــل الحريــات 
المدنيــة لألميركييــن، ديل هــو، بتغريدة: 

سنفوز عليك مجدداً سيدي الرئيس. وخلص 
القضاة إلــى أن اإلدارة لم تثبت أن اإلبقاء 
على تعليق المرســوم سيلحق ضرراً خطيراً 

بأمن الواليات المتحدة.
إلــى  حديثــه  فــي  ترامــب  ووصــف 
صحافيين، قرار المحكمة بأنه «سياســي»، 
مؤكــداً أن «هــذا مجرد قرار صــدر للتو، 
لكننا سنكسب القضية» وشدد القضاة وليام 
كانبي وريتشارد كليفتون وميشيل فريدالند 
علــى أن اإلدارة لــم تقدم إثباتــاً على أن 
أجنبياً من إحدى الدول المعنية نفذ اعتداء 

في الواليات المتحدة في الماضي.
وعلق قاض في ســياتل بوالية واشنطن 
مؤقتاً المرسوم الرئاسي إلى حين النظر في 
شكوى قدمها وزير العدل في هذه الوالية. 
وقــال حاكم والية واشــنطن جاي إنســلي 
الذي طعن في القرار أمام القضاء أن ال أحد 

فوق القانون، وال حتى الرئيس.
كمــا أبدى وزير العدل في إدارة الوالية 
المحلية بوب فيرغوســون ارتياحه النتصار 
كامــل مضيفاً أن على الرئيس أن يســحب 

مرسومه الخاطئ والمتسرع والخطير.

وأكدت الجمعية األميركية للحريات المدنية 
أن رفض محكمة االستئناف معاودة العمل 
بمرسوم ترامب هو قرار صحيح، ووصفت 

المرسوم بأنه حظر للمسلمين. 
وفــي تلميح له بضرورة االســتفادة من 
ثــروات بلــدان الشــرق األوســط إلنعاش 
اقتصــاد بــالده خالل لقاء جمعــه بممثلي 
شــركات الطيــران األميركية، قــال ترامب 
إن أميــركا أنفقــت 6 تريليونات دوالر في 
الشــرق األوســط، ولم تحصل في المقابل 
حتى على بئر نفط صغيــرة واعداً بتطوير 
البنيــة التحتية للطيــران األميركي وخفض 
الضرائب المفروضة على األعمال األميركية 
بإجراءات سُيعلن عنها في األسابيع المقبلة.

مــن جهته قــال  الرئيس اإليراني حســن 
روحانــي أمام مئات اآلالف الذين تجمعوا 
في ساحة ازادي في طهران «يجب مخاطبة 
الشعب اإليراني باحترام. الشعب اإليراني 
سيجعل من يســتخدم لغة التهديد أياً كان 

يندم على ذلك». 

■ ترامب مستقبالً رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في البيت األبيض  |   أ.ب 

تلقــى خــادم الحرميــن الشــريفين الملك ســلمان بن 
عبدالعزيز اتصــاالً هاتفياً من وزيــر الخارجية األميركي 
ريكس تيلرســون حيــث عبر األخير عــن تقديره لقيادة 
ودور المملكــة في جلــب االســتقرار للمنطقة وأهمية 

الدور الذي تلعبه لتحقيق السالم في العالم. 
وذكــرت وكالــة األنباء الســعودية أن تيلرســون أكد 
أهمية العمــل مع المملكة ووضع خطة شــاملة لتقوية 
العالقــات الثنائية في مجال التعاون العســكري والعمل 
ســوياً ضد اإلرهــاب، وتقوية العالقــات االقتصادية كما 

جــرى خــالل االتصــال اســتعراض العالقــات التاريخية 
واالســتراتيجية بيــن البلديــن، وخاصة في ظــل تطابق 
توجهــات البلدين في المجاالت السياســية والعســكرية 
واالقتصاديــة، وســبل تنمية العالقات االســتراتيجية بما 

يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
مــن جهة أخرى، أكــد ترامب في اتصــال هاتفي مع 
أمير الكويت الشــيخ صباح األحمد الجابر الصباح، التزام 
الواليــات المتحــدة بأمن الكويت واســتقرارها. ونقلت 
وكالــة األنبــاء الكويتية أن أميــر الكويت دعــا الرئيس 
األميركي إلى دعم الجهود المشــتركة لمكافحة اإلرهاب 

والتطرف. 

غير الرئيس األميركي موقفه ووافق على احترام سياســة «صين واحدة» 
وذلــك خالل اتصال هاتفي مع نظيره الصيني شــي جين بينغ في دفعة 
دبلوماســية كبيرة لبكين التي ال تتغاضى عن أي انتقاد لمســألة السيادة 
علــى تايــوان. وكان ترامب قد أثار غضب الصين في ديســمبر الماضي 
حينما تحدث هاتفياً مع رئيسة تايوان وقال إن الواليات المتحدة ليست 
مضطــرة للتقيد بسياســة «صين واحــدة» التي تقر واشــنطن بموجبها 
بموقــف بكين بأن تايوان جزء ال يتجزأ مــن أراضيها. وذكر بيان للبيت 
األبيض أن الرئيســين تحدثا طويــًال أول من أمس. وأضاف البيان «وافق 
الرئيــس ترامــب بناء على طلب الرئيس شــي على احتــرام مبدأ صين 
واحدة». وقالت مصادر دبلوماســية في بكين إن الصين كانت قلقة من 

إحراج رئيسها إذا سارت المكالمة على غير ما يرام.     بكين- رويترز 

حــذرت وزيــرة خارجية االتحــاد األوروبي فيديريــكا موغيريني 
إدارة الرئيــس األميركي من أي تدخل في سياســة االتحاد األوروبي، 
وخصوصــاً بعــد تصريحات ترامب عن بريكســت. وقالــت في ختام 
زيارتها األولى لواشــنطن منذ تولي ترامب الرئاســة، نحن ال نتدخل 
في سياســة الواليات المتحدة. واألوروبيون يعولون على عدم تدخل 
أميركا في السياســة األوروبية. ورداً على ســؤال بشأن محاولة موقع 
«برايتبــارت نيوز» اليميني الذي كان يديره مستشــار ترامب للقضايا 
االستراتيجية ستيفن بانون التأثير على نتائج االنتخابات المرتقبة هذا 
العام في فرنسا وألمانيا، قالت المسؤولة األوروبية «أعتقد أن وحدة 
االتحــاد األوروبي باتت أوضح اآلن مما كانت عليه قبل أشــهر عدة. 
واشنطن - أ.ف.ب  ويجب أن يفهم ذلك بوضوح هنا».   

دعا دونالد ترامب إســرائيل للتصرف «بعقالنية 
فــي ما يتعلق بالســالم» وأعلن فــي مقابلة مع 
صحيفة إسرائيلية موقف إدارته من المستوطنات 
الجديدة في األراضي الفلسطينية قائًال إنها قد ال 

تكون مفيدة. 
وتأتــي تعليقاته لصحيفة إســرائيل تودي بينما 
يخفف لهجته القوية المؤيدة إلســرائيل قبل زيارة 
لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى البيت األبيض 

15 فبراير الجاري. 

وفي المقابلة التي نشرتها الصحيفة قال ترامب: 
أريد من إســرائيل أن تكون حصيفة في ما يتعلق 

بالسالم. أريد أن أرى السالم يتحقق. 
أتطلع لرؤية قدر مــن العقالنية لدى الطرفين. 
وأضــاف أنه ما زال يدرس مســألة نقل الســفارة 
األميركية إلى القدس وهي خطوة من المرجح أن 

تغضب العالم العربي. 
وقال «الســفارة ليست قراراً سهًال. من الواضح 
أنها موجودة هناك لســنوات كثيــرة جداً وال أحد 
رغب في اتخاذ ذلك القرار. أنا أدرسه بجدية بالغة 

وسنرى ماذا سيحدث». 

 صــادق الرئيــس التركــي رجــب طيب 
أردوغــان على التعديل الدســتوري الذي 
يعزز سلطاته بشكل كبير ما يمهد لطرحه 
في اســتفتاء شــعبي إلقراره نهائياً حدد 
موعده في 16 أبريل المقبل. وفيما يؤكد 
الرئيــس التركي أن هذا التعديل ضروري 
لضمان االســتقرار علــى رأس الحكم في 
تركيا التي تواجه اعتداءات غير مســبوقة 
معارضون  يعتبره  اقتصاديــة،  وصعوبات 
ومنظمات غير حكومية وســيلة ســتتيح 
للرئيــس التفــرد بالســلطة، خصوصاً في 
أعقاب محاولة االنقالب في يوليو الماضي 
ومــا تالها من حملة تطهير واســعة غير 
مســبوقة شــملت توقيف واعتقال وطرد 

عشرات اآلالف.
وقــال أردوغــان، وصلــت تركيــا إلى 
مفتــرق طرق رئيســي في تغييــر نظام 
الحبيــب  أن «شــعبي  حكمهــا، مضيفــاً 
ســيتوجه إلــى صناديــق االقتــراع فــي 
16 أبريــل الماضــي. وفي كلمــة توحي 
بخطابــات الحمالت أمام حشــد في بلدة 
أكساراي بوسط البالد دعا الرئيس التركي 
مواطنيــه إلى التصويت من أجل رئاســة 
تنفيذية «على الطريقــة التركية»، مؤكداً 
أن التعديــالت ســتجيز «اتخــاذ قرارات 
ســريعاً» وتتخلص من احتماالت الخالف 

بين الرئيس ورئيس الوزراء.

 وفي اســطنبول، وخالل مراسم افتتاح 
مســتودع للغاز الطبيعي، قــال أردوغان 
أمــام أنصــاره، إنه ســيعمل علــى إعادة 
تطبيــق عقوبــة اإلعــدام، وربــط ذلــك 
باالنتصــار لبرنامجــه اإلصالحي. وأضاف، 
كيــف ال نثأر لدماء جنود الجيش وعناصر 

الشــرطة، ســيتحقق ذلك فــي 16 أبريل 
الماضي. ميدانياً، اعتقلت الشرطة التركية 
12 شــخصاً على األقــل وأطلقــت الغاز 
المســيل للدموع لتفريق مئات األشخاص 
الذيــن تظاهــروا خــارج جامعــة أنقرة 
احتجاجــاً على إقالة عشــرات األســاتذة. 

وحــاول ما يصل إلى ألف شــخص بينهم 
أســاتذة التجمــع في الحــرم أمس وكان 
بعضهــم فــي الداخــل واآلخــرون فــي 
الشــوارع المحيطة لكن الشــرطة منعت 
الدخول وأطلقت الغاز المســيل للدموع 

والرصاص المطاطي.

■ جانب من مواجهات قوات األمن التركية لمتظاهرين في أنقرة   |  إي.بي.إيه 

أوقفــت الســلطات الفرنســية أمــس أربعة 
أشــخاص في مدينــة مونبولييــه، بينهم فتاة 
«16 عامــاً»، يشــتبه فــي تخطيطهــم للقيام 
بهجــوم إرهابي فــي البالد، فــي حين ألغى 
المجلس الدســتوري الفرنســي قانوناً يفرض 
عقوبة الســجن لمدة عامين جراء المشاهدة 
المتكــررة لمواقع المتشــددين والتي تعرض 

لقطات لعمليات القتل أو محاوالت القتل.
وأوضح مصدر أمني أن الرغبة في االنتقال 
إلــى التنفيــذ وصناعة عبــوات ناســفة كانتا 
تتحققان على ما يبدو، مشيداً بإفشال محاولة 
لشــن هجوم. فيما ذكر مصدر من الشرطة أن 
المشتبه فيهم األربعة وأعمارهم 16 و20 و26 
و33 عاماً، أوقفوا بعد شرائهم مادة االسيتون 
التي يمكن استخدامها لصنع عبوة ناسفة. ومن 
بين الموقوفين، فتاة تم رصدها عبر شــبكات 
التواصل االجتماعي بعد أن عبرت عن رغبتها 
في التوجه إلى ســوريا والعــراق وفي ضرب 

مصالح فرنســية. وأشار مصدر قضائي إلى أن 
الســلطات ضبطت خالل عملية التفتيش مادة 
بيروكســيد االسيتون الشــديدة االنفجار لكن 
بشــكل غير ثابت، باإلضافة إلى اسيتون وماء 
األكسجين وحقن وقفازات واقية. في غضون 
ذلك، قضت المحكمة الدســتورية الفرنســية 
بأن قانونــاً يحظر تصفح المواقع المتشــددة 
التــي تحض على أعمــال إرهابية بانتظام غير 
دســتوري. وفي الحكم الصــادر أمس رفضت 
المحكمــة المؤلفة من عشــرة قضاة القانون 
الــذي ينص علــى معاقبة مــن يتصفح مواقع 
المتشــددين بانتظام بالســجن عاميــن قائلة 
إنه ينتهــك حرية التواصل مــن دون ضرورة 
وبشــكل غير متناســب. وطعن محــام يدافع 
عن رجل تضرر بســبب القانون ويمضي اآلن 
عقوبة السجن عامين على الحظر. فيما ذكرت 
المحكمــة في بيــان أن وكاالت إنفاذ القانون 
في فرنسا لديها ما يكفى من الموارد لمراقبة 
المواقع التي تحرض على التشدد ومن لديهم 

نوايا إرهابية واضحة.

■ صحافية في موقع اعتقال المشتبهين بالقيام بأعمال إرهابية في مونبولييه   |  رويترز 

أميركيون يرحبون في مطار سولت اليك بوصول دفعة من المسافرين   |  أ.ب 
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 فــاز دبــي على الشــعب، والعروبة على 
الخليج فــي دوري الدرجــة األولى لكرة 
القدم،أمــس وبنتيجــة واحــدة (2 ـ 1)، 
وســجل هدفي دبي في المبــاراة األولى 
كل من المالي مامادو وحسن عبدالرحمن 
فــي الدقيقة األولى و(90 + 2)، وســجل 
للشــعب البديل بدر النوبــي في الدقيقة 
71، وبفــوزه وصل دبي إلى 18 نقطة في 

المركز الرابع.
وفي مباراة العروبة والخليج سجل هدفي 
الفائز كل من جمعة ســالمين، والسنغالي 
بابا ويغو في الدقيقتين 33 و58، وللخاسر 
شــاكر الزواقي فــي الدقيقــة31 ، ووصل 
العروبــة إلــى 17 نقطة خامســاً، وتجمد 

الخليج عند 15 نقطة.

■ علي مبخوت سجل هدفين في شباك بني ياس  |  تصوير ـ سيف الكعبي

■ عبدالله بن محمد يسلم الكأس للزمالك بحضور سلطان الجابر وتركي بن خالد  |  تصوير - مجدي اسكندر   

 ■

حافــظ الجزيرة على صدارة دوري الخليج 
العربي لكرة القــدم بفوزه على بني ياس 
أمــس 3 ـ 1 فــي الشــامخة، فــي الجولة 
الـ18، رافعاً رصيده إلى 47 نقطة، وموسعاً 
الفارق مع الوصــل الوصيف إلى 8 نقاط، 
ســجل ثالثية فخر أبوظبــي علي مبخوت 
في الدقيقتين 32 و45، والمغربي بوصوفة 
(ق 88)، وأحرز للسماوي جيان ميندي (ق 

47)، وتجمد عند 8 نقاط.
 وحســم األهلي ديربي ديــرة، وتغلب 
على الشــباب 4 ـ 1، ورفع رصيده إلى 38 
نقطــة، وتقدم إلى المركز الثالث، وتوقف 
رصيــد الشــباب عنــد 24 نقطــة، ســجل 
للفرســان أحمد خليل فــي الدقيقة الـ19، 
من ركلة جزاء، و88، وديوب (هدفان) في 

الدقيقتين 65 و70، وللشــباب لوفانور في 
الدقيقة 58 من ضربة جزاء.

وحقــق حتــا فــوزاً غالياً علــى مضيفه 
اإلمارات 2 ـ 0، أحرز هدفي اإلعصار ماهر 
جاسم وإدريان روبوتان في الدقيقتين 43 
و89، وشهد اللقاء طرد سعد سرور وخالد 
خميس (اإلمارات) في الدقيقتين 58 و86، 
وروبوتان (حتا) في الوقت المحتسب بدل 

الضائع.
وشــهدت المباراة خروجاً عن الســلوك 
الرياضي من الالعبين وحدثت اشــتباكات 
أثناء اللقاء وبعــده، باإلضافة إلى احتجاج 
جمهور فريق اإلمارات على مستوى الحكم 
ســلطان عبدالرزاق، ورفع اإلعصار رصيده 
إلــى 20 نقطة واســتمر الصقــور برصيده 
12 نقطــة. وتختتم الجولة اليوم بمباراتين 
ويلعــب النصــر مــع الوحــدة، وكلباء مع 

الظفرة. 

 ■

توج الزمالك أمس بكأس الســوبر المصري للمرة الثالثة في 
تاريخــه بفوزه على األهلي بركالت الترجيح 3 ـ 1 باســتاد 
محمــد بن زايد (انتهى الوقت األصلي بالتعادل الســلبي)،  
سجل للزمالك باسم مرسي، أسامة إبراهيم، محمود حمدي، 
ولألهلــي أحمد حجازي وأهدر كل من مؤمن زكريا، صالح 

جمعة، حسام غالي.
وتوج البطل، الشــيخ عبدالله بــن محمد بن خالد آل نهيان، 
ومعالي الدكتور ســلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة 
رئيــس المجلس الوطنــي لإلعالم، بحضــور األمير تركي بن 
خالــد رئيس االتحــاد العربي لكرة القدم، وعــارف العواني 
أميــن عام مجلس أبوظبي الرياضــي، ومحمود طاهر رئيس 
مجلــس إدارة النــادي األهلي، وأحمد مرتضــى رئيس بعثة 
الزمالك، وهاني أبو ريدة رئيس االتحاد المصري لكرة القدم. 
وكتبت أبوظبي النجاح لكأس السوبر المصري للمرة الثانية 
على التوالي، بعد تنظيمها في العين الموسم الماضي، وقدم 
اســتاد محمد بن زايد محتضن المبــاراة لوحة إبداعية في 

التنظيم والجماهير الغفيرة التي مألت المدرجات.
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 شــهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي،رعاه الله، أمس سباق «ساندستروم»، 
الــذي أقيم أمس بمنطقة بحيرات القدرة بدبي.

وتقـّدم ســمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 
آل مكتــوم ولي عهد دبي، رئيــس مجلس دبي 
الرياضــي، المشــاركين في  الحــدث الذي أقيم 
تحت رعاية ودعم من ســموه، بمشاركة 3 آالف 
متســابق مــن المحترفين والهــواة من مختلف 

الجنســيات. وقاد سمو الشيخ حمدان بن محمد 
بن راشــد آل مكتوم فريــق «F3»، وتمّيز بأدائه 
القــوي في جميــع مراحل الســباق، وكان نجماً 

للتحدي والمثابـرة. 
وشــهد الســباق مشــاركة الشيخ ســعيد بن 
مكتوم آل مكتوم رئيــس اتحاد اإلمارات للبادل 
تنس، والشــيخ أحمد بن حميــد النعيمي ممثل 
صاحب الســمو حاكم عجمان للشؤون اإلدارية 
والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي 
رئيس دائرة التنمية الســياحية في عجمان، إلى 
جانب عــدد كبير من القيادات وكبار الموظفين 

في المؤسسات الحكومية والخاّصة.

وأقيم ســباق «ساندســتورم»، الــذي ُيعد حدثاً 
تأهيلياً إلى سلسلة «البطوالت العالمية لسباقات 
العوائق 2017»، على مضمارين، وسط تضاريس 
متنوعة، تشمل الصخور والرمال والمياه والطين، 
ويمتــد األول بطــول 5 كيلومتــرات، وتضمــن 
30 حاجــزاً فريــداً وصعبــاً، والثانــي بطول 10 

كيلومترات، وتشكل من 40 حاجزاً.
وتمّثلــت تحديــات الســباق فــي التســلق 
والزحف والســير عبــر مختلــف الحواجز التي 
تــم تصميمها على يد اإلنجليزي مارك لينســتر، 
الرئيــس التنفيذي لســباق الحواجــز بالمملكة 
المتحــدة، ســفير سلســلة البطــوالت العالمية 

لسباقات العوائق. 
الحواجــز  مــن  مجموعــة  الســباق  وضــم 

■ حمدان بن محمد خالل مشاركته في سباق ساندستورم 

■  سموه خالل أحد سباقات القوة والتحمل  |  تصوير - علي عيسى
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والتحديــات، مثــل تحــدي «بيــغ ِرد»، وتحدي 
دروب»،  و«ساندســتورم  بزنــس»  «مونكــي 
والتي ُتعد ثالثة من أكبر حواجز الســباقات في  

اإلمارات. 

وتم تشجيع المتســابقين على العمل معاً، بينما 
اصطــف مجموعة مــن المنظميــن على جانبي 
المضامير والمواقع لضمان ســالمة المشــاركين 
خالل الســباق. وتابع الســباق جمهور غفير في 
المســاحات المفتوحــة ومن المدرجــات، عبر 
شاشــات عمالقة، تم تركيزهــا في قلب الحدث 

لمشــاهدة كافة تفاصيل السباق، من خالل البث 
المباشر، باستخدام طائرة بدون طّيار. 

كما أقيمت في «قرية الســباق» مجموعة من 
األنشطة الترفيهية لألطفال والعروض الموسيقية 

والبهلوانية، التي نالت إعجاب الجماهير.

وصــف ســعيد حارب أميــن عــام مجلس دبي 
الرياضي، سباق «ساند ستروم المرموم» بالحدث 
الرياضي المميز واألكثر اســتقطابا للمشــاركين، 
نظرا لتزايد شــعبية رياضــات التحدي في دبي، 
موجهــا الشــكر إلى دبــي القابضة علــى تبني 

هذه الفكــرة وتنفيذهــا بالتعــاون مع مجلس 
دبــي الرياضــي، وقــال: مراحــل الســباق تــم 
تنفيذها باحترافية عاليــة وكانت تحديا حقيقيا 
للمتســابقين، مــا رفع درجة اإلثــارة والحماس 
بينهم. وأوضح حارب أن مشــاركة ســمو الشيخ 
حمدان بن محمد بن راشــد آل مكتوم ولي عهد 
دبي رئيس مجلس دبــي الرياضي، تؤكد أهمية 
هذا السباق، مشيرا إلى أن سموه رياضي متميز 
ونموذج مثالي للشباب اإلماراتيين، وقال «تأتي 
مشاركة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 
آل مكتوم، ترسيخاً لنهج سموه في دعم ورعاية 
جميــع األحــداث الرياضية، وتوجيهات ســموه 

للعمل على بناء مجتمع رياضي صحي متميز».

من جهته، صرح محمد مبارك المطيوعي مساعد 
مدير عام بلدية دبي لقطاع االتصال والمجتمع، 
بأن مشاركة بلدية دبي في سباق «ساندستروم»، 
تأتي من إيمانها الراســخ بضرورة جعل الرياضة 
أســلوب حياة لموظفيها، ونشر الوعي بأهميتها 
فــي الحفاظ علــى الصحة وتماســك المجتمع، 
وقــال: «نفخر أن نكون جزءاً مــن هذا الحدث 
الرياضــي الفريــد من نوعه، وبلديــة دبي دائماً 
سباقة في تشجيع موظفيها على ممارسة النشاط 

البدنــي».  وأضــاف: «لدينا فريق مــن الالعبين 
يملكون خبرة في ســباقات التحدي، حيث سبق 
لهم المشــاركة في بطولة الرجل الحديدي، التي 
اســتضافتها دبي الشــهر الماضــي، وغيرها من 

الفعاليات األخرى».

وأكــد المطيوعي أن النقلة النوعية التي حققتها 
دبي في اســتضافة األحــداث الرياضية المميزة، 
بفضــل دعم القيادة الرشــيدة وتوجيهها، بجعل 
الرياضة أسلوب حياة، وقال: «تجلى هذا الدعم، 
ومشــاركة ســمو الشــيخ حمدان بن محمد بن 
راشــد آل مكتوم ولي عهــد دبي، رئيس مجلس 
دبــي الرياضي، شــخصياً في المنافســات، وهو 
األمر الذي شــكل دافعاً معنوياً كبيراً للمنظمين 
والمشاركين، وبث أجواء من الحماس والسعادة 

لدى جميع الحاضرين».
وأوضــح المطيوعي أن مشــاركة العديد من 
المؤسســات في الســباق، يؤكد وعيهــا بالدور 
المجتمعي الذي يجب أن تقوم به لنشــر ثقافة 
ممارسة النشاط الرياضي، موجهاً الشكر لمجلس 
دبي الرياضي ودبي القابضة على تنظيم السباق، 
وقــال: «أصبحت دبي ماركــة عالمية في تنظيم 
األحداث الكبرى والفعاليــات الرياضية الفريدة 
من نوعهــا، مثل رياضات التحــدي التي تحظى 
بشــعبية متزايــدة فــي العالم، ودون شــك أن 
مشــاركة أكثر من 3 آالف شــخص في السباق، 

يؤكد شعبية هذه السباقات في دبي».

■ العزيمة تصنع النجاح  |  تصوير - موهان■ اإلصرار والتحدي

صــرح أحمد بــن بّيات نائب الرئيــس والعضو المنتدب لـــ «دبي القابضة»، بأن تنظيم ســباق 
ساندســتروم، يأتي في إطار ترســيخ مكانة دبي على الساحة العالمية لسباقات العوائق، وهو ما 
يمثــل دليالً على الجهــد الكبير والعمل الدؤوب الذي بذله فريق العمــل لتقديم هذه الفعالية 
بأبهــى صورة ممكنة. وأوضح بن بيات، أن ساندســتورم، أحد المبــادرات العديدة التي يرعاها 
برنامج دبي القابضة لتعزيز اللياقة البدنية للموظفين، والذي يتمثل هدفه الرئيس في تشــجيع 
الموظفين وعموم أفراد المجتمع، على اتباع أنماط حياة أكثر حيوية ونشــاطاً، بما يســهم في 
االرتقاء بمســتويات السعادة والصحة واللياقة البدنية لكل من يقيم على أرض اإلمارات، مشيراً 
إلى أن دبي القابضة، ســتقوم برعاية ودعم الفائزين في ســباق ساندستروم، والذين سيتأهلون 

للبطولة العالمية لسباقات العوائق. 

■  السباق درس في تجاوز الصعوبات    



قال عــارف الهرنكي نائــب رئيس اللجنة 
المنظمــة لنصف ماراثون رأس الخيمة، إن 
الســباق حقق نجاحا يثلج الصــدر، ذاكرا: 
يكفي مشــاركة ســمو الشــيخ محمد بن 
ســعود القاســمي، ألن هذا فــي حد ذاته 

نجاح للحدث العالمي.
وقــال الهرنكــي إن نصــف ماراثون رأس 
الخيمــة مــازال فــي صــدارة الســباقات 
العالميــة ألنه ينتقل من نجــاح إلى نجاح 
وأن نسخة 2017 شــهدت تطورا ملحوظا 

والفتــا وجــد اإلشــادة من الجميــع على 
الصعيديــن الفنــي والتنظيمــي، وأضاف: 
نسعد بهذه النجاحات التي تحسب لدولة 
اإلمارات وإلمــارة رأس الخيمة التي باتت 
محط أنظار العالم، وكل ذلك نتيجة الدعم 
الكبير الذي يجده السباق من قبل حكومة 

رأس الخيمة.
وأضاف الهرنكي: ســعيد بما شاهدته في 
السباق من تدافع وحضور متميز ومشاركة 

إيجابية من أبناء الدولة والمقيمين.

قدم ناصر ســالم مردد رئيس اللجنة العليا 
لنصــف ماراثــون رأس الخيمــة، شــكره 
وتقديره لصاحب الســمو الشيخ سعود بن 
صقر القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم 
رأس الخيمة، وإلى ســمو الشيخ محمد بن 
ســعود القاســمي ولي عهــد رأس الخيمة 
على حضورهما وتشريفهما للسباق، وأكد 
مــردد أن نصف الماراثون حقق مكاســب 
عديدة لإلمارة، وتجاوز كونه حدثاً رياضياً، 
إلى حــدث اجتماعي وســياحي، وأضاف: 

الحضور الكبير الذي شاهدناه في السباق، 
وعدد المشاركين، يؤكد المكاسب، ودليل 

أيضاً على أننا نمضي نحو تقديم األفضل.
وأشاد مردد بمستوى السباق والمتسابقين، 
وقــال إن تغييــر مــكان الســباق أســهم 
إيجابــاً فــي النجــاح، وكان تأثيــراً واضحاً 
في المشــاركين أو الحضــور، وحيا رئيس 
اللجنة العليا المنظمة لنصف ماراثون رأس 
الخيمة، وسائل اإلعالم المحلية والعالمية، 

التي غطت الحدث.

■

تشهد الصالة الرياضية بنادي الشعب في الخامسة مساء 
اليــوم مواجهة بين قطبي كرة اليد في اإلمارة الباســمة 
عندمــا يحــل فريق الشــارقة ضيفاً على جــاره وغريمه 

بساحات اليد، في ختام الجولة السابعة للبطولة.
ويدخــل فريق الشــارقة المبــاراة بثوبه الفنــي الجديد 
والذي سيقوده المصري عبد الكافي والذي تولى المهمة 
الفنية خلفاً للجزائري سفيان حيواني والذي تم االستغناء 

عنه بالتراضي مع إدارة النادي قبل أسبوع،.
وفي الجانب اآلخر يدرك الجزائري رشــيد شريح مدرب 
الشعب أهمية المباراة في ظل خصوصيتها بين الفريقين، 
ويحتــل الفريق المركــز الثالث برصيــد 10نقاط بفارق 

نقطة عن الشارقة الوصيف.
وعلى جانب آخر شــهدت البطولة في جولتها السادســة 
انســحاب الفريق الدولي من المســابقة من في الموسم 

الحالي، مما سيربك لجنة المسابقات في االتحاد.

■

ينظــم مجلس دبــي الرياضي بالتعاون مــع لجنة دوري 
المحترفين وشــركات كرة القدم بأنديــة دبي، المرحلة 
الرابعــة من مهرجان دبي الثانــي لبراعم كرة القدم من 
ست إلى ســبع سنوات، الســبت المقبل بنادي الشباب، 
ويشــارك في هذا المهرجان الذي يحمل شعار «من أجل 
سعادة أطفالنا» 200 العب ينتمون ألندية النصر واألهلي 

والوصل والشباب وحتا. 
ويأتي تنظيم هذا المهرجان استجابة لمعايير لجنة دوري 
المحترفين الخاصة بترخيــص األندية (المعيار الرياضي) 
حيــث يقوم مجلس دبــي الرياضي بدعم شــركات كرة 
القــدم بأندية دبي في تنظيم المهرجان واإلشــراف فنياً 

على المباريات والبرامج المصاحبة. 
وســيتم تكوين أربعــة فرق من كل ناٍد مــن أندية دبي 
الخمسة، وتجرى خالل المهرجان 40 مباراة تستغرق كل 

واحدة منها عشر دقائق وتلعب من شوط واحد.

■

أثنى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر 
القاســمي، عضــو المجلس األعلــى حاكم 
رأس الخيمــة، على نجــاح نصف ماراثون 
رأس الخيمة العالمي في نســخته 11 الذي 
احتضنتــه اإلمارة أمــس، مؤكــدا أنه من 
أهــم الفعاليات الرياضية في رأس الخيمة، 
ويعــزز توجــه ورؤيــة القيادة الرشــيدة 
بجعل الرياضة منهاجا للشعوب، جاء ذلك 
خالل حضور ســموه أمس لفعاليات نصف 
الماراثــون وتواجــده في الحــدث المهم 
منــذ البدايــة وحتى النهاية، والذي شــهد 
أيضا حضور ســمو الشيخ محمد بن سعود 
القاســمي ولي عهــد رأس الخيمــة، الذي 
حرص على مشــاركة شــرفية في السباق 

إلضافة المزيد من النجاح له.
وقــال صاحب الســمو الشــيخ ســعود 
بــن صقــر القاســمي إن دولــة اإلمارات 
تفتــح ذراعيها دائما الســتقبال الرياضيين 
العالــم  دول  مختلــف  مــن  والقادميــن 
للمشــاركة في الفعاليات الرياضية بجانب 
آالف المقيمين في الدولة، والذين شاركوا 
في نصف ماراثــون رأس الخيمة، وأعرب 
ســموه عن ارتياحه لزيادة الوعي بأهمية 
ممارســة الرياضة وأشــاد بارتفاع مستوى 
تنظيم البطوالت والفعاليات المختلفة من 
قبل كوادرنا الوطنية، مشــيداً بالمشــاركة 

المتميزة في السباق.

مــن جانبــه قال ســمو الشــيخ محمد بن 

ســعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة إن 
نصف ماراثون رأس الخيمة تطور كثيرا في 
الســنوات األخيرة تنظيميــا وفنيا، وأصبح 
لــه بصمة عالمية وضعتهــا دولة اإلمارات 
علــى أكبر األحداث الرياضيــة في العالم، 
ذاكراً أن النجــاح الالفت لنصف الماراثون 
من عام إلــى آخر كان له تأثيره في زيادة 
مستمرة لعدد المشاركين، وأضاف: السباق 
أيضا أصبح ذات عالمة مسجلة في تحقيق 
األرقــام القياســية للســباقات العالمية، ما 

يزيــد من أهميته ويدفــع اللجنة المنظمة 
إلى إضافة الجديد له في كل نسخة.

وقال ســمو الشــيخ محمد بن ســعود 
القاســمي: بحمــد الله تحققــت األهداف 
المطلوبة من نصف ماراثون رأس الخيمة، 
نتيجــة تضافر كل أعضــاء اللجنة المنظمة 
الذين سهروا الليالي من أجل تقديم صورة 
إيجابيــة للحــدث، والذي أثمــر عن نجاح 
واضــح، فلهــم منــا كل الشــكر والتقدير، 
وكذلك الشــكر لكل المؤسســات والدوائر 

الحكوميــة التي قدمت مســاهمات كبيرة 
لنصف الماراثون.

عقب نهاية السباق الذي بلغت مسافته 21 
كيلومترا توج صاحب السمو الشيخ سعود 
بن صقر القاســمي عضــو المجلس األعلى 
حاكم رأس الخيمــة، الفائزين في الحدث 
العالمي، والذي شــهد في فئة الرجال فوز 
الكيني بيدان كاروكي بالمركز األول بزمن 

قــدره 59 دقيقــة و 10 ثــوان، وحل ثانيا 
األثيوبــي ياقريم ديمالشــا بزمن قدره 59 
دقيقــة و19 ثانية، وثالثا الكيني أقوســتين 

شوقو بزمن قدره 59 دقيقة و26 ثانية.
وفــي فئة الســيدات حطمــت الكينية 
بيريــس جيبتشيرتشــير الرقــم القياســي 
العالمي لســباق نصف الماراثون (21,097 
كلــم)، محققة ســاعة و5 دقائق و6 ثوان، 
بفارق 3 ثوان عن الرقم السابق لمواطنتها 

فلورانس كيبالغات.

والالفــت ان جيبتشيرتشــير البالغة 23 
عاما عانــت من التهاب رئــوي حاد نهاية 
الســباقات  المنصــرم، وغابت عن  العــام 

لزهاء شهرين.
مواطنتيها  على  جيبتشيرتشير  وتفوقت 
وجويســيلين   (1,05,13) كيتانــي  مــاري 

جيبكوسغي (1,06,08).
لقــب بطولة  وأحرزت جيبتشيرتشــير 
العالم لنصف الماراثــون في كارديف في 

26 مارس 2016.
وفــي رأس الخيمــة حلــت االثيوبيــة 
تيرونيش ديبابا، حاملة 3 ذهبيات أولمبية 
في المسافات الطويلة، خامسة (1,06,50).
ونالت جيبتشيرتشير جائزة مالية بقيمة 
356 ألف درهــم إماراتي (نحو 100 ألف 
دوالر) لتحطيمها الرقم العالمي، و50 ألف 
درهم (13612 دوالرا) لفوزها في السباق.

مشاركة المواطنين والمواطنات
وشهد السباق مشاركة متميزة لمواطني 
ومواطنات الدولة مــن المنتخب الوطني، 
وجــاء فــي المراكــز األول على مســتوى 
المواطنين مبارك المراشدة في زمن قدره 
ســاعة و 47 دقيقة وثانيا ناصر البســتكي 
(ســاعتان و 19 دقيقــة) وثالثا عارف عبد 

الرزاق (ساعتان و 25 دقيقة).
وعلى مستوى المواطنات حافظت سارة 
فريدوني علــى المركز األول للمرة الثانية 
علــى التوالــي في زمن قدره ســاعة و47 
دقيقة، وثانيا نصرة ورســم (ساعتان و 18 
دقيقة) وثالثا شمســة القاســمي (ساعتان 
و23 دقيقة)، كما شــهد الســباق منافســة 

أخرى للمقيمين والمقيمات بالدولة.

■ سعود بن صقر يحيي الحضور خالل متابعته السباق  |  البيان

يغــادر صباح الغد حكمنــا الدولي لكرة 
قــدم الشــواطئ إبراهيــم المنصــوري 
إلــى العاصمة التايلنديــة بانكوك وذلك 
للمشــاركة في بطولة االتحاد اآلســيوي 
لكرة قدم الشــواطئ بعــد اختياره من 
قبل لجنة الحكام اآلسيوية لتحكيم هذه 
البطولة والتي تســتمر مــن 13 إلى 16 

فبراير الجاري. 
وقال إبراهيم المنصوري إن المشــاركة 
فــي تحكيــم بطولــة االتحاد اآلســيوي 
للكــرة الشــاطئية تمثل مهمــة وتحدياً 
جديداً بالنســبة لي، وتمثل ثقة متجددة 
من لجنة الحكام اآلســيوية في الصافرة 
اإلماراتيــة، وتمثيــًال جيداً لحــكام كرة 
القدم الشــاطئية اإلماراتيــة في بطولة 

االتحاد اآلسيوي. 
وتمنى المنصــوري التوفيق والنجاح 
في مهمته القادمة في هذه البطولة 
المستوى  على  القادمة  والمسابقات 
القاري والعالمي والتي ستكون محل 
المشــاركين.   للحكام  وتقييم  اختبار 
دبي - البيان الرياضي

تعــادل فريقا اتحاد كلباء والشــباب -2
2 فــي ختام األســبوع الرابع عشــر من 
بطولــة دوري كرة الصاالت بعد أن قدم 
الفريقان مباراة متكافئة ويعتبر التعادل 
بيــن النمــور والجــوارح عــادال ليرفع 
الجوارح رصيــده إلى 16 نقطة والنمور 
إلــى 11 نقطة وتبادل تســجيل أهداف 
المباراة عبدالله أهلــي ويدرك التعادل 
لكلبــاء عبدالله ســعيد وأضــاف احمد 
حســين هــدف الترجيــح 1-2 لمصلحة 
الشــباب ونجح عبدالرحمن الهياس في 
تعديل النتيجــة في الثواني األخيرة من 

الشوط األول 2-2. 
وفي نهاية األســبوع الرابع عشر يظل 
الظفــرة في الصدارة برصيد 34 نقطة 
واألهلــي في المركز الثاني برصيد 28 
ودبــا الحصن ثالثاً برصيــد 26 نقطة. 
وتجمــع مباريــات األســبوع الخامس 
عشــر بين الظفرة والحمرية والشعب 
ودبــا الحصــن واألهلــي مــع الخليج 
ومليحة مع اتحاد كلباء والشــباب مع 
الشارقة.          دبي - البيان الرياضي
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برعاية كريمة من ســمو الشــيخ سلطان بن محمد 
بــن ســلطان القاســمي ولــي عهد ونائــب حاكم 
الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي إلمارة الشارقة، 
وبحضور الشــيخ طارق بن فيصل القاسمي، وعبد 
العزيز الحصــان نائب رئيس مجلــس إدارة نادي 
الشــارقة الرياضــي، والمهندس ســليمان الهاجري 
مديــر البطولة، وعيســى هالل أمين الســر العام 
لنادي الشــارقة الرياضي، ويوســف البطران عضو 
مجلــس إدارة اتحــاد الجوجيتســو، افتتحت امس 
فعاليات النسخة الثالثة من بطولة الشارقة الدولية 
المفتوحــة لمحترفي الجوجيتســو، والتي ينظمها 
اتحــاد اإلمارات للجوجيتســو مع نادي الشــارقة 
الرياضي الثقافي، بمشــاركة 642 العبا والعبة من 

31 دولة.

وشهد اليوم األول تدشــين المنافسات المخصصة 
لفئة بدون بدلة بمشــاركة كبيرة من أبطال العالم 
وعددهــم 208 العبــاً من 31 دولة حــول العالم، 
وســط تنافــس كبير مــن أبطالنا المشــاركين في 
البطولة بتحديــات بلوغ منصات التتويج والحفاظ 
على إنجازات النسخ الماضية واألرقام السابقة في 

مشاركات خارجية. 

فيما تشهد البطولة اليوم انطالقة منافسات فئة 
«البدلة» وستبدأ في الساعة الحادية عشرة صباحاً 
بمشــاركة 388 العبا و46 العبة من 45 دولة حول 
العالم، وذلك لفئات الناشــئين والناشئات فوق 17 

سنة وفئة الكبار من 18 سنة فما فوق.

وتعتبــر النســخة الثالثة مــن دولية الشــارقة 
جيــدة  تحضيــرات  بمثابــة  للجوجيتســو 

لالستحقاقات المقبلة ألبطال الدولة منها بطولة 
التحدي، والتــي تقام على مدار يومي 24 و 25 
فبرايــر الجاري، والجولة الثالثة من بطولة كأس 
صاحب الســمو رئيــس الدولة التي تــم تغيير 
موعدهــا لتصبــح في 11 مــارس المقبل عوضا 
عــن 4 مارس، وذلك إلتاحة الفرصة أمام العبي 
األندية أعضاء المنتخب الوطني للمشــاركة في 
بطولة غرب آســيا المزمع إقامتهــا في مملكة 

البحرين الشقيقة.

■ طارق القاسمي في مقدمة حضور افتتاح دولية الشارقة للجوجيتسو   | تصوير- عبد الحنان
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أعرب حميد عباس صاحب هدف الترجيح 
والفوز أمام فريق الشارقة، أول من أمس، 
عن ســعادته بانتــزاع فريقه ثــالث نقاط 
غالية من فريق الشارقة، الذي يعتبر فريقاً 
صعباً وقوياً جداً في ملعبه، ومعظم الفرق 
التي تلعب أمام الشارقة في ملعبه تعاني، 
وهو أمر بات ســمة للشــارقة في ملعبه، 
مشيراً إلى أنه فوز بست نقاط بعد خسارة 
العين أمــام فريق دبا الفجيرة، ألن الثالث 
نقاط قفزت بالوصل إلى المركز الثاني في 

الترتيب العام للدوري. وأكد أن تســجيله 
لهدف الفوز ال يحسب له فقط، بل لجميع 
العبي فريــق الوصل والجمهــور والجهاز 
الفني وكل المنظومة التي تشــكل أســرة 
فريــق الوصل، وهو جهــد جماعي، وليس 
مجهود الالعب الذي يســجل الهدف، وأنه 
كان هدفــاً غاليــاً وقاد الفريــق إلى الفوز 

بنقاط المباراة.

طمــأن نادي الوصل جمهــوره على الحالة 
الصحية لحــارس الفريق األول لكرة القدم 
حميد عبد الله الــذي تعرض لإلصابة أول 
مــن أمس في مباراة الوصل ضد الشــارقة 
في كرة مشــتركة، وخرج مصاباً ونزل بدالً 
منه يوســف الزعابي. وكشف النادي على 
حســابه الرسمي،أن الحارس تم حجزه في 
المستشفى،  وأن اإلدارة تطمئن الجمهور 
على حالة حميد. الشارقة - البيان الرياضي

وصــف عــادل الحوســني حــارس فريق 
الشــارقة، الذي نزل بديــًال لزميله محمد 
يوســف المصاب، أداء فريقه في مواجهة 
أول من أمس أمــام فريق الوصل، بالجيد، 
وأن الحظ لــم يحالفهم في تحقيق الفوز، 
رغم إدراك التعادل في توقيت مريح، وأن 
الفريق في الثــالث مباريات الماضية، كان 

يؤدي بشكل جيد.

■ حميد عبد الله 

2017|2016
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نجــح فريــق الوصل فــي رد الدين لفريق 
الشارقة، والثأر من خسارته منه في مسابقة 
كأس رئيــس الدولــة، بفوز غاٍل  2 - 1 أول 
مــن أمس، ضمن مباريــات الجولة 18 من 
دوري الخليج العربي، وهو فوز بست نقاط 
قفــز به للمركز الثاني خلف فريق الجزيرة 
المتصدر للترتيب العام، وينتظر اإلمبراطور 
هدايا فرق المربع الذهبي المتنافسة على 
صدارة الترتيب ولقــب الدوري، فيما بات 
فريق الشــارقة في موقف ال يحســد عليه، 
بعــد تجمد رصيده في 17 نقطة، قريباً من 

فرق المؤخرة ومنطقة الخطر.

أكــد حميــد يوســف مدير الفريــق األول 
لكــرة القدم فــي نادي الوصــل، أن فريقه 
حقــق فوزاً صعباً أول من أمس على فريق 
الشارقة، ومكمن الصعوبة كان في أن فريق 
الشــارقة يملك أطرافاً قوية ومتميزة، وهو 
أمر صعب المباراة بعض الشيء، بجانب أن 
التمرير الخاطئ كان سمة من سمات العبي 
الوصــل في الشــوط األول، وتم عالج هذا 
األمر بين الشــوطين، ليتحسن أداء الفريق 
في شــوط اللعب الثانــي، ويتمكن الفريق 
من التســجيل والخــروج بنقــاط المباراة. 

وأضــاف أن الفوز وضع الوصل بارتياح في 
المركــز الثاني خلف الجزيرة، الذي يتفوق 
بفارق جيــد من النقاط، وهــو أمر يجعل 
الفرق األربعة تســتفيد من ظروف البعض، 
لكنــه أكد أن فريقه يلعــب بارتياح، ونقل 

الضغط إلى األهلي والعين.

 قال األرجنتينــي رودولفو مدرب الوصل، 
إنــه كان يعلــم مــن البدايــة أن المباراة 
ســتكون صعبة، والشارقة فريق قوي، وهو 
يســتحق نقاطاً أفضل مما حصل عليها في 
الوقــت الراهــن. وأضــاف موضحــاً: «في 
النهاية لعبنا مباراة صعبة كما توقعت، وال 
نريــد أن نفكر في الفرق األخرى، ألن ذلك 
سيكون إهداراً لطاقاتنا وجهودنا، وطموحنا 

البقاء ضمن الفرق المنافســة على اللقب، 
ونحــن ننافس 3 فــرق تمتلــك ميزانيات 

ضخمة وعدداً كبيراً من الالعبين».

ومــن جانبه، أكد بيســيرو مــدرب فريق 
الشــارقة، أن فريقــه عاني مــن الغيابات، 
خاصــة النجم أدريان، وقــال: «لقد افتقدنا 
أدريــان فــي وســط الملعــب، ومــا زال 
ماســودا غير جاهز فنياً، ويحتاج أسبوعين 
تقريباً للوصول إلى الجاهزية والمشــاركة، 
والمبــاراة كانــت قويــة بيــن الفريقيــن، 
ونســتحق الخروج بنقطة على أقل تقدير، 
واســتقبلنا هدفين من كرات ثابتة، وأعتقد 
أن ضربــة جزاء الوصل غير صحيحة، وبعد 
تفــوق الوصــل بهدفيــن، حاولنــا تعديل 
النتيجة، ولكننا لم نتمكن من ذلك، وأبارك 

للوصل على هذا الفوز.

قدم العب الشارقة عامر عمر، اعتذاره إلى 
جماهير فريقه، ومشيداً بوجودهم بكثافة، 
وهو األمر الذي شــكل دعماً معنوياً واضحاً 
لالعبــي الفريــق، لكن الحظ لــم يحالفهم 
فــي ترجمــة الفرص التــي وجدوها خالل 
المبــاراة، وإســعاد الجمهــور الكبير على 

حضوره ودعمه الكبير.

كشــف حميد يوســف أن الترشيحات 
في مســتهل الموســم، كانــت تنصب 
لصالح األهلي والعين، إال أن الجزيرة 
والوصل نجحا في الدخول كمنافســين 
علــى اللقــب بقــوة، وهو أمــر أثري 

المنافسة.

■ من مباراة الشارقة والوصل أول من أمس  |  تصوير - سالم خميس

 ■

تضاءلــت حظوظ العين بصــورة كبيرة، 
ولم يعــد مصيره بيده للمنافســة على 
لقب الــدوري، بعد خســارته المفاجئة 
أمــام ضيفه دبا الفجيــرة 2-1، أول من 
أمس، على ملعب اســتاد هزاع بن زايد، 
لحســاب الجولة 18 مــن دوري الخليج 
العربي لكرة القدم للمحترفين، واعترف 
الكرواتي زوران ماميتش، مدرب العين، 
بأن فريقه لم يظهر بالمستوى المأمول، 
وكان بطيئاً في وســط الملعب، وواجه 
مشــاكل فــي التمرير إلى األمــام، األمر 
الذي كان لــه تأثيره في فعالية الهجوم، 
وكان ال بــد من تحريــر الالعب الكوري 
لي ميونغ من الدفاع ليلعب في الوسط 
المتقــدم، كونه يملك نزعــة هجومية، 
وفي الشــوط الثانــي، كان العين أفضل، 
وســيطر على مجريات اللعــب، وأضاع 
عدداً من الفرص بســبب عدم التوفيق، 
حيــث تصدى القائم لثالث تســديدات، 
فيما نجح الفريق المنافس في التسجيل 

من محاولتين.

وأكد مــدرب العين، أن حكــم المباراة 
لم يحتسب ركلة جزاء صحيحة لفريقه، 
وقــال: ال أعــرف ســبباً يجعــل الحكام 
يمنحــون الفريق المنافــس وقتاً طويًال 
لتنفيذ الضربات الحرة، ما يتســبب في 
ضياع الكثير من الوقت بصورة واضحة، 
وهذه هي المــرة األولى واألخيرة التي 
ســأتحدث فيها عن التحكيــم، وعموماً، 
فقد خسرنا المباراة بسبب عدم استثمار 
الفرص التي تهيأت لنا، ومن ال يســتغل 
الفــرص، وال يمنحــه الحكــم حقه في 

احتساب ركلة جزاء واضحة، فسيتعرض 
للهزيمة ال محالة.

وقــال المــدرب الكرواتي، الــذي يقود 
العين في المبــاراة الثانية على التوالي، 
بعد توليه مقاليــد األمور الفنية للفريق 
البنفسجي، إن المهاجم ناصر الشمراني 
لــم يظهــر بالمســتوى المعــروف عنه 
فــي المباراتين الســابقتين، وكذا الحال 
بالنســبة لبعــض الالعبيــن، وأعتقد أن 
البــطء فــي األداء خالل شــوط اللعب 
األول، لــم يســاعد فريقنا فــي الظهور 
بالمســتوى المعروف عنه، واآلن، علينا 
انتظار نتائج الفرق المنافسة، ومضاعفة 
الجهــود خــالل الجــوالت المتبقية من 
المســابقة، والظهــور بصــورة تقودنــا 

إلحراز نتائج إيجابية. 

 بــدوره، عبر باولو كاميلــي مدرب دبا 
الفجيــرة، عــن ســعادته بالفــوز الذي 
حققه فريقه على العين، وأشــاد بالروح 
القتالية العالية لالعبي فريقه في ميدان 
المواجهــة، أمــام منافس قــوي بأرضه 

ووســط جمهــوره، وأكــد أن المبــاراة 
كانت صعبة، فالعين يملك أسماء كبيرة 
ومتميــزة، ولكن فريقنا نجح في الدفاع 
عن منطقته بصــورة متميزة، وكانت له 
محــاوالت من هجمات مرتــدة، ونجح 
في صناعة عدد من الفرص، وفي الشوط 
الثاني لعب الحظ إلى جانبنا بعد الضغط 
الهجومــي للعين، حيث تصــدى القائم 
لثــالث تســديدات عيناويــة، كما نجح 
حارســنا فهد في إنقاذ المرمى في عدد 
من المناســبات، وأجرينا تبديًال بخروج 
العب الوســط محمــد الخديم ودخول 
المهاجم أحمد إبراهيم، واســتفدنا من 
الهجمات المرتــدة، ونجحنا في ترجمة 

الركالت الثابتة إلى أهداف.

وقال كاميلــي: قبل بداية المباراة، أبعدنا 
الضغــط عــن الالعبيــن، وأكدنــا لهم أن 
الضغــط علــى العيــن الذي يجــب عليه 
الفوز في المبــاراة، وهذا ما منح الفريق 
أريحيــة، وكل العــب قــام بواجبه على 
النحــو المأمــول، وقد أثبــت الواقع في 
الميــدان أن المباراة كانت صعبة، ولكنها 
لم تكــن مســتحيلة، وأعتقــد أن فريقنا 
نجح في تقديم مســتويات متميزة خارج 
ملعبــه، ونجــح في الحصــول على نقاط 
مهمــة خالل الدور الثانــي، وأنا واثق من 
المعاون،  الفني  عملي والالعبين والجهاز 
خصوصــاً أن إدارة الفريــق توفــر أجواء 
مثاليــة لالعبيــن، بعيــداً عــن الضغوط 
ومؤثراتها، والمنظومة كاملة تعمل بصورة 
جيدة، من أجــل تحقيق نتائج تبقي على 
الفريق فــي دوري المحترفين، وعلينا أن 
نعتمد على أنفسنا في المباريات المقبلة 

من أجل تحقيق أهدافنا.

■ دبا الفجيرة استحق نقاط مباراته أمام العين  |  تصوير- عمران خالد

أكــد ياســين البخيــت، العــب دبا 
الفجيــرة، أن فريقه اســتحق الفوز 
علــى العين، بعــد أن قــدم مباراة 
كبيرة على أرضيــة الملعب، وقال: 
نــدرك أن كل المباريــات المقبلــة 

ستكون صعبة.
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أكــد عامر مبــارك العب النصــر، أن عدم 
فوز فريقــه على الوحدة منذ 4 ســنوات، 
ال يعنــي أن األســبقية ستســمّر فــي لقاء 
الليلة، وقال: السلسة السلبية أمام الوحدة، 
ســتكون حافزاً لنا لكســر هــذه العقـدة، 
ونحن على أتم االســتعداد لتحقيق نتيجة 
إيجابيــة، وتغيير الصورة التي ظهرنا عليها 

في الجوالت الثالث األخيـرة.
وأكد عامر مبارك، أن النصر في حاجة إلى 
جهود كل العبيه، وفــي مقدمهم فاندرلي 

الذي يعتبــر الورقة الرابحــة في الهجوم، 
مشيراً إلى أن غيابه كان له تأثير سلبي من 

الناحية الهجومية.
وأوضــح العب النصــر، أن وضعية فريقه 
الحاليــة تحتاج إلــى التكاتــف وبذل كل 
الجهود من أجل تحقيــق انطالقة جديدة 
فــي الــدوري، ثــم التفكير في مســابقة 
دبي-البيان الرياضي الكأس.  

03
يعــد الرقــم 3 عامًال مشــتركاً بين فريقي 
النصــر والوحــدة ، حيــث تعــرض النصر 
لثــالث هزائــم متتالية في الــدوري، أمام 
األهلي والوصــل والعين، وفي المقابل لم 
يذق الوحدة الفوز فــي المباريات الثالث 
األخيرة وخســر أمــام الجزيــرة والوصل 
وتعادل مع الظفــرة، ولكن الفريق حصل 
على دفعة معنويــة بالفوز على الوحدات 
والتأهل إلى دوري المجموعات اآلسيوي.

2017|2016
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يســتقبل اتحاد كلباء، فريــق الظفرة 
في الخامســة و20 دقيقة، بالجولة 18 
من دوري الخليج العربي لكرة القدم، 
وتحت شــعار «البحث عــن األمان»، 
وما زال الخطر يتهدد الظفرة (السابع 
بـ 23 نقطــة)، في ظل النتائج الجيدة 
التــي تقدمهــا فرق القاع فــي اآلونة 
األخيرة، ويخوض غوران مدرب كلباء، 
باســتثناء  المبــاراة بصفوف مكتملة، 
غيــاب المالي مايجا، الموقوف لتراكم 
البطاقــات، وتشــهد التشــكيلة عودة 
البرازيلي ســياو، واإليفــواري بكاري، 
بعــد انتهاء إيقافهمــا، ويلعب األصفر 
(الحــادي عشــر برصيــد 16 نقطة)، 
بهدف رد اعتباره أمام فارس الغربية، 

من هزيمة الدور األول، وفي المقابل 
يأمل الظفرة كســر سلسلة التعادالت 
فــي آخــر 4 مباريــات أمــام النصــر 
والوصل والوحدة والشارقة، والوصول 

إلى النقطة 26.

وأكــد غوران مدرب كلباء، أن الظفرة 
«قوي ومنظم،» وحذرت من خطورته، 
ونوه إلــى أن  رحيل ديوب وخريبين 

لــم يؤثر في قــوة  المنافس، وأشــار 
إلــى أن المعنويات عالية بين صفوف 
النمور لتحقيق الفــوز، وقال: ال أفكر 
التقدم  الفرق األخرى، وهدفنا  بنتائج 

في جدول الترتيب.

أكــد قويض المديــر الفنــي للظفرة، 
صعوبــة مباراة كلباء، مشــيراً إلى أن 
الظفــرة يحتــاج إلى 4 نقــاط لتأمين 

موقفه بشــكل كامل، وقــال: «النقطة 
فــي مثل هــذه المباريــات، في غاية 
األهميــة، كمــا أن الفــوز يســاوي 6 
نقــاط، ونســعى لمواصلــة تجميــع 
النقــاط لتأميــن موقفنــا، كلباء فريق 
منظم،وأصبح من أفضــل الفرق التي 
تجيــد تنفيذ الهجمــات المرتدة، كما  
يملــك العبيــن مميزين، مثل ســياو 
وماجد بشــير وكونيه، ولكنه ســيتأثر 

بغياب مايجا.

وتابــع: ال خوف علــى الظفــرة، طالما 
كان الفريق في حالته الطبيعية، وحققنا 
نتائــج طيبة منــذ بداية الــدور الثاني، 
وتحديداً في آخر 4 مباريات، ولم نخسر.
واشــار قويض إلــى غياب عبــد الله 
النقبــي وأحمد علي ومحمــد المعيني 
وإبراهيــم العلوي لإلصابــة ، ولم تتأكد 
مشاركة الحارس عبد الله سلطان، وعبد 

الرحيم جمعة.
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يستضيف النصر، فريق الوحدة في الثامنة 
و15 دقيقــة مســاء اليوم على اســتاد آل 
مكتوم، لحساب الجولة 18 لدوري الخليج 
العربــي، في لقاء مهّم للفريقين، يســعى 
خاللــه العميــد إلى فــّك عقــدة العنابي، 
الذي لــم ينتصر عليه منذ مبــاراة اإلياب 
لموسم 2012ـ 2013، كما يتطلع الفريقان 
إلى تصحيح مســارهما في الدوري بعد 3 
جوالت لم يذوقا فيها طعم الفوز، وللنصر 

22 نقطة، ومقابل 25 نقطة للوحدة 
يتطلع الوحدة إلــى تجاوز التعثر الذي 
أصــاب الفريــق فــي المباريــات الثالث 
األخيــرة، والتي خســرها أمــام الجزيرة 

والوصل وتعادل مع الظفرة.
ويســعى إلى اســتثمار التأهل إلى دور 
المجموعــات بدوري أبطال آســيا، حيث 
منح فوزه على الوحدات األردني، الفريق 
دفعة معنوية كبيرة، من أجل العودة إلى 

سكة االنتصارات.

من جهته، شدد الروماني بيتريسكو مدرب 
الفريق، على صعوبة المباراة أمام الوحدة، 
الــذي يعتبر أحــد أفضل فــرق الدوري، 
والمنتشي بتأهله إلى دوري المجموعات 
في (أبطال آســيا)، وقال: نعلم أن نتائجنا 
لم تكن جيدة أمام الوحدة في الســنوات 
األخيرة، واكتشــفت أن النصــر لم يحقق 

الفوز على الوحدة منذ 4 سنوات، وأتمنى 
أن يحالفنا الحظ ونفك العقدة.

وأضــاف: نحــن قادمون مــن 3 هزائم 
متتالية، من األهلي والوصل والعين، ولكن 
فريقنا منتٍش باألخبار الجيدة التي تلقيناها 
بشــأن صحة تســجيل فاندرلي، ونأمل أن 
نقــدم مباراة جيــدة أمام الوحــدة، الذي 

حقق فوزاً مهماً في تمهيدي دوري أبطال 
آسيا، واســتعاد جميع العبيه، ما يؤكد أن 

مباراتنا معه ستكون مثيرة وقوية. 

وأوضح بيتريســكو أنه ركــز على تحفيز 
الالعبين بعد الفتــرة الصعبة التي مر بها 

الفريق، بسبب إيقاف فاندرلي، واحتجاج 
العين ضد مشاركته في ربع نهائي الكأس، 
مشــيراً إلــى أنــه ليس من الســهل تقبل 
خبر إيقاف فاندرلي 10 مباريات، وتعليق 

نتيجة مباراة الكأس.
 وأكــد المــدرب الرومانــي أن الوضع 
الصعــب الــذي يمر بــه النصــر ، وتعدد 

الغيابــات فــي صفوفــه، ليســت مبــرراً 
للفريــق حتــى ال يقــدم األداء المطلوب 
أمــام الوحدة، داعياً الالعبيــن إلى القتال 
في الملعب لوضع نهاية لسلســلة النتائج 

السلبية. 
وعــن أبرز نقــاط قوة الوحــدة، قال: 
العنابــي يملــك مدربــاً صاحــب خبرة، 

والعبين مواطنين على مستوى عاٍل، مثل 
مطــر، والثالثي األجنبي، وقــال: خطورة 
الوحدة تأتي مــن كل مكاٍن في الملعب، 

وهو فريق متجانس.
وأوضح بيتريســكو أنه بغض النظر عن 
نتيجــة لجنة االســتئناف بخصوص مباراة 
الكأس، فإن فريقــه مطالب بالتركيز على 

مباريات الدوري.

وفي المقابل، قال أغيري المدير الفني 
للوحــدة: العنابــي يأمل تعويــض التعثر 
وسوء الطالع الذي الزم الفريق في مباراة 
الوصل ، ومحاولة تحســين موقع الفريق 
فــي الترتيب، وقال: أتوقــع مباراة صعبة 
وقويــة، نظــراً لتقارب المســتوى النصر، 

ونسعى إلى الفوز.
وأكــد أغيــري أنــه عمل علــى إيجاد 
الحلــول لتعويــض الغيابات التــي تواجه 
الفريــق فــي مبــاراة النصــر، وأوضح أن 
مشــاركة تيغالي، تمنح الفريــق اإلضافة  

وقال: نعتمد على األداء الجماعي.
وأضاف: ســأعتمد على أسلوب تدوير 
الالعبيــن خــالل الفترة القادمــة لخوض 
االســتحقاقات القادمــة، ســواء محلياً أو 
آسيوياً، وللتحســب ألي إصابات، وتجهيز 

آخرين ألي غياب محتمل.
وعن غياب فاندرلي عن النصر، قال: هو 
العب مهم في النصــر، ولكن الكرة لعبة 
جماعية، ال تعتمد على العب بمفرده، وال 
بد أن يمتلك الفريق خط دفاع قوياً يمكنه 

من المحافظة على نتيجة الفوز.

20.15

■ الوحدة والنصر يأمالن العودة إلى االنتصارات  |  البيان

06
الصالحــي  المغربــي ياســين  قــال 
مهاجــم الظفــرة، إن مبــاراة كلباء 
تساوي 6 نقاط، باعتباره من الفرق 
أن فريقه يسعى  المنافســة، مؤكداً 
للفوز واستمرار النتائج اإليجابية في 
المباريات األخيرة. وأضاف: «أتأقلم 
تدريجياً مع أســلوب وطريقة لعب 
الفريق مباراة تلو األخرى، وأســعى 
أن أشــكل إضافة قويــة للفريق في 
المباريــات المتبقية من عمر دوري 
الخليج العربي»، مشيراً إلى صعوبة 
المباراة وامتالك اتحاد كلباء لالعبين 
جيدين، خاصة بــكاري كونيه، الذي 
يعرفه من خــالل وجوده في وقت 
ســابق في الدوري المغربي. وقارن 
الصالحــي بين تجربتــه في الدوري 
العربي،  الخليــج  الكويتــي ودوري 
مؤكداً على ارتفاع مستوى الالعبين 
والطموحات  اإلماراتي،  الدوري  في 
العالية بسبب الرغبة في الوجود في 
الدوري  بعكس  المنتخــب،  صفوف 
االتحاد  عقوبــات  نتيجة  الكويتــي، 
المنتخــب، وبالتالي،  الدولي علــى 
تقل طموحــات الالعبين في تقديم 

مستويات كبيرة.

■ مواجهة ساخنة بين كلباء والظفرة  |  البيان 

يغيب عن الوحدة حمدان الكمالي وسالم 
ســلطان ومحمد عبــد الباســط لإليقاف، 
ومحمد ســيف وطارق الخديــم لإلصابة، 
وتحوم الشكوك حول مشــاركة إسماعيل 
مطر، الذي غاب عن المران لوعكة صحية 
باإلضافة لمحمد برغش لإلصابة في مباراة 
الوحدات.وفي المقابل يفتقد النصر جهود 
طارق أحمد، وفاندرلي لإليقاف، والياسي 
ومحمــود خميــس وعلي حســين وخالد 

جالل وعصام ضاحي ألسباب صحية.

17.20

■ عامر مبارك 
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شــهد منتجــع ونــادي الحبتــور للبولو 
بطولــة  مباريــات  ثالثــة  والفروســية 
أيام  ثانــي  األســاتذة «الماســترز» في 
البطولــة، والتي أقيمــت أول من أمس، 
أول فــوز يحققــه فريق الحبتــور بعد 
خســارته أمام فريق مهرة في مباراتهما 
االفتتاحيــة، وحقق الحبتــور فوزا كبيرا 
على فريق بن دري الذي غاب عنه أبناء 
حميد بن دري، ســعيد وراشــد وخالد 

ومحمد.          دبي - البيان الرياضي

التقى أسامه أحمد الشــعفار رئيس اتحاد 
اإلمــارات للدراجات، والمرشــح لرئاســة 
االتحاد اآلســيوي خالل زيارته للهند لمدة 
يوميــن لمتابعــة بطولــة آســيا للمضمار 
برئيس وأعضاء االتحاد الهندي للدراجات، 
وتناول اللقاء االنتخابــات المقبلة لالتحاد 
اآلســيوي، وأكد رئيس االتحاد الهندي أنه 
ســيكون أول الداعميــن لترشــيح أســامه 

الشعفار.             دبي - البيان الرياضي

تعقد اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات 
فــي اإلمــارات فــي العاشــرة مــن صباح 
اليوم، بمبنى الهيئة العامة لرعاية الشــباب 
والرياضــة بدبــي، دورة تدريبيــة لجميع 
األطباء والفنيين القدامى والجدد العاملين 
في مجال فحص المنشــطات، حيث قامت 
اللجنة باإلعداد للدورة التي يعتبر اجتيازها 
شــرطاً لتجديد رخصة فحص المنشــطات 
لكافة العاملين في مجال فحص المنشطات 

من أطباء وفنيين وإداريين.

وتقوم اللجنة بمنح مجتازي الدورة شهادات 
مشــاركة وتجديد بطاقــات الفحص، حيث 
لن يتمكــن أي من األطبــاء أو الفنيين من 
الدخول إلى محطات فحص المنشــطات إال 
ببطاقة ســارية وصادرة من اللجنة. وطلبت 
اللجنة من الراغبين في المشاركة بالدورة، 
اصطحاب نســخة من جواز الســفر وبطاقة 
الهوية وصورتين شــخصيتين وإرسال االسم 
ورقم الهاتف على البريد اإللكتروني التالي 
للجنة.                  دبي - البيان الرياضي

 ■

 شــهد ســمو الشــيخ ســلطان بن زايد 
آل نهيــان ممثل صاحب الســمو رئيس 
الدولــة، رئيــس نادي تــراث اإلمارات، 
ظهــر أمس، في ميدان ســباقات الهجن 
بمدينة ســويحان، منافسات اليوم األول 
من سباق الهجن التراثي األصيل، وذلك 
في إطار فعاليات مهرجان ســلطان بن 
زايد التراثي 2017، في نسخته الحادية 
عشرة التي ينظمها نادي تراث اإلمارات 
ومركز سلطان بن زايد للثقافة واإلعالم، 
برعاية كريمة من ســموه، حتى مســاء 
اليوم السبت، حضر الفعاليات والتتويج 
الشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد 
آل نهيان، والشــيخ حمــدان بن محمد 
بن خليفــة بن زايد آل نهيان، والدكتور 
غيث بن هامل القبيسي عضو المجلس 
االستشاري بأبوظبي، وعدد من السفراء 
المعتمدين  الدبلوماسي  السلك  وأعضاء 
لــدى الدولة وجمهور إماراتي وخليجي 

كبير.

وتابع ســمو الشــيخ ســلطان بــن زايد 
آل نهيــان، بحضــور عدد من الســفراء 
المعتمدين  الدبلوماسي  السلك  وأعضاء 
لــدى الدولة، وعدد من الوفود األجنبية 
الزائــرة وجمهور غفير، ثمانية أشــواط 
من الســباق بدأت باللون األحمر، تالها 
اللون األخضر، ومن ثم األبيض، فاألسود، 
ثم العنابــي، فالكحلي، واألزرق والبني، 
ولمســافة 3000 متــر، تصدرها الفتيان 
والشــباب من أعمار 16 إلــى 20 عاما، 
في حين رصدت اللجنة العليا المنظمة 
للفائزيــن بالمراكز العشــرة األولى في 
كل شــوط جوائــز عينيــة ومالية قيمة، 
حيــث ينال الفائز بالمركز األول في كل 
شــوط ســيارة فاخرة والثاني 22 ألف 
درهم والثالــث 20 ألف درهم والرابع 

18 ألف درهم والخامس 17 ألف درهم 
والســادس 16 ألف درهم والســابع 15 
ألــف درهــم والثامن 13 ألــف درهم 
والتاســع 11 ألــف درهم والعاشــر 10 

آالف درهم. 

ووســط احتفال شــعبي يدعــو للفخر 
الذي شــارف على  بالحدث  واالعتــزاز 
إســدال ســتارته، تــّوج ســمو الشــيخ 
ســلطان بــن زايــد آل نهيــان الفائزين 
بالمراكــز األولى في األشــواط الثمانية 

لليوم األول، حيث انتزع ناموس الشوط 
األول باللون األحمر المتسابق عبد الله 
أحمــد بن عبد اللــه بالطيــر العامري، 
الذي نــال جائزته العينيــة وهي عبارة 
عن ســيارة فاخرة وســيف ذهبي، فيما 
نال المركز األول للشــوط الثاني باللون 
األخضــر المتســابق منصور بــن عبيد 
مبارك الحارثي منتزعا السيارة والسيف 
الذهبي، وحصد ناموس الشــوط الثالث 
باللون األبيض ســهيل بن محمد ســهيل 
بن راشــد الحميــري، منتزعا الســيارة 
والذهب ووهج الفوز، وخطف الشوط 

الرابع باللون األســود راشــد علي راشد 
بن ســرود المنصوري، وحظي بالسيارة 

والسيف الذهبي.

ونــال المركــز األول للشــوط الخامس 
باللــون العنابــي ســيف حمــد الحــج 
الهاجري، مهديا محبيه السيارة والذهب 
وفرحة الناموس، فــي حين حصل على 
المركز األول للشــوط الســادس باللون 
الكحلي، حمد محمد خلفان بن راشــد 
المزروعي، وحقق المركز األول للشوط 

الســابع باللــون األزرق عبد الله خليفة 
علي الرزي الشامســي (إمارة عجمان)، 
وحصــد المركــز األول للشــوط الثامن 
باللون البني، حّران راشــد ســيف سالم 

الشاوي الغفلي (أم القيوين).

عقب ذلك هنأ ســمو راعــي المهرجان 
الفائزين، مشــيدا بجهودهم وحماستهم 
في إنجاح الســباق وحرصهم المحافظة 
على مفردات وتقاليد ســباقات الهجن، 
مما كان له أثر بالغ على جمال االحتفالية، 

ثم التقط الفائزون الصور التذكارية مع 
سموه، معربين عن شكرهم وتقديرهم 
لدعمــه الالفت لمهرجانهــم بوجه عام 
وســباقهم الــذي حظي بإقبــال جمهور 
غير مســبوق بوجه خــاص، ثم وعقب 
حفــل ختام تتويــج الفائزين، وفي لفتة 
رائعة من سموه كّرم ممثلي المؤسسات 
والجهــات الراعيــة للحــدث، فقد كرم 
والرعــاة  االســتراتيجيين،  الشــركاء 
الماســيين والذهبيين والفرعيين، وكرم 
أيضا الداعميــن لجهودهم المميزة في 

إنجاح الحدث. 

■ سلطان بن زايد يكرم الفائزين بالمراكز األولى  |  البيان

 –  ■

تنطلق اليوم منافســات بطولة أبوظبي 
الدوليــة لجمال الخيول العربية 2017، 
التي تنظمهــا جمعية اإلمارات للخيول 
العربيــة علــى ميــدان قفــز الحواجز 
العشــبي بنــادي أبوظبي للفروســية، 
تحت رعاية ســمو الشــيخ منصور بن 
زايــد آل نهيــان نائب رئيــس مجلس 
الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبإشراف 
ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان 
نائب رئيس جمعيــة اإلمارات للخيول 

العربية.
وتنظــم البطولــة على مــدى 5 أيام 
بمشــاركة 454 خيال، تمثل 135 مربطاً 
و145 مالــكاً مــن اإلمــارات والــدول 
العربيــة واألجنبيــة، وتتــوزع البطولة 
على 23 شــوطاً باإلضافة إلى البطوالت 

الست.

ويشــارك في البطولة نخبــة من أنقى 
ســالالت الخيول العربية، تمثل العديد 
مــن اإلســطبالت المحلية فــي الدولة 
والدوليــة، والعديــد من نخبــة أبطال 
المنافســات الدولية التي سبق تنظيمها 
وعدد من الفائزين بالبطوالت العالمية 
والحائزيــن على مركــز الوصيف فيها، 
وســيتم تحكيم الخيول خــالل وقوفها 
وركضها على تقييمــات النوع، والرأس 
والعنق، والجســم والتناســق، واألرجل 
والحركــة، وذلــك بواســطة نخبــة من 

أبرز الحــكام الدوليين. وتتأهل الخيول 
الحائــزة على المركزيــن األول والثاني 
في جميــع أشــواط الفئــات العمرية، 
المهــرات  بطــوالت  فــي  للمشــاركة 

واألمهار واألفراس والفحول.

تبدأ فعاليات اليوم األول من المهرجان 
في تمام الســاعة الثالثة عصراً بشــوط 
المهرات بعمر سنة، والذي تم تقسيمه 
إلى ثالثة أقســام هــي«أ، ب، ج»، يليه 

الشــوط الثاني الذي خصــص للمهرات 
عمر سنتين «أ،ب».

ويشــهد اليــوم الثانــي «األحــد» 3 
أشــواط خصصــت كلها لإلنــاث، حيث 
تســتهل العروض بالقسم«ج»في شوط 
المهرات بعمر ســنتين، ويليه الشــوط 
للمهــرات بعمر ثالث ســنوات  الثالث 
والمكون من ثالثة أقسام«أ، ب، ج» ثم 
الشــوط الثالث والذي خصص لألفراس 
ويقــام  ســنوات«أ،ب»،   9  -  4 عمــر 
القســم«ج»لهذا الشوط ضمن فعاليات 
اليوم الثالــث «االثنين» والذي يشــهد 
أيضا شــوط األفراس عمر 10 ســنوات 
وما فوق، يليه شــوط المهور عمر سنة 
وقســم لقســمين «أ،ب» ويختتم اليوم 
الثالث بالقسم «أ» ضمن الشوط السابع 

المخصص لألمهار عمر سنتين.

«الثالثــاء»  الرابــع  اليــوم  ويســتهل 
بالقســم«ب» في شــوط المهــور عمر 
ســنتين، يليه الشــوط الثامــن لألمهار 
مــن  مكــون  وهــو  ســنوات  عمــر3 
قســمين«أ،ب»، وتختتم فعاليات اليوم 
الرابع بالقســم «أ» في الشــوط التاسع 
وهــو مخصــص للفحــول عمــر 4 – 7 
سنوات. وتستهل فعاليات ختام البطولة 
يوم األربعاء المقبل بالقسم «ب» ضمن 
الشــوط التاسع المخصص للفحول عمر 
4 – 7 ســنوات، يليــه القســم «ج»، ثم 
الشــوط العاشر المخصص للفحول عمر 

8 سنوات وما فوق.

■  لقطة من منافسات بطولة العام الماضي  |  البيان

 ■

فــاز الفــارس الكولومبــي أندريس بنالوســا 
بالجــواد «تينــور دو رووت» بالمركز األول 
بفئــة الثــالث نجومو وحجــز مقعده ضمن 
المتنافســين علــى الجائــزة الكبــرى، ضمن 

بطولة الشارقة الدولية (17) لقفز الحواجز،
وأنهى الجولة في زمن بلغ (63.40) ثانية، 
كما نجح الفارس الســوري شادي غريب في 
احتــالل مركز الصــدارة من فئــة النجمتين، 
بصحبــة الجــواد «أميذيســت دي»، وحصل 

الفــارس البرتغالــي ميغــول برافــو بالفرس 
«زد ســيفن قمر» على لقب جائزة (شروق) 
الكبــرى للبطولــة الدولية من فئــة النجمة 

الواحدة.

وأكمــل 10 فرســان الجولة مــن دون نقاط 
جزاء، وتقدمهم علــى منصة التتويج الفارس 
الكولومبي أندريس بنالوســا بالجواد «تينور 
دو رووت» وأنهــى الجولــة فــي زمــن بلغ 

(63.40) ثانية.

■ جانب من تتويج الفائزين  |  البيان

■ جانب من منافسات اليوم الثالث عشر

تقام اليوم منافســات ختام ســباق 
اإلبــل التراثي األصيــل، ثم تكريم 
العليا  اللجنتيــن  وأعضــاء  رئيــس 
واإلعالميــة، كمــا يشــهد مســرح 
السوق الشــعبي، وفي ختام ليالي 
ســويحان الفنية حفالً غنائياً تحييه 
الفنانتــان بلقيس وعريــب، إضافة 
الشــعبية  الفــرق  عــروض  إلــى 

المصاحبة.

6
الختام بمنافسات  سيكون مســك 
البطــوالت الســت وهــي بطولة 
واحــدة  ســنة  بعمــر  المهــرات 
وبطولــة المهــرات ثــم بطولــة 
األفراس تليها بطولة األمهار بعمر 
ســنة واحدة، وبطولة األمهار ثم 

بطولة الفحول.

454
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أكــد مســلم العامــري مديــر إســطبالت 
الجزيرة، أنه بتوجيهات سمو الشيخ منصور 
بن زايد ومتابعته، اكتملت االســتعدادات 
للســباق الذي يعد األغلــى، لكونه يحمل 
اسم صاحب الســمو رئيس الدولة، وسيتم 
المشــاركة بخمسة خيول، جميعها جاهزة 
للســباق، بهدف الفــوز باللقب ألول مرة، 
خاصة بعــد أن ســبق إلســطبالت الوثبة 
الفــوز باللقــب من قبــل، مشــيراً إلى أن 
ذلك لن يكون ســهًال، خاصة أن المنافســة 

ســتكون قوية من خيول إســطبالت إم.آر. 
إم وإم 7 والوثبــة والريف، ما يتطلب ذلك 
اســتراتيجية خاصة من فرســان إسطبالت 
الجزيرة، من خالل تقنين السرعة، وتوزيع 
الجهــد على الخيــول على مــدار مراحل 

السباق الست.

تبلغ المســافة اإلجمالية للسباق 160 كم، 
ومقســمة علــى 6 مراحــل، تبلغ مســافة 
المرحلــة األولــى «المحــور األزرق» 40 
كــم، تعقبها فترة راحة لمــدة 60 دقيقة، 
بعدهــا تنطلــق الخيــول التــي اجتــازت 
الفحص البيطــري للمرحلة الثانية، المحور 
«األصفر» ومســافتها 33 كم، تعقبها فترة 
راحــة لمــدة 40 دقيقة، وبعدهــا تنطلق 
الخيــول التــي اجتازت الفحــص للمرحلة 
الثالثــة، المحور «األحمر» ومســافتها 24 

كم، وبعد فترة الراحــة المقررة، وقدرها 
40 دقيقــة، تنطلق الخيــول التي اجتازت 
المحــور  الرابعــة،  للمرحلــة  الفحــص 
«األخضر» ومســافتها 23 كم، يعقبها فترة 
الراحــة لمدة 40 دقيقة، لتنطلق بعد ذلك 
المرحلة الخامســة، المحور «البني»، الذي 
تبلغ مســافته 20 كم، وبعــد فترة الراحة 
األخيــرة لمدة 40 دقيقــة، تنطلق الخيول 
التــي اجتازت الفحص للمرحلة السادســة 

األخيرة، ومسافتها 20 كم.

تعتبر الفارســة البولندية ماريســيا الندي، 
على صهوة الخيل «أورســيبي»، هي أصغر 
المتسابقات المشاركين في السباق، حيث 
تبلغ من العمر 15 ســنة فقط، وهي طالبة 
تعيــش في قريــة قريبة مــن مدينة لودز، 
وبدأت ماريســيا مشــاركاتها في سباقات 
القدرة وعمرها 11 ســنة، وأفضل نتائجها 

المركز الثاني مرتين في مسافة 120 كم.

تفقد سمو  الشيخ منصور بن زايد  ال  نهيان 
نائــب رئيس مجلــس الوزراء، وزير شــؤون 
الرئاســة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي 
للفروســية,  يــوم امس  اخر االســتعدادات 
النطالقــة  كاس رئيــس  الدولــة  للقــدرة  
والذي  يقام اليوم على ميادين قرية اإلمارات 
العالميــة للقــدرة بالوثبة  ويمثل النســخة 
الثامنــة عشــر للســباق ، لمســافة 160 كم 
للفردي والفرق، تنفيذاً للتوجيهات الســامية 
لصاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل 
نهيــان رئيس الدولة، حفظــه الله، وصاحب 
السمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهــد أبوظبي نائــب القائد األعلــى للقوات 
المســلحة، ومتابعة سمو الشــيخ منصور بن 
زايــد آل نهيان نائــب رئيس مجلس الوزراء، 
وزير شــؤون الرئاســة، رئيس مجلس إدارة 
نــادي أبوظبــي للفروســية، وتنظمــه قرية 
اإلمــارات العالميــة للقــدرة بالوثبة، تحت 
مظلة االتحاد الدولي للفروســية، وإشــراف 
اتحــاد اإلمــارات للفروســية، برعاية مجلس 
أبوظبــي الرياضي، ومهرجان ســمو الشــيخ 
منصــور بن زايد آل نهيــان العالمي للخيول 
العربية، والوطنية للتســويق وإنتاج األعالف 
والدقيــق، والمســعود للســيارات، وهيئــة 

أبوظبي للسياحة والثقافة.
واطمــأن  ســموه  علــي  جاهزية  خيول  
الوثبة  المشــاركة  في  الســباق .كما شــهد  
الفحــص  البيطري  للخيول المشــاركة  الي 
جانــب  وزن  الفرســان .كما إطمأن ســمو 
الشــيخ ناصــر بن حمــد  ال  خليفة   رئيس 
الفريــق  الملكي البحرينــي للقدرة   رئيس  
اللجنــة  االولمبية  البحرينيــة خالل  زيارته  
قرية الوثبة  امس, علي   جاهزية  واستعداد   

خيول  البحرين  لخوض  غمار  السباق.
وسجل للمشــاركة في السباق 240 فارساً 
وفارسة، من بينهم 27 فارساً وفارسة من خار 
ج الدولــة، منهم 3 لكل من فرنســا وإيطاليا 
وروســيا والبرتغال، و2 لكل من الســعودية 
والنرويج وإســبانيا والمجر وألمانيا وبلجيكا، 
و1 لــكل مــن الجزائــر وبولندا وســلوفاكيا، 
يتنافسون على لقب أغلى السباقات وأقواها، 
إضافــة للجوائــز القيمــة التي تــم رصدها 
للســباق، وتشــمل عــدد 10 ســيارات دفع 
رباعــي، مقدمة من قرية اإلمــارات العالمية 

للقدرة، موزعة على النحو التالي: 
 سيارة مرسيدس بنز للفائز األول. 

* ســيارة رينج روفر سبورت 3,0 إس سي 
إتش إس إي إس للفائز الثاني. 

 ســيارة نيســان بترول إس إي تي إس.6 
520، للفائزيــن مــن المركــز الثالث وحتى 

العاشر.
 جائــزة نقدية مقدارها 100 ألف درهم 

لكل من يكمل السباق.
وأكد عدنان ســلطان النعيمي مدير نادي 
أبوظبــي للفروســية، أنــه بتوجيهات ســمو 
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
مجلس الوزراء، وزير شــؤون الرئاسة، رئيس 

مجلــس إدارة نادي أبوظبي للفروســية، أن 
االســتعدادات، اكتملت إلخراج الســباق في 
أفضــل صورة، لتأكيــد المكانة التــي تحتلها 
رياضة الفروســية اإلماراتيــة عامة، ورياضة 
القدرة خاصة، مشــيراً إلى أن قرية اإلمارات 
العالمية للقدرة، لبست حلة زاهية الستقبال 
الفرسان والفارسات المشاركين في السباق، 
والذين ســجلوا للمشاركة، ســواء من داخل 
الدولــة أو مــن خارجهــا، كمــا تــم تجهيز 
مسارات السباق، وتعليمها بأعالم مميزة لكل 
مرحلة، لتســهيل مهمة الفرسان والفارسات 

المشاركين في السباق. 

يشــمل الســباق، المنافســة فــي بطولتين، 
البطولــة األولى، وهي الفــردي، ويتوج بطًال 
لها الفارس الذي ينهي مراحل السباق الست 
أوالً بنجاح، ويتخطى الفحص البيطري بنجاح، 
والفئــة الثانيــة، وهي بطولــة الفرق، حيث 
يتكون كل فريق من 4 متســابقين، وتحسب 
النتائج ألفضل ثالثة متســابقين من األربعة، 
ويتــم جمــع أزمنتهم، ويتــوج الفريق الذي 
يكــون إجمالي زمــن متســابقيه الثالثة أقل 

زمن. 

الجديــد في ســباق هــذا العام، أنه ســيتم 
تطبيق نظــام جديد ألول مرة في ســباقات 
القدرة حول العالم، وذلك بتكوين لجنة طبية 
محايدة، مكونة من ثالثة حكام محايدين من 
االتحاد الدولي للفروســية، وهــم جان بيير 
الجيــري رئيــس لجنة الحــكام، وجريجوري 
جيــروس رئيس اللجنــة البيطرية للســباق، 
ودانيال فيكي المســؤول الفني عن السباق، 
وتعطــي هــذه اللجنة رأيــاً محايــداً بنفس 
النظرة، في حالة الشــك بوجود عرج للخيل 
خالل الكشــف األولى، وذلــك بهدف توفير 
الحياديــة المطلوبة، ويكــون تقييم الخيول 
موحــداً، خاصــة أن اإلمارات مشــاركة في 

تطوير قوانين القدرة لالتحاد الدولي.
 كما أعلن أن الجديد في سباق اليوم، هو 
التنبيــه على عدم تصوير الخيول أثناء عملية 
الفحص البيطري، وعدم الوجود داخل منطقة 
الفحــص إال لمــن يتم الســماح لهــم بذلك، 
ويحمل بطاقة معتمدة من اللجنة المنظمة. 

المشــاركة  الخيــول  بمســتويات  قياســاً 
لهــذا  الكبيــرة  اإلســطبالت  واســتعدادات 
الســباق األقــوى واألغلى، مــن المنتظر أن 
تكون المنافســة قوية بين أكثر من إسطبل، 
وفــي مقدمها إســطبل إم آر إم واإلســطبل 
األخضر، اللذين سيشــاركان بســبعة خيول، 
أبرزهــا الخيل «رمــاح»، ويمتطــي صهوته 
الفارس منصور الفارســي، والخيل «شــداد»، 
ويمتطــي صهوته الفــارس ســعيد بوقحيد، 
والخيل «نابولــي»، ويمتطي صهوته الفارس 
علي الحوسني، والخيل «كيسوان»، ويمتطي 

صهوته الفارس حمد الكعبي. 

أقام المهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور 
بن زايــد آل نهيان للخيول العربية، مســاء 
أمس األول، احتفاليــة رائعة في قرية زايد 
التراثيــة بالوثبة لضيوف المهرجان وممثلي 
والفرســان  للفروســية  الدولــي  االتحــاد 
والفارســات المشــاركين في كأس صاحب 
الســمو رئيــس الدولــة للقــدرة، وحضــر 
االحتفاليــة اللــواء الدكتــور أحمــد ناصر 
الريســي رئيس اتحاد الفروســية والدكتور 
غانم الهاجري األمين العام لالتحاد وعدنان 
ســلطان مدير عام نادي أبوظبي للفروسية 
والشيخ حمدان الشرقي والرا صوايا المدير 
التنفيذي لمهرجان ســمو الشيخ منصور بن 
زايــد آل نهيــان العالمي للخيــول العربية 

رئيســة االتحاد الدولي ألكاديميات سباقات 
الخيل رئيســة السباقات النســائية باالتحاد 
الدولــي لســباقات الخيل العربيــة، ونجالء 
ناصــر ممثلــة الشــركة الوطنية للتســويق 
العامري  الدقيق واألعالف ومســلم  وإنتاج 
مديــر إســطبالت الجزيــرة، وتــم خــالل 
االحتفالية تقديم فقرات فنية واستعراضية 
رائعة ومشــوقة وعــرض أزيــاء، وتم على 
هامش الحفل الســحب على ســيارتين و6 

هواتف محمولة، و6 أيباد.
من جانبــه رحب الدكتور اللــواء أحمد 
ناصــر الريســي رئيــس اتحــاد الفروســية 
بالضيوف والفرســان المشاركين في سباق 
كأس صاحب الســمو رئيس الدولة للقدرة 

الذي يعد األغلى لكونه يحمل اسم صاحب 
الســمو رئيس الدولة، الرتفاع قيمة جوائزه 
التوفيــق  للمتســابقين  وتمنــى  الماليــة، 

والسالمة. 
كما رحبت الرا صوايا بالحضور ووجهت 
الشــكر لســمو الشــيخ منصور بن زايد آل 
نهيان وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم 
اإلمــارات» على دعم ســموهما الالمحدود 
للمهرجــان، كما توجهت بالشــكر للدكتور 
أحمد ناصر الريســي رئيس اتحاد الفروسية 
على الشراكة الجدية لالتحاد مع المهرجان، 
كما أعلنت أنه ألول مرة ســتقام جولة من 
جوالت مهرجان سمو الشيخ منصور للقدرة 

في كل العاصمة األسبانية مدريد.

الريسي والهاجري والنعيمي وصوايا والعامري وممثلو إسبانيا وبلجيكا خالل الحفل

عدنان سلطان يحمل الكأس الغالية أبرز فرسان القدرة يشاركون في السباق   |  البيان

منصور بن زايد خالل تفقده االستعدادات |  تصوير: احمد الحضرمي
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إعداد: مؤنس برهان – غرافيك: فاطمة الفاليس

يعد كأس صاحب السمو رئيس الدولة، لسباق القدرة السنوي االسم األغىل ملكانته العاملية وملشاركة نخبة فرسان العامل واملحليني ولجوائزه القيمة. وينال رشف الكأس سنوياً األبطال األقوياء 
الفائزين بأرفع وسام ويدخلون تاريخ البطولة من أوسع أبوابها. ويشهد سباق هذا العام مشاركة نخبة من األبطال محلياً وعاملياً 

يصل عددهم إىل 240 فارساً ويتوقع أن تشهد املنافسة رصاعاً رشساً من أجل الفوز باللقب. 

7,51,13 ساعات

2000

8,09,51 ساعات

2001

8,24,57 ساعات

2002

7,24,55 ساعات

2003

7,20,00 ساعات

2004

7,02,21 ساعات

2005

7,16,29 ساعات

2006

6,41,33 ساعات

2007

6,52,29 ساعات

2008

6.30,53 ساعات

2009

6,21,12 ساعات

2010

6,25,13 ساعات

2011

6,22,38 ساعات

2012

6,03,39 ساعات

2013

6,03,39 ساعات

2014

5,55,40 ساعات

2015

6,04,54 ساعات

2016

للمشاركة  سجلوا  وفارسة  فارساً 
اللجنة  وحــددت  السباق،  يف 
خــيــول   5 ــدد  ــ ع ــة  ــظــم ــن امل
أقىص  بحد  املحلية  لإلسطبالت 
لجميع  الفرصة  ملنح  سعياً 

اإلسطبالت للمشاركة.

من  املشاركني  والفارسات  الفرسان  عدد 
خارج الدولة منهم 3 من كل من فرنسا 
كل  من  و2  والربتغال،  وروسيا  وإيطاليا 
السعودية والرنويج وأسبانيا واملجر  من 
وأملانيا وبلجيكا، و1 من كل من الجزائر 

وبولندا وسلوفاكيا.

سيارات دفع رباعي مقدمة من 
للقدرة  العاملية  اإلمارات  قرية 
عىل  توزيعها  ستم  بالوثبة 
الفائزين باملراكز العرشة األوىل.

فريق  لكل  متسابقني 
ألفضل  النتائج  وتحتسب 
األزمنة لـ3 من األربعة. 

كم،  تبلغ مسافته 160  الذي  للسباق  مراحل 
كم،   40 األزرق  املحور  األوىل  للمرحلة  منها 
والثانية املحور األصفر 33 كم، والثالثة املحور 
 23 األخرض  املحور  والرابعة  كم،   24 األحمر 
كم، والخامسة املحور البني 20 كم، والسادسة 

املحور األبيض 20 كم.

سنوات فام فوق الحد األقىص لعمر 
الخيول املشاركة يف السباق وأال يزيد 
عدد نبضات قلب الخيل عند الفحص 
يف  نبضة   64 عىل  مرحلة  كل  بعد 
الدقيقة، وأن يكون الحد األدىن لوزن 

الفارس مع الرسج 70 كجم.

2402767104

منذ انطالق السباق بنسخته 
األوىل عام 2000 وحتى النسخة 
السابعة عرش يف العام املايض 
2016، ظل املركز األول حكراً 
عىل فرسان اإلمارات املواطنني.

يتصدر فرسان إسطبالت الوثبة، سجل الفائزين باملركز 
األول للقب الغايل، برصيد 6 مرات منذ انطالقته، حيث 
احتفظ فرسان الوثبة باللقب يف 4 نسخ متتالية، بفوز 
الفارس اإلمارايت رشيف محمد عبد الله باللقب مرتني 

متتاليتني عامي 2002، 2003.
كام فاز الفارس عبد الرحيم هالل باللقب عام 2004، 

والفارس مرزوق سامل باللقب عام 2005، كام فاز الفارس 
خليفة الجهوري باللقب مرتني، األوىل عام 2013 ، 

والثانية عام 2014 .

احتل إسطبل الريف املركز الثاين يف عدد 
مرات الفوز باللقب، برصيد أربعة ألقاب، 

كان اللقب األول عام 2009، بواسطة 
الفارس يوسف البلويش، وفاز باللقب الثاين 
عام 2010، الفارس سلطان البلويش، كام 
فاز نفس الفارس باللقبني الثالث والرابع 

عامي 2011 و2012
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عبر شــارلي أبلبي، مدرب «فولكســوود» 
لجودلفيــن، وبطل الشــوط الســابع، عن 

سعادته البالغة بإحرازه اللقب. 
وعّلق شــارلي أبلبي قائًال: «فولكســوود» 
اســتفاد كثيرا مــن مشــاركته األولى لهذا 
العــام، ومــا لبث أن حســم أمر الســباق 

لصالحه بسهولة.

أشــاد سالم السبوســي مدير سباقات سمو 
الشــيخ حمدان بن راشــد آل مكتوم بأداء 
«مثمــون» المملوك لســموه، والذي توج 
بطــًال لـ«مزرعة الروية»، وســبق له الفوز 
ببطولة كحيلة كالســيك العام الماضي  في 
أمسية كأس دبي العالمي. كما حقق الفوز 
هذا العــام بلقــب الجولة األولــى لكأس 
مكتــوم للتحدي للخيــول العربية األصيلة. 
وقال السبوســي إن مستواه متطور منذ أن 

حقق الفوز في آخر مشاركة.

 ■

اتســم حفل الســباق الســادس لكرنفال كأس 
دبي العالمي، والذي أقيم مســاء أول من أمس 
بمضمار «ميدان»، باإلثارة والمفاجآت الكبرى، 
أبرزها فوز المهرة الســعودية «نشمية» ألبناء 
الملــك الراحل عبد الله بن عبــد العزيز بلقب 
1000 جينيــز اإلماراتــي، وقــد كانــت المهرة 
«ريالي سبيشــال» لجودلفين أبرز المرشــحات 
للفوز باللقب.  وتوج «مثمون» لســمو الشــيخ 
حمــدان بن راشــد آل مكتوم بلقــب «مزرعة 

الروية» للخيول العربية. 

وانتزعــت خيول «جودلفين» الفــوز في ثالثة 
أشــواط، حققها «توب ســكور» بانتزاعه لقب 
«تحضيري» «ميدان كالسيك»، وفاز «االباستر» 
بلقــب الشــوط الثالــث لمســافة 2000 متر، 
فيما كان «فولكســوود» مســك الختام للفريق، 

بتتويجه بطًال للشوط السابع األخير. 

حقق «مثمون» لســمو الشيخ حمدان بن راشد 
آل مكتــوم، التوقعــات، منتزعــاً لقــب بطولة 
«مزرعة الروية» للخيول العربية، لمسافة 1600 
متــر «الفئة الثانية»، برعايــة «جاكوار»، وذلك 
بقيادة الفارس جيم كراولي وإشــراف المدرب 
مصبح المهيري، مســجًال زمناً قــدره 1.46.53 
دقيقة، وبفارق خمســة أطــوال ونصف الطول 
عن «إيه إف مقاييــس» لخالد خليفة النابودة، 
بقيادة تاغ أوشي، وإشراف المدرب علي راشد 
الرايحي، فيمــا جاء «بيرنينغ بريز» لعبد الغني 
عبد الله عبــد الغني في المركز الثالث، بقيادة 

برونو ريس وإشراف المدرب هالل العلوي. 
وفي ختام الشــوط، قام هاني حوسني مدير 
بتتويج  المبيعات في «جاكــوار» و«الندروفر» 

األبطال. 

انتزع «توب ســكور» لجودلفين، لقب شــوط 
«ميــدان كالســيك» لمســافة 1400 متــر على 

المضمار العشــبي، وذلك بقيادة الفارس أدري 
دي فريز، وإشــراف المدرب ســعيد بن سرور، 
مســجًال زمناً قدره 1.24.45 دقيقة، بفارق أنف 
عن «نوبليام» لنقتبة بورسلي للسباقات، بقيادة 
برونو ريس، وإشــراف راشد بورسلي، فيما جاء 
في المركز الثالث «دقيق» لسمو الشيخ حمدان 
بــن راشــد آل مكتــوم، بقيادة جيــم كروالي، 

وإشراف مايك دي كوك. 
وعقــب ختام الشــوط، قام بــول مور نائب 
الرئيــس األعلــى لــإلدارة الماليــة لـــ «الطاير 

للسيارات» بتسليم الجوائز للفائزين. 

فجــر «األباســتر» لجودلفيــن المفاجــأة فــي 
الشــوط الثالث لمسافة 2000 متر «رينج روفر 
ســبورت»، والذي تبلغ قيمة جائزته 125 آلف 
دوالر، وذلــك بقيادة الفارس أويســن مورفي، 
وإشــراف المدرب ســعيد بن ســرور، مسجًال 
زمنــاً قــدره 2.04.25 دقيقة، بفــارق رقبة عن 
«إموشــنلس» لجودلفيــن، بقيــادة وليام بويك 

■ «توب سكور» يحرز الشوط الثاني ■ «مثمون» بطل الشوط األول

|  تصويــــــــ ■ األمسية السادسة شهدت تنافساً مثيراً  

 ■

عبر المدرب سعيد بن سرور، عن سعادته 
الثنائيــة في األمســية  بتحقيــق  البالغــة 
السادســة لكرنفــال كأس دبــي العالمي، 
عبر «توب ســكور» بطل الشــوط الثاني، 
و«األباستر» بطل الشوط الثالث لجودلفين. 
وعن «األباســتر»، أكد سعيد بن سررو، 
أن البطــل كان جيداً على المســافة ذاتها، 
وســوف نحاول إشــراكه في سباقات على 
نفس المسافة، مضيفاً أن البطل يتطور من 

سباق لسباق. 
وقال ســعيد بن ســرور، إن البطل قدم 
عرضــاً جيداً، حيث لم تظهر عليه األشــياء 
الكثيرة في التدريبات الصباحية، ولكن في 

السباقات المسائية يكون مختلفاً. 
وعن «تــوب ســكور»، أكد ســعيد بن 
ســرور، أن البطل كان مميزاً، وشــارك في 
الســباقات الماضيــة، وتــم تجهيــزه لهذا 

السباق. 

ومــن جانبه، عّلــق الفــارس الفائز إدري 
دي فريــز، على فوز «توب ســكور» قائًال: 

«تم تخطينا بالفعل، واعتقدت أن الســباق 
ضاع منا».

وأضــاف: «غيــر أن حصانــي كان قوياً، 
وناضــل بقــوة، رغمــاً عــن القلــق الذي 
ســاروني قليــًال. لقد نال حــارة جيدة، ما 

ســاعده كثيراً، كما حصــل على غطاء جيد 
خلف مجموعة الطليعة.

وقــال: «ربمــا نكــون قــد انطلقنا إلى 
الصــدارة أبكــر بقليل، لكنه شــق طريقه 
بقوة كبيرة حتى خط النهاية. كما أنه جيد 

بنفس القدر على األرضية الرملية».

ومن جانب آخر، قال الفارس الفائز أوسين 
ميرفي عن البطل «األباستر»: «لقد انتقلت 

بحصاني على بعد ثالثة خيول إلى الخارج 
عقب المنعطف األول، حيث كان بإمكاني 
البقاء حيث كنت، لكنني خشيت أن يلتف 
علينا أحد الخيول ونتعرض للرمل المتطاير 
في وجوهنا، لذلك آثرت أن ألعبها بطريقة 

مأمونة.

«تلــك المناورة كان باإلمــكان أن تكلفني 
الســباق، لكن لحســن الحظ، فإن ذلك لم 
يحــدث. أعتقد بــأن الجواد خاض ســباقاً 
عسيراً في مشاركته السابقة، حيث لم يكن 
يتقــدم بالفعل، وكنت شــديداً عليه، لكن 
لعــل ذلك منحه بعض الثقــة الكافية لكي 

يحسم لقب هذا السباق».

وقــال: «شــارك اليوم على مســافة أطول، 
وانتقل بشــكل أفضل بكثير. سعيد وفريق 
عمله قاموا بعمل رائع في تجهيزه وإبقائه 

مرتاحاً وبحالة جيدة».
واختتم قائًال: «أالباســتر» يتمتع بخبرة 
كبيــرة فــي أميــركا، وربمــا يعــرف عن 

السباقات أكثر مني.

■ سعيد بن سرور: «األباستر» أثبت تميزه في الشوط الثالث

شارك طلبة «مسار جودلفين»، في األمسية 
السادسة لكرنفال كأس دبي العالمي، والتي 

أقيمت أول من أمس. 
وعبر الطلبة عن سعادتهم البالغة بالتواجد 
فــي الســباق، مقدميــن الشــكر الجزيــل 
لـ«جودلفيــن» التــي أتاحــت لهــم فرصة 

التواجد على مضمار «ميدان». 
والجدير بالذكر، أن منحة «مســار»، والتي 
تقــام تحت رعاية صاحب الســمو الشــيخ 
محمــد بن راشــد آل مكتــوم نائب رئيس 
الدولة، رئيس مجلــس الوزراء، حاكم دبي 
«رعاه الله»، توفر لمواطني دولة اإلمارات 
فرصــة فريدة ال نظير لها الســتلهام تراث 
الفروسية والتغلغل فيه حتى يصبحوا قادة 

لهذا القطاع مستقبالً.

■ طلبة «مسار جودلفين» في صورة تذكارية خالل أمسية الكرنفال  |  تصوير : عبد الله خليفة

■ سالم السبوسي ومصبح المهيري وجيم كراولي يتسلمون جائزة الشوط األول■ شارلي أبلبي يتسلم جائزة الشوط األخير   
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شــهد الفارس االســطورة ليســتر بيجوت 
الســباق أول مــن أمس بمضمــار ميدان، 
وقد أبدى إعجابه بما شــاهده من منافسة 

ساخنة من نخبة خيول العالم.
وكما هو معروف فإن ليســتر بيجوت من 
أشــهر الفرسان في بريطانيا، حيث فاز في 
4493 سباقاً من بينها الفوز 9 مرات بلقب 

الديربي االنجليزي.
وولــد بيجوت في 5 نوفمبــر 1935، وبدأ 
ركوب الخيل في اســطبل والده عندما كانا 

عمــره 10 ســنوات، وفي عــام 1948 فاز 
بالسباق األول وهو في الثانية عشرة على 
ظهر الحصان «ذا تشاز» بمضمار هايدوك. 
وأنهى عالقته بالمضامير في 1983، وعاش 
بيجــوت مثله مثــل العديد من الفرســان 
والمدربيــن بالقــرب مــن نيوماركت في 

سوفولك.

أطاحــت المفاجــآت الكبــرى التي حفل 
بهــا الســباق بآمال الجمهور في مســابقة 
الترشــيحات، حيــث لم يتمكــن أحد من 

ترشيح 6 خيول فائزة أو 5 خيول فائزة.
وتمكــن 8 أشــخاص من ترشــيح 4 خيول 
فائزة لينــال كل واحد منهــم مبلغ 1510 

دراهم.
ونجــح 190 شــخصاً في ترشــيح 3 خيول 
فائــزة، وتم اختيــار 6 منهــم ليحصل كل 

واحد على مبلغ 500 درهم.

ونالت فاطمة جعفر حسين جائزة الترضية 
لألشواط الثالثية، حيث حصلت على «42» 

نقطة لتنال مبلغ 17 ألفاً و150 درهماً.
ولــم يتمكن أحــد مــن الفوز بمســابقة 
األشــواط المزدوجة وال الفئــة المزدوجة 

الوسطى أو الفئة المزدوجة األخيرة.
كمــا لــم ينجح أحــد في الفوز بمســابقة 

السوبر فيكتا في الشوط األخير.

وإشراف شارلي آبلبي، فيما حل «اتجاه» لسمو 
الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة جيم 

كراولي وإشراف دووغ واتسون.
عقب ختام الشوط، قام بولص مسعود نائب 
الرئيس للمشتريات «الطاير للسيارات»، بتتويج 

األبطال. 

عاد «كريبتون فاكتر» لفــوزي عبد الله ناس، 
إلــى انتصاراتــه المدوية في «ميــدان»، بعد 
فوزه بلقب الشوط الرابع لمسافة 1200 متر 
علــى المضمار العشــبي، برعايــة «جاكوار»، 
وذلك بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف 
فــوزي ناس، مســجًال زمنــاً قــدره 1.10.69 
دقيقــة، وبفــارق طــول ونصــف الطول عن 
«جيمســي» لدميــان الفيللــي، بقيادة ســام 
هتشكوت وإشــراف المدرب ديفيد مارنين، 
فيما جاء «ســير ماكســيميليان» فــي المركز 
الثالــث، بقيادة باتريك دوبس وإشــراف إيان 

وليامز. 
وفي ختام الشــوط، قامت ميشيل لي نائب 
الرئيــس لخدمة العمالء والتســويق في الطاير 

للسيارات، بتتويج األبطال. 

فاجأت «نشــمية» ألبناء الملك الراحل عبد الله 
بــن عبد العزيز آل ســعود، الجمهور، بانتزاعها 
لقــب 1000 جينيــز اإلماراتي برعايــة «الطاير 
للســيارات»، والذي بلغت قيمــة جوائزه 250 
ألف دوالر، وذلك بقيادة الفارس القدير مايكل 
بارزالونا وإشــراف المدرب نيكوالس بشاالرد، 
مســجلة زمناً قــدره 1.40.75 دقيقــة، وبفارق 
رأس عــن «نو مــور ريتش بلونــذر» لبطي بن 
طوق المــري، بقيادة الفــارس أنطونيو فريزو، 
وإشــراف أحمد بن حرمش، فيما جاء «راجار» 

فــي المركــز الثالــث، بقيــادة ريشــارد مولن 
وإشراف ريتشارد فاهي. 

 وفي ختام الشــوط، قام طالل مرهب نائب 
الرئيس للمشــتريات فــي «جاكــوار»، بتتويج 

أبطال الشوط. 

خطــف «ســالطين» لمالكه الشــيخ عبــد الله 
المالك الصباح، لقب الشــوط السادس لمسافة 
1400 متــر، برعاية «رينج روفر»، والذي بلغت 

قيمة جائزته 175 آلف دوالر. 
وقــاد الفــارس ادري دي فريز «ســالطين» 
للفوز، بإشــراف المدرب ديفيد أوميرا، مسجًال 
زمنــاً قــدره 1.23.72 دقيقة، بفــارق أنف عن 
«فالش فايــر» لجودلفين، بقيــادة وليام بويك، 
وإشــراف المدرب شارلي آبلبي، فيما جاء «أوه 
ذيــز إيز أص» لفريق والوب في المركز الثالث، 
بقيادة باتريك دوبس وإشراف ريتشارد هانون. 
 وفي ختام الشــوط، قام هالل هاني، بتتويج 

األبطال. 

ســجل «فولكســوود»، الفوز الثالث لجودلفين 
في الشــوط الســابع األخير، لمسافة 1800 متر 
برعايــة «جاكوار»، والذي بلغــت جائزته 125 

آلف دوالر. 
وقــاد الفارس كولم أودنهــو البطل لتحقيق 
الفوز، بإشــراف المدرب شارلي آبلبي، مسجًال 
زمنــاً قــدره 1.49.52 دقيقة، وبفــارق طولين 
عن «إيليفال»، بقيادة ســام هتشكوت وإشراف 
ديفيد مارنين، فيما جاء «هورس دي كومبات» 

في المركز الثالث، بقيادة بات سمولين. 
وعقب ختام الشــوط، قام جاد إلياس المدير 
العــام للمبيعــات «الطاير للســيارات»، بتتويج 

األبطال.

■ «نشمية» مفاجأة الشوط الرئيس ■ «األباستر» ينتزع الشوط الثالث 

ــــــــــر - دينيس مالري

 ■

ينطلق في تمام الساعة السادسة والنصف 
من مســاء اليوم، الســباق السابع لكرنفال 
كأس دبــي العالمي على مضمار «ميدان»، 
والــذي ســتضمن 7 أشــواط، 4 منها على 
المسار العشبي بمشاركة 80 خيًال، برعاية 
«ميــدان».  وتتجــه األنظار نحو الشــوط 
الخامــس «الرئيســي» «بطولــة الـ 2000 
جينيز اإلماراتي» لمســافة 1600 متر على 
المســار الرملــي، برعايــة «مدينة محمد 
بــن راشــد آل مكتــوم - دســتركت ون»، 
والذي تبلغ قيمة جوائزه 250 ألف دوالر، 

بمشاركة 11 خيًال. 
ويتصــدر الخيول المشــاركة المرشــح 
األول للقب «ثندر سنو» لجودلفين الجواد 
األعلى تصنيفا في عمر السنتين في أوروبا، 
والفائز بســباقات الفئة األولى في فرنسا، 
بقيادة الفارس كريستوف سوميلون، الذي 
يقــوده في مشــاركته األولى في اإلمارات 
وعلى األرضية الرملية والســباقات الليلية، 

تحت إشراف المدرب سعيد بن سرور. 
كما يشــارك فــي الســباق، «كابيزانو» 
و«بيست سوليوشــن» و«فالي آت داون» 

لجودلفين، و«كوزمو شارلي».

الثالــث «بطولــة  يشــارك فــي الشــوط 
فايربريــك ســتيكس» لمســافة 1600 متر 

على المســار الرملي، برعايــة «ميدان ون 
مــول» والذي تبلغ قيمة جوائزه 200 ألف 

دوالر، 8 خيول. 
وأبرز المرشحين للقب، «كونفرونيشن» 
لجودلفين، و«هيفي ميتال» لســمو الشيخ 

حمــدان بــن محمد آل مكتــوم، و«نورث 
أميــركا» ألمحمــد محمد نجم، «ســيرفر» 

لمؤسسة زعبيل للسباقات. 
ويشــارك في الشــوط األول لمســافة 
1800 متر على المســار العشــبي، برعاية 

«أكاديمية ميدان للتنس» والذي تبلغ قيمة 
جوائزه 60 ألف دوالر، 14 خيًال. 

«فيلوســوفر»  المشــاركين،  ويتقــدم 
و«رويال ريفيفال» لسمو الشيخ حمدان بن 
محمد آل مكتوم، و«جارف» و«استدراك» 
و«أوســتاد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد 
آل مكتوم، و«محترم» لسمو الشيخ منصور 
بن محمد آل مكتوم، و«تاونز هيستوري» 
لعامر بــن عصيان المنصوري، و«ترايد آند 

ترو» لمحمد خليفة البسطي. 
ويشهد الشــوط الثاني لمســافة 1200 
متــر على المســار الرملــي، برعايــة «ذا 
تــراك - ميدان للغولف» والذي تبلغ قيمة 
جوائزه 125 ألف دوالر، 10 خيول، أبرزها 
لجودلفيــن،  و«كوميــكاس»  «اكواليــت» 
و«شي شــي» لســمو الشــيخ حمدان بن 
راشــد آل مكتوم، و«مين ستاي» ، و«بريك 

دانسر» . 

يشــارك في الشــوط الرابع لمسافة 1200 
متر على المســار العشبي، برعاية «منتجع 
وسبا باب الشمس الصحراوي» والذي تبلغ 
قيمــة جوائزه 175 ألــف دوالر، 9 خيول، 

أبرزها «لوج آوت آيالند» و«ستيدي بيس» 
لجودلفين، و«فتيان» لسمو الشيخ حمدان 

بن راشد آل مكتوم، و«فاينال فنتشر» . 
ويشــهد الشوط الســادس لمسافة 1600 
متر على المســار العشــبي، برعاية «مصنع 
زعبيــل للعلف» والذي تبلــغ قيمة جوائزه 
125 ألف دوالر، مشــاركة 14 خيًال، يتقدمها 
«برافو زولو» و«سايلنت اتاك» و«تومباجا» 
و«إجمالــي»  و«ســيوف»  لجودلفيــن، 
و«مواري» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل 
مكتوم، و«إبسوم آيكون» ، و«بلجيان بيل».

وسيكون مســك الختام، بالشــوط السابع 
واألخير لمســافة 2435 متراً على المســار 
العشــبي، برعاية «فندق الميدان» والذي 
تبلــغ قيمــة جوائــزه 160 ألــف درهم، 
بمشاركة 14 خيًال، أبرزها «برايس موني» 
و«فيرنس أرمــي» و«كيد مينيفر» و«فوج 
اوف وار» لجودلفيــن، و«رمبرانــت فــان 
رين» لســمو الشــيخ حمدان بــن محمد 
آل مكتوم، و«بساتين» و«نولوهاي» لسمو 
الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«لوس 

باربادوس» إليرك وفوزي ناس.

■ إثارة وقوة في األمسية السابعة لكرنفال كأس دبي العالمي 

أعــرب المدرب نيكوالس بشــاالرد عن ســعادته باإلنجــاز الذي حققته «نشــمية» 
بانتزاعهــا لقب بطولة الــ 1000 جينيز اإلماراتي بجدارة متفوقة على نخبة المهرات 
في الشوط. وأهدى المدرب اإلنجاز إلى أبناء الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، 
مؤكداً بأنها خاضت سباقاً قوياً على المضمار الرملي محققة فوزها الرابع على التوالي 

بال خسارة. 
وقــال نيكوالس فــي تصريح لــ«البيان الرياضي» إن الوجهــة المقبلة للبطلة قد تكون 
األوكس اإلماراتي يوم 23 الجاري، وذلك بعد التأكد من حالتها الصحية والبدنية عقب 

السباق. 
وأكــد نيكــوالس بأنه كان واثقاً من إمكانياتها بالرغم من أنها حققت فوزها األخير في 
السعودية بصعوبة وبفارق نصف طول. وأشاد بمستوى المنافسة وقوة السباق، مشيداً 
في الوقت نفســه بأداء الفارس مايكل بارزالونا والذي قادها للفوز ببراعة، حيث سبق 

له قيادتها في آخر مشاركة بالسعودية.

■ تتويج أبطال الشوط الرئيس 

■ بيجوت في حديث مع آبلبي و وليام بويك



كشــف جون إريــن وزير الرياضــة بواليــة فيكتوريا 
األســترالية أن ملبــورن ســتحتضن مبــاراة ودية بين 

البرازيل واألرجنتين في يونيو المقبل.
وقال إرين «ليس هنــاك حدث في كرة القدم أهم 
من مباراة المنتخبين البرازيلــي واألرجنتيني، واللقاء 

بينهما سيقام في ملبورن».
وأضــاف «المباراة ســتحظى بالمتابعــة في جميع 
أنحاء العالم».  سيدني - د ب أ

قطع راسل وســتبروك خطوة إضافية نحو 
نيل لقب أفضل العب هذا الموسم، عندما 
قــاد اوكالهوما ســيتي ثانــدر للفوز على 
ضيفــه حامل اللقــب كليفالنــد كافاليررز 
ونجمه ليبرون جيمس 109-118، الخميس 
في دوري كرة السلة االميركي للمحترفين 

«ان بي ايه».
 وحقــق وســتبروك الثالثيــة المزدوجــة 
«تريبل دبل» الـ26 هذا الموسم، بتسجيله 
29 نقطة و12 متابعة و11 تمريرة حاسمة.

 وعــادل وســتبروك ثالث افضــل رقم في 

موســم واحد والمســجل باســم اوســكار 
 1960-1961 موســمي  فــي  روبرتســون 
و1964-1963. وحده روبرتسون حقق 41 
ثالثيــة مزدوجة في موســم 1961-1962، 
يليه األســطورة والت تشامبرالين (31 في 

.(1967-1968
 وبقيت المبــاراة غير محســومة النتيجة 
حتى الربع األخير، عندما تفوق اوكالهوما 
27-32. وسجل وســتبروك 8 نقاط متتالية 
في الوقت الحاســم ليتقــدم فريقه -107
واشنطن - أ ف ب  .101

أكد االتحاد األلماني للغولف أنه يتابع عن 
كثــب التطورات بشــأن المشــاكل المالية 
التي تعترض طريق اســتضافة بطولة كأس 

رايدر المقررة عام 2022 في إيطاليا.
وقــال كالوس كوبولــد رئيــس االتحاد 
األلماني للعبة: «إذا تأكدت هذه الشائعات 
وانســحبت إيطاليا من اســتضافة البطولة 
المقــررة عــام 2022، ســننتظر لنــرى ما 
ســيقوله مســؤولو البطولــة فــي أوروبا 

وأميركا».
ويرغــب المســؤولون فــي إيطاليا في 

االحتفاظ بحق استضافة البطولة األكبر في 
اللعبة على مستوى الفرق.

وقــال فرانكــو كيمنتي رئيــس االتحاد 
اإليطالــي للعبة، في مؤتمــر صحفي اليوم 
بالعاصمة اإليطاليــة روما: «لن أتخلى عن 

هذا المشروع».
وأكــد كوبولد «إمكانيــة تفكير االتحاد 
األلماني في اســتضافة هذه النســخة من 
عدمها يعتمد على الشــروط األساسية. إذا 
كانت هذه الشروط تناسبنا». روما - د ب ا
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تلقت بطولة روتردام للتنس، التي ستنطلق األسبوع 
المقبــل، ضربــة موجعة جديدة، بعدمــا قرر النجم 
األســباني رافاييل نادال االنســحاب من المســابقة، 
التي تقام داخل صالة مغلقة بناء على أوامر األطباء 

الذين يتولون عالجه.
وجــاء انســحاب نــادال بعد 24 ســاعة مــن قرار 
السويسري فافرينكا، الفائز باللقب عام 2015، االعتذار 
عــن عدم المشــاركة في البطولة بســبب معاناته من 
روتردام - د ب أ إصابة في ركبته اليمنى.   

نفى الهولندي رونالــد كومان مدرب نادي إيفرتون 
االنجليــزي شــائعات انتقالــه لتدريــب برشــلونة 
اإلســباني، بعــد انتهاء عقــد مــدرب األخير لويس 

انريكي.
وكان وكيل الالعب الســابق غويــدو البرس قال في 
مقابلــة صحافيــة هذا األســبوع إن كومان مرشــح 
لخالفة إنريكي فــي حال رغب األخير بالرحيل بعد 
نهاية عقده الصيف المقبل.  أف ب

أعلن يوفنتوس بطل إيطاليا لكرة القدم أن 
العبــه البرازيلي هرنانيس انضم إلى فريق 
هيبي تشــاينا فورتشــون الصيني مقابل 8 
ماليين يورو مع مليونين إضافيين كحوافز.
 وكان العب وســط منتخــب البرازيل 
السابق (31 عاما و27 مباراة دولية) التحق 
بيوفنتوس مطلع موسم 2016-2015 قادماً 
من انتر ميالن، ولكنه لم يفرض نفسه في 
فريق السيدة العجوز وشارك معه في 30 

مباراة فقط في كل المسابقات.
 وســينضم هرنانيس فــي فريق هيبي 
إلى نجميــن آخرين  تشــاينا فورتشــون 
انتقال من إيطاليا همــا العاجي جيرفينيو 
واألرجنتينــي ايزكييل الفيتزي. ويشــرف 
علــى تدريب الفريــق الصيني التشــيلي 
مانويــل بيليغرينــي، المــدرب الســابق 
لريال مدريد األســباني ومانشستر سيتي 
روما - أ ف ب االنجليزي. 

حــث اإليطالــي كالوديو رانييــري مدرب 
ليستر سيتي، حامل لقب الدوري اإلنجليزي 
لكــرة القدم، نجمي الفريق جايمي فاردي 
والجزائــري ريــاض محرز، على اســتعادة 
مستوياتهما لمســاعدة الفريق في معركة 

الهبوط من البريميرليغ.
وسجل فاردي 24 هدفاً ومحرز 17 الموسم 
الماضي، وقادا الفريق المغمور إلى إحراز 
لقب الدوري للمرة األولى في تاريخه. إال 

أن الثنائي سجل 5 و3 أهداف على التوالي 
هذا الموسم، ليواجه الفريق خطر الهبوط 
إلــى الدرجــة الثانيــة. وعلى بعــد نقطة 
واحدة مــن أول المهددين بالهبوط، يحل 
ليســتر على سوانســي األحد، وقد أجرى 
رانييــري محادثــات مع الثنائــي، أمًال في 
عودتهما إلى طريق المرمى. وقال رانييري 
«هذا الموســم لم يســجال الكم عينه من 
األهداف مثل الموسم الماضي».   أ ف ب

توقف مشوار التونسي مالك الجزيري في 
الــدور الثاني لدورة مونبلييه الفرنســية 
الدولية في كرة المضرب، بخســارته أول 
من أمس أمام الفرنســي ريشــار غاسكيه 

بطل النسختين األخيرتين 6-4 و4-6.
 وبلغ غاســكيه المصنــف ثالثاً الدور ربع 
النهائي حيث ســيواجه مواطنه كيني دي 
شيبر الفائز على األوكراني ايليا مارتشنكو 

6-7 (7-9) و7-6 (7-2).
 وأعفــي المصنفون األربعــة األوائل من 
خوض الدور األول. وبلغ ايضا الفرنســي 
جو ويلفريد تســونغا الثانــي بفوزه على 
مواطنــه بيار-هــوغ هيربيــر 1-6 و6-2، 
وســيواجه الروســي دانيــال ميدفيديف 
الــذي تغلب على فرداســكو الثامن 6-3 
مونبيلييه - أ ف ب و6-3.  

كشــف االتحاد الدولي لكــرة القدم (فيفا)، 
أن الــدوري الفرنســي كان األكثــر إنفاقــاً 
بيــن مســابقات الــدوري الخمــس الكبرى 
فــي أوروبا، والتي بلغــت القيمة اإلجمالية 
لصفقات انتقاالت الالعبين بها خالل ســوق 
االنتقــاالت الشــتوية في ينايــر الماضي 2. 
573 مليــون دوالر، في رقم قياســي جديد. 
وذكــر فيفا من خــالل نظام «تــي.إم.إس» 
لتنظيم االنتقاالت الدولية لالعبي كرة القدم 
المحترفيــن، أن أنديــة الدوري الفرنســي 

أنفقــت 1. 188 مليــون دوالر، وجــاء فــي 
المقدمة صفقة باريس سان جرمان للتعاقد 
مع العب خط الوســط األلماني دراكســلر 
مقابل 45 مليون يــورو. بينما أنفقت أندية 
الــدوري اإلنجليزي الممتــاز 5. 169 مليون 
دوالر، والــدوري األلمانــي7. 122 مليــون 
دوالر، والــدوري اإلســباني 5. 56 مليــون 
دوالر، والــدوري اإليطالــي 4. 36 مليــون 
دوالر. وذكــر فيفا أن اإلنفاق ارتفع بنســبة 
3. 50 فــي المئــة، رغم أن عــدد الصفقات 
في مســابقات الدوري الخمس الكبرى في 

أوروبا، ازداد بنسبة 4. 3 في المئة فقط.

أصبح عصام الحرضي حارس مرمى الفراعنة، أسطورة عربية ال يضاهيها أي حارس مرمى 
يف تاريخ املنطقة من حيث عدد األلقاب القارية واملشاركات واالستمرارية يف املالعب، بـ

153 مباراة دولية، بل إنه أصبح أحد أهم أساطري حراسة املرمى يف العامل بأرقامه.

االسم: 
عصام كامل توفيق الحرضي
تاريخ امليالد: 15 يناير 1973

الطول: 186 سم 
الوزن: 79 كغم
الجنسية: مرص

النادي الحايل: دجلة

مل يف ململم يف مم

07
حصد الحرضي لقب أفضل حارس 
يف قارة إفريقيا 7 مرات، يف 2001 
و2005 و2006 عن دوري أبطال 

إفريقيا، ويف 2006 و2008 و
2010 و2017 عن كأس األمم 

اإلفريقية.

رضي يق و م
تاريخ امليالد: 15 يناير 1973

سم  الطول: 186
الوزن: 79 كغم
الجنسية: مرص

النادي الحايل: دجلة

حصد الحرضي لقب أفضل حارس 
يف قارة إفريقيا 7 مرات، يف 2001
و2005 و2006 عن دوري أبطال 

إفريقيا، ويف 2006 و2008 و
2010 و2017 عن كأس األمم 

اإلفريقية.
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السوداين  املريخ 
دجلة دجلة 

ذهبية األلعاب العربية (أوملبي)1995

ذهبية األلعاب اإلفريقية (أوملبي)1995

كأس إفريقيا بوركينا فاسو (احتياطي)1998

كأس إفريقيا مرص 2006

كأس إفريقيا غانا 2008

كأس إفريقيا أنغوال2010

01
إضافة لتصدياته التاريخية وإنجازاته كحارس مرمى، ميلك الحرضي يف رصيده هدفاً سجله يف 

مرمى صن داونز الجنوب إفريقي من كرة طويلة سكنت الشباك.

697
الحرضي هو ثاين أكرث حارس حفاظاً عىل شباكه نظيفة يف التاريخ اإلفريقي بـ697 دقيقة، 

بعد أالن غواميني حارس ساحل العاج، صاحب الرقم القيايس بـ765 دقيقة.

إعداد: زياد فؤاد - غرافيك: حسام الحوراين

السبت  |  14 جامدى األوىل 1438 هـ  |  11 فرباير 2017م  |  العدد 13387



يبــدو أن الطريقة التي يعتمدها 
لضمــان  الموســيقى  مؤلفــو 
قــد تغيــرت  أغنياتهــم  نجــاح 
بشــكل جذري، وبدالً من إقناع 
أعمالهــم  بشــراء  المعجبيــن 
تيــون» وغيرها من  علــى «آي 
التحميل  فــإن  الرقمية،  المتاجر 
طريقــه  فــي  اإلنترنــت  علــى 
إلى الــزوال، فــي مقابل صعود 
اإلنترنت  عبر  المتدفقة  البيانات 
مــن المواقــع الموســيقية مثل 
«ســبوتيفاي» و«أبــل ميوزيك» 

و«يوتيوب». 

ووفقــاً لصحيفة «صنداي تايمز» 
في تقرير نشرته أخيرا، ازدهرت 
صناعة الموســيقى المسجلة في 
الواليــات المتحدة مجددا للمرة 
األولى في غضون عقدين، وذلك 
بفضل ثــورة تدفق البيانات عبر 
اإلنترنــت، التي وجهت مليارات 
الجنيهات اإلسترلينية إلى خزائن 
كانت  التي  الموسيقية،  العناوين 
فــي تراجع مميت منــذ إطالق 
«نابستر» موقع مشاركة الملفات 

غير الشرعي عام 1999. 

تعتبــر  المواقــع،  أهــم  وبيــن 
األعمــدة  أحــد  «ســبوتيفاي» 
المهمة في عمليــة النهوض تلك، 
فهي أكبر شــركة لتدفق البيانات 
عبــر اإلنترنت، مع أكثــر من 40 
األغنية  يختارون  مشــترك  مليون 
التــي يريدون بنقــرة إصبع على 
شاشــة هاتفهم الذكي في مقابل 
9.99 جنيهــات إســترلينية. وفيما 
متقدمــة  الشــركة  هــذه  تبــدو 
علــى منافســاتها، إال أنهــا تبقى 
فــي مواجهــة موجــة عاتية من 

التحديات المالية. 
أسســها  التــي  فســبوتيفاي 
دانياك ايك في اســتوكهولم في 

عــام 2007، قــد تكــون أفضل 
شــركة تقنيــة ممولــة، ويعود 
الفضل فــي ذلك إلى عدد قليل 
من شــركات الموسيقى الكبرى 
التــي يحتــاج دعمهــا إلى دفع 
الشهرية.  فواتيرهم  المشتركين 
فــي 2015، ارتفعــت إيراداتها 
الخســائر  لكــن  بنســبة 80%، 
ازدادت إلــى 173 مليون جنيه 
إســترليني. وكانــت قد وقعت 
اتفاق تمويــل بمليار دوالر في 
الربيــع الماضــي، وإذا لم يجر 
تعويمها في مارس المقبل، فإن 
الفوائد ســوف تقفز، وقد تجد 
نفســها في النهايــة تقدم جزءا 

كبيرا إلى المقرضين. 
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 حقق الصقر «غيث» لسمو الشيخ حمدان 
بن محمد بن راشــد بن ســعيد آل مكتوم 
ولــي عهد دبي، المركــز األول في فئة حر 
وحش فرخ محلي، صباح أمس، مع انطالق 
نهائيات بطولة فخر األجيال للصيد بالصقور 
التلواح، التي ينظمها ويشــرف عليها مركز 
حمدان بــن محمد إلحياء التــراث، وتقام 

فعالياتها بمنطقة الروية في دبي.

وتأتي مشاركة الصقر غيث للمرة الثانية، 
حيــث تربع في صــدارة المركــز األول 
فــي بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح، 
تلتها بطولة فخر األجيال للصيد بالصقور 
التلواح بعد أن تأهل في مقدمة الترتيب 
خــالل التصفيات التي أقيمت األســبوع 
الماضي. وفي الشوط المخصص للسباق، 
قاد الصقار ســهيل الكنــدي، الصقر غيث 
محققاً زمناً قــدره 21.372 ثانية، مؤكداً 
قائمة  بذلــك  بالفوز متصــدراً  جدارتــه 
األســرع في فئة حر وحــش فرخ ضمن 
بطولــة شــهدت منافســات قويــة بين 
المتأهليــن مــن 20 فئة. وجــاء بالمركز 
الثاني نواف للشــيخ حمدان بن ســعيد 
بــن مكتوم بن جمعــة آل مكتوم، وذلك 
الثالث  بزمــن 21,448 ثانية، وبالمركــز 
حّل الطير الفي ليوسف عبدالله النعيمي 

بزمن 21,955 ثانية.

أضفت مشــاركة الصقر غيث لســمو ولي 
عهد دبــي، البهجة والســرور علــى كافة 
وألهبــت  المنافســات،  فــي  المشــاركين 

عزيمتهم لتقديم أقوى المستويات.

وتحدث الصقار حمد أحمد بن الشــيخ 
مجرن الكندي، مؤكداً أن مشــاركة سموه 
فــي الحــدث جعلتنــا نســتعد للنهائيات 
بصورة مضاعفة من أجــل الظهور بأفضل 
صــورة، وقال عقب حصولــه على المركز 

األول فــي حر وحش جرنــاس محلي، إنه 
توقع هــذه المفاجأة، رغــم أن طيره 90 
حقــق المركز الثالث فــي التصفيات، لكن 
الفارق البســيط يمكــن تعويضه دائماً في 

هذه السباقات.

من جانبها توجهت سعاد إبراهيم درويش، 
مدير إدارة البطوالت في مركز حمدان بن 
محمد إلحياء التراث، بالتهنئة لســمو ولي 
عهد دبي، على فوز صقره غيث، مؤكدة أن 

مشاركة سموه ساهمت بشكل كبير في رفع 
مســتوى البطولة بشــكل خاص والبطوالت 
بشكل عام وال ســيما أن مشاركة سموه في 
البطولة ســوف يكون لها انعكاسات إيجابية 
علــى باقي البطــوالت ذات الصلة في داخل 
الدولة وخارجها، وسوف تشجع المتسابقين 
على تقديم أفضل المستويات في مثل هذه 

البطوالت.
من جانبه أكد راشــد ســعيد الكندي، أن 
سمو ولي عهد دبي، يقدم لنا الدروس ومنه 
نستلهم التفوق في بطوالت الصيد بالصقور 
وكافة البطوالت التراثية التي تؤكد مشاركته 
مــدى اهتمامه بها، وقــال «البطولة تتعدى 
الغايات التنافســية، لتصل إلــى أمور أخرى 
أهمها إبراز هــذه الرياضة التراثية العريقة، 
ولنا في ســمو ولــي عهد دبــي، العبرة في 
مشــاركة صقره غيث وحصده هذه األرقام 
المميزة، بما يجعلنا نسعى أيضاً لضم أفضل 
الصقور وتدريبها لحصد أرقام بهذه القوة».

■ الصقر غيث عند لحظة االنطالق نحو اللقب   |  من المصدر 

www.albayan.ae

ف ف ك شكل ت اه ه كة شا
الناشــئين  بطولــة  اليــوم  تنطلــق 
المخصصة لفئتي تبع وحش وتبع جير، 
وتأتي في إطار تشجيع الجيل الصاعد 
على المشــاركة وتنمية مهاراتهم في 
التدريب والتنافس، والعمل على نشر 
هــذه الرياضة التراثية، فيما تســتمر 
نهائيــات بطولة فخــر األجيال للصيد 
بالصقــور في المســابقات المخصصة 

لباقي الفئات.

مشكلة سبوتيفاي وفقا لتقرير «صنداي تايمز» أن الشركات الكبرى 
الثالث، «يونيفرســال ميوزيك» و«وارنر» و«سوني» تسيطر على ما 
نســبته %80 من جميع األغاني المســجلة. وينبغــي لها أن تناقش 
اتفاقاتهــا علــى العناوين كل ثالث ســنوات. لكن الموســيقيين في 
العــادة، ترتبط أســماؤهم بعناويــن كبرى على اتفاقــات ألبومات 

متعددة. 
كل هذا سوف يعرقل آمال الشركة في تقديم عوائد كبيرة لداعميها، 

وسيكون عليها البرهان على قابليتها للحياة على المدى الطويل.
بــدأت في التاســع مــن فبرايــر الجاري 
فــي الصــاالت اللبنانيــة، عــروض الفيلم 
اللبناني  للمخرج  «اســمعي»،  الرومانسي 
فيليب عرقتنجي، ويتمحــَور الفيلم حول 
الحــّب، كأحــد أقــوى أشــكال المقاومة 
والبقاء على قيــد الحياة، من خالل رحلة 
عبــر عالَم الصوت وأهمّية االســتماع، إذ 
يتنــاول قصة عاطفية مؤثرة: جود شــاب 
لطيــف وهــادئ، يعمل مهنــدس صوت، 
تنجذب إليه رنا، وهي ممثلة شابة صاحبة 
شخصية متمّردة وناِبَضة بالحيوّية، عندما 
كان يعّرفها على عالم الصوت الذي يعيش 

فيه. 

 ويصــف عرقتنجــي، الفيلــم بأنــه «قبل 
كل شــيء قّصة حب، وهي قّصة بســيطة 
عــن شــاب يحب شــابة، ويصــّر على أن 
يبقى وفّيــاً لها»، رغــم «كل اإلغراءات». 
ويعتبــر أن «الحــّب، فــي منــاخ أمنــي 

وسياســي واجتماعــي مضطــرب، كالذي 
يعانيــه المجتمــع اللبنانّي، يشــّكل أقوى 
أنــواع المقاومة». ويقــول: «إنه مقاومة 
للخــوف والموت، وبالتالي، يشــّكل فيلم 
عــن الحّب، فيلماً عن األمــل والحياة في 

مواجهة الموت». 
المرأة  مكانــة  الفيلم أيضــاً  ويتنــاول 
وإشــكالية الوفاء في المجتمــع اللبناني. 
ويقــول عرقتنجي، إن النســاء فــي لبنان 
تطــورن بســرعة، ولكن مع ذلــك يبقين 
ســجينات «الواجب االجتماعي»، المتمثل 
فــي «إيجــاد رجــل يرتبطن بــه، بهدف 
ويضيف:  عائلــة».  وتأســيس  االســتقرار 
«يقــال إن ثمة رجــًال لكل ثماني نســاء، 
وهذا ما يجعل النساء جريئات في بحثهن. 
ووســط كل هذه اإلغراءات، يحاول جود، 
رغــم االضطراب الذي يعيشــه، أن يبقى 

وفياً المرأة واحدة». 

وفــي الواقع، تشــكّل مقاربــة عرقتنجي 
الواقعيــة لقّصــة حــّب لبنانيــة، وخطوة 
أولــى على مســار أفــق جديد للســينما 
اللبنانيــة، وخصوصــاً أنها بعيــدة من أي 
ابتذال، وليســت مصطَنعة لهدف تجاري، 
بل تنــدرج في الســياق الطبيعي والفّني 

للقصة. 
وقــد ُعــرف عرقتنجي خالل مســيرته 
والتنــّوع  المســتمّرة،  بتجاربــه  المهنّيــة، 
فــي أعمالــه، وإصراره الدائــم على تجاوز 
الحدود التقليديــة. وَحَمَله فضوله الفطري 

ومثابرته على اختبار أساليب سينمائية غير 
مألوفــة. ففيلمه األول «البوســطة»، الذي 
ُعرض عام 2005، وهو من النوع الكوميدي 
الموســيقي، قــّدم للجمهور نظــرة جديدة 
لمرحلة ما بعد الحرب، ركزت على القدرة 
التــي يتمّيز بهــا اللبنانيون علــى التكّيف 
واالســتمرار. وتخّطى الفيلم كل التوّقعات، 
وتصّدر اإليرادات على شــّبابيك التذاكر، إذ 
حّقق رقماً قياســياً لألفالم اللبنانية، تخطى 
الـــ 140 ألف مشــاهد. في ذلــك الوقت، 
وفيما كان قطاع السينما اللبنانّية ما زال في 
طور تأســيس ذاته، قلب نجاح هذا الفيلم 
الموازيــن، وأّدى إلــى انعطافــة كاملة في 
التصّور العام، فأعاد الثقة باألفالم اللبنانّية. 
وعندما نشبت الحرب مجدداً في لبنان 
عام 2006، شعر عرقتنجي بأن من واجبه 
توثيق هــذه المرحلة، فما كان منه إّال أن 
بادر بســرعة إلى تصوير فيلمــه الروائي 
الثاني «تحت القصف»، واختير للمشاركة 
فــي 40 مهرجاناً، مــن بينهــا «البندقّية» 
و«صندانس» ودبي، وفاز بما مجموعه 23 

جائزة من كل أنحاء العالم. 
وفي عام 2014، اختار عرقتنجي تجربة 
ســينمائية جديدة، وأنجز فيلم «ميراث». 
وعلــى خلفية تاريخ منطقة المشــرق في 
األعــوام المئة المنصرمة، يتنــاول الفيلم 
بطريقــة فكاهيــة وعاطفيــة، عــدداً من 
المواضيع الحّساسة، كالهجرة والذكريات، 
في مشــهدّية تتفاعل فيهــا بمهارة الصور 
الفوتوغرافية مع مشــاهد من األرشــيف 

ومقاطع الفيديو العائلّية.

■ «سبوتيفاي» أكبر شركة لتدفق البيانات عبر اإلنترنت  |   من المصدر ■  فيليب عرقتنجي يدير ممثالً خالل تصوير الفيلم  |   من المصدر 
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صــدر حديثاً عن دار العلــوم العربية 
للنشــر والتوزيع في بيــروت، كتاب 
بعنوان «365 يوم فيسبوك» للكاتب 
المصــري شــريف ســعيد، يعكس 
مــدى فاعليــة وســائل التواصــل 
النشــاط  تعزيز  في  االجتماعــي 
األدبي، من خــالل تفاعل القراء 
وتفاعلهم  النصوص  مع  الفوري 

مع بعضهم بعضاً.
مقدمة الكتاب أوضحت أن هذا التفاعل 

يعمق المتعة واإلثارة في مثل هذا النمط 
من اآلدب، و«لنــا أن نلمس هجرة القراء 
من الكتاب إلى مواقع التواصل االجتماعي، 
بسبب التحوالت المتسارعة التي يشهدها 
العالــم، والطفــرات التي تعرفهــا تقنيات 
اإلعــالم واالتصــال، ونجــد أن تأثيرها في 

موقع األدب وأجناسه ».
وقــال الكاتب المؤلــف إن الكتاب صرخة 
عقالنية ووجدانيــة ، ودعوة البتكار أفكار 
دبي - البيان  جديدة  . 

 بأســلوب ســلس شــيق يتناول الكاتب 
المصــري عمــر طاهر في كتــاب جديد 
قصص كفاح وســير ومشــاهد مــن حياة 
بعض من أطلق عليهم «الصنايعية» الذين 
ســاهموا في بنــاء مصر الحديثــة متناوالً 
المحافــظ والمهنــدس  شــخصيات منهــا 
والمذيعة والمنشــد والصحفــي والممثل 

ورجل األعمال.
تناول طاهر في كتابه أكثر من 30 شخصية 
قال عنها «هناك أشخاص ساهموا في رسم 

مالمح هذا البلد وتاريخ حياة ســكانه من 
دون أن يحصلوا علــى نصيبهم من الضوء 
بالفضــل.». ويضم  والمحبــة واالعتــراف 
الكتــاب الصــادر عــن دار الكرمة للنشــر 

بالقاهرة ملف صور لمن أورد ذكرهم .
الشخصيات  الكاتب معلومات ســير  جمع 
الــواردة بين دفتي كتابه من خالل القراءة 
أو البحــث فــي األرشــيف أو التوجه إلى 
القاهرة - رويترز مسقط رأس الشخصية . 

صــدر
للنشــ
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المص
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مقدمة ال

بمشــهد أناس يقفــون طوابيــر طويلة على 
حاجز عسكري، فيما يصرخ فيهم الجندي، أن 
«ابتعدوا عن الحاجز حفاظاً على أرواحكم»، 
يفتتــح المســرحي القطــري عبــد الرحمن 
المناعــي عرضه «هنــاك»، الــذي كان نجم 
ليلــة مهرجان الشــارقة للمســرح الخليجي 
األولى، الذي انطلقت فعالياته أول من أمس، 
فــي قصــر الثقافة، ليالمس من خالله شــيخ 
المسرحيين المناعي، وجع الشعوب العربية، 
التــي تعود أبناؤها خالل الســنوات األخيرة 
على االنتظار طويًال أمام الحواجز التي فتتت 
األوطــان وحولتها إلى جــزر صغيرة. مغادرا  
المناعي من خاللها مربع العروض المسرحية 

التراثية. 
حكاية مسرحية «هناك»، تدور حول حالة 

مــن االنتظار لعبــور الحواجز التــي تتراكم 
أمام اإلنســان فــي عصرنا الحالــي، وتوضح 
خوفه وبحثه المســتمّر عــن األمن، وغيرها 

من الحاالت .

ورغــم الهــدوء الــذي أصاب إيقــاع عرض 
«هناك»، ما سرب بروداً الفتاً إلى صالة قصر 
الثقافــة، إال أن البحــث عــن الوطن واألمان 
والنقر على وتر أوجاع اإلنســان، كان ســيد 
العــرض الذي رفع له معظــم حضور الندوة 
التطبيقيــة التي أدارها خالد زيــارة القبعة، 
حيث رأوا فيه إســقاطاً مباشــراً على الواقع، 
بعد جفــاف أوراق «الربيع العربي»، ليصبح 
«المــوت» لعبة مكررة، لــم تعد قادرة على 

لفت األنظار. 
اتفــاق واضــح بين نقاد العــرض على أن 

اختــالف مالبــس ممثلــي العمــل، كان فيه 
داللة على اختالف الجنســيات الواقفة على 
الحواجز العســكرية، وقد تقاسمت جميعها 
أوجاع الحرب، الســائدة في المنطقة، لتلمع 

فــي فضــاء العــرض الذي جــاء هادئــاً في 
السينوغرافيا، جملة رددها الممثلون «يدخل 
الوطــن الحــرب، وبعد تحريــره يتحول إلى 

جزر من األحزاب». 

ورغم جمالية فكرة العرض، إال أنه خال تماماً 
مــن تصاعد الحبكة واألحداث، ما أدخله في 
رتابة الملل، وفقــاً لقول جمال صقر، والذي 
أبــدى إعجابه بما بذلــه الممثلون من جهد، 
مشــيراً في الوقت ذاته إلى أن مشهد موت 
الطفــل في العرض، جاء بارداً، ولم يكشــف 
عــن الفاجعــة التي أصابــت أمــه، مبيناً أن 
جموع الواقفين على الحاجز، فيه إشارة إلى 
أننا جميعاً تحولنا إلــى الجئين موزعين في 

أصقاع األرض. 
من جانبه، بّين عماد الشنفري أن إشكالية 

عرض «هنــاك»، تمثلــت في البــرود الذي 
أصاب الخشــبة، نتيجــة لجمــود الممثلين، 
والذيــن قال إنهــم كانوا بانتظــار توجيهات 
المخــرج. وأوضــح أن طبيعــة النــص ثائرة 
ومتوتــرة، ولكن ذلك لــم يترجمه الممثلون 
بإحساســهم، ما أصاب جمهور العرض ببرود 
تام، مشــيراً إلــى أن التنقالت بين مشــاهد 

العرض كانت بطيئة. 
المناعــي فــي رده، أكــد علــى ديمومة 
اختــالف األذواق في العروض المســرحية، 
في إشــارة منه إلى أن ذلك «ال يفســد للود 
قضية». وقال: «في كافة عروضي المسرحية، 
دائماً مــا أنحاز إلى اإلنســان، وأبحث دائماً 
عن مشــكالته التي تقلقني، وأعتقد أن هذا 
العــرض أذهــب فيه ناحية مــا يقلق الوطن 
واإلنســان العربــي»، مؤكداً انحيــازه الدائم 

للممثل. 
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اســتطاعت 30 صــورة فوتوغرافيــة، أن 
تســتعرض تجربة الفنانة األميركية جوان 
ســافيو، مــع التصوير من خــالل معرض 
بعنــوان «االنســابية: معــرض اســتعادي 
لبورتريــه الرقــص واألداء 1986 - 2004» 
والذي افتتح مساء أول من أمس في صالة 
«مساحة المشــروع» في جامعة نيويورك 
أبوظبي. بالتعاون مع شركة «تريشا براون 

دانس» ومركز الفنون بالجامعة. 

اختارت جوان ســافيو التــي تعتبر واحدة 
من أبرز وأشــهر المصوريــن األميركيين، 
فكرة الرقــص موضوعاً لصورها، ورصدت 
عبر مجموعة من الصور الحركة االنسيابية 
التــي ينفذها كبار الراقصيــن والراقصات 

متخــذة مــن اللقطات  موضوعــاً لعملها، 
وهو ما جعل الصورة غريبة، وســاهم في 
هــذه الغرابة أن الفنانــة اختارت األبيض 
واألســود وما بينهما من تدرجات لمعظم 

صورهــا، كما رأت أن يخيم األســود على 
الكثير من الجســد، ليتســبب بقطع فني 
وكان العنصر األساســي يتفجر من أعماق 
المجهــول ليمنــح الثيمة األساســية النور 
األبيض، وربما لهــذا القدرة على التالعب 
الصــور،  وتقديمهــا  التقطاتهــا  بطريقــة 
تصــف ســافيو بثقة «بأنهــا مجموعة من 
األيقونات، والمصممين في عالم الرقص». 
ومن خاللها استطاعت أن تنقل لحظة من 
عالم يضج بالحركة، وتجعله مســتقراً في 

الصورة. 

جوان ســافيو التي تعمل أســتاذة للفنون 
ضمن برنامج السينما واإلعالم الجديد في 
جامعــة نيويورك أبوظبي منذ العام 2010 
اختــارت في جزء من معرضها المســتمر 
لغاية 25 فبراير الجاري، موضوع الوجوه.  ■ معرض «االنسيابية» يجتذب الزوار    |   البيان

تعمــل جوان التي تخرجت من جامعة 
«كوبــر يونيــون» في مجــال التصوير 
والتدريــس منذ ما يقارب ثالثة عقود، 
كمــا تمــارس أعماالً فنيــة أخرى، من 
بينهــا إنتــاج أفــالم وثائقيــة وأعمال 
بورترية في مجال الموسيقى والفنون، 
وإلــى جانــب انتشــار أعمالهــا فــي 
اقتناؤها  الدوريات والكتب، فقــد تم 

ضمن مجموعات خاصة.

الدوحــة  فرقــة  «هنــاك»  عــرض  قــدم 
المســرحية، فيما ضمــت قائمة أبطاله كالً 
مــن الفنانين، فالح فايــز، وأحمد عفيف، 
وحنان صادق، وشارك فيه أيضاً محمد علي 
العباســي ونافذ الســيد، ومحمد السياري، 
ومحمد حســن، وجاسم الســعدي، وعبد 
الله الهاجري، وخالد يوســف، وتولى عبد 

الرحمن المناعي تأليف وإخراج العمل.

■  «هناك» .. مسرحية تنحاز الى هموم االنسان  |  تصوير- عبد الحنان مصطفى

أعلنت هيئة الشــارقة للكتاب عن استالم 
1500 عمل فني من 44 دولة للمشــاركة 
في النسخة السادسة من معرض الشارقة 
لرســوم كتب الطفل الــذي تنظمه الهيئة 
خــالل مهرجان الشــارقة القرائي للطفل 
في أبريــل المقبل، وذلــك بارتفاع يقدر 
بحوالــي 9 % مقارنــة مــع دورة العــام 
اســتالم 1378  التــي شــهدت  الماضــي 

مشاركة. 
وتضم قائمة الدول المشاركة في الدورة 
المقبلــة  44 دولــة في مقدمتهــا: دولة 

المتحدة، والســعودية،  العربية  اإلمارات 
والكويــت، واليمــن، ومصــر، وســوريا، 
الــدول  ومــن  والمغــرب،  وفلســطين، 
األجنبيــة: إســبانيا، وإيطاليــا، وأوكرانيا، 
وليتوانيــا، وألمانيا، ورومانيا، وغيرها من 

الدول.
وقــال ســالم عمــر ســالم، مديــر إدارة 
التســويق والمبيعات: «يســتقبل معرض 
الشــارقة لرسوم كتب الطفل سنوياً مئات 
األعمــال الفنية من مختلف أنحاء العالم، 
ويقّدم للســاحة الفنية فنانيــن واعدين، 
يمكنهــم أن يتركوا عالمــات واضحة في 

المشهد اإلبداعي العربي مستقبًال».

انطلقت أمس، أولى األمســيات الشعرية 
األربــع، التــي ينظمها بيت الشــعر في 
تطوان (شمالي المغرب)، ضمن البرنامج 
الثقافي للــدورة الثالثة والعشــرين من 
المعرض الدولي للنشر والكتاب في الدار 
البيضاء، وســط مشاركة شعراء أوروبيين 

وأميركيين وعرب ومغاربة.

وافتتح أولى األمســيات شــعراء مغاربة 
هــم كل من: إكرام عبدي، وعزيز أزغاي، 

ونبيل منصر، وعبد الدين حمروش، فيما 
قدم عازفا العود إدريس نيغرا وطارق بن 

علي إيقاعات مغربية ومشرقية.

وتقام أمســية الشــعر الثانية يوم الثالثاء 
14 فبرايــر الحالــي، في قاعــة المعرض 
ذاتها، بمشــاركة الشــاعر السوري نوري 
الجراح، والشــاعرة اإليطالية فاليريا دي 
فليتشي، والشــاعر العراقي شاكر لعيبي، 
الناصري،  الفلســطيني خالــد  والشــاعر 
وســط إيقاعات موســيقية يعزفها خليل 
إيســوالن ومحمد الخليفي، والثالثة تقام 

األربعاء 15 فبراير الحالي، يشــارك فيها 
الشاعر األميركي مايكل مارش، والشعراء 
المغاربة عبد السالم الموساوي، وإدريس 
المليانــي، وفــؤاد شــردودي، ويحييهــا 
فاروقــي وعازف  نوفــل  البيانو  عــازف 
الكمــان إلياس الحســيني، ويختتم بيت 
الشــعر برنامج «أمســيات الشعر»، يوم 
الحالي، بمشــاركة  فبراير  الخميــس 16 
فرجــي،  وســميرة  العاصمــي،  مليكــة 
ومحمد حمودان من المغرب، والشاعرة 
الفلســطينية أسماء العزايزة، فيما يعزف 
على الكمــان إلياس الحســيني، والفنان 

محمد الخليفي.  ■ مايكل مارش   |  من المصدر 
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اطلع وفد بولندي من مدينة فورتسواف، 
على دور معهد الشارقة للتراث، وجهوده 

العلمية وطبيعة أنشطته وبرامجه.
وأعــرب الوفــد خــالل لقائه عبــد العزيز 
المســلم رئيــس المعهــد، عــن إعجابــه 
وتقديره لما شــاهده من أنشطة وبرامج، 
مؤكــداً أهمية تبادل الزيــارات والخبرات 
والتجــارب، بمــا يســهم فــي االســتمرار 
بالمحافظــة علــى التراث وصونــه ونقله 

لألجيال.         الشارقة - وام

يقف النجم السينمائي جيك جيلنهال، على 
خشــبة مســارح برودواي للمــرة األولى، 
عندمــا يبدأ هذا الشــهر عرض مســرحية 
موســيقية عــن فنان فرنســي فــي القرن 
التاســع عشر، على مســرح هدسون، أحد 
أقدم مســارح نيويورك. ومر أســاطير في 
مجــال الفن، مثل إلفيس بريســلي وباربرا 
سترايسند، على غرف المالبس في مسرح 
هدســون، كمــا قدمت قائمــة طويلة من 
فرق الــروك والفنانين الهزلييــن، عروضاً 

فيه خالل تاريخ المســرح المتنوع الممتد 
منذ 114 عاماً.

وظــل المســرح حتى عــام 2015، يكتفي 
باســتضافة المناســبات الخاصة بسلســلة 

فنادق ميلينيوم.
وتعــود العروض المســرحية إلى خشــبة 
مسرح هدسون، بعد قرابة 50 عاماً، عندما 
تعرض مســرحية «صنداي إن ذا بارك ويذ 
جورج»، التي تتناول حياة الرسام الفرنسي 
الشهير جورج سورا.    نيويورك - رويترز

نجــح «دبي بيوتي» على شاشــة تلفزيون 
دبــي في تقديم برنامــج ال يكتفي بإجراء 
الوجه والجســد  فــي  تغييــرات تجميلية 
والمظهر العام وحســب، إنما يهدف أيضاً 
إلــى تصويب نظرة الجمهــور إلى الجمال 
بشــكل عام وإلى فنون تغيير المظهر، كما 
يرّوج لدبي كنقطة ارتكاز ووجهة أساســية 
العربي  الخليــج  العالجية فــي  للســياحة 
والشــرق األوسط عبر استقدام حاالت من 

الخارج. 
فــي الوقت الــذي يمكن اعتبــاره أكثر 
من ســاعة متلفزة، بل رحلة يســافر على 
متنها المشــتركون في مســار متكامل عبر 
محطات عالجية متنوعة. وتحّط مع انتهاء 
كل حلقــة رحلة التغيير فــي مرفأ الهدف 
المنشــود، حيــث تصل المــرأة أو الرجل 
إلــى مبتغاهما بعد عمليــات تجميلية يتم 
إجراؤها في مستشــفيات إمــارة دبي قد 
تطــال الوجه، األســنان، نحت الجســم، أو 
تســريحة الشــعر ولونــه، أو تغييــر نمط 
اختيــار المالبس واإلكسســوارات لتواكب 
آخر صيحــات الموضة ولتتــالءم مع عمر 
أو الوضــع المهني واالجتماعي وشــخصية 

المشترك أو المشتركة.
وال يقتصــر التغييــر علــى العمليــات 
الجراحيــة أو العالجــات العياديــة، حيث 
تختار روز عربجي مقدمة البرنامج، حسب 
حاجــة الحالة برنامجــاً مالئمــاً للمرافقة 
وتقديم ما يلزم من مســاعدة نفســية، أو 
نظام غذائي، أو تدريب رياضي، أو تدريب 

على نمط جديد للحياة عموماً وغيره. 

ولحجــز بطاقــات الولــوج إلــى الرحلــة 
العالجية االســتثنائية يتــم اختيار الحاالت 
وفــق معاييــر دقيقــة ومتعــددة، تخضع 
ملفات المتقدمين لالشــتراك إلى دراســة 
وتقييم من قبل الخبراء واألطباء والضيوف 
المختصين المتنوعين في كل حلقة، حسب 
الجراحة والعالجات المطلوبة لكل حالة. 

بعــض الحــاالت جعلت فريــق العمل 
يســافر للقائها وتأميــن مرافقتها إلى دبي 
المــكان األمثل للســياحة العالجيــة، كما 
حصل في الحلقة السابعة مع سلمى جمال 
من مصر الفتاة العفوية، الرياضية العاشقة 

لعالــم األزياء مــا حّفزها القتنــاء بوتيك، 
ولكنهــا واجهت عثرة عجزت عن تخطيها، 
فكيــف يمكــن لفتــاة أن تعــرض األزياء 

بجســم غير متناســق؟ واختلفت الحاالت 
التــي خاضت رحلة التغيير فــي البرنامج، 
وتشــابهت المشكالت أحياناً، وإنما جوهر 
المعانــاة واحــد خاصة عند المشــتركات 
الوزن، االبتســامة، شــكل  اإلنــاث، زيادة 
الوجه، فليس أصعب على امرأة أال تحتمل 
النظــر الى مرآتها، بعــض الحاالت وصلت 
إلــى حالة اليأس الشــديد واإلحباط ورأوا 
في البرنامج ســترة للنجــاة من حالة عدم 
الرضــى وعدم الثقــة بالذات التــي تحّتم 
رضوخهــم وتقوقعهم وفقدان الرغبة على 
شــجاعة اإلقدام ومجاراة العصر، واعتبروا 
بعــد انتهــاء الرحلة العالجيــة أن حياتهم 
تغيــرت برّمتهــا، وباتــت أكثــر إيجابيــة 

وسعادة. 

 برنامج يصوب نظرة الجمهور إلى الجمال  |  البيان

يبــث برنامــج «دبي بيوتي» مســاء 
كل جمعة على شاشة تلفزيون دبي، 
الســاعة: 22:30 بتوقيــت اإلمارات، 
الســاعة: 18:30 بتوقيــت غرينتش، 
 ،13:55 الســاعة:  الســبت  واإلعادة 
وصباح األحد الساعة: 04:00 صباحاً 

بتوقيت اإلمارات.

فــاز البحريني أحمد ســعيد والمصرية نهى 
جابــر بلقبي أفضل ممثل وممثلة في العالم 
العربي، في ختام مســابقة «أراب كاستينغ» 
فــي موســمها الثانــي، والتي كانــت تنقل 
على الهواء مباشــرة على قنــاة أبوظبي من 
مسرح أبوظبي على كاسر األمواج، وتنافس 
إلــى جانب الفائزيــن في الحلقــة األخيرة 
التــي عرضت، أول من أمس، كل من ياســر 
الرفاعــي، ونور الشــيباني، وألين الشــامي، 
وخالــد وليد، وهدير عبــد الرحمن، وأحمد 

إبراهيم.

قــدم المتســابقون الثمانيــة أربــع لوحات 
تمثيليــة، أمــام لجنة التحكيــم المؤلفة من 
الفنانيــن الســوريين قصــي خولي وباســل 
خياط، والمصرية غادة عبدالرازق، والكويتي 
طارق العلي.  وتحت عنوان «مكالمة هامة» 

أدى خالد ونهى لوحة تمثيلية عن أم تضحي 
بنفسها، وهي تمنع إرهابياً من تفجير حزام 
ناســف في أحد المستشفيات، وجسد ياسر 
وأحمد سعيد، لوحة «زائر الليل» عن صراع 
شخص مع الروح الشريرة فيه، وقامت ألين 

وأحمد إبراهيم بتجســيد لوحــة «العرس» 
عن عاشــقين يخوضان رحلة العبور للنجاة 
بحبهمــا، وفــي لوحــة «المــرأة والمرآة» 
تبادلــت هديــر ونور بوح امرأتيــن تركهما 
الزمن وحيدتين بعد أن فاتهما قطار الزواج.

أجمعــت لجنــة التحكيم علــى أن اللوحات 
المقدمة، قد جســدت بحرفية عالية وإبداع، 
وهــو مــا جعلها تشــكل حالة فنيــة راقية، 
تجــاوزت كون بعض من يؤديها متســابقين 

هــواة. وكان المشــتركون الثمانيــة خاضوا 
مشــواراً طويًال من االختبارات والتدريبات، 
وسط عشرين مشتركاً تم اختيارهم لدخول 
منافسات العروض المباشرة، لمسابقة «أراب 
كاســتينغ» للفوز بتوقيع عقد للمشاركة في 
أحد إنتاجات شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي.
بمشــهد  األخيــرة  الحلقــة  وافتتحــت 
بانورامي للمشــتركين تحدث كل منهم في 
إطــار فني عن ثقته بنيــل اللقب، كما عرض 
تقرير اختزل مشــوار المشــتركين العشرين 
فــي البرنامج، مــن مرحلة االختيــار وصوالً 
إلى العروض المباشــرة، واســتعرض التقرير 
الثانــي ســير تدريبــات مشــتركي الحلقــة 
األخيرة، وتناول تقريــر ثالث رحلة ترفيهية 

للمشتركين في أبوظبي.
وحــل مصمــم األزياء العالمــي زياد نكد 
ضيفــاً علــى الحلقــة، إلــى جانــب الفنان 
الجزائــري زبير بلحر الفائز بالموســم األول 
مــن «أراب كاســتينغ» والــذي قــدم لوحة 

تمثيلية بأسلوب «ستاند أب كوميدي».

 الفائزان نهى وأحمد وسط لجنة التحكيم ومقدمتي وفريق البرنامج

في الموســم الثاني من مسابقة «أراب 
كاستينغ» التي قدمتها اإلماراتية رفيعة 
الهاجســي واللبنانيــة دانييــال خليــل. 
تــم اســتقطاب العديد مــن المواهب 
التمثيلية الشابة، وأكدت لجنة التحكيم 
أنها مســابقة وال يعني أنــه من لم يفز 
بهــا لن يتواصل طريقه. إذ أجمعوا على 
أهميــة عدد من المواهــب وتنبأوا لها 

بمستقبل فني.

انتقــد أعضاء لجنة تحكيم مهرجان برلين 
الرئيس  «برلينالــه»،  الدولي  الســينمائي 
األميركــي دونالــد ترامب، قبيــل افتتاح 
المهرجان السينمائي، أول من أمس، فيما 
قــال الممثل المكســيكي، دييغو لونا، إنه 
جــاء إلى العاصمــة األلمانية لتعلم كيفية 
هدم الجدران. وصارت السياســة موضوع 
فــي المؤتمــر الصحافي  نقــاش ســاخناً 
الخاص بمهرجان برلين «برليناله»، وسط 
إعراب أعضاء لجنة التحكيم عن ازدرائهم 

لسياسات ترامب.
وقالــت إحــدى أعضــاء لجنــة التحكيم 
المكونــة مــن ســبعة أشــخاص، الممثلة 
األميركية ماجي جيلينهال، خالل المؤتمر 
الصحافــي، إن العديــد مــن األميركييــن 
يستعدون لالحتجاج على الرئيس الجديد.

 وأضافــت «إنه توقيت بديــع ألن يكون 
المــرء أميركياً في مهرجان دولي. أشــعر 
وكأننــي أريد أن يعــرف العالم أن هناك 
الكثيــر والكثير مــن الناس في بلدي على 

استعداد للمقاومة».
ويزخــر برنامــج «برلينالــه» هــذا العام 
بأفالم تتناول موضوعات كحقوق األقليات 
والمهاجريــن، وتغيــر المنــاخ، والفشــل 
الواضــح للحركات السياســية الرائدة في 

العالم.  من فعاليات افتتاح مهرجان برلين السينمائي الدولي   |   رويترز

 فنانون ينحتون تماثيل من 
الثلج، ضمن فعالية مهرجان «عالم 

الكريستال»، الذي يحتفي بفن النحت 
على الثلج ومجموعة فنون أخرى، 

وذلك في العاصمة البيالروسية 
مينسك.   |  إي بي إيه
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أســدل الســتار مســاء البارحة على الدورة الثامنــة واألربعين 
لمعــرض القاهرة الدولي للكتاب، وكما يحدث في آخر يوم في 
كل معارض الكتب، الكل يتعجل اللحظة األخيرة ما قبل النهاية، 
البحث عن كتاب تذكروه فجأة، اقتناص الخصومات التي تقدمها 
كثيــر مــن الدور قبل أن تدق ســاعة اإلغالق، أمــا الذين فاتهم 
حضــور المعرض تماماً ألســباب مختلفة فإنهــم يحضرون على 
عجل متأملين شــراء أكبر كمية ممكنة من الكتب بأقل األسعار، 
وهــذه واحدة من النظريات الســائدة لدى زوار معارض الكتب 

في اليوم األخير!
في الحقيقة فإن العارضين والناشرين يمنحون القارئ المتعطش 
للكتــب هــذا األمــل البعيد، ولكن بشــيء من التــردد، وبدون 
مبالغة، فهم ال يقدمون أســعاراً مختلفة جداً أو خصومات بنسبة 
%90  كما يعتقد عشــاق الكتب، لكنهم يحاولون االســتفادة من 
عجلة اليوم األخير، ومن إحســاس الناس أنهم سيضيعون الفرصة 
األخيرة لو لم يشتروا تلك القوائم التي أعدوها منذ زمن انتظاراً 

للمعرض.
الكتــب باهظــة الثمن، هذه هــي المالحظة التــي أجمع عليها 
جمهور معرض القاهرة للكتاب، هذه النتيجة الحاســمة لم تمنع 
الناس من الشراء وبكميات كثيرة، ولم تمنعهم من المجيء إلى 
أرض المعارض كل يوم وبأعداد متزايدة، كما لم تمنع الشــباب 
والصغــار وطالب المدارس من حضــور المعرض وبحماس كبير، 
هــذا مع مالحظــة أن مغريات الدعم المقدمــة لهم تكاد تكون 
معدومــة. الذين لم يســتطيعوا برغم كل ذلك من الحصول على 
الكتب المعروضة، فال مجال أمامهم سوى سوق الكتب المزورة، 
وهنا فإن ملفاً خطيراً وملتبســاً سيلوح أمامنا ونحن نتحدث في 
هذه النقطة تحديداً، ســوق الكتب المزورة، المسروقة الحقوق، 
المطبوعــة في أســوأ المطابع وبأقــل مواصفات الجــودة، هذا 
الكتاب الذي يسميه المصريون بالكتاب «المضروب» يمكنك أن 
تشــتريه بقيمة 5 دراهم للكتاب، لكنك في الوقت نفسه ستكون 
بذلك قد شــجعت تجارة موازية وغير قانونية وتضر بشكل كبير 
بالكتاب والناشــر والمؤلف والمترجم معاً، حتى وإن قال البعض 
إن هــذه التجــارة توفر كتباً للفقراء والطــالب الذين ال يملكون 

300 جنيه ثمن نسخة قانونية محترمة!
القضية أكبر من القارئ ومن الناشــر والمؤلف، إنها تتعلق بدعم 

الثقافــة وجعلها جزءاً من ســلوكيات المواطن العربي، هذا 
المواطــن الذي يرزح تحت عبء ضغوطات ومطالب كثيرة 
فــي ظل دخول متدنية جداً، وفي ظل انســحاب العديد من 
الحكومات من دور الداعم الحقيقي، إذن فما هو الحل هنا؟

ayya-222@hotmail.com
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توقــع المركز الوطني لألرصــاد الجوية والزالزل أن يكــون الطقس اليوم في 
البالد، غائماً جزئياً بوجه عام، وغائماً ومغبراً أحياناً، مع فرصة لتساقط األمطار 

على بعض المناطق، مع ارتفاع في الحرارة، والبحر متوسط الموج.

ذكرت وســائل إعــالم أميركية أمس، أن 
النجــم العالمي جــورج كلوني وزوجته 
المحامية والناشــطة الحقوقية أمل علم 
الدين ينتظران توأمــاً. وأعلنت المذيعة 
جولي تشــين في برنامــج «ذا توك» إن 
«بيونسيه ليســت النجمة الوحيدة التي 
تنتظــر توأماً، تهانينــا أيضا لجورج وأمل 

كلونــي». وكان جورج كلوني (55 عاماً) 
وأمل (39 عاماً) قد تزوجا في 2014 في 
حفل زفاف إيطالي باهظ في 2014 بعد 
عالقة غراميــة. كما أكد الخبــر الممثل 
مات ديمون، مضيفا أنه شــعر بســعادة 
غامــرة للثنائي الشــهير لدرجة أنه «بدأ 
فــي البــكاء تقريباً» عندما علــم باألمر، 
وقــال إن كلونــي أبلغــه بالخبــر خالل 

تصوير فيلم.

يسابق عمال إنقاذ، الزمن، إلنقاذ مئات من 
الحيتــان في منطقة الخليج الذهبي الخالبة 
فــي نيوزيلندا أمس، بعد واحدة من أضخم 
عمليات الجنوح الجماعي للحيتان في البالد. 
ونفــق ما يصل إلــى 300 حــوت، ويحاول 
متطوعــون إعادة أكثر مــن مئة آخرين إلى 
البحــر. والحظ عامــل أن الحيتــان جرفتها 
الميــاه إلى الشــاطئ، لكن وكالــة حكومية 
رفضــت بــدء أي جهود إنقاذ خــالل الليل، 
خوفاً مــن أن تصيب الحيتــان المتطوعين. 
ويعــد هــذا أضخــم جنــوح للحيتــان في 
نيوزيلندا منذ عــام 1985، عندما جنح 450 
ولنغتون - رويترز حوتاً في أوكالند.   

أظهرت دراسة أن عدد الفراشات الملكية 
التــي هاجرت إلــى الغابات المكســيكية، 
خالل موسم 2016/ 2017 انخفض بأكثر من 
27 %، مما يعزز مخاوف من أن الحشــرة 
الجميلة ذات اللونين البرتقالي واألسود قد 
تكــون عرضة ألخطار متزايدة من الطقس 

القاسي إلى إزالة الغابات.
وأشارت الدراسة إلى أن الفراشات الملكية 
غطت مســاحة نحو 7.2  أفدنة من غابات 
التنــوب والصنوبر في واليتي ميتشــواكان 
ومكســيكو بوســط البالد خــالل النصف 
الثاني من ديســمبر 2016 مقارنة بمساحة 
نحو 9.9 أفدنة خالل نفس الفترة من العام 
السابق. وقاد الدراســة الصندوق العالمي 
المكسيكية  الوطنية  البرية واللجنة  للحياة 
للمناطــق المحميــة الطبيعيــة. وأظهرت 
النتائج أن هجرة الفراشــة الملكية تواجه 
أخطارا من بينها قلــة عدد أماكن التزاوج 

والطقس القاسي وإزالة الغابات.
وأوضحت الدراسة أن عدد الفراشات 
الملكيــة في المكســيك انخفض إلى 
رقم قياسي خالل موسم 2013/ 2014 
عندمــا احتلــت الفراشــة نحــو 1.6 
فــدان فقط من الغابات. ورغم زيادة 
عددها منذ ذلــك الحين فإنه ال يزال 
أقل بكثير مما كان عليه قبل عشرين 
مكسيكو سيتي - رويترز عاماً.   

ابتكــر باحثون في مركز كريســتي للرعاية 
الصحية في الواليات المتحدة عقاراً واعداً 
لعــالج ســرطان الرئة. وذكــر موقع «ميل 
أونالين» البريطاني أن هذا العقار الذي لم 
يكشــف النقاب عن اسمه بعد، ال يزال قيد 
البحث، وقد أظهــرت التجارب اإلكلينيكية 
أنــه قــادر على عــالج العديد مــن أنواع 
الســرطان. وذكر أحد المصابين بســرطان 
الرئة أن األطباء أبلغوه أن أمامه 18 شــهراً 
للعيش فقــط، ألن المرض المصاب به من 
النوع القاتل. لكن المريض شفي تماماً من 
الســرطان وأبلغه األطباء أنه لم يعد هناك 
أي أثــر لــألورام الخبيثة في جســمه بعد 
اختبــار هــذا العالج عليــه، وذلك في أول 
تجارب عالمية تجرى في المركز على هذا 
لندن - البيان العقار االستثنائي.      

www.albayan.ae

روائي وشاعر فرنسي (1828 - 1905 م)

شاعر إماراتي ُمعاصر

فتح معــرض جديد أبوابه في لنــدن يوم أمس، 
ليشــاهد زواره قطعــاً أثريــة عثــر عليها تحت 
العاصمــة البريطانيــة أثناء أعمــال الحفر لخط 
جديــد لقطارات األنفاق يحمل اســم مشــروع 

كروس ريل. 
اآلثــار تتنوع بيــن أدوات أساســية مصنوعة 
مــن الجرانيت يبلــغ عمرها ثمانيــة آالف عام 
وقطــع نقدية تعــود للعصر الرومانــي وأوعية 

حفظ للمربى تعود للعهد الفيكتوري.
والمعرض المقام في متحف «لندن دوكالندز» 
يضم أيضاً هياكل عظمية لضحايا الطاعون العظيم 
الذي ضــرب المدينة في عام 1665، وســاعدت 

أســنان تلــك الهيــاكل العلماء فــي تحديد نوع 
البكتيريا التي ســببت المــرض الفتاك من خالل 
اختبارات الحمض النووي «دي.إن.إيه». ويستمر 

المعرض حتى الثالث من سبتمبر.

ومشروع كروس ريل الجديد في لندن سيربط 
شرقها بغربها وهو تحت اإلنشاء منذ عام 2012، 
لكن أعمال التنقيب التــي يقوم بها علماء اآلثار 

بدأت قبل أعمال حفر األنفاق في عام 2009.

مع تباشير الصباح بكرت هذه النوارس 
في سعيها نحو رزقها متخذة من 

منطقة المارينا في دبي فضاًء رحباً 
لرفيف أجنحتها، وثّقتها هذه اللوحة 

الناعمة.  تصوير ـ عماد عالء الدين

282225232823

أضخم جنوح منذ 1985 | أ ب

لقطة بانورامية لمعالم القصباء في الشارقة، مضاءة 
ضمن فعاليات مهرجان األضواء الذي تختتم فعالياته 
اليوم.   |  تصوير عبد الحّنان مصطفى

عثرت الشــرطة البريطانية علــى نحو 360 
كيلوغراماً من الكوكاييــن، تبلغ قيمتها نحو 
50 مليــون جنيــه اســترليني «62 مليــون 
دوالر»، داخل حقائب ملقاة على شــاطئين 
فــي مقاطعة نورفولك شــرقي إنجلترا. ولم 
تحــدد الوكالــة الوطنية لمكافحــة الجريمة 
أمس مصدر هذه الشحنات.   لندن - د ب أ

■ .. وقطعة نقدية تعود للعصر الروماني   |  رويترز■ قطعة آثار عرضها أمس متحف لندن 

■ جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين   |  إي بي إيه
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