
Weekly
www.albayan.ae13198

<13<29albayannewsalbayannewsalbayanonlinealbayannews

143639 0409

<05

قــّدم صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم، نائب رئيــس الدولة 
رئيــس مجلس الــوزراء حاكم دبي، رعاه 
اللــه، واجب العزاء في الشــهيد جاســم 
عيســى البلوشــي الذي قضى أثناء أدائه 
واجبــه فــي عملية إطفــاء الحريق الذي 
نشــب في إحدى طائرات أسطول طيران 
اإلمــارات في مطــار دبــي الدولي قبل 

يومين.
وزار ســموه صباح أمس، يرافقه ســمو 
الشــيخ حمدان بــن محمد بن راشــد آل 
مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ أحمد 
بــن ســعيد آل مكتوم، رئيــس هيئة دبي 
للطيــران الرئيس األعلى لمجموعة طيران 
اإلمــارات، مجلس عــزاء شــهيد الواجب 
بمنطقة خران في رأس الخيمة، حيث قدم 

سموه صادق عزائه ومواساته 
إلخوان وذوي الفقيد.

تســتقبل مراكز التدريب المختلفة بالقيادة 
العامة للقوات المسلحة صباح اليوم، مجندي 

الدفعة السادســة للخدمة الوطنية التي 
تضــم الحاصلين على شــهادة الثانوية 
للعــام الدراســي 2015 - 2016 مــن 
الذكــور فقــط، وذلــك فــي 4 مراكز 
تدريــب علــى مســتوى الدولة هي: 
معســكر ليوا بالقرب من مدينة زايد 
في المنطقة الغربية، ومعسكر العين 

بالقرب من «بوادي مول»، ومعســكر 
ســيح اللحمة بالعين بالقــرب من المنطقة 
الصناعيــة علــى طريــق رمــاح، ومعســكر 

المنامــة بعجمــان علــى طريــق الشــارقة 
- الذيــد. وأنجــزت هيئة الخدمــة الوطنية 
واالحتياطية جميع االســتعدادات المطلوبة 
الســتقبال الدفعة الجديدة مــن المجندين 
بعد انتهائها من إجراءات التسجيل والفحص 
الطبي لمنتســبي الدفعة الجديــدة، فيما 
تدريبــات  إلــى  المجنــدون  ســيخضع 
عسكرية وميدانية مختلفة، وتمارين 
لياقــة بدنية وجســدية منوعة، إلى 
جانب العديد من المحاضرات األمنية 
والوطنيــة ســيتلقونها علــى أيــدي 
مدربيــن متخصصيــن بهــدف تعزيز 

القيــم الوطنيــة وقيم الوالء 
واالنتماء للوطن والقيادة. 

 محمد بن راشد يرافقه حمدان بن محمد خالل تقديم واجب العزاء ألسرة الشهيد  |   تصوير: سيف محمد

نفى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش 
وزيــر الدولة للشــؤون الخارجية، وصول 
أي وفــد دبلوماســي من دولــة اإلمارات 
إلى دمشــق، واصفاً أي معلومات من هذا 
القبيل بـ«اإلشــاعة المغرضــة». وعزا مثل 

تلك الشــائعات إلى إرادة البعض تشتيت 
األنظــار عما يجــري في حلب الشــهباء، 
مشدداً على أن األولوية للوضع اإلنساني.

ووصف معاليه في تغريدة عبر حسابه 
علــى «تويتــر»، اإلشــاعة بأنها «الســالح 
القــذر» في «فتنة العــرب الكبرى»، الفتاً 
إلــى كثــرة «اإلشــاعات المغرضــة» التي 

حاولت الزج باسم دولة اإلمارات.
حققــت  الســورية،  األرض  وعلــى 
بســيطرتها  كبيراً  ميدانياً  المعارضة تقدماً 
على كلية المدفعية جنوب حلب، وأعلنت 
ســيطرتها على الكلية بعــد إحكام قبضتها 
علــى كليتي البيانــات والتســليح ومبنى 
الضباط، ومستودع لألسلحة داخل الكلية، 

وذلك ضمــن المرحلة الثالثــة من معركة 
كســر حصار حلب. كما شــنت المعارضة 
هجومــاً كبيراً للمرة الثانية خالل أســبوع 
في حلب وذكر المرصد الســوري لحقوق 
اإلنســان أن الهجــوم الجديــد اســتهدف 
المدينة  الغربية مــن  الجنوبيــة  األجــزاء 

بهدف استعادة األرض المفقودة.

يعلن المبعوث األممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، 
اليوم، اختتام جولة المشــاورات اليمنية في الكويت، بحضور 
ممثلين عن وفد الشــرعية واالنقالبييــن، حيث من المرتقب 
صــدور بيان ختامي يقف في منتصف المســافة بين الفشــل 
والنجــاح مــع التركيز على الجولة المقبلــة للمحادثات، التي 
من المتوقع أن تبدأ قبل منتصف الشهر المقبل، بعد تعليقها 
مدة شهر. وعقد المبعوث األممي لقاءات منفصلة بين وفدي 

المشــاورات من دون تحقيق أي تقدم بعد رفض االنقالبيين 
خطة السالم المقترحة من األمم المتحدة رغم قبول الجانب 
الحكومــي بها.  وخــارج أجواء المحادثات، لــوح االنقالبيون 
مجدداً باســتئناف ابتزازهم للمجتمع الدولي بأنهم سيعلنون 
عن تشــكيلة المجلس السياســي االنقالبي في غضون يومين.  
ميدانياً، أكدت مصادر عسكرية أن تحضيرات عسكرية جديدة 
تقوم بها قوات الشــرعية ســتحدث تغيرات نوعية في مسار 

العمليات العسكرية، التي ينفذها الجيش الوطني 
على جبهات عدة.
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> مقاتلون من الشرعية قرب خط القتال في تعز   |  تصوير: أحمد الباشا
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تتفاقــم أوضاع الفلســطينيين في 
كل األراضــي المحتلــة علــى أكثر 
من جبهة ســواء في الضفة الغربية 
تزايــد  فمــع  غــزة،  أو  المحتلــة 
األسرى  العنصرية ضد  الممارسات 
في سجون االحتالل سقط عشرات 
الشــهداء بينهم أطفــال منذ بداية 
العام الجاري وسط إجراءات قمعية 
لالحتالل بتهجير الفلســطينيين من 

خالل هدم منازلهم.
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نجا مفتي مصر الســابق، فضيلة الشيخ علي 
جمعة من محاولة اغتيال في مدينة السادس 
مــن أكتوبر، إثر إطالق مســلحين النار عليه 
أمام أحــد المســاجد مــن دون أن تصيبه. 
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، 
خــالل اتصال هاتفــي بفضيلــة علي جمعة 
إدانتــه القويــة لإلرهاب، والتطــرف، وكل 

المحاوالت اآلثمة، التي تســتهدف النيل من 
أمن واستقرار الوطن، والمواطنين، والعلماء 
المعتدلين المســتنيرين. مــن جانبه وصف 
جمعة تلك المحاوالت بأنها نهاية الجماعات 
اإلرهابية، التي تريد فســاداً في األرض، وال 
تريد أن تســتمع إلى النصيحــة، مضيفاً: إذا 
مات علي جمعة فإن هناك مئات من علماء 

األمة اآلخرين، بل هناك آالف 
وماليين يدافعون عن الحق.

<19

<02

<07-06



قدم صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة 
رئيــس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 
الله، واجب العزاء في الشــهيد جاســم 
عيسى البلوشــي الذي قضى أثناء أدائه 
واجبــه في عملية إطفــاء الحريق الذي 
نشب في إحدى طائرات أسطول طيران 
اإلمارات في مطار دبي الدولي األربعاء 

الماضي.
وقــام ســموه يرافقه ســمو الشــيخ 
حمــدان بن محمد بن راشــد آل مكتوم 
ولــي عهد دبي، وســمو الشــيخ أحمد 
بن ســعيد آل مكتوم رئيــس هيئة دبي 
للطيــران الرئيــس األعلــى لمجموعــة 
طيران اإلمارات، وخليفة سعيد سليمان 
مديــر عام دائرة التشــريفات والضيافة 
في دبــي، بزيــارة مجلس عزاء شــهيد 
الواجب في منطقة خران برأس الخيمة 
صبــاح أمس، حيث قدم ســموه صادق 
عزائه ومواســاته إلخوان وذوي الفقيد، 
راجيــا الله عز وجل أن يتغمده بواســع 
رحمتــه ورضوانــه، وأن يلهــم أســرته 
ووالديه جميل الصبر وحسن العزاء «إنا 

لله وإنا إليه راجعون».

■ محمد بن راشد يرافقه حمدان بن محمد وأحمد بن سعيد خالل تقديم واجب العزاء لذوي الشهيد جاسم البلوشي  |  تصوير: سيف محمد 

■ أحمد بن سعيد وسعيد آل مكتوم خالل تقديم واجب العزاء 

■  نائب رئيس الدولة في حديث مع ذوي الشهيد 

■  حمدان بن محمد معزياً أسرة الشهيد

■ سموه خالل أداء واجب العزاء

■ محمد بن راشد وحمدان بن محمد وأحمد بن سعيد وسعيد آل مكتوم خالل تقديم العزاء
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أكــد أهالي شــهيد الوطن اإلطفائي جاســم 
عيســى البلوشــي فخرهم باستشــهاد ابنهم 
خــالل أداء عملــه فــي إنقــاذ أرواح ركاب 
طائرة طيــران اإلمارات، رغم مرارة رحيله، 
مشــيرين إلى أن اهتمام القيــادة ووقوفها 
إلــى جانبهم دليل على قوة التالحم الوطني 
الــذي يميز شــيوخ وأبناء اإلمــارات الذين 
توافدوا على خيمة العزاء في منطقة الخران 
فــي رأس الخيمة، وذلك لليــوم الثاني على 

التوالي.
وأوضح عيســى البلوشــي والد الشــهيد 
جاســم أن اهتمام القيادة ورعايتها الكريمة 
منذ اللحظات األولــى والوقوف معنا خالل 
مراســم تشــييع جثمانه وفي مجلس العزاء 
دليــل على قــوة البيت اإلماراتــي وتالحم 
القيادة الرشــيدة مع أبناء الدولة، مؤكداً أن 
هذه الرعاية ســاهمت في تخفيف المعاناة 
علــى األســرة وتخفيف مــرارة رحيل ابني 
البكــر. وأضــاف: «ال أخفي حزنــي وألمي 
لفقدان ابني البكر، ولكن نحتســبه عند الله 
شهيداً للواجب والوطن، ومصابنا في فقدانه 
كان كبيــراً، لكــن ما خفف علينــا هي تلك 
المواقف المشرفة لقادتنا، والتي أشعرتنا أن 

المصاب مصاب الجميع».
واعتبر ســلمان البلوشــي شــقيق شهيد 
الرشــيدة  القيــادة  وقــوف  أن  الوطــن، 
والمسؤولين وشــعب اإلمارات، إلى جانب 
األســرة منذ إعالن استشهاد شــقيقه، دليل 
علــى أن «البيــت متوحد»، مؤكــداً أن هذا 
ليس بغريب على قيادة وشــعب اإلمارات، 
الذيــن يجســدون يومــاً بعد يــوم أن أبناء 
اإلمارات أســرة واحدة، فكما يتســابق أبناء 
الدولــة لرفع رايتهــا عالياً، وجدنــا الجميع 
يتسابق في الوقوف معنا والتخفيف من وقع 
هذا المصــاب الجلل الذي أصابنا، مؤكداً أن 
استشهاد شقيقه محل فخر واعتزاز للجميع.

وأكد كرم البلوشــي عم الشــهيد جاســم، 
أن مــا يراه اليوم من اهتمام كبير بأســرة 
الشهيد من جميع قيادات الوطن والشعب 
اإلماراتــي دليل حي على اللحمة الوطنية، 

منوهــاً بأن القيــادة أولت أبنــاء الدولة 
الرعايــة واالهتمام وحققــت ما يصبو له 
الجميع، مشــيراً إلى أن استشــهاد جاسم 
يمثل منبع فخر واعتزاز لتضحيته بروحه 
في ســبيل إنقــاذ اآلخريــن، وأداء عمله 
على أكمل وجه، وســتبقى شهادته وسام 
شرف على صدورنا ومثاالً جديداً يضاف 
إلى سلســلة تضحيات أبنــاء الدولة في 
شتى الميادين لرفع راية اإلمارات عالياً.

وأشــار اإلعالمي محمد غانــم مصطفى 
مدير إذاعة رأس الخيمة، إلى أن الرعاية 
الكريمة التي أحاطت بها القيادة أســرة 
شــهيد الوطن ليســت غريبة علــى أبناء 
زايــد وقادة هــذا الوطن الذيــن التفوا 

حول أسرة الشهيد منذ اللحظات األولى 
والوقــوف معهــم في تشــييع الجثمان، 
وكانــوا أول الحاضريــن لتقديــم واجب 
العــزاء، في مشــاهد تجســد كل معاني 
األبوة، ما يؤكد أن الجســد واحد والبيت 

متوحد.

وأكــد اإلعالمــي محمــد إبراهيــم، أن 
اهتمام القيــادة بأبنائها ليس وليد اليوم 
بل هو نتاج عالقة قوية ربطت شــيوخنا 
بالشعب والتي غرس بذورها المغفور له 
الشيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، طيب 
الله ثراه، الذي ألف قلوب الجميع حول 
حب الوطن ومشــاركة الشــعب أفراحه 
وأحزانه، الفتاً إلى أن الشهيد كان صديقه 

فــي مراحل الدراســة وكان حريصاً على 
تنظيم حركــة صعود ونزول الطالب من 
الحافالت المدرســية منذ صغره، معتبراً 
أن مســاعدة أفراد المجتمع صفة يتمتع 

بها الشهيد منذ نعومة أظافره.

وأكــد اإلطفائي علي أحمد محمد، زميل 
الشهيد جاســم في فرقة الدفاع المدني 
التابعة لهيئة الطيــران المدني في دبي، 
أن الشــهيد دائــم البســمة والمبــادرة 
في مســاعدة الجميع، حيــث تولى قبل 
وقوع حادث الطائرة بعشــر دقائق أخذ 
الكشــوفات الخاصــة بتفصيل زي العمل 
الجديد وســؤال جميع العاملين بالفرقة 
للحصول على المقاســات المناسبة لهم، 
وفــور تلقي بــالغ الحــادث كان الجميع 
بالموقع بمشــاركة جاســم الــذي تولى 
الطائــرة والطاقم  عملية خــروج ركاب 
بســالم، ليأتي مســرعاً لمســاعدتنا على 
إخمــاد الحريــق، إال أن إرادة الله كانت 
ســباقة باختيــاره نتيجــة النفجــار أحد 
أجــزاء الطائرة، وفــور إصابته طلب منه 
إزالــة «الفيــس مســك» من علــى وجه 
فرأى ابتســامته المعهودة، خالل محاولة 
إنقاذه من قبل فريق اإلسعاف واإلسراع 
بنقله إلى المستشــفى إال أنه لفظ روحه 

الطاهرة لينال الشهادة.

03
اســتفاد 30 ألف مواطــن ومقيم من 
قوافــل االمــارات الطبيــة التطوعية 
المتحركــة بإشــراف نخبة مــن كبار 
األطبــاء والجراحيــن وبمبــادرة من 
زايد العطاء والمستشــفى الســعودي 
األلمانــي وجمعيــة دار البــر ومركز 
االمارات  وبرنامج  للتطــوع  االمارات 
«جاهزيــة»  المجتمعيــة  للجاهزيــة 

ورواد االمارات للعمل االجتماعي.
 وقال جراح القلب االماراتي الدكتور 
التنفيذي  الرئيــس  الشــامري  عــادل 
العطــاء إن إطــالق  لمبــادرة زايــد 
القوافــل الطبيــة المجتمعيــة يأتــي 

اســتكماال للنجاح الكبير الذي حققته 
مبــادرة زايــد العطاء مســبقا محليا 
وعالميــا في كل من مصــر والمغرب 
والســودان والبوســنة وهايتي وكينيا 
وارتيريــا والهند وباكســتان وســوريا 
واألردن والصومال وباكســتان ولبنان 
مــن خــالل مستشــفياتها المتحركــة 
وعياداتهــا المتنقلة التي عالجت نحو 
ثالثة ماليين طفل ومسن في مختلف 
التخصصــات الطبية في مختلف دول 

العالم.
 مــن جهتــه قــال الدكتــور عبدالله 
شــهاب األســتاذ في جامعة االمارات 

القلبيــة رئيس  األمــراض  استشــاري 
الجمعيــة االماراتية للقلب إن مبادرة 

العطــاء دشــنت خالل  زايــد 
الســنوات الماضية العديد 

الصحية  المبــادرات  من 
فــي مختلــف إمــارات 
نتائج  الدولــة وحققت 
ســاهمت  ملموســة 

بزيادة الوعي المجتمعي 
وأفضل  األمــراض  بأهــم 

ســبل العالج والوقائية للحد 
من انتشارها.

 وأكــد أن قوافــل االمــارات الطبية 

التطوعيــة توفر أيضــا برامج تدريبية 
للكوادر الطبية وتنظم ملتقيات علمية 
رفع مســتواهم  تســاهم في 
مــن  وتمكنهــم  العلمــي 
المشــاركة الفعالــة في 
المجتمعيــة  الخدمــة 
انسجاما مع النهج الذي 
المغفور  قواعده  أرسى 
له الشيخ زايد بن سلطان 
واســتكماال  نهيــان  آل 
والعطــاء  الخيــر  لمســيرة 
الشــيخ خليفة بن  السمو  لصاحب 
زايــد آل نهيان رئيــس الدولة حفظه 

الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه 
الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 

القائد األعلى للقوات المسلحة.
 وثمنــت الدكتــورة شمســة العــور 
مديرة برنامج االنعاش جهود شــركاء 
العطــاء مــن القطاعــات الحكوميــة 
والخاصــة علــى ما قدمــوه من دعم 
لوجســتي وفنــي لتمكيــن القوافــل 
مــن  التطوعيــة  وكوادرهــا  الطبيــة 
تقديــم أفضل الخدمات التشــخيصية 

والعالجية والوقائية، مشــيرة إلى أن 
مبــادرة زايــد العطاء حرصــت منذ 
انطالقهــا عــام 2002 علــى أن تقدم 
العالج المجاني لما يزيد عن 3 ماليين 
طفل ومســن واجراء مــا يزيد عن 8 
آالف عمليــة قلــب مفتــوح لألطفال 
والكبار.                      أبوظبي - وام

■ صورة الشهيد البلوشي بمركز الدفاع المدني في الهند  |  وام

■ سموه أثناء تقديم العزاء 

■ حاكم رأس الخيمة يعزي أسرة الشهيد جاسم البلوشي  |  وام 

قدم صاحب الســمو الشــيخ سعود بن 
صقر القاســمي عضو المجلــس األعلى 
حاكــم رأس الخيمة أمس واجب العزاء 
ألسرة شهيد الوطن والواجب اإلطفائي 
جاســم عيسى البلوشــي الذي استشهد 
خالل قيامه بأداء واجبه في إنقاذ ركاب 
طائــرة طيران اإلمــارات التي تعرضت 

لحادث بمطار دبي الدولي.
وأعرب ســموه عن صادق مواســاته 
ألســرة الشهيد جاسم البلوشــي.. داعياً 
الله تعالى أن يلهم آله الصبر والسلوان 
وأن يســكنه فسيح جناته مع الصديقين 

والشهداء.
الســمو حاكــم رأس  رافــق صاحب 
الخيمة في تقديم واجب العزاء الشــيخ 
أحمد بــن صقر القاســمي رئيس دائرة 
الجمارك رئيس مجلــس إدارة المنطقة 
الحرة والشــيخ صقر بن محمد بن صقر 
القاسمي وذلك بمنطقة الخران في رأس 

الخيمة.
البلوشــي عن  الشــهيد  وأعرب ذوو 
صادق شــكرهم لصاحب الســمو حاكم 
رأس الخيمة على زيارته ومواساته لهم 

داعين الله أن يحفظ الوطن وقيادته.

حيا الدفاع المدني في الهند بطولة شهيد 
الوطن اإلطفائي جاســم عيسى البلوشي 
الذي استشــهد أثنــاء تأديــة واجبه في 
إطفاء حريق طائرة طيران اإلمارات التي 
تعرضت يوم األربعاء الماضي لحادث في 

مطار دبي الدولي.
وأصبح شــهيد الوطن اإلطفائي جاسم 
عيســى البلوشــي بطًال شــعبياً في الهند 
لمــا قام به مــن عمل بطولــي وتضحية 
كلفتــه روحه مــن أجل إنقــاذ اآلخرين 
خالل عملية إطفاء الحريق الذي تعرضت 
له الطائرة التابعــة لطيران اإلمارات في 
مطار دبــي الدولي أثنــاء هبوطها وهي 

قادمة من مدينة ترافندرام الهندية.
فقــد وضع مركز الدفــاع المدني في 

مدينة تيرســور العاصمة الثقافية لوالية 
كيــرال صورة كبيــرة أمام مقــره تخليداً 
لعمله البطولي وفخراً بتضحياته من أجل 
إنقاذ أرواح الناس، وليكون قدوة ومثاًال 

لرجال اإلطفاء حول العالم.
كما باتت صورة الشهيد البطل جاسم 
عيســى البلوشي منتشــرة في عدة مدن 
تعبيراً عن مشــاعر أهل الهند اتجاه نبله 
وتضحياته، كما انتشــرت صورته بشــكل 
كبير في وســائل التواصل االجتماعي في 
جمهوريــة الهند. رحمك الله يا جاســم، 
بقدر حزننا عليك ســتكون فخرنا بشبابنا 
وبتضحياتهــم أثناء تأديــة واجباتهم في 
حماية األرواح وإنقاذ الناس، كما وصفك 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

قدم وفد من كبار ضباط القوات المســلحة 
واجب العزاء ألسرة شهيد الوطن والواجب 
اإلطفائي البطل جاســم عيســى البلوشــي 
الذي استشــهد خالل قيامه بأداء واجبه في 
إنقــاذ ركاب طائرة طيــران اإلمارات التي 
تعرضت لحادث بمطار دبي.  وأعرب الوفد 
خــالل زيارته بعد ظهر أمس مجلس العزاء 
بمنطقة الخــران بإمــارة رأس الخيمة عن 
خالص عزائه ومواســاته ألســرة الفقيد في 

مصابهم الجلل.
وأكدوا أن ما قام به الشــهيد البطل هو 
فخر وعــز لكافة أبناء الوطــن ومثال على 
التضحية والفداء إلنقاذ أرواح اآلخرين ومد 
يد العون والمساعدة لكل من يحتاج إليها. 
وتوجه كبار ضباط القوات المسلحة بالدعاء 
إلــى الله تعالى أن يتغمد الفقيد وشــهداء 
الوطن األبرار بواســع رحمته وأن يســكنه 
فســيح جناتــه مــع الشــهداء والصديقين 
والصالحين وحســن أولئك رفيقا وأن يلهم 

أهله الصبر والسلوان.

■ جموع أبناء الوطن تعّزي أسرة الشهيد جاسم البلوشي  |  تصوير: حنيف

■ عدد من كبار ضباط القوات المسلحة خالل تقديم واجب العزاء  |  وام

■  المواطنون يتوافدون لتقديم العزاء 

قدم وفد من البرنامج التطوعي «تكاتف» 
التابع لمؤسســة اإلمــارات واجب العزاء 
ألســرة شــهيد الوطن والواجب اإلطفائي 
جاسم عيسى البلوشي الذي استشهد خالل 
قيامه بــأداء واجبه في إنقاذ ركاب طائرة 
طيــران اإلمــارات التي تعرضــت لحادث 
بمطار دبي الدولي وذلك بمنطقة الخران 

في رأس الخيمة.
 وأعــرب أعضــاء الوفد برئاســة أحمد 
التطوعية برأس  اللجنة  البخيتي مســؤول 
الخيمــة عن صــادق مواســاتهم ألســرة 
الشــهيد جاســم البلوشــي الذي يعد أحد 
أفــراد الفريق التطوعي للبرنامج في رأس 
الخيمــة.. داعين الله تعالــى أن يلهم آله 
الصبر والســلوان وأن يسكنه فسيح جناته 

مع الصديقين والشهداء.

■ وفد «تكاتف» خالل العزاء  |  وام 



هطلت أمطار «الـروايح» بكميات غزيرة 
ومتوســطة على مناطق في الدولة أمس، 
فيما تراجعت حدة موجة الغبار واألتربة 
التي تأثرت بهــا مناطق مختلفة اليومين 
الماضيين، مع استمرار تدني مدى الرؤية 

األفقية ألقل من 2000 متر.
وجدد المركز الوطني لألرصاد الجوية 
والــزالزل تحذيــره مــن تشــكل بعض 
الســحب الركاميــة على أنحــاء متفرقة 
مصحوبة أحياناً برياح قوية مثيرة لألتربة 

أو أمطار.
وتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم 
حــاراً إلى شــديد الحــرارة بوجــه عام، 
ويكون مغبــراً بوجه عــام وغائماً جزئياً 
مع احتمال تكون بعض السحب الركامية 
والجنوبيــة،  الشــرقية  المناطــق  علــى 
والريــاح معتدلــة الســرعة بوجــه عام، 
تنشــط أحيانــاً ظهراً، وقد تكــون مثيرة 
للغبار واألتربة على المناطق المكشوفة، 
والبحــر خفيف إلى متوســط الموج في 

الخليج العربي وبحر عمان.

وتفصيالً، هطلت أمطار غزيرة ومتقطعة 
علــى مدينــة العين، حيث يطلــق عليها 
األهالي أمطار «الروايح» وتســقط على 
المدينــة صيفــاً، رافقهــا هبــوب رياح 
متوســطة الشدة وســحب تراكمية أدت 
إلــى انخفاض كبير فــي درجات الحرارة 
بشــكل مفاجــئ إلى مــا دون 20 درجة 
في منطقة الفوعة،التي سجلت ظهراً 45 
درجة، ثم انخفضت إلى 20 درجة مئوية، 
كما ســجلت أعلى نسبة ســقوط أمطار 

خالل نصف ساعة بلغت 20.6 ملم.
 وكانــت مدينــة العيــن قد شــهدت 
بعد العصر تلبد الســماء بغيوم وســحب 
تراكميــة، قادمــة مــن ســلطنة عمــان، 
مصحوبــة برياح مثيــرة للغبــار، زادت 

شــدتها مــع الرعــد والبرق، حيــث بدأ 
هطــول األمطار المتفاوتــة بين الغزيرة 
والمتوســطة علــى مناطــق متفرقة من 

المدينة وضواحيها.
 وأفاد المركز الوطني لألرصاد الجوية 
والزالزل بأن مدينة العين شهدت سقوط 
أكبر كمية من األمطار في منطقة الفوعة 
وصلت إلى 20.6 ملم وانخفاضاً كبيراً في 
درجات الحرارة، كما سجلت في منطقة 
مزيــد 6.0 ملم وفي خطم الشــكلة 4.6 
ملــم، وفي جبل خفيــت 3.6، وفي ركنه 
2.6 وفــي القطارة 2.6، وامتدت األمطار 
إلــى طريــق العيــن دبي وســفوح جبل 

حفيت ومزيد وطريق فندق هيلتون.

وشــهدت رؤوس الجبــال فــي مناطــق 
شــوكة والغيل والعجيلي والقور جنوب 
إمــارة رأس الخيمة أمــس هطول أمطار 
مصحوبــة  والغزيــرة  المتوســطة  بيــن 
بريــاح قوية أدت إلــى انخفاض درجات 
الجبلية في  الشــعاب  الحرارة وجريــان 

تلك المناطق. 

الجبليــة  المناطــق  واســتقطبت 
والمفتوحة العائالت وأطفالهم لالستمتاع 
بجريــان المياه مــن أعلى قمــم الجبال 

المحيطة بالمنطقة.
وأشار المركز الوطني لألرصاد إلى أن 
الدولة تتأثر بمنخفض جوي متمركز على 
المناطق الجنوبية الغربية مصحوباً بكتلة 
هوائية محملة بالغبار واألتربة تؤدي إلى 
تدني الرؤية األفقيــة، الفتاً إلى أن هذه 
األجــواء مــن المتوقع أن تســتمر حتى 
اليوم السبت مع تراجع نسبي في حدتها.

وتتــراوح درجات الحرارة العظمى 
علــى المناطق الســاحلية مــا بين 42 
إلى 47 درجــة مئوية، وعلى المناطق 
الداخليــة مــا بين 45 إلــى 49 درجة 
مئويــة، وعلــى المناطــق الجبلية ما 
بيــن 33 إلــى 37 درجــة مئوية، فيما 
تتراوح درجات الحرارة الصغرى على 
المناطق الســاحلية ما بين 32 إلى 35 
الداخلية ما  درجة مئوية، والمناطــق 
بيــن 31 إلى 34 درجــة مئوية، وعلى 
المناطــق الجبلية 27 إلــى 30 درجة 

مئوية.

يكون الطقــس غداً حاراً 
الحــرارة  شــديد  إلــى 
ويكــون  عــام،  بوجــه 
مغبراً بوجــه عام وغائماً 
جزئياً مــع احتمال تكون 
الركامية  الســحب  بعض 
علــى المناطق الشــرقية 
والريــاح  والجنوبيــة، 
معتدلــة الســرعة بوجه 
ظهراً،  أحياناً  تنشط  عام، 
وقد تكــون مثيرة للغبار 
واألتربــة علــى المناطق 
والبحــر  المكشــوفة، 
متوســط  إلــى  خفيــف 
الموج في الخليج العربي 

وبحر عمان.

04
أكــد خطباء المســاجد فــي الدولة خالل 
المبــادرة الســامية  خطبــة الجمعــة أن 
لصاحب الســمو الشــيخ محمد بــن زايد 
آل نهيــان ولي عهد أبوظبــي نائب القائد 
األعلــى للقوات المســلحة بإدخــال مادة 
«التربيــة األخالقية» كمقرر دراســي في 
كافة مدارس الدولة جاءت مستمدة قوتها 
من تعاليم اإلســالم السمحة وقيمه النبيلة 

لتعيد لإلنسان توازنه في هذا الزمان.
وقــال الخطبــاء إن إدراج مــادة التربيــة 
األخالقيــة ضمــن المناهــج والمقــررات 
الدراســية في الدولــة يعــد بمثابة دعم 
التعليميــة لتنشــئة جيــل واع  للعمليــة 

يتزود باإليمان ويتمســك باألصالة والقيم 
والمبــادئ ويتخذ من العــادات والتقاليد 
العربية  األصيلة لشــعب دولة اإلمــارات 
المتحــدة ســبيًال وطريقاً ومنهجــاً تغلب 
عليه مفردات التســامح والمحبة واحترام 
اآلخــر دون تفريــق أو تمييــز للــون أو 
لملــة أو لعرق أو لديــن وترتقي بهم إلى 
أعلى القيم واألخالق في دولة تنطلق في 
الراســخة من مبادئ  توجهاتها ومنهجيتها 

ديننا الحنيف ومن قيم اآلباء واألجداد.
وأوضحــوا أن المبــادرة تأتــي لزرع حب 
االنتمــاء للوطن في هــذا الجيل والحرص 
على رفعته وتقدمه.   أبوظبي - وام 

حضر سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان 
ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، الحفل 
الذي أقامه هدي بطي دميثان الشامســي، 
عصر أمس في منزله بمنطقة عشــارج في 
مدينة العين، بمناســبة زفاف نجله ســعيد 

إلى كريمة حمد بن سويكد الشامسي.
 وقدم ســمو الشــيخ ســلطان بن زايد 

آل نهيــان التهاني لوالــد العريس وإخوانه 
حمد ومبارك ومحمد وإلى إخوان العروس 
حميد وســلطان وحمود أبناء حمد سويكد 
الشامســي وإلى أقربائهم، وشــارك سموه 
في تلقي جانب من التهاني من الحاضرين. 
 كما حضــر الحفل - الــذي أحيته فرق 
الفنــون الشــعبية وقدمت فيــه األهازيج 
والرقصات الشــعبية - عدد كبير من أهالي 
العروسين وأبناء قبيلة الشوامس وغيرهم 

من المواطنين والمقيمين.
 وأعــرب هدي بطي الشامســي وحمد 
وأوالدهمــا  العروســين  والــدا  ســويكد 
والحضــور عــن بالغ شــكرهم وتقديرهم 
لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان على 
زيارتــه الكريمة، مقدرين لســموه حرصه 
على االلتقــاء والتواصل مع أبنائه وإخوانه 
مــن المواطنيــن، داعين له بــدوام الصحة 

وطول العمر.

■ سلطان بن زايد يتوسط الحضور خالل الحفل  |  وام

قدم معالي الشــيخ نهيان بن مبارك آل 
نهيان وزيــر الثقافة وتنميــة المعرفة 
مســاء أول من أمس واجب العزاء إلى 
أســرة الحبســي في وفاة المغفور له 
بــإذن الله شــيبان بن محمــد بن علي 
الدبدوب الحبسي وذلك بمنزل العائلة 

في منطقة البريرات برأس الخيمة.

وأعــرب معاليــه عــن خالــص تعازيه 
ألنجــال الفقيد أحمد ومحمــد ووليد 

شــيبان الحبسي، ســائالً الله تعالى أن 
يتغمــده بواســع رحمته وأن يســكنه 
فســيح جناته وأن يلهــم أهله وذويه 

الصبر والسلوان.
كما قــدم واجب العزاء اللواء الركن 
طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد 
آل نهيــان رئيس هيئة الخدمة الوطنية 
واالحتياطية والشيخ عبد الملك بن كايد 
القاســمي المستشــار الخاص لصاحب 
الســمو حاكــم رأس الخيمة والشــيخ 
عبدالله بن حميد بن عبدالله القاسمي 
رئيس مكتب حاكم رأس الخيمة وعدد 

من الشيوخ والمسؤولين.

■  نهيان بن مبارك خالل حضوره لتعزية ذوي الفقيد  |   وام

■  أحمد بن طحنون خالل أداء واجب العزاء   

نهيان بن  الشــيخ  حضر معالي 
مبارك آل نهيــان وزير الثقافة 
المعرفة مساء أول من  وتنمية 
أمــس حفــل االســتقبال الذي 
أقامه ســعيد بن جرش الكتبي 
بمناســبة زفاف نجله ســلطان 
الى كريمــة عبد الله محمد بن 
ضاعن الكعبي. كما حضر الحفل 
الــذي اقيــم بقاعــة احتفاالت 
بالشــارقة عدد من  الجوهــرة 
وكبــار  القبائــل  وجهــاء  مــن 
المسؤولين وكبار ضباط القوات 
المسلحة والشرطة وجمع كبير 
وتخلل  العروســين،  أهالي  من 
الشعبية  الفرق  مشاركة  الحفل 
بعــروض وأهازيــج منوعة من 
واللوحات  اإلماراتــي  التــراث 
بهــذه  ابتهاجــاً  الفلولكلوريــة 

المناسبة.

■  أمطار الروايح هطلت على أنحاء واسعة من مدينة العين  |    البيان

نشــر ســمو الشــيخ هزاع بن زايد آل 
نهيان نائب رئيــس المجلس التنفيذي 
إلمارة أبوظبي، على حساب سموه في 
«تويتر» صورة للمغفور له الشيخ زايد 
بن ســلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، 
عبر تغريــدة دّون فيهــا: «نصف قرن 
على تولي الشــيخ زايــد مقاليد الحكم 
فــي أبوظبــي في 6 أغســطس 1966، 
ســيظل يومــاً مجيــداً وبداية مســيرة 
دبي - البيان حافلة باإلنجازات».   

أشاد حمد سعيد الشامسي سفير الدولة 
لــدى الجمهوريــة اللبنانية، بــدور دار 
الفتــوى اللبنانية في ترســيخ الخطاب 
الديني المعتدل الذي هو من أولوياتها 
في مواجهة الغلــو والتطرف.جاء ذلك 
خالل استقبال مفتي الجمهورية اللبنانية 
الشــيخ عبداللطيــف دريــان فــي دار 
الفتوى ســفير الدولة لــدى الجمهورية 

■ عبداللطيف دريان خالل استقباله حمد الشامسي    |  واماللبنانية.

قــال معالي الدكتــور أنور قرقــاش وزير 
الدولة للشــؤون الخارجية، إن الســادس 
من أغســطس ســيبقى المحطة الرئيسية 
علــى طريق دولة االتحاد٫ مشــيراً إلى أن 
هذا اليوم ذكرى عطــرة لرجل عظيم هو 
مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان.
وأضــاف معاليــه في تدوين عبر حســابه 
في «تويتر»: «في المســيرة المباركة نحو 
تأســيس دولة االتحاد يبقى الســادس من 
أغســطس المحطة الرئيسية على الطريق، 
نحتفي في هــذا اليوم بالذكــرى العطرة 
للرجل العظيم».  دبي - البيان



تستعرض الدورة الـ١٨ من معرض تكنولوجيا 
المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» التي تنظم 
بتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ محمد 
بــن راشــد آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة 
رئيــس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 
وبرعاية ســمو الشــيخ حمدان بن راشد آل 
مكتوم نائــب حاكم دبي وزير المالية رئيس 
هيئة كهرباء ومياه دبي، مشروع منطقة دبي 
الخضراء، الذي يعتبر خطوة مهمة لتشــجيع 
الشــركات الناشئة والعاملة في دبي، وتوفير 
البيئة المناســبة لها للتطور وتسويق تقنياتها 
الجديــدة في مجــال االســتدامة، وذلك من 
خالل توفيــر حلول شــاملة، تتضمن أحدث 
البنــى التحتية عبــر منطقة دبــي الخضراء، 
حيث تهدف دبي إلى أن تصبح المدينة األقل 

بصمة كربونية عالمياً بحلول عام ٢٠٥٠. 

وتعد منطقة دبي الخضراء جزءاً من مسار 

البنيــة التحتيــة ضمــن اســتراتيجية دبي 
للطاقة النظيفة ٢٠٥٠ التي أطلقها صاحب 
الســمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
رعاه الله، بهدف تحويل اإلمارة إلى مركز 
عالمي للطاقة النظيفة واالقتصاد األخضر. 
ومــن المقرر أن يلعــب «ويتيكس» دوراً 
العالمية  المؤسسات  في تعريف  رئيســياً 

وهيئــات البحوث الدوليــة بمفهوم هذه 
المنطقــة لبحــث إمكانيــة إنشــاء مقار 

إقليمية لهم داخلها. 
وقــال ســعيد محمــد الطايــر، العضو 
المنتــدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء 
وميــاه دبــي، رئيــس ومؤســس معرض 
دبي  اســتراتيجية  «ويتيكــس»: «وضعت 
للطاقة النظيفة ٢٠٥٠ التي أطلقها صاحب 
السمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
هدفاً طموحاً يتمثل بإنتاج ٥٠٠٠ ميغاوات 
مــن الكهرباء مــن الطاقة الشمســية من 
خــالل مجمع محمد بن راشــد آل مكتوم 
للطاقة الشمســية بحلول عــام ٢٠٣٠ أي 
ما نســبته ٢٥٪ من إجمالــي إنتاج الطاقة 
في دبي، وعند اكتماله، سيساهم المجمع 
فــي تخفيض أكثر من ٦٫٥ ماليين طن من 

انبعاثات الكربون سنوياً». 

ويتضمــن مســار البنيــة التحتيــة ضمن 
اســتراتيجية دبي للطاقة النظيفة، إنشــاء 

منطقــة دبــي الخضــراء وهــي منطقــة 
حــرة مخصصــة لجــذب مراكــز البحوث 
والتطوير والشــركات الناشــئة في مجال 
الطاقــة النظيفة. ويرتبط المســار الثالث 
تمويليــة  حلــول  بإيجــاد  لالســتراتيجية 
لالســتثمار في مجــال البحــث والتطوير 

المرتبط بالطاقة النظيفة وتطبيقها. 

ويندرج تحت هذا المسار إنشاء صندوق 
دبي األخضر بقيمة تصــل إلى ١٠٠ مليار 
درهم حيث سيساهم الصندوق في توفير 
أدوات تمويلية لمســتثمري قطاع الطاقة 

النظيفة في اإلمارة.
وأضــاف الطايــر: «تلبــي منطقة دبي 
الخضــراء هذه التطلعــات جميعها حيث 
ستجمع مصنعي ومزودي حلول ومقدمي 
منظومة  إلحــداث  التكنولوجيا  خدمــات 
متكاملة قادرة على تفعيل عملية التنمية 
المستدامة، وسنســتعرض خالل ويتيكس 

٢٠١٦ المفهوم الكامل لهذه المنطقة».

05
تطــرح مؤسســة الترخيــص فــي هيئــة 
مزادهــا  خــالل  والمواصــالت،  الطــرق 
اإللكترونــي الـــ 42 المقبــل، مجموعــة 
مميــزة مــن أرقــام لوحــات المركبــات 
والبالغ  والخماســية  والرباعيــة  الثالثيــة 
عددهــا 150 رقمــاً مميــزاً مــن الفئات 
حيــث   ،G.H.I.J.K.L.M.N.O.P.Q.R.S
سيبدأ التســجيل يوم غد ويســتمر لمدة 
أســبوع، على أن يبدأ المــزاد في 14 من 

أغسطس الجاري ويستمر لمدة 6 أيام. 
وتوقــع ســلطان المرزوقي، مديــر إدارة 
ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في 
هيئــة الطــرق والمواصالت فــي دبي أن 

يحظــى المزاد اإللكتروني الـــ 42 ألرقام 
المركبــات بمشــاركة واســعة مــن قبل 
الجمهور، خاصة أنه يضم تشــكيلة واسعة 
من األرقام الممّيزة من الفئات المذكورة 
وهو ما ينتظره المتعاملون دائماً من هيئة 
الطرق والمواصالت في دبي، الســيما أن 
تنظيمــه جاء نــزوالً عنــد رغبتهم خاصة 
المزادات  أنهم يهتمون بالمشــاركة فــي 
اإللكترونية عن ســواها، حيث تحقق لهم 
الحرية الكاملة في اختيار األرقام المناسبة 

دون عناء وانتظار. 
ولفــت المرزوقــي إلــى أن نجــاح هذه 
النوعية من المزادات في الســابق أســهم 

في تعزيــز الخدمــات اإللكترونيــة التي 
تطرحهــا إدارة ترخيــص المركبات خالل 
خطتها الســنوية المرســومة والرامية إلى 
االرتقاء بمستوى ونوعية تنفيذ المعامالت 
مــع الجمهــور، بمــا يســعدهم ويحقق 

رضاهم ويلبي رغباتهم المختلفة. 
وأشار إلى أن عملية المشاركة في المزاد 
تتم من خالل التسجيل عبر قنوات تواصل 
www.rta. مختلفة؛ إمــا عبر موقع الهيئة

ae، أو التوجــه إلى مراكــز خدمة العمالء 
في دبي وطلب المســاعدة من الموظفين 
بإتمــام عملية التســجيل والمشــاركة في 

المزاد.

وقــال: يتطلب مــن المشــاركين إيداع 5 
آالف درهــم كتأمين قبل البدء في المزاد 
ســواء بالدفع ببطاقــة االئتمان، أو تقديم 
شيك موجه إلى الهيئة أو الدفع نقداً، الفتاً 
إلــى أن اإلدارة تلتزم بإعادة مبلغ التأمين 
إلــى المتعاملين بعد انتهــاء المزاد وذلك 

كل حسب طريقة إيداعه للمبلغ. 
وفي الســياق ذاتــه، أوضح مديــر إدارة 
ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في 
هيئة الطرق والمواصــالت في دبي، بأنه 
تم تخصيص فريق عمل من مركز االتصال 
بالمعلومــات  وتزويــده  للهيئــة  التابــع 
المتعلقــة بالمزاد وهــي معلومات مهمة 

تُســهم بال شــك فــي تقديــم اإلجابة عن 
أسئلة واستفسارات الجمهور من مختلف 
فئات المجتمع حول كيفية المشــاركة أو 

الدفع من خالل االتصال على الرقم: 

دبي - البيان 

■ سلطان المرزوقي

■ سعيد الطاير 

أدخلــت وزارة الصحة ووقايــة المجتمع 
جهازاً جديداً، يســتخدم للمرة األولى في 
مستشــفيات الدولة، يسمح بإجراء صورة 
إشعاعية للمصاب بانسداد شرايين القلب 
ويحمي مــن أضرار الصبغة المســتخدمة 

في األشعة.
الهاجــري،  عبداللــه  الدكتــور  وقــال 
استشــاري األمــراض القلبيــة التداخليــة 
بــوزارة الصحــة ورئيــس وحــدة القلب 
تــم  التقنيــة  إن  القلبيــة،  والقســطرة 
اســتخدامها ألول مــرة لمريضــة مواطنة 
تبلــغ مــن العمــر 60 عامــاً وتعاني من 
تضيق شــديد في الشــرايين التاجية، إلى 
جانــب إصابتها بضعف في وظائف الكلى 
أثناء إجراء القسطرة القلبية لحمايتها من 

أضرار الصبغة اإلشعاعية.
وأوضح أن إجراء جراحة قلبية لمريضة 
تعاني هذه األعراض، ربما يعرضها لإلصابة 
بمضاعفات في الكلى، تصل إلى فشل في 
وظائــف الكليتين، ومن ثــم الحاجه إلى 
غســل كلوي. وأوضح أن الجهــاز الجديد 
يحمل اســم The Renal Gaurd ويتميز 
بفعالية شــديدة في تنظيف الجســم في 

الحــال من آثار المــواد الصبغية، ويحمي 
الكلى من اآلثار الجانبية لهذه المادة التي 
قد تتســبب في إجهاد الكليتين، للتخلص 

منها بعد العملية الجراحية.

وأشار استشــاري األمراض القلبية إلى أن 
الجهاز يســتخدم لمرضي الســكري وكبار 

الســن ومرضــى ضغط الــدم والذين هم 
أكثــر عرضة من غيرهم باإلصابة بالقصور 
الكلــوي، ويتميــز بأنــه يجعــل عمليــة 

القسطرة القلبية أكثر أماناً.
التــي  المريضــة  أن  الهاجــري  وذكــر 
خضعت لعملية القسطرة، تعاني من نوبة 
قلبية، إلى جانب إصابتها بمرض الســكري 
والكلــى، وأجريــت لها عمليــة جراحية، 

لعالج تضيق الشرايين التاجية».
وأضــاف: «خضعــت المريضة للتصوير 
اإلشعاعي، وفي الوقت نفسه تم استخدام 
جهــاز تخليص الجســم من آثــار الصبغة، 
لتخــرج من غرفة العمليات وقد شــفيت 
من تضيــق الشــرايين، دون إصابة الكلى 

بأية أضرار».
وأشــاد الهاجــري بجهــود معالي عبد 
الرحمن بن محمــد العويس وزير الصحة 
ووقايــة المجتمــع، في دعــم وتوفير كل 

ماهو جديد في المجال الطبي.
وأكد أن هذه التقنية الحديثة، التي بدأ 
اســتخدامها في الدولة، ستســاعد األطباء 
فــي إجراء عمليات جراحية عدة، كان من 
الصعــب إجراؤها ســابقاً، خشــية تعرض 

المريض ألضرار المواد الصبغية.

■ عبد الله الهاجري يجري القسطرة القلبية لمواطنة مسنة   |  من المصدر

نظمت مجموعــة بريد اإلمارات محاضرة 
تثقيفيــة حــول اســتراتيجيات الســعادة 
واالبتــكار المؤسســي وذلك تماشــياً مع 
توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلــس الــوزراء حاكم دبي، رعــاه الله، 
الذي أكــد أن كافة السياســات والبرامج 
والخدمــات الحكوميــة ال بــد أن تســهم 
في صناعــة مجتمع إيجابي وســعيد وأن 
وظيفة الحكومة هي تهيئة البيئة المناسبة 
والموظفيــن  واألســر  األفــراد  لســعادة 
وترســيخ اإليجابيــة كقيمة أساســية في 

مجتمع اإلمارات. 

وقــدم المحاضرة المقدم الدكتور جاســم 
محمــد من القيــادة العامة لشــرطة دبي 
االبــداع واالبتكار  عــرض فيهــا أهميــة 

والسعادة في مكان العمل وذلك من خالل 
محاضــرة موجهة إلى موظفــي مجموعة 
بريد اإلمارات في المكتب الرئيس في أم 

الرمول بدبي. 
وشــملت المحاضــرة مبــادرة حكومة 
دولة اإلمارات العربيــة المتحدة الفريدة 
مــن نوعها عــن الســعادة واإليجابية في 
مــكان العمل، وقــدم نصائــح للموظفين 
حــول كيفيــة التفكيــر بشــكل إيجابــي، 
وتعزيز الســعادة والرضــا بين الموظفين 

والمتعاملين والمجتمع بشكل عام.

بالوكالــة  التنفيــذي  الرئيــس  وأشــاد 
لمجموعة بريد اإلمارات عبد الله محمد 
األشــرم بتنظيم المحاضرة التي حضرها 
عدد كبير من الموظفين والمســؤولين، 
وفــي نهايــة المحاضــرة قدم األشــرم 
شــهادة تقدير وهدية تذكارية نيابة عن 
مجموعــة بريد اإلمــارات، وأعرب عن 
امتنانه لتبادل الخبــرات مع الموظفين 
حــول كيفيــة تعزيــز الســعادة داخل 

المؤسسة.

وقعــت كليــات التقنيــة العليــا مذكــرة 
تفاهم مع الجامعة الحكومية البيالروسية 
للمعلوماتيــة والراديــو إلكترونك، وذلك 
بهــدف تعزيــز تعليــم العلــوم وإجــراء 
األبحــاث المشــتركة لمــا فيــه المصلحة 
العربيــة  االمــارات  لدولــة  المشــتركة 

المتحدة وبيالروسيا.
وقــع المذكــرة الدكتــور عبداللطيف 
الشامســي مدير مجمــع كليــات التقنية 
باتــورا  ميخائيــل  والبروفيســور  العليــا 
رئيــس الجامعــة الحكومية البيالروســية 
للمعلوماتيــة والراديــو إلكترونك، وذلك 
بمقرها الرئيســي بحضور مســؤولين من 

الطرفين.
الشامسي  الدكتور عبداللطيف  وأوضح 
أن مذكرة التفاهم مع الجامعة الحكومية 
والراديــو  للمعلوماتيــة  البيالروســية 
إلكترونك تهــدف من خاللها الكليات إلى 
تعزيــز الجوانب التقنيــة والبحثية ودعم 
العلمية والعلماء  المعلومات  تبادل  فرص 
المؤتمرات  والباحثين عن طريــق تنظيم 
والندوات وورش العمل وبرامج التدريب 
المشــتركة، منوها إلى سعي الطرفين إلى 
تعزيز المشــاريع البحثيــة ذات االهتمام 
المشــترك والتعاون بيــن المراكز البحثية 
والعلمــاء والباحثيــن إضافة إلــى إتاحة 

الفرصة لتوفير المعلومات العلمية إلفادة 
المجتمع العلمي الواسع.

وأشــار الشامســي إلى أن المذكرة تمتد 
لثالث سنوات من تاريخ توقيعها، وتسعى 
من خاللهــا الكليــات إلى تحقيــق أعلى 
مســتوى من اإلنجــاز لألهــداف العلمية 
والبحثيــة التي تم االتفــاق عليها لما فيه 

صالح إعداد أبنائنا الطلبة.
وبعــد توقيــع المذكرة قــدم الدكتور 

الشامســي للبروفيســور ميخائيــل باتورا 
نســخة من كتاب «رؤيتي.. التحديات في 
التميز» باللغة اإلنجليزية لصاحب  ســباق 
السمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، رعاه الله، وبعدها قام الدكتور 
الشامســي يرافقــه البروفيســور ميخائيل 
باتــورا بجولــة ميدانية بمرافــق الجامعة 
لالطالع على مختبرات الجامعة وابتكاراتها 
البحثيــة، وتبادل اآلراء مع عمداء الكليات 

حول المجاالت العلمية المشتركة.

■ عبد الله األشرم يسلم شهادة تقدير لجاسم محمد  |  من المصدر  ■ عبداللطيف الشامسي وميخائيل باتورا خالل توقيع مذكرة التفاهم  |  وام

بقوة وثقة وثبات، شقت ابنة اإلمارات طريقها في مضمار التنمية 
التــي تتبناها دولــة اإلمارات متســلحة بدعم اســتثنائي وتحفيز 
حصري، ال شبيه له وال مثيل على نطاق واسع من الكرة األرضية.. 
وبحجم الدعم والتشــجيع تعلو الهمة ويسمو اإلنجاز، فُتسطّر في 
ســجالت الشــرف اإلنســاني قصص وبطوالت يغلب عليها الطابع 
اإلماراتي باقتــدار. ذلك نتيجة حتمية للجهود الكبيرة التي تبذلها 
ســمو الشــيخة فاطمة بنت مبارك رئيســة االتحاد النسائي العام 
الرئيســة األعلى لمؤسسة التنمية األسرية رئيسة المجلس األعلى 
لألمومة والطفولة «أم اإلمارات»، ســند المرأة العربية واإلماراتية 
على وجه الخصوص.الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي لمؤسســة 
نــور دبي مثال حي لعطاء ابنة اإلمــارات ومكانتها بين األمم، بعد أن 
واكبت جهوداً جبارة لمؤسســة إنســانية عمالقة، بدعم المحدود من 
القيادة الرشيدة، أثمرت عالج أكثر من 24.5 مليون شخص في الدول 

النامية كانوا يعانون من مشاكل بصرية. 
تجــوب الدكتورة منال تريم وفريق المؤسســة دوالً عدة، تبعد آالف 
األميــال عــن اإلمارات، وتتجــه لمناطق وعــرة ونائية في باكســتان 
وأفغانســتان والســودان والكاميرون ومالي وغانا، لتصل إلى المرضى 

فــي منازلهم، وتقيــم مخيمات 
ومستشــفيات ميدانية لعالجهم 
مــن العمــى وتخليصهــم مــن 

مشاكل البصر.
وخالل رحالتها اإلنسانية، عاشت 
وفريقهــا الطبــي أياماً شــديدة 
الصعوبــة، إذ تعرضــت لميــاه 
الجارفة وعواصف قوية  السيول 
في باكســتان، أطاحــت بمخيم 
المؤسســة، وأحاطــت األطبــاء 
بالخطر، لكنها تمســكت بالبقاء 

فــي المنطقة لتوفــر العالج ألكبر عــدد من المرضــى وال تخذل من 
تعلقت آمالهم بالمخيم لمحو ظالم عيونهم. 

التحقــت الدكتورة تريم بكلية دبــي الطبية للحصول على بكالوريوس 
الطــب والجراحة، وتخرجت فيها عام 1997 ثم التحقت بهيئة الصحة 
في دبي، وحرصت على إتمام دراستها في مجال طب وجراحة العيون، 
واختارت تخصص جراحة الشــبكية لعدم وجود الكوادر المواطنة في 
هــذا التخصص المطلــوب في الدولة، وحصلت علــى البورد األلماني 
فــي طب العيون، ثم أتمت تخصصها وحصلت على درجة الزمالة في 

جراحات الشبكية.
وفي 2007 تم انتخابها رئيســاً لشــعبة العيون فــي جمعية اإلمارات 
الطبيــة، مــا أتاح لهــا فرصة تمثيل اإلمــارات في مؤتمــرات عالمية، 
وبعدهــا تم تعييــن الدكتورة منــال تريم عضواً في مجلــس األمناء، 

والمدير التنفيذي لمؤسسة نور دبي.
وتشغل الدكتورة منال مناصب عدة، منها عضو مؤسس واألمين العام 
لجمعية الشــرق األوســط وإفريقيا ألخصائيي الشبكية، وعضو مجلس 

إدارة مجلس الشرق األوسط وإفريقيا لطب العيون.
وتولــت منصب نائــب رئيس المؤتمر العالمي لطــب العيون، المقرر 
عقده في أبوظبي خالل فبراير المقبل، وهي بذلك أول إماراتية تشغل 
هذا المنصب في أقدم مؤتمر طبي في العالم يعنى بأمراض العيون.

وحصلت الدكتورة تريم على جوائز عدة تقديراً لجهودها في مسيرتها 
العملية والمهنية.
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يصادف اليوم «اليوبيل الذهبي» من عمر مسيرة مثقلة باإلنجازات، ذكرى تولي مؤسس دولة اإلمارات وباني نهضتها وعزتها، المغفور له الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم بأبوظبي في 6 أغسطس 1966.. قبل 50 عاماً تقلّد زايد إرادة البناء والعطاء.. قبل نصف قرن استهل رحمه 
الله مســيرة الوحدة واالتحاد.. ارتدى ثوب الطموح، وتســلح باإلصرار، وحرث الصحراء علماً وعمالً، وزرع في ثنايا الوطن أمالً وطموحاً، فأنبت إمارات 
الخيــر موطــن التعايــش وبلد العطاء.. زايد الذي رحل صامتاً رغم ضخامة إنجازاته رحمه الله، كان أيقــن االتحاد بروحه وعمل ألبناء وطنه بفطرته، قبل 
االتحاد أعلن في نهجه الوحدة.. قبل االتحاد أقام للوطن كياناً من األخّوة، يشــدُّ بعضه بعضاً ويتحد في النظر إلى المســتقبل الذي نعيش اليوم.. مســتقبل 
األمن واألمان والحب والوئام.. مســتقبل التســامح والســعادة.. مستقبل االبتكار واإلبهار في قادم األيام.. زايد ولد بروح االتحاد ونشأ على حب االتحاد.. 

عاش ومات ليبقى االتحاد؛ من أجل اإلنسان.
ستظل روحه حية وخالدة في ذاكرة ووجدان الوطن والمواطنين وقلوب ونفوس األمة العربية واإلسالمية بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء، نذر خاللها نفسه 
وكرس كل جهده وعمل بتفان وإخالص لخدمة وطنه وشــعبه وأمته العربية واإلســالمية واإلنســانية جمعاء. ويزخر ســجل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيــان بصفحــات ثرية ناصعة من المنجزات الوطنية التي ســطرها التاريخ بأحرف من نور على مــدى نحو 66 عاماً متواصلة من العطاء في العمل الوطني 
والقومي، وذلك منذ توليه مهام ممثل الحاكم في مدينة العين بالمنطقة الشرقية في العام 1946 إلى توليه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي في السادس من 
أغســطس 1966 «المناســبة الذهبية التي تصادف اليوم» وحتى انتخابه رئيســاً للبالد بعد إعالن اتحاد دولة اإلمارات في الثاني من ديســمبر 1971.. لتتواصل 

مسيرة االتحاد متصدرة مشهد البطولة عربياً وإقليمياً وعالمياً.. رحمك الله يا زايد.

فــي أعماق الصحراء بدأت صفحة مشــرقة 
جديــدة، كتبها زايد الخير، فهــو ابنها البار 
الوفــي لقيمها وشــيمها األصيلة، يعرُف كل 
تضاريســها، منذ شــبابه اليافــع، حين كان 
فــي الصغر يحب الذهاب إلى جبل حفيت، 
يصعده ويراقب الحيوانات وطيور الحبارى 
والصقــور ويرعاهــا في أعشاشــها، يصطاد 
الغزالن في شعاب الجبل، ويرّوض الصقور 
في ســفح الوادي، مولع بالطبيعة وبالحياة 
البريــة، وســيتضح هــذا جلياً فــي ما بعد 
الكبيــر بالمحميات الطبيعية،  من اهتمامه 
وحبه لألشــجار، التي كان يهتــم بزراعتها، 
وبالنخيــل، واضعــاً نصب عينيــه الحديث 
الشريف «إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم 
فسيلة فليغرســها». وقد اكتنز زايد بكل ما 
تحمــل هذه الصحراء مــن قيم، وما تقدمه 
مدارســها مــن صبــر وقناعة وكــرم وإباء، 
لذلــك كان يقول «لقــد علمتنا الصحراء أن 
نصبــر طويالً حتى ينبــت الخير»، وقد كان 
بفطرته البدوية وذكائه يعرف ميزات هذه 
الصحــراء وما تجود به مــن خير. وكان في 
حله وترحالــه، عامر المجلس، وكانت هذه 
المجالــس مدارس في الخيــر والوفاء، فيها 
يجتمع أهل القبيلة، يطرحون مشــكالتهم، 
ويتدارسون قضاياهم، ومنها تنطلق األفكار، 

وينعقد فيها عزم األمور.
وفــي رحالتــه للصلح بين النــاس ولقاء 
القبائــل، أو طلعــات القنص، ظــل الفارس 
النبيــل الشــهم والكريم وصاحب الشــيم 
واألخــالق، يحرص علــى أن يلتقي بالناس 
ويسمع منهم ويســاهم في حل قضاياهم، 
ويتخذ أهم القــرارات، ويعطي التوجيهات 
والنصائــح، يجتمعــون معــه ويأكلون مما 
يأكل، فشب في هذه الصحراء، التي أحبها، 
وجنح له سكانها فأحبوه وأحبهم، وحالفوه 
فــكان القائــد الــذي يعتد برأيــه، ويحظى 

باحترامهم.
كما تعلــم زايد مبادئ الحــرب والقتال 

بين البدو، فاشتهر بالشــجاعة، وكان يقاتل 
للشرف ال للمغنم، ويبذل دمه رخيصاً دفاعاً 
عــن أرضه ضــد أي اعتداء أو غــزو، وتلك 
ميزات أبرزت خصال وأصالة قائد استثنائي. 
لقــد أحب زايــد البدو فأحبــوه وامتلك 
الــذكاء فقدروه، وعاملهم بــود فاحترموه، 
وعــاش بنفس طبيعتهــم فاختــاروه برضا 

وقناعة مرجعاً لهم وقائداً لجموعهم.
وقــد أهلتــه تلــك الصفــات والخصال 
ودبلوماســيته الفطرية وإدارته اإلصالحية، 
وأســلوبه المميــز في الحكــم خالل حكمه 
للمنطقــة الشــرقية، واإلجمــاع حوله من 
مختلــف الناس لحكم أبوظبي ســنة 1966، 
وقــد ســبقت ســنوات حكمــه صعوبة في 
الحياة ، لكن مع بدء استخراج النفط وتولي 
المتوازنــة ونهجه  زايد للحكــم، وإدارتــه 

اإلصالحي تغيرت حياة سكان اإلمارة.

زايد حاكم وحدوي سابق الزمن لملء الفراغ 
بعد خروج البريطانيين، وساهم في مجلس 

التطويــر إلنشــاء المشــاريع وتمهيد البنى 
التحتية في المناطق الشمالية، وعن مكتب 
التطويــر الذي نذره الشــيخ زايــد لخدمة 
اإلمارات، وفي هذا الصدد؛ يروي لـ«البيان» 
أحمد سلطان الجابر، وهو من رواد االتحاد 
ومن أعضاء مكتب التطوير، إنه في الماضي 
الجميــل، وفي هــذه الفتــرة وبالضبط في 
ســنة 1960، تبينــت نهضة وبدايــة حركة 
اقتصادية في ربوع الوطن، وذلك من خالل 
تباشــير ظهور النفط في أبوظبي أيام حكم 
الشــيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان، حيث 
بدأ النشــاط بإنشاء مجلس الحكام «مجلس 
اإلمارات المتصالحــة» والذي يتناوب على 
رئاسته الحكام كل 3 أعوام بالتساوي، وفي 
ظل اإلمارات المتصالحة بدأ التنسيق بشكل 
مباشر بين الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
وبين الشــيخ راشــد بن ســعيد آل مكتوم، 
الــذي تولــى حكم إمارة دبي ســنة 1958، 

خلفاً ألبيه الشيخ سعيد.
 وقــال الجابــر إن زايــد قبــل توليه 

للحكم كان يساهم في مكتب التطوير 

علــى نفقتــه الخاصة والذي بــدأ في تنفيذ 
المشــاريع، كما أنه عندما تولى زايد الحكم 
فــي أبوظبي غير مســمى مكتــب التطوير 
إلى «مكتب حكومة أبوظبي في الشــارقة» 
وذلك عندما أعلنت بريطانيا انســحابها من 
المنطقة، من أجل إنشاء المشاريع وتمهيد 
البنى التحتية في المناطق الشــمالية، الفتاً 
الى أن زايد انشغل بعد ذلك  بقيام «االتحاد 
التســاعي» ويضم قطــر والبحريــن اللتين 
واعلنتا استقاللهما، وتمخض  انسحبتا الحقاً 
عن هذا االتحــاد قيام دولة اإلمارات من 7 
إمارات، إذ عضد زايد بكرمه وســخائه من 

االتحاد، فلم شمل اإلمارات المتصالحة.
ومكتب حكومة أبوظبي ساهم في توفير 
الشــمالية،  المناطق  الكريــم ألبناء  العيش 
وعن تلــك الجهــود الحثيثــة لزايد تحدث 
عبد الرحمن أمين الشرفا، وهو من الرعيل 
األول الــذي عاصــر مراحل تكويــن الدولة 
علــى يــدي المغفور لــه بإذن الله الشــيخ 
زايد بن ســلطان آل نهيــان، وعايش الحلم 
اإلماراتــي وتحققه علــى أرض الواقع، وما 
تــم اآلن في الدولة مــن منجزات حضارية 
وعمرانيــة جــاءت بفضل من اللــه وبجهد 
القائد ومؤســس الدولة الــذي غرس الحب 
والعطــاء في زمن قســوة ظــروف الحياة 

وفتح مجاالت أرحب برؤية ثاقبة.
ويذكــر عبــد الرحمــن أمين الشــرفاء 
بــأن زايد قام بإنشــاء مكتــب أبوظبي في 
إمارة الشــارقة عام 1968 ليختص بشــؤون 
المســاعدات  الشــمالية، ويقدم  المناطــق 
والعــون لمواجهة ظروف الحيــاة الصعبة، 
ويعمــل في هذا المكتب شــخصان من كل 
من الشارقة، عجمان، أم القيوين، الفجيرة، 
ورأس الخيمــة، ومــن خــالل العمــل في 
المكتب يتم التنســيق مع حكومة أبوظبي 
في تشغيل الشباب المواطن ضمن 
دواوين حكومة أبوظبي مع ظهور 
التي فتحت آفاقاً  البترول  شركات 

 المدرســة التــي أبدعها وصنعهــا زايد ال تزال مســتمرة وقائمة، 
عمادها القيم، التي بها ســاس الناس وبالقيم تواصل مع البشــرية 
وعلى القيم بنى هذا الوطن الخالد، وهذه األســس بمثابة دعامة 
للقيــم عند زايد فــي اإلنصــاف، واإلنفاق، وبذل الســالم للعالم 
والفضــل وهو درجة أعلى من العدل، فاإلنصاف ســرى في حياته 
وأعماله روح العدل والعدالة، ومنذ توليه الحكم لم يســمع عنه 
أنــه ظلم أحــداً أو اعتدى على أحد ال داخــل الوطن وال خارجه، 
فكان منصفاً مع نفســه ومع أسرته الصغيرة والكبيرة ومع الناس 
كافــة، ولهذا كانت حياته تتجه دوماً إلى العقالء والحكماء ليحكم 
في باإلنصاف، فروح اإلنصاف التي تشبع بها في حياته جعلت من 

هذا البلد األمين موئالً لكل من ينشد العدل واألمان. 
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جديدة للمواطنين الذين كان أغلبهم يعمل 
في البحر في مهنة الصيد والتجارة واألسفار 
لجلب البضائع المختلفة واغترب عدد منهم 

للعمل في السعودية والكويت والبحرين.
وكما فعــل زايد في العين وفي أبوظبي، 
بدأ يسأل الناس عن احتياجاتهم، ويوفر لهم 
اآلالت والمعدات الالزمة، ويشــجعهم على 
الزراعة والــري، كما كان من وقت إلى آخر 
يقوم بنفسه بزيارات إلى المناطق الشمالية، 
لتفقد شــؤون حياتهم في ظل شــح الموارد 
في ذلك الوقت، فأرسى بذلك معاني االتحاد 

مبكراً ولم الشمل.
مكتب المناطق الشمالية أداره عتيبة بن 
عبدالله العتيبة وكان نائبه محمد بن خليفة 
السويدي، وساهم المكتب في توفير العيش 
الكريم للمواطنيــن وتلبية متطلبات الحياة، 
وكان زايــد يبدي اهتماماً كبيراً بكل تفاصيل 
حيــاة النــاس من مزارعين وعمال وشــباب 
ويفتــح آفاقاً جديدة لهــم للعمل، ويحرص 
علــى زيارة هذه اإلمــارات أكثر من مرتين 

فــي العام، ويســتقبل الجميع في قصره في 
منطقــة الذيد، وعمل المغفور له إلى جانب 
أخيه الشيخ راشد وإخوانهما حكام اإلمارات 
في لم الشــمل وتكوين دولة حديثة أسست 
بالحب والخير.ويذكر الشرفاء انه في أواخر 
الستينيات من القرن الماضي كانت المدارس 
قليلة وأعداد بســيطة مــن المواطنين تنال 
نصيبــاً مــن العلــم والمعرفــة، ورأى زايد 
ضــرورة ابتعاث الجيل الجديــد لكي ينهلوا 
مــن العلوم، ومن ثــم يعودوا إلــى الوطن 
للمســاهمة فــي عملية التنميــة والعمران، 
ألنه يؤمــن بأهمية العلم والمعرفة في بناء 
األوطان، وتم تكليف الشرفا باإلشراف على 
شــؤون بعثة إلــى جمهورية مصــر العربية 
والسفر معهم، حسب توجيهات المغفور له 
الشيخ زايد، وعلى نفقة حكومة أبوظبي تم 
اختيار نخبة من المناطق الشمالية وأبوظبي 
وســافر الجميــع إلى مصر ووجــدوا ترحيباً 
كبيراً مــن القائمين وتم قبــول الجميع في 

كلية الشرطة والجامعات.

وبعــد االنتهــاء من مهامه فــي مصر عاد 
الشــرفاء إلى أرض الوطــن والتقى المغفور 
له الشــيخ زايد، والذي أبــدى اهتماماً كبيراً 
بشــؤون الطلبــة المبتعثيــن وارتفــع عدد 
الطــالب المبتعثين، حيــث وصل العدد إلى 
70 طالبــاً مبتعثاً للدراســة فــي مصر، وتم 
تأســيس مكتب في القاهرة لرعاية شــؤون 
الطــالب وكانت هذه البعثــة البذرة األولى 
التــي عــادت مع قيــام الدولــة وعملوا في 
مناصب عدة، فكان منهم الضباط والســفراء 
واألطباء والتحقوا بوزارات الدولة مع بداية 
عهــد االتحــاد، وكانــت ثمرة رؤيــة القائد 
الثاقبة في تأســيس الدولة الحديثة المبنية 

على العلم والمعرفة واالهتمام باإلنسان.

ووضع زايد يده في يد أخيه الشــيخ راشــد 
بن ســعيد آل مكتوم، وســارا إلى تأســيس 

دولة االتحاد.
واجتمع الشــيخ زايد بالشيخ راشد، وكان 

يرافقهما صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم، عند عرقوب السديرة في 
فبرايــر 1968، الواقــع بيــن أبوظبي ودبي، 
فكانت تلك الخطــوة بداية انطالق االتحاد.

فتأسس المجلس األعلى، ثم مجلس الوزراء 
ثــم المجلس االتحادي الوطني، فكان الحمل 
ثقيًال على زايد وأخيه الشيخ راشد وإخوانهما 
حكام اإلمارات وعلى أولياء العهود، ولكنهم 
تحــدوا الصعاب وحولوا الصحاري إلى جنان 
بفضل التشــاور والشــورى، وبعــد االتحاد 
كانت النهضة ســريعة وتســير بخطى ثابتة، 
وأصبحت مثاًال يحتذى ويضرب به المثل من 

الدول التي سبقتنا بعشرات السنين.
 نقش زايد اسمه بأحرف من نور ليس في 
التاريخ فحســب، ولكن في قلوب البســطاء 
والمحتاجين والفقراء والمرضى والمنكوبين 
الذين مد إليهم يد العون والمســاعدة فأقام 
لهم دور العبادة والمستشفيات والمؤسسات 
الخيرية فتبدلــت حياتهم من معاناة وكرب 

إلى هناء وعز.

 كان المغفــور له الشــيخ زايد مؤهالً بفطرته لتدويــن التاريخ بما يملك من 
قــدرات وإمكانــات وملكات، وذهن منفتح على العالــم، تحركه روح مؤمنة 
متفائلــة متوكلة، مخلصة في عملها ومســؤوليتها القياديــة، ذات إرادة قوية 
وعــزم، وكان مرد ذلك كله إيمانه العميق، وقلبه الذي ينبض بالعطاء والخير 
للناس، وهمته وعزمه وإرادته التي ال تعرف الكلل، وِحلمه ولين جانبه الذي 

جمع حوله الناس.
وتغلب اآلباء المؤسسون على تحديات عدة، وعملوا بجد ونشاط وعزم حتى 

اشتد البنيان، وجعلوا من اإلمارات قبلة العالم.

هدوء الشيخ زايد ودماثة خلقه وإحساسه بالمسؤولية ورجاحة العقل والفكر 
وبعد النظر، ســمات ميزته في قيادة التحدي وتحقيق المســتحيل، فقد أيقن 
زايد، ومع السنوات األولى لنشأة االتحاد دور العناصر البشرية في المشاركة 
بمســيرة تنمية الدولة، فكان اإلنســان محور اهتمامه، ولو تمعنت النظر في 
التســجيالت الصوتيــة والمصورة له خالل زياراتــه العديدة في أرجاء الوطن 
ألدركت ذلك، عدم تقيده بالبروتوكول الرسمي لالستماع إلى الناس والتشاور 
معهم، النصائح التي يوجهها لهم بمحبة وهو يجلس معهم بأريحية وبســاطة، 
تسجيالت عدة موثقة يمكن للمرء أن يعيد رؤيتها وسماعها مرات عدة، دون 

أن يمل مع معين الحكمة الذي قدمته مدرسة زايد.

آمن المغفور له الشــيخ زايد بأهمية التعليم، منذ فترة بعيدة، وكان الداعم 
األول لتمــدرس النــاس، وولوجهم للتعليم، ومن مــا يروى في ذلك، ما ذكره 
عبد الملك الحمر، رحمه الله، الذي اســتقدمه زايد من البحرين وأصبح الحقاً 
من أقرب مستشــاريه،  أن الشــيخ زايد طلب منه مرافقتــه يوماً إلى منطقة 
الخزنــة في العين، وكانت المنطقــة في تلك الفترة صحراء قاحلة، تكاد تخلو 
من البشــر والحياة، فاستقرت الســيارة على تلك األرض الجرداء، فطلب زايد 
من الحمر أن ينشــئ مدرســة للبنين وأخرى للبنات، فسأله متعجباً: مدرسة! 
هنا! أين المدرســون! أين الطالب!، فطلب منه الشــيخ زايد أن يجري اتصاالً 
مع الشيخ محمد بن بطي لتأمين عشرين «كرافاناً» للطالب، ومثلها للمعلمين 

والمعلمات.

شــكل االتحــاد، كمــا آمــن المغفــور له 
الشــيخ زايــد، فرصة هيأها الله ســبحانه 
وتعالــى لجميع حكام اإلمارات، من خالل 
وجودهم في مكان واحد، وقلوبهم جميعاً 
عامرة باإليمان بمبدأ الوحدة فجعلوا من 
اجتماعهم محطــة تاريخية لتحقيق األمل 
المنشــود، فتحقيــق الرخــاء واالزدهــار 
والعيش الحر لشــعب اإلمــارات ووجود 
صرح االتحاد، كل ذلك نتيجة فكر الشــيخ 
زايد وجهده وتفانيــه وتخطيطه ونظرته 
وحبــه وطموحه وتنفيــذه، وتلك أوصاف 
وأمــور حقيقية فيه ال مراء وال شــك وال 
مبالغة فيها ويعرفها القريب والبعيد على 

حد سواء.
وكان فكــر زايد منذ البدايــة وحدوياً، 
وقال وقتهــا: «إن االتحاد هو طريق القوة 
وطريــق العــزة والخيــر المشــترك، وإن 
الفرقــة، ال ينتــج عنهــا إال الضعف، وإن 
الكيانــات الهزيلة، ال مــكان لها في العالم 
اليوم، فتلك هي عبــر التاريخ على امتداد 
عصوره»، ومنذ اللحظات األولى لتأســيس 
االتحــاد؛ انطلقــت عجلة العمــل بواحدة 
مــن أضخم عمليات التنمية التي شــهدتها 
المنطقة، ونذر المغفور له بإذن الله الشيخ 
زايد بن ســلطان آل نهيان، نفسه، وكرس 
وقته لخدمة الوطن والمواطن، وأعلن منذ 

األيام األولى لتوليه مقاليد الحكم تســخير 
الثــروات مــن أجل تقدم الوطــن، ورفعة 
مســتوى المواطنيــن، فتحولــت اإلمارات 
خــالل ســنوات قالئل مــن قيــام اتحادها 
الشامخ، إلى دولة عصرية مزدهرة بفضل 
القيادة الحكيمة، والعطاء الســخي لزايد، 
حيث ارتبــط االتحاد منذ بداية مســيرته 
بتنفيــذ برامج طموحة للتنمية االقتصادية 
واالجتماعية الشاملة على مستوى الوطن. 
ومع زايد أصبح هدير اآلالت في كل مكان 
وانتقل آالف األهالــي من منازل العريش 
والطيــن إلــى البيــوت الصحيــة النظيفة 
الرمال  الحديثة فــوق  الطــرق  وامتــدت 

ودخلت المياه العذبــة والكهرباء إلى كل 
بيــت وانتقل التعليم من نظــام الكتاتيب 

إلى المدارس العصرية. وظلت سياسة 
المجلس المفتوح التي اتبعها رغم 
المتزايدة  مشاغله ومســؤولياته 
ثابتــة لم تتغيــر مطلقاً على مر 
األعباء  تزايــد  ورغم  الســنين، 
بالشــعب  زايد  لقــاءات  كانت 
مبــدأً أساســياً مــن مبادئه في  

الحكم.



قــال العميد علي أحمــد عبد الله غانــم، مدير مركز 
شــرطة المرقبات، إن المركز أصبــح مختبراً للتجارب 
المميــزة والخطــط التي يتــم تطبيقها على مســتوى 
مراكز الشرطة، كاشــفاً عن انخفاض الجريمة المقلقة 
في منطقة االختصاص بنســبه ١٥٪ في النصف األول 
مــن العام الجــاري مقارنة بالنصــف األول من العام 
الماضــي، وذلــك نتيجة للبرامج األمنيــة التي يطبقها 
المركز في منطقة االختصاص مثل برنامج فريق الحزم 
األمنــي الذي يهدف الى تفعيل دور االشــتباه وضبط 
المشــتبهين، وتكثيف التواجد في الميدان بما يتوافق 
مع الوضع األمني لــكل منطقة، والتواجد في األماكن 
التــي تكثر فيهــا الجريمة المقلقــة، وتحديد الثغرات 
األمنيــة والعمل على دراســتها وتحليلهــا ومعالجتها، 
حيــث قام فريق الحــزم األمني بضبط ٦٤٣ مشــتبها 

و١١٥ متهماً من المطلوبين والمخالفين. 
وأكــد العميــد علي غانم أهميــة اختصاص منطقة 
مركز شــرطة المرقبــات كونها تضم مناطــق تجارية 
وســكنية وتغطــي رقعــة جغرافية تصل إلــى حوالي 
٢١ كيلــو مترا مربعــا تتمثل في مناطق هــور العنز، 
هور العنز شرق، بورسعيد، الممزر، ابوهيل، البراحة، 
المطينــة، المرقبات، رقة البطين، الوحيدة، لذلك كان 
ال بــد من تقديــم خدمات ذات جودة عالية الســعاد 

القاطنين في منطقة االختصاص ومتعاملي المركز.

كما ســاعد البرنامح على خفض جريمة سرقة لوحات 
ارقام الســيارات في النصف األول مــن العام الجاري 
مقارنــة بالنصــف األول مــن العام الماضــي، كما تم 
القضاء على جريمة النشــل تماما خالل شــهر رمضان 
المبارك من هذا العام مقارنة بالعام الماضي حيث تم 

تسجيل ١٣ جريمة للنشل. 
كما قام المركز بتســوية بالغات شــيكات تجاوزت 
قيمتهــا ٣٠٠ مليــون درهم بشــكل ودي في النصف 
األول من العام الجاري، مقابل تسوية بالغات شيكات 
تجــاوزت قيمتها ١٨٦ مليون درهــم في نفس الفترة 

من العام الماضي.

وقــال العميــد علي غانــم ان المركــز نفذ خمس 
حمالت مرورية في النصف األول من العام الجاري 
وهــي حملة عرقلة حركة الســير، حملة المركبات 
المهجــورة والمركبــات المعروضــة للبيــع، حملة 
عدم ترك مســافة آمنة، حملــة الوقوف في المكان 
الممنــوع والوقــوف خلــف المركبــات والوقوف 
فــي األرصفــة، وعبور المشــاة هي مــن الحمالت 
المســتمرة طول العام، مشيرا الى أن المركز سجل 
في النصف األول مــن العام الجاري ٢٢٥٩ مخالفة 
عبــور للمشــاة، و١١٥٧٥ حادثا مروريــا نتج عنها 
٧ وفيــات، وتراوحــت اإلصابات ما بين البســيطة 

والمتوسطة والبليغة، واجرى المركز ثالث دراسات 
مرورية شــملت المناطق التــي تكثر فيها الحوادث 
المرورية البليغة والوفيات واالختناقات المرورية.

واكد العميد علي غانم حرص مركز شرطة المرقبات 
علــى اســعاد المتعامليــن في منطقــة االختصاص 
وتقديم افضــل الخدمات لهم بجــودة عالية ودقة 
واحترافيــة، حيث قام المركز بإنجاز ٣٦٥٥٩ خدمة 
في النصــف األول من العام الجــاري منها ١٤٥٧٠ 
خدمــة جنائيــة، ٧٨٢٩ خدمــة مروريــة، ١٤١٦٠ 
خدمة للشــهادات والتصاريح، بينما قام المركز في 
النصــف األول من العــام الماضي بإنجــاز ٣١١٦٠ 
معاملة منهــا ٧٦٠٤ خدمات جنائية، و٨٩٢٣ خدمة 
مروريــة، و١٤٦٣٣ خدمــة للشــهادات والتصاريح، 
وتواصــل المركز مع ٩٩٦٩ ضحية بشــقيها الجنائي 
والمــروري فــي النصــف األول من العــام ٢٠١٦، 
بينمــا تواصل المركز مــع ١٠١٥٥ ضحية بشــقيها 

الجنائــي والمروري فــي النصف األول 
من العام ٢٠١٥، كما قام مركز الشــرطة 
المتنقل في منطقــة االختصاص باصدار 
٦٢١ معاملــة منذ تدشــينه في منطقة 
االختصاص خــالل العام الجــاري، ومن 
المتوقع زيــادة عدد المراجعين للمركز 
فــي الفترة المقبلة. وقــال العميد علي 
غانــم ان المركــز قــام بتوزيــع أماكن 
تمركز مركز الشرطة المتنقل في منطقة 
الصبــاح وآخر  االختصاص خــالل فترة 

النهار، حيث ســيكون المركز متواجدا على حســب 
الجدول المعمول به خالل الفترة الصباحية بالقرب 
من الدائــرة االقتصادية، ودائرة األراضي واالمالك، 
بينما ســيتواجد في آخر النهار بالقرب من ســيتي 

سنتر وشاطئ الممزر، وشارع الرقة.
 أوضح العميد علي غانــم ان المركز قام بالعديد 
مــن الخدمات اإلنســانية مما 
يؤكــد ان دور القيــادة العامة 
لشــرطة دبي ليس عمال امنيا 
بــل لديهــا أدوار في  فقــط، 
العديد من المجاالت اإلنسانية 
واالجتماعيــة والثقافية، حيث 
ان المركز قام بمساعدة سيدة 
عربية الجنسية كبيرة في السن 
قدمــت الى المركــز كونها ال 
تعرف او تستدل مكان منزلها 
الكائــن فــي منطقــة بردبي، 
فتم االتصــال بولدها من قبل 
مكتــب التواصل مــع الضحية 
ابوظبي  بامــارة  الذي يعمــل 
ولكنــه تأخــر فــي الوصــول 
بســبب طول المسافة، وعليه 
تم اخــذ عنوان المنــزل وتم 
طلب ســيارة اجرة لها وإبالغ 
وتم  المنــزل  بمكان  الســائق 
االطمئنــان علــى وصولها من 
خــالل التحدث الــى احفادها 

في المنزل.
 كما تم العثور على شخص 
كبير في السن في منطقة اختصاص المركز جاء الى 
دبي ونســي وجهته التي يريد الذهاب اليها، وبعد 
البحث والتحري تمت اعادته الى اسرته القاطنة في 

احدى االمارات المجاورة.

08
قــال الفريق خميس مطــر المزينة، القائد 
العــام لشــرطة دبي، إن الشــرطة ال تألو 
جهدا في تطوير الكوادر البشرية ودعمها 
بأفضــل الكفــاءات عبــر سياســة تأهيل 
وفق منهجية علمية ترفع مســتوى األداء 
والكفــاءة، مشــدداً على ضرورة ترســيخ 
التــي  العلميــة  والنظريــات  المعــارف 
يكتســبها الخريج من دراســته في الواقع 
العملي، وتطوير العمل وتحديثه باستمرار 
العلمية  الدراســات والبحــوث  من خالل 

ودعمها بالتطبيقات العملية.
جــاء ذلــك خــالل تهنئتــه المثابرين من 
أبنــاء القيادة العامة لشــرطة دبي الذين 

تميــزوا بإنجازاتهــم في المجــال اإلداري 
والعلمــي والتقنــي، وتخرجــوا من أرقى 
الجامعات العالميــة في تخصصات علمية 
حديثــة تدعــم العمل الشــرطي واألمني 
في مواجهــة الجريمة ومكافحتها وتقديم 
الجنــاة للعدالــة، وتوفير األمــن واألمان 
لجميع المقيمين على هذه األرض الطيبة.

وأثنى الفريق المزينــة على تميز النقيب 
الدكتــور المهنــدس محمد علي القاســم 
لحصولــه علــى درجــة الدكتــوراه فــي 
الهندســة الجنائية من جامعــة دندي في 
المملكــة المتحــدة، فــي رســالة بعنوان 
الجنائية للتحقيق في  الهندســة  «أساليب 

حرائق المنشــآت الخرســانية»، كما اثنى 
علــى جهود النقيب الدكتور خالد ســيف 
الرحبــي لحصوله على درجــة الدكتوراه 
عن رســالته التي قدمها بعنوان «الدالالت 
األمنيــة في ضــوء الســيرة النبوية» من 
جامعة ابــن زهر في المملكــة المغربية 

الشقيقة.
وأكد أن أبناء الوطن سيسخرون الحصيلة 
العلميــة في تطوير مواقع العمل على كل 
األصعدة بما يلبي تطلعات القيادة العامة 
لشــرطة دبي بأن تكون المؤسسة األمنية 
المتميــزة، مثمنــاً قــدرة اإلدارة العامــة 
لألدلة الجنائية وعلم الجريمة على كشف 

الوقائــع والحقائق فــي القضايا المعقدة، 
ومواكبتها ألحدث ما توصل إليه العلم.

واســتمع القائــد العام لشــرطة دبي من 
القاســم والنقيــب خالد  النقيــب محمد 
الرحبي لشــرح عــن تجربتهما الدراســية 
واألبحاث العلمية التــي قدماها وآخر ما 
توصــل إليــه العلم في مجال دراســتهما، 
كما وناقــش جوانب التدريب العملي في 
المؤسسات األمنية العالمية، مطالباً بإجراء 
مقارنات مرجعية بينها وبين شرطة دبي، 
وبتحديث المعلومات باســتمرار بالقراءة 
دبي - البيان  واألبحاث. 

■ خميس المزينة خالل تكريم محمد القاسم  |  من المصدر 
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تســتقبل مراكز التدريب المختلفة بالقيادة 
العامــة للقــوات المســلحة اليــوم مجندي 
الدفعة السادسة للخدمة الوطنية والتي تضم 
الحاصلين على شــهادة الثانويــة العامة في 
العــام الدراســي ٢٠١٥ - ٢٠١٦ من الذكور 
فقــط. وســيتم اســتقبال منتســبي الدفعة 
الجديدة في ســاعة مبكــرة من صباح اليوم 
فــي ٤ مراكــز تدريب على مســتوى الدولة 
هي: معســكر ليوا بالقرب مــن مدينة زايد 
في المنطقة الغربية ومعسكر العين بالقرب 
من «بوادي مول» ومعســكر ســيح اللحمة 
بالعين بالقرب مــن المنطقة الصناعية على 
طريق رماح ومعسكر المنامة بعجمان على 
طريق الشارقة - الذيد.وانتهت هيئة الخدمة 
الوطنية واالحتياطية من كافة االستعدادات 
المطلوبــة الســتقبال الدفعة السادســة من 
المجنديــن بعــد انتهائهــا مــن إجــراءات 
التســجيل والفحص الطبي لمنتسبي الدفعة 
الجديدة. وســيخضع المجندون خالل فترة 
تدريبهم األساســي إلى تدريبات عســكرية 
وميدانيــة مختلفــة، وتمارين لياقــة بدنية 
وجســدية منوعــة، إلى جانــب العديد من 
المحاضرات األمنية والوطنية سيتلقونها على 
أيدي مدربين متخصصين بهدف تعزيز القيم 
الوطنيــة، وتعزز لديهم قيم الوالء واالنتماء 
للوطــن والقيــادة.  واكدت هيئــة الخدمة 
الوطنيــة واالحتياطية أن النهج المعمول به 

في مشــروع الخدمــة الوطنيــة يهدف إلى 
إعداد وتأهيل أبناء الوطن للتحلي بالمعرفة 
والعلــم والشــجاعة واإلقدام علــى حماية 
الوطــن وصونه ضد أية أفكار ســلبية تدعو 
إلى المســاس بســالمة أرضه، األمــر الذي 
تمكن خريجو وخريجات الدفعات الســابقة 
من إثباته في فترة زمنية قياســية، والنجاح 
المستمر لهذا المشــروع ما زال يتطلب منا 

جميعاً مضاعفة الجهود.

وقامت هيئة الخدمــة الوطنية واالحتياطية 

بتطويــر البرنامــج التدريبــي اســتراتيجياً، 
حيــث تأخذ معايير التدريــب بكافة جوانبه 
ومختلــف أســاليبه حيزاً كبيراً مــن اهتمام 
الهيئــة وتعتبــر فــي مقدمــة أولوياتها في 
سبيل تطوير مشروع الخدمة الوطنية بشكل 
مســتمر، ويتركــز القصــد كذلــك في وضع 
المدروس  والتخطيــط  الصحيحــة  األســس 
علــى المــدى القريب والبعيــد، يتوافق مع 
توجهات ورؤى قيادتنا الرشــيدة واألهداف 
االســتراتيجية للخدمة الوطنيــة عن طريق 
تخطيط مبني على تحليل واقعي لما شهدته 

الدفعات السابقة للخدمة الوطنية.

وقامت القيادة العامة للقوات المســلحة 
ممثلــة بهيئة الخدمة الوطنيــة واالحتياطية 
بزيــادة المــدة القانونية للخدمــة الوطنية 
التــي أقرها القانون االتحــادي رقم ٦ للعام 
٢٠١٤ بشــأن الخدمة الوطنية واالحتياطية، 
للمواطنين الذكور واإلناث من حملة شهادة 
الثانوية العامة فأعلى، لتصبح ١٢ شهراً بدًال 
من ٩ أشــهر، وذلك بموجــب القرار الصادر 
عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيــان ولي عهد ابوظبي نائب القائد األعلى 
للقوات المسلحة، ويطبق هذا القرار اعتباراً 

من تاريخه. 

ونال القرار ترحيب واستحسان ابناء الوطن 
مــن اولياء امور ومن هم في ســن التجنيد 
والذين يطبق عليهم قانون الخدمة الوطنية 
واالحتياطيــة واعتبروا زيــادة مدة الخدمة 
فرصة مناسبة لقضاء فترة اطول في الخدمة 
والتي تســاعدهم على اكتســاب المزيد من 
المهارات والقدرات البدنية والعسكرية التي 
ال تتاح إال من خالل مدرسة الرجولة والعزة 
والشــرف واداء الواجب في صفوف القوات 
المســلحة او وزارة الداخليــة او جهاز امن 
الدولــة او اداء الخدمــة البديلة ليكون ابناء 
الوطــن دائما علــى أهبة االســتعداد لبذل 

الغالي والنفيس لرد الجميل للوطن.

الوطنية واالحتياطية  وقالت هيئة الخدمــة 
انه يتوجب علــى المجندين اصطحاب هذه 
االدوات والمالبــس لدى توجههم إلى مراكز 
التدريب في حقيبــة صغيرة عدد ١ مالبس 
رياضية «بنطلون أسود وفانيلة بيضاء» وعدد 
١ حذاء رياضة أبيض خاص بالركض وعدد ١ 
حــذاء نايلون «نعال» باللــون األزرق وعدد 
٤ جــوارب وعدد ٢ وزار مــع فانيلة داخلية 
ومعدات النظافة الشخصية صابون، معجون 
أســنان، فرشــاة، شــامبو، قصاصة والسماح 
بجلــب الهواتــف النقالــة بــدون كاميرات 
ويمنع جلب أي مهمات أو مقتنيات ســوى 

ما سبق ذكره.

■ علي غانم خالل لقائه ضباط مركز شرطة المرقبات  |  من المصدر

أكّد العميد الدكتــور صالح عبد الله مراد 
مديــر اإلدارة العاّمــة للموارد البشــريّة 
بالوكالة حرص شــرطة دبي على إســعاد 
موظّفيها، وســعيها الدائم لتعزيز التواصل 
بين الرؤساء والمرؤوســين للوقوف على 
أهــم متطلّباتهــم وما يحقق لهــم الّراحة 
والســعادة، وقال إن االجتماع بين إدارتي 
الموارد البشــريّة وكاّفــة الموظّفين يفتح 
بابــا للحــوار واإلنصــات لتحقيــق الرضا 

الوظيفي بمصداقّية وشفافّية.
جــاء ذلك خالل اجتماعــه مع موّظفي 
العســكرّيين  مــن  والمراكــز  اإلدارات 
والمدنّييــن بقاعة حمــدان بن محمد في 
مقر القيادة، بهدف االستماع إلى طلباتهم 
وأهــم المعّوقات التــي تقف بينهم وبين 

شعورهم بالّرضا والســعادة، موّضحاً لهم 
أن اإلدارة مستمّرة في تقديم المبادرات 
والبرامج التي من شأنها أن تلّبي مطالبهم 
واحتياجاتهــم، وســعيها الحثيــث لطلب 
تعديــالت ترضي طموحهم وتحّســن من 

وضعهم المهني.

وأضــاف العميد صالــح أن القيادة بدأت 
منذ عــام ٢٠١٢ العمل على تحقيق الرضا 
الوظيفــي لكافة العامليــن فيها، حيث تم 
اســتحداث أول وحــدة تنظيمّيــة معنّية 
بالرضــا الوظيفي، مؤكّداً أن شــرطة دبي 
اســتطاعت تحقيق المعادلة الّصعبة بنيل 
سعادة الموظّف والمتعامل على حّد سواء 
مــع األخذ بعين االعتبــار التحّديات التي 
تواجههــا، ذاكراً معّدل الرضــا العام الذي 

حّققتــه حكومة دبي ضمــن إطار مبادرة 
«الســعادة» التي أطلقها صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، والــذي وصل إلى ٩٥٫١٪ عام ٢٠١٥ 
بعدمــا كان ٦٤٪ عــام ٢٠٠٨ األمــر الذي 
يدّل على نجاح الحكومة في تحقيق أعلى 
درجات الســعادة لموظفيهــا. وفي نهاية 
الّلقاء، اســتمع العميــد صالح إلى طلبات 
وشــكاوى الموّظفين كافة مــن المدنيين 
والعســكريين، المواطنيــن والمقيميــن، 
واحتياجاتهم  الشــخصّية  بياناتهم  مسّجال 
ليتــم االطالع عليهــا وإيجاد حلــول لها، 
ورفع البعض منها إلى جهات االختصاص، 
إلى جانــب توضيحه مجموعة من قوانين 
وأنظمة شــرطة دبــي ليتمّكن الموّظفون 

من معرفة واجباتهم وحقوقهم. ■ خالل االجتماع مع موظّفي اإلدارات والمراكز  |  من المصدر

يؤدي مركز الشــرطة المتنقل عمله 
فــي الفتــرة الصباحيــة بالقرب من 
دائــرة التنميــة االقتصاديــة ودائرة 
األراضي واألمالك، بينما يتواجد في 
آخر النهار بالقرب من ســيتي سنتر 

وشاطئ الممزر وشارع الرقة.

■ شباب الوطن خالل التحاقهم في إحدى دفعات الخدمة الوطنية  |  أرشيفية 
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البحث عــن النحافة العاجلــة والمعاناة 
من الســمنة المفرطة يدفعان المصابين 
بداء البدانة لتجربة طرق جراحية ال تخلو 
من أخطار، أبرزها عمليات قص المعدة، 
أو ربط المعدة أو تحويل مســار المعدة 
، وهي وإن كانــت في المعايير العالمية 
ال تتجــاوز خطورتهــا حد الـــ2% إال أن 
دخولها سوق األطباء التجار الباحثين عن 
الثراء الســريع قد يرفــع درجة خطورتها 
ومضاعفاتهــا إلى 40% وبــدل أن يخرج 
المريض بجســم رشــيق فإنــه قد يخرج 
بعاهــة مســتديمة أو قد تصــل إلى حد 

الوفاة تحت مبضع الجراح.
هــذه العمليات أصبحت اليــوم أكثر ما 
الحكومي  القطاعين  يطرق مستشــفيات 
والخاص في الدولة، وتحظى بإقبال الفت 
من قبل شرائح عمرية مختلفة، تتصدرها 
فئة الشــباب الذين يشــكلون 37% من 
المصابيــن بداء البدانــة المفرطة، كما ال 
تقتصر زيادة الوزن على الذكور فقط، بل 
تشــمل اإلناث أيضاً وحتى صغار الســن، 
وتؤكــد اإلحصائيات في مستشــفى دبي 
مثًال أن المواعيد في المستشفى محجوزة 
حتــى نهاية العام وشــهرياً يتم إجراء 50 
لمواطنين ومقيمين تصل  عملية تقريبــاً 
أوزانهــم إلــى أكثر مــن 140 كيلوغراما، 
وهو ما أكدته مديرة قطاع المستشفيات 
المجتمــع  الصحــة ووقايــة  وزارة  فــي 
الدكتــورة كلثوم البلوشــي التي قالت إن 
المستشفيات التابعة للوزارة أجرت العام 
الماضــي 500 عملية، مــع تأكيد الوزارة 
أنهــا وضعــت معاييــر محــددة لتنظيم 
عمليات جراحة الســمنة في مستشفياتها 
وطالبت األطبــاء االلتزام بها، انطالقاً من 

حرصها على أمن وسالمة المتعاملين.
وقد طرحت حادثة وفاة شــاب في رأس 
الخيمــة، مؤخراً، بعــد اجرائه عملية قص 
للمعدة أسئلة عديدة ومنها: أين المعايير 
الملزمــة لألطبــاء، وَمــن هــم األطبــاء 
المســموح لهم بإجراء العملية، وهل كل 
المستشــفيات مؤهلة إلجــراء هذا النوع 

من العمليات؟.

الدكتور يوســف الســركال وكيــل وزارة 
الصحة ووقاية المجتمع المســاعد لقطاع 
المستشفيات أكد أن الوزارة شكلت لجنة 
استشــارية قامت بوضــع معايير محددة 
لتنظيــم عمليــات جراحــة الســمنة في 
مستشفيات الوزارة، مشيراً إلى أن مشكلة 
السمنة عالمية وأن اإلقبال على جراحات 
الســمنة قد تزايد في العامين األخيرين، 
األمر الذي يتطلب مواجهتها، كما تحتاج 
إلــى توعية عالية المســتوى لكافة أفراد 
المجتمــع، ويفرض علينا ضــرورة تقنين 
العمليــات التــي تجرى في هــذا الصدد 
ووضع إرشــادات تتضمــن معايير تحدد 
من الذي يجب أن يســتفيد من عمليات 
المخولة  والمستشــفيات  السمنة  جراحة 

بإجرائها. 
وأكــد الســركال أن سياســة التعامل مع 
جراحــات الســمنة تأتــي ضمــن خطــة 
متكاملــة لقطــاع المستشــفيات لتنظيم 

فــي  المقدمــة  العالجيــة  الخدمــات 
مستشــفيات الــوزارة وفــق بروتوكوالت 
طبية معتمدة علمياً وعالمياً وعلى األدلة 

المبنية على البراهين.
وتتمحور السياسة حول المعايير الواجب 
توفرها فــي المستشــفيات المصرح لها 
بإجراء عمليات الســمنة والطاقم الطبي 
المخــول بذلك من حيــث توفر الـتأهيل 
باإلضافــة  العمليــة  والخبــرة  العلمــي 
للشــروط الواجب توفرها فــي المريض 
ليتم إجــراء العملية لــه بحيث ال تكون 
مجــرد إجراء تجميلــي فقط بل يجب أن 

تكون هناك دواع طبية معتمدة إلجرائها.
وأشــار إلــى أن عــدد العمليــات التــي 
تــم إجراؤها فــي المستشــفيات التابعة 
للــوزارة وصــل العام الماضــي إلى 500 
عمليــة تنوعت مــا بين قــص أو تكميم 
المعــدة وتحويــل مســار المعــدة وهو 
مــا يؤكــد أن هناك مشــكلة كبيــرة في 
المجتمــع، ناجمــة بالطبــع عــن تغيــر 
األنماط الغذائية واالعتماد على الوجبات 
الســريعة التي تحتوي على كميات كبيرة 
مــن الكربوهيدات قابلهــا في ذلك عدم 

ممارسة األنشطة البدنية.

الدكتــورة كلثوم البلوشــي مديــر إدارة 
المستشــفيات قالت بدورهــا إن الوزارة 
عقدت عدة ندوات لتوعية المعنيين من 
الجراحين في الوزارة بالسياسة والمعايير 
الموضوعــة وتم تصميم ســجل يتم فيه 
تدوين كافــة المعلومات عــن جراحات 
السمنة التي يتم إجراؤها في مستشفيات 
الحاالت ومراقبة  لمتابعــة  الوزارة وذلك 
االلتزام بالمعايير التــي تم وضعها ويتم 
عمــل تدقيق دوري لمراقبــة مدى التزام 
المستشــفيات والفريــق الطبــي بهــذه 
المعايير مشددة على ضرورة االلتزام بها. 
وأكد الدكتور عيسى معلمي رئيس فريق 
عمل االستشــاريين، استشــاري الجراحة 
العامة في مستشــفى الكويت بالشــارقة 
الذي قــام بوضع المعاييــر، أن المعايير 
المعتمــدة في السياســة تتطلب إخضاع 
المريض لفحص دقيــق لبيان توافقه مع 
المعايير المطلوبة ومدى الحاجة للعملية 
ومنها وزن الجسم ســمنة مفرطة وأن ال 
يقل مؤشر كتلة الجسم عن 35، (تقسيم 
الــوزن بالكيلوغــرام على مربــع الطول 
بالمتــر) واألمــراض المصاحبــة وغيرها. 
كما يجب عدم قبول أي شــخص لجراحة 
الســمنة إال إذا كان قد حاول في السابق 
وســائل أخــرى لتنقيص الــوزن كالحمية 

الغذائية والرياضة واألدوية، كما سيجري 
إخضــاع المتعامل لبرنامج طبي وتأهيلي 
معتمد لعدة أســابيع قبل إجراء العملية 
باإلضافة لبرنامج غذائي دقيق قبل وبعد 

العملية. 
واشــتملت السياســة كذلك علــى مهام 
ومســؤوليات الفريــق الطبــي المخــول 
بإجراء عمليات الســمنة، كما تم تقسيم 
المستشفيات إلى مستويات وتم تحديد 
متطلبــات كل مســتوى من مســتويات 
المستشــفيات والمعايير الواجب توفرها 
فــي المستشــفيات مــن حيــث عــدد 
العمليات ومؤهالت وخبرات األطباء لكل 
مســتوى باإلضافة لالمتيــازات الممنوحة 

لألطباء.
والمعاييــر  االشــتراطات  وحول  
الواجــب توفرهــا فــي المرضــى الكبار 
والشــباب قــال الدكتور عيســى معلمي 
هنــاك برنامج لتحضيــر المرضى للعملية 
بمــا في ذلك التحضير قبــل وأثناء وبعد 
وبرنامــج  المستشــفى،  مــن  التســريح 
المضاعفات  لتجنب  المنتظمــة  المتابعة 

والتأكد من التزام المريض بالتعليمات.

الدكتور زيــد المازم استشــاري الجراحة 
العامة في مستشفى دبي أكد أن عمليات 

قــص المعــدة أصبحت شــائعة جدا في 
اإلمارات بسبب زيادة الوزن إلى ما فوق 
المعــدالت المقبولة، بدليــل أن مواعيد 
بالكامل  المعــدة محجوزة  عمليات قص 
حتى نهاية العام وشهرياً لدينا 50 عملية 
وكلهــا لشــباب مــن الجنســين (الذكور 

واإلناث ومن جميع الجنسيات). 
وقال: صحيــح أن جراحة ربــط المعدة 
تعتبــر مــن العمليــات اآلمنة، ونســبة 
المضاعفــات المتعارف عليهــا عالميا ال 
تزيد عــن 2% ولكن في بعــض المراكز 
ربط  عمليات  تحولــت  والمستشــفيات 
وقــص المعــدة إلى تجــارة رابحة، إذ ال 
تســتغرق العملية أكثر مــن 20 دقيقة، 
وتصل تكاليفهــا إلى 35000 درهم وفي 
بعض الدول المجاورة تجرى بأسعار أقل 
بكثير، الفتا إلى أن بعض المراكز تنشــر 
إعالناتها عبر وسائل التواصل االجتماعي 
واإلنترنت معلنة تحطيم األسعار لجذب 
الخليجيين، وأضاف أنــه تبين من خالل 
بعض الحاالت التي يتم متابعتها حدوث 
مضاعفات خطيرة ناجمة عن اســتخدام 
نفــس األجهــزة والمعــدات ألكثــر من 
بتعقيمهــا، األمر  مريض وتكتفــي فقط 
الــذي يســبب مضاعفات خطيــرة أقلها 

االلتهابات الفيروسية والبكتيرية. 
المضاعفات المحتملة لهذا  وقال: عالمياً 
النوع من العمليــات هو 2% ولكنها قد 
تصل إلى 40% في حال أجريت في تلك 
المراكز من قبل أطباء الثراء السريع وقد 

تؤدي إلى الوفاة.
ويضيــف المازم: لدينا في مستشــفيات 
الصحــة حاالت عدة ألشــخاص مــا زالوا 
يعانون مــن مضاعفات تلــك العمليات 
ألنهم استرخصوا الســعر 20000 درهم، 
من قبل أطباء غير مؤهلين، الفتاً إلى أن 
البرتوكــوالت العالمية تقــول بأنه يمكن 
اجــراء عملية ربط أو قــص المعدة في 
حال كانت كتلة الجســم لدى الشــخص 
مصابــاً  كان  اذا   35 أو   ،40 مــن  أكثــر 
بالســكري، ولكن ما يجري فــي المراكز 
أنها تجرى ألشــخاص كتلة أجسامهم تقل 

عن 30.

وأضاف: تنفيذ العمليــة الجراحية تحت 
تأثير مخدر عام، قد يحمل بعض المخاطر 
عنــد تطبيقــه، حســب طبيعة أجســام 
األشخاص، كما قد تحدث مخاطر أخــرى 
كانتقال العــدوى أثناء القيام بالعمليــة، 
وقد تنتــج آالم في المعــدة، كمــا قــد 
تزيــد مخاطر التعــرض للقرحــة، بعــد 

االنتهــاء مــن العمليــة الجراحيـة.
وقــال من المضاعفات األخــرى التي قد 
تحــدث بعــد العمليــة انــزالق القطعة 
المربوطة بالمعــدة عن موقعها األصلي، 
ممــا يؤدي إلــى حدوث تهيــج ونزيف 
داخلــي، باإلضافــة إلى الســماح للمواد 
الغذائيــة بالدخول إليهــا، وإلغاء فائدة 
ربطهــا، كما قد تعلق القطعة في منطقة 
أسفل البطن، مما يسبب انسداداً، يتطلب 
عمليــة جراحيــة إلزالتــه، وقــد تتعرض 
القطعــة أيضــاً إلــى ضعف فــي قوتها، 
بحيث تزيد قدرتها على تســريب بعض 
المــواد الغذائية، والتي يلزم اســتبدالها 

لحل المشكلة نهائيا.
وينصــح الدكتور زيد المازم األشــخاص 
الذيــن يفكرون بإجــراء العملية التريث 
قليال واتبــاع برنامج حمية غذائية معينة 
توصف مــن الطبيب بالتعاون مع خبيرة 
التغذية لمدة شهرين أو ثالثة وفي حال 
عدم االستجابة للبرنامج الغذائي فيفضل 
اختيار مركــز معروف وطبيب مشــهود 
لــه بالكفــاءة والخبــرة دون النظر إلى 
تكلفــة العملية ألن حياة اإلنســان أغلى 

من المال.

أصبحت الِســـمنة من أخطر األمراض التي تواجه املجتمع وتهدد الصحة بشـــكل عام، فهي بوابة ألمراض عدة مثل: 
الســـكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، وتآكل املفاصل، وصعوبة التنفس خاصة أثناء النوم، وارتجاع حامض 

املعدة إىل املريء، واالكتئاب، وانخفاض الخصوبة، واضطرابات الدورة الشهرية لدى اإلناث، وغريها.

عملية تتصل بالســـمنة يف 
العام  الوزارة  مستشفيات 

املايض

 500
عملية شهرياً يف 

مستشفى ديب

 50
يف  العملية  كلفـــة  درهـــم  ألـــف 
من  وأكرث  الحكومية  املستشـــفيات 

35000 يف «الخاص»

25
18 إىل 55 عامـــاً أعامر 

املرىض

55-18

إعداد: عامد عبد الحميد - غرافيك: محمد أبوعبيدة

  %85-60
فقدان الـــوزن الزائد ملعظم املرىض 

85% بعد سنتني
من مرىض السكري الفئة الثانية 
الذين خضعـــوا لعملية تحويل 
مســـار املعدة تتحســـن لديهم 

نسبة السكر يف الدم

يســـتطيع املرىض التوقف عن تناول 
أدوية الســـكري بعـــد عملية تحويل 

مسار املعدة

يتوقـــف معظم املرىض 
عن الشـــخري بعد إجراء 
الوزن  فقـــدان  جراحة 

بأشهر قليلة 

 9
من 10 مرىض يفقدون أكرث من نصف 

وزنهم الزائد نهاية العام األول

 %75
من مرىض ضغط الدم املرتفع تختفي 

لديهم األعراض يف غضون أيام

 %10
الضغط  يتحســـن  املرىض  من 

لديهم رسيعاً

 %80
من مرىض ارتفاع الكوليسرتول أو الدهون 

الثالثية تتحسن حالتهم يف أشهر

الوزن الطبيعي
24.5 - 18.5

الوزن الزائد
29.5 - 25

السمنة
30 أو أكرث

■  يوسف السركال

■ زيد المازم

■ كلثوم البلوشي 

 –

حذرت هيئــة الصحة في أبوظبي من تزايد 
معدالت السمنة بين طلبة المدارس، مشيرة 
إلى نتائج الدراســة الميدانية التي أجريت 
بالتعــاون من منظمة الصحــة العالمية في 
الدولة قبل 5 ســنوات حيث قدرت نســبة 
انتشــار الســمنة بين الفئة العمرية لطالب 
المــدارس بين 13 - 15 ســنة بنحو %39.9 
من الطــالب.  ووفقــاً إلحصائيــات الهيئة 
فإن مؤشــر الســمنة يزداد مــع العمر مما 
يدعــو للقلق حيــث إن واحــداً من كل 3 
أطفال في ســن الدراسة يعانون من زيادة 
الوزن، ويعد السبب األساسي لزيادة الوزن 
والســمنة هو اختــالل تــوازن الطاقة بين 
الســعرات الحراريــة التي تدخل الجســم 
والســعرات الحرارية التــي يحرقها، وعلى 
المستوى العالمي هناك زيادة في مدخول 
بالدهون  الطاقــة والغنية  الكثيفة  األغذية 
مع زيادة في الخمول البدني بســبب عدم 
الحركة بسبب تغير أنماط العمل، ووسائل 
النقــل المتغيــرة وارتفاع نســبة العمران 
الحضــري وغالبــاً ما تكــون التغييرات في 

النظــم الغذائيــة وأنماط النشــاط البدني 
ناتجة عــن التغيرات البيئيــة والمجتمعية 
المرتبطــة بالتنمية وعدم اتباع سياســات 
داعمة في قطاعات مثــل الصحة والزراعة 
والنقل والتخطيط العمراني والبيئة وتجهيز 

األغذية، والتوزيع والتسويق والتعليم.

وأشــارت الهيئــة إلى جهودهــا في حملة 
«صحتــي في غذائــي» و«نشــاطي» التي 

تتماشــى مــع التطلعات المشــتركة لصنع 
جيل يسلك طريقه إلى أسلوب حياة صحي 

ويمارس األنشطة البدنية. 
ومــن ضمــن جهــود الهيئة فــي حملة 
صحتــي في غذائي ونشــاطي، العمل على 
تعزيــز وجبــة الغــداء الصحــي المحضر 
فــي المنزل عن طريــق تقديــم النصائح 
والمقترحات لألمهــات حول األغذية التي 
يجــب توفرها في حقيبة الغــداء لطفلها، 
وذلك لــدور الغــذاء الصحــي والوجبات 

واألغذية الصحية في تحسين صحة وعافية 
الطــالب ممــا يمكنهم من النمــو بصورة 
سليمة والتعلم واالستيعاب على نحو جيد.

وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن الســمنة 
زادت في العالم بأكثر من الضعف منذ عام 
1980 وفي العام الماضي كان أكثر من 1.9 
مليار بالغ، من ســن 18 عاما فأكثر يعانون 
مــن زيادة في الــوزن، وكان أكثر من 600 

مليون شخص منهم مصابين بالسمنة.
وعلى صعيد آخر أكدت دراسة لباحثين 
في مركز امبريال كوليدج لندن للســكري 
في أبوظبي والمركز الوطني لطب األطفال 
بواشــنطن أنه يمكن لجراحة الســمنة أن 
تنجح لــدى األطفــال الذيــن يعانون من 
خلــل جيني نــادر يعرض هــؤالء األطفال 
لخطــر الســمنة المفرطــة. وكان االعتقاد 
لــدى المختصين في قطاع الرعاية الصحية 
أن الجراحــة ال تســهم فــي تحســن حالة 
األطفــال الذيــن يعانون من هــذا الخلل 
قبل الكشــف عن نتائج هذه الدراسة التي 
تعتبر األولى من نوعها التي تســلط الضوء 

علــى العــالج الجراحي لهــؤالء المرضى. 
وشملت الدراسة ثالثة أطفال من اإلمارات 
وطفل مــن الكويت وأظهرت أن الخضوع 
للعمليات الجراحية لعالج السمنة أدى إلى 
فقدان الوزن بشكل كبير وتحسن ملحوظ 
في صحة األطفــال الذين يعانون من هذا 

الخلل الجيني.

وخضع للجراحة مريضان يبلغان من العمر 
4 و 8 ســنوات فــي المركــز الوطني لطب 
األطفــال بينمــا خضــع الطفــالن اآلخران 
للجراحــة في مستشــفى آخر حيــث تلقيا 
الرعاية الالزمــة بعد ذلك في مركز امبريال 
كوليدج لندن للسكري في أبوظبي وقلصت 
الجراحة التي تعرف بتكميم المعدة الرأسي 
حجم المعدة بشــكل دائم بنسبة 80% أو 
أكثــر. والنتائج التي خرجت بها الدراســة 
زودت المرضــى الذيــن يعانــون من هذا 
الخلل الجيني وغيره من األمراض ببصيص 
مــن األمل وفتحــت الباب أمــام خيارات 
عالجيــة يمكن اكتشــافها وتقديمها لهؤالء 

األطفال.

قــال الدكتــور زيد المــازم إن الطبيب يلجأ لعمليــة ربط المعدة 
فــي حاالت وظروف محددة ومنهــا تعرض المريض لخطر اإلصابة 
بأمراض القلب والســكري، وارتفاع ضغط الــدم، وتوقف التنفس 
أثنــاء النــوم، عندها تســاعد الجراحــة على فقدان الوزن بشــكل 
ســريع وملحوظ خالل السنة األولى، وتظهر الفوائد الصحية بشكل 
ملموس ولكن شريطة أن يبقى الشخص على تواصل مع اختصاصي 
التغذية بشــكل دائم وفي حال ظهور أي أعراض يجب على الفور 

مراجعة الطبيب المختص.

أرجعــت هيئة الصحة فــي أبوظبي البدانة عنــد األطفال لعدة 
أســباب أهمها التغذيــة المفرطــة للطفل رغبة فــي أن يتمتع 
بصحــة جيدة، ومكافأة الطفل بالحلويات واألطعمة غير الصحية 
كنوع من التشــجيع على األداء، وســهولة حصــول األطفال على 
المشــروبات الغازيــة ورقائــق البطاطــا واألكياس المقرمشــة 
والحلويات والشــوكوالتة، كمــا قد ترجع نســب ضئيلة للبدانة 

لخلل طبي في الغدد أو أسباب جينية.



تحفل مدينة العين الخضــراء بالعديد من 
األماكــن القديمــة والعريقة، ولــكل منها 
مــاٍض يدعو إلــى الفخر، ولــكل منها أيضاً 
قصــة خاصة ُتروى بأحــرف االعتزاز، ومنها 
قلعــة الجاهلــي التــي توفر للزائــر اليوم 
فرصــة فريدة لتجربة ومعايشــة تفاصيلها 
المنســوجة بعراقة. ِلــم ال؟ وهي تعد من 
كبرى القــالع التقليدية المبنية من الطوب 
الطينــي فــي مدينــة العين، وأحــد أقدم 
المعالم التاريخية في دولة اإلمارات، حيث 
تحظــى بمكانة مهمة فــي تاريخ وحضارة 
مدينــة العين ودولة اإلمــارات ككل.وتبرز 
أهميتها التاريخية من خالل بنائها من ِقَبل 
الشيخ زايد بن خليفة (زايد األول) في عام 
1891، وانتهــى من بنائها فــي عام 1898 
(1316هـــ)، وهــو التاريخ المســجل على 

لوحة خشبية عّلقت عند مدخل القلعة. 
 «البيــان» زارت قلعــة الجاهلي، وكان 
في استقبالها طارق جمعة البلوشي، منسق 
خدمــات الزوار فــي القلعة، الذي شــرح 
تفاصيلهــا الثرية، إلى جانــب تطرقه إلى 
النقطــة األهم، وهي األمــور التي أّهلت 
قلعة الجاهلي لتنال جائزة «تيرا» العالمية. 

واســتخدمت قلعة الجاهلــي مقراً للقوات 
المســلحة لتعزيــز األمن واالســتقرار في 
المنطقة الشرقية من إمارة أبوظبي والدفاع 
عن الحدود الشــرقية للبــالد منذ منتصف 
الخمســينيات حتــى قيــام اتحــاد دولــة 
اإلمــارات في 1971، حيث خضعت القلعة 
لعمليات ترميم عبر السنين حتى افتتحت 

أبوابها عام 2008 متحفاً للزوار.
وأوضح طارق البلوشي أن القلعة كانت 

في البداية مقراً إلقامة العائلة الحاكمة في 
أشــهر الصيف بعيداً عن حرارة الســاحل 
ورطوبتــه، ثــم أصبحــت فيما بعــد رمزاً 
لالســتقرار السياسي الذي رّســخه الشيخ 
زايــد بن خليفة (زايــد األول) خالل فترة 

حكمه (1855– 1909).
وفي مطلع عام 1955 حتى عام 1971، 
اســتخدمت القلعة مقراً للقوات المسلحة 
فــي المراحل األولــى من تأسيســها التي 
اضطلعــت بتعزيز األمن واالســتقرار في 
المنطقــة الشــرقية مــن إمــارة أبوظبي 
والدفــاع عــن الحــدود الشــرقية للبالد. 
وفــي عــام 1975، بــدأت دائــرة اآلثــار 
والسياحة في العين، التابعة لهيئة أبوظبي 
للســياحة والثقافــة، فــي عمليــة ترميم 
القلعة للمحافظــة عليها وتأهيلهــا ثقافياً 
وســياحياً، لتكون قادرة علــى القيام بهذا 
التنمــوي. وفي فتــرة الثمانينيات،  الدور 
تغير استخدام القلعة مرة أخرى، فأصبحت 

ســاحتها الكبيــرة مكاناً لتنظيــم مختلف 
الثقافيــة والتراثية، كما أضيف  الفعاليات 
البرجين  بيــن  القائــم  الحالــي  المدخــل 

الكبيرين.

وأضاف البلوشــي: «تتكون قلعة الجاهلي 
من مبنيين رئيســين، هما القلعة المربعة 
والبرج الدائري، وتوجد القلعة المربعة في 
الربع الشــمالي من مبنــى قلعة الجاهلي، 
وتشّكل الجزء األساسي منه، وطول ضلعها 
35 متراً، ولها أربع واجهات تعلوها فتحات 
للبنادق، وصفٌّ من الشــرفات المثلثة. تم 
بناؤها من قبل الشــيخ زايــد األول ما بين 

1891 حتى 1898.  
أبراجاً  المربعــة األصلية  القلعة  وتضم 
دائريــة فــي ثالث من زواياهــا، في حين 
تحتضــن الزاوية الرابعة مجلســاً للشــيخ 
يمــارس فيــه مهامــه اليومية ويســتقبل 

فيــه الضيوف الرســميين والمواطنين في 
الفترتين الصباحية والمســائية. أما البرج 
الدائــري، فهــو منفصل، ويقــع على بعد 
50 متــراً إلى الشــمال الغربي من القلعة، 
ويتكــون من أربع طبقات متحدة المركز. 
وُصمم هذا البــرج الفريد بطابع معماري 
المحلية،  البيئــة  يتناغم وعناصــر  مميــز 
مرتبطاً  قديمــاً  ويعكس تصميمــه تقليداً 
بتحصين واحات العيــن، حيث تم العثور 
علــى بــرج دائري الشــكل مــن التصميم 
نفســه، يعــود تاريخه إلى آالف الســنين 
فــي موقع هيلــي األثري. ومــن المرجح 
أن يكــون هــذا البــرج أقدم مــن القلعة 
المربعة ذاتها، ويبــدو أنه كان في األصل 
برجاً بسيطاً للمراقبة تم تعزيزه فيما بعد 
بالتحصينات لحراسة الواحة وحمايتها من 
المغيريــن. وفي وقتنا الحاضر، أصبح هذا 
البرج في قلعة الجاهلي رمزاً حضارياً من 

رموز الدولة.

أشرفت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة 
على إعادة ترميــم القلعة التي اعتبرتها 
وجهــة ثقافيــة ومعلمــاً ســياحياً بارزاً 
يســتقطب الزّوار والسائحين في مدينة 

العين.
واتبــع التصميــم الهندســي الجديد 
للقلعــة المخطــط التاريخــي القديــم 
للمبانــي  األصليــة  والمنافــذ  للقلعــة 
التي أضيفت خالل  التاريخية، فاألروقة 
الثمانينيــات تم إغالقهــا بالزجاج، فيما 
أنشئت أماكن جديدة لتنظيم العروض، 

إلى جانب مركز خاص بالزوار. 
كمــا اعتمــدت عمليــة البنــاء على 
حجارة الطيــن التقليدية وجبس الطين 
وســعف النخيــل، مع إعادة اســتعمال 
إذا تطلب  المتوافــرة  القديمة  المــواد 

األمر ذلك. 

وللتحكــم في درجة الحــرارة داخل 
المبانــي، تــم الجمع بنجــاح كبير بين 
أقدم  الحديثــة وبعض من  التكنولوجيا 
الطــرق التــي عرفهــا اإلنســان، مثــل 
طوب الطين الــذي يعد من مواد البناء 
القديمــة، ولــه خاصيــة عــزل مميزة، 
حيث يســاعد على إبقاء حــرارة النهار 
خارجــاً، ويعــادل الفرق بيــن درجات 
حــرارة النهار والليل. وأضيف على هذا 
الحرارة  الطبيعي فــي درجات  التحكم 
دمُج أنابيب المياه الباردة داخل جبس 
طين الجدران. وهــذا المزيج المتكون 
من جــدران الطــوب الطينــي والمياه 
الباردة المتدفقة داخل األنابيب يساعد 
علــى إبقاء درجة الحرارة الداخلية عند 
حــد مريح وثابت ال يتجــاوز 22 درجة 

مئويـة.

■ صورة للقلعة تعود إلى عام 1948 التقطها الرحالة البريطاني مبارك بن لندن 

■  قلعة الجاهلي ظلت شامخة برغم تعاقب السنين | تصوير: عمران خالد  

■ هندسة متناهية في الدقة استطاعت أن تحرز أغلى األلقاب

■ القلعة في ذاكرة األجيال المتعاقبة 

نالت قلعــة الجاهلي جائزة 
«تيــرا» العالمية في الدورة 
الدولــي  للمؤتمــر  الـــ12 
للعمــارة الطينيــة ألفضــل 
داخلي  ومخطــط  تصميــم 
في  معاصر  طينــي  لمبنــى 
وتعتبــر  الجــاري.  عامنــا 
الجائــزة  أول جائــزة تمنح 
الترابية  المعمارية  للهندسة 
مــن  برعايــة  المعاصــرة 
المجلــس الدولي للمتاحف 

التابع لمنظمة اليونيسكو.

■ طارق البلوشي 
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الشــابة  لتوجــه  معيــن  ســر  يوجــد  ال 
اإلماراتيــة نــورة الشــحي، متخصصة في 
مجــال الفيزيــاء، نحو مجــال االبتكارات 
واالختراعات الهادفة، وإنما هو حرص تام 
علــى البحث الدائم عــن التميز، موضحة 
أنهــا تجتهد لتكــون مختلفة عــن غيرها 
فــي طريقة قد يغفل عنها اآلخرون. ومن 
وجهــة نظرهــا التحفيز يكــون من داخل 
النفــس المبتكــرة ال تنتظر مــن أحد من 
يحفزهــا، وهي القناعــة التي دفعتها إلى 
العمل من أجل بلورة أفكارها إلى أشــياء 
مبتكرة تســر الناظرين، ناهيك عن الرغبة 
الكبيــرة التــي تحدوها بأن تكــون دولة 
اإلمارات ُمصّدرة لالختراعات واالبتكارات، 
فليــس أعظم مــن تصدير اختــراع ُختم 

بـ«ُصنع في اإلمارات».
ميداليــة برونزية أوضحت الشــحي، التي 
تحمل شــهادة البكالوريوس في الفيزياء، 
أن لديها 18 اختراعاً، ومنها اختراع «شتاء 
بال ضباب» الذي نافست فيه على مستوى 
الشرق األوســط، وحصلت على الميدالية 
البرونزية في مسابقة االختراعات العلمية 
المقامــة في دولة الكويــت. كما حصلت 
على لقب مخترع اإلمارات في السعودية 
بتقديمهــا جهازاً يعمل على تقليل نســبة 

الضباب في الشــتاء وإبعاده عن مرتادي 
الطريق حتى تتضــح الرؤية لهم، ويعمل 
الجهــاز بالطاقــة النظيفة ويســتغلها في 
تحــول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية 
تعمــل على إدارة المــراوح، ومنها تبخير 
جزء من الضباب نتيجــة االحتكاك الوارد 
أثنــاء التصــادم بيــن جزيئــات الضباب، 
والجــزء اآلخر يتــم إبعاده بفعــل الهواء 
القــادم من المروحة، وتــم الحصول على 
حقــوق ملكية فكرية، إضافة إلى حصولها 
علــى براءة اختراع، وتبني المشــروع من 

قبل وزارة األشغال بدبي.
وأضافت الشحي: لدي اختراعي اآلخر 
«الهيتوالكتــرك جينيرتور» حصلُت  وهو 

فيه على أفضل ورقة بحثية ُطرحت على 
مســتوى الخليــج، وهو مشــروع تحويل 
طاقــة عادم الســيارة الحرارية إلى طاقة 
كهربائيــة واســتغاللها في إضــاءة إنارة 
والمذياع  المكيــف  وتشــغيل  الســيارة 
وغيرهــا من خــالل تعبئــة بطاريات 12 
فولــت فارغة في خلفية الســيارة، وعند 
امتالئهــا يفصــل وينتقــل إلــى البطارية 
األساســية لمواصلة تعبئتهــا دون اللجوء 
إلى استبدالها في أوقات قد يصعب على 

الشخص إيجاد محطة أو ورشة. 

وقالت إن لديها أيضاً مشــروع «الفيزياء 

فــن» الــذي رفع مــن مســتوى تحصيل 
الطالبات بمــادة الفيزياء، حيث يتم من 
خاللها تقسيم الطالبات إلى 4 مجموعات، 
كما يتــم تقســيم مواضيع المــادة على 
الطالبــات فــي الحصة الدراســية، وتقوم 
كل مجموعة برســم لوحة فنية تعبر عن 
موضوعها، وفي نهاية كل عام دراسي يتم 
إصدار مجلة فنية تترجــم منهج الفيزياء 
الذي استصعبته غالبية الطالبات. وأردفت 
الشــحي: أما اختراع "روبــوت إلكتروني" 
فتم من خالل اســتغالل ألعــاب األطفال 
غيــر المرغــوب بها، الســيما التي ترمى، 
إذ قمــت باســتغاللها في عمــل روبوت 
إلكتروني كدليــل للمكفوفين، إلى جانب 

تشــكيل طاقة بديلة من خالل اســتغالل 
مادة الرصاص في توليد الطاقة الكهربائية، 
واســتغالل مــادة البالســتيك فــي توليد 
النفط، حيث توجهت الستغالل البالستيك 
مــن خالل رفــع درجة حرارتــه في نظام 
معزول عن الوســط الخارجــي، وتجميع 
مــادة النفط ليتــم اســتغاللها وتوفيرها 
في أيــام نفاذ الوقود. كمــا حرصت على 
تكوين جماعة مــن الطالبات المبتكرات، 
وتدريبهن، وتم استقطاب 12 طالبة منهن 
ضمن ســفراء االبتكار، وابتعاثهن للخارج 
إلى دول تهتم باالبتكارات، بهدف االطالع 

على أفضل الممارسات لديهم. 
وأكــدت أن الداعــم األكبــر لهــا هو 
المغفــور له بــإذن الله الشــيخ زايد بن 
ســلطان آل نهيــان، طيب اللــه ثراه، من 
خــالل كلماتــه الثريــة التي ترســخ في 
األذهان بالحرص على اإلخالص والتفاني 

على خدمة الدولة.
وأوضحت الشــحي أن القيــادة تبذل كل 
مــا من شــأنه أن يخــدم المجتمــع، وال 
ننسى حرص صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتــوم، نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلــس الوزراء حاكــم دبي، رعاه 
الله، علــى االبتكار وتحفيز المؤسســات 
والدوائر المحلية واالتحادية على االجتهاد 

في ابتكارات تلّبي احتياجات المجتمع. 
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توفــر النباتــات المحليــة %40 مــن معدل 
اســتهالك المياه المســتخدمة في الري ومن 
هــذا المنطلق أطلقــت بلديــة العين دليل 
اســتخدام نباتات البيئة المحلية في مشاريع 
الزراعات التجميلية في إمارة أبوظبي، حيث 
تعمــل البلدية علــى ابتكار حلول لترشــيد 
االســتهالك.  وتزخــر إمــارة أبوظبي بأنواع 
مــن النباتات المتأقلمة مــع خصائص البيئة 
المناخيــة، وبدأت بلدية العيــن في تطبيق 
مشــروع اســتخدام النباتــات المحليــة في 
مرحلتــه األولــى في 3 مواقع فــي المدينة 
على مســاحة ممتدة لـ 15 كليو متراً، حيث 
تم اختيار 50 نوعاً من النباتات المحلية من 
بيــن 200 صنف، تمت تجربتها بالتعاون مع 
عــدد من الجهات التخصصيــة، بهدف توفير 
40 % مــن الماء المســتهلك في الري حيث 
إن لهــذه النباتات خصائص تســاعدها على 

استهالك كميات أقل من المياه في الري.

ويعتبر دليل استخدام نباتات البيئة المحلية 
في مشاريع الزراعات التجميلية في أبوظبي 
مصدراً استرشــادياً مهمــاً ومرجعاً وطنياً في 
مجــال اســتخدام نباتــات البيئــة اإلماراتية 
الصحراوية فــي أغراض الزراعــة التجميلية، 

شامًال جميع مناطق إمارة أبوظبي.
ويأتي إصــدار الدليل ضمــن قيم النظام 
البلــدي إلمارة أبوظبي في تبــادل المعرفة 
وخدمة العمــالء ورؤيته في تحقيق التنمية 
المســتدامة المنشودة وتعزيز معايير جودة 
الحيــاة فــي اإلمــارة، وذلك لمــا تتميز به 
النباتــات المحلية من خصائص بيئية عظيمة 

وأهمهــا مقاومتها للجفاف وتحملها الرتفاع 
درجــات الحرارة العالية في أشــهر الصيف 
باإلضافة إلــى مقاومتها لآلفات الزراعية، ما 
يجعلها ذات خصائص بيئية مستدامة مؤهلة 

لمشاريع الزراعات التجميلية. 

ويتكــون الدليــل من 6 فصــول، باإلضافة 

التي  المحلية  البريــة  بالنباتــات  لقائمــة 
يمكن اســتعمالها في مشــاريع الزراعات 
التجميليــة، وكذلك قائمــة بالنباتات التي 
تمــت تجربتهــا في اإلمــارة وتــم تقدير 
احتياجاتهــا المائيــة والظروف المناســبة 
إلنباتهــا وإكثارهــا وأفضــل الممارســات 
لتصميــم وتنفيــذ وتشــغيل مثــل هــذه 

المشاريع.

واســتغرق العمل في المشروع عاماً ونصف 
العــام، وتم من خالله تجربــة 200 نوع من 
النباتات المحلية، التي تستطيع تأدية الدور 
التجميلي وتحافظ على البيئة وذلك بالتعاون 
مــع عدد مــن الجهات الرســمية المختصة، 
حيث تم الوصول إلى عدد من النباتات ذات 
الخصائص التي تســاهم في توفير 40 % من 

استهالك الماء. 
وتــم اختيــار منطقــة دوار الجبل ودوار 
ودوار  النبــاغ  شــارع  وكذلــك  المعتــرض 
المرخانيــة لزراعــة 17 نوعاً ولمســافة 15 
كليــو متراً، وبتكلفة تقدر بـــ 4.200 مليون 
درهم، إضافة لعدد من المواقع على طريق 
العيــن - دبــي، وتقوم البلديــة بوضع خطة 
النباتات  المشروع الستبدال  لتنفيذ  خمسية 
المستهلكة للماء بنباتات من البيئة المحلية 
وتحافــظ على البيئــة، حيث ســتتم زراعة 
مــا نســبته 2 % كل عــام، حســب الخطــة 

الموضوعة لتغطية مدينة العين.

ذ فريق طالبي من مؤسســات التعليم  نفَّ
العالي في الدولة تطبيقاً ذكياً للقيادة اآلمنة 
على الطرقــات، وقال الطالــب زياد محمد 
إن التطبيــق يتيــح للمســتخدمين تحديــد 
المسافة اآلمنة بين المركبات، تنبِّههم صوتياً 
المحددة  المرورية وبالسرعات  باإلشــارات 
على الطرقــات، باإلضافة إلى إتاحة الفرصة 
لهم لتحديد أماكــن مركباتهم والوصول لها 
بســهولة، وكذلك دفع رســوم المواقف في 
أبوظبي.كمــا عمــل المبتكــر خالــد النمس 
الــذي يعمل على المشــاركة في العديد من 
المســابقات بالدولــة، على تنفيذ مشــروع 
لكشــف النقــاط العميــاء فــي المركبــات 
خالل حركة الســير في الشــوارع عبر تقنية 

البلوتوث في الهاتف المتحرك للسائق.
ويجري هذا العمل في سياق عكوف عدد 
مــن الفرق الطالبيــة على تنفيــذ ابتكارات 
لدعــم المركبــات، تعمــل علــى تشــغيلها 
بمصادر مســتدامة صديقــة للبيئة، وكذلك 
استحداث وســائل متطورة لألمن والسالمة 

خــالل قيادة المركبات، حيــث عرضوا هذه 
االبتكارات خالل المســابقات الطالبية التي 
نظمتهــا جامعــة خليفــة على مــدار العام 

الجاري.

وأوضــح النمس أن اختراع التقنية للكشــف 

عــن النقاط العمياء عبارة عن جهاز بلوتوث 
تبلــغ تكلفتــه اإلجمالية حوالــي 40 درهماً 
فقــط، حيــث يمكن مــن خــالل تركيبه في 
عجلــة القيادة األماميــة بالمركبــة، لتفادي 
وقوع الحوادث علــى الطرقات الناجمة عن 
مــا يعرف بالنقطــة العمياء فــي المركبات، 
مشــيراً إلــى أن هذا الجهاز البســيط يعطي 

خالل قيادتي المركبة تنبيهاً أو إشــارة لوجود 
ســيارة بجانبي في النقطــة العمياء وضرورة 
تفــادي تغيير مســاري تجنبــاً لالصطدام بها 

ووقوع حادث. 

من جانب آخر قــال الطالب خالد الخوجة 

ماجســتير هندســة ميكانيكية في المعهد 
البترولــي، إنــه عمــل ضمن فريــق يضم 
6 طــالب هندســة ميكانيكيــة، و5 طالب 
هندسة كهربائية، على ابتكار سيارة هجينة 
صديقة للبيئة، حيث تم توزيع األدوار على 
أعضاء الفريق وتولَّى فريق طلبة الهندســة 
الميكانيكيــة مســؤولية تركيــب المعدات 
واألجهزة على جســم المركبة بشــكل آمن 
على ســالمة الســائق والبيئة المحيطة، أما 
فريق الهندســة الكهربائية فتولى مسؤولية 

تجميع النظام الكهربائي للسيارة.
وأوضــح أن هذه الســيارة تتميز بقدرتها 
الســير دون اســتخدام الوقود مــع االعتماد 
علــى الطاقة الكهربائيــة، وهو ما يتواكب مع 
توّجه الدولة نحو تبّني المبادرات التي تهدف 
إلــى الحفاظ على البيئة. وأشــار إلى أن هذه 
المركبــة الهجينــة المبتكرة شــاركوا بها في 
السباق العالمي للسيارات الهجينة الكهربائية، 
الذي نظمته جامعة خليفة ومنظمة «جلوبال» 

للتعليم والطاقة والبيئة أخيراً.

وقــال يوســف القاســم طالــب بجامعــة 
اإلمارات إنه نجح مع أعضاء فريقه المكون 
من 16 طالباً في بناء مركبة هجينة متطورة، 
تعمل بالطاقة الكهربائية دون االعتماد على 
أي قطرة وقود وتبلغ ســرعتها نحو 50 كلم 

في الساعة.
تنفيــذ هــذا  وأضــاف: عملنــا خــالل 
المشــروع علــى تقســيم الفريــق إلى 3 

مجموعــات، المجموعــة األولــى توّلــت 
الجانب الميكانيكي في السيارة مثل تثبيت 
العجــالت، وتركيب المــواد الالزمة، بينما 
المجموعة الثانية تولت الجانب الكهربائي 
في الســيارة عبر تزويدهــا بمولِّد الطاقة 
وتركيــب كافــة المســتلزمات الكهربائية، 
أدواراً  تولَّــت  الثالثــة  المجموعــة  فيمــا 
إعالمية تتمثل في عملية الترويج للسيارة 

والتعريف بها.
وأوضح أنه مع مرور الســنوات ستصبح 
المركبات الكهربائية الهجينة جزءاً أساســياً 
من الحياة لمميزاتها التي تسمح لها بالعمل 
بكفــاءة من دون الحاجة إلى وقود، مؤكداً 
أنــه تم تطبيق مختلف متطلبات الســالمة 
ن السيارة من العمل بنجاح داخل  التي تمكِّ

مضامير السباقات.

الحمادي،  الدكتور عــارف ســلطان  وقــال 
مديــر جامعة خليفة: تفخــر جامعة خليفة 
الطالبيــة  المســابقات  لهــذه  بتنظيمهــا 
المتميزة والتي تتمكن من خاللها أن تلعب 
دوراً مهمــاً في تشــجيع أبنائنــا الطلبة في 
جامعــات الدولة علــى االبتــكار واإلبداع، 
ونحــن بذلك نحقق هدف توفير بيئة راعية 
للنهج البحثي والتطوير في الدولة وبالتالي 
تخريــج أجيال من القــادة المبدعين ورفد 
الدولــة بالكفــاءات القــادرة علــى ريادة 
المستقبل وتحقيق رؤية الحكومة وقيادتنا 

الرشيدة.

■ جهود حثيثة لترشيد استهالك المياه من خالل النباتات المحلية   |   من المصدر

■ الفريق الطالبي المبتكر للسيارة الهجينة  | البيان

■ نورة الشحي 

أوضحت نورة الشــحي أن أقوى االختراعات التي قدمتها تتمثل في 
«شتاء بال ضباب»، إضافة إلى مشروع «سفراء االبتكار» الذي يتمثل 
في تكوين فريق قامت بتدريبه بشــكل مكثف على ماهية االبتكار، 
وهم حالياً خارج الدولة، وهي فخورة بهم، مشــيرة إلى أن االبتكار 
أو االختراع ليس ســوى فكرة تتم تجربتها لتنجح أو تفشل، لتتطور 

إلى فكرة قابلة للترجمة على أرض الواقع.

مــن أهــم األنــواع النباتيــة 
البيئية الموصى بها لالستخدام 
في الزراعات التجميلية المرخ 
ومعاليــت وأجــوام ومرخــه 
عوســج وصريم وقصد وعلقة 
وعلندرة وبيش وكرد وقرضي 
الجبل  وعصا  وقضب  وبيشــه 
وكثــب وغلجــة وأم اللبيــن 
وخفــاج  وفجيلــه  وغلقــاه 
وشــنينه  ومثيــدي  وغريــرة 
وعشــرج  ســويدة  وحرمــل 
وجعــدة  قرقــش  وحلــول 
ومخزنى وتويــم وعفح وبرو 
وطرف ومشموم شوك الضب 

وزعاف وشكاف وأم النقيع.



وســط تســاؤالت كل من شــاهد الحركة 
الســريعة لســيارات الشــرطة واإلسعاف 
والنجدة، وأصواتهــا وهي تطلق صافرات 
اإلنــذار إلخــالء الطريــق لهــا، وتحليــق 
طائــرات النجدة الجوية فــي االتجاه بين 
مطــار دبــي الدولي ومستشــفى راشــد، 
أجرت شــرطة دبي بالتعاون مع الجهات 
األمنيــة والطبيــة المعنية عمليــة إطفاء 
وإنقــاذ وهمية لطائــرة تقــل 167 راكباً 
تعرضت لحــادث حريق أثناء هبوطها في 

المطــار ومحاولة إنقاذ ركابها ونقلهم إلى 
مستشفيات الدولة بأقصى سرعة ممكنة.

وأثبتت العملية الوهمية التي شــارك فيها 
إلى جانب جميع إدارات وأقســام شرطة 
دبــي، ومطافــئ المطار، ودائــرة الصحة 
والخدمات الطبية، والدفاع المدني بدبي، 
إلــى جانب طائرة عموديــة من المنطقة 
الجهات  والوســطى، جاهزية  العســكرية 
المعنيــة، والقــت نجاحاً كبيــراً نظراً لما 

حققته من نتائج طيبة.

ونفذت المهمة بســرية تامــة دون إبالغ 
ضباط وأفراد الشــرطة والجهات األخرى 
المشــاركة في عملية اإلنقــاذ للتأكد من 
مدى االســتعدادات لمواجهة أي كارثة أو 
حــادث قد ينتــج جراء ســقوط طائرة أو 

تعرضها لحريق.
 وأشــرف العميــد ضاحــي خلفــان تميم 
قائد عام شــرطة دبي، بنفسه على عملية 

اإلطفاء واإلنقاذ.
وحضــر إلى مكان العمليــة العقيد حارب 

خليفة بــن حاضر مديــر إدارة التحريات 
والمباحــث الجنائية، والمقدم إســماعيل 
المطــار، والمقدم  القرقاوي ضابــط أمن 
جاسم الحساوي مدير عام الدفاع المدني 
بدبي، والمقدم علي أبو بكر مدير اإلطفاء 

في مطار دبي الدولي.

12
شهد سمو الشــيخ حمدان بن محمد آل نهيان 
نائــب رئيس مجلس الوزراء، وســمو الشــيخ 
طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في 
المنطقة الشــرقية رئيس مجلس إدارة شــركة 
بتــرول أبوظبي الوطنية، بدايــة احتفاالت آل 
نهيان بمناســبة زفاف سمو الشيخ حمدان بن 
زايد آل نهيان على كريمة سهيل بن مبارك التي 
تســتمر أسبوعاً.كما شــهدها عدد من الشيوخ 
الذين شــاركوا فــي الرقصات الشــعبية التي 

أقيمت ابتهاجاً بهذه المناسبة.

أقامت مدرسة األندلس اإلعدادية للبنات محاضرة عن األلعاب الشعبية ودورها في تربية المجتمع.
قدم وأدار النقاش عبيد راشــد صندل، رئيس قســم مســارح الشباب بالمجلس األعلى للشباب والرياضة، والتفت طالبات المدرسة حول المحاضر لمتابعة الجلسة التدريبية على صنع 

األلعاب الشعبية القديمة التي كان األطفال يمارسوها في المنازل والساحات.
وأشار المحاضر إلى أن هناك 70 لعبة في دولة اإلمارات، ويشارك فيها األوالد والبنات قبل سن الثامنة، وبعدها تنفصل الفتاة بألعابها الخاصة.

كما أشار إلى بعض األلعاب التي تستخدم فيها الفتاة أدوات المطبخ من أواٍن وصحون وقدور للتدبير المنزلي.
أما األلعاب التي يستخدم فيها األوالد الخوص فهي من األلعاب المحبوبة بالدولة، حيث يقضي األوالد وقتاً طويالً في ممارسة هذه اللعبة

zikrayat@albayan.ae

056-6833088

من أعمال الفنان الراحل عز الدين عثمان
وصــل إلى دبــي المهندس شــهاب غانم، 
مديــر مصنع اإلترنيــت، عائــداً إلى مقر 
عمله بعــد إجازة قضاها مــع العائلة في 
جولة شــملت عدداً مــن الدول األوروبية 
واستغرقت شهراً. ويعود شهاب لممارسة 
نشاطه الشعري إلى جانب نشاطه التقني 

مديراً للمصنع.

حميد الغيث، رئيس قســم التعويضات 
فــي بلدية دبــي، عــاد مــن العاصمة 
البريطانيــة لنــدن بعد زيــارة قصيرة 
أمضاهــا هناك، أبــو خالد يواصل عمله 
بقســم التعويضات بالنشــاط المعهود 

فيه.
حمداً لله على السالمة.



بلغت االســتثمارات في ٢٨ مدينة ســكنية عماليــة تتواجد في 
مناطــق أبوظبــي الصناعيــة ومصفح والمفــرق وحميم والعين 
والرويس والســعديات، ١٢٫٥ مليار درهم حيث تولت الحكومة 
ممثلة في المؤسســة العليا مهمة توفير األراضي والبنية التحتية 
للمــدن بينمــا تمثلت مهمــة القطــاع الخاص في إنشــاء هذه 
المدن وتشــغيلها وفق عقود ثابتة منحت للمؤسسة العليا مهمة 
اإلشــراف والرقابــة على هذه المــدن العمالية. وتصــل الطاقة 

االســتيعابية لهذه المدن إلى ٤٥٠ ألف عامل في حالة إشــغالها 
بنســبة ١٠٠٪، وتتوزع بين مدن ســكنية لقطاع الصناعة، ومدن 
لقطاع مواد البناء، ومدن للســكن المؤقت، ونفذت المؤسســة 
العليا للمناطق االقتصادية المتخصصة هذه المدن بنظام الشراكة 

الجديدة مع القطاع الخاص «بي أو تي».  

قال مارك كارني محافظ بنك إنجلترا المركزي أمس، إن المشاكل 
االقتصاديــة التي تواجههــا بريطانيا حالياً ليســت تكراراً لألزمة 
المالية، وإن على البريطانيين أال يخشــوا بشــأن توافر االئتمان 
فيما أظهرت بيانات حديثة تراجع أســعار المنازل بشكل يفوق 

المتوقع في يوليو.
وكان كارنــي يتحدث بعد أن خفض بنك إنجلترا أســعار الفائدة 
إلى مســتوى قياســي منخفــض جديد عنــد ٠٫٢٥٪ ورفع حجم 

برنامج التيســير الكمــي بمقدار ٦٠ مليار جنيه اســترليني (٧٩ 
مليار دوالر).

وأبلــغ إذاعة ال.بي.ســي «على الناس أال تخشــى بشــأن توافر 
االئتمان، فهذه ليســت فترة ما بعد األزمة المالية وليست فترة 

أزمة اليورو - هذا قطاع مالي حديث يعمل بنجاح».
وقالــت هاليفاكــس للرهن العقــاري أمس، إن أســعار المنازل 
البريطانية تراجعت في يوليو لتعكس مكاســب الشــهر السابق، 
لكن من الســابق ألوانه القــول إن كان تصويت بريطانيا لصالح 

مغادرة االتحاد األوروبي سيحدث أثراً كبيراً.

www.albayan.ae
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تراجع ســعر الذهــب بنحــو ١٫٢٪ أمس 
بفعــل ارتفاع الدوالر بعد بيانات أميركية 
أظهــرت زيادة أكبــر مــن التوقعات في 
الوظائف األميركية فــي يوليو فيما يعزز 
احتمال زيادة أســعار الفائــدة األميركية 

هذا العام.
ونزل الذهب في العقــود الفورية ألدنى 
دوالراً   ١٣٤٤٫٨٥ أســبوع  فــي  مســتوى 
لألوقية (األونصة)- بعدما استقر في وقت 
ســابق - حيث جرى تداوله منخفضاً ١٫١٪ 

عند ١٣٤٥٫٥١ دوالراً لألوقية.
وارتفع الدوالر ٠٫٥٪ مقابل ســلة عمالت 
رئيســية كما صعدت األسهم العالمية بعد 
البيانــات. وهبــط البالديوم فــي العقود 
الفوريــة ٠٫٦ بالمئة إلــى ٦٩٩٫٤٠ دوالراً 
لألوقيــة. واتجه المعدن المســتخدم في 
صناعة السيارات وكأداة استثمار إلى أول 
خســارة أســبوعية له بعد مكاســب على 
لندن – رويترز مدى ستة أسابيع.  

قــال البنك المركــزي الصينــي أمس، إنه 
سيواصل توخي الحذر في السياسة النقدية 
وتوفير مناخ نقدي ومالي محايد ومالئم.

وقــال بنــك الشــعب الصيني فــي تقرير 
السياســة النقدية للربــع الثاني من العام، 
إن الصيــن ســتبقي على ســيولة مالئمة 
وستســتخدم أدوات متعــددة للسياســة 
النقديــة مــع العمــل على اســتمرار نمو 

االئتمان بمعدل معقول.
وقــال التقرير إن اليوان ســيظل مســتقرا 
بوجه عــام، وإن الصين ســتواصل إصالح 
بكين – رويترز أسعار الفائدة والصرف.  

زاد التوظيف بالواليات المتحدة أكثر من 
المتوقــع في يوليو، وارتفعت األجور مما 
ســيعزز توقعات تسارع النمو االقتصادي، 
ويزيد احتماالت رفع أســعار الفائدة هذا 

العام.
وقالــت وزارة العمــل األميركية أمس إن 
الوظائــف غير الزراعيــة زادت ٢٥٥ ألف 
وظيفة الشهر الماضي مع تنامي التوظيف 
علــى نطاق واســع بعــد صعــود معدل 

بالزيادة بلغ ٢٩٢ ألفا في يونيو.
واســتقر معــدل البطالــة دون تغير عند 
٤٫٩٪ مع انضمام أعداد إضافية إلى ســوق 
العمل. ومما يبرز قوة سوق العمل زيادة 
متوســط األجر في الساعة ثمانية سنتات. 
وتقرر تعديل الوظائف الجديدة في مايو 

بالزيادة إلى ٢٤ ألفا من ١١ ألفا.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم 
توقعــوا زيــادة الوظائــف ١٨٠ ألفــا في 
يوليو، وتراجع معدل البطالة عشــر نقطة 
واشنطن – رويترز مئوية إلى ٤٫٨٪.  

حققت ٥٢ شــركة وطنية مدرجة في سوقي 
أبوظبــي ودبي المالييــن ٣٠٫٦ مليار درهم 
أرباحاً خالل النصف األول من العام بتراجع 
٢٫٨٪ مقارنــة مــع ٣١٫٥ مليــار درهــم في 
نفــس الفترة مــن ٢٠١٥. وبحســب تحليل 
لـ«البيــان االقتصادي» فقد بلغ صافي أرباح 
٣٤ شركة مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق 
الماليــة أفصحت عــن بياناتها حتــى نهاية 
األســبوع الماضي ١٧٫٥ مليــار درهم خالل 
الشهور الستة األولى بانخفاض ٦٪ بالمقارنة 
مع نفــس الفترة مــن ٢٠١٥ والذي وصلت 
فيــه األربــاح إلــى ١٨٫٦ مليار درهــم. أما 

في ســوق دبي المالــي فبلغــت أرباح ١٨ 
شركة أفصحت عن بياناتها ١٣٫١ مليار درهم 
بتراجع ١٫٢٪ بالمقارنة بأرباح النصف األول 

٢٠١٥ والبالغة ١٢٫٩٤ مليار درهم.
واستحوذ قطاع البنوك على الجزء األكبر 
مــن األربــاح المتحققة في الســوقين وبلغ 
صافــي أرباح ٢٠ بنكاً مدرجاً في الســوقين 
١٨٫٣ مليــار درهــم خــالل النصــف األول 
بتراجــع ٩٫٨٪ مقارنة مع ٢٠٫٣ مليار درهم 

في نفس الفترة من ٢٠١٥.
وحققت ٦ بنوك مدرجة في ســوق دبي 
المالــي أرباحاً بقيمــة ٧٫٣٥ مليارات درهم 
تقريباً نسبتها ١٫٨٪ مقارنة مع النصف األول 

٢٠١٥ البالغة ٧٫٤٤ مليارات درهم.

وتصدر بنك «اإلمــارات دبي الوطني» 
المركــز األول في قائمة البنوك من حيث 
قيمة الموجودات التي وصلت إلى ٤٢٥٫٧ 
مليــار درهم في النصــف األول من عام 
٢٠١٦ بنمو نســبته ١٠٪ مقارنة مع ذات 
الفتــرة من العام الذي ســبق وبلغت فيه 

٣٨٨٫١ مليار درهم. 
وعلــى صعيــد أرباح شــركات القطاع 
العقاري حققت ٦ شركات عقارية مدرجة 
في الســوقين نحــو ٤٫٩٥ مليارات درهم 
خالل النصف األول من العام بنمو نسبته 
١٣٫٣٪ مقارنــة مع نفس الفترة من العام 

فيــه  وصلــت  الــذي   ٢٠١٥
األرباح ٤٫٣٧ مليارات درهم. 
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تراجعــت أســعار النفــط الخــام ١ ٪ أمس مــع ارتفاع الــدوالر مع تجدد 
المخــاوف مــن وفرة المعــروض من الخــام والمنتجات المكــررة وتركيز 
المســتثمرين على تباطؤ محتمل في واردات الصين فيما اســتبعدت روسيا 
وجــود طلبات من أوبــك أو فنزويال الجتماع جديد لــدول «أوبك» لبحث 
تخفيض االمدادات ودعم أسعار الخام. وانخفضت عقود خام برنت العالمي 
٥٣ ســنتا أو ١٫٢ ٪ إلى ٤٣٫٧٦ دوالر بعدما انخفضت في وقت ســابق إلى 
٤٣٫٦٤ دوالر للبرميل. وتراجعت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط 
األمريكي ٦٠ سنتا أو ١٫٤ ٪ إلى ٤١٫٣٣ دوالر للبرميل بعدما هوت في وقت 
رويترز سابق إلى ٤١٫٢٤ دوالر.  

ساهمت العالمة القوية لـ«طريان اإلمارات» والسمعة العاملية التي 
تتمتع بها يف نجاح الناقلة يف ترتيب متويالت عرب مختلف املصادر 
ضمنت استمرارية منوها وتوسعها سواء من حيث حجم األسطول 

أو عدد الوجهات التي تصل إليها. 

إعداد: لؤي عبدالله – غرافيك: حسام الحوراين

تلقت الرشكة عروضاً مؤكدة 
لتمويل جميع الطائرات التي 
ستتسلمها خالل السنة املالية 

الجارية

 164
مليار درهم حجم التمويالت 

التي جمعتها الناقلة يف 10 أعوام 

 26.9
ملياراً متويالت جمعتها الرشكة 

يف السنة املالية األخرية.

%53
من عمليات متويل الطائرات 
تلقت الرشكة عروضا مؤكدعن طريق التأجري التشغييل

لتمويل جميع الطائرات ال
املاستتسلمها خالل السنة املا السنة خالل ستتسلمها

الجارية

ري التعن طريق التأجري التش تشغييلق ق التأجري التشطريق ريريجريريريتأجيقعن طر ع

 3.4
مليارات درهم متويالت 

رتبتها املجموعة عرب 
الصكوك اإلسالمية 

%20
عرب وكاالت ائتامن الصادرات 

األوروبية واألمريكية

 440
مليار درهم قيمة 254 

طائرة تحت الطلب

 3.67
مليارات درهم قيمة سندات 

سددتها الناقلة أخرياً

أفــادت مصــادر تجارية بأن الشــركة المصريــة القابضة للغــازات الطبيعية 
(إيجاس) طرحت مناقصة لشــراء ثماني شــحنات من الغاز الطبيعي المسال 
للتسليم من سبتمبر إلى ديسمبر. في حين كان من المتوقع أن تطلب الشركة 

شراء ١٦ شحنة.
وقال متعاملون في الســوق في األسابيع األخيرة إن مصر كانت تدرس شراء 
الغاز المســال عبر اتفاقات ثنائية ال مناقصات بما في ذلك من خالل اتفاقات 
ميالنو – رويترز حكومية عبر شركات فرنسية وروسية وصينية.  
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بلغ إجمالي األرباح المجمعة لـ ٥٢ شــركة 
وطنيــة مدرجة في ســوقي أبوظبي ودبي 
الماليين ٣٠٫٦ مليــار درهم خالل النصف 
األول من العام ٢٠١٦ بتراجع نسبته ٢٫٨٪ 
مقارنــة مــع ٣١٫٥ مليار درهــم في ذات 

الفترة من العام ٢٠١٥.
وبحســب تحليل لـ«البيــان االقتصادي» 
فقد بلغ صافي أرباح ٣٤ شركة مدرجة في 
سوق أبوظبي لألوراق المالية أفصحت عن 
بياناتها حتى نهاية األســبوع الماضي ١٧٫٥ 
مليار درهم خالل الشهور الستة األولى من 
العام الجاري بانخفاض نسبته ٦٪ بالمقارنة 
مع نفــس الفترة من العــام ٢٠١٥ والذي 

وصلت فيه األرباح ١٨٫٦ مليار درهم.
أمــا في ســوق دبي المالــي فقد بلغت 
أرباح ١٨ شركة أفصحت ١٣٫١ مليار درهم 
بتراجــع نســبته ١٫٢٪ فــي حــال ما تمت 
المقارنــة بأرباح النصــف األول من العام 

الذي سبق والبالغة ١٢٫٩٤ مليار درهم. 

وكمــا جرت العادة اســتحوذ قطاع البنوك 
على الجــزء األكبر من األربــاح المتحققة 
في الســوقين وبلغ صافي أربــاح ٢٠ بنكاً 
مدرجــاً في الســوقين ١٨٫٣ مليــار درهم 
خــالل النصــف األول مــن العــام الجاري 
بتراجــع نســبته ٩٫٨٪ مقارنــة مــع ٢٠٫٣ 
مليــار درهــم في نفــس الفتــرة من عام 

٢٠١٥. و حققت ٦ بنوك مدرجة في سوق 
دبي المالــي في النصــف األول من العام 
الجاري أرباحاً بقيمة ٧٫٣٥ مليارات درهم 
تقريبــاً بانخفاض نســبته ١٫٨٪ مقارنة مع 
النصف األول من العام ٢٠١٥ البالغة ٧٫٤٤ 
مليــارات درهــم. وبلغت أربــاح ١٤ بنكاً 
وطنيــاً مدرجاً في ســوق أبوظبي نحو ١١ 
مليــار درهم في النصــف األول من العام 
٢٠١٦ بتراجــع نســبته ١٤٫٣٪ مقارنة مع 
ذات الفتــرة المقارنــة من العــام الماضي 
والذي وصلت فيه األرباح إلى نحو ١٢٫٨٥ 

مليار درهم تقريباً.

وتصــدر بنك «اإلمــارات دبــي الوطني» 

المركــز األول في قائمة البنوك من حيث 
قيمة الموجودات التي وصلت إلى ٤٢٥٫٧ 
مليار درهــم في النصــف األول من عام 
٢٠١٦ بنمــو نســبته ١٠٪ مقارنة مع ذات 
الفتــرة مــن العام الــذي ســبق وبلغت 
فيــه ٣٨٨٫١ مليار درهــم. ووصلت قيمة 
القــروض التي قدمهــا البنــك ٢٨٦ مليار 
درهم بنمو نســبته ٨٪ عن العام الســابق 
والبالغــة ٢٥٦ مليار درهــم كما ارتفعت 
الودائع بنســبة ١٢٪ إلى ٢٩٧ مليار درهم 
وجــاء بنــك أبوظبي الوطني فــي المركز 
الثانــي من حيث الموجودات البالغة ٤١٩ 
مليار درهم ثم بنــك «أبوظبي التجاري» 
٢٤٠ مليــار درهم و«بنــك الخليج األول» 
٢٢٧ مليار درهم. ووفقــاً لتحليل «البيان 

االقتصــادي» فقــد حققــت ٧ بنــوك من 
إجمالــي ٢٠ بنكاً نمواً جيــداً في ربحيتها 
خــالل النصــف األول من العــام الجاري 
في حين تراجعت أربــاح ١٣ بنكاً واحتل 
بنك «الشــارقة اإلســالمي» المركز األول 
من حيث نســبة النمو التــي وصلت ٢٦٪ 
مرتفعة مــن ٢٠٤ ماليين إلى ٢٥٧ مليون 
درهم في نهاية شــهر يونيو تاله «مصرف 
عجمان» ليحتل المركز الثاني بنمو نسبته 
١٨٪ مــن ٥٣ مليوناً إلى ٦٣ مليون درهم. 
وفــي المرتبة الثالثة جــاء بنك «اإلمارات 
دبــي الوطني» بنســبة ١٢٪ إلــى ٣٫٧١٨ 
مليــارات درهم,ونمت أربــاح بنك «دبي 
اإلســالمي» بنســبة ٥٪ لتصل إلى ١٫٨٠٤ 

مليار درهم.

■ جانب من تعامالت سوق دبي المالي  |  تصوير: زافير ويلسون

تواجــه المشــاريع الصغيرة والناشــئة 
العديــد مــن العقبات التــي تعوق من 
نجاحهــا وتمنع ازدهــار أعمالها حيث 
يعــد نقص التمويل من أبــرز معوقات 

نمو المشاريع الصغيرة.
وأكدت دراسة حديثة أن نجاح الشركات 
الناشــئة يعتمد علــى مجموعة مختلفة 
مــن العوامل بــدًءا من جــودة الفكرة 
المناســبين  الموظفين  انتقــاء  وحتــى 
معتبرة أن توافر التمويل يشكل ضمانة 

الستدامة هذه المشاريع.
وأشــارت الدراسة التي نشــرها موقع 
«لينكــي الو» إلــى أن الحصــول على 

مصــدر للتمويــل ليــس باألمــر الهين 
مطالبة بدراسة كافة جوانب كل وسيلة 
منهــا للوقوف على مزاياها ومســاوئها 

قبل اختيار أي منها.
ورصدت الدراسة عدداً من أبرز مصادر 
تمويــل المشــروعات الناشــئة والتــي 
تتضمــن التمويــل الذاتــي حيث يكون 
الخــاص لصاحب  المال  االعتماد علــى 
النشــاط ومعظــم رواد األعمال الجدد 
يلجؤون لهذه الوســيلة خاصة في بداية 
النشاط حيث ال تزال التكاليف محدودة 
نســبياً ويمكــن أن تغطــي المدخرات 
الشخصية البســيطة مصاريف التشغيل 

األولى.
 وأضافت الدراسة إن من أهم مميزات 
هــذه الطريقة أنها تحافــظ على كامل 
الشــركة عليهــا لصاحبها دون  ملكيــة 
الحاجة للتفريط في حصة منها أو جزء 
مــن إدارتها لشــركاء خارجييــن، لكنها 
تزيــد األعبــاء المادية والنفســية على 

كاهل صاحب النشاط.
الصغيرة  المشــروعات  قــروض  وتأتي 
ضمن مصادر تمويل المشاريع الصغيرة 
حيــث إن معظم البنــوك حاليــاً توفر 
برامج لتمويل هذه المشــروعات ومن 
مزايا هذه الوســيلة كسابقتها أنها تبقي 

على ملكية الشركة لصاحبها فال ينازعه 
فيهــا أي طرف آخر لكن البنوك تتطلب 

العديد من االشتراطات وااللتزامات.
ويعــد التمويل الجماعي مصــدراً مهماً 
المشــاريع الصغيــرة حيــث  لتمويــل 
تعتبر فكــرة «التمويــل الجماعي» من 
الوســائل الجديــدة فــي عالــم تمويل 
األعمــال، وتعتمد على جمــع التمويل 
المتحمسين  المطلوب من المستثمرين 
لفكرة المشروع الناشئ، وشهدت إقباالً 

متزايداً مؤخراً.
إلــى إمكانيــة حل  الدراســة  ولفتــت 
حاضنــات  عبــر  التمويــل  مشــكالت 

األعمــال وهي منظمــات تنموية تقدم 
الدعــم لــرواد األعمال الناشــئين، وال 
يقتصــر الدعم هنا على الموارد المادية 
بل تمتــد للدعم الفني واالستشــارات 
النشاط، وهي بذلك  لنجاح  المتخصصة 
تقدم عدة فوائد ألصحاب المشروعات 
باإلضافة إلى رأس المال المغامر والذي 
يســمى أيضــاً رأس المــال «المخاطر» 
و«الجريء» وكلها تشير إلى طبيعة هذا 
النــوع من التمويل الــذي ينطوي على 
دبي - البيان مخاطر عالية.  

التقــى دريتون كوتشــي وزيــر االقتصاد 
المقدونــي فــي العاصمة ســكوبي، صقر 
ناصر الريســي ســفير الدولة لدى إيطاليا 

السفير غير المقيم لدى مقدونيا.
تم خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية بين 
دولة اإلمارات وجمهورية مقدونيا وسبل 

تعزيز التعاون االقتصادي بينهما.
التعــاون  اتفاقيــات  الجانبــان أن  وأكــد 
االقتصــادي الموقعــة بين البلديــن حالياً 
تعد أساســاً جيداً لمواصلة تعزيز التعاون 

الثنائي. 
كما ناقش الجانبان آليات تنمية العالقات 
سكوبي - وام التجارية واالستثمارية .  

على صعيد أرباح شــركات 
القطــاع العقــاري حققت 
٦ شــركات عقارية مدرجة 
في الســوقين نحــو ٤٫٩٥ 
خــالل  درهــم  مليــارات 
النصــف األول مــن العام 
بنمو نسبته ١٣٫٣٪ مقارنة 
مع نفــس الفترة من العام 
٢٠١٥ الــذي وصلــت فيه 
مليــارات   ٤٫٣٧ األربــاح 

درهم.

خففــت المدن الســكنية العمالية التي 
للمناطــق  العليــا  المؤسســة  طورتهــا 
االقتصاديــة المتخصصــة فــي أبوظبي 
بالتعــاون مع القطاع الخــاص، ضغوطا 
كثيــرة علــى ســوق أبوظبــي العقاري 
وكانت تسبب قلقا له. ويتواجد حاليا في 
أبوظبي ٢٨ مدينة سكنية عمالية تتواجد 
فــي مناطق أبوظبــي الصناعية ومصفح 
والمفــرق وحميــم والعيــن والرويس 
الحكومة  تولــت  والســعديات، حيــث 
ممثلة في المؤسسة العليا، مهمة توفير 
األراضــي والبنية التحتيــة للمدن بينما 
تمثلت مهمة القطاع الخاص في إنشــاء 
هذه المدن وتشــغيلها وفق عقود ثابتة 
منحت للمؤسســة العليا مهمة اإلشراف 
والرقابــة على هــذه المــدن العمالية، 

وبلغت استثماراتها ١٢٫٥ مليار درهم.
وتصل الطاقة االستيعابية لهذه المدن 
إلــى ٤٥٠ ألف عامل في حالة إشــغالها 
بنســبة ١٠٠٪، وتتوزع بين مدن سكنية 
لقطــاع الصناعــة، ومدن لقطــاع مواد 
البناء، ومدن للســكن المؤقت، ونفذت 
للمناطــق االقتصادية  العليا  المؤسســة 
المتخصصة هذه المدن بنظام الشــراكة 
الجديدة مع القطاع الخاص «بي أو تي»، 
وأوضــح عتيبة العتيبــة نائب رئيس 
لجنــة المدن العمالية فــي غرفة تجارة 
وصناعــة أبوظبي، أن المدن الســكنية 

العماليــة فــي أبوظبــي تعــد مفخــرة 
وإيجابية كبيرة لحكومة أبوظبي تســبق 
بها دوًال أوروبية وشرق أوسطية كثيرة، 
مشــيرا إلى أن السياســة الناجحة التي 
والمؤسســة  أبوظبي  نفذتهــا حكومــة 
العليا للمناطــق االقتصادية المتخصصة 
فــي اســتقطاب االســتثمارات الوطنية 
واألجنبية هي الســبب الرئيســي وراء 
نجــاح وازدهــار المــدن العمالية التي 

أنشأتها المؤسســة بالتعاون مع القطاع 
الخــاص خاصــة وأن هذه المــدن تعد 
مــن أفضــل المجمعــات الســكنية في 
منطقة الخليج وفق شهادات لمسؤولين 

عالميين وخليجيين.

وذكر أن حكومة أبوظبي بدأت منذ نحو 
تســع سنوات تنفيذ مشــروعها السكني 

للعمال بهدف إيجاد مدن عمالية بتكلفة 
اقتصادية وبمواصفــات تصميمية ترقى 
بالسكن العمالي وتخفف األعباء المالية 
والرقابيــة علــى الحكومــة، موضحا أن 
الســكن العمالــي قبل عــام ٢٠٠٧ كان 
عشــوائياً حيــث كان العمال يســكنون 
داخل المناطق الســكنية العائلية خاصة 
داخــل الفيال المقســمة أو فــي مناطق 
عشوائية تفتقر إلى الخدمات في مناطق 
مصفح وغيرها، ولذلك أرادت الحكومة 
أن تبنــي مدنا عصرية للعمال تتناســب 
مع سمعة أبوظبي، خاصة بعد أن بدأت 
الشــركات العقارية الكبرى في أبوظبي 
مثل الــدار وصــروح ومنــازل وغيرها 
التي  العمالقة  السكنية  إنشاء مشاريعها 

جذبت مئات اآلالف من العمال.
 ووفقــا ألحــدث تقارير المؤسســة 
العليــا تتــراوح نســبة إشــغال المدن 
الســكنية العمالية في أبوظبي بين ٧٠٪ 
إلــى ٨٠٪ بعــدد عمال يصــل إلى نحو 

٣٥٠ ألف عامل. وأشــار التقرير إلى أن 
المدن العماليــة المتواجدة في أبوظبي 
والتــي تشــرف عليها المؤسســة العليا 
تضم ٣ أنــواع من المــدن أولها المدن 
الدائمــة وقد منحت المؤسســة عقودا 
للمستثمرين لتشغيل هذه المدن لمدة 
ثالثيــن عاما قابلة للتجديد وتســتهدف 
هذه المدن عمال القطاعات التشــغيلية 
وقطــاع الصناعة، أما النــوع الثاني من 
المــدن فهو مــدن عمال البنــاء وتصل 
الفتــرة االســتثمارية فيها إلى عشــرين 
ســنة غيــر قابلة للتجديــد وتضم عمال 
قطاع البنــاء والتشــييد، والنوع الثالث 
من المــدن العمالية هو المدن المؤقتة 
وتســتهدف عمــال شــركات التطويــر 
والخدمــات اللوجســتية فــي المنطقة 

الغربية .

وينوه عتيبة العتيبة إلى واحدة من أهم 

مزايــا مــدن أبوظبي الســكنية للعمال، 
مشــيرا إلــى أنــه علــى الرغــم من أن 
هــذه المدن تعد مســاكن جيدة إال أن 
إيجارها الشــهري منخفــض جدا، حيث 
يصل اإليجار الســكني للعامل إلى ٣٩٠ 
الحكومة  المبلــغ حددته  درهما، وهذا 
شــامالً فاتورة المياه والكهرباء واألثاث 
الخيار  الحكومــة  وأعطــت  والنظافــة، 
للشــركات بالنسبة لتحديد تكلفة طعام 
المتوســط تصــل تكلفة  عمالهــا، وفي 
السكن والطعام وغسل المالبس ما بين 
٦٧٠ درهما إلى ٧٥٠ درهما حسب نوع 

الشركات والعمال.
الجماعــي  العمــال  ســكن  ويتميــز 
بمواصفــات ومميــزات عاليــة الجودة 
وتصــل المســاحة المخصصة لكل عامل 
في المدن الدائمة مثل مدينة المفرق ٢ 
أو مدينة إيكاد ٦ أمتار مربعة بينما تصل 
المســاحة للفنيين ١٠ أمتار وللمشرفين 
بالمدن الصناعية ٢٠ مترا وللمشــرفين 

بمدن عمال البناء ١٠ أمتار. 

أكــد عتيبة العتيبــة أنه ال 
يوجــد تأثير حقيقي للمدن 
علــى  العماليــة  الســكنية 
ســوق إيجارات المســاكن 
أبوظبــي  فــي  والمكاتــب 
كانوا  العمــال  هــؤالء  ألن 
خارج  يسكنون  الغالب  في 
التي  واإليجابيات  اإلمــارة 
تحققــت اســتفادت منهــا 
كبيــر  بشــكل  الشــركات 
وكذلك العمــال كما أثبتت 
للمؤسســة  الجيــد  الــدور 
العليــا للمناطق االقتصادية 
المتخصصــة في اإلشــراف 
علــى  الدائمــة  والرقابــة 
المدن وتلقي الشكاوى من 
العمال أو ممثلي الشركات 

والعمل على حلها.

■ مدينة ايكاد السكنية العمالية في المصفح  بابوظبي  |  تصوير: مجدي اسكندر
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والمواقــع  الذكيــة  التطبيقــات  باتــت 
المفضل لدى محبي  الســبيل  اإللكترونية 
وهواة السفر من شباب اإلمارات لترتيب 
عطالتهم بأنفســهم بالكامــل خصوصاً من 
أصحــاب الميزانيــات المحــدودة، وذلك 
بفضــل انتشــار مهارات التعامــل والدفع 
اإللكترونــي لــدى شــريحة واســعة من 
الناس مــن جهة، وخدمات تلــك المواقع 
التــي مكّنت الســائح من إعــداد عطالت 
متكاملــة أكثر مالءمة بالنســبة لــه بدءاً 
من استكشــاف وجهات جديدة ومراجعة 
تجارب المسافرين السابقين وحجز تذاكر 
الســفر ومــروراً بحجز ســيارة أجرة في 
المطــار، واإلقامة وإعــداد برامج الترفيه 
وحجز سيارة العودة إلى المنزل، كل ذلك 
من خالل شاشــة هواتفهم الذكية التي ال 

يتعدى حجمها 6 بوصات.
وقــال جيت بهاال الشــريك المؤســس 
والرئيس التنفيذي لشركة «هوليداي مي. 
كــوم» HolidayMe.com فــي اإلمارات 
إن توفيــر منصــات الحجــز اإللكترونــي 
للمســتهلكين على الهواتــف الذكية باتت 
العمود الفقري ألنشــطة شركات السياحة 
والســفر؛ مشــيراً إلى أن انتشــار مهارات 
اســتخدام األجهــزة الذكيــة فــي الدولة 
وخصوصاً لدى شــريحة الشباب وإمكانية 
تخصيص الرحالت والبحث على اإلنترنت 
عــن نصائح مــن مســافرين آخرين حول 
الدولة أو المكان المستهدف للسياحة هما 
من أهم األسباب التي تدفع المستخدمين 
إلــى تفضيل التكنولوجيا الحديثة بشــكل 
عــام عندما يحيــن وقت اإلعداد للســفر 

لغرض قضاء إحدى العطالت أو السفر.
وبحســب مصادر محلية فــإن أكثر من 
40% من حجــوزات الفنادق الصادرة من 
اإلمارات وفقاً لبيانــات يوليو 2016، كان 

مصدرها الهواتف الذكية.
وحــول عدد الحجــوزات التي تتم عبر 
اإلنترنت منذ بداية هــذا العام بالمقارنة 
مع الفترة نفســها من العام الماضي، قال 
بهــاال: «إذا مــا قارَنا إجمالــي الحجوزات 
للنصــف األول مــن 2015 مــع حجوزات 

النصف األول من 2016، سنرى أننا حققنا 
نمواً هائًال بنسبة بلغت 400% هذا العام. 
فمــع أكثر مــن 300 ألف فنــدق ونصف 
مليــون رحلة جويــة يتم االختيــار بينها، 
نقــدم للمســتخدمين مجموعــة خيارات 
واســعة لتخطيــط رحالتهم بشــكل جيد 
مســبقاً. ومع كل عام يمــر، نقوم بإضافة 
العديد مــن خيارات الفنــادق والرحالت 
الجويــة والعطــالت لدينا. كنتيجــة لهذا 
التوجــه المتنامي بين مســتخدمينا، نحن 
اآلن في خضم عملية توســيع لشبكتنا من 
خــالل التكامل والتبــادل التكنولوجي مع 

شركائنا».
الحديثــة  التقنيــات  أحــدث  وحــول 
المســتخدمة في الصناعة الفندقية اليوم، 
أوضح بهاال أنه حينما نتحدث عن أحدث 
التقنيــات فــي مجــال صناعــة الفنادق، 
ســينطوي األمر علــى جانبين رئيســيين، 
األول تطوير شــبكة رقمية واسعة لتغطية 
الفنادق الكبرى في جميــع أنحاء العالم، 
والثاني تنفيذ واجهات للمستخدمين سهلة 
االستخدام مع تصميم نظام آمن لعمليات 

الحجز والدفع. 
وأضاف: «بصفتنا رواد «ســوق الســفر 

عبر اإلنترنت» في منطقة الشرق األوسط، 
المتاحة لخدمة  التقنيات  نستخدم أحدث 
عمالئنــا وفق أعلى المعايير العالمية. كما 
نســتمر في االســتثمار فــي تحديث تلك 
التقنيات بكل السبل المتاحة وبشكل دائم، 
وكذلــك نضمــن تقديم أحــدث المعايير 

والميزات المتوفرة لقاعدة عمالئنا».

من جانبه قال ديجفيجاي براتاب، الشريك 
المؤسس والمدير العام لـ «هوليداي مي. 
كــوم» إن االعتقاد بأنــه ينبغي تخصيص 

ميزانيــات ضخمــة لقضــاء العطالت في 
الخــارج أمر خاطئ تماماً مشــيراً إلى أن 
هنــاك الكثير مــن الرحــالت التي يمكن 
التخطيــط لهــا اعتمــاداً علــى ميزانيات 
صغيرة في حدود الموارد المالية المتاحة 

لبعض األفراد. 
وأضاف: «من خالل خبرتنا في التخطيط 
وبيــع العديد مــن الرحــالت واإلجازات 
عبر القــارات، نؤكد لعمالئنــا المحتملين 
إن القيــود المفروضــة علــى الميزانيات 
الصغيــرة لن تكــون عائقاً أمام ســفرهم 

واستكشافهم للعديد من الوجهات». 
وعــن وجــود شــكوك حــول نوعيــة 
الخدمــة واحتمال وجــود تكاليف إضافية 
أو مصروفــات أو رســوم خفيــة في حزم 
السفر الجاهزة التي توفرها بوابات السفر 
اإللكترونيــة، خصوصاً مع توفيرها عروضاً 
بأســعار متدنيــة قال بهــاال: «نحن نتفهم 
تلك الشــكوك ونعرف ما هو المغزى من 
ورائهــا وهذا هو بالتأكيــد أحد الجوانب 
التي تميزنا عن غيرنا. نحن نؤمن بضرورة 
تقديــم منتجــات وخدمــات ذات جودة 
وتنافســية عاليــة في الوقت نفســه. لقد 
تمكنــا من الحصــول على هذه األســعار 
المنخفضة بســبب العالقــات القوية التي 
قمنــا ببنائهــا والثقة التي نتمتــع بها من 

خالل مفاوضاتنا مع الموردين». 

ويُنصح ٌمخططو الســفر بعمل الكثير من 
األبحــاث علــى اإلنترنت حــول األماكن 
والطعــام المتوفــرة فــي بلــد الســياحة 
وخيــارات اإلقامة من أجــل إدراك مدى 
مناســبتها مع الميزانية الموضوعة، حيث 
يساعد توفير مصروفات اإلقامة كثيراً في 
توجيــه معظم الميزانية إلــى المغامرات 
الشــيقة التــي يمكن خوضهــا هناك مثل 
الســفاري  ورحالت  الرياضيــة  األنشــطة 
وغيرهــا. ويمكن اإلقامة فــي أماكن تبلغ 

تكلفتها نحو 100 درهم في اليوم فقط.
وقال أحمد الشحي موظف في القوات 
المسلحة إنه لم يعد بالضرورة أن يذهب 
الســياحة والســفر  إلى مكاتب ووكاالت 
إلعداد رحلته الصيفية خارج البالد، مشيراً 
إلى أنه أصبح قادراً بفضل منصات الحجز 
والسياحة اإللكترونية على إتمام حجوزاته 
بنفســه من خالل الهاتف الذكي، بدءاً من 
حجز تذاكر الســفر، وحتــى حجز الفنادق 
العطالت بصــورة كاملة،  برامــج  وإعداد 

ومن دون أن يخرج من بيته. 
من جانبه قال أحمد بن حيدر الشــريك 
المؤســس فــي شــركة كوبــرا للمكائــن 
الصناعية إنــه تعود إجــراء حجز رحالته 
الســياحية مع عائلته عبر اإلنترنت، فهناك 
الكثيــر مــن المواقــع التي توفــر الحجز 
وترتيــب الرحــالت والدفع عبــر البطاقة 
االئتمانية مباشرة، دون الذهاب لوكاالت 

السفر والسياحة. 

تشير دراســات حديثة محلية 
إلــى أنــه وفي حين شــكلت 
فــي  التقليديــة  الكاميــرات 
الماضــي جــزءاً ال يتجزأ من 
إال  المســافرين،  حقائــب 
أن حوالــي 80% من ســكان 
اإلمــارات باتــوا يعتقدون أن 
اليوم  الذكية هــي  الهواتــف 
التقليدية  الكاميرات  أهم من 
خالل رحالتهم، وهو ما يؤكد 
األهمية الكبرى التي اكتسبتها 
هذه األجهزة الذكية المتعددة 
المستخدمين في  المهام لدى 

حياتهم اليومية.

■ جيت بهاال ■ أحمد بن حيدر■ أحمد الشحي

شــقال مــارك فليشــن، المديــر التنفيذي 
لشــركة زيرو1 التي تنوي توفير الطرفيات 
والبرمجيــات الخاصة بتقنية الي فاي التي 
تعتبــر أحــدث تقنية لنقــل البيانات على 
مســتوى قطاع االتصاالت فــي الدولة إن 
الشــركة تخطط إلطالق نظام «هيلث كير 
فــور يــو» HEALTHCARE4U إلدارة 
الرعايــة  قطــاع  المستشــفيات وخدمــة 
الصحية في الدولة الــذي من المتوقع أن 
يصــل حجم اســتثماراته إلــى 19.5 مليار 
دوالر (71.56 مليــار درهــم) بحلول عام 
2020، بنمو سنوي يصل إلى %12.7 وفقاً 

ألحدث الدراسات.
وتوقع فليشــن أن يتم إطــالق النظام 
الذي يخوض مراحل التطوير النهائية خالل 
الربع األخير مــن العام الجاري، مؤكداً أن 
تقنية الي فاي تعتبر حًال صديًقا للبيئة وال 
تتداخل مــع األجهزة الحساســة أو صحة 

المريض.
وتوفر تقنيــة الي فاي إمكانية التواصل 

مع شبكة اإلنترنت بشكل أسرع من تقنية 
واي فــاي بمعدل 100 ضعــف، فضًال عن 
أنهــا أقــل تكلفــة بكثير. فضًال عــن ذلك، 
تتكامــل تقنيــة الي فــاي مــع تقنية واي 
فاي، حيث تســاعد علــى الحد من مخاطر 
فقدان البيانات في المناطق المغلقة عالية 

الكثافة.
ويوفــر «هيلــث كيــر فور يــو» حلوًال 
إلدارة الوصــول اآلمن للعاملين والمرضى 
من خــالل التعــرف على الهويــة ببصمة 
اإلصبــع أو رمــوز االســتجابة الســريعة، 
وإدارة قوائم انتظــار المرضى، كما يتميز 

البرنامــج بقدرتــه العاليــة علــى تحديد 
الموقــع الجغرافــي، ما يعني وقًتا أســرع 
فــي اســتجابة فــرق األمــن والطــوارئ، 
وتســمح إمكانات النظــام الخاصة بإدارة 
األصــول بتحديــد موقع األجهزة بشــكل 
فوري وتأمين تخزين واســترجاع سجالت 

العاملين والمرضى.
ويمكــن للمرضى لــدى تحميل تطبيق 
«هيلــث كيــر فور يــو» الذكــي المتعلق 
بالنظــام الوصول إلــى الخرائط واتصاالت 
الزوار، وخدمة المساعدة الخاصة بمواقف 
السيارات، وخدمة السداد. كما سيتمكنون 

مــن المشــاركة في قنــوات معينــة فيما 
يتعلق بالشــبكة وإبداء التعليقات، وحتى 
فــي خدمة الطلــب المســبق للمأكوالت 

والمشروبات، وخدمات التجزئة األخرى.
وأضاف فليشــن: «تعــد تقنية الي فاي 
مالئمــة للبيئات الحساســة بشــكل خاص 
مثــل العيــادات والمستشــفيات. وتعتمد 
التقنيات الالسلكية األخرى مثل الواي فاي 
والبلوتــوث على تــرددات الراديو بعكس 
تقنيــة الي فاي. ففي مثل هــذه البيئات، 
توفر تقنية الي فاي حال أكثر أمًنا وســرعة 
وكفاءة في العديد مــن الجوانب المعنية 
بإدارة المستشفيات. ويجب على المعنيين 
بتطوير المستشفيات أن يتنبهوا إلى الدور 
الذي ســتؤديه تقنية الي فــاي في مراكز 

الرعاية الصحية في المستقبل». 
وتشير التقارير التي أجريت مؤخراً إلى 
أن اإلمارات تســعى إلنشــاء أكثر من 20 
مستشفى لتقديم الرعاية إلى نصف مليون 
من الســياح الوافدين طلًبــا للعالج، ومن 
المتوقــع أن يتــم ذلك بحلــول 2020 مع 
عائدات تصل إلى 300 مليون دوالر بحلول 
2016. وعلى نطاق أوسع في دول مجلس 
التعاون الخليجي، يتم إنشاء ما يقرب من 
70 من مشروعات المستشفيات الضخمة، 
حيث تبلــغ قيمة كل منهــا أكثر من 100 
مليــون دوالر وهي ال تزال قيد اإلنشــاء، 
هــذا باإلضافــة إلى 280 من مشــروعات 

المستشفيات األصغر حجماً.

هل سئمتم من الوقوف في طوابير االنتظار 
الطويلــة للتفتيش األمنــي أو التحقق من 
حقائبكم ومتابعتهــا؟ جميعنا يعلم بأنه ال 
يجب أن نعطــي حقائبنا ألحد في المطار، 
غيــر أنه يمكنك تســليمها للروبوت «ليو» 

من أجل االعتناء بها.
«ليــو» هــو روبــوت جديد يتــم حالياً 
اختبــار قدراتــه فــي مطــار جنيــف في 
سويســرا. ويســتطيع «ليو» تنفيــذ كل ما 
يتعلق بتسهيل إجراءات السفر، حيث يقوم 
بدايــة باالقتــراب من المســافر عند مبنى 

الركاب، ليقوم الشــخص بإدخال معلومات 
الرحلة وتسليم الحقائب، ثم يأخذ الروبوت 

الحقائب إلى الماسحات األمنية.
الحقائب بوزن  نقــل  ويســتطيع «ليو» 
يصــل حتى 32 كــغ، وهو مصمــم بحيث 
يتجنــب االصطــدام بالعقبــات أو األفراد 
خالل ســيره. وتعتقد الشــركة السويسرية 
المصنعــة «ســيتا»، والتــي تعاقــدت مع 
المطار إليجاد حلول تكنولوجية لمشــاكل 
االكتظاظ فــي المطارات، بأن هذه التقنية 
هي مســتقبل روبوتات المطارات، لكن ال 
يوجد أي مؤشــر حالياً على استخدامها في 

المطارات األخرى.

يتطلب القيام برحلة ســياحية ممتعة من المستخدم ترتيب العديد من األمور 
مثل اختيار الفنادق المناســبة وتحديد وجهات سياحية مميزة لزيارتها، وتوفر 
تطبيقــات الهواتف الذكية اليوم تجربة مميزة ومريحة لماليين المســتخدمين 
حول العالم لتنظيم وترتيب رحالتهم الســياحية بطريقة ســهلة وبســيطة من 

خالل هواتفهم الذكية.

تطبيــق «تريــب فايلس» هو أحــد التطبيقات المميزة التي تتيح للمســتخدم 
استكشــاف وجهات جديدة ومشــاركتها مــع األصدقاء أو أفــراد العائلة، بعد 
أن يقوم المســتخدم بتســجيل حساب في التطبيق عبر اســتخدام حسابه في 
فيــس بــوك. ويوفر التطبيق العديد من المزايا التي تســاعد المســتخدم على 
تنظيم الوجهات الســياحية المفضلة بالنســبة له من بينها إمكانية جمع الصور 
والفيديوهــات المتعلقــة برحلــة معينــة وتنظيمها في مكان واحــد، وإضافة 
التجــارب الشــخصية أثناء زيارة وجهــة معينة أو إضافتها دفعــة واحدة بعد 
انتهاء الرحلة، وإمكانية إنشاء مجموعة من األصدقاء أو أفراد العائلة لمشاركة 
اللحظــات الجميلة معهم، وإمكانية الحصول على وجهات وأماكن مميزة أثناء 
السفر، والحصول على تجارب مميزة ومغامرات ألشخاص آخرين حول العالم، 
باإلضافــة إلى إمكانية تعقب األماكن المفضلــة. ويتوفر «تريب فايلس» مجاناً 

لمستخدمي نظام iOS إصدار 9 أو أحدث ويأتي بحجم 52.8 ميجابت.

يتميز تطبيق «ســايد كيكس» الذكي Sidekix، المتوفر على أنظمة التشــغيل 
IOS 7 أو أحــدث الخاصــة بأجهزة آيفون، للمســتخدمين تجربة مرنة للغاية 
في استكشــاف المدن واألماكن المهمة من حولهم مثل استكشــاف المطاعم، 
المتاحف، المتاجر، أماكن التســوق، الفنــادق، المعالم المهمة وغيرها، ويقدم 
التطبيق فرصة للسياح للعثور على أماكن مميزة ومثيرة لالهتمام أثناء السفر. 
وبمجرد اختياركم لمكان معين ســيقوم التطبيق بإرشــادكم مباشــرة للموقع 
الجغرافي الخاص بالمكان وذلك بواســطة نظــام المالحة المميز الذي يمتلكه 
التطبيق والموجه خصيصاً للسيّاح الذين يرغبون باستكشاف المدينة من خالل 

المشي.
ويتميــز التطبيق الذي ال يتجاوز حجمه 2.6 ميجابت بتصميم أنيق وواجهة 
مســتخدم مميزة يمكن من خاللها التفاعل مع مختلف مزايا التطبيق بسهولة، 
كما يتيح التطبيق إمكانية مشــاركة األماكن التي تزورها مع أصدقائك. ويتوفر 
التطبيق حالياً في حوالي 50 مدينة حول العالم من بينها واشنطن، لندن، روما، 
نيويورك، باريس، برلين، برشلونة، مدريد، تورنتو، أمستردام، سان فرانسيسكو 
وغيرهــا مــع العلم أن مطوري التطبيق يعملون علــى إضافة مدن جديدة كل 

أسبوع.



نادراً ما تلتئم الطبيعة بكل ســحرها وأســرارها في 
بقعــة صغيرة مســاحتها 13 كيلومتــراً مربعاً، لكن 
من حســن حظ دولــة صغيرة مثــل مونتينيغرو أو 
المشــهورة باسم الجبل األســود أن تكون هي تلك 
البقعــة الصغيرة التــي حظيت بالجبــال وبالوديان 
وبالبحار واألنهار والســواحل والشــواطئ والغابات 

مرة واحدة في أحضانها. 
لــن يملك من يزورهــا إال أن يستســلم للهدوء 
فيغمض عينيه ويفتحهــا على فردوس أرضي يمطر 
جماًال وســحراً. ربمــا تكون هذه البقعــة الصغيرة 
الفاتنة قادرة على قلب مفاهيم يتبناها اإلنسان مثل 
أن الهــواء والماء ال لون لهمــا وال طعم وال رائحة، 
ولترجمة ذلك ســيتطلب األمر أن تمر بسيارتك في 
طريق جبلــي تغلفه الغيوم مــن كل جانب وتمطر 

عليه لتزيده خيراً وبهاًء. 
تقــع مونتينيغرو في جنوب شــرق أوروبا. ولها 
ساحل على البحر األدرياتيكي إلى الجنوب الغربي. 
وعاصمتهــا بودغوريتشــا، وهي عضو فــي االتحاد 
األوروبــي، أمــا اللغة الرســمية في الجبل األســود 
فهي المونتينيغرية باإلضافة إلى الصربية والبوسنية 

واأللبانية والكرواتية.

تتأثــر منطقة الجبل األســود بمنــاخ البحر األبيض 
المتوسط. وأصبحت منطقة سياحية بسبب سواحلها 
وشواطئها الخالبة ومناطقها الجبلية، حيث إن ساحل 
الجبل األسود الطويل على البحر األدرياتيكي، جعل 
منهــا مكاناً جاذبــاً لســياحة الشــواطئ، والمواقع 

التاريخية في العديد من المدن القديمة.
لدى هذا البلد الكثير ليقدمه للســياح مثل البحر 
والبحيــرات والوديان والجبال التــي تمّكن الجميع 

من االســتمتاع بعطلة رائعة. ففي يوم واحد، يمكن 
للسائح تناول القهوة على أحد الشواطئ في ريفيرا 
بودفــا، وتناول الغداء مع تغريد الطيور على بحيرة 
سكادار وتناول العشــاء بجانب الموقد على سفوح 
جبل دورميتــور. ترك التاريخ في هذا البلد الصغير 
كنزاً ال يقدر بثمن في العديد من المعالم التاريخية 

في جميع أنحائه. 
وعلى الرغم من الجمــال الطبيعي واألخاذ لهذه 
المنطقــة، وموقعها المتمركز، شــهدت دولة الجبل 
األســود أخيــراً فقط ارتفاعــاً مفاجئاً فــي تعدادها 
الخمســينيات  حقبــة  بعــد  وتحديــداً  الســكاني، 
والستينيات. وآنذاك، كانت مالذاً لنجوم األفالم شأن 
صوفيا لورين، وإليزابيــث تايلور، وكيرك دوغالس. 
وحالياً، تعمل هذه المنطقة على إعادة إثبات نفسها 

كوجهة راقية. 

وبفضل الجهــود الحثيثة للحكومة، واالســتثمارات 
من مشــغلي المنشــآت الفندقية مــن فئة الخمس 
نجــوم مثل منتجعات أمــان، وون أند أونلي، وفور 
ســيزونز، وأوراســكوم، تنمو صناعة الســياحة في 

منطقــة الجبل األســود حالياً بأعلــى المعدالت في 
العالم، (مع استثمارات تتجاوز قيمتها 2 مليار يورو 

من مستثمرين أجانب).
إن روعة ســاحل الجبل األســود المطل على البحر 
األدرياتيكي ما هــي إال بداية لعجائب غنية ومتنوعة 
فــي منطقــة الجبل األســود التي تمتد على مســاحة 
14.000 كــم مربع؛ من ركــوب الطوافات المائية في 
نهر تارا إلى استكشــاف األراضــي الجليدية والوديان 
العميقة لمتنزه دورميتور الوطني الُمدرج ضمن قوائم 
اليونســكو، والذي يضم آخر غابــة صنوبريات عذراء. 
ويمكن االختيار ما بين االستمتاع بأيام الصيف الهادئة 
للغاية على الشــواطئ الرملية لســاحل أولسينيســكا 
ريفييــرا أو االنخراط في رياضة التزلج الشــتوية في 
بلدة كوالشــين، كما ويمكن االستمتاع أيضاً برياضات 
أخرى من الســباحة الهوائية في جبال بياالشنيتا، إلى 
التزلج على الماء في بحيرة ســكادار الواســعة، وهي 
أكبر بحيرة ذات مياه حلوة في جنوبي شــرق أوروبا، 

كما تحوي أكبر محمية للطيور في أوروبا.

ويمكــن الســفر إلى بورتــو مونتينيغــرو بالطائرة 

من معظم العواصم األوروبية الكبرى، وتســتغرق 
الرحلــة حوالــي 3 ســاعات فقــط، وتخدمها ثالثة 
مطــارات دولية، أقربهــا مطار تيفــات الذي يبعد 
7 كــم فقط. وباإلمــكان أيضاً الوصــول إلى بورتو 
مونتينيغرو بســهولة عن طريــق البحر، حيث يبعد 
حوض المارينا مســافة يوم واحد بالقارب الشراعي 
مــن بعض أفضل أماكن التجوال فــي منطقة البحر 
المتوسط، من بينها أكثر من 4.000 جزيرة مرصوفة 
على طول الســاحل من كرواتيا نــزوالً إلى اليونان، 
ممــا يجعل هــذه المنطقــة نقطة انطــالق مثالية 

الستئجار اليخوت.

مســاكن رائعــة مطلــة علــى الواجهــة المائية أو 
ممرات التنــّزه للبيع ولإليجــار وحانات ومطاعم، 
ومارينا وخدمات لليخوت، ووســطاء لبيع اليخوت 
واستئجارها وصيدلية وبنك، ومخبز وسوبر ماركت، 
ومنتجــع صحي «ســبا»، وصالون لتصفيف الشــعر 
ومحالت للمالبس واألزياء فضالً عن مرافق للترفيه 
تتضمــن ناديــاً رياضيــاً وناديــاً لليخــوت، ومتحفاً 
لمجموعة التراث البحري ومدرســة داخلية عالمية، 
وملهى أنيقاً على الشــاطئ الرملي - ومسبحاً بطول 
64 متــراً بتصميم إنفينيتي مترامــي األطراف، مع 
مطاعم وتوفر منشــآت الترفيــة المجاورة مختلف 
أنــواع الرياضات المائية القوية واألنشــطة الجبلية    
والمغامــرات فضالً عن منتجــع للتزلج، حيث يوفر 
مشــروع بورتو مونتينيغــرو لطاقــم العمل هناك 

شاليهات مجانية للتزلج طوال الشتاء.
وتــم افتتــاح فنــدق ومســاكن ريجنــت بورتو 
مونتينيغرو أول أغسطس 2014 ويحتضن 58 غرفة 
فندقية ومساكن بما في ذلك جناحين بنتهاو. وتضم 
المرافق حوضي ســباحة، ومقهــى/    مكتبة ومخبزاً 

ومطعماً.
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أطلقت شــركة «آر. إس. إيــه» المتخصصة في تقديم خدمات التأمين فــي المنطقة، حملة في 
دولة اإلمارات، لزيادة الوعي حول التأمين على الســفر. وصممت هذه الحملة لحث األفراد 

على التفكير في حماية أنفســهم عند التخطيط للســفر خالل عطلهم، وذلك عبر تشــجيع 
الناس على مشــاركة قصصهم حول الحظ السيئ الذي رافق سفرتهم لنيل فرصة الفوز 

بعطلــة أحالمهم. تم إطالق حملة «آر. إس. إيه» التي تحمل عنوان «البحث عن 
المســافر األقل حظاً فــي اإلمارات» بغية معالجة محدودية انتشــار التأمين في 
الســوق.  ووجد اســتطالع لآلراء أجرته شركة يوجوف حول التأمين على السفر، 
أن نحو 6 من 10 مقيمين في دولة اإلمارات قالوا إنهم لم يشتروا يوماً التأمين 
على الســفر. ونستعرض هنا بعض القصص الحقيقية ألفراد لم يهتموا بالتأمين على 

سفرهم

 كنــت أنتظر بفارغ الصبر أيام العطلة للســفر مع عائلتي إلى اليونان لالحتفال بعيد 
ميــالد أمــي. وبعــد أن قضينا وقتاً ممتعاً في شــوارع أثينــا حدث غير 

المتوقــع وتعثرت ما أدى إلى حدوث كســر في أســناني مما 
كبدنــي تكاليف باهظة، خاصة أنني لم أكن خاضعة 
للتأمين على السفر من دون أن ننسى آالم العالج. 
واضطررت أيضاً أن أنهي عطلتي قبل أوانها ألتابع 

ترميم أسناني مع طبيبي. 

 كان يومــاً رائعاً أمضيته مــع عائلتي في اليونان، 
كمــا أنهــا المرة األولى التي أســافر فيهــا مع زوجتي 

وأطفالــي ونتنقــل من جزيرة إلى أخرى ونمضي أجمل األوقات على الشــاطئ. لكــن كل ذلك تغّير عندما فوتنا 
آخر باخرة الركاب لذاك النهار التي تنطلق من باروس إلى جزيرة سانتوريني. وبما أن الجزيرة تعج بالسياح 
وفي أوج الموســم الســياحي لم نتمكن من العثور على غرفة لقضاء الليلة لوال مساعدة بعض السياح 

اآلخرين. 
 

 بعــد فتــرة طويلة من التحضير لالمتحانات النهائية في الجامعة، اســتطعت أخيراً الحصول على 
عطلة لتمضية الوقت مع أصدقائي واالحتفال بتخرجنا خالل السنة الماضية. فحجزت رحلة بحرية 
عبر أوروبا مع أحد أبرز شــركات الرحالت البحرية الفخمة التي تنطلق من ليماسول في قبرص. 
وكان االتفاق أن ينقل طاقم السفينة األمتعة كلها عند هبوط الطائرة في قبرص في حين نتجول 
قليالً في المنطقة المحيطة. وعند صعودنا على متن الســفينة وتفقد الغرفة واألمتعة، لم نجدها 

بكل بساطة! فاضطررنا إلى طلب المساعدة من طاقم السفينة.

ذهبت في رحلة عمل مع والدي إلى جاكارتا لنلتقي واحداً من أهم تجار األغذية في آسيا ونبحث في طرق 
التعاون. وبعد وصولنا إلى المطار تمت سرقة كل نقودنا حوالي خمسة 
آالف دوالر. ولــم يكــن لدينا ما يكفي الســتئجار ســيارة أجرة 
فانتظرنا لحوالي عشــرين ساعة في المطار لكي تحول زوجتي 
بعض النقود من لبنان بســبب فارق الوقت. ولم يكن الحظ 
حليفنــا إذ تأخرنا علــى موعد العمل وفوتنــا فرصة مهمة 

لتوسيع أعمالنا.

اســتحوذت مؤسسة دبي لالســتثمارات الحكومية، الذراع االستثمارية الرئيسية لحكومة 
دبــي، العام الجاري على «بورتــو مونتينيغرو - منتجع المارينــا»، وهي مارينا لليخوت 
الفاخرة، وواجهة بحرية تشكل معلماً رئيسياً من معالم جمهورية مونتينيغرو، من شركة 
«مونبــورت كابيتــال». وبموقعها على خليج كوتور، أحد المواقــع التراثية العالمية على 
البحر األدرياتيكي، التي تظللها جبال مونتينيغرو الساحرة، تقدم الواجهة البحرية طريقة 

حياة جديدة ألصحاب اليخوت وللمقيمين والسياح.

■ جمال الطبيعة يستهوي السياح من أنحاء العالم |  البيان

■ واجهات بحرية مميزة ■ إطالالت ساحرة

قــد يعاني المســافرون من أمراض 
متعلقة بالسفر وتعتبر معظم هذه 
األمراض ثانوية، إال أنه ينبغي على 
جميع المسافرين االلتزام بمجموعة 
من النصائح بهدف منع حدوث مثل 
هذه األمــراض أو منع تطورها إن 

كانت موجوده.

ومن هذه النصائح: 

تنظيم التأمين على الســفر، 1 
التغطيــة  ذلــك  فــي  بمــا 
المناســبة في حــال الحاجة إلى 
نقــل إلــى مستشــفى أو مركز 

صحي.

احرص على حــزم مجموعة 2 
طبيــة لنفســك وألي طفــل 
يســافر معك وتأكــد كذلك من 
أخــذ مقــدار كاٍف مــن األدوية 
التــي تحتــاج إليهــا وال تنــَس 

النظارات االحتياطية.

اصطحــب معك نســخاً عن 3 
والنظارات  الــدواء  وصفات 

الطبية والعدسات الالصقة.

الدوام 4  احتفــظ معك علــى 
ببطاقة تحوي باللغة المحلية، 
زمــرة دمك، األمــراض المزمنة 
أو أمراض الحساســية الخطيرة، 
واألســماء العامــة لألدوية التي 

تتناولها.

احرص علــى القيام بالفحص 5 
الطبــي وتحقق مــن التمتع 

بصحة جيدة قبل السفر.

تأكد من حصولك على جميع 6 
اللقاحــات الروتينية قبل كل 
رحلــة. واذهــب إلى استشــارة 
طبيبــك بمدة 6-4 أســابيع على 

األقل قبل تاريخ السفر.

ال تقم بشراء المواد الغذائية 7 
من األكشــاك في الشوارع – 
حيــث تعتبر مأكــوالت الفنادق 
والمطاعم المزدحمة أكثر أماناً.

اســتخدم الميــاه المغلية أو 8 
أو  زجاجــات،  في  المعبــأة 
ميــاه أجهــزة التنقيــة. وتجنب 

وضع الثلج في المشروبات.

الفواكــه والخضــار 9  تجنــب 
النيــة بما في ذلــك األوراق 
الخضراء التي تم غســلها بالمياه 

المحلية.

تناول الفاكهة ذات القشرة 10 
المــوز  مثــل  الســميكة 

والبرتقال واليوسفي.

الطعام 11  تناول  على  احرص 
وتناولــه  جيــداً  المطهــو 

ساخناً.

مراعاة النظافة الشخصية.12 

صصة في تقديم خدمات التأمين فــي المنطقة، حملة في 
مين على الســفر. وصممت هذه الحملة لحث األفراد 

لتخطيط للســفر خالل عطلهم، وذلك عبر تشــجيع 
حظ السيئ الذي رافق سفرتهم لنيل فرصة الفوز 

ر. إس. إيه» التي تحمل عنوان «البحث عن 
غية معالجة محدودية انتشــار التأمين في 

ي

ته شركة يوجوف حول التأمين على السفر، 
مارات قالوا إنهم لم يشتروا يوماً التأمين 
ص الحقيقية ألفراد لم يهتموا بالتأمين على 

ســفر مع عائلتي إلى اليونان لالحتفال بعيد 
في شــوارع أثينــا حدث غير  عاً

ســر في أســناني مما 
كن خاضعة 
الم العالج. 
نها ألتابع 

ننونونونانانان،  في الي
تجتي ي فيهــا مع زو

ووأطفالــي ونتنقــل من جزيرة إلى أخرى ونمضي أجمل األوقات على الشــا
آخآخر ر باباخرة الركاب لذاك النهار التي تنطلق من باروس إلى جزيرة سانتو

وفوفيي أوج الموســم الســياحي لم نتمكن من العثور على غرفة لقض
اآلخرين. 

 بعــد فتــرة طويلة من التحضير لالمتحانات النهائية في الج
عطلة لتمضية الوقت مع أصدقائي واالحتفال بتخرجنا خالل
عبر أوروبا مع أحد أبرز شــركات الرحالت البحرية الفخمة

وكان االتفاق أن ينقل طاقم السفينة األمتعة كلها عند هبوط
قليالً في المنطقة المحيطة. وعند صعودنا على متن الســفين

م

بكل بساطة! فاضطررنا إلى طلب المساعدة من طاقم السفينة

ذذذذذهبت في رحلة عمل مع والدي إلى جاكارتا لنلتقي واحداً من أهم تج
التعاون. وبعد وصولنا إلى المطا
آالف دوالر. ولــم يكــن ل
فانتظرنا لحوالي عشــري
بعض النقود من لبنان
حليفنــا إذ تأخرنا عل

لتوسيع أعمالنا.
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هنــاك كثيــر مــن مواصفــات الســيارات 
الموجــودة في منطقتنا والتي تلقى رواجا 
كبيــرا رغــم أنها قد ال تناســب بالضرورة 
منــاخ الشــرق األوســط الحــار، فكم منا 

تعرض للسع الجزء المعدني من عجلة 
قيادة مطعمــة بمعدن الكروم، 

يضفــي  كان  وإن  الــذي 
جماليــة لكنه من الناحية 
الوظيفية قد ال يناســب 
التي  الصيــف  حــرارة 
أشــبه  المعدن  تجعــل 
بجمرات حارقة نتجنبها. 

األخيرة  الســنوات  وفي 
انتشــرت  كثيرا األســقف 

منهــا  الثابتــة  البانوراميــة، 
والمتحركــة، حيث إنها تُضفي 

بــال شــك جماليــة أكثر من 
المعدنــي، ولكنها  الســقف 

تجعل مقصورة السيارة أشبه 
ببيت زجاجي للزراعة يحبس داخله 

الحــرارة، لذلــك، وفي هــذا الصدد، 
سألت «البيان» المدير اإلقليمي إلحدى 

الســيارات األلمانية عن اإلقبال  ماركات 
مــن المســتهلكين علــى هذا النــوع من 
األسقف رغم عدم مناسبته لمنطقتنا، فأيد 
الســؤال قائــالً: إن الزبائن يريــدون ذلك 

ونحن نقدم لهم ما يريدونه.

تأتي كلمــة بانوراما مــن اليونانية وتعني 
رؤية أو نظرة شــاملة، وتستخدم لإلشارة 
إلــى اللوحــات بزاوية عريضــة ذات أفق 
محدود ســواء أكانت لوحات مرسومة أو 
مصــورة أو مشــاهد مــن أفــالم، أما في 
عالم السيارات فتستخدم لوصف السقوف 
الزجاجية كونها تتيح الرؤية بمساحة كبيرة.
ويوجــد نوعان من الســقوف البانورامية، 
األول ثابت غير قابل للفتح، والنوع اآلخر 
قابــل للفتح من جهة واحدة فقط، ويكون 
للخارج وليس مثل فتحة السقف التقليدية 

التي تختفي داخل السقف. 

ويقــول ميشــيل بلومنشــتاين، المتحدث 

اإلعالمي باســم شــركة أوبل األلمانية، إن 
المتحــرك، أي  الشــكل األصلي للســقف 
المصنــوع من األلــواح المعدنية، لم يعد 
له وجــود، حيث تقوم الشــركة األلمانية، 
بتزويد جميع أنواع السقف المتحرك لديها 
بطبقــات زجاجية. وعلــى الصعيد التقني، 
يتميز السقف المتحرك بانوراما بأنه أثقل 
وزناً من الســقف المتحــرك المصنوع من 
األلــواح المعدنيــة، كما أنــه يتكلف أكثر 
فــي حالــة تعرضه ألضــرار نتيجــة وقوع 
حــادث. وأوضح الخبيــر األلماني أرنولف 
تيميــل أن الزجــاج الرقائقي المســتخدم 

يجعــل عملية اإلصالح باهظــة التكاليف. 
وأضاف بيرنهارد فوس المتحدث اإلعالمي 
باســم شركة بيجو الفرنســية، إن األسقف 
الزجاجية المصنوعة من عدة طبقات لدى 
الشــركة الفرنســية تتميز بأنهــا أكثر ثباتاً 
واستقراراً وبالتالي أكثر أماناً من األسقف 

المعدنية المصنوعة من الفوالذ.

منــذ بداية التســعينيات بــدأ التركيز على 
توفيــر فتحــات ســقف زجاجيــة بدال من 
أقــل  تكلفتهــا  ألن  المعدنيــة  الفتحــات 
وميزاتهــا أكثر، وتوفرت بعض الســيارات 
المزودة بســقف قابل للفك بإطار معدني 
مركــب عليه ســقف زجاجــي كامل (مثل 
مرسيدس SL-Class R129) وتوفرت بعض 
الســيارات االختبارية في فترة الثمانينيات 
والتســعينيات بأسقف زجاجية. لكن تعتبر 
أول ســيارة تم تزويدها بسقف بانورامي 
لإلنتاج التجاري هي بورشه 911 تارغا من 
جيل 993 في العام 1996.، حيث تم إلغاء 
فكرة ســقف التارغا الذي كان يعتبر قبيحا 
في ذلك الوقت بســقف زجاجي يمتد من 
أعلــى الزجاج األمامي إلــى غطاء المحرك 
في الخلف، مع إمكانية فتح نصف السقف 
الزجاجي كهربائيا. كانت تلك فكرة ثورية، 

ما لبثت أن تكررت مع مرسيدس من الفئة 
سي سبورت كوبيه في العام 2001 التي تم 
(بانوراميك  الزجاجي لقب  إطالق ســقفها 
روف) وهو أول ظهور لهذه التسمية، ومن 
ثــم في العام 2003 ظهرت مرســيدس من 
الفئة اي W211 أول سيارة صالون زودت 
بســقف بانورامي، ثم تالحقــت العروض 
والموديــالت البانورامية من أغلب صانعي 

السيارات.

يتيح السقف البانورامي دخول إضاءة أكثر 
للمقصــورة، وزيــادة المســاحة المتوفرة 
لــرؤوس الركاب فــي الســيارة بعيدا عن 
الدعامــات المعدنيــة وذلــك ألن الزجاج 
يركب أعلى الدعامــات المعدنية الجانبية 
والعلويــة مــا يوفر زيادة مســاحة ال تقل 

عن 3سم.
عيوبمقارنــة بالســقف المعدني التقليدي 
توجد زيــادة ملحوظة في الوزن بســبب 
وزن الزجــاج والتدعيمات الالزمة لدعائم 
الســقف. وتقــل مقاومة الهيــكل لاللتواء 
في الســيارات المزودة بسقف بانورامي، 
وهــذا يؤثر على تماســك الهيكل خصوصا 
فــي حــاالت الحــوادث أو االتــزان فــي 

المنعطفات.

تحدد بنتلي بنتايغا األقوى واألفخم 
فئتهــا  ضمــن  عالميــاً  واألســرع 
مجموعــة معاييــر جديــدة بفضل 
اليدوية  التصاميــم وحرفيتها  روعة 
ومهاراتها الهندسية، وثمة معلومات 
عنها قد ال تكون منتشرة بين كثيرين 
منا، لكنها تعطــي فهماً أفضل لهذه 
السيارة التي هزت عرش المركبات 
الرياضيــة متعــّددة االســتخدامات 

«اس يو في». 

مســتوحى 1  بنتايغــا  اســم 
من اســم مؤّســس العالمة 
التجاريــة والعاَلم الطبيعي 
معاً. فإلى جانب اإلشارة إلى التايغا، 
الثلجية الكثيفة المنتشــرة  الغابات 
الدائــرة  بمحــاذاة  القــارات  فــي 
القطبيــة، تطّلعت بنتلــي أيضاً إلى 
القمــم القاســية فــي ‘روغ بنتايغا’ 

بمنطقة ‘غراند كاناريا’.

ُيعتَبــر برنامــج تطويــر 2 
تطّلبــاً  األكثــر  بنتايغــا 
بنتلي  تاريــخ عالمة  في 
التجارية، مع إجــراء االختبارات في 
خمس قــاّرات حول العالم، بدءاً من 
الــدروب المليئة بالرمــال والحصى 
بالكثبان  في جنوب أفريقيا، مــروراً 
الرملية في دبي والســهول الموحلة 
في تشيشــاير، وبدءاً مــن 30 درجة 
مئويــة تحــت الصفر فــي األقاصي 
المتجمّدة لشمال النروج وصوًال إلى 
الحرارة العالية جداً بحدود 50 درجة 

مئوية في صحراء الشرق األوسط. 

أكثر 3  بنتايغــا  قيــادة  جــرت 
مــن 400 لّفــة علــى حلبــة 
‘نوربورغرينــغ نوردشــليف’ 
األداء  تطويــر  مــن  كجــزء  الشــهيرة 
التحّكم  الديناميكــي للشاســيه وأنظمــة 

والثبات الخاّصة به. 

تمت إعــادة تحديث محّرك 4 
W12 األسطوري لدى بنتلي 
الصفــر، وخّصيصاً  من نقطة 

التي  التعديالت  بنتايغــا. وهــذه  لمركبة 
أجراها مهندســو بنتلــي األخّصائيون في 
كــرو بإنكلترا، أعادت تعريف ما يمكن أن 

 .SUV تقوم به مركبة

تحتوي بنتايغا على أكثر نظام 5 
توليــد حركة تقّدمــاً وكفاءة 
تقوم بنتلي بابتــكاره. فنظام 
بنتلــي الجديد والفريد بالضــخ المزدوج 
يعتمــد على الجمــع بين الضخ المباشــر 

وعبــر المنفذ لتقليــل االنبعاثــات، بينما 
يمكــن تحقيــق اقتصاد أفضل باســتهالك 
الوقود عبر نظام اإلزاحة المتغّيرة وتقنية 

التشغيل - اإليقاف.

إنتــاج 608 مركبــات 6  تــم 
اإلصــدار  ضمــن  حصريــاً 
احتفــاًال  المحــدود 
بابتــكار فئة فاخرة جديــدة كلياً ضمن 
ســوق المركبــات الرياضيــة متعــّددة 

اإلصدار  طرازات  وتتأّلق  االستخدامات. 
المحــــدود عبــــر خصائصهــا الالفتــة 
للنظــر، وهي تأتــي بتفاصيل حصريــة 
ومكّونـــات فريــدة تعّبــر عن قدرات 
بنتايغا بالكامــل. وتتوفــر عشرة ألوان 
خارجيــة فقط لصالــح العمــالء، ممــا 
 يشــيــر إلــــى حصرية هــذا الطــراز.

 ويعكــس الرقــم 608 القــّوة الحصانيــة 
لمركبــة بنتايغا البالغــة 608 أحصنة مع 

عزم قدره 900 نيوتن - متر.

يجــري تصنيع جســم بنتايغا 7 
أكثر  مــن  واحدة  باســتخدام 
لتشكيل  الحصرية  األســاليب 
المعــادن في العالم. ويتم إنتاج الجســم 
باستعمال تقنية ضغط أكبر قطعة ألمنيوم 
مفــردة ضمن قطــاع الســيارات، ويجري 
تشــكيل الرفــارف األماميــة العميقة من 
األلمنيوم عبر عمليــة صياغة بطيئة تقوم 
على التشــكيل فائــق المرونــة للمعدن، 
حيث يتم تســخين صفائح األلمنيوم حتى 
درجــة الســيالن تقريباً ثــم ُتضغط فوق 

القالب. 

بنتايغا 8  قيــادة  تشــّكل لوحة 
تقديراً لشــعار الشــركة عبر 
االســتلهام من شــكل أجنحة 
بنتلي الممّيزة. فقد كان الشــعار الشــهير 
للعالمــة التجارية مصدر وحي في تصميم 

المقصورة الداخلية.

يتمّتع عمالء بنتايغا بخيارات 9 
غير محدودة تقريباً من فرص 
وفــق  مركباتهــم  تخصيــص 
رغباتهم. فكل بنتايغا تخضع لهذه العملية 
تتمّيــز بكونها فريدة مثــل مالكها، عبر ما 
يزيد عن 100 خيار من األلوان الخارجية، 
وســبعة تصاميم مختلفــة للعجالت، و15 

خياراً للكسوة الجلدية الناعمة.

تتمّيز بنتايغا من خالل 10 
أرقــى أنواع الكســوة 
الجلديــة فــي العالم. 
ويتــم الحصــول على الكســوات الجلدية 
الداخليــة لمركبة  المقصورة  تزّيــن  التي 
بنتلــي بنتايغا من الثيــران الموجودة في 

أوروبا الشمالية.
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ثمة كثير من األســباب تقف وراء إصابة هيكل الســيارة بالصدأ، وربما يكون 
السبب األكثر أهمية خدش الطالء األساسي للسيارة نتيجة لالحتكاك مع جسم 
آخر، مما يؤدي لتعرض معدن السيارة للرطوبة والهواء التي في النهاية تسبب 
الصدأ، أو ببساطة فإن عمر السيارة والمنطقة التي كانت مصطفة فيه ساهمت 

في تكوين الصدأ . 

وتعتبر عملية تغطية قطع غيار الســيارات مهمة جدا وغالبا ما تفوت معظم 
الناس، لذا يجب تجنب هذه األخطاء الشائعة باستخدام الصحف في حال كانوا 
يريدون فك البراغي األماكن التي يتسرب الطالء عبرها وعلى الزجاج األمامي 
للســيارة . يفضل اســتخدام المواد التي ليس لديها مســامات واسعة ولكن ال 
يزال هذا ال يكفي، ألن الطالء يمكن أن يتسرب من أسفل الحواف لذلك تأكد 

من تغطية جميع الحواف جيداً .
ومــن ثــم يتوجب إزالــة الطالء حــول الصدأ باســتخدام جهــاز الصنفرة 
الكهربائية، واضبط السرعة من 80 إلى 150 إلزالة الطالء الخارجي واألساسي 
لجســم الســيارة، باإلضافة إلى أي صدأ خفيف لم يتفاعــل مع المعدن، وقم 
بالتحســيس بيــدك على المنطقة التــي أزلت الطالء من عليهــا لمعرفة مدى 

نعومة السطح .
ثم اســتبدل قرص جهاز الصنفــرة بقرص الصنفرة المعدنيــة إلزالة الصدأ 
السميك والحفر في سطح جسم السيارة واستخدمه ببطء حتى ال تتسبب في 
إحداث ضرر بالجسم، وبمجرد االنتهاء قم بوضع حمض إلزالة جزيئات الصدأ 
الصغيرة المتبقية، ويفضل حمض الفوسفوريك، وبعد ذلك قم بالصنفرة يدوياً 

حتى تحصل على سطح ناعم .

اشتر طالء أساس مناسبا لتغطية المعدن وطالء رش يتناسب مع لون السيارة 
. وجهــز البقعة للطالء من خالل اتباع التعليمات الموجودة على عبوة الطالء 
األساسي، وعادة ما يكون استخدام مسح البقعة المراد طالؤها بمخفف طالء 
أو العزقــات العالقة بســبب الصــدأ بمذيب أمالح ووضع طبقــة من الجرائد 

بالمنطقة المحيطة بالبقعة لمسافة 3 أقدام .
قم برش طبقات خفيفة من طالء األساس بشكل متوازن مع االنتظار لبضعة 
ثوان بين كل طبقة وطبقة، ثم تركها لتجف خالل الليل أو الثابتة في مكان ما 

لوقت طويل على األقل 12 ساعة .
اســتخدم الصنفرة الرطبة «400» المخصصة لتنعيم السطح، واحرص على 
إبقاء دلو مياه بجانبك لترطيب ورقة الصنفرة بشكل متكرر وإزالة الطالء من 

على سطحها .
رش طبقــة خفيفــة من الطالء وقم برش عــدد الطبقات الالزم على الطالء 
األساســي حتى تحصل على لون مناسب وشكل نهائي جيد، ودعه يجف لمدة 

24 ساعة قبل إزالة الشرائط الالصقة .
قم بصقل حواف الطالء الجديد حتى يمتزج مع الطالء القديم، وضع طبقة 
طالء شــفاف حتى يتناســب لون البقعة مع لون السيارة . ثم دع الطالء لمدة 

48 ساعة ليجف ثم اغسل ولمع السيارة.



½
كيلو غرام من القهوة الخام 

معدل ما يتم إنتاجه وتصنيعه 
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يلو غرام منن القهوكيلو غرام من القهوة الخام
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شجرمن الش الشجرة الواحدة.
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لكربيات التقاء  نقطة  املشهورة  الدول  يف  تزرع  بن  حبة  كل   تعترب 
 الرشكات الساعية المتالك زمام هذه التجارة عاملياً، حيث تشري األرقام
مليارات يومياً  تستهلك  التي  القهوة  أكواب  خلف  أن  إىل   الرسمية 
يف وتجعلها  العامل،  حول  الصناعات  أكرب  من  كواحدة  تقدمها   الدوالر، 

.املرتبة الثانية مبارشًة، بعد البرتول الخام، للتفوق بذلك عىل األملاس

عبييد زم

5
سنوات املتوسط 
الذي تحتاجه 

شجرة النب لتكون 
مكتملة وقادرة 

عىل إنتاج حبوب 
صالحة للتصنيع.

100
مليار دوالر حجم القطاع عاملياً، 
حيث ترتكز زراعتها يف دول أمريكا 

الالتينية كالربازيل، وبريو.

71.16
مليون كيس الصادرات العاملية األخرية 

من قهوة «أرابيكا» مقابل 41.69 
مليوناً من «روبوستا».

500
مليار كوب قهوة هو معدل 
استهالك سكان العامل سنوياً، 
بحسب تقديرات وإحصاءات 

رسمية.

8
مدن عاملية تشتهر 

مبذاق مميز لقهوتها، 
هي لندن، ملبورن، 
ريكيافيك، روما، 

سنغافورة، سياتل، فيينا، 
ويلينغتون.

فيينا
روما

سياتللندن

ملبورن
ويلينغتون

سنغافورة
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%10
نصيب املزارعني من تجارة القهوة 
عاملياً التي تهيمن عليها كربيات 

الرشكات يف أمريكا وأوروبا.

%60
من دول العامل التي تعاين من 
ظاهرة تصحر الغابات منتجة 

للقهوة بشكل أسايس.

%70
من اإلنتاج عاملياً من «أرابيكا»، 

يف حني أن 30 % من صنف 
«روبوستا».

%30
من اإلنتاج العاملي يذهب إىل 
أسواق الواليات املتحدة التي 

تتصدر قامئة املوردين حول العامل.

18

المنتجة لوســائد  قالت شــركة «تاكاتــا» 
الهواء والمتســببة بأكبر عملية اســتدعاء 
للســيارات، إن أرباحها الفصلية انخفضت 
بمقــدار الثلث، بعد صياغــة خطة إلعادة 
الهيكلــة ومواجهة تكاليــف إعادة إصالح 
منتجاتها المعيبة والتي تصل إلى مليارات 

الدوالرات.
وأوضحــت «تاكاتــا» في بيــان أمس، أن 
صافــي الدخل انخفض إلى ٢٫٠٧ مليار ين 
(٢٠٫٥ مليــون دوالر) خالل الربع المنتهي 
فــي يونيو مــن ٣٫١ مليارات ين في نفس 

الفترة من العام الماضي.
وسجلت الشركة ٣٫٥ مليارات ين تكاليف 
خالل الفترة المرتبطة بالدعاوى القضائية 
التــي أقيمت ضدها بشــأن عيوب تصنيع 
الوســائد الهوائيــة والتي تم علــى إثرها 
اســتدعاء ماليين السيارات في كافة أنحاء 

العالم.
ويؤكــد انخفــاض األرباح الصعوبــات التي 
تواجهها «تاكاتــا» فيما تتطلع إلنقاذ القضاء 
لها، وتشمل التحديات شكوكاً بشأن مستقبل 
الشركة إضافة إلى أنها لم تعوض الشركات 
المنتجة للســيارات بعد، كما تواجه سلسلة 
مــن الدعــاوى القضائية من المســتهلكين 
طوكيو - الوكاالت والجهات الرقابية.  

أظهر مســح أمس أن ســوق العمل في 
بريطانيــا دخل في «ســقوط حر» بعد 
التصويت لصالح االنسحاب من االتحاد 
األوروبــي مع انخفاض عــدد الوظائف 
الدائمــة التــي أعلنــت عنها شــركات 
التوظيف الشــهر الماضي بأسرع وتيرة 
منذ مايو ٢٠٠٩.وأشــار التقرير الشهري 
التحاد شركات التشغيل والتوظيف (آر 
إي ســي) إلــى أن الرواتــب المبدئيــة 
للوظائــف الدائمة ارتفعــت في يوليو 
بأبطــأ وتيــرة في أكثر من ٣ ســنوات.

وبشــكل عام فإن المســح يضــاف إلى 

أدلــة على أن ثقة ونشــاط الشــركات 
تباطأ بشــدة بعد االستفتاء الذي أجري 
٢٣ يونيو.وقــال كيفــن جريــن الرئيس 
التنفيذي لالتحاد «ســوق الوظائف في 
المملكة المتحدة عانى سقوطاً حراً مع 
هبوط الوظائف الدائمة إلى مستويات 
 ...٢٠٠٩ الركــود  منــذ  نشــهدها  لــم 
التصويــت  أعقــاب  فــي  االضطــراب 
للخــروج من االتحــاد األوروبي هو بال 
شك الســبب األساسي».وأشــار المسح 
إلى أن الشركات تركز بشكل أكبر على 
لندن - رويترز التوظيف لألجل القصير.  

قالــت شــركة «آبــل» إنها تعتــزم عرض 
مكافآت ماليــة تصل إلى ٢٠٠ ألف دوالر 
للباحثين الذين يرصدون ثغرات أمنية في 
منتجاتها لتنضم إلى عشــرات الشــركات 
التي تعرض بالفعل مبالغ للمساعدة على 

الكشف عن أوجه قصور في منتجاتها.
وقدمت الشــركة التي تنتج هواتف أيفون 
وأجهزة أيبــاد اللوحية لرويتــرز تفاصيل 
عــن الخطة التــي تتضمن بعضــاً من أكبر 
المكافآت التي تعــرض حتى اآلن قبل أن 
تكشــف النقــاب عنها أول مــن أمس في 
مؤتمر بالك هات ألمن االنترنت في مدينة 

الس فيغاس األميركية. وسيقتصر البرنامج 
في البداية على نحو ٢٤ باحثاً ســتدعوهم 
أبل للمســاعدة على رصد الثغرات األمنية 
التي يتعذر الكشــف عنها في خمس فئات 
محــددة. وقالت الشــركة إنه جرى اختيار 
هؤالء الباحثين مــن مجموعة من الخبراء 
الذين ســبق أن ســاعدوا أبل على تحديد 
ثغرات أمنية لكن لــم تتم مكافأتهم على 
عملهــم. والفئة األكثر حظــاً والتي تعرض 
مكافــآت تصل إلى ٢٠٠ ألــف دوالر هي 
لرصــد الثغــرات فــي خاصية «التشــغيل 
الس فيغاس - رويترز اآلمن».  

أغلقت «إيرباص» الفجوة مع «بوينغ» 
أو كادت في معركتهما المحتدمة على 
طلبيــات الطائرات في يوليــو بعد أن 
فازت بنحو نصــف المبيعات المؤكدة 
البالغــة ١٩٧ طائرة التي كشــف عنها 
خــالل معرض فارنبورو الجوي الشــهر 
الماضــي وفقــاً ألحــدث البيانات من 

الشركتين.
وفــي ظــل تباطــؤ واســع النطــاق 
صناعــة  شــركة  قالــت  للمشــتريات 

الطائرات األوروبية إنها باعت إجمالي 
٣٧٣ طائرة بين يناير ويوليو أو ٣٢٣ بعد 
التعديل في ضوء اإللغاءات.وبالمقارنة 
باعت منافستها األميركية «بوينغ» ٣٨٣ 

طائرة أو ٣٣٣ بعد اإللغاءات.
اإلجماليــة  الطلبيــات  وتراجعــت 
للشركتين المهيمنتين على قطاع صناعة 
الطائرات ١٧٪ عنها قبل عام تحت وطأة 
بواعث القلق بشــأن االقتصــاد العالمي 
وأســعار النفــط المنخفضة نســبياً التي 

نالت مــن الطلب على الطــرز الجديدة 
الموفــرة فــي اســتهالك الوقود.وتكافح 
كلتا الشــركتين للفــوز بمبيعات جديدة 
في ســوق مــن المعتقد أنهــا تعاني من 
تخمة فــي معروض الطائــرات وبخاصة 
الطرز عريضة البدن حسبما يقول خبراء 
القطاع.ويثير التباطؤ تســاؤالت بشأن ما 
إذا كانت الشركتان ستمضيان في خطط 
تعزيــز اإلنتاج في وقت الحق من العقد 
باريس، نيويورك - رويترز الحالي.  

 تعتــزم ”إيــر برلين“ ثاني أكبر شــركة 
طيــران ألمانيــة إضافــة درجــة رجال 
األعمــال لرحالتها القصيــرة في أوروبا 
ضمن عملية إعادة هيكلة بهدف العودة 

إلى الربحية.
تكبدت اير برلين التي تشــتهر بشكل 
خاص برحالتها الســياحية إلــى ميورقة 
خســائر صافية في ســبع من الســنوات 
الثماني األخيرة وتحاول تقليص الديون 

وتحســين النتائج عن طريق خفض عدد 
الرحالت والتكاليف.

 ٪  ٢٩ بنســبة  مملوكــة  والشــركة 
لالتحاد للطيــران ومقرها أبوظبي حيث 
اشــترت الشــركة اإلماراتية حصصاً في 
عدة شــركات طيران في العالم لتوسعة 
جــذب  برليــن  ايــر  شــبكتها.وتحاول 
رجــال األعمــال عن طريق زيــادة عدد 
الواليات  إلى  الطويلة والسيما  الرحالت 

المتحــدة وإضافة درجــة رجال األعمال 
إلــى الرحــالت القصيرة. وقــررت أيضا 
إلغاء المشــروبات والوجبــات الخفيفة 
االقتصادية  الدرجة  المجانية لمســافري 
على رحالتها القصيرة وســتقدم بدال من 
ذلك قائمة وجبات يمكن شــراؤها على 
متن الطائرة. وقالت الشــركة إنها ستبدأ 
تطبيــق التغييرات الجديــدة هذا العام 
برلين - رويترز ولم توضح أكثر.  

تصدرت الصين قائمة أكثر عشــر دول في 
العالم اســتيرادا لألرز بنحــو ٤٫٧ ماليين 
طــن متري عام ٢٠١٥، وفقاً لقائمة أعدها 

حديثاً موقع «وورلد أطلس».
وجاءت نيجيريا في المرتبة الثانية بحوالي 
٣ ماليين طن متري، فيما احتلت المملكة 
العربية الســعودية المرتبة السادسة بنحو 

١٫٥٥ مليون طن متري العام الماضي.
ويعد األرز من الســلع االســتراتيجية في 

المملكة العربية السعودية، حيث يستهلك 
الفــرد الســعودي حوالــي ٤٥ كيلوغراماً 

سنوياً من األرز.
ويرى الخبراء أنه بحلول عام ٢٠٤٠ سوف 
تكــون هنــاك حاجة إلــى إمــدادات أرز 
إضافيــة ال تقل عن ١١٢ مليون طن لتلبية 
دبي- البيان الطلب العالمي المتزايد.  

هل يمكــن أن تحصل علــى عائد مادي 
أو ربح من أســفارك أو قضاء عطالتك؟ 
يمكنك أن تفعل ذلك باستغالل اإلنترنت 
والخدمــات الرقميــة المتاحــة في كل 
مــكان. إذاً احــزم أمتعتــك وتوجه في 
رحلتك أو عطلتــك وحصل األرباح منها 
بعــد ذلــك وإليك كيــف تحقــق هذه 

األرباح.
بدايــة ارســل صــوراً لألماكــن التي 
تزورها مصحوبة بما تكتبه من انطباعات 
عن تلك األماكن أو المدن أو البلدان إلى 
المواقع الســياحية مقابــل أجر ويمكن 
أن يكــون ذلك متعة للمســافرين الذين 
اعتــادوا الكتابــة والتصوير والمراســلة 
الصحافية تدر دخًال وربحاً على الكثيرين 

حتى في غير أوقات السفر والرحالت.
وفــي بعض األحيــان تكــون الكتابة 
الصحافية في موضوعات ســياحية، هي 
الخواطر نفسها التي ترسلها خالل رحلتك 

أو عطلتــك، االختــالف الوحيــد هو أن 
الكتابة الصحافية تقّيم بالمال وتباع في 
شكل مقاالت، لكن خواطرك عن األماكن 
الســياحية التي تزورها ال تقل من ناحية 

القيمة عن المقاالت السياحية.
وهناك كثير من المجالت الســياحية 
ســواء عبر اإلنترنت أو المطبوعة، التي 
ترحــب بمثل تلك الخواطــر والمقاالت 
والصــور، وقــد يغطي أجــر كتابتك عن 
رحلتك تكاليف الرحلة نفســها، ويمكن 
أن تقوم بعض المجالت بتشغيل الكتاب 
الســياحيين بعد نشــر بعــض مقاالتهم 

واإلعجاب بها من القراء.
كمــا انه عليــك أن تتعلــم كيف تكون 
كاتبــاً فــي الســياحة، وغالبــاً يمكن ذلك 
مــن خــالل مستشــار ســياحي، ويختلف 
المستشــار السياحي عن الوكالة السياحية 
في أنه يرشــد النــاس حــول العديد من 
القضايا الســياحية، فيمكــن أن يكون في 
ذلك إعداد للمســافرين وإرشــادهم إلى 

كيفية التخطيط لرحالتهم.



بــدأت قوات الشــرعية بالتحضيــر للمرحلة 
المقبلــة من المعارك، لمنــع االنقالبيين من 
التمــدد ميدانياً في فتــرة تعليق المحادثات 
السياســية، وســط توقعــات بــأن تتمكــن 
الشــرعية من إحداث تغيير نوعي في مسار 
المعــارك على عدد من الجبهات الســاخنة، 

في وقت تمكن الجيــش الوطني والمقاومة 
الشعبية من الســيطرة على قلعة المنصورة 
وموقع اســتراتيجي آخر فــي مديرية الصلو 

جنوب تعز.
وأكــدت مصــادر عســكرية أن الفتــرة 
المقبلة ستشــهد تغيرات نوعية في مســار 
العمليات العســكرية، التــي ينفذها الجيش 
الوطنــي ضــد الحوثيين وقــوات صالح في 

عدة جبهات متزامنة. وكشفت المصادر عن 
استكمال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية 
استعدادات مكثفة لشــن عمليات عسكرية 
موســعة تهــدف إلــى تحقيق الحســم في 
جبهات محورية تتمثــل في صرواح بمأرب 
والجــوف ونهم وحرض وميدي.  وأشــارت 
إلــى أن المتغيــرات الوشــيكة في مســار 
المواجهات المســلحة مع الحوثيين وقوات 

صالح ســتفرض نفســها على أي مشــاورات 
سياسية مقبلة بين الحكومة واالنقالبيين. 

وســقط قتلى وجرحى، خالل مواجهات بين 
قوات الشــرعية ومســلحي جماعــة الحوثي 
وحلفائهم، في محافظة الجوف، بالتزامن مع 
غارات جوية للتحالــف العربي ضد أهداف 

لالنقالبيين فــي المنطقة. وأوضحت مصادر 
فــي المقاومة الشــعبية بمحافظــة الجوف، 
أن مواجهــات عنيفة اندلعت، مع بدء قوات 
الجيش اليمني عملية الســتكمال الســيطرة 
الحوثيــون،  علــى مواقــع يســيطر عليهــا 
والموالــون للرئيس الســابق علــي عبدالله 
صالح، في مديرية الغيل، جنوب المحافظة. 
وحسب المصادر، شاركت مقاتالت التحالف 

العربي بغارات جوية قصفت خاللها أهدافاً 
للحوثييــن فــي المديرية، وســط أنباء عن 
ســقوط قتلى وجرحى في صفوف مسلحي 
الجماعــة، وآخريــن مــن أفــراد المقاومة 

والجيش الموالين للحكومة.

في األثناء، تمكن الجيش الوطني والمقاومة 
الشعبية من الســيطرة على قلعة المنصورة، 
وموقع اســتراتيجي آخر فــي مديرية الصلو 
جنــوب تعــز. وقــال مصــدر عســكري في 
تصريحــات صحافيــة، إن الجيش والمقاومة 
سيطرا على قلعة المنصورة وهضبة الصلوي، 
التي تطــل على طور الباحــة وهيجة العبد 
ومدينتــي الدمنة والراهــدة، اللتين تقعان 
تحت ســيطرة االنقالبيين. وأشــار المصدر 
إلــى أن القــوات التابعــة للجيــش الوطني 
والمقاومة بدأت تقصف تجمعات الحوثيين 
وقوات صالح في الراهدة.في السياق، قالت 
مصادر محلية إن مدنياً قتل، وجرح خمســة 
آخــرون بعد ســقوط صاروخ كاتيوشــا من 
االنقالبيين على ســوق شــعبي فــي مدينة 
تعــز. وأشــارت المصادر إلــى أن الصاروخ 
استهدف سوقاً شعبياً في منطقة نجد قسيم 
ملتقى مناطق شرقي جبل صبر إلى الجنوب 
من المدينــة، خلف قتيل وخمســة جرحى 
في إحصاءات أولية بإصابات مختلفة. وكان 
ذات السوق قد تعرض لقصف الحوثيين في 
الـ 29 من الشــهر الماضي خلف ثالثة قتلى 

وستة جرحى في صفوف المدنيين.

لقي أربعة مــن عناصر تنظيم 
وأصيب  مصرعهــم،  القاعــدة 
ثالثة فــي غارة شــنتها طائرة 
بــدون طيار على نقطة تفتيش 
اليمن،  جنوب  شبوة  بمحافظة 
كمــا أفــادت مصــادر أمنيــة. 
وقالــت المصــادر، إن الطائرة 
أغــارت علــى نقطــة تفتيش 
يتمركــز عندهــا عناصــر من 
تنظيــم القاعــدة، عند مدخل 
بلــدة عزان فــي أحــد أوكار 
بمحافظة  اإلرهابــي  التنظيــم 
شبوة. وتقع عزان على طريق 
رئيــس يربــط مدينــة عــدن 

الساحلية الجنوبية.
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تختتــم جولــة المشــاورات اليمنيــة في 
الكويت اليــوم دون التوقيع على االتفاق 
المقتــرح من المبعوث األممي اســماعيل 
ولد الشيخ بسبب رفض االنقالبيين تسلسل 
المســارات بدءاً بالجانب العســكري رغم 
موافقة الشــرعية على االتفاق األولي وفق 
الصيغــة األممية، وددعم التحالف العربي 
لجهود الحل السياسي، غير أن الختام بعد 
شــهرين ونصف الشهر من التفاوض حمل 
معه «نصف نجاح» انتشــلها من الفشــل 
المشــاورات  الكامل، عبــر موافقة طرفي 
على اســتئنافها واســتمرار جهــود الدول 
الراعية خالل فترة توقف المشــاورات في 
الفترة المقبلة من أجل وضع مالمح صيغة 
االتفــاق النهائــي عبــر البناء علــى ما تم 
التوصــل إليه فــي الجولــة الحالية، ومن 
المتوقع أال يتجاوز موعد الجولة الجديدة 
منتصف ســبتمبر المقبل مع بقاء احتمال 

اســتئنافه في الكويــت قائماً.وترفع اليوم 
محادثات الســالم اليمنية التي استضافتها 
دولــة الكويت ألكثر من شــهرين ونصف 
الشــهر وأفشــلها االنقالبيون على أن يتم 
التحضيــر لجولة جديدة بعد شــهر. وقال 
مصدر في وفد الحكومة اليمنية لـ«البيان» 
إن لقــاء عقــد مــع المبعــوث األممــي 
اســماعيل ولد الشيخ تم فيه االتفاق على 
رفع الجولة الحاليــة من المحادثات دون 
تحقيق اي تقدم بعد ان رفض االنقالبيون 
خطة السالم المقترحة من األمم المتحدة 

رغم قبول الجانب الحكومي بها.

وطبقــا لما ذكــره المصدر فــإن عودة 
الوفد الحكومي الى الكويت كانت بهدف 
الخاصة  البروتوكوليــة  اإلجــراءات  إتمام 
بإنهاء المشــاورات وإن المبعوث األممي 
أبلغه ان المشــاورات سترفع في موعدها 
المحــدد اليوم، على ان يســتمر التواصل 

مع ولد الشــيخ والدول الراعية للتســوية 
من اجــل إقناع الطــرف االنقالبي بتنفيذ 
االتفــاق المقتــرح مــن األمــم المتحدة 

والتحضير لجولة جديدة من المحادثات.
ومــن المرتقب صــدور بيــان ختامي 
اليــوم للمبعوث األممــي بحضور ممثلين 

عن وفدي المشــاورات وســط ترجيحات 
أن تكــون صيغة البيــان متوازنة بحيث ال 

تعطي االنطباع بفشل المحادثات. 
وأوضــح المصــدر أن الــدول الراعية 
للتســوية تعمل مع المبعوث األممي من 
أجل اســتمرار المحادثات غير المباشــرة 

بيــن الطرفين بهدف التوصــل الى صيغة 
اتفاق سياســي الى جانــب صيغة االتفاق 
العســكري المقترحة من الجانب األممي 
ومن ثم تحديد موعــد جديد للمحادثات 
يفترض أال يتجاوز منتصف الشهر المقبل 
على أن يتــم التوافق علــى المكان الذي 
ســتعقد فيه الجولة المقبلة إذا تعذر على 
الكويت استضافتها بعد ان بذلت كل جهد 

إلنجاح الجولة الحالية. 

وقالت المصادر إن ولد الشــيخ ومجموعة 
الدول الراعية للتسوية تعمل على ان يلتزم 
المتفق عليها  الهدنــة  الطرفان باســتمرار 
فــي بداية المحادثات وإعادة تفعيل عمل 
لجنة الشؤون العســكرية المعنية بتهدئة 
األوضاع فــي مناطق المواجهات ومعالجة 
أي خروقــات بعد ان عطل أعمالها الطرف 
االنقالبي إثر االتفاق على نقلها الى منطقة 
ظهــران الجنــوب فــي المملكــة العربية 

الماضي. ووفقا  الشــهر  الســعودية نهاية 
لهذه المصادر فإن الدول الراعية للتسوية 
تعمل على أن يكون هناك اتفاق سياســي 
مكمل لمشروع االتفاق العسكري المقترح 
مــن المبعوث الدولي وســيتم مناقشــة 
تفاصيــل هــذا االتفاق المرتبط بتشــكيل 
حكومة شراكة وطنية والتحضير الستئناف 
لالنتخابات  والتحضيــر  السياســي  الحوار 
العامــة قبل الذهاب الى الجولة المنتظرة 
مــن المحادثات بحيث يتــم التوقيع على 
االتفاقين معاً، والشروع في تنفيذها وفق 

الخطة الزمنية المتفق عليها. 

في األثناء، اســتمر االنقالبيون في استخدام 
مجلســهم السياسي المشــترك بين الحوثي 
والمخلــوع صالح البتــزاز المجتمع الدولي 
والشرعية اليمنية، حيث تحدث قيادي حوثي 
يدعــى صالح الصمــاد أنهم ســيعلنون عن 

تشكيلة المجلس خالل اليومين المقبلين. 

■ عنصران من قوات الشرعية يرابطان على جبهة المعارك في تعز   |   تصوير: أحمد الباشا 

لــم يســتثن الدمار والخراب شــيئاً في 
مدينة تعز بســبب قذائــف وصواريخ 
الميليشيات االنقالبية. وعلى مدار أكثر 
من عام ونصف العــام، مثلت محافظة 
تعز الرقم الصعب واالستثناء األبرز على 
ميليشــيات الحوثــي والرئيس المخلوع 
علي عبدالله صالح، بعد عدم االعتراف 
بانقالبهــم، ومناوئتهــا لــه، مــا عرّضها 
لحملة عســكرية تعد األشرس، لم توفر 
لمدنييها الذين تحولوا تباعاً إلى هدف 
يومي للميليشــيات عبر عمليات قصف 

عشــوائية حولت تعز تباعــاً إلى مدينة 
من ركام.

الدمار الواسع شمل كل مناطق مدينة 
تعز، شــرقاً وغرباً، بتدمير كلي وجزئي 
لألحيــاء الســكنية والمنــازل وفــروع 
وللمنشــآت  الحكوميــة  المؤسســات 

الخاصة، ما حولها إلى مدينة أشباح.

وكانــت الحكومــة اليمنيــة أعلنت في 
وقــت ســابق أن تعــز مدينــة منكوبة 
نتيجــة مــا تتعرض لــه مــن انتهاكات 
وجرائم وقصف وقتــل وقنص متواصل 

مــن قبــل الميليشــيات االنقالبية. كما 
أعلنــت عــن تدمير 70 فــي المئة من 
البنى التحتية في تعز، جراء اســتهداف 

الميليشيات االنقالبية لها.
أن  حديثــة  إحصائيــات  وأظهــرت 
االنقالبيين تسببوا بتدمير 38 مستشفى 
و152 مدرسة وحرمان 200 ألف طالب 
وطالبــة مــن التعليم، كما تســببوا في 
إغالق جامعة تعــز وتحويلها إلى ثكنة 
عســكرية، ما أثر علــى 30 ألف طالب 
وطالبــة. ورصد تقريــر حقوقي تعرض 
قرابــة 3758 منــزًال وممتلــكات عامة 
وخاصة لتدمير كلــي وجزئي في ذات 

المحافظة.
كمــا تســببت الميليشــيات فــي 
تدميــر المباني األثريــة في المدينة، 
كالمتحف الوطني، جراء اســتهدافها 
بمدافــع الهوزر والهــاون، كما تضرر 
وبشكل كبير مبنى المحافظة، ومبنى 
والثقافة،  للعلوم  الســعيد  مؤسســة 
الــذي يعد أكبر مؤسســة ثقافية في 
المدينــة. قصف ممنهــج بجانب ما 
ســبق، لم تسلم العديد من المساجد 
مــن القصف الممنهج للميليشــيات، 
منها مســجدان أثريان هما األشرفية 

والمظفر.

ذكــرت مصــادر كويتيــة أن الحكومــة الكويتية لم تتســلم طلباً 
الســتئناف المشــاورات اليمنية في الكويت. وأضافــت، أن البيان 
الذي سيصدره المبعوث األممي اليوم سيؤكد على تثبيت المبادئ 
التي تم االتفاق عليها مســبقا خالل فترة المشاورات. وأعرب عن 
أمله بأن تكون فترة تعليق المشــاورات التي ســوف تستمر شهرا، 
فرصــة إليجاد قوة دفع جديدة لهذه المشــاورات من خالل جهود 

ستتم على المستويين اإلقليمي والدولي.



في تقــدم ميداني يمهد لخطوة فك الحصار 
المفــروض عــن حلــب حققــت المعارضة 
الســورية تقدمــاً ميدانيــاً كبيراً بســيطرتها 
على كليــة المدفعية جنوبي هــذه المدينة 
كما شــنت هجوماً كبيراً للمرة الثانية خالل 
أســبوع فــي حلب..فــي وقــت ارتفع عدد 
القتلــى في حلب وريفها إلى 41 قتيالً جراء 
الروســية،  المكثف والغارات  النظام  قصف 
كما سقط قتلى وجرحى بغارات مماثلة في 

ريف دمشق.
وأعلنــت المعارضة ســيطرتها على كلية 
المدفعية جنوبي حلــب بعد إحكام قبضتها 
علــى كليتــي البيانــات والتســليح ومبنــى 
الضباط، ومستودع لألسلحة داخل سور كلية 
المدفعية الخاضعة لســيطرة قــوات النظام 
بمنطقة الراموسة جنوبي حلب، وذلك ضمن 
المرحلة الثالثة من معركة كسر حصار حلب.

وأضافت حسابات تابعة لـ«جيش الفتح» 
أّن فصيــل «جبهــة فتــح الشــام» وفصائل 
معارضــة اســتهدف كلية المدفعيــة بعربة 
مفخخــة، أّدت إلــى كســر خطــوط الدفاع 
األولى، ثم أعقبها تمهيد مدفعي وصاروخي، 
قبــل أن «ينغمــس مقاتلــو المعارضة بين 
صفوف قوات النظام ومليشياتها، ويسيطروا 

على عدة مبان هامة في كلية المدفعية».
وذكــرت مصــادر أن المواجهــات التــي 
شــهدتها الكلية أسفرت عن مقتل العشرات 
من قوات النظام والمليشــيات الموالية لها.

وأّكــدت أّن «المعــارك لن تتوقف حتى فك 
الحصــار عــن المدنيين، بالرغم مــن كثافة 
القصف الجوي الروســي، الذي ســاهم في 

إيقاف المعارك في األيام األخيرة».

على صعيــد متصل، شــنت المعارضة أمس 
هجومــاً كبيراً للمــرة الثانية خالل أســبوع 
في حلب، بهــدف طرد القــوات الحكومية 
من المناطق التي تســيطر عليها في المدينة 

الواقعة شمال البالد.
الســوري لحقوق اإلنسان  المرصد  وذكر 
األجــزاء  اســتهدف  الجديــد  الهجــوم  أن 

الجنوبية الغربية من حلب، بهدف اســتعادة 
التقــدم  هــذا  ويأتــي  المفقــودة.  األرض 
الميداني للمعارضة في وقت يواصل النظام 
مدعوماً بطائرات روسية استهداف المدنيين 
في حلب وريف دمشــق حيــث ارتفع عدد 
القتلــى في حلب وريفها إلى ٤١ قتيًال جراء 
الروســية،  المكثف والغارات  النظام  قصف 
كما ســقط قتلــى وجرحى بغــارات مماثلة 
فــي ريف دمشــق. وأفادت مصــادر بمقتل 

ســتة مدنيين في غارات روســية على حيي 
الصالحيــن والحرابلــة الخاضعين للمعارضة 
في مدينة حلب. والحقاً أفاد ناشطون بمقتل 
عشرة -بينهم سبعة أطفال- وإصابة عشرات 
بقصف مماثل علــى حي المرجة الواقع في 

األطراف الجنوبية من مدينة حلب.
وقــال مدير المرصــد الســوري لحقوق 
اإلنســان رامــي عبدالرحمن: «قتل عشــرة 
مدنيين بينهم ســبعة أطفال جــراء مجزرة 

نفذتهــا طائرات حربية لــم يعرف إذا كانت 
سورية أم روســية، بقصفها مناطق في حي 
المرجة في حلــب». وأحصى المرصد مقتل 
١١٢ مدنيــا علــى األقــل، بينهــم ٣٣ طفال، 
مــن ضمنهــم قتلى فــي حي المرجــة، منذ 
بــدء هجــوم الفصائل. ويتــوزع القتلى بين 
٤٢ مدنيــا ضمنهم ١١ طفــًال جراء الضربات 
الجويــة والقصف بالبراميــل المتفجرة على 
األحيــاء الشــرقية تحــت ســيطرة الفصائل 

المقاتلــة والمعارضة، في مقابــل ٦٥ مدنياً 
ضمنهم ٢٢ طفًال فــي األحياء الغربية تحت 
ســيطرة قوات النظام جراء قذائف أطلقتها 

الفصائل.

أما في ريف دمشــق فقد أفادت مصادر بأن 
خمســة أشخاص من عائلة واحدة -غالبيتهم 
نســاء وأطفال- قتلوا، وجــرح آخرون جراء 

غارات جوية شــنتها مقاتالت حربية روسية 
بصواريــخ فراغية، على بلــدة َمْديَرا بريف 
دمشق كما قتل مدني في بلدة عربين جراء 
غارات روســية مماثلة.  وقتــل صباح أمس 
أيضــا مدنيــان وأصيب آخــرون في غارات 
علــى منطقة بيــن بلدتي حــّزة وعين ترما، 
وأفاد ناشطون بإصابة عدد من المدنيين في 
بلــدة كفربطنا جراء قصف بصواريخ محملة 
بقنابل عنقودية، كما تعرضت بلدة جسرين 

للقصف بالذخيرة ذاتها.

وفي ريف حلب الشــمالي الشرقي، حققت 
قوات ســوريا الديمقراطية تقدماً إضافياً في 
مدينة منبج بعد اشتباكات عنيفة ضد تنظيم 
داعش وباتت تسيطر على 70 في المئة من 

مساحة المدينة، وفق المرصد.

 مع تفاقم الممارسات العنصرية ضد األسرى 
الفلسطينيين في ســجون االحتالل وارتفاع 
أعــداد المضربين عن الطعام فيهم إلى 400 
طالبت فلســطين أمــس المجتمــع الدولي 
بالتدخــل العاجــل والفــوري لوقــف هذه 

االنتهاكات وإجبار إسرائيل اإلفراج عنهم.
وفــي حين أدى عشــرات الفلســطينيين 
أمس صــالة الجمعة، لألســبوع الثاني على 
التوالي  في الخيمة التي أقيمت على أنقاض 
المنازل التي هدمتها سلطات االحتالل شمال 
غرب مدينة القدس المحتلة.. طالب الناطق 
الرســمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف 
المحمــود المجتمــع الدولــي ومؤسســاته 
العاجــل  التدخــل  واإلنســانية  الحقوقيــة 
والفوري لوقف الممارســات العنصرية ضد 
األسرى في سجون االحتالل وإجبار إسرائيل 

اإلفراج عنهم.

ودعــا فــي بيان «كافــة أبناء شــعبنا وأمتنا 
وأحــرار العالــم إلــى الوقوف إلــى جانب 
األســرى الذين يتخذون مــن اإلضراب عن 

الطعام سالحاً في مواجهة السجان».
وقال إن «أســرانا األبطال يعتبرون ضمير 
النضــال الوطني، ورمزاً عالميــاً للكفاح من 
أجل الحرية وإرســاء الســالم بين كافة أبناء 

البشرية». 
وشــدد على أن العام الماضي شهد سعاراً 

تصعيدياً ضد األســرى في ظــل غياب رادع 
دولي يكبــت الحكومة اإلســرائيلية ويردع 

تطلعاتها االحتاللية.
يأتي ذلك في وقت ارتفع عدد األســرى 
المضربيــن عن الطعام إلــى ٤٠٠، إذ أعلنت 
الناطقة باسم نادي األسير الفلسطيني أماني 
ســراحنة أن حوالــي ٤٠٠ أســير يخوضون 

إضراباً عن الطعام، ألسباب مختلفة.
وقالــت ســراحنة إن العــدد األكبــر من 
المضربيــن عن الطعام، حوالي ٣٥٠ أســيراً، 
بدأوا إضراباً عن الطعــام منذ أيام احتجاجاً 

على ســوء المعاملة وظروف االعتقال الفتة 
إلــى أن حــراس الســجون قامــوا بعمليات 
اقتحام في أكثر من سجن، وبعمليات تفتيش 

ونقل للسجناء.

من جهة أخرى، أدى عشــرات الفلسطينيين 
أمس صــالة الجمعة، لألســبوع الثاني على 
التوالي، في الخيمة التي أقيمت على أنقاض 
المنــازل التــي هدمتهــا ســلطات االحتالل 
اإلســرائيلي، فــي قرية قلنديا شــمال غرب 

مدينة القدس المحتلة.
وأشــار رئيس مجلــس القروي يوســف 
عوض اللــه إلى أن أهالــي القرية صامدون 

في وجه آلة الحرب اإلسرائيلية.
فــي غضــون ذلك،أصيــب فلســطينيون 
باالختناق بعد قمع قوات االحتالل مســيرة 
قريــة نعليــن، غــرب رام اللــه، المناهضة 
لمصــادرة األراضي وجدار الضم والتوســع 
العنصــري أمس. أما في غــزة، أصيب ثالثة 
بمواجهات  االحتــالل  برصاص  فلســطينيين 

اندلعت  قرب حدود القطاع.

يمر ســكان غزة بظروف إنسانية صعبة 
جــداً، بعد ثالث عدوان إســرائيلي على 
القطــاع في ســبعة أعوام وفــي حصار 
دخــل عامــه العاشــر بعد تولــي حركة 
حماس السيطرة على غزة، أدت لظروف 
إنســانية صعبة وعدم اســتقرار يصعب 
علــى الســكان تحملهــا. وأفــاد الجهاز 
المركزي لإلحصاء الفلسطيني بأن نسبة 
البطالة ازدادت فــي قطاع غزة إلى ٤١ 
فــي المئــة في الربــع األول مــن العام 
الجــاري وذلــك بعــد أن انخفضت إلى 
٣٨ في المئة في الربع الســابق، وتبقى 
نسبة البطالة عالية بشكل استثنائي بين 
أوســاط الشباب لتصل إلى ٦١ في المئة 

في الربع األول من العام ٢٠١٦.

وصرحــت وكالة األمــم المتحدة إلغاثة 
الفلســطينيين  الالجئيــن  وتشــغيل 
(االونروا) في بيان أن ذلك يشير إلى أن 
النمو االقتصادي في عام 2014 ناتج عن 
جهود إعادة اإلعمار.  وتضاعف النشاط 
في قطاع اإلنشــاءات ثالث مرات خالل 
العام الماضي بعد البدء في إعادة إعمار 
وإصالح المساكن في قطاع غزة. ووفق 
تقرير االونــروا يعتمد ٨٠ في المئة من 
ســكان غزة على المساعدات اإلنسانية، 
حيــث يكافــح غالبية الســكان من أجل 

تلبيــة احتياجاتهم واحتياجات عائالتهم، 
فيما قل النشاط الزراعي والسمكي إلى 
٣٣ فــي المئة ممــا كان عليه الحال قبل 
عدوان عــام ٢٠١٤. ولفتت االونروا إلى 
أن هــذا مؤشــر مقلــق حــول الظروف 
غــزة،  فــي  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
بحســب تقرير صــدر بدايــة العام من 
مكتب المنســق الخاص لعملية الســالم 
في الشــرق األوســط، والــذي ذكر فيه 
أن أعداد األطفــال العاملين من ١٠-١٧ 
تضاعفت في غزة إلى ٩٧٠٠ في األعوام 
الخمسة األخيرة، وفي كثير من األحيان 
الوحيد  المعيــل  يعتبر أولئــك األطفال 

لعائالتهم.

مــن جهتــه، قال رئيــس االتحــاد العام 
لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي، 
إن العامــل يتعرض إلــى منظومة ثالثة 
مــن االنتهاكات بحقه، أطرافها: االحتالل 
والوضع السياســي واالقتصادي الداخلي 
الذي يتجســد باالنقســام، ورب العمل 
نفســه، األمر الذي يجعله األكثر عرضة 
للظلم الوظيفــي في قطاع غزة في ظل 
وجــود ربع مليون عامــل متعطلين عن 
العمل. وعن مؤشــرات الفقــر والبطالة 
فــي صفــوف العمال، أكــد العمصي أن 
نســبة البطالة تعــدت ٥٠ في المئة بين 
عمــال غزة، فيما بلغت نســبة الفقر ٨٠ 

في المئة. 
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دعــا زعيم حركة حماس إســماعيل هنية 
إلــى إجــراء انتخابــات مجالــس الهيئات 
بموعدها  الفلســطينية  للبلديات  المحلية 
المقــرر في أكتوبــر المقبــل، ورفض أي 

دعوات لتأجيلها.
وقال هنيــة، خالل خطبة صــالة الجمعة 
فــي أحــد مســاجد غــزة، «أمــام بعض 
الدعــوات لتأجيــل أو تعطيــل أو إلغــاء 
انتخابــات البلديــة، فإننا ندعــو للذهاب 
لهذه االنتخابات بقوة وبمنافسة شريفة». 
وأضاف أن حماس «قررت المشــاركة في 

انتخابات البلديات، إيمانا بالشراكة 
المدنية والسياســية، وإحــداث تغيير في 

حالــة الجمــود السياســي، الذي تعيشــه 
الحالة الفلســطينية، بعد تعطيل اتفاقيات 
المصالحــة، وإجراء االنتخابــات العامة». 
واعتبر هنية االنتخابــات المقبلة ضرورة 
ملحة إلعادة االعتبار للحيوية الفلسطينية 

داخلياً، وسياسياً.
 مــن جهة أخرى، حذر هنية من تداعيات 
المعتقليــن  عشــرات  إضــراب  قضيــة 
الفلســطينيين في ســجون إســرائيل عن 
الطعــام، احتجاجــاً علــى ســوء ظــروف 
اعتقالهــم، وللمطالبــة بإلغــاء االعتقــال 
اإلداري بحق العشرات منهم. غزة - د.ب.أ

ذكر تقرير صادر عن مكتب األمم المتحدة 
لتنسيق الشــؤون اإلنســانية «أوتشا» أن 
قــوات االحتــالل قتلت منذ مطلــع العام 
الجاري 60 فلســطينيا من بينهم 16 طفال، 
كما نفذت مئة عملية تفتيش، جرى خاللها 

اعتقال عشرات الفلسطينيين.
وكشــف التقرير عن ارتفاع المنازل التي 
هدمها االحتالل في القدس المحتلة العام 
الجــاري بـــ40 فــي المئة مقارنــة بالعام 

الماضي.
وأضــاف التقريــر وفقــاً لوكالــة «وفــا» 
الفلســطينية، والذي يغطي الفترة بين 26 
يوليو إلى األول من أغسطس الجاري، أن 

االحتالل قتل فلســطينيا يبلــغ من العمر 
31 عامــا وأصــاب امرأة تبلــغ من العمر 
21 عاما، بزعم محاولتي طعن مزعومتين 
عنــد حاجزي حوارة جنوب مدينة نابلس، 
وقلنديا شمال مدينة القدس، على التوالي، 
مشــيرا إلى أن هناك قلقاً إزاء االستخدام 
المفرط للقوة وعمليات اإلعدام، على يد 

قوات االحتالل دون وجود محاكمة.
ولفــت إلى أن االحتالل اغتال فلســطينياً 
يبلغ من العمر 29 عاماً، في ســياق عملية 
تفتيــش واعتقــال اســتهدفته فــي بلدة 
صوريــف شــمال مدينــة الخليــل، حيث 
اســتخدمت قــوات االحتــالل القذائــف 

والجرافات لهدم المنزل المكون من ثالثة 
طوابق، حيث كان الشــهيد مختبئاً فيه، ما 
أدى إلى تهجير ثــالث عائالت مكونة من 

ثمانية أفراد، من بينهم ثالثة أطفال.
وأردف التقريــر أن خمســة فلســطينيين 
آخرين من بينهم طفالن أصيبوا خالل هذه 
العملية، كما جرى اعتقال ستة آخرين من 
بينهــم امرأة. وأوضــح أن جنود االحتالل 
أصابوا 67 فلســطينيا، من بينهم 14 طفال، 
خالل عمليات مختلفة نفذوها في المدن 
الفلســطينية، مــن بينهــا إصابتــان قرب 
الســياج الفاصل في قطاع غزة، باإلضافة 
إلــى مظاهرة فــي بلدة أبــو ديس قرب 

القدس، تضامناً مع األســرى الفلسطينيين 
في الســجون اإلســرائيلية.  وأشار إلى أن 
نيران أســلحته ورشاشاته  االحتالل أطلق 
اتجــاه المزارعيــن، وصيــادي األســماك 
الفلسطينيين واحتجز ثمانية منهم، وصادر 
قواربهــم؛ وأجبرهم على خلع مالبســهم 
العســكرية  الــزوارق  اتجــاه  والســباحة 
اإلسرائيلية في بحر غزة. وبحسب التقرير 
فإن قوات االحتالل هدمت خالل األسبوع 
األخيــر 20 مبنى فلســطينيا فــي القدس 
الشرقية، بحجة عدم الترخيص، األمر الذي 
أدى إلــى تهجير 17 شــخصا، وتضرر 221 
رام الله- وفا آخرين.    

قصفت الطائرات الدنماركية 
أمس للمــرة األولى أهدافاً 

لـ«داعش» في سوريا.
الدفــاع  قيــادة  وذكــرت 
الدنماركية أن أربع طائرات 
من طراز «إف 16» قصفت 
التنظيم  معقل  الرقة  مدينة 
منشآت  مستهدفة  المتشدد 
ومخازن  والتحكــم  للقيادة 

لألسلحة وأعضاء التنظيم.

■ فلسطينيون يرشقون جنود االحتالل بالحجارة بعد قمع مسيرتهم السلمية قرب نابلس  |  أ.ب 

■ وقفة احتجاجية لسوريين في جنيف يطالبون بوقف قصف حلب  |   إي.بي.إيه

أبــدى الرئيــس األميركــي بــاراك أوباما 
شكوكاً بأن نظيره الروسي فالديمير بوتين 
يريــد التعاون مع الواليــات المتحدة من 
أجل حل النزاع الدائر في ســوريا. وأعلن 
اوباما أنه غير واثق بأن بوتين يرغب فعًال 
في ذلك. وقال أوباما خالل مؤتمر صحافي 
في وزارة الدفــاع األميركية «البنتاغون»: 
«أنا لســت متأكداً من أن بإمكاننا الوثوق 

بالروس وبفالديمير بوتين ولهذا الســبب 
علينــا أن نجري تقييماً بشــأن مــا إذا كنا 
ســنتمكن مــن الوصول الــى وقف فعلي 

لألعمال العدائية أم ال».
وأضاف: «ربما تكون روسيا غير قادرة 
علــى الوصول إلى ذلــك، إما ألنها ال تريد 
ذلــك وإما ألنها ال تمتلك نفوذاً كافياً على 
الرئيس الســوري بشــار األســد. وهذا ما 

سنقوم بتقييمه».
وأكد أنه مــدرك للوضع، وإننا «نمضي 

في هذا االتجاه من دون أي غشــاوة على 
أعيننا»، مضيفاً: «ســنختبر ونرى ما إذا كنا 
نســتطيع الحصــول على شــيء متين. إذا 
لم نحصل على ذلك، تكون عندها روســيا 
قد أظهرت وبكل وضــوح أنها طرف غير 
مسؤول على الساحة الدولية يدعم نظاماً 

مجرماً».

وبعد ســاعات من تصريحــات أوباما أبلغ 

وزير الخارجية الروســي سيرجي الفروف 
نظيــره األميركي جــون كيــري بضرورة 
تكثيــف القتال ضد الجماعــات المتطرفة 
فــي ســوريا الســتخدامها غازات ســامة 
ضــد المدنيين. وذكــرت وزارة الخارجية 
الروسية في بيان، إن الفروف وكيري بحثا 

الصراع السوري في اتصال هاتفي.
إلــى ذلك، دعا وزيــر الخارجية التركي 
مولود تشــاووش أوغلــو لجولة رابعة من 

محادثات جنيف للسالم.
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المكونــة  العراقيــة  الكتــل  اتفقــت 
لالئتالف الحكومــي على إزاحة رئيس 
البرلمان المتهم بـ«الفساد»، في وقت 
باتت ســخونة المشهد السياسي ال تقل 
عــن ميدان القتال الشــرس ضد تنظيم 
داعش، وفي سابقة هي األولى تتحول 
الممثلة  الرقابية  التشــريعية  الســلطة 
بمجلس النواب العراقي إلى مؤسســة 
اتهامــات بالفســاد مــن قبل  تطالهــا 
الســلطة التنفيذية على خلفية جلســة 
العراقــي لوزير  البرلمــان  اســتجواب 
الدفــاع خالــد العبيدي، فيما كشــف 
رئيس الوزراء حيدر العبادي وفي أول 

رد فعــل لــه حول جلســة اســتجواب 
ألي  رفضــه  وتداعياتهــا  العبيــدي 
اســتجواب في الوقــت الراهن، وذلك 
لعدة اعتبارات، أهمها انشغال العراق 
بالحرب ضــد داعش، مرجحــاً فرضية 
التحقيق  السياســي عــن  االســتهداف 
بتهم الفســاد. واعتــرف بمحاولة من 
األوضاع  لتأجيج  المفســدين  أسماهم 
وإثارة الفتنة الطائفية على حد وصفه. 
ولم تمِض ســوى أســابيع على تقديم 
وزير الداخلية العراقــي محمد الغبان 
استقالته من منصبه حتى تفجرت أزمة 
اســتجواب وزير الدفاع، وبهذا ربما لن 

ينجح العبادي من الحفاظ على وزيريه 
األمنيين اللذين اســتثناهما من عملية 
التغيير الوزاري. وفيما قال رئيس لجنة 
النزاهــة البرلمانية طــالل الزوبعي إن 
التقريــر النهائــي للجنة حــول ملفات 
الفســاد التي طرحها وزير الدفاع خالد 
العبيــدي خالل جلســة اســتجوابه في 
يــوم االثنين  البرلمــان ســيتم إعالنه 
المقبل، كشــف مصــدر مطلع، عن أن 
قــادة تحالــف القوى العراقيــة اتفقوا 
علــى اســتبدال القيادي فــي التحالف 
رئيس مجلس النواب ســليم الجبوري، 
بعد اتهامه بالفســاد. وذكر المصدر أن 

«قادة التحالف عقدوا اجتماعاً بحضور 
رئيس ائتالف متحدون أسامة النجيفي، 
الوطني صالح  الحــوار  ورئيس جبهــة 
المطلك، واألمين العام للحزب اإلسالمي 
العراقي إياد الســامرائي، والقيادي في 
التحالف محمود المشــهداني، ورئيس 
كتلــة اتحــاد القــوى النيابيــة أحمــد 
المســاري، لمناقشة االتهامات لألسماء 
التي وردت في استجواب وزير الدفاع، 

وبينهم الجبوري».
من جانبه، عــد الجبوري، وزير الدفاع 
خالد العبيدي الذي ينتمي للقوى أيضاً، 
بأنه «أداة لتنفيذ صراع سني – سني»، 

مشــيراً إلــى أن «اتهامه بالفســاد كان 
بعلم رئيــس ائتالف متحدون أســامة 
النجيفــي». ورد النجيفــي علــى كالم 
الجبــوري قائالً: «ما حــدث داخل قبة 
البرلمــان ليس صراعاً داخــل المكون 
الســني بل هو صــراع ضد الفســاد»، 
مشــدداً علــى أنه «ال يســمح أبداً بأن 
يتم االحتماء بالطائفة لتغطية الفساد، 
والمطلوب أن تتكاتف الجهود من أجل 
الخالص من الفاســدين الذين يشكلون 

خطراً كبيراً على مستقبل البالد».
إلــى ذلك، قال رئيــس ائتالف الوطنية 
إياد عــالوي: «ما حدث فــي البرلمان 

الجبوري منــه قبل  انفجــار، حــذرت 
وقوعه».

الحكومة  وطالب فــي تصريح متلفــز 
بتشــكيل لجنة نزيهة للتحقيق بما ورد 
من ملفات فساد، وأال يتم عالج األزمة 
بالتهريج، مشدداً على أنه «يجب إجراء 
تحقيق دولي مع األســماء التي وردت 
بالجلســة ومع باقي السياســيين، كما 
يجب إجراء تحقيق مع المفسدين دون 

تراشق أو دسائس».   

عــززت حكومة الوفاق الوطنــي الليبية من 
قواتها في سرت بغرض حسم قتال الشوارع 
المندلع في المدينة منذ أكثر من أســبوعين 
الطائــرات األميركية ضرباتها  بينما واصلت 
على عــدد من مواقع اإلرهابيين في منطقة 
مجمع قاعات واغادوغو وبالتزامن كشــفت 
مصــادر ليبية رفيعة عن قــرب التوصل إلى 
اتفاق بين مكونات ليبية عديدة حول أجندة 
لحوار شامل يهدف إلى إنهاء حالة االنقسام 
تأسيســاً علــى حــوار القاهرة نهايــة يوليو 
الماضــي متوقعاً انعقاد جولــة جديدة منه 

خالل األيام المقبلة.
وقال مصدر ليبــي رفيع بحكومة الوفاق 
الوطني لـ«البيان» إن األيام المقبلة ستشهد 
جولة ثانية من الحوار في القاهرة بوســاطة 
مــن وزارة الخارجيــة المصرية الفتاً إلى أن 
االتصــاالت في هذا الجانب قطعت شــوطاً 
بعيــداً مؤكــداً أن الجولة المقبلة ســتجمع 
رئيس حكومة الوفاق فايز الســراج ورئيس 
مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى جانب 

عدد من النافذين في طرفي النزاع الليبي.
وقــال المصدر إن االتصاالت بين حكومة 
الوفاق ومجلس النواب لم تنقطع وان هناك 
عدداً من كبار نواب البرلمان الليبي يمثلون 
حلقــة وصل بيــن الطرفين مشــيراً في هذا 
الصدد إلى أن مايشبه أجندة حوار مجتمعي 
شــامل تشــكلت وان حكومة الوفاق المانع 
لديها إلطالق هذا الحوار الموســع لمناقشة 
القضايــا الخالفيــة التي أدت إلى االنقســام 
الماثــل بمافيها توحيد الفصائل العســكرية 
تحــت قيادة واحدة. وفي ســياق العمليات 
الدائرة في ســرت قال المصدر إن اســتعانة 
حكومة الوفــاق بالطيران الحربي األميركي 

لن تتعــدي ســرت وإنها عمليــة محددة 
وواضحة مشــدداً علــى أن القضــاء على 
«داعــش» في ســرت بات مســألة وقت 
الفتــاً إلى انه فور الفراغ من تلك المعارك 
ســيكون المنــاخ السياســي أكثــر اعتداًال 
ويمكن أن تتم عملية الحوار في جو يسمح 
لها بتحقيق االختراقات المطلوبة. وميدانياً 
اســتمرت المقاتالت األميركية في قصف 
مواقــع تنظيم داعش في المدينة بالتركيز 
علــى مجمــع واغادغــو شــديد التحصين 
وتمركــزات اإلرهابييــن في المستشــفى 
المركــزي. في وقت، وصلــت إلى مدينة 
ســرت تعزيزات عسكرية حكومية بغرض 
إحــكام الســيطرة علــى وســط المدينة، 
والمســاعدة فــي إنهــاء حرب الشــوارع 
المســتمرة منذ أكثر من أســبوعين، وبناء 
متاريس دفاعية، في مواجهة المناطق التي 

يسيطر عليها «داعش». 

■ صاروخ أطلقته القوات الليبية على مواقع تنظيم داعش في سرت   |  رويترز

نفى مصــدر تابع لقيادة 
أن  الليبــي  الجيــش 
التي  االشــتباكات  تكون 
األسلحة  فيها  تســتخدم 
الثقيلــة بدايــة عمليــة 
عســكرية لتحرير مدينة 
درنة و قــال إن الجيش 
صد هجوماً للمجموعات 
اإلرهابيــة علــى تمركز 
المدينة ويقوم  له غرب 
أن  بعــد  بمالحقتهــا 

تقهقرت.

أحبط الجيش العراقي أكبر مخطط لتنظيم 
داعــش يهدف لمهاجمــة العاصمة بغداد، 
وبالتزامن كشفت مفوضية األمم المتحدة 
لشؤون الالجئين ان التنظيم اختطف ما ال 
يقل عن 3 آالف شخص حاولوا الفرار من 
قراهم وأعدم 12 منهم في وقت استقبلت 
محافظــة صــالح الديــن أكثــر مــن مائة 
وعشــرين ألف نازح من مناطق الشرقاط 
ومكحول والقيارة خالل 48 ســاعة فقط، 
بينما واصل الطيران الحربي هجماته على 
مدينــة الموصل موقعاً خســائر كبيرة في 

صفوف اإلرهابيين داخل المدينة.
 وأعلنت خلية اإلعالم الحربي العراقية، 
التابعــة لقيادة العمليات المشــتركة، في 
بيــان لها، عن إحبــاط أكبر هجوم لتنظيم 
داعــش علــى العاصمة بغــداد، بعدد من 
الســيارات المفخخة والمسلحة، باإلضافة 

إلى عدد من االنتحاريين.

وأكد البيــان أن طيران الجيش وجه أربع 
ضربــات جوية على المواقــع التي حاول 
التنظيم االنطالق منها، ما أسفر عن مقتل 
العشرات من المسلحين وعدد من القادة 
الميدانييــن للتنظيم. وذكــرت الخلية، إن 
«طائــرات القوة الجويــة العراقية، ووفقاً 
لمعلومــات جهــاز المخابــرات الوطنــي 

مع  وبالتنســيق  العراقي 
قيادة  الجويــة-  الخليــة 
المشــتركة،  العمليــات 
جويــة  ضربــة  نفــذت 
معســكرا  اســتهدفت 
للتدريــب تابع لعصابات 
داعــش اإلرهابيــة فــي 
الموصل». وأضاف البيان 
الــى  أدت  «الضربــة  أن 
تدميــر الموقــع بالكامل 
وقتل عدد من اإلرهابيين 
وتدمير األسلحة الخفيفة 
كانت  التي  والمتوســطة 

بحوزتهم».

فــي االثنــاء ذكــر تقرير 
المتحدة  األمم  لمفوضية 
أن  الالجئيــن،  لشــؤون 
عناصــر تنظيــم داعــش 
قرابة  أســروا  اإلرهابــي 
3 آالف شــخص حاولــوا 
قراهــم،  مــن  الفــرار 
الخميــس، وأعدمــوا 12 

منهــم. وأوردت المفوضيــة، أنهــا تلقت 
تقارير عن قيام تنظيم داعش، بأســر نحو 
3000، نازح من قرى في منطقة الحويجة 
في محافظة كركوك كانوا يحاولون الفرار. 

وفي الســياق أعلن محافــظ صالح الدين 
احمد الجبوري، عن استقبال اكثر من 120 
ألف نازح من مناطق الشــرقاط ومكحول 
والقيارة خالل اليومين الماضيين، مشــيراً 
الــى أن األعداد فــي تزايد مع اســتمرار 

عمليات التحرير.
 من جهتــه، قال قائممقام الشــرقاط 
علي دحدوح إن قيادة العمليات حددت 
لبــدء  أســبوعين  فتــرة 
معركة تحرير القضاء من 

داعش.
دحــدوح  وأوضــح 
جديــدة  قطعــات  أن 
مــن الشــرطة االتحادية 
ستصل  الذهبية  والفرقة 
عمليات  في  للمشــاركة 
تحرير الشــرقاط، مشيرا 
إلى وجــود 2900 مقاتل 
العشــائر  أبنــاء  مــن 
في  األمنيــة  واألجهــزة 
جاهــزون  المحافظــة 
للمشاركة باقتحام القضاء 
وتطهيــره مــن مجاميع 

داعش اإلرهابية.
، أعلنــت   إلــى ذلــك 
القــوات العراقيــة، عــن 
مقبــرة  علــى  العثــور 
جماعيــة لعناصــر تنظيم 
جزيــرة  فــي  «داعــش» 
الخالدية بمحافظة األنبار، 
واشــارت الى ان التنظيم 
قتــاله فيها بشــكل  دفن 
جماعــي. وقال عســكري رفيــع، إنه «تم 
العثور على مقبرة جماعية لعناصر تنظيم 
داعــش تضم نحو 200 من عناصر التنظيم 

في جزيرة الخالدية ». 

نجا مفتي مصر الســابق فضيلة الشيخ علي 
جمعــة أمس من محاولة اغتيال في مدينة 
الســادس من أكتوبر، مؤكداً عقب الحادث 
أن «هذه المحاوالت هي نهاية الجماعات 
اإلرهابية التي تريد فســاداً في األرض وال 
تريــد أن تســتمع إلى النصيحــة». وأطلق 
مجهولون النار على فضيلة المفتي السابق 
علــي جمعة أمــام أحد المســاجد بمدينة 

السادس من أكتوبر، دون أن تصيبه. 
وربــط بعض المراقبين محاولة االغتيال  
التــي تبناهــا تنظيــم مجهــول اطلق على 
نفســه «حســم» بمقتل زعيم أنصار بيت 
المقــدس في ســيناء، وقال األميــن العام 
الئتالف صندوق تحيا مصر المحامي طارق 
محمود إن «محاولة االغتيال الفاشــلة التي 
تعرض لها جمعة جاءت بعد نجاح القوات 
المسلحة في قتل أبو دعاء األنصاري زعيم 
تنظيــم أنصار بيت المقــدس اإلرهابي في 

سيناء».
وقــال جمعة - فــي تصريحات له عقب 
محاولــة االغتيال - «إذا مــات علي جمعة 
فــإن هناك مئات من علماء األمة اآلخرين، 
بــل هنــاك آالف ومالييــن يدافعــون عن 
الحق». موضحــاً أن تلك المحاوالت تعتبر 
نهايــة الجماعات اإلرهابية المفســدة في 

األرض.
وقــال مكتــب د. علي جمعــة في بيان 
لــه: «على عادة الخــوارج كالب أهل النار 
وحبهــم للعيش في الدماء، حاولت الفئات 
الضالــة االعتداء على فضيلة د. علي جمعة 
عند باب المســجد وهو فــي طريقه ألداء 
صــالة الجمعة، ولكن عنايــة الله عز وجل 

حفظت الشيخ من كل مكروه وسوء».

ودان مجلــس الــوزراء المصــري برئاســة 
المهنــدس شــريف إســماعيل  المحاولة.. 
مؤكــدا إن هــذا الحادث الخســيس حاول 
النيــل بمنتهى الغــدر من إحــدى قامات 
هذا الوطــن ورموزه المضيئــة التي تضع 
على عاتقها دوما مســؤولية كشــف جهل 
دعاة التطرف والعنف والتأكيد عن حقيقة 
الدين اإلســالمي الــذي يدعــو إلى غرس 

مبادئ الســماحة والوسطية.وشدد مجلس 
الوزراء علــى مواصلة الجهــود من جانب 
الجهات األمنية لضبط مرتكبي هذا العمل 

اإلجرامي لينالوا الجزاء الرادع.
 كمــا أكد االزهر الشــريف وهيئة كبار 

العلمــاء ادانته للحادث  وقــال بيان لهيئة 
كبــار العلماء انهــا إذ تدين هــذا الحادث 
اإلرهابــي الخســيس فإنها تؤكــد أن هذه 
المحاوالت البائسة لم ولن ترهب العلماء 
المخلصيــن أو تثنيهــم عن أداء رســالتهم 

الســامية. كمــا اســتنكر مجمــع البحوث 
اإلســالمية المحاولــة متهمــاً الجماعــات 
اإلرهابيــة بالقيــام بهــا مؤكداً أنهــا التي 
تحــاول إرهاب العلمــاء المخلصين الذين 
يعملــون على تصحيح المفاهيم المغلوطة 

وبيان سماحة اإلســالم واحترامه إلنسانية 
اإلنسان.  وأكد المجمع في بيان له، أن تلك 
المحاوالت البائســة لن تثني علماء األزهر 
الشــريف عن مواقفهم الثابتة في مواجهة 
اإلرهــاب وتحذير الشــباب مــن االنخداع 

بشــعاراته وأكاذيبه. كما أكــد المجمع أن 
األزهــر الشــريف ســيعمل بــكل طاقاته 
على المواجهة الفكريــة لجماعات التكفير 
وتيــارات الغلــو والتطــرف، وعلــى بيان 

سماحة هذا الدين وحفاظه على األرواح.

■ الشرطة المصرية تحيط بالمسجد الذي شهدت باحته محاولة االغتيال  |  أ.ف.ب

تمكنت قوات إنفاذ القانون في شــمال 
ســيناء من توجيه ضربــة قوية لتنظيم 
أنصار بيت المقدس اإلرهابي، أسفرت 
عن مقتل زعيم التنظيــم المدعو «أبو 
دعــاء األنصاري»، وهــي العملية التي 
يتوقع أن تسفر تداعياتها على التنظيم 
وقوامــه  وتوازنــه  بوصلتــه  بفقــدان 

الرئيسي.
بنــاًء على  العمليــة األخيرة  وتمت 
معلومــات اســتخباراتية دقيقــة مــن 
القــوات المســلحة المصريــة، قامــت 

بعدها قوات مكافحة اإلرهاب بالتعاون 
مع القوات الجوية بتنفيذ عملية نوعية 
استهدفت خاللها توجيه ضربات دقيقة 
ضد معاقل التنظيم اإلرهابي في جنوب 

وجنوب غرب مدينة العريش. 
شــؤون  فــي  الباحــث  ورصــد 
«الجماعــات» طــارق أبو الســعد أبرز 
التداعيــات على التنظيــم عقب مقتل 
زعيمــه، مؤكداً أنهــا تعتبر خطوة على 
طريق تطهير ســيناء مــن ذلك التنظيم 
مــع قطع اإلمدادات عنه، غير أنه حّذر 

من تواجد عناصر وقيادات أخرى. 
وزعيــم التنظيم الــذي تم قتله «أبو 

دعاء األنصــاري» كان له دور كبير في 
مبايعــة تنظيم «داعش» وإطالق اســم 
«والية ســيناء» عليه. وتمكنت القوات 
المســلحة المصرية من قتله وعدد من 
أهم مســاعديه من بين 45 عنصراً لقوا 
حتفهــم فــي العملية وتدميــر مخازن 
األســلحة والذخائــر والمتفجرات التي 
يستخدمونها. وذكر القيادي السابق في 
إحــدى الحركات اإلرهابيــة نبيل نعيم 
أن تلك العملية ســتؤثر بصورة ســلبية 
كبيــرة علــى التنظيم في ســيناء، الفتاً 
إلى أن تنظيم «أنصــار بيت المقدس» 
كان قد عانى بشــدة من الضربات التي 

توجههــا قوات إنفاذ القانــون، بعد أن 
أثرت على قوامه الرئيسي ودفعته إلى 
تصعيــد العديد من القيــادات األخرى 
القتيل.وشــددت  الذين كان من بينهم 
القــوات المســلحة المصريــة في بيان 
لهــا الخميــس الماضي نشــره الناطق 
العســكري العميــد محمد ســمير عبر 
صفحته الرســمية على «فيــس بوك»، 
علــى أن هــذه العمليــات الناجحة قد 
أكــدت تعهــدات القــوات المســلحة 
بالثأر للشــهداء األبــرار واإلصرار على 
تعقــب ومالحقة كل العناصر اإلرهابية 

وقياداتها أينما وجدوا.

طوقــت قوات األمــن منطقة 
محيــط الواقعة لضبط الجناة. 
الــذي عنف فيه  الوقــت  في 
مدير أمن الجيزة اللواء هشام 
األمنيين  المســؤولين  عراقي 
في مدينة السادس من أكتوبر 
بســبب الحادث، وذلك خالل 

انتقاله لمكان الواقعة.
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وســع الحزب الحاكــم في تركيــا  حملة 
التطهيــر التي يجريهــا  الى داخل صفوفه  
في محاولــة لدحر أنصــار المعارض فتح 
الله غولن المقيم فــي الواليات المتحدة 
والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة 
االنقالب الفاشلة التي شهدتها البالد الشهر 
الماضي. في وقت تعكف واشــنطن على 
تقييم وثائق جديدة قدمتها أنقرة بشــأن 

غولن.
وطلبــت مذكــرة داخليــة موقعة من 
المسؤول الثاني في الحزب حياتي يازجي 
«باإلســراع فــي تطهير الحــزب» بهدف 
التخلص ممن لهم صالت بمجموعة غولن 
ومن ســاندوا محاولــة االنقالب في الـ15 

من يوليو الماضي.
وأكــدت المذكــرة أن عمليــة التطهير 
ستشــمل كوادر الحزب كافــة، والبلديات 
التــي تحــت إدارته، وطالبت بأال تفســح 
العملية المجال «للشائعات أو االضطرابات 

داخل الحزب».
 وأصــدرت تركيــا أول مــن أمس 
مذكــرة توقيــف بحق غولــن تمهيدا 
لتقديــم طلب رســمي إلــى الواليات 
المتحــدة بتســليمه. ورد غولن أمس 
في بيان مقتضــب بالتذكير بأنه «دان 
مرات عــدة محاولة االنقالب»، ونفى 
أي ضلــوع له في هــذه القضية، وقال 
إن مذكــرة التوقيــف دليــل جديــد 
علــى «نزعــة الرئيــس رجــب طيب 
أردوغــان إلى التســلط واالبتعاد عن 

الديمقراطية». 

 ووسط هذه التطورات، أعلن ناطق باسم 
وزارة الخارجيــة االميركيــة مــارك تونر 
أن الواليات المتحــدة تعكف على تقييم 
وثائق جديدة أرســلتها تركيا للحض على 
تســليم غولن والــذي تتهمه بأنــه العقل 
المدبر لالنقالب الفاشــل الــذي وقع في 

البالد الشهر الماضي.
وأبلــغ تونــر الصحفيين أن الســلطات 
التركية سلمت وثائق «ونحن بصدد فحص 

تلك الوثائق» 
 من جهته قــال وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو إن نظيره األميركي 

جون كيري يزور تركيــا الجراء محادثات 
في 24 أغسطس الجاري.

 وتكررت الشــكوى من تركيا من عدم 
زيارة أي وزير خارجية غربي للبالد إلظهار 
الدعم فــي أعقاب محاولة االنقالب، التي 

أسفرت عن مقتل أكثر من 260 شخصا.

 الــى ذلــك، أعلن وزير العلــوم التركي 
فــاروق اوزلو أمس ان هيئــة األبحاث 
العلمية والتكنولوجية التركية «توبيتاك» 
اقالت امس 139 من العاملين بها وسط 
تحقيــق يتعلــق بحركة خدمــة التابعة 

لغولن. 
 ووفقــا لفــاروق اوزلو، الــذي كان 
يتحــدث للصحفيين فــي والية بورصة 
شــمال غــرب تركيا، ان هيئــة األبحاث 
قامــت بتوظيف نحو 700 شــخص بين 
عامــي 2011 و2013 عندمــا اخترقــت 
المؤسســات  معظــم  غولــن  حركــة 
الحكوميــة، واضــاف ان «اجمالي عدد 
 4000 يبلــغ  توبيتــاك  فــي  العامليــن 
وان قرابــة واحــد من ثالثــة من هؤالء 
االشــخاص تــم توظيفهــم خــالل هذه 

الفترة». 
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حذرت الواليــات المتحدة أمس، رعاياها 
مــن مخاطــر التنقــل فــي 20 والية من 
واليات نيجيريا الـ36 بسبب مشاكل أمنية.

وأكــد موقع وزارة الخارجية األميركية ان 
الواليــات األكثر خطورة تقع خصوصا في 
شــمال شــرق البالد، المنطقة التي تشهد 
تمرد جماعة بوكــو حرام، مضيفا «تجنبوا 
بأي شــكل ادامــاوا وبورنــو ويوبي، ألن 
الوضع األمني في شــمال شرق (البالد) ما 

زال غير مستقر وغامضاً».
وتؤكد الخارجية االميركية صعوبة تقديم 
مســاعدة للمواطنين األميركيين في هذه 
الواليــات الثــالث، وتضيــف 17 اخــرى 

يتوجب تجنبها بســبب مخاطــر التعرض 
لالختطاف والســطو المسلح أو الهجمات 

المسلحة.
ودعــت الرعايــا األميركيين الــى تجنب 
الذهاب الى الكنائس والمساجد والفنادق 
والمطاعم واألســواق والمراكــز التجارية 
وكذلــك األماكــن التــي يرتادهــا عــادة 
واشنطن- الوكاالت األجانب.   

أكد مفــوض األمم المتحدة الســامي 
لحقوق اإلنســان األميــر زيد بن رعد 
الحســين أمس، أن إقــدام إيران على 
شــنق ما يصل إلــى 20 شــخصا هذا 
األسبوع جاء عقب شكوك خطيرة في 
نزاهة المحاكمات واحترام اإلجراءات 
القانونيــة، مما يثيــر الريبة في وقوع 

«ظلم بين».
وقال المفوض الســامي إن اإلعدامات 
تتصــل  إنهــا  قيــل  بجرائــم  تتعلــق 
باإلرهــاب، وإن التقاريــر تشــير إلى 
أن معظــم مــن أعدمــوا إن لم يكن 
كلهــم ينتمــون إلى األقليــة الكردية، 

وتابــع «إن توجيــه اتهامــات جنائية 
فضفاضــة ومبهمة إلــى جانب ازدراء 
حقوق المتهــم في اإلجراءات الالزمة 
والمحاكمــة النزيهــة أســفر في هذه 

الحاالت عن ظلم بين».
وأوضــح األمير زيد بن رعد الحســين 
إن هنــاك مزاعم عن تعرض شــاهرام 
أحمــدي أحــد الذين نفــذ فيه حكم 
اإلعدام للضرب وإجباره على التوقيع 
على ورقة بيضاء تم تسجيل اعترافات 
كاذبــة عليها فيمــا بعد، مشــيرا ألى 
أن حســن أفشــار الذي كان عمره 17 
عامــاً عند إلقاء القبــض عليه وإدانته 

الماضي.  الشــهر  أعــدم  باالغتصــاب 
وأضاف «إعــدام المذنبين القصر أمر 
بغيــض جدا، وأنــا أحث إيــران على 
احتــرام الحظر الصارم الــذي يفرضه 
القانون الدولي لحقوق اإلنســان على 

هذه الممارسة».
وأعدمت إيران نحو 20 إسالميا كرديا 
يــوم الثالثــاء أدينــوا بمهاجمة قوات 
األمن، مما فجــر إدانات من جماعات 
حقوقيــة قالت إن أحكام اإلعدام ربما 
استندت إلى اعترافات انتزعت بالقوة.

وتقــول جماعات حقوقيــة دولية إن 
إيــران مــــــــن أكثــر الــدول تنفيذا 

منظمة  وأكــدت  اإلعــدام.  لحكـــــم 
«هيومن رايتس ووتش» هذا األسبوع 
أن إيران أعدمت 230 على األقل هذا 
العام.     جنيف- الوكاالت

فتح مسلحون النار أمس في سوق مكتظ في والية آسام بشمال شرق الهند ما أدى 
الى مقتل 12 شــخصا على األقل على ما أعلنت شــرطة الوالية. وقال المدير العام 
لشــرطة آسام موكيش ســاهاي «نفذ الهجوم فصيل سونغبيجيت من جبهة بودوالند 
الوطنية الديمقراطية المحظورة، أضاف ربما شــارك خمســة أو ســتة مسلحين في 
الهجوم. نحن نحاول اآلن القبض على الناشــطين اآلخرين بعد ان تمكنت قواتنا من 
تحييد احدهم».   نيودلهي- أ ف ب

أظهر اســتطالع للرأي نشــرت نتائجه أمس أن شــعبية المستشــارة األلمانية أنغيال 
ميركل ســجلت انخفاضا حادا مع رفض اكثر من نصف األلمان لسياســتها، وال سيما 
بســبب إدارتها ألزمة المهاجرين. وبحســب استطالع «دويتشــالنترند» الذي تجريه 
شهريا شبكة «اي ار دي» التلفزيونية العامة فإن 42 في المئة ممن شملهم قالوا إنهم 
راضون عن أداء ميركل، ما يمثل تراجعا بنسبة 12 نقطة مئوية عن مستوى شعبيتها 
في يوليو المنصرم. ومنذ أعيد انتخابها في 2013 لم يسبق أن تدنت شعبية ميركل 
الى مثل هذا المستوى إال في فبراير وقد بلغت يومها 46 في المئة.  برلين-رويترز 

 

 أعلــن قائــد المجلس العســكري في تايالند برايوت تشان-أوتشــا أمــس، أنه تقرر 
إجراء انتخابات عامة في 2017 بغض النظر عن نتيجة االســتفتاء الذي ســيجرى بعد 
يومين على دســتور جديد. وقال برايوت إنه ««ســيتقرر مستقبل البالد في اليومين 

المقبلين... علينا أن نجري االنتخابات العامة في 2017 ألن هذا وعد قطعناه». 
ويرى الخبراء أن االستفتاء سيكون االختبار الحقيقي األول لشعبية المجلس 
العســكري في حين يرى المعارضون أن الدســتور الجديد سيرســخ الحكم 
العسكري.       بانكوك-د ب أ
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عربة مدرعة متوقفة أمام القصر الرئاسي في أنقرة |  رويترز   

تبادلت تركيا والنمســا أمس كالماً غير 
ودي، إذ اتهمــت أنقرة فيينا بالعنصرية 
في حيــن دعتها األخيــرة إلى تخفيف 
انتقــادات حادة  لهجتهــا غداة تبــادل 
بينهمــا بشــأن االنضمــام إلــى االتحاد 

األوروبي.
وقال وزيــر الخارجيــة التركي مولود 
تشــاوش اوغلــو للتلفزيــون التركي، إن 
«العنصريــة هي عــدو حقوق اإلنســان. 
األفضل للمستشــار النمساوي (كريستيان 
كيرن) أن يهتم بشــؤون بالده. فيينا هي 

المتشــددة»،  العنصرية  عاصمــة  اليــوم 
ووصف تشــاوش تصريحــات كيرن الذي 
دعــا إلى وقف مفاوضــات انضمام تركيا 

إلى االتحاد األوروبي بـ«البشعة».
وفــي سلســلة تغريدات صعــد وزير 
التركي عمر تشيليك  الشــؤون األوروبية 
لهجتــه ووصــف تصريحات المســؤولين 
النمســاويين بأنها «معادية لتركيا وتتسم 
بخطاب يميني متطــرف»، وقال «أولئك 
الذيــن لــم يعربــوا عــن تضامنهــم مع 
ديمقراطيتنــا ليس لهم الحق بالتشــكيك 

في مكتسباتنا الديمقراطية»..
وســرعان ما رد وزير خارجية النمســا 

سيباســتيان كورز علــى «تويتــر» بقوله، 
«أحض وزير الخارجية (التركي) على ضبط 
النفس وأرفض انتقاداته بشدة. على تركيا 
تخفيــف لهجتها وأفعالها». وأضاف «علينا 
أن نواجــه الحقيقة: مفاوضــات االنضمام 
لم تعد سوى وهم، القوانين الديمقراطية 
التركية غيــر كافية لتبريــر انضمامها إلى 

االتحاد األوروبي».
النمســاوي هانس  الدفــاع  أما وزيــر 
بيتــر دوســكزيل فشــبه النظــام التركي 
بـ«الديكتاتوريــة» في وقت ينفذ الرئيس 
رجب طيب اردوغان حملة تطهير واسعة 
منذ محاولة االنقالب في منتصف يوليو.

المعارضة في   يعتزم زعيــم 
تركيا كمال قليتش دار أوغلو 
المشاركة، بناء على طلب من 
الرئيس رجب طيب اردوغان، 
في تظاهرة االحد المقبل ضد 
محاولة االنقالب التي شهدتها 
الماضي.وذكرت  الشهر  البالد 
التركيــة  اإلعــالم  وســائل 
الشــعب  حــزب  رئيــس  أن 
الجمهوري يسار الوسط وافق 
المظاهرة  في  المشاركة  على 
المقــرر تنظيمهــا غــدا فــي 

اسطنبول.
 

ألقى مجهولون عبوة ناسفة على مبنى البرلمان 
في كوسوفو مساء أول من أمس، مما ألحق به 
أضــراراً دون وقوع إصابــات، فيما أدان رئيس 
الــوزراء عيســى مصطفى اســتهداف البرلمان 
ووصف الحادث بأنه «مروع». وذكرت وسائل 
إعالم محلية أن شخصين يستقالن دراجة نارية 
نفــذا الهجوم أثناء مرورهما بالقرب من مبنى 
البرلمان وسط العاصمة بريشتينا. وأشارت إلى 
أن المهاجمين أطلقوا قذيفة صاروخية والذوا 
بالفــرار على متن دراجة نارية تم العثور عليها 
فيمــا بعد محروقة في منطقة أخرى بالعاصمة 

بريشتينا. 

وأغلقت وحدة مــن القوات الخاصة التابعة 
للشــرطة المنطقة المحيطة بالبرلمان عقب 
االنفجار. ونقلت شبكة «آر تي كي»اإلخبارية 
عن مسؤولين بالشــرطة قولهم إن االنفجار 
وقــع في الطابق الثاني مــن المبنى.  وأدان 

رئيس وزراء كوسوفو عيسى مصطفى أمس 
االنفجار، ووصفه بأنه «مروع». 

وقــال مصطفــى علــى صفحته علــى موقع 

«الفيســبوك»: إن البرلمان هــو أعلى كيان 
تشريعي في البالد وهو رمز للدولة والنظام 
الديمقراطي، وال يمكن الســماح ألي شخص 

بترويع مؤسسات دولتنا. 
ووقع الحادث فــي الوقت الذي تجددت 

فيه التوترات القائمــة منذ فترة طويلة بين 
ائتــالف رئيس الــوزراء والمعارضة القومية 
بشأن اتفاق حدودي مع مونتينيغرو (الجبل 
األسود). وبعثت الحكومة باتفاقية البرلمان 

لمناقشتها في وقت مبكر أول من أمس.   

 انتشار أمني في محيط البرلمان في كوسوفو بعد استهدافه |  أ ف ب

أعلنت الشرطة االندونيسية انها اوقفت 
أمس 6 اشخاص يشــتبه بانهم متشددون 
خططــوا لتنفيذ هجــوم صاروخــي على 
مجمع سياحي على شاطئ سنغافورة، فيما 
اكدت ســنغافورة من جهتها انها على علم 
مسبق بشــأن هذا المخطط.وأكد الناطق 
باسم الشــرطة االندونيسية اغوس ريانتو، 

أن الرجال الســتة الذين تتراوح اعمارهم 
بيــن 19 و46 عامــا، أوقفــوا بالقرب من 
جزيــرة باتــام االندونيســية علــى بعــد 
عــدة كيلومترات الى جنوب ســنغافورة. 
وأضــاف ان الشــخص الذي يفتــرض انه 
قائــد المجموعة جيجيه رحمد ديوا البالغ 
31 عاما يشــتبه في تخطيطه للهجوم مع 
بهرون نعيم وهو متشدد اندونيسي يقاتل 
في صفــوف تنظيــم داعش في ســوريا.  

وتابــع أن الهــدف كان خليــج مارينا في 
الوسط التاريخي لسنغافورة. ويضم الحي 

مجمعا سياحيا فاخرا مع مركز تجاري  

في االثناء، أعلنت خارجية ســنغافورة في 
بيــان انها على علم بمشــاريع يخطط لها 
الموقوفون  المفترضون  الستة  اإلرهابيون 
ان  إندونيســيا، مؤكــدة  لــدى ســلطات 

اجهزتهــا تتعاون مع اجهــزة جاكرتا بهذا 
الشأن  

والعــدل  الداخليــة  وزيــر  وقــال 
الســنغافوري كيــه. شــانموجام أمس، إن 
بــالده لــم تفاجــأ باعتقال 6 متشــددين  
لتخطيطهم لشــن هجوم عليهــا. وأضاف 
«كنا نعرف بوجــود مخطط للهجوم علينا 
بالصواريــخ»، وتابع أن «  إن حجم بالدنا 

الصغير يزيد من هذه المخاطر».       
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أعلن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف في المدينة المنورة، أن إجمالي 
مــا وزعه من بداية توزيعه إلصداراته في 
العام 1405هـ وحتى نهاية شــهر رمضان 
الماضي 1437هـ من نسخ القرآن الكريم، 
بمختلف األحجام واألجزاء والتســجيالت 
والترجمات والكتب اإلسالمية، وصل إلى 
أكثــر من 293 مليون نســخة من مختلف 

اإلصدارات.
وقــال المجمــع في تقرير أصــدره أمس، 
إنه تم توزيع النســخ علــى مجموعة من 
الجهــات الحكومية، واألهليــة، والخيرية، 
فضــالً عن عــدد مــن الهيئــات الخيرية، 

وســفارات وقنصليــات الســعودية فــي 
الخارج، مشــيراً إلى أنه وزع خالل شــهر 
بواقع  الماضي 102.649 نســخة،  رمضان 
11.271 نسخة من المصحف الشريف من 
مختلــف األحجام، و85.523 من ترجمات 
معانــي القرآن الكريــم، بمختلف اللغات 
األجنبيــة، و5.855 نســخة مــن الكتــب 
الدينية.  الرياض- وام

أفاد دبلوماسيون أن رئيس الوزراء البرتغالي 
األســبق انطونيــو غوتيريــس ال يــزال في 
طليعة الســباق ليصبح األمين العام المقبل 
لألمــم المتحدة. وإثــر دورة تصويت ثانية 
في مجلس األمــن الدولي، حظي غوتيريس 
بتشــجيع 11 من الدول الـ 15 األعضاء، في 
حين عارض عضوان ترشيحه وأحجم آخران 
عــن االقتــراع.وكان غوتيريــس حظــي في 
الــدورة األولى بـ 12 تشــجيعاً ولم تعارضه 
أية دولــة عضو. وهو يتقــدم على الصربي 
فوك يريميتــش، الرئيس الســابق للجمعية 
العامة لألمم المتحدة الذي نال تأييد ثمانية 
أعضاء.  نيويورك - أ.ف.ب

ألقت األجهزة األمنية في الكويت القبض 
على امرأة تحمل الجنسية الفلبينية، بتهمة 
االنتمــاء ومبايعة تنظيم داعش اإلرهابي، 
واالســتعداد لتنفيذ عمــل إرهابي داخل 
البــالد، وفق مــا أعلنــت وزارة الداخلية 

أمس.
ونقلــت وكالة األنباء الكويتية «كونا» عن 
الــوزارة قولهــا، إن عمليــة القبــض على 
المتهمة، التي دخلت البالد يونيو الماضي 
بتأشــيرة عمالــة منزلية، تأتــي في إطار 
جهودها االســتباقية واالحترازية، للحفاظ 
علــى أمــن الوطــن وســالمة المواطنين 

والمقيمين.

وعبــرت الــوزارة عــن ثقتهــا بالقــدرة 
علــى كشــف خاليا اإلرهاب فــي الخارج 
والداخــل، ورصد أي مخططــات إرهابية 
مبتكــرة، مشــددة على أن رجــال األمن 
سيظلون عيوناً ســاهرة يقظة تحفظ أمن 

الوطن وأمان مواطنيه.
وأوضحــت أن المتهمة أقــرت واعترفت، 
بأنها  بعد مواجهتهــا باألدلــة والبراهين، 
كانــت علــى اســتعداد للقيام بــأي عمل 
إرهابــي بمجرد أن تتاح لهــا الفرصة له، 
وفور توافر الوســائل الالزمة الســتهداف 
فئــة معينة من فئــات المجتمع الكويتي، 
بقصد زعزعة األمن واالســتقرار في البالد 

وإثارة الفتنة.
وقالــت الوزارة فــي بيانهــا، إن األجهزة 
األمنية المختصة تمكنت من رصد حساب 
إلكتروني، تديره المتهمة، وتتواصل عبره، 
وتتخابــر مع التنظيــم اإلرهابي في ليبيا، 
باستخدام اسم وكنية مختلفة في محاولة 
لإلفــالت والتملــص مــن رقابــة ومتابعة 
الكويت -  وام األجهزة األمنية.  

ثبتت وكالة ســتاندرد آند بورز للتصنيف 
االئتمانــي تصنيــف إمــارة أبوظبي عند 
مســتقبلية  نظــرة  مــع    «AA/A-1+» 
مســتقرة، مرجعــة ذلك إلى قوة شــبكة 
وتوقعت  والماليــة.  الخارجيــة  األصــول 
الوكالة العالميــة أن تصل األصول المالية 
لإلمــارة إلــى %260 من إجمالــي الناتج 
المحلي بالمتوســط في الفتــرة من العام 
الجــاري إلى 2019. وقالــت إن هذه من 
أعلى األصول السيادية للكيانات السيادية 
التي تصنفها الوكالة.وقالت الوكالة: نؤكد 
AA/+ االئتمان الســيادي ألبوظبــي عند

A-1، حيث إن شــبكة األصــول الخارجية 
والماليــة الواســعة تعطــي أبوظبي دعماً 
من أجل حماية اقتصادها، وتقليل مخاطر 
التعــرض للعوامل الســلبية الخارجية من 
بينها تقلب أسعار النفط. وأبدت اعتقادها 
ببقاء اقتصاد أبوظبي قوياً واستمرار سياسة 

اإلمارة الحــذرة والمرنة في ذات الوقت. 
لكــن أيضاً توقعــت بقاء نقــاط الضعف 
الهيكليــة والمؤسســية، والتــي يمكن أن 
تعرقــل النمو. وأشــارت إلــى أن موقف 
حكومة أبوظبي من حيث األصول الكبيرة 
يتيح لهــا عنصر حماية قوياً للتخفيف من 
أثر تغير األسعار في سوق السلع (النفط) 

وتأثيره على اقتصادها. 

وذكرت «ســتاندرد آند بورز» أن توقع 
االســتقرار المســتقبلي يعكس حقيقة أن 
اقتصــاد أبوظبي ال يــزال يتمتع بالمرونة 
وأن احتياطياتهــا المالية تزيد على 100% 
مــن إجمالــي ناتجهــا المحلــي، رغم أن 
الوكالــة العالميــة للتصنيــف تتوقع أيضاً 
بعــض الضعــف الهيكلــي والمؤسســي. 
وأوضحــت أنهــا ثبتت تصنيــف أبوظبي 
السيادي من قبل. وأكدت أن هذا التثبيت 
للمــرة الثانية يأتي مدعومــاً بقوة المركز 

المالي واألصول الخارجية. 
كما عدلت الوكالــة تقديراتها لعائدات 
جهــاز أبوظبــي لالســتثمار، وقالــت إن 
تقديرهــا الحالي يعكس عائدات بنســبة 
%6.5 علــى مــدى 20 عامــاً بنــاء علــى 
التعديــل المنشــور عــام 2015، مقابــل 
تقديرات لنسبة عائدات تبلغ %8.4 لمدة 
ثالثين عامــاً كانت في عام 2014. وكانت 
الوكالة قد قدرت في وقت سابق أن تبلغ 

قيمة أصول أبوظبي بـ %320 من إجمالي 
الناتج المحلي في الفترة من العام الجاري 

إلى 2019. 

وأشــارت الوكالة إلى أنــه برغم انخفاض 
أســعار النفط فإن أبوظبــي تملك واحداً 
من أعلــى إجماليات الناتــج المحلي في 
العالم وواحداً من أقوى قيم األصول أيضاً، 
خاصة بالعملة األجنبية، كما أن اقتصادها 
يتمتــع بمرونة عالية أمام تذبذات ســوق 
النفط العالمية. وقّدرت نصيب الفرد من 
إجمالي الناتــج المحلي في أبوظبي بنحو 
68 ألــف دوالر للفرد، وتوقعت أن يكون 
متوســط التغير في هــذا الرقم حول 3% 
ســنوياً في الفترة من العــام الجاري إلى 

.2019

مــن ناحية أخــرى ثبتت «ســتاندارد آند 
بورز» التصنيف الســيادي إلمارة الشارقة 
علــى الفئــة (A/A-1) وعدلــت توقعاتها 
للتصنيــف االئتمانــي الســيادي لإلمــارة 
بالخفــض من «مســتقرة» إلى «ســلبية». 
كمــا ثبتت تصنيــف إمــارة رأس الخيمة 
على الفئة نفســها (A/A-1) وتوقعت لها 
مســتقبالً مســتقراً باإلضافة إلــى تحقيق 
فائض مالي والحفاظ على مســتوى ديون 

منخفض.

 يواصل رئيس الحكومة المكلف يوســف 
الشاهد مشاوراته الختيار فريقه الحكومي 
الــذي يتكــون مــن وزراء ووزراء دولــة 
ينتمون إلى خمســة أحزاب سياســية إلى 
جانــب عــدد مــن المســتقلين. وعلمت 
«البيــان» أن هناك اتجاهــاً إلعداد هيكلة 
جديــدة للحكومة من خالل دمج عدد من 
الــوزارات والعودة إلى اعتمــاد وزارات 
الدولة التي سبق للحبيب الصيد أن ألغاها 

في حكومته.
وقالــت مصادر مطلعة لـــ «البيان» إن 
الحكومة الجديدة ســتتكون من 24 وزيراً 
و12 وزير دولة، وســيتم توزيع الحقائب 
علــى أحزاب نداء تونــس وحركة النهضة 
واالتحــاد الوطني الحــر وآفاق تونس مع 
وزارة واحــدة ووزارة دولــة إلــى حزب 
الحركة الوطنية الدستورية المنضم حديثاً 

لالئتالف الحكومي.
وينتظــر أن يتــم اســتقطاب عدد من 
المســتقلين لالنضمام للتشكيل الحكومي 
الجديــد من بينهم المستشــار االقتصادي 
للرئاســة رضا شــلغوم الــذي كان له لقاء 
مع الشــاهد في إطار المشاورات الدائرة 
حاليــاً بقصر الضيافة فــي قرطاج، وبعض 
الوجوه األكاديمية المحســوبة على التيار 
اليســاري مــن بينهــا عميد كليــة األداب 
الكزدغلي  الحبيــب  اإلنســانية  والعلــوم 

والباحــث فــي التاريخ بجامعــة صفاقس 
عبــد الواحــد المكني واألســتاذ الجامعي 
والروائي شــكري المبخــوت الفائز أخيراً 

بجائزة البوكر للرواية العربية.
ًوعلمــت «البيــان» أن رئيس الحكومة 
المكلف يوســف الشــاهد طلب من وزير 
الشــؤون الخارجية فــي حكومة تصريف 
األعمال خميس الجهيناوي االســتمرار في 
منصبه. وقــال الجنيهاوي بعــد لقائه مع 
الشــاهد أمــس إنه أبلغ رئيــس الحكومة 
المكلف بالملفات التي هي بصدد اإلنجاز، 
ليكــون مهيئــاً بخصوص ملفــات التعاون 

الدولــي والمســائل المتعلقة بالسياســة 
الخارجيــة التونســية. كمــا أطلعــه على 
نتائــج الندوة الســنوية لرؤســاء البعثات 
الدبلوماســية والدائمــة والقنصليــة التي 
اختتمــت أشــغالها أخيراً، فــي انتظار أن 
يشــرف الرئيس السبســي علــى اختتامها 

رسمياً األسبوع المقبل.
من جهته، أكد رئيس حزب آفاق تونس 
ياســين إبراهيم عقب لقائه الشــاهد أن 
المحادثات بينهما مكنت من تبادل اآلراء 
عن تشكيلة الحكومة وعدد الوزراء ووزراء 
الدولة صلبها، مضيفاً: لقد طلب منا تقديم 
المقبــل، بخصوص  األســبوع  مقترحاتنــا 
والكفاءات  وأولوياتهــا  الحكومــة  هيكلة 
التي يمكن أن يقترحها حزب آفاق تونس 

لتشارك في الحكومة الجديدة.
بــدوره، كشــف األمين العــام لالتحاد 
العام التونســي للشغل الحائز على جائزة 
نوبل للسالم ضمن رباعي الحوار الوطني، 
عن أنه لن يمنــح الحكومة الجديدة صكاً 
على بياض وأنه ســيراقب مــدى التزامها 

بأولويات العمل المتفق عليها.
وقــال حســين العباســي فــي تصريح 
للصحافيين أمــس، إن المنظمــة النقابية 
ســتهتم فقط بمدى التزام رئيس الحكومة 
المكلف، يوســف الشــاهد، بمــا ورد في 
وثيقــة قرطاج، مضيفاً: بالنســبة لنا عمل 
الحكومــة يجب أال يتجــاوز الوثيقة التي 

أسسنا إليها عبر الحوار في قصر قرطاج.

قالت الســلطات السودانية إن مناسيب نهر 
النيل تجــاوزت مســتويات العامين 1946 
و1988 اللذين شــهدا أعتــى فيضانات في 
تاريخ البالد، ما ينذر بأخطار جســيمة على 
المــدن التي تقــع على الشــواطئ، مؤكدة 
أن منســوب النيل لهذا العــام تجاوز العام 
السابق بنســبة 88 في المئة، فيما توقعت 
هيئــة األرصاد الجــوي الســودانية هطول 
أمطــار غزيرة في عدد مــن الواليات، في 
ذات الوقت الــذي حاصرت فيه مياه النيل 
األبيض عدداً من القرى بمحلية جبل أولياء 
جنوب الخرطوم، بعد انهيار الجسر الترابي 

الذي يحمي المنطقة.
الســوداني  الــوزراء  مجلــس  ووجــه 
بالمحافظــة على مجاري الســيول وترحيل 
ســاكنيها، وحــض علــى اتخاذ اإلجــراءات 
الضرورية لدرء اآلثار السالبة جراء األمطار 
والســيول التــي تشــهدها البــالد حاليــاً، 
والعمل على االســتفادة مــن هذه األمطار 
في زيادة اإلنتاج الزراعي، وأدت الســيول 
واألمطــار التي ضربت عــدداً من الواليات 
في السودان إلى مصرع 76 شخصاً، وانهيار 
مئات المنازل. وأكــد وزير الموارد المائية 
والكهربــاء الســوداني معتــز موســى، أن 
مناســيب النيل زادت عن العــام الماضي، 
الفتاً إلى أن الموقف يشير إلى ارتفاع مياه 
النيــل بالخرطوم إلى 15.56 متــراً. ووفق 
الناطق الرســمي باسم مجلس الوزراء عمر 
محمــد صالح، فــإن وزير البيئــة والتنمية 

العمرانية حســن عبــد القادر هالل أشــار 
إلــى توقعات بهطــول أمطــار غزيرة هذا 
العام، ما سيؤدي لحدوث سيول جارفة في 
بعض الواليــات، فيما أوضح وزير الداخلية 
عصمت عبد الرحمن، أن التقارير اإلقليمية 

أشــارت إلى تصاعد األمطار خالل الخريف 
الحالــي، مبينــاً أن هنــاك 13 والية تأثرت 

حتى اآلن جراء السيول واألمطار. 
مــن جهته، كشــف مديــر إدارة الدفاع 
المدني بالوالية الشــمالية العقيد إبراهيم 

طه الشــوش، تجــاوز مناســيب النيل لهذا 
العام الرتفاع عامي 1946و1988، مشــيراً 
إلى أن محطة دنقال ســجلت أول من أمس 
ارتفاعــاً بلغ نســبة 14.38، ومحطة مروي 

14.9، وهي أعلى من المعدالت السابقة.

قالــت الهيئــة الحكوميــة للتنميــة لدول 
شــرق أفريقيا «إيغاد»، إن حكومة جنوب 
الســودان وافقــت أمــس الجمعــة على 
السماح بنشــر قوة حماية إقليمية، عقب 
اندالع القتال العرقــي في العاصمة جوبا 

الشهر الماضي.
وأكد السكرتير التنفيذي إليغاد محبوب 
معلــم بعد قمــة خاصة لقــادة الهيئة في 
إثيوبيا، أن حكومة جنوب السودان قبلت 

نشر قوات من دون شروط. 
علــى صعيد متصل، أكــد جيش جنوب 
السودان أمس أال أســاس التهامات األمم 
المتحــدة، التي قالــت إن قواته ارتكبت 
جرائم وعمليــات اغتصاب خالل المعارك 
األخيــرة في جوبا وبعدهــا. وقال الناطق 
باســم الجيش الحكومي لول رواي كوانغ: 

لم نتلق أي شــكوى من ضحايا مفترضين 
تتصل بهذه القضية، إنها اتهامات ال أساس 
لها، مشــيراً إلى أن الجيش شــكل محكمة 
عســكرية لمحاكمــة 19 جنديــاً متهمين 
بأعمال نهب وإطالق نار عشوائي وجرائم، 
وأن المتهميــن مثلوا أمس أمام المحكمة 

للمرة األولى.
الثامن  بين  الحكومية  القوات  وخاضت 
والحادي عشر من يوليو معارك باألسلحة 
الثقيلــة مع المتمردين الســابقين بزعامة 
نائب الرئيس الســابق رياك مشار خلفت 
300 قتيل على األقل، وأجبرت ستين ألفاً 
آخرين على الفرار رغم اتفاق السالم الذي 

وقع في أغسطس 2015.
وأفاد المفــوض األعلى لألمم المتحدة 
لحقوق اإلنسان زيد بن رعد الحسين أول 
مــن أمس، بأن عناصر القــوات الحكومية 
فــي جنــوب الســودان ارتكبــوا عمليات 
اغتصــاب وجرائــم ونهــب خــالل وبعد 
المعارك األخيرة فــي جوبا، داعياً مجلس 
األمــن التخــاذ تدابير عاجلة. وأشــار إلى 
أن الحكومــة قالــت إنها شــكلت محكمة 
عســكرية لمحاكمــة الجنــود الحكوميين 
المتهميــن بجرائم بحــق المدنيين، لكنه 
تدارك، ســبق أن وعدت بأمور مماثلة في 

الماضي، لكن االنتهاكات مستمرة.
وتبحــث دول شــرق أفريقيــا إمكانية 
إرســال قوة إقليمية إلى جنوب السودان، 
فيما تحقق األمم المتحدة في اتهام جنود 
دولييــن بالتقاعس لمنع عمليات اغتصاب 

في جوبا كانوا شهوداً عليها.

اليابانية أمس،  الخارجية  اســتدعت وزارة 
سفير الصين لدى طوكيو، وأبلغته احتجاجها 
على توغل سفن لخفر السواحل الصينيين، 
وســفن صيد صينية داخل المياه اإلقليمية 
اليابانية. وهناك خالف قديم بين البلدين، 
بشــأن ملكية جــزر صغيرة غيــر مأهولة 
في بحر الصين الشــرقي تســمى ســنكاكو 
في اليابان ودياويو في الصين. واســتدعى 
نائــب وزير الخارجية الياباني شينســوكي 
ســوجياما لهذه الغاية السفير الصيني سنغ 
يونغهوا، وقدم ســوجياما احتجاجاً شــديد 
اللهجــة على هذه الخروقــات، التي اعتبر 
أنها تشــكل خرقاً للســيادة اليابانية. وجاء 
في بيــان لخفــر الســواحل اليابانيين، أن 

سفينتين من خفر السواحل الصينيين دخلتا 
المياه اإلقليمية اليابانية قرب جزر سنكاكو 
أمــس، قبــل أن تخرجا منها، كمــا أنذرت 
ســفينة صيد صينية بضــرورة الخروج من 
المياه اإلقليمية اليابانية. وتقع هذه الجزر 
في جنــوب اليابان وتوتر الخالف بشــأنها 
منذ العام 2012 ما أثر كثيراً على العالقات 

بين البلدين.
وكانــت اليابان قدمــت احتجاجاً جديداً 
في يونيــو الماضــي، مؤكــدة أن فرقاطة 
صينيــة مرت للمرة األولى على مقربة من 
الميــاه اإلقليمية لتلك المنطقة. ونشــرت 
طوكيو تقريراً سنوياً عن الشؤون الدفاعية 
الثالثــاء الماضــي، شــددت فيــه على أن 
الصين كثفت نشــاطها فــي المنطقة حتى 
أن طائرات صينية حلقت على مقربة منها.

بوكالــة  ســابق  كبيــر  مســؤول  هاجــم 
المخابــرات المركزيــة األميركية «ســي.

آي.إيــه»، المرشــح الرئاســي الجمهوري 
دونالد ترامب، قائالً إن الرئيس الروســي 
فالديميــر بوتيــن جعلــه عميــالً دون أن 
يدري. وأشار مايكل موريل الضابط الذي 
قضــى فتــرة طويلة فــي «ســي.آي.إيه» 
والنائب الســابق لمدير الوكالة في مقال 
للــرأي بصحيفة نيويورك تايمــز، إلى أن 
بوتيــن كان قــد امتــدح ترامــب لدعمه 

المواقف التي تؤيدها روسيا.
وأضــاف فــي المقــال الذي أيــد فيه 
هيــالري كلينتــون منافســة ترامــب في 
االنتخابات: في مجال المخابرات ســنقول 

إن بوتين جند الســيد ترامب عميًال دون 
أن يــدري لروســيا االتحاديــة. ولم يقدم 
موريل دليًال على تأكيده، إال أنه أشار إلى 
أن الرئيس الروســي استخدم مهارات من 
ماضيه كضابط للمخابــرات لتحديد نقاط 
الضعف في شــخصية ترامب واستغاللها، 
قائًال: هذا بالضبط ما فعله في وقت مبكر 
فــي االنتخابــات التمهيديــة، بوتين لعب 
علــى نقاط ضعــف ترامب باإلشــادة به، 

وكان رد ترامب كما حسب بوتين تماماً.
بدورها، رفضت حملة ترامب انتقادات 
موريــل، قائلة في رســالة عبــر «تويتر»: 
الذيــن  الصحافييــن  أحصــوا كــم عــدد 
ســيغردون اليوم أن مايــكل موريل كذب 
من أجــل أن تغطي هيــالري غير األمينة 

على حادث بنغازي.

يواجــه رئيس الوزراء البريطاني الســابق 
ديفيد كاميــرون تهماً بالمحســوبية، بعد 
أن منــح قائمــة طويلــة مــن مســاعديه 
وحلفائه السياسيين بعضاً من أرفع أوسمة 
اســتقالته من منصبه.  بريطانيا بمناســبة 
وهاجم ساســة معارضون ومن المعسكر 
المؤيد لتــرك االتحاد القائمة التي وضعها 
كاميرون، قائلين إنــه يكافئ حملة البقاء 

الفاشلة. 
وقــال نائــب رئيــس حــزب العمــال 
المعــارض تــوم واتســون، إنــه كان على 
رئيســة الــوزراء تيريزا مــاي التي خلفت 
كاميرون االعتراض على القائمة. وأضاف: 
تجاهلها المحســوبية يظهر أن المحافظين 

يضعــون مصالحهــم أوًال دوماً. ولم يعلق 
كاميــرون الذي كان فــي عطلة مع عائلته 
في كورســيكا على هذه االنتقادات. وكان 
كاميرون أعلن اســتقالته الشــهر الماضي 
بعد أن فشــل في إقنــاع الناخبين بتأييد 
البقاء في االتحاد األوروبي خالل استفتاء 
وكان بعــض ممــن أدرجــوا علــى قائمة 
األوسمة المصاحبة الستقالته من األعضاء 
البارزين فــي الحملة الداعية للبقاء داخل 

االتحاد.
وبوسع رؤساء الوزراء المنتهية واليتهم 
وضع قوائم بأسماء أشخاص ليحصلوا على 
أوســمة مــن فئــات مختلفة، ومــن أبرز 
األسماء على القائمة الوزراء مايكل فالون 
وباتريــك مكلوخلين وديفيــد ليدينجتون 

وكانوا جميعا من مؤيدي البقاء باالتحاد.

■ مياه النيل األبيض تجتاح منطقة جبل أولياء جنوب الخرطوم  |   البيان
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تمثــل األزمات الداخلية التي يشــهدها 
الشــارع المصري حجر عثرة في طريق 
استكمال مســيرة اإلصالح التي أطلقها 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، السيما أنه 
فــي ضوء تفاقم بعض تلك المشــكالت 
ُدقَّ ناقوس الخطر، ما حتم إيجاد حلول 
عملية (إجراءات وتشريعات) تضع حداً 
لتلــك األزمات بعيداً عن «الُمســكنات 
الموضعيــة» التي تؤجل من آثار األزمة 

لكن ال تحلها مباشرة.
وشهد الشــارع المصري خالل األسابيع 
القليلــة الماضية عدداً من اإلشــكاليات 
متعلــق  ُجلهــا  الداخليــة،  واألزمــات 

باألوضــاع االقتصاديــة المضطربة التي 
أفضت إلى تداعيات سلبية عدة دفعت 
بزيادة األســعار، وكذلــك زيادة األعباء 
على كاهل المواطنين المصريين، وسط 
الجدل الدائر حول ارتفاع ســعر صرف 
الدوالر مقابل الجنيه المصري فضًال عن 
أزمة القمح، في خٍط متواٍز مع مشكالت 
أخرى بعيدة عن الشق االقتصادي، مثل 
تلك المتعلقــة باألحداث الطائفية التي 
شــهدتها بلدات في صعيد مصر وتدخل 
الرئيس شخصياً الحتوائها قبل استغاللها 

من «أهل الشر».
وأرجــع محللــون تفاقــم المشــكالت 

باعتبارهــا  الحكومــة  إلــى  الداخليــة 
المســؤولة عــن احتواء تلك المشــاكل 
وعدم الســماح بتفاقمها على نحو يمثل 
إعاقــة لخطــة اإلصالح الشــاملة، وهو 
ما أكــده مســاعد رئيس حــزب الوفد 
الليبرالــي رجــل األعمال ياســر قورة، 
الذي أفاد فــي تصريحات لـــ «البيان» 
بأن سر تفاقم تلك المشكالت واألزمات 
الداخلية راجع في المقام األول بسبب 

«فشل الحكومة» وفق رأيه.
وشــدد علــى أن الدســتور قــد أعطى 
رئيس الوزراء صالحيات واســعة يمكنه 
المشكالت صارت ال  اســتخدامها، لكّن 

تُحل إال بتدخل السيســي نفسه واتخاذ 
القــرارات فيهــا، مثــل تدخــل الرئيس 
لحــل مشــكلة العْملة، رغــم أن األمر 
كان يتوجب حلــه من خالل المجموعة 
االقتصاديــة بالحكومــة بالتنســيق مع 
البنك المركزي، كذلك تدخل في ملفات 

اجتماعية وملفات سياسية أخرى. 
في األثناء تقدم النائب البرلماني محمد 
بدراوي (رئيس الكتلة البرلمانية لحزب 
باســتجواب  المصرية)  الوطنية  الحركة 
إلــى رئيــس المجلس علي عبــد العال 
مطالبــاً فيه بضرورة ســحب الثقة من 
رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزراء 

الصحة  ووزراء  االقتصاديــة  المجموعة 
والتمويــن والتجــارة الداخليــة ووزير 
التربية والتعليم على وقع المشــكالت 
األخيــرة التي تربــك الحســابات على 

الصعيد الداخلي.
وحدد بدراوي تلك األزمات الداخلية في 
أزمات اقتصادية (ارتفاع ســعر الدوالر، 
وغالء األســعار، وتوريد كميات وهمية 
من القمح)، فضًال عن مشــكالت أخرى 
مثــل ارتفاع أســعار األدوية والفســاد 
فــي وزارة الصحة، وكذلــك األزمة في 
وزارة التربية والتعليم بسبب ما شهدته 
امتحانات الثانوية العامة من تسريبات، 

وجميعهــا اعتبرهــا أزمــات ال يمكــن 
السكوت عنها في الوقت الجاري، ومن 
الضروري أن يلعب مجلس النواب دوًرا 

في محاسبة المسؤولين عنها.

فــي الوقت الــذي اتفق المشــاركون في 
مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية 
التونســية علــى أن تكــون الحــرب على 
الفســاد من أبــرز أولوياتهــا، أكد رئيس 
حكومة تصريف األعمال التونسية الحبيب 
الصيد أن ظاهرة الفســاد ازدادت تفشــياً 
خاصــة بعد الثــورة، واعتبــر أن محاربته 
باتــت أصعب من محاربــة اإلرهاب، مما 
يعني أن مخاطر الفســاد تجاوزت مخاطر 

التطرف.
واتفقت األطراف السياسية واالجتماعية 
المجتمعــة في إطــار المشــاورات حول 
تشــكيل حكومة الوحدة الوطنية على أن 
مــن أولويات الحكومــة المرتقبة مقاومة 
الحوكمــة  مقّومــات  وإرســاء  الفســاد 
الّرشــيدة، وذلــك من خالل وضــع خّطة 
وطنّية لمقاومة الفساد، واإلسراع في سّن 
القوانيــن واإلجراءات الّداعمة للّشــفافّية 
الّدولّية،  للمعايير  الفســاد وفقاً  ومقاومة 

والّتصّدي لإلثراء غير المشروع.
كما دعــت «وثيقة قرطــاج» الموقعة 
من قبل األحزاب والمنظمات المشــاركة 
في المشاورات إلى فرض احترام القانون 
من قبل الجميع وضمان المســاواة بينهم 
أمامه، والّترويج لثقافة المواطنة واحترام 
الّنفــاذ للمعلومة  القانون، واحتــرام حّق 
وتمكيــن الــرأي العام مــن االّطالع على 
المعلومات والمعطيــات، واعتماد  كاّفــة 
الّتكنولوجيــا الحديثــة اّلتــي تمّكــن من 
تيسير اإلجراءات وتضمن إسداء الخدمات 
وإيصــال الحقوق إلى أصحابهــا في إطار 
الّشــفافية والّنجاعــة، وتفعيــل القانــون 
المتعّلــق بالّتصريــح بالمكاســب لكبــار 
مســؤولي الّدولــة، إضافة إلــى دعم دور 

المجتمع المدني في مقاومة الفساد.

وأبــرز رئيس الهيئــة الوطنيــة لمكافحة 
الفســاد بتونس شــوقي الطبيب أن بالده 
تعيش حالة وبائية لتفشي ظاهرة الفساد، 

وقال إنه في حــال تواصل الوضع على ما 
هو عليــه فإن البالد ســتصل لوضع دولة 
مافيا، الفتاً إلــى أن «كل التقارير الدولية 
والوطنيــة تؤكــد أن الفســاد فــي تونس 
ارتفــع بصفة مريعــة بعد الثــورة حيث 
تراجع ترتيب تونس في مؤشــر مدركات 
الفســاد لسنة 2015 الذي أصدرته منظمة 
الشــفافية الدولية إلــى المركز 76 ضمن 

168 دولة مســجلة بذلــك تراجعا بثالث 
مراتب مقارنة بعام 2014».

وأشــار الطبيب الى أن كل المؤشرات 
االقتصادية تشير إلى تنامي هذه الظاهرة 
«حيث تبلغ نســبة االقتصاد الموازي غير 
القانوني حدود 52 بالمائة وهو ما يعكس 
بال شــك تنامي هذه اآلفــة التي أصبحت 
تتغــذى بعد الثــورة مــن التهريب»، كما 

حّذر من اســتمرار الفســاد بهــذا القدر، 
وعلى الشكل الحالي، سيقضي على أركان 

الدولة التونسية.

وكشفت نتائج اســتطالع آراء، أن 78 في 
المائــة من التونســيين يؤكــدون ارتفاع 
حجم الفساد في بالدهم بعد الثورة، بينما 

أكد 27 بالمائة تعرضهم خالل الـ 12 شهرا 
الماضية إلى ثالث محاوالت فساد مباشر، 
كمــا اتفق 92 في المائة على أن الفســاد 
يسيء إلى صورة تونس ويكشف عن عدم 

وجود عدالة اجتماعية بين األفراد.

وتتســع نسبة الفســاد بشكل الفت في 

مجــال الخدمة المدنية، حيث أكد وزير 
والحوكمة ومكافحة  العمومية  الوظيفة 
الفساد كمال العيادي بان المعدل العام 
التأخر عــن االلتحــاق بمواقع  لنســبة 
العمــل المســجلة مــن خــالل الحملة 
الوطنيــة إلعــالء قيمة العمــل والقطع 
مع الظواهر السلبية باإلدارة العمومية 
قد بلــغ 13.7 بالمائــة ليصل في بعض 
الهياكل العمومية إلى نسبة 47 بالمائة، 
وقــال انــه تم رصــد أعلى مســتويات 
التأخير في الساعة األولى من التوقيت 
اإلداري المحــدد لتتصدر المؤسســات 
العموميــة أعلى نســبة تأخير تراوحت 
ما بين 36 و18 بالمائــة تليها اإلدارات 
الجهوية بنسبة 15 بالمائة، فيما سجلت 
ألمنشآت العمومية نسبة تأخير قدرت 
بتســعة في المائة، مضيفا في الســياق 
ذاته أن نسبة الغياب الشرعية قد بلغت 
إجمــاال حوالــي 20 بالمائة مــن العدد 
اإلجمالي لألعــوان المعنيين بالمتابعة، 
مشــيرا إلى أنه تم تســجيل أعلى نسبة 
غياب شــرعية فــي احــدى الجماعات 
المحليــة لتصل إلــى 40 بالمائــة تليها 
المنشــأة العمومية بـ35،7 بالمائة. أما 
على مســتوى الغياب غيــر المبرر فقد 
لفت كمال العيادي إلى أنه تم تســجيل 
غيــاب بنســبة 18،2 بالمائــة في بعض 

الهياكل.

ويعتبــر التهــرب الضريبــي مــن أبرز 
مظاهــر الفســاد في تونــس، وفي هذا 
الســياق كشــف األمين العام المساعد 
لالتحاد العام التونســي للشــغل سمير 
الشــفي أن ميزانية الدولة تخسر سنويا 
ما بين خمســة وســبعة مليارات دينار 
تونسي بســبب التهرب الضريبي، الفتا 
إلــى أّن إنجاز إصالح حقيقي للمنظومة 
الضريبية ســيمكن من توفير ما ال يقل 
عن خمسة مليارات دينار تونسي لهذه 
الميزانية وهــو مبلغ يعادل ما تقترضه 

الدولة سنويا من الخارج.

■ تونسيون يرفعون األعالم الوطنية خالل تظاهرة في تونس العاصمة |  أرشيفية
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بموازاة الحراك االنتخابي الوحيد المتداول 
على الســاحة األردنية، يــدور هذه األيام 
جــدل مواٍز علــى وقع تصريحــات لوزير 
الدفاع األميركي أشتون كارتر قال فيها إن 
«التحالف الدولي ضد داعش» يعمل على 
فتــح جبهة جديدة ضد اإلرهابيين جنوب 

سوريا، انطالقا من شمالّي شرقّي األردن.
ورغم أن مثل هذا الجدل ســبق وأثير 
منذ اندالع األزمة في ســوريا مرات عدة، 
إال انــه كلما أدلى مســؤول غربــي بأمر 
يخــص المملكة يعود الجدل في أوســاط 
الكثيرين في األردن بشأن تداعيات ذلك.

ويرى الخبيــر في الصراعــات الدولية 
عدنــان بريــة أن األردن ال يمكنــه غض 
الطــرف عن األزمــة الســورية وما يدور 
في الجــوار. ويعّقب على جــدل التدخل 
األميركــي في ســوريا عــن طريق األردن 
بالقــول: «ما يجري في الجارة الشــمالية 
لن يتركنا وشــأننا حتــى وإن تركناه، لكن 

سيبقى الســؤال عن طبيعة تحالفاتنا التي 
نتخذها وهل هي مبنية على أساس داخلي 

أردني تتعلق بما وراء الحدود ايضا».

وتنقســم النخــب األردنيــة بيــن مؤيــد 
لالجراءات الرسمية التي نجحت حتى اآلن 
في صــد كل ما يؤثر على أمن واســتقرار 
المملكــة مبكــراً، وهم فــي الغالب من 
وبيــن  الســوري،  للشــعب  المؤيديــن 
الرافضيــن ألي صيغــة تدخــل أردني في 
األزمــة وغالبيتهم مــن المؤيدين للنظام 
الســوري، باعتبار ما يجري مؤامرة كونية 

على محور الممانعة.
ولم ينتظر صانع القــرار األردني أحدا 
لينبهــه من خطورة ما يجري في ســوريا 
علــى حدوده الشــمالية فاالســتعدادات، 
وفــق الخبيــر العســكري األردنــي فايز 
اتخذت مســبقا ومنــذ بدايات  الدويري، 
األزمــة الســورية خصوصــاً وانهــا بدأت 
بالقرب مــن حدوده الشــمالية وتحديدا 

محافظة درعا.
ويقــول الدويري لـ«البيان» إن «األزمة 
الســورية تعني لــالردن أبعاداً عســكرية 
وأمنيــة اجتماعيــة مدنيــة وقــد اتخذت 
المملكــة كل مــا يلــزم في هــذا الصدد، 
رغم انها كانت مضطرة إلى اســتقبال نحو 
مليون ونصف المليون الجئ ســوري على 
أراضيها، أما عسكريا فقد انتشرت القوات 
المســلحة األردنية على طول الحدود مع 
سوريا واتخذت مواقع دفاعية، كما عززت 

من قوات حرس الحدود».

«الحركــة الوطنية األردنيــة» واحدة من 
المكونــات التي دخلــت على خط الجدل 
وأصــدرت بيانا قالت فيه إنها ترفض «أي 
تدخل أردني في الحرب السورية، بما في 
ذلك تدريب المســلحين وتوريد الســالح 
إلى ســوريا». ويأتي هذا الموقف متأخرا 
جدا عن األحداث التي تجري في الســاحة 
السورية وطبيعة عالقة األردن بها، خصوصاً 
وان تهديدات تنظيم داعش ال تكاد تنفك 
وتزيد من صعوبة موقف المملكة. وتتبنى 
الحركــة الوطنية األردنية موقفــاً مناصراً 
لنظام الرئيس الســوري بشار األسد، وهو 
ما ظهر جليا في دعوتها للحكومة األردنية 
إلــى «اإلعــالن عن موقف مبدئــي يعتبر 
كل مــن يحمل الســالح في وجــه الدولة 
الســورية، إرهابياً، وإجراء تفاهم سياسي 
وأمني مع الحكومة الســورية، والتنسيق 
بين الجيشين العربيين، األردني والسوري، 

لمواجهة اإلرهاب ودحره».
وال تعبر هذه الحركة، التي تنشط فقط 
في اصــدار البيانات موســميا، عن صوت 
واسع االنتشار في الشــارع األردني لكنه 
موجود. وتســيطر على الحركة شخصيات 
طالما تبنت خطاب النظام الســوري حيال 

ما يجري في الشام.

نجح المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي 
األميركي في إعالء صوت المســلمين في 
الواليــات المتحــدة بوجه حملــة التمييز 
العنصري والديني التي يتعرضون لها على 
وقــع الهجمــات اإلرهابية التي شــهدتها 
أميركا وأوروبا في األشهر األخيرة، وعلى 
وقع التصريحات التحريضية من المرشــح 
الرئاســي عن الحزب الجمهــوري دونالد 
ترامب ضد المســلمين ودعواته المتكررة 
للتضييــق عليهــم ومنعهــم مــن دخول 

الواليات المتحدة.
فالمرافعة ضد ترامب التي قدمها خضر 
خــان والد جندي أميركي مســلم قتل في 
العراق عام 2004، الباكستاني األصل، من 
على منصة الحزب الديمقراطي، ونصيحته 
للمرشــح الجمهــوري بقــراءة الدســتور 
األميركــي الــذي يصــون حقــوق جميع 
األديان، أثارت جدًال واســعاً في أوســاط 
الــرأي العــام األميركي ووســائل اإلعالم 
ومواقع التواصل االجتماعي وتحولت إلى 
عنوان رئيســي في السجال االنتخابي بين 
مرشحة  ومنافســته  الجمهوري  المرشــح 

الحزب الديمقراطي هيالري كلينتون.
وأثــارت تغريــدات ترامب ومحاوالت 
الــرد علــى االتهامــات التــي وجههــا له 
األميركي المســلم مزيداً من االستنكارات 
خصوصاً عندما تناول زوجة خان المحجبة 
التي وقفت إلى جانبه على منصة المؤتمر 
الديمقراطي. وما زاد الطين بلة بالنســبة 
للحملــة االنتخابية لللمرشــح الجمهوري 
مزاعــم ترامب أن غزالة خان لم تســمع 
صوتها للجمهور ألن الشــريعة اإلســالمية 
تمنع النساء من الكالم أمام الرجال. وهو 
مــا أدرجه المراقبون في ســياق سلســلة 
من زالت اللســان التــي اضطرت ترامب 
في األشــهر الماضية إلى تقديم اعتذارات 

التي وجهها  والتراجع عنهــا. كاإلهانــات 
لمايغــن كيلي مقدمــة األخبار في محطة 
«فوكــس نيــوز» واتهامه لقــاٍض أميركي 
مــن أصــول مكســيكية بعــدم النزاهــة 
والموضوعية بســبب «إرثــه الالتيني» أو 
ســخريته من اإلعاقة الجســدية لصحافي 

وجه إليه سؤاًال محرجاً. 

وفي جردة ســريعة لنتائج الســجال بين 
والمرشــح  المســلم  األميركي  المواطــن 
الرئاســي الثري وتداعياتــه على المعركة 
االنتخابية ال يخفى أن ترامب هو الخاســر 
األول. نــرى ذلــك فــي تخبــط حملتــه 
االنتخابية وفي عودة األصوات الجمهورية 
الداعيــة إلى عــدم االقتــراع لصالحه في 
مقابــل مكاســب انتخابية كبيــرة حققها 
الحــزب الديمقراطي ومرشــحته هيالري 
كلينتــون التي ضمنت تصويــت الناخبين 

المسلمين لصالحها في نوفمبر المقبل.

علــى أن أهــم نتائــج الســجال بين خان 
وترامب ما يتعلق بصورة األقلية المسلمة 
فــي أميــركا. فقد نجــح هــذا األميركي 
المســلم في إقناع الــرأي العام األميركي 
أن معتقداته الدينية اإلسالمية ال تتعارض 
على اإلطالق مــع انتمائه الوطني ألميركا 
وتضحيته في ســبيل الدفــاع عنها. وقدم 
خان نموذجاً عن األميركي المسلم تنسف 
الصورة التي يروجهــا ترامب وأمثاله من 
اليميــن العنصري في المجتمعات الغربية 
عن اإلســالم والمســلمين ومحاولة النيل 
منهــم وتقديم صــورة «داعشــية» عنهم 

واتهامهم المسبق بالتشدد واإلرهاب. 
 واألرجــح أن النقــاط التاريخيــة التي 
ســجلها خضر خان لصالح المســلمين في 
الواليــات المتحــدة ســتزيد مــن ثقتهم 
بنفســهم وقوة حضورهم ومســاهماتهم 
فــي المجتمــع األميركي وتشــجع الكثير 

منهم لتقديم الصورة الحقيقية لإلسالم.

رفضــت الحركــة الوطنبــة األردنية في بيــان، أن يكــون األردن 
«مستعمرة أميركية بال سيادة وال قرار»، معتبرة أن هدف العملية 
العســكرية للتحالف «قطع التواصل بين سوريا والعراق»، على حد 

رؤية البيان.
وعلى حــد تعبير بيان الحركــة، فان العّد العكســي األميركي بدأ 
الســتخدام األراضــي األردنية للتســلّل إلى ســوريا مــن جنوبها، 
علــى الرغم من انها قالت إنه يجري اســتخدام الحــدود األردنية 
ـ الســورية، منــذ العــام 2012، إلنشــاء ودعم وتدريب وتســليح 
«تنظيمات معتدلة» إال أن تلك العمليات ظلت متأرجحة من حيث 

حجمها وفاعليتها، وفي إطار محدود نسبياً.

■ دونالد ترامب يتحدث إلى الناخبين في مدرسة ثانوية بفرجينيا |  ا.ف.ب   
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المبذولة  الدولية واإلقليمية  الجهود  رغم 
إلنهــاء محنــة اليمنيين مع الحــرب التي 
تســبب بها االنقالبيون وإحالل السالم إال 
أن المتمرديــن مازالوا يعيقون التســوية 
المدنيين  ويراهنون علــى جعل مالييــن 
رهائــن لمغامرتهــم، وكشــف هؤالء عن 
نواياهم ونزعاتهم إلغراق البالد بالفوضى 

والحروب.
الشــعبية  األوســاط  كانــت  وفيمــا 
العاصمة الكويتية  والسياسية تتجه صوب 
التي تحتضن مشــاورات الســالم يحدوها 
األمــل بــأن يــدرك الطــرف االنقالبــي 
التداعيات الكارثيــة التي حلت باليمنيين 
ومحاولــة  االنقالبيــة  المغامــرة  نتيجــة 
الســيطرة على الحكم وإخضاع الشــعب 
لحكم فئــوي عصبــوي كان أجدادهم قد 
ثــاروا عليهم قبل نصف قــرن من الزمن، 
حيث أعلن االنقالبيون الحوثيون والرئيس 
المخلــوع علــي صالــح تشــكيل مجلس 
سياسي إلدارة البالد بعد أن ظل المخلوع 
متخفياً خلف الحوثيين منذ عام ونصف. 

وقبل اجتيــاح االنقالبيين للعاصمة صنعاء 

فــي ســبتمبر 2014 بتواطــئ معلوم من 
الرئيــس المخلــوع الــذي وجــه وحدات 
اعتــراض  بعــدم  لــه  المواليــة  الجيــش 
الحوثيين، تحدث الرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هادي عن وجود مخطط مشــترك 
بين االنقالبيين الحوثيين والمخلوع صالح 
لتقاســم حكم اليمن اســتناداً إلى تحالف 
الســلطة  جهــوي يكــون لالنقالبيين فيه 
الروحية على غــرار التجربة اإليرانية، في 
حين يكــون للمخلــوع وعائلته الســلطة 
التنفيذيــة، ورغم نكــران المخلوع لهذه 
األخيــر وضــع  االتفــاق  أن  إال  الروايــة 
النقاط على الحروف وكشــف عن طبيعة 

المخطط. 
الســالم  مشــاورات  اقتــراب  ومــع 
فــي الكويت مــن نهايتها قــدم المبعوث 
الدولــي الخــاص باليمــن رؤيتــه للحــل 
السياسي اســتناداً إلى الرؤية التي وضعها 
وزراء خارجيــة الدول األربــع، اإلمارات 
والسعودية والواليات المتحدة وبريطانيا، 
ردت الحكومة إيجاباً على تلك المقترحات 
وأعلنت اســتعدادها للتوقيــع عليها، لكن 
مراوغاتهــم  فــي  اســتمروا  االنقالبييــن 
فاعتبــروا ما صدر من المبعــوث الدولي 
مجــرد اقتراحــات غيــر ملزمــة وكرروا 
مطالبهم بتشكيل مجلس رئاسي وحكومة 
وحدة وطنية قبل القبول باالنســحاب من 

المدن وتسليم األسلحة. 

وألن مــا هــو معلوم مــن االنقالبيين هو 
المراوغة وعدم االلتزام بأي اتفاقيات لهذا 
يتوقــع المراقبون أن يظهر هــؤالء قبوالً 
بالحل السياســي بعد أن يحصلوا  شــكلياً 
على مكاســب سياسية للتغطية على فشل 
مخططهــم بمهاجمة األراضي الســعودية 
هربــاً مــن الهزائم المتتاليــة التي لحقت 

بهم في مختلــف الجبهات ومحاولة إلهاء 
الشــعب اليمنــي عن األزمــة االقتصادية 
الطاحنــة ونهــب مقــدرات الدولة وترك 
مالييــن مــن الســكان يواجهــون خطــر 
المــوت جوعاً. وإذ يــدرك االنقالبيون أن 
أســابيع قليلة تفصلهم عــن إعالن إفالس 
الدولة وانهيار ما تبقى من شــكلها فإنهم 
يراهنون على إبقاء الماليين من الشــعب 
اليمني رهائــن لمغامرتهم إثــر فقدانهم 
ســبل العيش الكريم، والــزج بالمئات ِمن 
الناشــطين والسياســيين والصحافيين في 
الصحــف ومحطات  الســجون، وإغالقهم 
اإلذاعة ومكاتب وســائل اإلعالم الدولية، 
وتقييــد المنظمــات الحقوقيــة، وتطبيق 
نظام حكم قمعي شمولي لم تعرفه البالد 

حتى قبل اإلقرار بالتعددية السياسية. 

وفي انتظار ما سينتج عن الجهود الدولية 
واإلقليميــة من أجــل إقنــاع االنقالبيين 
بقبــول الخطة الدولية المقترحة للســالم 
فإن هذا القبول إن تم ســيواجه بمراوغة 
فــي التنفيــذ وقبل ذلــك ســيتم إغراقه 
باالشتراطات والقيود ومحاولة إفراغه من 
مضامينــه التي نــص عليها قــرار مجلس 
األمن الدولي رقم 2216، كما أن االنتقال 
إلى تطبيقه ســيواجه بعقبات وتنصل كما 
حدث مع اتفاق الشــراكة والســلم الذي 
منح االنقالبيين الحوثيين حق المشــاركة 
فــي كل مواقــع المســؤولية فــي مقابل 
انســحابهم من العاصمة ومحافظة عمران 
لكنهــم اســتولوا على المناصــب ورفضوا 
االنســحاب قبــل أن يقدمــوا على حصار 
الرئيــس الشــرعي وإجبــاره علــى كتابة 
استقالته قبل أن يتمكن من مغادرة صنعاء 
والطلب مــن التحالف العربي مســاندته 
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في خضــّم الفراغ المتمــادي على صعيد 
المؤّسسات الدستورية، واشتداد المواجهة 
مع المجموعــات اإلرهابّيــة التي تحاول 
اســتدراج لبنان إلى لهيــب المنطقة على 
طــول الحدود من الشــمال إلى الجنوب، 
احتفــل الجيــش اللبناني، فــي األّول من 
أغســطس الجــاري، بعيده الـــ71، والذي 
حّل مســبوقاً بإنجازات عديدة في حماية 
البلــد. وللعــام الثالث علــى التوالي، حّل 
األول من أغســطس هذا العام بمجموعة 
مفارقــات ومحطات أكســبت العيد الـ71 
لتأســيس الجيش اللبناني (1945) دالالت 
ومعطيات بالغة األهمية، وخصوصاً وسط 
تعّمــق األزمــة السياســّية التي لــم توّفر 

الجيش في الكثير مــن تداعياتها، وهكذا، 
مــّر عيد الجيش من دون احتفال رســمي 
وتقليد الســيوف، فاقتصر هذا العام أيضاً 
علــى مراســم رمزيــة، حيث ســلّم قائد 
الجيــش العمــاد جــان قهوجــي التالميذ 
الضبــاط شــهادات تخّرجهــم مــن دون 
تقليدهم السيوف. وذلك، بسبب استمرار 
الشغور الرئاسي، إذ ال يزال لبنان من دون 
رئيس للجمهورية منذ 25 مايو 2014، وال 
تزال دائرة الفراغ تّتســع تشريعاً وسلطًة 
تنفيذيّــة. ومع أن عيد الجيش أتى مجّرحاً 
بالغصة بسبب غياب االحتفاالت الرسمية 
الناتجــة من غيــاب رأس الدولة اللبنانية، 
لكنه يبقى، بحسب إجماع مصادر سياسية 

متعّددة، عيداً محّمــالً بالمعاني والرموز، 
فالجيش يبقى مؤّسسة المؤّسسات،ويرسم 
بتضحياتــه خريطــة األمان واالســتقرار.. 
وهــذا العام، حــلَّ العيد عشــّية ذكريات 
حزينة منهــا: أوالً، عجز دولــة كاملة عن 
إبــان معركة عرســال  حمايــة جنودهــا 
فــي الثاني مــن أغســطس 2014، حيث 
راحوا ضحايا اإلهمال الرســمي بين شهيد 
ومخطوف. وثانياً، عجز الدولة نفسها عن 
تعييــن قيادة قانونية للجيش وتركه تحت 
أهواء توقيع وزير. ذلك أنه، ومنذ عامين، 
والبورصة السياســية فــي الدولة مفتوحة 
على مداهــا بأحاديث التمديــد أو عدمه 
لمن يشــغل أعلى المناصــب القيادية في 

الجيش، ممــا يُعتبر امتهانــاً لكرامة هذه 
المؤّسسة الوطنية، بحسب توصيف مصدر 
عســكري، والذي أكد لـ«البيان» أّن قيادة 
الجيش ومؤّسساتها ليست مواقع سياسية 
مفتوحــة للتنافــس وبــازار المضاربــات، 
سياســية بمضمــون طائفــي أو طائفيــة 
بواجهة سياســية.ولعّل الكثير من المواقف 
التــي صدرت عكســت هــذه المعاني، في 
حين شــّدد قائد الجيش العماد جان قهوجي 
مجــّدداً في «أمر اليــوم» على الثوابت التي 
تحكم مســار المؤّسسة العســكرية، مخاطباً 
العسكريّين بقوله: «في مناسبة عيد الجيش، 
تعــود بنا الذاكرة إلى مثل هــذه األيام من 
العــام 1945، والتحضيــرات التــي ســبقت 

تســلّم الجمهورية اللبنانية المستقلّة جيشها 
الوطني، واإلعالن عن تأسيســه رســمياً في 
األول من أغســطس. وما يعــّز علينا اليوم، 
هــو إلغاء احتفــال تقليد الســيوف للضّباط 
المتخّرجين، هذا العــام وللمرة الثالثة على 
التوالي، بســبب استمرار الشــغور الرئاسي 

الذي تجاوز ال60».
ووسط اإلجماع على أّن الجيش هو المؤّسسة 
الوحيدة الباقية التي تذكّر بالدولة وهيبتها، 
وتعلّــق اللبنانيين به ليس ناجماً عن عاطفة 
فحســب وإنما عن إيمان بأنّه حامي الوطن 
حدوداً، واالســتقرار األمنــي الداخلي، فضالً 
عــن أنّه نمــوذج الوحدة الوطنية، شــّددت 
مصــادر معنّية على أّن الطابــع القاتم الذي 

اكتســبه عيد الجيش، في ظّل تكرار حرمانه 
للســنة الثالثــة إحيــاء االحتفــال التقليدي 
بتخريــج دورة الضّبــاط الجــدد وتقليدهم 
السيوف بيد رئيس الجمهورية، يشكّل حافزاً 
إضافياً للضغط على مجمل القوى السياســية 
مــن أجل توســيع بقعة الســيادة، بحيث ال 
تقتصر على المؤّسسة العسكرية بل تتعّداها 
النتخاب رئيس وإعــداد قانون انتخاب، بما 
يعيد إلى الدولة هرميتها ويكِســبها المناعة 

حيال براكين األقاليم. 
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يمكــن تفهــم الضرورات والدوافــع التي تحدو بــوزارة األوقاف في 
مصر نحو تجربة «الخطبة الموحدة» وتعميمها في المســاجد والزوايا 
والمصليــات، التــي يؤدي فيهــا المصلون صــالة الجمعــة في ربوع 
البــالد، فهي ال تخرج عــن تأمين المجتمع ضد نزعات التطرف وخطر 
التحريــض علــى الفتنة الطائفيــة بين أبناء الوطــن الواحد، وتجفيف 
المنابــع والحاضنــة التي تغــذي نزعات التطرف واإلرهاب وتنســب 
إلــى الدين الحنيف ما ليس فيه، وتتنكر لقيمه الكونية في المســاواة 
والعدل والحرية، ورغم نبل هذه األهداف وسموها وحاجة المجتمع 
المصــري لها قبل وبعــد الثالثين من يونيو، بــل وحاجة المجتمعات 
العربيــة كافــة لمثل هــذه األهداف، فــإن األمور تحتــاج إلى جانب 
توحيد خطبة الجمعة، برامج إلعــداد الدعاة والخطباء نظراً الختالف 
طبيعة المشــكالت التي يفترض أن يتعرض لها خطباء المســاجد في 
مجتمــع كبير مثل مصر يقترب من المائة مليون نســمة، مع اختالف 
المجتمعــات المحليــة وظروفها، والتــي تتعدد وتتنوع ســواء كانت 

حضرية أو ريفية أو مدنية أو تقليدية أو بدوية.
 نمــوذج الخطبــة الموحدة وضع ألنه من المعــروف أن الخطابة في 
المســاجد هي أحد السبل والوسائل للتحريض والتطرف والفتنة، هذا 
إلى جانب سبل وقنوات أخرى تغذي التطرف واإلرهاب في المجتمع 

اقتصاديــة واجتماعية وثقافية عميقة الجــذور في مجتمعاتنا العربية 
مثــل الفقر والبطالة وســوء توزيع الموارد ونظــم التعليم، والخطابة 
بالتأكيد إذا ما ســاءت نوايا الخطباء وأهدافهم، تســتثمر حصاد ذلك 
كلــه، ومن ثم فــإن إصالح الخطابة والخطبــاء واجب وضرورة ضمن 
إصالح مجتمعي شــامل، فالخطبة والخطابة جزء ال يتجزأ من الخطاب 
العــام في المجتمــع التعليمــي والثقافي والسياســي، وهو الخطاب 
الــذي يحتاج إلي تجديد وتطوير يتالزم مع الخطاب الديني العام في 

المساجد أو غيرها من المؤسسات الدينية المختلفة.
الخبرة تشير في مجتمعاتنا العربية السابقة إلى االرتباط بين السلطة 
والفقهــاء، وحاجة الســلطة إلــى الفقهــاء الذين يبــررون تصرفاتها، 
ويمنحونهــا صك الشــرعية والتوافق مع مبادئ الشــريعة اإلســالمية 
والديــن، ورغم أن هذا االرتبــاط كان مفهوماً ومبرراً وضرورياً بحكم 
طبيعة ذلك العصر والمرجعية المركزية التي شــغلها الدين في شؤون 
الدنيــا والحكم، إال أنه أفضى في العديد من الحاالت إلى العديد من 
المحن التي لحقت بالعلماء والفقهاء والمفكرين، بســبب انقساممهم 
إلي مؤيدين للســلطة ومعارضين لها ولعب المؤيدون دوراً مهماً في 
التنكيل بالمعارضين، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بالفتوى والرأي 
تارة والصمت والسكوت تارة أخرى. ولعل أبرز األمثلة على ذلك في 
تاريخ الحضارة اإلســالمية اعتماد الخليفة المأمون – ذلك السياســي 
المثقــف ذو النزعة األرســطية- ومن بعده الواثــق والمعتصم لفكر 
واتجاه معين، ومحاولة فرضه على باقي الفرق واالتجاهات ومحدثيها 
وفقهائهــا، وعندما تولى المتوكل من بعدهــم الخالفة عهد إلى تبني 
العكس، ووقع االنتقام والثأر من المخالفين، ســواء كان ذلك بتحريض 

العلماء والفقهاء أو صمتهم عن التنكيل بأصحاب الفكر المخالف.
بالتأكيد نحن في عصر مختلف أشــد االختالف، توفرت فيه مرجعيات 
للحكم مدنية وسياســية وديمقراطية تعفينا من تكرار تجربة الســلف 
الصالح التي وقعت فــي التاريخ البعيد، وهذه المرجعية الجديدة لو 
اعتمدناها بإخالص واجتهاد فإنها قد تسهل وتنظم االرتباط بين الدين 
والدولة على النحو الذي يتالءم مع خصوصية المجتمعات اإلســالمية 
فالدولــة المدنية تحمــي المعتقد الديني وتؤمــن ألصحابه ومريديه 
إقامة الشــعائر والصلــوات، بل تؤمن االجتهاد واالبتــكار في الحدود 
التي ال تتعارض مع قواعد الشــريعة اإلسالمية وقيم المجتمع والسلم 
األهلي والمساواة بين أبناء الوطن والواحد وتجريم الفتنة والتحريض 

عليها ومناهضة اإلرهاب والتطرف.
ال بد من تطوير فهم الدين وتجديد الخطاب الديني دون إكراه، ومن 
خالل االقتناع بالحوار والمناقشــة والتعمق في فهم حاجات الدنيا في 
ذلك العصر المتغير ومواكبة التغير العالمي العلمي والتقني والثقافي، 

حتى ال تكون الُخطبة َخطباً يضاف إلى ما لدينا.
وال شــك فــي أن الهدف األكبر الذي تســعى إليه الدولــة والمجتمع 
هو حظر اســتخدام الدين في السياسة واإلرهاب، من قبل الجماعات 
المتطرفــة المختلفة، ولن يســتقيم تحقيق هذا الهــدف إال بالتوافق 
على القيم واألهداف العامة للمجتمع والدولة في تحقيق االســتقرار 

والتنمية والرخاء والوحدة الوطنية ومقاومة اإلرهاب.

يأتي الســجال عقب محاضرة الرئيس أوباما حول مســتقبل العالقة 
األنجلــو أميركية، بعد أن غــادرت بريطانيا االتحاد األوروبي. حول 
حديثــه أنه دون وجود االتحاد األوروبي، فإنه من المحتمل أن يتم 
جــر بالده، مجدداً، للخالفات األوروبية على غرار الوضع الذي كان 

في الحروب العالمية السابقة.
قد يغتنم األميركيون تلك المناســبة للتفكير ملياً في دور بريطانيا 
خالل الحــرب العالمية الثانية. فقبل الحرب، لم تفعل عصبة األمم 
أي شــيء لــردع دول المحور مــن اجتياح أو ضم كل مــن ألبانيا، 

والنمسا، والصين، وتشيكوسلوفاكيا، وإثيوبيا.
ولعل تحالف بريطانيا مع فرنســا قد ساهم في ردع ألمانيا النازية 
التي كان ونستون تشرتشل، وليس نيفيل تشامبرلين، رئيساً للوزراء 
فيها عام 1939. أو ربما ســاعدت انعزالية أميركا على ذلك، بالنظر 
الســتعدادها إلبرام معاهدة دفاعية مــع الديمقراطيات األوروبية 
الغربية. شــاركت أميركا في الحــرب، في صف بريطانيا، وذلك في 
أواخــر عــام 1941، وذلك عقب أكثر من ســنتين من الحرب. وفي 
11 ديســمبر عام 1941، أعلنت أميركا الحرب على كل من ألمانيا 
النازية وإيطاليا الفاشية ولكن جاء ذلك، فقط، عقب إعالن دولتين 
مــن دول المحور الحرب علينــا أوالً. وبما أن هتلر، وحاكم إيطاليا 
بينيتو موســوليني، لــم يعلنا الحرب عقب الهجمــة المفاجئة على 
«بيرل هاربور»، في الســابع من ديسمبر عام 1941، ركزت أميركا 
بشكل جيد على مواجهة اإلمبراطورية اليابانية، وظلت محايدة في 

المسرح األوروبي.
شــكلت بريطانيا العظمى القوة الرئيســية التــي قاتلت طوال مدة 
الحــرب العالميــة الثانية، وذلك منذ بدايتهــا عقب غزو بولندا في 
األول من ســبتمبر عام 1939، حتى استســالم اليابانيين في خليج 

طوكيو، في الثاني من سبتمبر عام 1945.
أصبــح اتحاد جوزيف ســتالين الســوفييتي، بحكم الواقــع، حليفاً 
أللمانيا النازية في شــهر أغســطس عام 1939، مع توقيع معاهدة 
بعدم االعتداء. ليدعم الروس ألمانيا بمصادر رئيســية ساعدت في 
تفجير قنابل «لوفتواف» على بريطانيا، وذلك خالل الغارات الجوية 
بيــن عامــي 1940 و1941. ليلقى نحــو 50 ألف مدنــي بريطاني 
مصرعهــم بقنابــل ألمانية، وصواريــخ كروز، وذلــك بينما لم يتم 

المساس باألراضي األميركية.
وبالنسبة إلى عدد السكان واألراضي، فقد شكلت بريطانيا العظمى 
المســاحة األصغر مما أصبح يعرف باسم «االئتالف األكبر» ألميركا 
وروسيا وبريطانيا. غير أن قوة بريطانيا العسكرية وقدراتها البحثية 

وقيادتها أثبتت أنها ضرورية النتصار الحلفاء.
لقد حشــدت بريطانيــا صناعاتهــا بطريقة مذهلة، تشــبه معجزة 
أميركا االقتصادية في فترة الحرب. لتصنع االمبراطورية البريطانية 
المزيد من الســفن الحربية، فضالً عــن طائرات ومركبات لألغراض 
العســكرية والنقل، ناهيك عن أسلحة مدفعية، وذلك بشكل يفوق 
الرايخ الثالث التابع لهتلر. كما ســاهم تقدم بريطانيا البارز في كل 

من تقنيات الرادار، والمسح، والتشفير، والمالحة الجوية، والفيزياء 
النووية، في تمكين جهود الحلفاء.

علمــاً بأنــه قد جــرى، بالفعــل، تطوير عــدد من أســلحة أميركا 
األساســية خالل الحرب العالمية الثانية عبر مهندســين بريطانيين، 
بدءاً بـ «دبابة شــيرمان فير فالي» المســلحة، ووصوالً إلى «بي51- 
موستانغ»، ومحرك رولز رويس ميرلين الممتاز، الخاص بالطائرات.
لقد قدمت بريطانيا نصيحة بشأن أفضل الطرق لمقاتلة آلة الحرب 
األلمانيــة، وذلك إبان دخول أميركا المســرح األوروبي عام 1942. 
فضــالً عن أن األدميــرال أندرو كانينغهام، والمارشــال أالن بروك، 
والضباط في ســالح الجو الملكي تشــارلز بورتال وآرثر تيدر، كانوا 
من بين أفضل االســتراتيجيين والمخططين للحرب العالمية الثانية، 

وهم جميعهم بريطانيون.
لقد كان ونســتون تشرشــل أول رجل دولة غربي يحذر من هتلر، 
وأول مــن تنبأ بالحرب الباردة التي كانت ســتعقب انتصار الحلفاء 

عام 1945.
لقد ســاعدت بريطانيا أميركا خالل الحــرب العالمية الثانية، وذلك 
علــى غرار ما فعلت األخيرة لألولــى. لذلك يجب علينا وضع ذلك 
الجميل في الحسبان، والحديث بلطف، والحفاظ على شراكة طويلة 

ومتبادلة بين الجانبين األميركي والبريطاني.
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تعد مســيرة نجاح شــركة «طيران اإلمارات» على مدى ثالثة 
عقود مضت، جزءاً ال يتجزأ من مســيرة دبي ودولة اإلمارات 
العربية المتحدة نحو الريادة والتفوق، فكل التطورات المبهرة 
التي شــهدتها دبي انعكســت علــى «طيران اإلمــارات» أوالً 
بأول، ونقلتها بســرعة من ناقل حديث العمر، إلى ناقل عالمي 
ينافس كبرى شــركات الطيران العالمية، وقد أثارت جدالً في 
الغرب بســبب اكتساحها األســواق األوروبية واألميركية بقوة 
ومنافستها الناقالت الوطنية هناك، وحجزت مكانها الدائم في 
مقدمــة التقييمات العالمية للطيران على جميع المســتويات، 
فقد نالــت جائزة «أفضل ناقلة جوية فــي العالم عام 2016» 
ضمن جوائز «ســكاي تراكس» للناقــالت الجوية العالمية، كما 
حصلــت علــى جائزة «أفضل نظــام ترفيه جوي فــي العالم» 
للســنة الـــ12 على التوالــي، وجائزة «أفضل ناقلــة جوية في 

الشرق األوسط». 
لــم تعد «طيران اإلمارات» مجرد شــركة طيــران عمالقة، بل 
باتت رمزاً وطنياً لدولة اإلمــارات صاحبة اإلنجازات والريادة 
العالميــة فــي العديد من المجــاالت، هذا فــي الوقت الذي 
تراجعــت فيه أســماء العديد من كبرى شــركات الطيران في 
العالم وأقدمها. حققت «طيران اإلمارات» إنجازاتها على مدى 
ثالثيــن عاماً «من دون حوادث تذكر» بفضل توجيهات القيادة 
الرشيدة ودعمها الدائم، وبفضل خطط وبرامج األمن والصيانة 
المتطــورة والخدمــات المتميــزة عالمياً، وبرامــج التحديث 

ألسطول الشركة الذي ال تجد له مثيالً في أي شركة أخرى.

opinion@albayan.ae

albayannewsalbayannewsalbayanonlinealbayannews



بعد إعالن كوريا الشمالية قطع اتصاالتها 
مــع الواليــات المتحدة، قامــت بإطالق 
ثالثــة صواريــخ (اثنين من طراز ســكود 
والثالث من طراز نودونــغ). لكن الكثير 
مــن األمور في تحركات كوريا الشــمالية 
كانــت متوقعة بطريقة مــا. فمنذ مطلع 
كوريــا  برامــج  أصبحــت  التســعينات، 
النوويــة والصاروخيــة محط  الشــمالية 
اهتمام دولــي، كان يقل أو يزداد أحياناً، 
وبالتالي، ليس هناك من سبب يدعو إلى 
توقع صدور قرار أممــي يرضي الواليات 
المتحدة (أو كوريا الشمالية) قريباً، وقد 
اتبعت الواليات المتحدة سيناريو مماثالً 
في رد فعلها على عملية إطالق الصواريخ 
األخيــرة، مهــددة بمزيد مــن العقوبات 

والمزيد من العزلة. 
لكن هــذا ال يعني أن شــيئاً لم يتغير. 
فقــد عاملــت كوريــا الشــمالية برنامج 
ســالحها النووي، في وقــت من األوقات، 
الرهان  كورقة مســاومة، وطريقة لرفــع 
وإقناع الواليات المتحدة بتقديم تنازالت 
ومســاعدات. لكن تطوير األسلحة النووية 
لم يعد شــيئاً تقبل بمقايضتــه بيونغيانغ 
حالياً مقابل دعــم اقتصادي ووعود بعدم 
االعتــداء. وقد كثفــت بيونغيانــغ دورة 
تجارب منظومتهــا الصاروخية المتعددة، 
وقــد تســتعد الختبار نــووي جديد. وإذا 
لــم يكن في نية بيونغيانغ وقف أو عكس 
برنامــج أســلحتها النوويــة، فربمــا حان 
الوقت لتعيد واشنطن النظر باستراتيجيتها 
في التعامل مع كوريا الشــمالية المسلحة 

نووياً. 
جســد الرئيــس الليبي معمــر القذافي 
أســوأ مخاوف بيونغيانغ، في التخلي عن 

الردع العســكري ومن ثــم الوقوع ضحية 
تحــرك للمعارضة بتســهيل خارجي. ومع 
وفــاة زعيــم البالد كيــم يونــغ إيل بعد 
أشــهر من مصرع القذافي، وصعود بديل 
صغير الســن مكانه، هو كيــم يونغ أون، 
تضاعف اإلحساس بعدم اليقين في كوريا 

الشمالية. 

ومنــذ ذلــك الحين، رفضت البالد بشــكل 
قاطــع فكــرة مقايضــة برنامج أســلحتها 

الماضي، تســارعت  العام  النووية. وخالل 
لكوريــا  األســلحة  اختبــار  دورة  وتيــرة 

الشمالية. 
بعد أن توقف برنامج كوريا الشــمالية 
النــووي عــن أن يكــون ورقة مســاومة، 
أصبــح مكوناً حيويــاً في أمنهــا الوطني. 
الســؤال المطــروح، إذاً، ليــس في كيفية 
منــع كوريا الشــمالية مــن الحصول على 
القــدرات النووية، إنما فــي كيفية إدارة 
العالقــات اإلقليميــة، مــا إن تصبح لديها 

هذه القدرات. 

ويكمن الخطر في أن قدرات بيونغيانغ 
النوويــة ســوف تدفــع باليابــان وكوريا 
الجنوبية وتايوان إلى الحذو حذوها، أكثر 
ممــا يكمن في توجيهها ضربة اســتباقية. 
وفــي ســبيل منع تأثيــر الدومينــو هذا، 
يمكن للواليات المتحدة أن تزيد وجودها 
العســكري ونشــاطها في منطقة آســيا – 
المحيط الهــادي، وأن تضاعف الضمانات 
األمنيــة للحلفاء والشــركاء. لكــّن أياً من 
هذيــن الســيناريوهين ال يعــد مثالياً من 
وجهــة نظر الصين: فوجــود أميركي أكبر 

سوف يحد من خيارات الصين وتحركاتها، 
فيمــا تحول اليابان وكوريــا الجنوبية إلى 
نوويتيــن (وربمــا تايوان) ســيغير ميزان 
القــوى واالعتبارات األمنيــة في المنطقة 

بشكل جذري. 
ويتعين علــى الواليات المتحدة إجراء 
حســابات سياســية أيضــاً. وفــي حال لم 
تتراجــع كوريــا الشــمالية عــن برنامجها 
النــووي، فإن الواليات المتحدة ســتحتاج 
إلى استراتيجية مختلفة إلدارة الديناميات 
اإلقليميــة الجديدة الذي ســيوجدها هذا 

البرنامج. مــن الناحية المثالية، فإن النهج 
الجديــد لــن يطمئن الحلفــاء على أمنهم 
فحســب، لكنه أيضاً ســوف يــدرج كوريا 
الشــمالية وباكســتان والهند وربما حتى 
الصين وإسرائيل في مباحثات أوسع نطاقاً 
حــول أعداد األســلحة النووية وإجراءات 
الحد من التســلح.  وللقيام بذلك، سيكون 
على الواليات المتحدة أن تعترف بقدرات 
كوريا الشــمالية النووية. فالحلول البديلة 
أثبتت عدم فاعليتهــا، فيما تجاهل الواقع 

الجديد لن يغير منه شيئاً. 

■ كوريا الشمالية رفضت تماماً مقايضة برنامج أسلحتها النووية   |  أرشيفية

27

حاولــت واشــنطن وقف تطور 
بيونغيانغ النووي، لكن الوسائل 
المختلفة فشلت. والفشل يعود  
إلى سوء فهم كبير بين الجانبين 
في ما يتعلق بمخاوفهما األمنية، 
و إلــى األولوية المنخفضة التي 
كان عليها  تسلح كوريا الشمالية  

لدى الواليات المتحدة. 
لكــن مــن دون عمــل  وقائي، 
كوريــا  فــي  سياســية  وأزمــة 
الشمالية، أو حادث كبير يقنعها  
بــأن المخاطــر ال يســتهان بها، 
فإن كوريا شمالية مسلحة نووياً 
تبدو  أمراً ال مفر منه. وفي حال 
لم تتراجع كوريا الشمالية، فإن 
استراتيجية  إلى  أميركا ستحتاج 

مختلفة .

قامت واشــنطن وتل أبيــب بإجراء اختبار 
مشــترك لمنظوماتهمــا الصاروخيــة فــي 
تجربة افتراضية تعد األولى من نوعها بين 
البلدين، فيما تتطلع إسرائيل الحصول على 
ثمانــي مروحيات عائدة لســالح البحرية 
األميركيــة، مــن طراز «ســي إتش60- إف 

سيهوك» قريباً.
وأفادت وزارة الحرب اإلســرائيلية أن 
منظومــات أســلحة أميركية وإســرائيلية 
تفصل بينها ألوف الكيلومترات تم دمجها 
في تجربة مشــتركة أخيــرا، تولت قيادته 
شــركة التصنيع «اليســرا» التابعة لشركة 
«ألبيت»، وشاركت فيه القيادة األوروبية 

للجيش األميركي. 
وفيمــا أفــادت مجلة «جينــز ديفنس 
ويكلــي» أنه لــم تجر أي عمليــة إطالق 

لصواريــخ اعتراضية حية خــالل االختبار، 
قال مسؤولون إســرائيليون إنه تم اختبار 
لمنظومات  التشــغيلية»  «الجوانب  بعض 
األسلحة، من دون الكشف عن أي تفاصيل 

أخرى.  وجــاء االختبار بعد قيــام أميركا 
وإســرائيل بتدريبات عســكرية صاروخية 
مشــتركة تحت اسم «جونيبور كوبرا 16» 
في إســرائيل مطلع 2016. وأفادت وزارة 

الحرب اإلسرائيلية بأن االختبار هدف إلى 
فحــص عملية الدمج فــي وقتها الحقيقي، 
بين المنظومات الصاروخية اإلســرائيلية، 
العاملة منها، وتلــك التي يجري تطويرها 
مثــل «أرو3» و«ديفيــد ســلينغ»، وبيــن 
المنظومــات األميركيــة، باإلضافــة إلــى 
اختبار القدرات المســتقبلية للمنظومات 

اإلسرائيلية واألميركية. 
وفي تطور عســكري آخر بين البلدين، 
أفــاد إخطــار صادر عــن وكالــة التعاون 
الدفاعــي األمنــي األميركية أن إســرائيل 
تخطط للحصول على المروحيات الفائضة 
لــدى البحرية األميركية من أجل طراداتها 

الحربية الجديدة. 
واستنادا إلى اإلخطار الصادر في يوليو 
الماضي، كانت الموافقة على نقل معدات 

المروحيــات قد تمت في إطــار «برنامج 
المــواد الدفاعيــة الزائــدة» وفقا إلخطار 
آخــر منفصل، لم يكشــف عنه في العلن، 
وهو يغطي هيــاكل الطائرات فقط، تاركا 
المنظومات الرئيسية لتغطيتها في اإلبالغ 

الصادر في يوليو الماضي. 

وأفاد األخطار بأن مروحيات «سيهوك» 
ســوف تســتخدم علــى متن الطــرادات 
األربعة الجديدة إلســرائيل التي اشــترتها 
مــن أجل توفير حماية أمنية لحقول الغاز 
«لوفياثــان» في البحر األبيض المتوســط. 
وكانت إســرائيل قد وقعت على عقد مع 
حوض بناء الســفن األلماني «سيثنكروب 
ماريــن سيســتمز» في مايــو 2015 لبناء 

أربعة طرادات حربية. 

نقلــت مجلة «جينز ديفنس ويكلي» عن مصادر وزارة الحرب اإلســرائيلية 
قولها إن االختبار المشــترك الذي جرى أخيرا لمنظومات األســلحة الجوية 
اإلسرائيلية واألميركية شمل عدة سيناريوهات في محاكاة لهجمات متعددة 
بالصواريخ، وإنه من بين المنظومات الصاروخية التي اشتركت في التمرين  
كانت هناك المنظومتان اإلســرائيليتان من طراز «أرو» و«ديفيد ســلينغ»، 

والمنظومات األميركية من طراز «ايجيس» و«ثاد»، وباتريوت .

أفادت مصادر هندية مطلعة أن الطائرات التي تبنيها 
روســيا للبحرية الهنديــة من طــراز «ميكويان ميغ 
29كي/كي يــو بي» تعاني من عدد من المشــكالت 
التــي تعمــل نيودلهي علــى تجاوزهــا، كذلك حال 
حاملــة الطائرات المعروفة ســابقا باســم «أدميرال 
غورشكوف» التي دخلت في خدمة البحرية الهندية 

في عام 2013، تحت اسم «فيكراماديتيا». 
ونقلــت مجلة «جينز ديفنــس ويكلي» عن خبراء 
هنود قولهم إن الشكاوى المتعلقة بطائرة «ميغ 29 
كي/كي يو بي»، تعود عموماً إلى عدم قدرة الشركة 
الروســية «آر إس كــي – ميــغ» علــى تأمين طائرة 
كاملة، تشــمل كل الميزات الموعــود بها في وثائق 

العقد الموقع بين الطرفين. 
ويقــول الخبراء الذيــن زاروا القاعدة التي يجري 
فيهــا اختبار الطائرة في مقاطعــة غوا، إن الطائرات 
يجــري توفيرها للهنــد بتركيبة ال تفــي بالمطلوب. 
واســتنادا إلى أحد الخبراء، فإنــه كان يجري تطوير 

الطائرة ومطابقتهــا للمواصفات، فيما هي على خط 
الطيران. 

الســبب في هذه المشــكالت، وفقا الختصاصيين 
مــن البلدين، هو الحصــار الذي تمارســه الحكومة 
األوكرانيــة بمنعهــا تصديــر أي مــواد لالســتخدام 
العســكري إلــى روســيا، والعقوبات التــي يفرضها 
االتحاد األوروبي والواليات المتحدة بمنعهما تصدير 

المكونات العسكرية الغربية إلى موسكو. 
وقامت الهند بااللتفاف على ذلك باستيرادها تلك 
المواد بشكل مباشر، ومن ثم دمجها في الطائرة على 

مدرج الطائرات في غوا بالهند. 
يذكــر أن طائــرة «ميــغ29- كــي» تختلــف عن 
طائــرة «ميغ29- كي أر» التي يجري بناؤها للبحرية 
الروسية، في أن مكوناتها يجري استبدالها بمنظومات 

من إنتاج روسيا. 
أما بالنسبة لحاملة الطائرات التي أعيدت تسميتها 
بـ «فكراماديتيا»، من طراز «كييف»، التي تم تعديلها 

إلى حاملة طائرات تتيح اإلقالع على مسافة قصيرة، 
فلديهــا متاعبهــا أيضــا، حيث إنها غيــر مجهزة كليا 
للقيــام بدور حاملــة طائرات. ويقول أحــد الخبراء 
الهنــود: «إحدى المواد الهامة التي ما زالت مفقودة 
تتمثــل في حاجــز للهبوط الطارئ مالئــم لعمليات 

الهبوط غير العادية على متن الحاملة». 
وفــي تطور آخر شــهدته البحرية الهندية، أعلنت 
مفوضيــة األمن في الحكومة الهنديــة عن موافقتها 
علــى شــراء أربع طائــرات إضافية من طــراز «بي-
8آي بنتــون» لســالح البحريــة، بمشــتريات قيمتها 
مليار دوالر عن طريق المبيعات العسكرية األجنبية 
للواليات المتحدة، على أن يبدأ تســليمها في غضون 
36 شــهرا من توقيع العقد خالل الســنة المالية التي 
تنتهــي فــي مــارس 2017. وتدعم هــذه الطائرات 
األربع ثماني طائرات من الطراز نفسه حصلت عليها 
الهنــد في عــام 2009 مقابل 2.1 مليــار دوالر، عبر 

برنامج المبيعات نفسه.

نقلت مجلة «جينز ديفنس ويكلي» عن 
تقرير منشــور على الموقــع اإللكتروني 
البحرية  المنــاورات  الصيني أن  للجيش 
السنوية المشــتركة بين الصين وروسيا، 
التي تســمى «جوينت ســي»، قد تقام 
هذا العام في ســبتمبر المقبل في بحر 

الصين الجنوبي. 
واســتناداً إلى المتحدث باسم وزارة 
الدفــاع الوطني في الصيــن، الكولونيل 
وو كيان، فــإن االستشــارات وعمليات 
التدريبــات  بهــذه  الخاصــة  التنســيق 
المشتركة كانت تمضي قدماً في اآلونة 
األخيــرة، لكنها مــا زالــت بحاجة إلى 

تفصيل. 
التدريبــات  بهــذه  العمــل  وبوشــر 
المشــتركة منذ أربع سنوات، ومنذ ذاك 
التاريــخ كانــت تجري بشــكل ســنوي، 
وتجري اســتضافتها بالتناوب بين الصين 

وروسيا. 
الصيــن  قامــت   ،2012 عــام  فــي 
باســتضافتها وتم توجيهها من قبل مقر 
التابع لجيش  البحر الشــمالي  أســطول 
التحريــر الشــعبي الصينــي فــي البحر 
األصفــر. وبعــد ذلــك بســنتين، تولت 

مقرات أســطول البحر الشرقي للجيش 
البحريــة  المنــاورات  قيــادة  الصينــي 
في بحــر اليابان، ولهــذا يعتقد الخبراء 
البحــر  أســطول  دور  أن  العســكريون 
الجنوبــي قد حان في عــام 2016، وأن 
احتمــال إجراء هذه التدريبات في مياه 
تتصف بدرجة عالية من الحساسية يبدو 

احتماال واقعيا. 
في العام الماضي، أقيمت التدريبات 
المشــتركة في محيط فالدفستوك خالل 
شهر أغسطس، وشــملت 20 سفينة من 

البحريتين الصينية والروسية. 
وكانــت هنــاك ميــزة ملحوظــة في 
تدريبات العام الماضي تمثلت في القيام 
بهجوم برمائي على الشاطئ، وكانت هذه 
المرة األولــى التي تمــارس فيها الصين 
مثل هذه التدريبات الهجومية مع بحرية 
أخــرى. وفي تأكيد الحتمال وجود عنصر 
برمائي في التدريبات هذا العام، أشارت 
«جينــز ديفنــس ويكلي»، إلــى أن مقر 
الكتيبتيــن البحريتيــن التابعتين للجيش 
الصيني يقع بالقرب من مقرات أســطول 
البحر الجنوبي في زانجيانغ، حيث ســفن 

الهجوم البرمائية متمركزة حاليا.



في ســنة 1958 أصدر المفكــر األميركي 
أســتاذ علم االقتصاد في جامعة هارفارد 
جون غالبريث (1908، 2006) كتابه المهم 
الذي حمل العنوان الشهير التالي: مجتمع 
الرفاهية، ولقد أصبح هذا الكتاب – بفضل 
مقوالتــه التــي كانت مســتجدة في ذلك 
الحيــن – واحداً من كالســيكيات التحليل 
ألحوال االقتصاد المجتمعي التي شــهدتها 
فتــرة مــا بعد انقضــاء الحــرب العالمية 

الثانية (1939-1945).
 فــي تلــك الفترة (13 عامــاً أو نحوها 
بعد الحرب) عمــد االقتصادي الكبير إلى 
رصد وتحليل ما آلت إليه أوضاع المجتمع 
المتحدة  الواليات  األميركي، خاصــة وأن 
خرجت مــن أتون الصــراع الدولي الذي 
أشــعل نيران الحــرب المذكورة، دون أن 
تصــاب بويالت الدمــار نفســها أو آفات 
االنهيــار االقتصادي ذاتهــا التي كانت قد 
حّلت باألطراف األوروبية واآلسيوية التي 

شاركت في الحرب العالمية.

 والمهــم أن خرجت أميركا ظافرة من 
هذا الصراع، ترفع رايــات النصر، وتجني 
ثمرات التطور الذي اســتجد على وســائل 
اإلعــالم، وخاصة في مجال اإلذاعات الذي 
كان سيد الموقف في تلك الفترة، ومن ثم 
في مجال الّبث التلفزيوني الذي كان يشق 
طريقه وقتها ليحتــل مكانته الوطيدة مع 
توالي سنوات الخمسينات إلى الستينات.

هكــذا عمــد البروفيســور غالبريث إلى 
رصــد التيارات، المســتجدة بدورها على 
المجتمــع األميركــي، وخاصة مــا يتعلق 
برغبــة أفراد هــذا المجتمع في التعويض 
عن مشقة المشاركة في الحرب العالمية، 
وكان من إرهاصات هــذه الرغبة وبوادر 
هــذا التعويض ما جاء متمثًال في اتســاع 
نطاق هــذه الرغبــة في الزواج وإنشــاء 
عائالت ومن ثم اتســاع تيار اإلنجاب فيما 
أصبح معروفاً فــي تاريخ أميركا المعاصر 
تحت االســم التالي: «طفــرة المواليــد»، 
ولقــد جــاء هذا كلــه تعبيــراً عــن تلك 
التحوالت نحو مجتمع الوفرة كما أســماه 
غالبريث أو هو المجتمع االستهالكي، كما 

أصبح معروفاً .
 وفــي كل حــال فقــد أصبــح مصطلح 
«االســتهالك» ســواء بوصفــه نمطــاً في 
السلوك أو تياراً يسود المجتمع المعاصر، 
أو ظاهــرة كانــت موجــودة عبــر تاريخ 
باهتمــام  يســتأثر  موضوعــاً  الشــعوب، 
الدارســين والباحثيــن، وفــي طليعتهــم 
أســتاذ التاريخ االقتصــادي في الجامعات 
األميركيــة والبريطانيــة، الدكتــور فرانك 
ترنتمان، الذي أصدر خالل األشهر األخيرة 
كتابه المهم في تحليل ظاهرة االســتهالك 
وعالقتهــا بتطور المجتمعات عبر التاريخ. 
وقد صــدر الكتاب تحت العنــوان التالي: 

«إمبراطورية األشياء».
 وبديهــي أن كلمة «األشــياء» تنصرف 
إلى كل ما يســتهوي البشر الحصول عليه 
بأساليب  باستحواذه  واالستمتاع  واقتناؤه 
شــتى. والمهم أن المؤلف يصوغ العنوان 
الفرعــي لكتابنــا فــي عبــارات موجــزة 
تقــول بما يلي: «كيــف أصبحنا عالماً من 
المســتهلكين، ما بين القرن الخامس عشر 

إلى القرن الواحد والعشرين».

 من هذا العنوان ينطلق المؤلف مباشــرة 
فــي حياتنــا  أن مــا نســتهلكه  ليوضــح 
المعاصــرة أصبــح بمثابة الملمــح البارز 
الــذي بات يحدد ســمات حياتنا، وباعتبار 
أن النظم واالوضاع االقتصادية التي تحيط 
بنا أصبــح بقاؤها أو زوالهــا أمراً مرهوناً 
بدرجة ما نســتهلكه من أشــياء، ولدرجة 
أن بــات المجتمــع المعاصــر يتعامل مع 
أفــراده ليــس كعاملين، ولكــن باألحرى 
كمســتهلكين، وأيضاً لدرجــة أن المرافق 
األساسية والخدمات العامة أصبحت تّقدم 
لنــا باعتبارها ســلعاً أو خدمات معروضة 
في، أو ناتجة عن، ســوبر ماركت شاســع 

الحجم ومتنوع المواد ومتعدد األغراض.
 فــي ضــوء هــذه المعطيــات يمضي 
مؤلف كتابنا في رصد وتحليل تاريخ نزعة 
االســتهالك عبر تطور المجتمع البشــري، 
بادئاً بحوثــه من أيام العصور الوســطى، 
وحتــى الســنوات القليلــة المنصرمة من 
هذا القرن الحادي والعشــرين. والمؤلف 
يحدد العامل المحوري من هذا الســلوك 
االســتهالكي فــي عبــارة موجــزة هــي: 

االستحواذ المادي.

 هــذه هي النزعة نفســها التي ســبق 
إلى إدانتها المفكر الشــهير كارل ماركس 
(1883-1818) حيــن تعامــل مــع نزعــة 
اإلمعان في االســتهالك واالقتناء على أنها 
أقــرب إلى األنانية الطبقية المرفوضة.عن 

تحرير المصطلح
 يبّين المؤلف أيضاً أن مصطلح االستهالك 
فــي االنجليزية (Consume) مشــتق من 
المادة اللغوية الالتينية التي تفيد اإلجهاز 
على الشــيء، أو اســتخدام أو اســتنزاف 

المادة حتى رمقها األخير كما قد نقول.
 وهنا أيضاً يحيل الكتاب إلى ما شهدته 
أوضاع إيطاليا في ستينات القرن الماضي: 
اإليطالي  الكاتــب والمخرج  اختار  هنالك 
بازولينــي (1975-1922) أن يدين وقتها 

نزعات االســتهالك التي رآها وقد تفشت 
في مجتمعه، وخاصة بين أجيال الشــباب، 
حيــث انتشــرت وتصاعــدت ســلوكيات 
و  (شــوينغم)  العلكــة  أنــواع  اســتهالك 
المشروبات الغازية ذات األسماء الشهيرة 
الرنانة (الكوال) فضًال عن ارتداء ســراويل 
الجينــز األميركية المنشــأ بكل أشــكالها 

وموضاتها.
 وهنا يرد مؤلف هذا الكتاب موضحاً 
كيف يــرى مــن منظــوره التحليلي أن 
هذه كانت الســلوكيات أقرب إلى رغبة 
الشــباب من تلك األجيال في التّفرد من 
حيــث التعبير عن النفس من خالل تبني 
شــعارات تصدر عن تيــارات الرفض أو 
التمرد، وهو ما أوصل، كما أصبح معروفاً 

إلى نشــوء حركات الشباب الشهيرة عام 
1968 فــي فرنســا ومن ّثم فــي غيرها، 
فيما اتســعت معه اســتخدامات شــباب 
تلــك الحقبة لمركبــات «الفســبا» التي 
كانوا يعدونهــا، كما يقول مؤلفنا، بمثابة 
وســيلة ركوب احتجاجية على السيارات 
األميركيــة الفارهــة األنيقــة التي كانت 
مطيــة الموســرين والمرفهيــن في ذلك 

الزمان.

 وعلــى كل حال، فقد اعتبر المؤلف هذه 
المســتجدات في مجال االســتهالك أقرب 
إلــى صيحــات وســلوكيات االحتجاج في 
مواجهــة من يصفهم بأنهــم كانوا الطبقة 

المتمترســة خلف امتيازاتها، بينما جاءت 
هــذه الســلوكيات لتثبــت فــي الوقــت 
نفســه أن أنمــاط االســتهالك وتصرفات 
المســتهلكين ونوعيات الســلع أو األشياء 
المســتهلكة يمكــن أن تخــدم أحياناً في 
تقويــض دعائــم األوضاع القائمــة هنا أو 

هناك.
إلــى حكايــة  وهنــا يشــير المؤلــف 
مارغريت تاتشر رئيسة الوزراء البريطانية 
«كاهنــة  بأنهــا  يصفهــا  التــي  الســابقة 
النيوليبراليــة». وأصل الحكاية أن الكاهنة 
إياها حين زارت االتحاد السوفييتي كانت 
تسعى إلى النْيل من الطروحات الشيوعية 
الرافضة لإلســراف في نزعات االستهالك: 
كان ذلك في مارس من عام 1987 ويومها 

عمدت الزائرة البريطانية إلى التجول في 
أنحاء موسكو وقد اعتمرت قبعة وارتدت 
مالبــس من الفراء الروســي الفاخر، وهو 
ما لقــي ترحيباً من جانــب الروس الذين 
رأوا في المسؤولة البريطانية بشيراً يدعو 
إلى اتســاع الحريات وتزايد الثروات في 

آن معاً.

وأياً كان التحفظ على ما تســوقه مقوالت 
هــذا الكتاب – فالحاصل أن القارئ يمكن 
أن يفيــد كثيراً من دقــة الرصد التاريخي 
لما يصفــه المؤلف بأنه التقــدم العالمي 
التجاهات الســلع والبضائع. وهو يستهل 
هذا الرصد بما كانت تشــهده فترة القرن 
الثامن عشــر وإلــى أوائل القرن التاســع 
عشــر: أيامها كان السّكر هو الناتج األهم 
المرتبط بتجــارة العبيد البريطانية: حيث 
كان الســّكر هو الســلعة األكثر ربحية من 
جراء تلــك التجارة الشــائنة في البشــر، 
ولدرجة أن ِمْن موانئ بريطانيا التي كانت 
تســتقبل هذا السيل البشــري من تجارة 
الرقيق، ومنها بريستول وليفربول، ما قام 
ازدهاره على أســاس استيراد  السكر  من 

أصقاع أفريقيا. 

 أخيــراً، يختم هــذا الكتــاب مقوالته 
بعرض ألحــدث تطورات االســتهالك في 
زماننا الراهن، ابتداء من القرن العشرين:

 هنا يذهــب المؤلف إلى أن ما شــهدته 
األســواق في عقــود القــرن الماضي من 
الراديــو  ســلع تحويليــة، مثــل أجهــزة 
والتلفاز والســيارات على اختالف أنواعها 
وأسعارها، فضًال عن اتساع استهالك هذه 
المواد والموجودات بين طبقات المجتمع 
البشري، أدى إلى إقبال الطبقات الوسطى 
ودون الوسطى على استهالكها وصوًال إلى 
الطبقــات األدنى، وبهذا لــم تعد احتكاراً 
لصالــح الفئــة الموســرة – المحظوظــة، 
تماماً كما حدث في القرن الســابع عشــر 
الذي شــهد، كما يضيف المؤلف، انتشــار 
الســلع النادرة التي كانــت مقصورة على 
الطبقات األرستقراطية العليا في المجتمع 
األوروبــي، ومنهــا مثــًال الشــاي الهندي 
والبن العربي وملبوســات الحرير الصيني، 
شــاعت  الفاخــرة،  البورســلين  وأنــواع 
األصناف واتسع اســتهالكها بين الطبقات 
المجتمــع  فــي  الوســطى  البورجوازيــة 
األوروبي، وهو ما زّود تلك الفئات األدنى 
بقــدرات تحدي امتيازات األرســتقراطية 
التــي كانــت تحتكر هــذه األنمــاط من 
االســتهالك. وفي هذا اإلطار، وكما يتصور 
المؤلف، الحت إرهاصــات الديمقراطية: 
فكراً وسلوكاً ثم نظاماً مازال يشغل محور 

اهتمام األفراد والشعوب في كل مكان.

 يجمع هذا الكتاب بين عنصر الرصد والمتابعة الزمنية لتاريخ االستهالك، عبر عصور المجتمع البشري 
المختلفة، وبين عنصر التحليل االقتصادي والسلوكي لتطور هذا المجتمع، الذي يرى المؤلف أنه قام 
وتّطور على أســاس من ســلوكيات االستهالك لما هو مطروح أو متاح من السلع والخدمات. ويحرص 
الكتاب على التمييز بين ســلوك االســتهالك ونزعة االهتالك، حيث يرمي الســلوك األول إلى إشــباع 
االحتياجات األساســية، وأحياناً ما فوق األساســية للكائن البشــري – المجتمع اإلنساني، فيما ترتبط 
النزعــة األخــرى بنمط من التعامل غير المســؤول مــع الموارد المختلفة، وبما يؤدي إلى اإلســراف 
والمبالغــة في اســتهالكها إلى حد يصل إلى حواف اإلهدار انطالقــاً من تصور مغلوط يذهب إلى أن 
الموارد غير قابلة للشحة ومن ثم للنضوب واإلفناء.  ومن منظور التحليل السوسيولوجي يرى الكتاب 
أن التوسع في استهالك مواد كانت محل احتكار الطبقات األرستقراطية منذ القرن السابع عشر، وبعد 
أن اتســع اســتهالكها من جانب بورجوازية الطبقات الوسطى، ومنها مثًال الشاي أو البن المستورد أو 
مواد البناء الفاخرة أو أنواع الحرير المجلوب من أراضي الصين، كل هذا أسقط احتكار األرستقراطية 
في مجال النفوذ االجتماعي، تماماً كما شهد القرن العشرون تحوالت مماثلة حين اتسع استهالك مواد 

وسلع بين صفوف الطبقات الوسطى بل والدنيا أسوة بالطبقات الممتازة العليا.

■ زيارة تاتشر إلى موسكو تعددت دالالتها في عالم االستهالك  |  أرشيفية
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 تعلّــم المؤلــف فــي ثالث من 
هــي  المرموقــة،  المؤسســات 
جامعة هامبورغ ومدرسة لندن 
السياســية   والعلــوم  لالقتصــاد 
ثم جامعــة هارفــارد، و حصل 
الجامعة  الدكتوراه مــن  علــى  
األخيــرة. ومارس البروفيســور 
ترنتمان تدريس الثقافة والعلوم 
السياسية في جامعتي برنستون  
و بيلفيلــد ، وهــو يعمــل حالياً 
أســتاذاً لعلم التاريــخ في كلية 

بيربك بجامعة لندن.
 وقــد فاز كتاب للمؤلف بجائزة 
الجمعيــة الملكية التاريخية في 
«أزمة  بعنــوان:  وهو  إنجلتــرا، 

التجارة الحرة».

نالحظ من واقــع الفصول األخيرة من هذا الكتاب أن 
المؤلــف يحرص على التفرقة بين ســلوك االســتهالك 
ونزعة االهتالك: السلوك األول في رأيه يعني استخدام 
الســلع والخدمــات لصالح رفاه البشــر وكفالة ســبل 

الراحة والمتعة للحياة التي يعيشونها. 
أمــا النزعــة الثانية فهي ترتبــط باالندفاع نحو آفة 
اإلهدار واإلســراف في استخدام السلع أو في االنتفاع 
من الخدمات. وفيما ارتبط االستهالك بجهود المجتمع 
البشري من أجل استكشاف المواد األولية والعمل على 
تحويلهــا إلى مــواد نافعة، وهو ما ظل يدفع مســيرة 
هذا المجتمع اإلنســاني خطوات ملموســة إلى األمام، 
فإن االندفاع أو االنسياق أو االستسالم لنزعة االهتالك 

بكل ما يرتبط بها من سلوكيات الَسَرف أو اإلهدار، ما 
زالــت في حكم المرفوضة من منظور العقل واألخالق 
بل واألديان أيضــاً، حيث تحرص العقائد على اختالف 
مصادرها وأدبياتها على أن يســلك الناس سبيل القصد 
والقســط بمعنى عدم االستســالم إلغراءات اإلسراف 
التي تتصور بالخطأ أن الموارد المتاحة للبشــر ســواء 
فــي البر والبحر إنما تتأتى من أصول ومصادر وينابيع 

دائمــة ومتجــددة وال تعــرف التضاؤل أو الشــحة أو 
النضوب، وتلك تصورات يراها المؤلف بالطبع مخالفة 

ألوضاع الطبيعة وحقائق األشياء.
 من هنا ظلت العقائد القويمة والفلسفات الحكيمة 
تحض على توخي الترشــيد فــي التعامل مع مخرجات 
الطبيعة ومواردها الحيوية وعلى رأســها موارد المياه 

بطبيعة الحال.

يتابع مؤلفنا  تأثير أنماط االســتهالك ومســارات  التجارة، ســواء كانت مشــروعة (في 
السلع) أو كانت غير مشروعة (في البشر) على تطوير العالقات التي قامت ما بين ثالوث 
يبدأ في أفريقيا ويتوســط في إنجلترا وينتهي إلى مناطق البحر الكاريبي، كانت ســفينة 
العبيد  تمخر عباب المحيط محملة بالبنادق والبارود من إنجلترا إلى أفريقيا، إلى حيث 
تحمــل على متنها العبيد  إلى الكاريبي، وأخيراً تعود إلى إنجلترا محّملة بشــحنات من 
السكر والبن والقطن واألرز، وكانت هذه الرحالت تجسد بذلك – كما يصفها الكتاب – 

تفاعالً لما تقضي به أهم قوانين النشاط االقتصادي وهو قانون العرض والطلب.
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أحــرزت بنــات اإلمــارات 3 ميداليات 
البطولــة  فــي  وبرونزيتــان)  (فضيــة 
العاصمــة  فــي  المتواصلــة  العربيــة 
الثالثي المؤلف  األردنية عّمان، بفــوز 
من هدى احمد وسالمة جاسم ومنيرة 
علــي بفضيــة جماعــي الكاتــا، ونورة 
الكاتا، وحوراء  محمد ببرونزية فــردي 
محمــد ببرونزيــة فــردي الكوميتيــه، 
فيمــا لــم يحقــق أحمد ســالم نتيجة 
تؤهله للفوز بــأي من ميداليات فردي 
الكوميتيــه. وتنطلق اليــوم في األردن 
منافسات بطولة غرب آسيا التي يمثل 
اإلمارات فيها، سهيل خصيف في فردي 
الكاتا للناشــئين، ومنصــور المنصوري 
في فردي الكوميتيه للشــباب، وحماد 
الغفلي في فردي الكوميتيه للشــباب، 
وحــوراء محمــد في فــردي الكوميتيه 
لفئة 21 ســنة، وهدى جاسم في فردي 
الكاتا للشابات، وهدى احمد في فردي 

الكاتا لفئة تحت 21 سنة.
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أكــد المبــارز الكويتي عبــد العزيز علي 
الشــطي الذي يشارك بأولمبياد ريو تحت 
العلــم األولمبــي لدواعي اإليقــاف التي 
فرضتهــا اللجنــة األولمبيــة الدولية على 
الرياضة الكويتية بأن مشواره للتأهل كان 
محفوفاً بالصعاب فــي ظل الظروف التي 
يمر بهــا القطــاع الرياضي خــالل الفترة 
األخيرة، إال أنه اســتطاع خــوض التحدي 
والفوز ببطاقــة التأهل عبر بوابة البطولة 
اآلســيوية للمبارزة بالصيــن عندما حصد 
ذهبيــة المركز األول على حســاب اثنين 
مــن المبارزين األولمبييــن ليحرمهما من 
مقعديهما المحبب ويتنافس في التظاهرة 

الرياضية الفريدة.
وأشار الشطي إلى أن الضغوطات النفسية 
التــي واجهتــه خالل فترة اإلعــداد كانت 
كبيرة بسبب عدم حدوث بعض المشكالت 
لرياضة الكويت حيــث قال «األمر محزن 
لنا جمعياً فنحن 8 رياضيين نشــارك في 3 
ألعاب هي الرماية، والســباحة، والمبارزة 
وســيكون علينا اللعب تحت مظلة العلم 
األولمبــي فــي الوقت الذي نشــاهد فيه 
زمالءنــا من الدول األخرى يحملون أعالم 

دولهم ويمثلون أوطانهم بشكل طبيعي.

قال توماس باخ، رئيــس اللجنة األولمبية 
المتعثرة  الدولية، أمس، إن االستعدادات 
ألولمبيــاد ريــو دي جانيــرو أثبتــت أن 
النمــوذج الخــاص باأللعــاب قــادر على 
الصمود أمام التحديات، لكن اللجنة تأمل 
فــي عدم التعرض لهــذا االختبار الضاغط 

ثانية.
وقــال باخ، عشــية حفل االفتتــاح المقرر 
له أمس، الجمعــة، إن المنظمين واللجنة 
األولمبية الدولية تحديــا وأفلتا من حالة 
الركود االقتصادي واالضطرابات السياسية 

في البرازيل.
تمكــن  «إذا  للصحافييــن  بــاخ  وأضــاف 

مــن  لألولمبيــاد  االقتصــادي  النمــوذج 
التصدي الختبار ضاغــط مثلما حدث في 
البرازيــل فيمكننا أن نــرى مدى قوة هذا 
النموذج. ربما األزمة التي تعانيها البرازيل 

حالياً هي األسوأ في تاريخ البالد».
وواصل «لم تكن األوقات التي مرت علينا 
سهلة دوماً وليس اآلن فقط، لذلك أعتقد 
أنه يمكننا القول بكل وضوح إن النموذج 
الضغــوط  قــاوم  لأللعــاب  االقتصــادي 
بالفعل، والتي نأمل أال نضطر لتحملها في 
المستقبل مرة أخرى».  رويترز

■  خالد خليفة المعال ومحمد الكمالي  

 مقر الوفد اإلماراتي في القرية األولمبية   

أكد المستشــار محمــد الكمالي أمين 
عــام اللجنــة األولمبيــة الوطنيــة أن 
طموح أبناء الوطن في كل المشاركات 
على الصعد كافة دائمــاً ما يكون عالياً 
ومميــزاً، مشــيراً في الوقــت ذاته أننا 
القادرين  البارزين  الرياضيين  لدينا من 
علــى منافســة أقرانهــم بفضــل دعم 
واهتمــام حكومــة اإلمــارات العربية 
المتحدة لهم وتوفيرها لكل اإلمكانيات 

الالزمة أمامهم.
جاء ذلك خالل لقاء المستشار محمد 
الكمالي مــع التلفزيــون الصيني على 
لخوض  الدولــة  اســتعدادات  هامــش 
غمــار دورة األلعــاب األولمبيــة بريو 
دي جانيرو، حيث أشــار إلى أن العامل 
األساسي في هذا المحفل الكبير والذي 

يضعــه الرياضيــون نصــب أعينهم هو 
تمثيــل الدولة بالصــورة الالئقة والتي 
اعتــاد عليهــا الجميع في ظــل التطور 
الــذي يشــهده القطــاع الرياضي على 

مستوى الدولة.

الرياضييــن  أن  الكمالــي  وأضــاف 
حســنة  قــدوة  يعــدون  المشــاركين 
ونموذجاً مشــرفاً لرياضة اإلمارات بعد 
أن نجحــوا فــي تحقيق أرقــام التأهل 
مباشــرة لينالــوا شــرف التواجــد في 
تلك التظاهرة الكبــرى التي تأتي إليها 
مختلــف دول العالم مــن أجل لحظة 
واحــدة وهــي الوقوف علــى منصات 
التتويــج فــي مشــهد يظل خالــداً في 

الوجــدان لما يتطلبه مــن جهد وعمل 
دائــم للوصــول إلــى تلــك المرحلــة 

المتقدمة.

 وتابع: بعد أن تأهل رياضيونا بجدارة 
إلــى أولمبياد ريو فإننــا نطالبهم فقط 
بالتركيــز خــالل المنافســات ووضــع 
اســم الوطن أمامهم ليكون أكبر حافز 
يدفعهم إلى تحقيق الغايات المنشودة، 
وهو ما يحرص عليه دائماً سمو الشيخ 
أحمــد بن محمد بن راشــد آل مكتوم 
رئيس اللجنة األولمبية الوطنية للتأكيد 
علــى تلك المعانــي والمفاهيم النبيلة 
وترســيخها لــدى الرياضييــن بشــكل 

مستمر.

أعــرب أحمد الطيب مدير بعثتنا عن 
تفاؤله بالعودة إلــى اإلمارات بإنجاز 
اولمبي جديد، وقال:«نبدأ المنافسات 
بمشــاركة يوســف ميرزا في ســباق 
الدراجات، ونأمل أن ننجح في العودة 
إلــى الوطن بإنجــاز أولمبــي جديد 
يضاف إلى رصيد االنجازات الرياضية 
التي تحققت في كل المحافل الدولية 
والقارية السابقة، وقد وصلنا إلى ريو 
وأمامنــا فرصة لوضع اســم اإلمارات 
فــي ســجالت التاريخ بالشــكل الذي 
يرضينا وإذا كنا ســنبدأ المشاركة في 
الدراجــات فاألمــل أن يحقــق ميرزا 
نتيجــة طيبة فــي الســباق رغم أنه 
يشــارك ألول مرة ولكن هناك رغبة 
مــن ميــرزا وكل العبينــا أن يحققوا 
نتائــج جيــدة حتى الذين يشــاركون 
ألول مــرة». وأضاف:«األمور تســير 
فــي االتجاه الصحيح والجميع يتدرب 
بشكل منتظم طبقاً لجدول التدريبات، 
ورغــم وجود مشــاكل يوميــة ولكننا 
اعتدنا على مثل هذه المشــاكل والتي 
فــي مقدمتهــا المواصــالت ومواعيد 
الوصــول للتدريبــات، وهــو ما يمثل 
عقبــة أمــام جميع الفرق المشــاركة 
فــي الــدورة ودائما ما تثار مشــكلة 

بسبب المواصالت في اجتماع اللجنة 
المنظمة مع مدراء الوفود والذي يعقد 
بشكل يومي في الفترة الصباحية، وال 

يوجد حل جذري للمشكلة».

ونــوه إلــى أن هنــاك ارتياحاً في 
بعثتنا وليس هناك ضغوط على أي 
العب وحرصنا خالل األيام الماضية 
االجتماع معهم بشكل مستمر كما 
الكمالي  المستشــار محمد  اجتمع 
مع جميــع الالعبيــن وحثهم على 
بذل أقصى الجهود من أجل تمثيل 
بالدنــا، والتركيــز فــي التدريبات 
األجــواء  مــع  االنشــغال  وعــدم 
المحيطــة بالــدورة، والحقيقة أن 
هناك التزامــاً من الجميع، وهو ما 

جعلنا نشعر باالرتياح.

إلــى أن جميــع  الطيــب  وأشــار 
فــي  المشــاركين  الرياضييــن 
بالفــوز  يحلمــون  االولمبيــاد 
مشــروع  حق  والفوز  بميداليــات 
للجميــع، من بينهم العبونا، ولدينا 
أهداف نســعى لتحقيقها في هذه 
النســخة والجميع يعرفها، ونحاول 
مع ضربة البداية أن نبعد المشاكل 
عــن العبينا حتى يكــون تركيزهم 
ودخــول  التدريبــات  فــي  عاليــاً 

المنافسات، بقوة.

ثمــن خالــد خليفة المعال ســفير الدولة 
دورة  فــي  مشــاركتنا  البرازيــل  لــدى 
األلعاب األولمبية وتواجد الرياضيين في 
مثــل هذه األحداث، حيــث قال «عندما 
يتواجــد أبنــاء اإلمارات في هــذا النوع 
من االســتحقاقات وسط مشــاركة 206 
دول على مستوى العالم يكون المردود 
مختلفا من كافة الجوانب، سواء الرياضية 
أو الثقافيــة أو المجتمعيــة، نظــراً لمــا 
تحمله تلك المناســبة من معان ورسائل 
متعددة تعــزز قدرات الفرد بصورة غير 
مباشرة، وبغض النظر عن المنافسة على 
األلقاب والميداليات والتي تستحوذ على 
الجانب األهم مــن أولوياتنا إال أننا نرى 
في المشــاركة الكثير من المكاسب التي 
مــن شــأنها أن تبني الصــورة الصحيحة 
عــن مفهوم تمثيل الوطن عنــد أبنائنا». 
وأعرب المعال عن فخره واعتزازه برؤية 
علم الدولــة يرفرف أمام وفــود الدول 
األخرى، مؤكدا أن الجميع يعمل أيا كان 
موقعه من أجل هــدف واحد وهو رقي 

الوطن وازدهاره.

اإلمــارات  اســتضافة  إمكانيــة  وحــول 
لألولمبيــاد، قــال «دولتنــا قــادرة على 
اســتيعاب أية أحداث مهما كان تصنيفها 

واستضافتها بالشكل الناجح الذي يعكس 
مكانتها العالمية في تنظيم كبرى المحافل 
والتي قطعت مشواراً طويالً فيها بالفعل، 
ما يضاعف حظوظها لتحقيق هذا النجاح 
وإقامــة الــدورة األولمبيــة علــى أرض 
اإلمارات، كما أن أبناء اإلمارات يملكون 

فــي دورة  الرياضيــة  بعثتنــا  احتفــت 
األلعاب األولمبية الصيفية الـ31 برفع علم 
الدولة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية 
مســتضيفة الحدث أول من أمس وقبل 24 
ســاعة من انطالق حفل افتتــاح األولمبياد 
الذي أقيم أمــس بملعب الماراكانا، وحضر 
مراســم رفع العلــم في القريــة األولمبية 
الســفير خالــد خليفة المعال ســفير الدولة 
لــدى البرازيل والمستشــار محمد الكمالي 
األمين العــام للجنة األولمبية الوطنية، كما 
حضر االحتفالية جميع الالعبين واإلداريين 
البعثة في  والمدربيــن المتواجديــن فــي 

القرية األولمبية.
ودخــل الالعبون إلى المنصة الرئيســية 
المخصصــة لرفع األعالم فــي القرية وهم 
يحملــون أعالم الدولة، وجــاء توقيت رفع 
العلــم مــع بعثــات المغرب وإندونيســيا 
والصيــن، حيــث عــزف الســالم الوطنــي 
اإلماراتــي وتم رفــع العلم وقام الســفير 

خالد المعال ومحمد الكمالي بتقديم هدية 
تذكاريــة إلــى اللجنــة المنظمــة للدورة، 
وأعقبهــا عــزف الســالم الوطنــي لبقيــة 
البعثــات، وقام الســفير ومحمــد الكمالي 
بالتوقيع على اللوحة الكبيرة بجوار منطقة 
األعــالم، والتي تعــد تقليداً فــي الدورات 
األولمبيــة، حيــث يقــوم مســؤول البعثة 

بالتوقيع بلغة بالده عليها.
وشــهدت االحتفالية عدداً من العروض 
الشعبية للفلكلور الشعبي البرازيلي ورقصة 
السامبا، والتي خطفت األضواء وسط تجمع 
عدد كبير مــن العبي المنتخبــات األخرى 
الذين تواجدوا في منطقة القرية اإلعالمية.

مــن ناحية أخرى، يدشــن الدراج يوســف 
ميرزا مشــاركة بعثتنا فــي األولمبياد اليوم 
الســبت، حيــث ســيخوض ســباق الطريق 
لمســافة 240 كلــم، وهــو ســباق التحدي 
بالنســبة لالعــب الذي يبحث عــن تواجد 
وسط الكبار، ويســعى بكل قوة إلى الفوز 
بمرحلــة مــن مراحلــه التي مــن المتوقع 

     وفد اإلمارات خالل حفل رفع علم الدولة في القرية األولمبية■

نوه  الطيــب إلى أن إدارة 
البعثــة اســتقبلت العبــي 
يتبق  الثالثــة، ولم  الجودو 
القوى،  ألعاب  العبي  سوى 
سفارة  إلى  الشــكر  موجهاً 
الدولة لــدى البرازيل وإلى  
الســفير خالد خليفة المعال 
على كل ما يقدمه من دعم 
للبعثــة وممثــل الســفارة 
عبدالرحمــن المازمي على 
الجهود الكبيرة وتذليل كل 
بالقرب  والتواجد  العقبات، 
مــن البعثة، وهو ما يجعلنا 

نشعر باالرتياح .
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قالــت اللجنة األولمبيــة الدولية إن 271 
روســياً يحق لهم المنافســة في أولمبياد 

ريو دي جانيرو.
وكانت اللجنة األولمبية الدولية قد قررت 
عدم فرض حظر شامل على مشاركة روسيا 
في األولمبياد، بعدما كشف تقرير للوكالة 
(وادا)  المنشــطات  لمكافحــة  الدوليــة 
أصدره المحقق ريتشارد مكالرين في 18 
يوليو الماضي، عن تناول المنشطات على 
نطاق واســع بين الرياضيين الروس تحت 

رعاية جهات حكومية.
وبعــد أســبوع من إصــدار هــذا التقرير 
الخاص، منحت اللجنــة األولمبية الدولية 

الحق لالتحادات الرياضية الدولية في منح 
األحقية للرياضيين الروس في المشــاركة 
باألولمبيــاد بناء على معاييــر األدلة في 
تقريــر مكالريــن، مثــل عدم ترشــح أي 
رياضي روسي سبق له أن تعرض للعقوبة 
بسبب تناول مواد محظورة. وربما يرتفع 
عــدد الرياضيين الروس المشــاركين في 
أولمبيــاد ريــو بعــد أن أعلنــت (كاس) 
أمــس أن  األولمبية الدولية ال تســتطيع 
استبعاد الروسية انستازيا وكارابيلشيكوفا 
ومواطنهمــا إيفــان بودشــيبالوف العبي 
التجديف مــن المشــاركة وأحالت األمر 

إلى االتحاد الدولي للتجديف. دب أ

أنهــى الرامــي الذهبي ســيف بن فطيس 
وزميلــه خالد الكعبــي التدريبــات التي 
جرت خالل األيام الماضية بميدان شوتجن 
داخــل مركــز الرمايــة األولمبــي الــذي 
سيشهد المنافسات، بعدما منحتهم اللجنة 
التدريــب حتى قبــل االفتتاح  المنظمــة 
بيوم، ويبدأ ســيف والكعبــي التدريبات 
البدنيــة خالل الفتــرة الحالية حتى موعد 
المشاركة الرســمية، حيث سيبدأ الكعبي 
المنافســات فــي الدبل تــراب، ويخوض 
التدريب الرســمي يوم 9 الجاري، على أن 
تقام المنافسات يوم 10 أغسطس وتنتهي 

في اليوم نفسه.

ويعــود ســيف بن فطيــس بطــل العالم 
لالســكيت للتدريــب الرســمي يــوم 12 
الجاري، قبل أن يدشــن المنافسات يومي 
13 و14 أغســطس الجاري، ومن المنتظر 
أن يلحــق بهما الشــيخ ســعيد بن مكتوم 
الذي يشــارك في مســابقة االسكيت غداً 

األحد بعدما أنهى تجهيزاته للبطولة.

قــدرات عالية فــي التنظيــم خاصة أن 
دولتنا اســتضافت العديد من البطوالت 
العالمية على مستوى كل األلعاب ولدينا 
من المنشــآت مــا يكفــي لتنظيم دورة 
أولمبية أو أي حــدث عالمي، ودائما ما 
يكون تنظيم األحداث في اإلمارات على 

درجة عالية من االحترافية».

وعن التواجد التاريخي للعنصر النســائي 
بالــدورة، قــال: «ليس هناك شــك بأن 
المرأة اإلماراتية لها صوالت وجوالت في 

كافة الميادين ليســت الرياضية فحسب، 
والعالــم يضــرب اليــوم المثــل ببنات 
اإلمــارات وتفوقهن البــارز على الصعد 
المختلفة، ووجود 4 العبات للمشــاركة 
فــي أولمبياد ريو يترجــم حرص قيادتنا 
الرشيدة على تمكينها واالرتقاء بقدراتها 
لتكمــل طريقهــا نحو حصــد اإلنجازات 
المتتالية، وهو ليس  النجاحات  وتسجيل 
باألمــر الجديد على بناتنا الالتي ينتظرن 
الفرصة للتعبير عن حب الوطن وتقديم 

الغالي والنفيس له دائما».

وفيمــا يخــص الترتيبــات والتســهيالت 
التــي اعتمدتها الســفارة للوفد الرياضي 
«وجودنــا  قــال:  بالحــدث،  المشــارك 
الدولــة ومواطنيها  لخدمــة  كســفارات 
واالطمئنــان عليهم دائمــا، وهذا واجبنا 
تجاههــم وقد خصصنا فريقا دبلوماســيا 
مرافقــا للبعثة طوال فتــرة تواجدها في 
ريو دي جانيرو لتسخير كافة اإلمكانيات 
والســبل أمام الوفد كامــال، والتأكد من 
توافر كافــة المتطلبات التي من الممكن 
أن يحتــاج إليها الرياضيــون، ألننا لدينا 
توجيهات مباشــرة من قيادتنا الرشــيدة 
للبحث عن كافة السبل التي تضمن راحة 

أبناء الوطن ».

أن تزيــد مــدة الســباق على 6 ســاعات، 
وقد تأهب ميــرزا للحدث األولمبي الكبير 

واألول في مسيرته.
وقد أنهى الالعب تدريباته التي استمرت  
أسبوعين في الطريق نفسه الذي سيقام فيه 
السباق، بعدما قدم إلى البرازيل مبكراً، من 

أجل التأقلم مع األجواء 

ويشارك يعقوب الساعدي غمار المنافسة 

غداً في ســباق 100 متر ظهر، فيما يشهد 
بعــد غــٍد مشــاركة فيكتور ســكورتوف 
 73 تحــت  وزن  فــي  الجــودو  العــب 
بمنافســات التمهيدي إلى جانب مشاركة 
الرباعة عائشــة البلوشــي بفئة 58 كلجم 
بالمجموعتيــن (أ، ب)، ويســتكمل طوما 
سيرجيو يوم 9 أغسطس منافسات الجودو 
لــوزن تحــت 81 كــغ، فيما يفتتــح خالد 
الكعبــي منافســات الرمايــة بالمشــاركة 
فــي الدور التمهيــدي للدبل تراب في 10 

أغسطس الجاري

ويلعب إيفــان رومانكو المنافســة األخيرة 
الــدور  مواجهــة  يخــوض  حيــن  للجــودو 
التمهيــدي لفئة تحت 100 كــغ في الحادي 
عشــر من أغسطس، بينما يشهد الثاني عشر 
من أغسطس منافسة اليوم األول التمهيدية 
لرماية اإلسكيت ويشارك فيها الشيخ سعيد 
بن مكتوم بن راشــد آل مكتوم وســيف بن 
فطيــس، باإلضافة إلى ســباق 50 متراً حرة 
ســيدات وتخوضه الســباحة ندى البدواوي، 
وأللعاب القوى ســباقي 10000 متر سيدات 
نهائي و1500 متر سيدات بدور المجموعات 
عن طريق كل من علياء سعيد وبلينة بيتلحم 
على الترتيب. ويســتكمل الشــيخ سعيد بن 
مكتوم بن راشد آل مكتوم وسيف بن فطيس 
منافســات اليــوم الثاني لرماية االســكيت 
لــألدوار التمهيدية يوم 13 أغســطس، فيما 
يخوض الالعب ســعود الزعابي سباق 1500 
متر جري فئة الرجال بدور المجموعات في 

16 من أغسطس.

■  المعال والكمالي خالل حفل رفع علم اإلمارات في ريو  

أسفرت قرعة الدور التمهيدي للجودو عن مواجهة بين العبنا فيكتور 
ســكورتوف واليمنــي زياد مطر في وزن تحــت 73 في الدور الـ32، 
ووقوع العبنا توما سيرجيو مع األلماني سفن ماريش يوم 9 أغسطس 
منافســات الجودو لوزن 81 كجم، ، فيما يلتقي العبنا إيفان رومانكو 

والجزائري ليث بو يعقوب في وزن تحت 100 كغ

تترقب أسرة دراجات اإلمارات برئاسة 
أســامة أحمد الشعفار مشــاركة نجمها 
المتميــز يوســف محمــد ميــرزا فــي 
األولمبياد وتتمنى لــه كل التوفيق في 
ســباق الفردي العام الــذي يقام اليوم 
فــي افتتــاح منافســات الدراجات في 

كوباكوبانا والذي تبلغ مسافته 241 
كــم ويعد من أقــوى وأصعب 

الســباقات نظراً لمشــاركة 
مــن أفضل  144 دراجــاً 

نجوم اللعبة في العالم.
أســامة أحمد  وأعرب 
الشــعفار رئيس اتحاد 
أمنياته  عن  الدراجات 
ميــرزا  ظهــور  فــي 

الذي يؤهله  بالمستوى 
العالم  أبطــال  لمنافســة 

وتحقيــق مركز متقدم يؤكد على تطور 
دراجات اإلمارات وقدرتها على مواكبة 
الدراجة العالمية بعد نجاحها في حجز 
مكانــة متميزة ومشــرفة في التصنيف 
القاري والعالمي بعد اإلنجازات الرائعة 

التي حققتها في السنوات األخيرة.
ميــرزا  تأهــل  أن  الشــعفار  وأكــد 
لألولمبياد يعد فخراً لدراجات اإلمارات 
ويعتبــر من أفضل إنجازاتها في الدورة 
الحاليــة الحافلــة باإلنجــازات ونأمــل 
لنجمنا البار كل التوفيق وأن يكون في 
كوكبة المقدمة وســفيراً فــوق العادة 

لدراجات اإلمارات.
وأكد أحمد محمد الحوري نائب رئيس 

أن  الدراجــات  اتحــاد 
بذل  ميرزا  يوســف 
جهــوداً كبيــرة من 
التدريبــات  خــالل 

الداخلية 

والخارجية كما شــارك فــي العديد من 
الطوافــات والســباقات القويــة وظهر 
فيها بمســتوى الئق يجعلنا نطمئن بأنه 
سيكون منافسا قويا في سباق اليوم كما 
تعودنا منــه دائما في جميع البطوالت 
وقيادتــه الناجحــة لمنتخــب اإلمارات 
لتحقيق البطــوالت واأللقاب وتمنياتي 
لــه بالتوفيق والنجاح وان يحقق نتيجة 

مشرفة ترفع هامات أبناء اإلمارات.

وقال عبد الناصر عمران الشامســي 
األمين العــام رئيس لجنــة المنتخبات 
باالتحاد.. نثق كل الثقة بقدرات يوسف 
أنه  ميــرزا وطموحاته ونعرف جيــداً 
باإلصرار  وتميزه  المنافسة  يعشق 
وحــب التحــدي كما نثــق بأنه 
ســيبذل قصارى جهده متسلحاً 
بخبرته الكبيرة من أجل تحقيق 
نتيجة تشرف دراجات اإلمارات 

.

وتمنــى خلفان بن يوخة عضو المجلس 
الوطني االتحادي المدير المالي لالتحاد 
كل التوفيــق ليوســف ميــرزا مؤكــداً 
أنــه موهبة محل ثقــة وتقدير الجميع 
ووجــوده ضمــن كوكبــة مــن أفضــل 
نجــوم الدراجات في العالم في ســباق 
الفردي العام الذي يقام اليوم يعد فخراً 
لدراجــات اإلمارات التــي وصلت الى 

مكانة مبهرة.

أكدت عائشــة البلوشــي رباعة منتخبنا الوطني لرفع 
األثقــال والتــي تخــوض منافســة وزن 58 كغ يوم 
8 أغســطس الجــاري أن البرنامــج التدريبي الذي 
تســير عليه في ريو دي جانيرو عزز لياقتها الفنية 
والبدنية مع االلتزام بتوصيات المدرب في الوقت 
الــذي تعمــل فيه علــى تحقيق أرقامها الســابقة 
خصوصاً بعد العودة مــن اإلصابة، حيث تم بدء 

برنامــج اإلعداد بريو بعد يوم واحد مباشــرة 
من الوصول وتمت البداية بالوزن العالي 

ثم تــم تقليل الوزن مــرة أخرى 
فئتها  فــي  للمشــاركة  تمهيداً 

المقررة.
أنهــا  عــن  وكشــفت 
تلقت العديد من رســائل 
والمــؤازرة  التشــجيع 
بقية رباعات  سواء من 
الســيدات  منتخــب 
لرفــع األثقال أو من 
تتابع  التي  أســرتها 
اإلعالم  كل وســائل 
لوفــد  المرافقــة 
لالطمئنان  اإلمارات 

عليها.
عائشــة  وقالــت 
«شــهدت التدريبــات 
اآلن  حتــى  اليوميــة 
إلــى  وصولــي  منــذ 
حصصــاً  البرازيــل 

مكثفــة وتعليمــات فنية 
مــن مدربي والحمــد لله 

العوامل  تخلصــت مــن كل 
التــي تســبب لــي التوتــر 
فــي  تركيــزي  وضاعفــت 

المــران، ألن هدفي األســمى 

هو تقديم شــيء لإلمــارات من خالل 
الرباعات  تصنيف  وتهديد  مشاركتي 
خــالل  ومزاحمتهــن  المتميــزات 
المنافسات، من خالل عدم االكتفاء 
بالمشــاركة والعمــل علــى تحقيق 

نتيجة متقدمة».
قــال فيصل الحمادي أمين عام اتحاد 
رفــع األثقــال «المشــاركة والتواجد 
للعبــة والتأهل للمــرة الثانية على 
التوالــي لألولمبياد بالنســبة لنا 
ثماني  أكمــل فقط  كاتحاد 
ســنوات علــى إشــهاره 
رســمياً لهو أكبر إنجاز، 
وأيضــاً تواجــد بنــت 
أعلى  فــي  اإلمــارات 
الرياضيــة  األحــداث 
يعتبــر  العالميــة 
التطور  علــى  داللــة 
واالهتمام الذي توليه 
للرياضييــن  الدولــة 
الرياضــة  وخاصــة 

النسائية».
التي  «الــدول  وأضــاف: 
ســوف تنافس في األولمبياد 
الـــ50 عاماً،  يتجاوز  عمرها 
لكننــا نأمــل أن نضع خطة 
مســتقبلية للمنافســة ولن 
تأتــي إال بتعــاون جميــع 
فالكفــاءات  الشــركاء، 
العبيــن  مــن  موجــودة 
وفنييــن  والعبــات 
خطة  وضــع  يســتطيعون 
فــي  للمنافســة  مســتقبلية 

األحداث العالمية».

■ حفل رفع العلم اإلماراتي في القرية األولمبية بريو

تترقب أسرة دراجات اإلمارات برئاسة 
أســامة أحمد الشعفار مشــاركة نجمها 
المتميــز يوســف محمــد ميــرزا فــي 
األولمبياد وتتمنى لــه كل التوفيق في 
ســباق الفردي العام الــذي يقام اليوم 
فــي افتتــاح منافســات الدراجات في 

كوباكوبانا والذي تبلغ مسافته 241
كــم ويعد من أقــوى وأصعب 

الســباقات نظراً لمشــاركة 
م

مــن أفضل  144 دراجــاً 
نجوم اللعبة في العالم.
أســامة أحمد  وأعرب 
الشــعفار رئيس اتحاد 
أمنياته  عن  الدراجات 
ميــرزا  ظهــور  فــي 

الذي يؤهله  بالمستوى 
العالم  أبطــال  لمنافســة 

كوكبة المقدمة وســفيرا فــوق العادة 
لدراجات اإلمارات.

وأكد أحمد محمد الحوري نائب رئيس 
أن  الدراجــات  اتحــاد 

بذل  ميرزا  يوســف 
جهــوداً كبيــرة من 
التدريبــات  الالـالل  ــخـ

الداخلية 

وقال عبد الناصر عمران الشامســي 
األمين العــام رئيس لجنــة المنتخبات
باالتحاد.. نثق كل الثقة بقدرات يوسف
أنه ميــرزا وطموحاته ونعرف جيــداً 
باإلصرار وتميزه  المنافسة  يعشق 
وحــب التحــدي كما نثــق بأنه
ســيبذل قصارى جهده متسلحاً

ي

بخبرته الكبيرة من أجل تحقيق
نتيجة تشرف دراجات اإلمارات

.

وتمنــى خلفان بن يوخة عضو المجلس
الالالوطني االتحادي المدير المالي لالتحاد
كل التوفيــق ليوســف ميــرزا مؤكــداً

ي ي ي

أنــه موهبة محل ثقــة وتقدير الجميع
ووجــوده ضمــن كوكبــة مــن أفضــل
نجــوم الدراجات في العالم في ســباق
الفردي العام الذي يقام اليوم يعد فخراً

ي م ي م

لدراجــات اإلمارات التــي وصلت الى
مكانة مبهرة.

شــي رباعة منتخبنا الوطني لرفع 
58 كغ يوم  ـوض منافســة وزن
ي أن البرنامــج التدريبي الذي 
دي جانيرو عزز لياقتها الفنية 
بتوصيات المدرب في الوقت 
لــى تحقيق أرقامها الســابقة 
مــن اإلصابة، حيث تم بدء 

و بعد يوم واحد مباشــرة 
بداية بالوزن العالي 
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نوفــاك  الصربــي  «الكبــار»،  ســيكون 
ديوكوفيتش والبريطاني اندي موراي حامل 
اللقب واإلسباني رافايل نادال واألميركية 
ســيرينا وليامــس مــن المتواجديــن في 
مســابقة كرة المضرب خالل أولمبياد ريو 
2016، لكن هناك تساؤالت متزايدة حول 
مكانة هــذه اللعبة في األلعاب التي تقام 

كل أربعة أعوام.
الالعــب الالتفي ارنســت غولبيش اعتبر 
المشاركة في األلعاب األولمبية كـ«جولة 
ســياحية في كــرة المضــرب»، معربا عن 
امتعاضــه مــن غيــاب الجوائــز الماليــة 

والنقاط الخاصة بالتصنيف العالمي.

وهناك العبون آخرون قرروا االعتكاف عن 
المشاركة أمأ بســبب اإلصابة أو التخوف 
من فيــروس زيكا، وآخرهم السويســري 
األسطوري روجيه فيدرر، صاحب 17 لقبا 

في بطوالت الغراند سالم.
وجــاء انســحاب فيــدرر (34 عامــا) من 
األلعــاب األولمبية نتيجة انتهاء موســمه 

بسبب عدم تعافيه من إصابة في ركبته.
وخضع فيدرر لجراحة في فبراير الماضي 
قبــل غيابــه عــن بطولــة روالن غاروس 
أف ب إلصابة في ظهره. 

انتقد المحقق الكندي ريتشــارد ماكالرين 
أمس اللجنة األولمبية الدولية واالتحادات 
الدوليــة لأللعاب الرياضية ألنها أســاءت 
تفسير محتوى تقريره حول نظام التنشيط 
الممنهــج الذي ترعــاه الدولة الروســية 
من خالل الســماح لـ271 رياضياً روســياً 
بالمشــاركة في األلعاب األولمبية في ريو 

دي جانيرو.
وقــال ماكالريــن في مقابلة مــع صحيفة 
«النــاس  البريطانيــة:  عارديــان»  «ذي 
الدوليــة  األولمبيــة  اللجنــة  وخصوصــاً 
واالتحادات الدولية فسرت بشكل خاطىء 
محتــوى تقريري الــذي يتحدث عن نظام 

تنشيط ترعاه الدولة، عن التالعب بالنتائج 
وتبديل العينات».

وأضاف ماكالرين الــذي أدى تقريره إلى 
اســتبعاد 118 رياضياً روسياً عن أولمبياد 
ريــو 2016: «هذا نظام دولــة وضع قبل 

أولمبياد لندن 2012».
وكشــف التقريــر أســس نظــام تنشــيط 
ترعــاه الدولــة وضع بيــن 2001 و2015 
 بمســاعدة «ســحرة» أجهــزة المخابرات
أف ب  الروسية. 

لــم تكن بداية مشــوار المنتخب البرازيلي 
المضيــف نحو ذهبيتــه األولمبية 
األولى واعدة على اإلطالق، 
إذ ســقط نيمار ورفاقه 
منتخــب  فــخ  فــي 
أفريقيــا،  جنــوب 
الــذي أجبرهم على 
أول   0-0 التعــادل 
مــن أمس، في برازيليا 
الجولــة األولــى  ضمــن 
لمســابقة كــرة القــدم عند 

الرجال في أولمبياد ريو 2016.
وكان المنتخــب العراقــي افتتح 
منافســات المجموعة األولــى بالتعادل 
أيضاً مع الدنمارك 0-0، فخرجت المنتخبات 
األربعة مــن الجولة األولى على المســافة 

ذاتها (نقطة لكل منهما).
وتقــام الجولة الثانية األحد حيث تلعب 
البرازيــل مع العراق، وجنــوب أفريقيا مع 

الدنمارك في برازيليا أيضاً.
وإذا كان تعــادل العراق مــع الدنمارك 
مقبوًال رغم أنه كان بإمكان الفريق العربي 
الخروج فائــزاً نظراً إلى الفرص التي حصل 
عليها خصوصــاً في الدقائــق األخيرة، فإن 
نيمار الذي غاب عــن كوبا أميركا من أجل 
أن يكون في قمة استعداده ألولمبياد بالده، 
لم يتمكن مع رفاقه من فك «شيفرة» دفاع 
جنــوب أفريقيا رغــم أن األخيرة اضطرت 
إلى إكمال اللقاء بعشــرة العبين في نصف 

الساعة األخير.
وتحــدث نيمــار عــن المبــاراة المقبلة 
قائــًال: «جميــع  العــراق  مــع  المصيريــة 

المباريــات مصيريــة. مباراة اليــوم كانت 
كذلك أيضاً، لكن لســوء الحــظ لم نتمكن 
من تسجيل هدف. لم نلعب بالطريقة التي 

أردناها».
ومن المؤكد أن هذه البداية غير مشجعة 
لمنتخب برازيلي يسعى على أرضه إلى فك 
النحــس األولمبي والظفــر باللقب الوحيد 

الذي ينقص خزائنه.
وتخوض البرازيل غمار العرس األولمبي 
للمرة الثالثة عشرة، وهي خسرت المباراة 
و1988   1984 أعــوام  مــرات   3 النهائيــة 
و2012، وحلــت ثالثة مرتيــن عامي 1996 

و2008، ورابعة عام 1976.
من جهتها، تشارك جنوب أفريقيا للمرة 
الثانيــة في تاريخها بعــد األولى عام 2000 

عندما خرجت من الدور األول.

وفي المباراة الثانية، قدم المنتخب العراقي 
أداء جيــداً، وكان بإمكانه أن يبدأ مشــواره 
األولمبي الخامس بانتصار ضد فريق يخوض 
غمــار المســابقة للمــرة التاســعة وأحرز 
فضيتها ثــالث مرات إضافة إلــى برونزية، 
إال أنــه افتقد إلى اللمســة األخيرة واكتفى 
فــي نهايــة المطاف بنقطة يدخــل بها إلى 
مواجهتــه المرتقبــة األحــد ضــد البرازيل 

المضيفة.
وحظــي المنتخــب العراقــي بمــؤازرة 
جماهيرية الفتة إلى أن كان من مواطنيه أو 
البرازيليين وقد تحــدث مدربه عبد الغني 
شهد قائًال: «هنا في البرازيل حظينا بتعاطف 
المحليين. إنهم شــعب كريــم وأكدوا ذلك 
اليــوم. لم نحظ بمســاندة الجالية العراقية 

وحسب، بل ساندنا البرازيليون أيضاً».

 فرحة برتغالية بالفوز على األرجنتين  أف ب  

لــم تكن بداية مشــوار المنتخب
المضيــف نحو ذهبيتــه
األولى واعدة على
إذ ســقط نيم
فــخ فــي 
جنــوب 

الــذي أجب
التعــادل 

مــن أمس، ف
الجولــ ضمــن 
لمســابقة كــرة ال
الرجال في أولمبياد ر
وكان المنتخــب العراق
منافســات المجموعة األولــى

0أيضاً مع الدنمارك 0-0، فخرجت
األربعة مــن الجولة األولى على

ذاتها (نقطة لكل منهما).
وتقــام الجولة الثانية األحد ح
البرازيــل مع العراق، وجنــوب

الدنمارك في برازيليا أيضاً.
وإذا كان تعــادل العراق مــع
مقبوًال رغم أنه كان بإمكان الفر
الخروج فائــزاً نظراً إلى الفرص

م

عليها خصوصــاً في الدقائــق األ
نيمار الذي غاب عــن كوبا أميرك
أن يكون في قمة استعداده ألولم

لم يتمكن مع رفاقه من فك «شيف
جنــوب أفريقيا رغــم أن األخير
إلى إكمال اللقاء بعشــرة العبين

الساعة األخير.
وتحــدث نيمــار عــن المبــار
قائــًال العــراق  مــع  ــالمصيريــة 

 فرحة برتغالية بالفوز على ا



ضدهــم،  التاليــة  «مباراتنــا  وواصــل: 
وســتكون مهمة جداً بالنســبة لنا»، متحدثاً 
عــن المشــاركة العراقية في ريــو 2016، 
قائًال: «التواجد هنا شــرف لنا. ال أعتقد أننا 
خيبنا آمال شــعبنا في مباراة اليوم. حصلنا 
على نقطــة مهمة وكنــا قريبين جــداً من 
الفوز». ويتأهل إلى الدور ربع النهائي بطل 

ووصيف كل من المجموعات األربع.
ويحن العراق إلى اســتعادة أمجاده في 
المسابقة األولمبية خصوصاً عندما بلغ ربع 
النهائــي في مشــاركته األولى عــام 1996 
ونصــف النهائــي عــام 2004، عندمــا حل 
رابعاً، علمــاً بأنه خرج من الدور األول في 

مشاركتيه األخريين عامي 1984 و1988.

وصعــق المنتخــب الهندوراســي نظيــره 
الجزائــري عندمــا تغلــب عليــه 2-3 على 
ملعب جــواو هافيالنج في ريو دي جانيرو 
في الجولة األولى من منافسات المجموعة 
الرابعــة لمســابقة كرة القــدم للرجال في 

أولمبياد ريو 2016.
وســجل رومــل كيوتو (13) ومارســيلو 
بيريــرا (33) وانطوني لوزانو (79) أهداف 
هندوراس، وســفيان بن دبكة (68) وبغداد 

بونجاح (84) هدفي الجزائر.
وتضم المجموعة األرجنتين حاملة لقب 

النسختين األخيرتين، 
وتقــام الجولــة الثانيــة األحــد المقبل، 
فتلعــب الجزائر مع األرجنتيــن، والبرتغال 

مع هندوراس على الملعب ذاته أيضاً.
واســتغل المنتخب الهندوراسي خطأين 
فادحيــن لحــارس المرمــى الجزائري عبد 
القادر الصالحــي ليقتنص فوزاً غالياً موجهاً 

ضربة قاسية آلمال الجزائريين.

وصف السويســري بيير أندري شــورمان، 
المديــر الفني للمنتخب الجزائري، مواجهة 
منتخب هنــدوراس، بأنها كانــت في غاية 
الصعوبة، خاصة أن المنتخب الهندوراســي 
لعــب بقــوة فائقــة، فيمــا افتقــد الخضر 
بعــض العناصر المؤثرة في بداية مســيرته 

بالمسابقة األولمبية.
وأوضح شــورمان، أن فريقــه افتقد في 
مباراة اليوم لقائده وحارس مرماه األساسي 
بســبب اإلصابات، وأن الفريق تأثر بغياب 
الالعبيــن كثيراً، خاصة فــي مواجهة فريق 
قوي مثــل منتخب هنــدوراس الذي لعب 
بقــوة بدنية فائقة. ودافــع مدرب الجزائر، 
عن حارس مرماه فريد شعال، الذي ارتكب 
أخطاء تســببت في الهدفين الثاني والثالث 

لمنتخب هندوراس.
تعادل تعادل المنتخب السويدي مع نظيره 
الكولومبــي 2-2 فــي ماناوس فــي الجولة 
األولــى من منافســات المجموعــة الثانية 

لمسابقة كرة القدم للرجال.
وسجل ميكايل اســحاق (43) واستريت 
اسداريفيتش (62) هدفي السويد، وتيوفيلو 
غوتييريــز (17) ودورالن بابــون (75 مــن 

ركلة جزاء) هدفي كولومبيا.
وفــي المجموعــة ذاتها، فــازت نيجيريا 

على اليابان 5-4.
وســجل عمــر صــادق (6) واوغينيكارو 
إتيبــو (10 و42 و51 و66) أهداف نيجيريا، 
وشــينزو كوروكي (9) وتاكومــي مينامينو 
وموساشــي   (70) اســانو  وتاكومــا   (13)

سوزوكي (5+90) أهداف اليابان.

وتقــام الجولــة الثانيــة األحــد المقبل 
فتلعب الســويد مع نيجيريا، وكولومبيا مع 

اليابان.

فــرط المنتخــب المكســيكي بالفــوز في 
مســتهل حملــة الدفــاع عن لقبــه، وذلك 
بتعادلــه مــع نظيــره األلمانــي 2-2 فــي 
ســلفادور دي باهيا فــي الجولة األولى من 
منافسات المجموعة الثالثة. وكانت الفرصة 
قائمــة أمام المكســيك التــي توجت قبل 
أربعة أعوام بذهبيتها األولى في مســابقة 
كرة القدم بتغلبها في النهائي على البرازيل 
1-2، لكي تبدأ مشوارها بفوز على منتخب 
المأني عائــد الى المســابقة للمرة األولى 
منــذ إحــرازه برونزية ســيول عــام 1988 
وذلك ألن ممثــل الكونكاكاف تقدم مرتين 
لكن منافســه األوروبي تمكــن من العودة 

وانقذ نقطة.
وتقام الجولة الثانية األحد فتلعب فيجي 

مع المكسيك، والمانيا مع كوريا الجنوبية.

 وخســر المنتخب األرجنتينــي امام نظيره 
البرتغالي صفر2- على ملعب جواو هافيالنج 
في ريــو دي جانيرو في الجولة األولى من 
منافســات المجموعة الرابعة لمسابقة كرة 
القدم للرجال. وســجل غونسالو باسيينسيا 

(66) وبيت (84) الهدفين.
وتصدرت البرتغــال الترتيب برصيد 3 
نقاط بفــارق األهداف امــام هندوراس، 
فيمــا تتقاســم الجزائــر واألرجنتين بطلة 
نســختي 2004 و2008 المركز األخير من 

دون رصيد.
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 ســيكون المنتخب األميركي لكرة السلة 
األفضــل دون منــازع فــي دورة األلعاب 
األولمبية الصيفيــة المقامة في ريو حتى 
في ظل غياب نجوم «كبار» وعلى رأسهم 
بطل الــدوري ووصيفه «ملــك» كليفالند 
كافالييــرز ليبرون جيمــس ونجم غولدن 
ســتايت ووريرز ســتيفن كوري. وتفتتح 
الواليــات المتحــدة مشــوارها اليوم ضد 
الصيــن، التي تضــم في صفوفهــا العبي 
الــدوري األميركي الســابق يــي جيانلين 

والحالي وانغ جيلين (ممفيس غريزليز).
وتلعــب الواليات المتحدة في المجموعة 
األولــى إلي جانب فرنســا ونجومها توني 

باركــر (ســان انتونيــو) ونيكــوال باتــوم 
(تشــارلوت هورنتــس) وبوريــس ديــاو 
(يوتــا جــاز) وجوفــري  ورودي غوبيــر 
لوفيرنيي (دنفر ناغتس)، وصربيا والصين 

وأستراليا وفنزويال.
وال يبــدو أن أحــداً باســتطاعته الوقوف 
بوجوه المنتخب األميركي، الذي اســتفاق 
بقيــادة مــدرب جامعــة ديــوك مايــك 
كرشيشفســكي، الــذي أعــاد لألميركيين 
هيبتهــم وقادهــم للفــوز بالذهــب في 
أولمبيــادي بكيــن 2008 ولنــدن 2012، 
رافعــاً رصيدهم إلــى 14 ذهبية من أصل 
17 مشاركة.   ريو- أ ف ب

تحلم فرنسا بذهبية تاريخية للمرة الثالثة 
علــى التوالــي عندمــا تخوض بــدءا من 
غد منافســات كــرة اليد فــي العاب ريو 
دي جانيــرو االولمبيــة التي تشــهد ايضا 
مشاركة منتخبات قطر وتونس ومصر في 

منافسات الرجال.
وبرغــم تعثرها في بطولــة اوروبا 2016، 
التــي اقيمت في بولندا في يناير الماضي، 
عندما فشــلت فــي بلوع نصــف النهائي 
وحلت خامسة، تبقى فرنسا مرشحة قوية 
الحراز ذهبية ثالثة على التوالي في انجاز 

غير مسبوق.
منــذ مشــاركته االولمبيــة االولــى فــي 

برشــلونة 1992 حيث احرز البرونزية، لم 
يحــل المنتخب االزرق اســوأ من المركز 
السادس وطوق عنقه بالذهب مرتين على 
حساب ايسلندا (23-28) في نهائي 2008، 

والسويد (21-22) في نهائي 2012.
وحــده االتحاد الســوفييتي الســابق في 
1988، ثــم تحت اســم مجموعــة الدول 
المســتقلة في 1992 نجــح باحراز اللقب 

مرتين على التوالي.
«جيل كاراباتيتش» هيمن على المسابقات 
الدوليــة منذ عــام 2006، فاحرز 8 القاب 
من اصل 13 ممكنة.  أ ف ب

يدخل 7 دراجين عرب ســباق المنافسة 
على ذهبية سباق الطريق وهم اإلماراتي 
يوســف ميرزا بني حماد والتونسي علي 
نويصــري والمغاربة انــاس ايت العبادية 
الحســايني  ومحســن  هــدي  وســفيان 
والجزائريــان عبــد الرحمــن منصــوري 

ويوسف الرقيقي.
وتوزع اليوم أيضــاً ذهبية وزن تحت 
60 كلغ في الجودو، ويبدأ ثالثة رياضيين 
عرب من الــدور األول، فيلعب المصري 
القيرغزســتاني  أحمد عبــد الرحمن مع 
اوتار بيســتاييف، والفلســطيني سيمون 
الفرنســي وليــد خيــار،  مــع  يعقــوب 
والليبــي محمــد الهادي الكويســح معد 

الكازاخستاني يلدوس سميتوف.
العــرب، الذين  الرياضيين  ومن بيــن 
ســيخوضون مســابقات تشــهد تتويجــاً 
أحمــد  التونســي  الســباحون  الســبت 
المثلوثي والمصريان أحمد أكرم ومروان 

القماش في سباق 400 م حرة.

وتخــوض القطريــة ندى محمــد وفا، 
والمصرية فريدة عثمان، واليمنية نوران 
أحمد علي با مترف تصفيات ســباق 100 
م فراشــة، والسوري ازاد برازي تصفيات 

سباق 100 م صدراً.
وتبدأ اليوم أيضاً منافســات المالكمة، 
ففــي الدور األول لــوزن 60 كلغ، يلتقي 
القطري هاكان إريسكير مع األوزبكستاني 
هورشــيد توجيباييف، والمصري محمود 

عبد العال مع الجزائري رضا بن عزيز.
وفي الدور األول لوزن 81 كلغ، يلعب 
المغربي حسن سعادة مع التركي محمد 
ندير اونال، والمصري عبد الرحمن صالح 

عرابي مع الكرواتي سيب هرفوي.

 تتنافس المصريتان شيماء حشاد وهدير 
مخيمر على الظفر بــأول ميدالية ذهبية 
فــي دورة األلعاب األولمبية التي تنطلق 
اليــوم الجمعة في مدينة ريو دي جانيرو 
البرازيليــة، وذلك عندمــا تخوضان غمار 
مســابقة البندقيــة الهوائيــة 10 م فــي 

الرماية.
وهــي الميدالية األولى التي ســتوزع 
فــي األلعــاب التــي تقام للمــرة األولى 
فــي أميــركا الجنوبية، كما هــي األولى 
بين 12 ميدالية ســتوزع في اليوم الثاني 
من األلعاب التي ستســتمر حتى الحادي 

والعشرين من الشهر الجاري.

ولــن تكون مهمــة ممثلتــي العرب في 
المســابقة ســهلة في ظل مشــاركة أبرز 
األســماء فيها بينهــن النجمة الصينية يي 
ســيلينغ الســاعية إلى الدفاع عن لقبها، 
والبولنديــة ســيلفيا بوغاســكا وصيفتها، 

والصينية األخرى لي دو.
وسيتنافس الراميان المصريان اآلخران 
الــرازق وأحمــد محمــد  ســامي عبــد 
والســعودي عطا الله العنزي على ذهبية 

مسابقة المسدس الهوائي 10 أمتار.
وتشهد منافســات الرماية 15 مسابقة 
بينها 9 للرجال و6 للســيدات وتقام على 

مدى 9 أيام.

■ شيماء حشاد تمثل مصر في الرماية اليوم  |  أف ب

يســكن العداء الجامايكي الشهير يوسين بولت نجم ألعاب القوى 
في نفس البناية المخصصة لبعثتنا كما يقطن فيها بعثة قطر، وكان 
وجوده فرصة لعدد من العبينا اللتقاط صور «ســيلفي» معه، قبل 
أن يدشــن بولت المنافســات، حيث يســعى بكل قوة ألن يسجل 
رقما قياسيا جديدا في أولمبياد ريو بالفوز بذهبيات سباقات 100، 
و200، وأربعــة في 100 متــر، تتابع ليصبح أول العب في التاريخ 
يفوز بهذه الســباقات في ثــالث دورات أولمبية متتالية، وتنافس 
جامايــكا في ريو ببعثــة رياضية قوامها 63 رياضيــا من بينهم 59 

ينافسون في ألعاب القوى.
ورغــم أن بولــت يظهــر كثيرا على حســابه في مواقــع التواصل 
االجتماعــي خاصــة على «تويتــر» بالتعليقات المســتمرة، إال أنه 
يعيــش في القرية بشــكل منعزل ويرفض األضــواء والحديث مع 
اإلعالم ودائما يضع ســماعات علــى األذن ويقضي وقتا طويال في 

الرقص على الموسيقى.

■ نيمار فشل في قيادة البرازيل إلى الفوز على جنوب أفريقيا  |  أف ب 

شــهدت القرية األولمبية أول من أمس، 
حضوراً سياســياً كبيراً، حيث توافد عدد 
كبير من رؤســاء الدول ورؤساء الوزراء 
وعدد من الشخصيات السياسية الكبيرة 
والمعروفة عالميا، والتي حضرت بدعوة 
مــن اللجنــة المنظمة للــدورة لحضور 
حفل االفتتاح، وكان في مقدمة الحضور 

الرئيس الفرنسي فرانسوا أوالند، والذي 
خطف األضــواء، حيث تجول في القرية 
فــي حضور رفيع المســتوى من القيادة 
السياســية بالبرازيل، وتحول أوالند إلى 
نجم رياضي كبير بل خطف األضواء من 

نجوم الدورة.
والتقى أوالند مع عدد من الرياضيين 
داخل القرية كما التقى مع أعضاء البعثة 
الفرنســية المشــاركة في الدورة، وكان 
حضــوره بمثابة رســالة أمنيــة للدورة 
قبل ساعات من االنطالقة الرسمية، كما 
حضر الرئيس التشــيكي ميلوش زيمان، 
الذي تواجــد في قرية اإلعالميين برفقة 
وفد كبير من الدبلوماسيين، وتجول في 
القريــة األولمبية والتقى العبي منتخب 

بالده المشاركين في ريو.

قبــل  األولمبيــة  القريــة  وتحولــت 
ســاعات من االنطالقة إلى مزار لجميع 
السياســيين الذين حضروا حفل االفتتاح 
الذي شــهد حضور أكثر من 80 شخصية 
سياسية مرموقة من بينهم رؤساء وملوك 

الدول ورؤساء الحكومات. 

علــى جانــب آخــر، أطلقــت اللجنــة 
المنظمــة للدورة مجلــة يومية تحمل 
اســم القريــة األولمبية، والتي ســيتم 
توزيعهــا مجانا ، والتــي تتضمن جميع 
المنافســات وجداول المباريات وأيضا 
النتائــج ولقاءات مــع النجوم الفائزين 
بالميداليات،  علــى أن تكون باللغتين 

اإلنجليزية والفرنسية. ■هوالند خالل زيارته القرية األولمبية 



أكد غانــم مبارك الهاجــري، عضو مجلس 
الثقافــي،  الرياضــي  العيــن  نــادي  إدارة 
المكلــف برئاســة لجنــة تســيير أعمــال 
شــركة كرة القدم، تحفــظ العين على قرار 
اتحــاد الكرة بعــدم انضمــام «الدوليين» 
إلى معســكر الفريــق في النمســا مطلع 
أغســطس الجاري، األمر الــذي يعتبر غير 
صحي ويتعارض مع برنامج إعداد الفريق، 
موضحاً: «بيد أننــا نتفهم في ذات الوقت 
وضــع اتحاد الكــرة، برغم تأييدنــا للرأي 
الفني الذي طرحه المدرب زالتكو داليتش 
حــول أهمية وجــود الدولييــن مع فريقه 
لمدة 20 يوماً، األمر الذي يحقق المصلحة 
المشــتركة للمنتخــب والنادي». وكشــف 
الهاجري عن تعديل برنامج معسكر العين، 
وتقليص فترة التحضير الخارجي بالنمســا 
إلى العاشر من أغسطس بدًال عن الخامس 
عشــر منه، اتســاقاً مع رؤية المدرب التي 
فرضها الوضع الحالي، وذلك حتى يكســب 
الفريــق مســاحة زمنية أفضــل للتحضير 
بالدولة، إذ يحتاج الدوليون إلى قسط من 
الراحة قبل تهيئتهم لمرحلة اإلعداد الخاص 

باالستحقاق القاري.

وأوضح الهاجري أن الفريق حالياً أمام أحد 
التحديــات المهمة التي فرضها الواقع، بيد 

أن العيــن عــود الجميع على مــر تاريخه 
العريــض أن معدنــه الحقيقــي يظهر في 
التحديات الكبيــرة، والعمل تحت الضغط 
ألن األنديــة الكبيــرة مطالبــة بتســجيل 
حضورها المشــرف على منصــات التتويج 
فــي كل موســم مهمــا كانــت الظروف. 
التصفيــات  وأكمــل: أعتقــد أن جدولــة 
المزدوجــة المؤهلة لــكأس العالم 2018 
وآسيا 2019 ومســابقة دوري أبطال آسيا 
لكرة القدم، لم تخدم الجميع، ولكن يبقى 
العين فريقــا كبيرا ونثق بإمكانيات العبيه 

الموجودين بالمعسكر .

إنجازاً  العيــن  حقــق  وأكمل: 
تاريخيــاً جســد مــن خالله 
مفهــوم العائلــة الواحــدة.. 
بفضل رؤية القيادة الرشيدة 
التــي هيــأت كل األســباب 
فتحــول الحلــم إلــى واقــع، 

الواحد  الفريق  مفهوم  بترسيخ 
متكامل األدوار، من إدارة وجهاز 

فنــي وإداري وطاقــم طبي والعبين 
وجماهيــر وجميع المنتســبين إلى هذا 
الكيان الرياضي الشامخ، كل من موقعه.

وزاد: أعتقد أن الظروف التي واجهها 
العيــن في تلك الفترة أشــبه بالتحديات 
التي يواجههــا الفريق حالياً، حيث كانت 
تتضمــن قائمــة المنتخــب آنــذاك نحو 
خمســة العبين وليس ســبعة أو ثمانية 
دولييــن كما هــو اآلن وعــدد األجانب 
الذيــن ضمتهــم قائمة الفريــق في عام 
2003 ثالثــة العبين حســب الالئحة هم 
افانو  والفرنســي  رودريغــو  البرازيلــي 
اآلن  أمــا  مجيــدي  فرهــاد  واإليرانــي 
فالفريــق يضم أربعة من أفضل األجانب 

على المستوى القاري.

أكــد حارس مرمى فريق نــادي العين، 
محمود الماس، أن معسكر النمسا يختلف 
عن بقية المعســكرات، وذلك ألن الغالبية 
مــن الالعبيــن الموجودين ضمــن قائمة 
الفريــق حالياً، يعتبــرون من دكة البدالء، 
بيــد أن التعاون الالفــت والرغبة الكبيرة 
وشعور الجميع بالمسؤولية لتحقيق أفضل 
المكاســب، وضعت كل منتســب للفريق 
أمام تحديــات كبيرة. وأضــاف: لن أذيع 
ســراً إن قلت لكــم إنني لم أكــن أتخيل 
أن يخرج المعســكر بالصورة التي مضت 
عليه، بســبب غياب أهم الركائز األساسية 
للفريــق، بيــد أن األمــور بــدت ممتازة 
وهنــاك التزام وجدية من الجميع، كما أن 
الالعبين الشباب اعتبروا تواجدهم فرصة 
اســتثنائية، لزاماً عليهم اغتنامها بالصورة 

المطلوبة.

وحول مطالبــة الجماهير لالعبين بتحقيق 
اللقب القاري، قال: المؤكد أن رغبة جميع 
الالعبيــن في معانقة المجــد القاري أكبر 
بكثيــر مما يتصور كل محــب لهذا الكيان 
الكبير، غير أن الالعبين بدورهم يتطلعون 
إلى المساندة الفاعلة والقوية من الجميع، 
ألن آســيا 2003 عندمــا تحققت كان أحد 
أهم األســباب التي ســاهمت فــي إحراز 
اإلنجاز المــدرج العينــاوي، وتلك حقيقة 
وواقــع ال يمكن أن ينكــره كل من عايش 
تلك اللحظات التاريخية الخالدة في سماء 
القــارة اآلســيوية وكرة القــدم اإلماراتية. 
المــؤازرة  ينتظــرون  الالعبــون  وأكمــل: 
اإليجابية من أفضل قاعدة جماهيرية على 
مستوى الدولة، وآسيا مطلب أساسي لكل 
العــب وتحــٍد كبير يضعــه الجميع نصب 

أعينه.

أنهــى األبيــض اإلماراتي مباراتــه أمام فريق 
ليفانتــي اإلســباني بالتعــادل الســلبي من 
دون أهــداف، فــي التجربــة الوديــة الثالثة 
بعــد تجربتي كارتخينا التــي انتهت بالتعادل 
اإليجابــي بهدف لهــدف، والس بالماس التي 

انتهت بفوز األبيض بهدف دون مقابل.
وخاض األبيض المباراة بتشكيلة ضمت خالد 
عيســى في حراســة المرمى، والدفاع محمد 
أحمــد ومهند العنــزي وعبــد العزيز هيكل 
ووليــد عباس، والوســط عامر عبــد الرحمن 
وخميــس إســماعيل وإســماعيل الحمــادي 
وحبيب الفــردان، وفي الهجوم الثنائي أحمد 
خليل وعمر عبد الرحمن. وكان المدير الفني 
لمنتخبنا الوطني المهنــدس مهدي علي، قد 

أجرى ثالثة تبديالت في الشوط 
الثاني، حيث أشــرك كًال 
من علي خصيف وعلي 
مبخــوت ومحمد عبد 
الرحمن بدًال من خالد 
وإســماعيل  عيســى 
عبد  وعمر  الحمــادي 

الرحمن.

الوطني  منتخبنــا  ويعــود 
مســاء اليــوم ألداء تدريباته، 

بعــد راحة قصيــرة منحها الجهاز 
معســكره  ضمــن  لالعبيــن،  الفنــي 

الخارجــي المقــام حاليــاً فــي مدينة ســان 
بيــدرو اإلســبانية، اســتعداداً لخــوض غمار 
التصفيات اآلســيوية  الــدور الحاســم مــن 
المؤهلــة إلــى نهائيات كأس العالم روســيا 
2018، والتي ســتنطلق اعتباراً من األول من 
شــهر ســبتمبر المقبل بمشــاركة 12 منتخباً 
تــم توزيعهــا إلى مجموعتيــن، حيث يلعب 
منتخبنا ضمن المجموعــة الثانية إلى جانب 
منتخبات أستراليا، اليابان، السعودية، العراق 
وتايالنــد، فيمــا ضمــت المجموعــة األولى 
منتخبات إيران، كوريا الجنوبية، أوزبكستان، 
الصين، قطر، وســوريا. ويتأهل أول منتخبين 
من كل مجموعة مباشــرة إلى نهائيات كأس 
العالــم روســيا 2018، فــي حيــن يتنافــس 
المنتخبــان الحاصــالن على المركــز الثالث، 
ضمن الملحق اآلســيوي لتحديــد المنتخب 

المتأهــل إلــى الملحق 
العالمــي لمواجهــة ممثل 

الكونكاكاف.
من  بمجموعــة  األبيــض  وخــرج 

الفوائد خالل التجارب الودية الماضية أهمها 
االطمئنان علــى الجاهزيــة البدنية لالعبين 
ومدى اســتفادتهم من الحصــص التدريبية 

مبــاراة  كل  خــوض  وكذلــك  اليوميــة، 
بتشــكيلة مختلفــة ومنــح الفرصة أمام 
أغلب العناصر للوقوف على مســتوياتهم 

باإلضافــة إلــى تطبيــق عــدد مــن الخطط 
والجمل التكتيكية. ويختتم األبيض معسكره 
الخارجــي بــأداء آخــر تجاربــه الودية يوم 
الثالثاء المقبل أمــام فريق يوكام، أحد فرق 
دوري الدرجة الثانية في إســبانيا، حيث من 
المنتظــر أن تعود البعثة إلى البالد فجر يوم 
الخميس، على أن يمنــح الجهاز الفني راحة 
قصيرة لالعبين قبل التجمع مجدداً في دبي، 
إلقامــة معســكر داخلي حتى موعد الســفر 
إلــى مدينة شــانغهاي الصينيــة المقرر يوم 

التاسع عشر من الشهر الحالي.

قــرر االتحاد الدولــي لكرة القــدم (الفيفا)، 
تعييــن طاقم تحكيــم قطــري إلدارة مباراة 
منتخبنــا الوطنــي مع اليابــان، ضمن الجولة 
األولى من الدور الحاسم للتصفيات اآلسيوية، 
والتي ســتقام األول من شهر سبتمبر المقبل 
في اســتاد سايتما 2002، الذي يتسع لحوالي 
63 ألــف متفــرج. ويتكــون الطاقــم من 
عبــد الرحمن إبراهيم الجاســم (ســاحة)، 
طالب سالم المري (مســاعد أول)، سعود 
أحمد ســعود (مساعد ثاٍن)، خميس محمد 
الكــواري (حكم رابــع)، والكوري الجنوبي 
كوانغ جونغ (مقيم للحكام)، ولي هوي ان 

من فيتنام (مراقب للمباراة). 
كما عين «الفيفا» طاقم تحكيم ماليزياً 
إلدارة مبــاراة منتخبنــا مــع أســتراليا، 
ضمن الجولة الثانية التي ســتلعب يوم 
الســادس من الشــهر ذاته، في استاد 

محمــد بن زايــد بنادي الجزيــرة بالعاصمة 
أبوظبي، في تمام الســاعة السابعة والنصف 
مساًء بتوقيت اإلمارات. والطاقم مكون من 
بن يعقوب محمد أميرول (ســاحة)، محمد 
يســري (مســاعد أول)، بــن زينــل عابدين 
(مســاعد ثاٍن)، عبد الوهــاب محمد (حكم 
رابــع)، وعبد اللــه فرخاد من أوزبكســتان 

(مقيــم للحــكام)، واإليرانــي جمــال عميد 
(مراقب للمباراة).

الجديــر بالذكر أن األبيض ســيخوض مباراتي 
الجولتيــن الثالثــة والرابعة في شــهر أكتوبر 
المقبــل، أمــام تايلنــد فــي اإلمــارات يوم 
الســادس مــن أكتوبــر، والســعودية خارج 
أرضــه يــوم الحادي عشــر من الشــهر ذاته، 
فيما يخوض مواجهته الخامســة في اإلمارات 
أمــام المنتخب العراقي يوم الخامس عشــر 
من نوفمبــر المقبل. وفــي 23 مارس 2017 
يســتضيف منتخبنــا نظيــره اليابانــي ضمن 
الجولة السادســة، على أن يلعب في الجولة 
الســابعة يــوم 28 مــارس خــارج أرضه أمام 
منتخب أستراليا، وفي 13 يونيو 2017 سيحل 
ضيفــاً على منتخب تايالند في بانكوك ضمن 
الجولة الثامنة، على أن يعود ليخوض مواجهة 
الجولة التاســعة أمام المنتخب السعودي في 
اإلمارات يــوم 31 أغســطس 2017، قبل أن 
يختتم مشــواره في التصفيــات أمام العراق 

خارج أرضه يوم 5 سبتمبر 2017.
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لم يحســم عبــد العزيــز هيــكل مدافع 
بالنــادي  القــدم  لكــرة  األول  الفريــق 
األهلــي، مســتقبله مع «الفرســان» حتى 
اآلن، مع مفاوضات جادة ومســتمرة من 
إدارة «القلعــة الحمــراء»، لتجديد تعاقد 
الالعــب الذي ينتهــي أوائــل 2017، مع 
وجود عرضين قويين من الشباب والعين، 
للتعاقــد مــع المدافع الدولــي المتواجد 
حالياً في معسكر المنتخب الوطني األول، 
اســتعداداً النطالقة  المقام فــي إســبانيا 
التصفيــات القارية المؤهلــة إلى نهائيات 

كأس العالم بروسيا 2018.
فــي الوقــت الذي دشــن فريــق األهلي 

أمس، معســكره فــي منطقة 
بالقــرب من  بادوريســهوفن 
األلمانيــة،  ميونــخ  مدينــة 
براحة لمدة ثالثة أيام، منحها 

الروماني كوزمين المدير الفني 
لالعبين، على أن يباشــر الفريق 

تدريباتــه بعــد غــٍد االثنين، في 
المعســكر  من  األخيــرة  المرحلــة 

اإلعــدادي الــذي بــدأ مــن دبــي، ثم 
إيطاليــا، ويختتم بألمانيا، قبل العودة إلى 
دبي في 20 أغســطس الجاري، اســتعداداً 

الستحقاقاته المحلية.
كان األهلي، قد اختتــم تدريباته أول من 

الفريق  أمس، في معســكر 
بمدينــة بورنيكو اإليطالية، 
المــدرب  اخضــع  حيــث 
الذين  الالعبيــن  كوزميــن، 
شاركوا في المباراة األخيرة، 
إلى تدريبات خفيفة اشتملت 
الخفيفة  اإلحمــاء  تمارين  على 
وتفكيــك العضــالت، بينما أجرى 
بقية الالعبين الذين لم يشــاركوا في 
المبــاراة، تدريبــات لياقــة بدنية وجري 
حول الملعب، وقفز حواجز، وانتقلوا بعد 
ذلك إلــى تطبيق بعــض الخطــط الفنية 
والتكتيكية والتســديد والتمريرات. يذكر 

أن األهلــي، خاض مباراتيــن وديتين في 
المرحلــة الثانية من المعســكر الخارجي 
فــي إيطاليــا، حيث فــاز فــي األولى -2

1 علــى فريــق الشــباب تحت 21 ســنة 
بنادي انترميالن اإليطالي، وخسر المباراة 
الثانيــة من انتراخت فرانكفورت األلماني 
بهدف وحيد، وأشــرك المــدرب كوزمين 
فــي التجربتين، عدداً كبيــراً من الالعبين 
الختبارهــم، ونجح الالعبــون في تطبيق 
الخطــط التــي لقنها لهــم فــي التمارين 

اإلعدادية. 

■ عمر عبد الرحمن في محاولة للتصويب على مرمى ليفانتي |  تصوير : هشام تيكنوين 

■ محمود الماس |  البيان

■ من مباراة حتا والعربي القطري |  البيان 

حقــق الفريق األول لكرة القدم بنادي حتا 
مســاء أول من أمــس، الفــوز على فريق 

العربــي القطــري 0-1، في 
الوديــة  المباريــات  ثالــث 
ضمــن معســكر اإلعداد في 
مدينة بادجونجــر األلمانية، 
الفريــق  اإلعصــار  وتجــاوز 

القطــري بهدف أحرزه الالعب 
ماهر جاسم، في مباراة شهدت 

الكثيــر من النديــة واإلثارة، أثبت 
خاللهــا العبو حتــا تألقهــم. ويواجه 

القطري،  الخــور  اليــوم فريــق  اإلعصــار 
فــي إطار اســتعداداته للموســم الجديد، 
وســتتبقى أمــام حتا مباراتان قبــل انتهاء 
فترة المعســكر التي تستمر حتى يوم 14 

من الشهر الجاري، ومن المتوقع أن يلتقي 
الفريــق مع دبــا الفجيرة يــوم 9، وفريق 
الشــارقة يوم 12 من الشــهر الجاري قبل 

العودة إلى الدولة.
وأثبــت اإلعصار خــالل فترة 
في  مشــاركته  أن  المعســكر، 
دوري الخليــج العربــي خالل 
الموســم الجديد ستكون قوية، 
وذلك بعد أن اســتهل مبارياته 
الودية فــي ألمانيــا بالفوز أمام 
فريق يــان ريغنســبورغ األلماني 
بثالثة أهــداف مقابل هدف، وخاض 
المبــاراة الودية الثانية أمام هرفاتســكا 
األلمانــي أحد فرق الدرجــة الرابعة التي 
ألغيت ألســباب فنية بعد انتهاء الشــوط 
األول لصالــح حتا 6-0، ليفوز أمام العربي 

القطري في المباراة الثالثة أخيراً 0-1. 
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■ عمر عبد

فــي  األبيــض  يخــوض 
مباراة  الصيني  معســكره 
دوليــة ودية أمــام نظيره 
الشــمالية،  كوريا  منتخب 
المواجهــة  قبــل  وذلــك 
المرتقبــة أمــام المنتخب 

الياباني في طوكيو.

FA

■ اختبار ناجح لمنتخبنا في اسبانيا
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انتشــر عبر مواقــع التواصــل االجتماعي، 
فيديــو قصير لالعبــي الفريق األول للكرة 
بنــادي الوصــل، البرازيليين كايــو وفابيو 
ليما، وهما يقلدان المعلق الكروي الشهير 

فارس عوض.
لقــي الفيديو رواجــاً كبيراً بيــن جماهير 
الكــرة اإلماراتية، خاصــة وأن كايو وليما 
معــروف عنهمــا «خفــة الــدم»، وحبهما 

الشديد إلى الضحك.
الطريف أن أيا من الالعبين ال يعرف الكثير 
عن اللغة العربية أو اإلنجليزية، لذا حاوال 
االرتجال في التقليد، باستخدام كلمات من 
لغتهما األصلية وهي البرتغالية، مع إضافة 

كلمــة «يا ربااااه» المشــهور بهــا المعلق 
الناجح فارس عوض.

يجيــد فابيــو فيرجينيو دي ليمــا المولود 
فــي 30 يونيــو 1993، اللعب فــي مركز 
خط وســط الهجومي، ويلعب أيًضا كجناح 
هجومي أيمن أو أيســر، ويملك مســيرة 

كبيرة مع الساحرة المستديرة.
أمــا كايو كانيدو كريا، فيرتدي الرقم 7 مع 
الوصل، ويلعب في خط الهجوم، وهو من 

مواليد يوم 9 أغسطس عام 1990.
الجديــر بالذكــر، أن الالعبيــن يتواجدان 
حاليــاً مع معســكر الوصــل الخارجي في 
مدينــة نورمبرغ األلمانيــة، ضمن برنامج 

تحضيرات «الفهود» للموســم الجديد من 
مسابقات المحترفين.

من المقرر أن يخــوض الوصل 4 مباريات 
وديــة خالل فتــرة معســكره الحالية، مع 
فــرق متدرجة القــوة، لتحضيــر الالعبين 
بدنيــاً وفنيــاً للموســم المقبــل، والــذي 
ينتظر فيه الوصل، منافســة قوية من فرق 
المقدمة، بعدما أعد الجميع عدته بالتعاقد 
مع العبين مميزين.  دبي- البيان الرياضي

■ فابيو ليما في إحدى المباريات

■ فريق الشباب بزي «البينت بول»

ليــس المقصــود دائماً من المعســكرات 
الخارجيــة لألنديــة، الجديــة وااللتــزام 
بالتدريبات والمباريات فقط، ولكن أيضاً 
الخــروج بالالعبيــن من ضغوط موســم 
لخوض  طويــل منتــٍه، وتأهيلهم نفســياً 
موسم جديد، يحمل في طياته العديد من 
التحديــات الصعبة والقويــة التي تحتاج 
العبين من طــراز قتالي خاص، ومؤهلين 
بدنياً وفنياً ونفســياً، ولذا كان طبيعياً أن 
نــرى جوانــب وأجواء طريفــة في بعض 
معســكرات األنديــة للخروج مــن حالة 
الملــل الذهنــي الذي يمكــن أن يصيب 
الالعبيــن من تتابــع التدريبــات اليومية 

بشكل مكثف.

عــادة ما يبــدأ الجهاز الفنــي بالتركيز 
على الجانب النفسي قبل البدني في مثل 
تلك المعســكرات، ويظهر ذلك من خالل 
اختيار مكان المعســكر الخارجي، والذي 
يراعى فيه بعده قليًال عن الحياة المدنية، 
ليعيش الالعبون أجواء هادئة تســاعدهم 
على االســترخاء والتركيز فــي التدريبات 
التي يبني عليهــا الجهاز الفني طموحات 
موســم كامل، باإلضافة إلــى أن األجهزة 
الفنية تضــع في مخططها اإلعدادي، غنى 
مكان المعسكر بالمناظر الطبيعية الرائعة، 
ليكون العمل وســط واحة نفســية تمنح 
الجميع الســكينة، مع إمكانية اســتخدام 
تلــك الطبيعــة فــي التدريبــات أو فــي 
تنظيم رحالت ســريعة لالعبين خالل أيام 

الراحات وسط التدريبات والمباريات.

اختــار نــادي الوحدة، مكانــاً جميالً في 
ليقيــم  اإلســبانية،  برشــلونة  مدينــة 
معســكره الخارجــي، وكانــت المناظر 
الطبيعية حاضرة وبقوة في كل تدريبات 
الفريــق، وأجبــرت المرافــق اإلعالمي 
لبعثة الفريق، إلى التقاط أكثر من صورة 

رائعة.

تظهر الصــورة الرائعــة، العبي الوحدة 
وهــم يمارســون تدريب الجــري خالل 
المعســكر، وتنعكــس صورتهــم كاملة 
على ســطح الماء، ليبدو الالعبون كأنهم 
لموســم  حضيــراً  صورهــم  يســابقون 
ينتظــره عشــاق «العنابــي»، أمــالً في 

تحقيق البطوالت.

فاجأ الجهــاز الفني للفريــق األول لكرة 
القدم بنادي الشــباب، بقيــادة المدرب 
الهولنــدي فريــد روتن، العبــي فريقه، 
بتجاوز حدود المعسكر، ونقل التدريبات 
إلــى وســط غابات هولنــدا، اســتعداًدا 
للموســم المقبل، ليتم تقســيم الالعبين 
إلى فريقين، تنافسا فيما بينهما من خالل 

لعبة «البينت بول».
جرت المنافســة بين الفريقين، في إطار 
من الحمــاس والجدية، بمشــاركة أفراد 
الجهازيــن الفنــي واإلداري فــي بعثــة 
الفريق، بهدف إخــراج البعثة من أجواء 

الروتين اليومي للمعسكر.

اســتوقفتنا لقطتــان لكوزميــن خــالل 
معســكر األهلــي فــي مدينــة برانكو 
اللقطــة األولى، يؤدي  بإيطاليــا، وفي 
باللياقــة  تدريبــات خاصــة  كوزميــن 
البدنيــة مثله مثل الالعبيــن، وبمنتهى 
الجديــة، وهو ما ينعكــس إيجاباً على 

الالعبين الذين يحذون حذوه.

أمــا اللقطة الثانيــة، فتظهــر كوزمين 
وهو يالعــب أحد الــكالب في ملعب 
التدريب، وكان خالل فيديو قصير، بث 
على موقــع تويتر، ويلقي فيه المدرب 
الرومانــي، كــرة صغيرة إلــى الكلب، 
والذي يســرع ليعود بهــا إلى المدرب 

الروماني.

حــرص غانــم الهاجري عضــو مجلس 
إدارة نــادي العين الرياضــي الثقافي 
القائم بإدارة شركة العين لكرة القدم، 
علــى حضور مبــاراة العيــن وبولونيا 
اإليطالــي الودية التي جــرت مؤخراً، 
ولكنها لم تكتمل، بعدما ألغاها حكم 
المبــاراة، فــي بداية شــوطها الثاني، 

بسبب األمطار.
تواجــد الهاجري، في مدرجات ملعب 
المباراة، مع أعداد قليلة من الجماهير 
التــي كانت حاضرة هذا اللقاء، ويبدو 
في اللقطة، وهو مشــغول في ترتيب 
بعض األمور اإلدارية لمعسكر الفريق.

لم يجد الهولنــدي تين كات مدرب 
الجزيرة، سوى عاصمة بالده الجميلة 
أمســتردام، ليصطحب العبيه خاللها 
في جولة سياحية، زاروا فيها العديد 

من األماكن رائعة الجمال.
تولى تين كات، القيام بمهام المرشد 
الســياحي خالل تلك الجولة، ألغلب 

الالعبين، وهو مــا يظهر في اللقطة 
األولى، والتي يطلــع فيها على أحد 
المنشورات الســياحية، وفي اللقطة 
الثانية، مجموعة مــن وفد الجزيرة، 
يتناقشون حول وجهتهم المقبلة في 

العاصمة الهولندية.

ظهر قوس قزح في سماء مباراة األهلي 
وفريق الشباب بنادي انتر ميالن تحت 
21 ســنة الودية، والتي انتهت لمصلحة 
األهلــي 1-2، وكانــت أولــى تجــارب 
األهلي الودية، ما دفــع الجماهير إلى 
التفاؤل بتحقيق «الفرسان» للمزيد من 

اإلنجازات في الموسم المقبل.

المعروف أن األهلي ســوف يدافع عن 
لقبــه كبطل لــدوري الخليــج العربي 
للمحترفين، وكذلك ســوف يشارك في 
دوري أبطــال آســيا 2017، إلى جانب 
رغبته في الفوز بــكأس رئيس الدولة، 

وكأس الخليج العربي.

قطع المشــجع النمســاوي جارانيتش 
والتر هو وعائلته مســافة 50 كليومتراً 
لمشاهدة فريق الشارقة وذلك بمجرد 
معرفته بوجــود بعثة نادي الشــارقة 
في النمســا. وذكر المشجع النمساوي 
أن ســر تشــجيعه لفريق الشارقة هو 
حبه إلمــارة الشــارقة بشــكل خاص 
ودولــة اإلمارات بشــكل عــام، وقال 
إن البدايــة كانت عندما زار الشــارقة 
ألول مرة وتعــرف خاللها إلى مروان 
الســركال، عضــو مجلــس إدارة نادي 
الشــارقة الســابق، وبعدهــا توالــت 
الزيارات لإلمارات حتى أصبح وعائلته 
يعشــقون الدولــة وكنتيجــة طبيعية 

لحبه لالمارات والشــارقة وكونه العبا 
محترفا سابقا ومن عائلة رياضية شجع 
فريق الشــارقة وظــل يتابــع اخباره 
عن بعد. ومجرد ســماعه بخبر وجود 
البعثة في النمســا حرص هو وعائلته 
على الحضور لزيارة البعثة ومشاهدة 
فريقه ألول مرة. ونتيجة لهذا العشق 
يقــول جارانيتش: «لقد اخترت اســم 
 UAE) اإلمارات رقم للوحة ســيارتي
1)». وكان في استقبال المشجع خالل 
زيارتــه للبعثــة، أحمد مبــارك، مدير 
فريــق الشــارقة، الذي ثمــن مبادرته 
وزيارتــه للبعثــة معرباً عن ســعادته 
لوجــود مشــجع للفريق في النمســا 
وهذا شــيء يدعو للفخــر ويدل على 
السمعة الكبيرة التي يحظى بها فريق 

الشارقة في داخل الدولة وخارجها.

وقدم أحمد مبارك الدعوة للمشــجع 
النمســاوي لحضــور المبــاراة الودية 
القادمــة أمام فريق قيصري ســبورت 
التركــي كما طلب منه أن يزور النادي 
لإلمــارات.  القادمــة  زيارتــه  خــالل 
وجوده  النمساوي  المشــجع  واستغل 
مع بعثة الشارقة وحرص على مصافحة 
الالعبين والتقاط الصور التذكارية هو 
وعائلتــه معهــم وقال إنــه يتمنى أن 
يرى ابنــه الصغير والوحيد العب كرة 
قــدم محترفاً اســمراراً لمــا كان عليه 
جده ووالــده. من جهــة أخرى، وقع 
الملك رســمياً مــع البرازيلــي ديغاو 

مدافع الهالل الســعودي، وذلك ضمن 
استعدادات الملك للموسم الجديد.

فــي ســياق متصــل، اختتــم الفريق 
استعداداته لمباراته الودية األولى في 
السادسة من مساء السبت أمام قيصر 
ســبورت التركي الذي يقيم معســكراً 
إعدادياً بالنمســا خاض فيه 3 مباريات 
ودية حتى اآلن وتعتبــر مباراته أمام 
الشــارقة الرابعــة له. الجديــر بالذكر 
ان الفريــق التركي يضم في صفوفه 7 
محترفين أجانب يشــكلون قوة كبيرة 
مما يضيف قيمة فنيــة كبيرة للفريق 
الــذي ينشــط ضمــن صفــوف أندية 

الدرجة الممتازة بتركيا. ■ المشجع النمساوي وعائلته  |  البيان
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يواجه باريس ســان جرمان حامل الثالثية 
المحلية الموســم الماضي في فرنسا ليون 
وصيف مســابقة الكأس اليــوم في مدينة 
كالغينفورت النمســاوية في مباراة كأس 

األبطال الفرنسية.
وتجمــع هذه المبــاراة ســنوياً بين بطل 
الدوري وبطل الكأس، وهي المرة الثامنة 
التي تقــام فيها خارج الحدود الفرنســية 
بعــد مونتريال (مرتــان)، رادس (تونس)، 
طنجــة (المغــرب)، نيويــورك، ليبرفيــل 

وبكين.
وتغيــرت أمور كثيرة فــي فريق العاصمة 
الفرنسية، الذي استغنى مالكوه القطريون 

عــن المــدرب الفرنســي لــوران بــالن، 
واستعانوا بخدمات اإلسباني اوناي ايمري، 
الذي قاد إشبيلية إلى إحراز لقب الدوري 
األوروبــي (يوروبا ليغ) مع إشــبيلية في 

المواسم الثالثة الماضية.
وعزز ســان جرمان صفوفه بأربعة العبين 
جدد هم البولندي غريغورز كريشــوفياك 
والبلجيكــي توماس مونييــه واألرجنتيني 
جيوفاني لو سلســو، والفرنســي حاتم بن 
عرفــة، في حين يبدو المهاجم اإلســباني 
خيســي من ريال مدريد في الطريق إليه 
باريس- أ ف ب أيضاً.  

أعلن نــادي ميــالن اإليطالي أن رئيســه 
سيلفيو برلوسكوني وافق على توقيع عقد 
مبدئي مع كونســرتيوم صيني للتخلي له 
عن 99 في المئة من أســهم النادي أمس 

الجمعة.
 وكانت شــركة «فينيفست» القابضة التي 
يملكها برلوســكوني وتملــك نادي ميالن 
بــدأت المفاوضات لبيع النــادي في مايو 

الماضي. 
 وأكد البيان بأن قيمة الصفقة ستبلغ 740 
مليون يورو وقد تم التوقيع بحضور دانيلو 
بيليغرينو رئيس شركة «فينيفست» وهان 

لي ممثل المستثمرين الصينيين.

 ويمــر ميالن بفترة صعبة في الســنوات 
المســابقات  عــن  وســيغيب  األخيــرة 
األوروبيــة في الموســم الجديــد بعد أن 
احتــل مركزاً فــي وســط الترتيب ضمن 

الدوري المحلي.
 وأزمة ميالن ليســت محصــورة بالنتائج 
فقــط إذ عانى مادياً ألنه ســجل خســائر 
بأكثر مــن 90 مليون يورو خالل موســم 
2015-2014 كمــا تبلغ ديونه 250 مليون 
ميالن - أ ف ب يورو. 

أعلنــت لجنة األخــالق التابعــة لالتحاد 
الدولي لكرة القدم أمس أن رئيس الفيفا 
جاني انفانتينو لم «يخــرق قوانين لجنة 

األخالق»، وقررت إغالق هذا الملف.
 وقالــت لجنة األخالق «بعــد تحقيقات 
تمهيدية ورسمية، قررت غرفة التحقيقات 
التابعــة للجنــة األخــالق أن تغلــق هذا 
الملــف المتعلــق برئيــس فيفــا جانــي 
انفانتينــو».  وكانــت التحقيقات تتمحور 
حــول رحالت طيــران قام بهــا انفانتينو 
باإلضافة إلــى اختالف في وجهات النظر 
بمــا يتعلــق بقضية تعاقد بيــن انفانتينو 
جنيف - أ ف ب وفيفا.  

اســتبعد االتحــاد األوروبــي لكــرة القدم 
(يويفا) رســمياً الالعب األرجنتيني ليونيل 
ميســي نجم نادي برشــلونة مــن القائمة 
النهائية للمرشــحين لجائــزة أفضل العب 
فــي أوروبــا. وضمت الالئحة التــي أعلنها 
األوروبي  االتحاد 
علــى  للتنافــس 

ثالثة العبين من العاصمة اإلسبانية مدريد، 
للمنافســة علــى اللقــب وهــم البرتغالي 
كريســتيانو رونالدو والويلزي غاريث بيل 
العبي ريال مدريد اإلســباني إضافة لهداف 
كأس األمــم األوروبيــة الفرنســي أنطوان 
غريزمــان العــب نــادي العاصمــة اآلخر 

أتلتيكو مدريد.
وجرى اختيار الالعبين المرشــحين بعد 
أن قــدم صحافيون من كل االتحادات الـ55 

األعضــاء في اليويفا قوائــم أولية تضم كل 
منهــا أفضل خمســة العبين خالل موســم 
2015 / 2016 طبقاً لوجهة نظر كل صحافي. 
وجرى اختيــار الالعبين الثالثــة من قائمة 
مختصرة ســابقة أعلنها االتحــاد األوروبي 
الشهر الماضي وضمت عشرة مرشحين هم 
واألرجنتيني  سواريز  لويس  األوروغواياني 
ليونيل ميســي العبا برشــلونة اإلســباني، 
واإليطالي جيانلويجــي بوفون العب نادي 

يوفنتــوس حامل لقب الــدوري اإليطالي، 
والمدافــع البرتغالي كليبــر بيبي الحاصل 
مع ريــال مدريد على لقــب دوري أبطال 
أوروبــا ومنتخــب بالده علــى كأس يورو 
2016، إضافة الســتبعاد األلمانيين مانويل 
نويــر وتوماس مولــر العبي نــادي بايرن 
ميونيخ، إضافة لتونــي كروس العب نادي 
ريال مدريد، وثالثتهــم وصلوا لقبل نهائي 

التــي أقيمت  كأس األمــم األوروبية 

في فرنســا في يونيو الماضي وتوج بلقبها 
المنتخــب البرتغالي، إثر فوزه في المباراة 
النهائيــة على المنتخب الفرنســي صاحب 
األرض. وســيجرى تتويــج أفضل العب في 
أوروبا خــالل حفل قرعة دور المجموعات 
لبطولــة دوري أبطــال أوروبــا المقرر في 

موناكو في 25 أغسطس الجاري.

أوقعت قرعة الــدور الفاصل المؤهل 
لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم، التي سحبت أمس

الجمعة في مدينة نيون السويسرية، 
فريق مانشستر ســيتي اإلنجليزي في 

مواجهة ستيوا بوخارست الروماني.
ويخــوض مانشســتر ســيتي، الذي 
يبدأ الموســم المقبل مشــواره تحت 
قيادة مديره الفني الجديد جوســيب 
غوارديوال، مباراة الذهاب على ملعب 
الفريق الروماني، بينما يحتضن ملعب 

مانشستر مباراة اإلياب.
عــن  أيضــاً  القرعــة  وأســفرت 
مــع  اإلســباني  فياريــال  مواجهــة 
موناكو الفرنســي، في حيــن أوقعت 
البرتغالي في مواجهة  القرعة بورتــو 
رومــا اإليطالــي لتكــون واحــدة من 
أقــوى مباريات الجولــة، بينما يلتقي 
بوروســيا مونشنغالدباخ مع يانغ بويز 

السويسري.
وفي باقــي مباريات الدور الفاصل، 
يلتقي أياكس الهولندي مع روســتوف 
رازغــراد  ولودوغوريتــس  الروســي 
البلغاري مع فيكتوريا بلزن التشــيكي 
وسلتيك االســكتلندي مع هابويل بير 

شيفا وكوبنهاغن الدنماركي مع أبويل 
نيقوسيا القبرصي ودوندالك األيرلندي 
مــع ليغيا وارســو البولنــدي ودينامو 
ســالزبورغ  مــع  الكرواتــي  زغــرب 

النمساوي.
وتقام مباريــات الذهاب يومي 16 

و17 أغســطس الجــاري، بينمــا تقام 
مباريــات اإلياب يومــي 23 و24 من 

الشهر نفسه.

وســحبت أمس أيضاً، في مدينة نيون 

قرعــة الملحــق المؤهل إلــى دور 
الدوري  المجموعــات في مســابقة 
األوروبي «يوروبا ليغ» لكرة القدم.

وتلــوح في األفق مواجهة ثأرية بين 
وست هام يونايتد اإلنجليزي واسترا 
جورجيــو الرومانــي، والذي تخطى 

الهامرز في الــدور الثالث لتصفيات 
البطولة عينها العام المنصرم.

مواجهات  عــن  القرعــة  وأســفرت 
كبيــرة، حيث تقام مباريات الذهاب 
في 18 أغســطس، واإليــاب في 25 

منه.

■ غوارديوال يبدأ مهمته في دوري أبطال أوروبا بمواجهة صعبة لمانشستر سيتي  |  أرشيفية

م نادي برشــلونة مــن القائمة 
رشــحين لجائــزة أفضل العب 
ـا. وضمت الالئحة التــي أعلنها 
األوروبي  االتحاد 
ى عل س

كأس األمــم األوروبيــة الفرنســي أنطوان 
غريزمــان العــب نــادي العاصمــة اآلخر 

أتلتيكو مدريد.
وجرى اختيار الالعبين المرشــحين بعد 
55 ال االتحادات كل من صحافيون دم ق أن

مختصرة ســابقة أعلنها االتحــاد األوروبي 
الشهر الماضي وضمت عشرة مرشحين هم 
واألرجنتيني  سواريز  لويس  األوروغواياني 

ليونيل ميســي العبا برشــلونة اإلســبا
نا العب بوفون ي جيانلويج واإليطالي

ةةفة الســتبعاد األلمانيين مانويل  2016، إضا
نويــر وتوماس مولــر العبي نــادي بايرن 
ميونيخ، إضافة لتونــي كروس العب نادي 

ــأوروبا خــالل حفل قرعة دور المجموعات
لبطولــة دوري أبطــال أوروبــا المقرر في 

موناكو في 25 أغسطس الجاري.
االتحاد 

س علــى لللتناف 55ـ55ـس  واإليطالي جيانلويجــي بوفون العب ناــأن قــدم صحافيون من كل االتحادات ال لللتنافــس

ي
اني، 
ادي

ي ي
ريال مدريد، وثالثتهــم وصلوا لقبل نهائي 

التــي أقيمت  كأس األمــم األوروبية 

ي ي

كأس األمــمادي 
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أشــادت نــورة الســويدي، رئيســة لجنة 
الرياضة النسائية اإلماراتية، مديرة االتحاد 
النسائي العام، بنجاح مهرجان سمو الشيخ 
منصور بــن زايد، وببطولة العالم لســمو 
الشــيخة فاطمــة بنت مبارك للســيدات، 
وأكــدت أن دعم ســمو الشــيخة فاطمة 
بنت مبــارك للمهرجــان عامــة، وبطولة 
«أم اإلمارات العالمية للســيدات» خاصة، 
مــا هــو إال ترجمة لالهتمــام البالغ الذي 
توليه ســموها برياضة المــرأة في الدولة 
بشــكل عام، وحرصها على دعم ومؤازرة 
ومســاندة سموها للفتاة اإلماراتية، إلبراز 

نشاطها كعنصر فعال في المجتمع.

وقالــت نورة الســويدي مديــرة االتحاد 
العام، رئيســة لجنــة اإلمارات  النســائي 
للرياضة النسائية، إن اهتمام سمو الشيخة 
فاطمة بنت مبارك «أم اإلمارات» وحرص 
ســموها ودعمهــا ومؤازرتها ومســاندتها 
كان لــه المردود اإليجابــي في ما وصلت 
إليه المرأة اإلماراتية في شــتى المجاالت 
السيادية  المناصب  باحتاللها أعلى وأرقى 

في الدولة.

التنفيذي  الرئيس  صرح نيكوالس كوردي، 
لمضمار كالمبنبــورغ أن مهرجان الخيول 
العربية األصيلة انتقــل إلى الدنمارك في 
توقيــت مثالــي ونموذجي هذا األســبوع 
الــذي يشــهد تنظيــم فعاليــات كثيــرة 
للفروســية فــي مضمار كالمبنبــورغ من 
بينهــا تنظيم ديربي الدنمــارك والديربي 
االســكندنافي المفتوح، وقــدم نيكوالس 
الشــكر إلى سمو الشــيخ منصور بن زايد 
آل نهيــان نائــب رئيس مجلــس الوزراء 
وزير شــؤون الرئاسة على رعايته الكريمة 
ودعمــه للخيــول العربيــة األصيلــة مما 
كان له األثر الكبير في االنتشــار الواســع 

لهــا فــي مختلف قــارات العالم، مشــيراً 
إلــى أن الدنمــارك مثل كل الــدول التي 
حظيت بإقامة فعاليات المهرجان العالمي 
للخيول العربية األصيلة، أخذت تهتم أكثر 
بالسالالت العربية من الخيول وبدأ المالك 
مــن األوروبييــن عمومــاً، االهتمام بهذه 
الخيــول، وتوقع كــوردي نجاحاً يناســب 
ســمعة المهرجان في مضمــار الدنمارك 

العريق.

أعرب معالي سهيل بن محمد فرج فارس 
المزروعي وزيــر الطاقة، العضو المنتدب 
لشــركة االســتثمارات البتروليــة الدولية 
«آيبيك» عن سعادته بالنجاح الذي حققه 
مهرجان سمو الشــيخ منصور بن زايد آل 
نهيــان العالمي للخيــول العربية األصيلة 
والصدى الذي يتركه في المحافل الرياضية 

وسباقات الخيل.
فــي  كأس  تخصيــص  أن  معاليــه  وأكــد 
المهرجــان باســم «أم اإلمــارات» ســمو 
الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد 
النســائي العام الرئيســة األعلى لمؤسسة 
التنمية األســرية رئيســة المجلس األعلى 

لألمومــة والطفولــة، هــو تقديــر لدور 
ســموها في رعاية كل نشــاط من شــأنه 
للتراث  الــوالء  االنتماء وترســيخ  تعميق 
اإلمــارات  لدولــة  والحضــاري  الثقافــي 

العربية المتحدة.

وقال معاليه: نحن فخورون بالشــراكة مع 
مهرجان سمو الشــيخ منصور بن زايد آل 
نهيــان العالمي للخيــول العربية األصيلة، 
والتــي تأتي فــي إطار التأكيــد على دور 
ومكانــة آيبيــك كشــركة عالميــة رائدة 
مرتبطــة بتاريــخ وتراث دولــة اإلمارات 

العربية المتحدة.

ارتبطت الكرة الخليجية بالكرة 
البرازيلية منذ زمن بعيد بصفة 
عامــة واإلماراتيــة على وجه 
الخصــوص، كونها الرائدة ولها 
المكانة الرفيعــة لتربعها على 
قمة الهرم الكروي في العالم.. 
فقد لعــب البرازيليــون دوراً 
مهماً في نقل اللعبة بالمنطقة 
وتأتي  كروية،  متعــة  لتجعلها 
البرازيل كواحدة من أهم دول 
العالم التي تبوأت القمة برغم 
بعض العقبــات والعثرات، إال 
أنهــا ما زالت تنجب المواهب 
والنجــوم على مــدار العصور، 
وقدمــت أجمل فنــون اللعبة 
اســتمتع  مجانية  دروس  مــن 
بهــا الجمهــور فــي كل بقاع 
األرض، فعالقتنــا معها قديمة 
منذ السبعينيات، فقد ساهموا 
بدرجة كبيرة في رفع مستوى 
اللعبة، وقــد ارتبطنا بهم منذ 
أيــام الجوهــرة بيليــه عندما 
قــاد أول فريــق برازيلــي هو 
سانتوس الشهير وكانت البداية 
زيارة  لنــا.. وجاءت  الحقيقية 
الجوهــرة الســوداء بيليه إلى 
اإلمــارات 19 فبراير عام 73، 
فلقــد زارنا أكثــر من 7 مرات 
نذكرها مــع انطالقة أولمبياد 
ريو دي جانيــرو، حيث بدأت 
بمنافسات كرة القدم، فمن منا 
ينسى ذلك الرجل األسمر الذي 
لم يملك حــذاًء رياضياً وعمل 
ماســحاً لألحذية ثم تحول إلى 
أشــهر نجم كروي وأســطورة 
للرياضــة.  ووزيــراً  كرويــة 
ونذكره هــذه األيام ألن جزءاً 
مــن ثقافتنــا الكروية ســببها 
الذكريات  أجمــل  فما  بيليــه، 
الجميلــة التي عرفناها فاســم 
الجوهرة السوداء ارتبط معنا، 
فلم تنجب المالعب إلى يومنا 
هذا مثله ليصبــح رمزاً تفتخر 
به كل شــعوب العالــم.. والله 

من وراء القصد

يحتضن مضمــار كالمبنبــورغ العريق في 
اليوم  «كوبنهاغــن»  الدنماركية  العاصمــة 
مهرجان ســمو الشــيخ منصور بن زايد آل 
العربيــة األصيلــة، بإقامة  نهيــان للخيول 
للفرســان  ســباق مونديال «أم اإلمارات» 
المتدربين على كأس ســمو الشيخة فاطمة 
بنت مبارك ضمن فعاليات النسخة الثامنة 
لمهرجان سمو الشــيخ منصور بن زايد آل 
نهيان العالمــي للخيول العربيــة األصيلة، 
وذلــك بتوجيهــات ســمو الشــيخ منصور 
بــن زايــد آل نهيــان نائب رئيــس مجلس 
الوزراء وزير شــؤون الرئاسة، ودعم سمو 
الشــيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد 
النســائي العام الرئيســة األعلى لمؤسسة 
التنمية األســرية رئيســة المجلس األعلى 
لألمومــة والطفولــة «أم اإلمارات»، ضمن 
المهرجــان العالمي والذي يتضمن جوهرة 
تــاج الشــيخ زايد بــن ســلطان آل نهيان 
وبطولــة العالــم لســمو الشــيخة فاطمة 
بنــت مبــارك للســيدات «إفهــار» وكأس 
زايــد وكأس مزرعة الوثبة ســتد والمؤتمر 
العالمي لســباقات الخيول العربية وجوائز 

دارلي التقديريــة «أم اإلمارات» بهوليوود 
وبطولة العالم للفرسان المتدربين بإشراف 
االتحــاد الدولي لســباقات الخيول العربية 
األصيلة «إفهــار» إلى جانب كأس مهرجان 
ســمو الشــيخ منصــور بن زايــد آل نهيان 
«المفتوح»، وكأس ســمو الشــيخة فاطمة 
بنت مبارك للقدرة للسيدات، تحت إشراف 
االتحاد الدولي للفروســية، وتحت شــعار 

«عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة».

وتبدو المنافسة قوية بين 10 من الفرسان 
والفارســات في واحد من أعرق المضامير 
بضاحيــة المورقة شــمال كوبنهاغن والذي 
يســتضيف أيضا اليوم سباق رئيس الوزراء 

الدنماركي، ويقام الســباق لمســافة 1400 
متــر وجائزته 148 ألف كرونــة دنماركية 
«20 ألف يورو»، ويتطلع جميع الفرســان 
للفوز في هذا السباق وبلوغ النهائي المثير 

الذي يقام في ابوظبي نوفمبر المقبل. 
والفرســان المشــاركون هــم اإليطالي 
دانيال ســيبوني صاحب الـ 20 سنة، حصل 
علــى رخصــة ركــوب الخيــل هــذا العام 
وحقق أهم انتصاراته في مدينة غروســيتو 
اإليطاليــة علــى مضمار ســييلو روخو، أما 
األيرلندي روب فيزباترك «24سنة» حصل 
علــى الرخصة قبل 5 ســنوات وحقق أهم 
انتصاراتــه في عــام 2014 في ايشــكياوا، 
ويقاربــه فــي العمــر البرتغالــي مانويل 
فرنانديــز الــذي حصل علــى الرخصة عام 

2014 وحقــق أهــم انتصاراته هــذا العام 
فــي نيويورك على مضمــار الكوت دازور، 
وســيكون الدنماركي فرانسيس اويرو أمل 
البلــد المضيف ويبلغ من العمر 28 ســنة 
وحقــق أهم انتصاراته فــي نفس المضمار 
عام 2012.  وتبدو المنافســة مثيرة وقوية 
في وجود 6 فارســات هن السويدية فاني 
اولســون «23 ســنة التي بدأت مشاركاتها 
الرســمية بعــد نيــل الرخصة عــام 2010 
وحققت أهم انتصاراتها هذا العام وتعتبر 
تجربتهــا كبيرة في ركوب الخيل من خالل 
عدد مشــاركاتها، وسبقتها في المشاركات، 
ديناروسكي  كارولين  البولندية  منافســتها 
التي شاركت رســميا ألول مرة عام 2007 

وهي مولودة في 1983. 

■ مهرجان  منصور بن زايد  حقق نجاحات عالمية  كبيرة  |    البيان

■ لقطة جماعية للمسؤولين والمشاركين في سباقات مونديال الشيخة فاطمة

تنطلــق اليــوم علــى مضمار أســكوت 
اإلنجليزي ســباقات ســوق دبي الحرة 
لــكأس شــيرجار للخيول، التــي ترعى 
أشواطها الستة سوق دبي الحرة الحائزة 
على العديد من الجوائز العالمية. ويعد 
الحــدث الذي تشــارك فيــه كوكبة من 
الفرســان الدولييــن من أبرز ســباقات 
فرق الفرســان فــي العالــم، وتتنافس 
فيه أربعة فرق هــي بريطانيا وايرلندا، 
أوروبا، ذا ريســت أوف ذا ورلد وفريق 
الفتيــات، ويتكون كل فريــق من ثالثة 

فرسان.

يقــود فريق الفتيات الفارســة الكندية 
المتألقة ايما جين ويلسون، التي تسجل 
خامس مشــاركة لها في كأس شيرجار، 
وذلك عقب نجاحهــا العام الماضي في 
قيــادة فريقها إلحراز اللقب الذي أفلت 
منهــا بفــارق ضئيل في موســم 2014، 
وقالت ويلســون: «كان أجمل شيء في 
الفوز الذي تحقق العام الماضي أنه جاء 
بعــد الجهود الكبيرة التــي بذلناها في 
العام الذي سبقه ، وكنا سعداء بالعودة 

مجدداً وانتزاع الفوز في 2015».

وتطمــح ويلســون أيضاً للفــوز بجائرة 
أليســتير هاجيس للســرج الفضي الذي 
ُيمنح للفارس الذي يجمع أكبر عدد من 
النقــاط خالل اليــوم، وأضافت: «أرغب 
فــي الفــوز بالســرج الفضي الــذي كاد 

أن يكــون من نصيبي قبــل عامين، وأنا 
سعيدة بنجاح سامي جو (بل) في تحقيق 
ذلك العام الماضي، فمعاً نستطيع إحراز 

الفوز».
أيضــاً،  الفارســات  فريــق  ويضــم 
البريطانيــة هايلي تيرنــر، التي تعد من 

أنجــح الفارســات في تاريخ الســباقات 
اإلنجليزية، وتشــارك في الحدث للمرة 
وجوزفيــن  اعتزالهــا،  رغــم  العاشــرة 
غوردون التي تســجل أولى مشــاركاتها 

في كأس شيرجار.
 وقالت تيرنــر: «قضيت عطلة جيدة 

مــن نوفمبر وحتــى ابريل حيــن بدأت 
مجدداً في ركوب الخيل، وكأس شيرجار 
حدث كبير يســتحق العــودة إليه وهو 
المفضــل لــي، وجميــل أن أتمكن من 
المشــاركة فيه مجدداً بعد أن ساهم في 
تعزيز مســيرتي في عالم سباقات الخيل 

ومنحني انتشاراً واسعاً».
بــدوره يتولــى الفــارس البرازيلــي 
المقيم في بريطانيا سيلفستر دي سوزا، 
حامــل اللقــب، قيادة فريق ذا ريســت 
أوف ذا ورلــد الذي يضــم أيضاً الياباني 
كينيتشــي ايكيــزو والجنــوب افريقــي 
غيفين ليرينا، وجميعهم يشــاركون في 

الحدث للمرة األولى.

أمــا فريق أوروبا فيخوض الســباق هذا 
العــام بقيادة الفــارس اإليطالي فرانكي 
ديتوري الذي يســجل عاشر مشاركة له 
فــي كأس شــيرجار، إلــى جانــب اثنين 
من أبرز الفرســان الفرنسيين وهما بيير 
اللذان  تشــارلز بودو وتييــري غارنيــه 
يشــاركان في منافســات الــكأس للمرة 

األولى.
ويضم فريــق بريطانيــا وايرلندا في 
صفوفــه قائــد الفريق جــو فانينغ الذي 
اقترن اســمه طويــًال بـ إســطبالت مار 
جونســتون القويــة، إضافة إلــى مارتن 
هارلي الفائز بسباق كينغ ستاند ستيكس 
في رويال أســكوت في عام 2015 على 
ظهــر جولدريــم، و الفــارس أويســين 
مورفــي المرتبط بـــ «قطر للســباقات 

المحدودة» 

■ فريق الفتيات الحائز على اللقب العام الماضي

قال كولــم ماكلوكلين، النائب 
مجلــس  لرئيــس  التنفيــذي 
الحــرة:  دبــي  ســوق  إدارة 
«تضم قائمة المشــاركين في 
الحدث أسماء قوية مثل العام 
الماضي، ويســعدنا أن نرحب 
اثنين  بعــودة  الســنة  هــذه 
من كبار الفرســان المفضلين 
لدى عشــاق الفروسية، وهما 
فرانكــي وهايلــي، فكالهمــا 
يعدان ســفيرين رائعين لهذه 

الرياضة،
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تعرضــت حافلــة، كانــت تقل مراســلين 
صينييــن، إلطــالق نار خــالل التوجه إلى 
القرية األولمبية في ريو دي جانيرو، ما لم 
يســفر عن إصابة أي من الصحفيين، بينما 

قتل ستة أشخاص آخرين في الحادث.
وتعرضــت البعثــة الصينيــة للعديد من 
األمور غير السارة، شملت محاوالت تعد 
إفي وسرقة، في ريو دي جانيرو.  

080401

انتخب 8 اعضاء جدد في اللجنة االولمبية 
الدولية، حيث جاء االسباني خوان انطونيو 
ســاماراتش جونيــور، نجل رئيــس اللجنة 
االولمبيــة الدولية الســابق، نائبا للرئيس 
األلماني توماس باخ.  أ ف ب

ينــوي رجل األرقام القياســية مايكل فيلبس 
الرياضــي األكثر تتويجا فــي تاريخ األلعاب 
األولمبيــة (22 ميدالية أولمبيــة و29 رقما 
قياســيا) التتويج باللقب األولمبي الرابع في 
سباق 100 م فراشة و200 م متنوعة. رويترز

منعت السلطات البرازيلية الزيارة األولى 
لملــك بلجيــكا فيليــب وزوجتــه الملكة 
ماتيلد إلــى منطقة مورو دوس موكاكوس 
العشــوائية في ريــو دي جانيرو بســبب 
د ب أ كونها منطقة غير آمنة.  

حصلــت يوليــا ايفيموفا بطلــة العالم 4 
مــرات في ســباحة الصــدر علــى تأييد 
الرياضية بشــكل جزئي  التحكيم  محكمة 
التماســها ضد إيقافها عن المشــاركة في 
األلعاب.  رويترز

تســببت شــركة «كو ســبورت» أكبر موزع 
لتذاكر األولمبيــاد والتي تتخذ من الواليات 
المتحدة مقراً لها في حالة غضب عارمة بين 
الجماهيــر الذين انتظروا ســاعات للحصول 
علــى تذاكرهم ألولمبياد 2016 في ريو دي 

جانيرو.
وطلبت الشــركة الموزعة للتذاكر للمقيمين 

في أميركا وبريطانيا وأســتراليا ودول أخرى 
عدة مــن الجماهير الذهاب إلى مقر توزيع 
التذاكر في ريو للحصول على تذاكرهم التي 
قاموا بشرائها أصالً من الشركة في بالدهم.

وانتظر أمس الخميس أكثر من مئة مشــجع 
ألكثــر مــن خمس ســاعات للحصــول على 
رويترز التذاكر.  

حمــل البرازيلي المخضرم ريكو دي ســوزا، 
المتخصص في منافســات ركــوب األمواج، 
الشــعلة األولمبية بعد عودتهــا إلى ريودي 
جانيرو، اســتعداًدا لحفل افتتاح األولمبياد، 
فــي ظــل احتجاجــات غاضبــة من ســكان 
المدينــة في األيــام األخيرة. واســتخدمت 
قوات مكافحة الشــغب، قنابل صوت والغاز 

المســيل للدموع، لتفريق المحتجين، الذين 
اعترضوا مســار الشــعلة في ضاحية فقيرة 
بالمدينة. وســيتوافد نحو نصف مليون زائر 
أجنبي إلى المدينة الساحلية الشهيرة وسط 
حماية 85 ألف شــرطي وجنــدي وهو أكثر 
من ضعف عدد أفــراد األمن خالل أولمبياد 
رويترز لندن 2012.  

■ بدأ أولمبياد ريو دي جانيرو الحدث الرياضي األهم في العالم، وانطلقت معه الفرحة باستضافة الحدث في البرازيل للمرة األولى.  |  تصوير: سالم خميس

إعداد: زياد فؤاد - غرافيك: حسام الحوراين

تخطت األندية اإلنجليزية يف املوسم الجديد كل الحواجز واألرقام 
القياسية يف عقود رعاية قمصان فرق كرة القدم هذا العام، ووصل 

اإلجاميل العام ملوسم 2016 - 2017 إىل 226.5 مليون جنيه 
اسرتليني (ما يعادل نحو 297.560 مليون دوالر)، بارتفاع بلغ نحو 

4 ماليني دوالر عن العام املايض، وفيام ييل أرقام أكرب صفقات 
الرعاية يف الربميريليغ: الرعاية يف الربميريليغ: 

226.5
سرتليني مليون اسرتليني

222.9

3.6
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مانشسرت يونايتد

 شيفروليه

30
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طريان اإلمارات 

25
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مليوناً
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40
تشيليس

يوكوهاما

مليوناً
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مليوناً

1
ميدلسربوه 

 رامسيندنس 

مليون
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1
ليسرت سيتي 

 كينغ باور التايالندية

افتتحت اللجنة األولمبية القطرية بيت قطر رسمياً في مليون
المتحف التاريخي العريق «كاسا داروس» بمدينة ريو 
دي جانيــرو، بحضور الشــيخ جوعان بن حمد آل ثاني 
رئيس اللجنة األولمبية القطرية، وعدد من المسؤولين 
والشــخصيات المهمة من عالم الرياضة، ويعرض بيت 
الضيافــة ثقافة قطر وتراثها وذلك طوال فترة األلعاب 
األولمبيــة ريــو 2016. يذكــر أن المتحــف التاريخي 

العريق «كاسا داروس» المتواجد في موقعٍ أثرٍي قديم 
كان قد خضع لتجهيزاٍت وتحضيراٍت مذهلة الستضافة 
بيت قطر، ويوجد وســط البيت سوق خارجي مفتوح 
ســيضم مجموعــة من األنشــطة التراثية التي تشــمل 
عروضاً في فن الخط العربي، ونسج السالل من سعف 
النخيــل، والرســم بالحناء على اليد، وتم بناء مســرح 
للعروض الموســيقية الحية، باإلضافة إلى شاشة كبيرة 

لعرض المنافســات األولمبية مباشــرًة، ومجموعة من 
األفالم المصورة لجميع أعضاء الفريق القطري.

وبعد دورة األلعاب األولمبية ريو 2016، سيتم تحويل 
موقــع بيت قطر إلى مدرســة برازيلية حكومية ثنائية 
اللغة تحمل اســم «مدرســة إليفا»، وستساهم اللجنة 
األولمبيــة القطرية فــي بناء مكتبة المدرســة، كإرث 

إضافي لأللعاب األولمبية، ريو 2016.



لطالما كان الذهب من الحلي التي ال تستغني 
عنهــا المرأة على مر العصور التاريخية، وللذهب 
خصائــص كيميائية تميزه عــن غيره من المعادن 
األخرى، إذ بإمكانــه المحافظة على خواصه عند 
تعرضــه للتغيــرات أو التأثيــرات المختلفة، عدا 
عن بريقه ولمعانه الخالــص الذي يجذب المرأة 

ويدفعها القتناء الذهب والتزين به والتفاخر.

عراقــة الذهــب وأهميتــه تتجلى أبهــى صوره 
في المناســبات واألعراس الســيما في المجتمع 
اإلماراتــي، إذ هــو جــزء ال يتجزأ مــن (زهاب) 
العــروس الــذي يقدم لها من قبــل أهل العريس 
مع المهر واألقمشــة والعطــور والهدايا األخرى. 
وهــو كذلك في المجتمعات العربية المجاورة إذ 
يعتبــر الذهب (زينة وخزينــة) تتزين بها المرأة 
في المناسبات المختلفة، وعند الحاجة قد تعرض 
بعضاً من مصوغاتها الذهبية للبيع لتســتفيد من 

ثمنها.
وفــي ظل انتشــار واهتمام الســيدات بالحلي 
والمجوهــرات واتجــاه الســيدات إلــى اقتنــاء 
االكسســوارات والمجوهــرات مــن أشــهر دور 
المجوهــرات العالميــة إال أن الذهــب مــازال 
محافظــاً على بريقه، ســيما مع االتجــاه الحالي 
الســائد بعــودة التصاميــم الشــعبية والتراثيــة 
القديمة للحلــي اإلماراتية بأفكار متجددة والتي 

تنافس المحالت العالمية.

وفــي اإلمــارات هنــاك الكثيــر مــن المهتمات 
والمهتمين الذين كرسوا أعمالهم للعمل في قطاع 
المجوهرات، وأنشــأوا المؤسســات الكبيرة التي 
تعنى بهذا الجانب نظراً ألهميته وبهدف الحفاظ 
علــى هذا التراث الضارب جــذوره في الوجدان 
الشــعبي، والحفــاظ علــى هــذا اإلرث المادي 
المرتبط بالحلي النســائية، وحمايته من االندثار، 
وفــي هذا المجــال، تعد موزة الكتبــي (صاحبة 
 ،(mooozijewelry العالمــة التجاريــة المحليــة
واحدة من المصممات اللواتي انتهجن نهجاً خاصاً 
للحلي التراثيــة القديمة بلمســة عصرية تحاكي 
تصاميــم الذهــب التي ارتدتها أمهاتنــا وجداتنا، 

وقد وجدت لها سوقاً رائجاً بين الجيل الجديد من 
الفتيات اللواتي يحبذن الجمع بين ما هو عصري 
وتقليــدي فــي آن واحد، خاصة فــي التجمعات 
النســائية في شــهر رمضان واألعياد والمناسبات 

األخرى كاألعراس وليلة الحنة.
بــدأت مــوزة الكتبي هــذا العمل منذ عشــر 
سنوات، باألساور المصنوعة من الخيوط المزينة 
بالفضــة، وخالل تلــك الفترة أيضــاً عكفت على 
دراســة هــذا المجــال من خــالل الــدورات في 
الجامعة الفرنسية، أو المعاهد التي تقدم دورات 
متخصصــة والتي كانــت تجتازها بنجــاح. ومنذ 
ثــالث ســنوات مضــت افتتحت محلهــا وزودته 
بالعمالة واألجهــزة والمكائــن الخاصة بالذهب 

والتي استوردتها من الهند.
وقالــت خالل حديثها مــع «البيان» إن طلبات 
الزبائــن ترتكز على التصاميــم القديمة للذهب، 
ذات الصناعة اليدوية وهو ما توفره موزة لزبائنها، 
فالمكائن واألجهزة غير متوفرة لذا استوردتها من 
الهند، وأوزان الذهب المستخدمة للتصاميم هي 
ذات الـ 18 و21 غراماً، إذ تحرص الكتبي على أن 
تقدم ما يليق بعالمتها التجارية من خالل الجودة 
والدقة فالهدف ليس تجارياً فقط، بل ســعياً منها 
للمحافظــة على المــوروث وأيضــاً كحلية قيمة 
تقتنيها المرأة وتحتفظ بها على مر السنين، حيث 
تتحمل أيضاً مسؤولية تعديل القطع أو الحلي في 

حال تعرضت للخدش أو الضرر. 

المشــاركة  الكتبــي على  تحرص مــوزة 
في معارض العروس الســنوية التي تقام 
فــي دبي وأبوظبي، وتطمح للمشــاركات 
الخارجية فزبائنها متعددو الجنسية من قطر 
وعمان والمملكة العربية السعودية ومملكة 
البحريــن، وأيضــاً مصــر، وتعتبــر الخواتم ذات 
الطابــع المحلي اإلماراتي والدبــل هي األكثر طلباً، 
فــي مصر، أما علــى الصعيدين المحلــي والخليجي 
فيأتي (المرود) وهو عبارة عن عصا رقيقة تستخدم 
الستخراج العطر من القنينة - المصنوع من الذهب 
أو الفضــة، على قائمة األكثر طلباً، حيث يســتخدم 
في األعراس والمناسبات أو االستخدام الشخصي أو 
للهدايــا. وتتوافد على الكتبي المقبالت على الزواج 
مــن مختلف مــدن وإمــارات الدولة لشــراء قطع 
خاصة بهن لضمها بين مقتنياتهن لتجهيزات الزهبة 
والــزواج، ويحرصن على أن تكــون القطع تقليدية 
وبســيطة مثل تصميمــي (الطبلــة) و (الليرات) أو 

التصاميم التي تحمل أشكال الورود وغيرها.
وتأســف موزة الكتبي على جهــل الجيل الجديد 
من الشابات بمسميات القطع والمصوغات الشعبية، 
كالملتفــت والذي هــو عبارة عن إســوارة عريضة 
توضع حــول المعصــم، والمرتعشــة وهــو العقد 
المصنوع من الذهب الخالص وتتدلى منه سالســل 
ذهبيــة، والطبلة وهي أيضاً عبارة عن سلســال من 
الذهب تتدلى منه قطعة ذهبية كبيرة أو متوسطة، 
وتنــوه موزة إلــى دور األم في تثقيــف ابنتها في 
هــذا الجانب وتوجيهها إلى أهمية معرفة األســماء 

الصحيحة للمصوغات الذهبية. 

 تســعى مــوزة الكتبي إلى وضع اللمســات األولى 
لكتاب يعنى بالمصوغــات والحلي التقليدية ويركز 
علــى مســمياتها، وهــي حالياً تعمل على اســتبيان 
يشــمل جميــع المناطــق فــي الدولــة للتأكد من 
مســمياتها الصحيحة ليكون هذا الكتاب مرجعاً في 

المكتبات لهذا الموروث المهم.

تحرص
في مع
فــي دب
الخارجية
وعمان وال

البحريــن، وأيض
الطابــع المحلي ا
فــي مصر، أما علـ
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 يقدم نادي سيدات الشارقة 
لالهتمام  للســيدات  فرصــة 
والشــعر  البشــرة،  بصحــة 
واألظافــر، في صالون أوركيد 
للسيدات، من أجل المحافظة 
علــى رطوبة ولمعان الشــعر 
والبشرة، بعد التعرض اليومي 
لحرارة الشــمس، خالل فصل 

الصيف. 

الهنديــة   لمحبــي األكالت 
ولتجربة  المنوعــة  التقليدية 
أشــهى األطباق، التــي تتميز 
بنكهتهــا الحــارة، إضافة إلى 
الهندية في  الحلويات  أشــهر 
أجــواء ال تخلو من الدهشــة 
والســحر فعليك زيارة مطعم 
(فــارزي) الكائــن في منطقة 
«ســتي ووك» الجديــدة في 
دبي، لتعيش تجربة ال تنسى.

 الفرصــة ســانحة للعروض 
والتخفيضــات خالل (عروض 
صيف الشارقة)، التي انطلقت 
فــي الرابــع مــن أغســطس 
من  الرابــع  حتــى  وتســتمر 
الكثير من  تخللهــا  ســبتمبر، 
األنشطة والفعاليات اليومية.

بدأت السلطات في والية فلوريدا أول 
من أمس رش مبيد في الهواء للتخلص 
من البعوض في حــي في ميامي، بعد 
ثبــوت أول انتشــار محلــي لفيروس 
زيــكا، الــذي قــد يســبب تشــوهات 
خلقية في المواليد، ورشــت ســلطات 
مقاطعــة ميامي-ديــد مبيداً حشــرياً 
اســمه ناليد في أول عملية من نوعها 
منذ ثبوت انتقــال الفيروس محلياً في 
منطقــة مســاحتها 2.6 كيلو متر مربع 
حــول حي وينوود بالقرب من وســط 
مدينــة ميامي، وكان مــن المقرر رش 
المبيــد األربعاء الماضــي، لكنه تأجل 
بسبب األمطار، وقال توم فريدن مدير 

األمراض  لمكافحة  األميركيــة  المراكز 
والوقايــة منها، إن التأثير الفوري يبدو 
أكثر نجاعة من تقنيات للسيطرة على 

البعوض استخدمت في وقت سابق.
وسعت السلطات لتهدئة أي مخاوف 
بشأن السالمة من المبيد برش كميات 
مالئمة منه، مشــيرة إلى أنه استخدم 
لفترة طويلة في مكافحة البعوض في 
مقاطعــة ميامي-ديد وحــول فلوريدا. 
وقالت الســلطات المحلية إنها تدرس 
رش مبيــد آخــر في الجو الســتهداف 
ســلطات  وتوصلت  البعــوض،  يرقات 
فلوريــدا إلــى أن 15 إصابــة بفيروس 
زيكا انتقلت بواســطة بعــوض محلي 
وتتوقــع احتمــال وجــود المزيد من 

اإلصابات .

 فــي انتصــار لحمــاة البيئة، اســتخدمت 
الســلطات البيئية في والية إباما البرازيلية 
حــق النقــض (الفيتو) اول مــن امس ضد 
إنشــاء محطة طاقة كهرومائية ضخمة في 
منطقة األمازون، حيث تهدد تلك المحطة 
الغابات المطيرة والسكان األصليين الذين 

يعيشون هناك. 
وانضمت جماعات من السكان األصليين 

وجماعة الضغط البيئية الدولية غرينبيس 
إلى القوى التي تحتج على بناء ســد «ساو 

لويز دي تاباخوس»، حيث يقول 
معارضو المشروع إنه سوف يؤدي إلى 
تهجيــر مجتمعــات «موندروكو» ويعرض 

غابات األمازون  للخطر.
وكان المشــروع  المدعــوم من الدولة 
يســتهدف انتــاج 8 آالف ميغــاوات من 
الكهرباء، وهو ما يعادل قدرة توليد ســت 

محطات نووية.

يقول علمــاء إن العثور على حطام هياكل 
عظميــة ألطفال في مجــرى النهر األصفر 
بالصين يشــير إلــى حدوث هــزة أرضية 
وفيضان هائل قبل أربعة آالف عام، ما قد 
يكون السبب في «الفيضان العظيم» الذي 
يقال إنه وقع في فجــر الحضارة الصينية، 
وعثــر فريــق يقوده علمــاء صينيون على 
آثار انهيار أرضي في منطقة واســعة نجم 
عن زلزال ، بما يكفي لسد مجرى النهرعند 

إقليم تشــينغهاي علــى مقربة من التبت، 
وأظهرت الرواســب الموغلة في القدم أن 
مياه النهر المتجمعة شكلت بحيرة عظيمة 
علــى مدى عدة أشــهر دمرت الســد في 
النهايــة، وأطلقــت تياراً مائيــاً بالغ القوة 
فاض على مســاحة امتدت نحو ألفي كيلو 
متر. وقدر مؤلفو الدراسة التي نشرت في 
دورية (ســاينس) العلميــة تاريخ حدوث 
فيضــان النهر األصفر فــي عام 1920 قبل 
الميــالد، وذلك عبــر التحليــل الكربوني 
لهياكل عظمية ألطفال في مجموعة تضم 

14 ضحيــة عثــر على حطــام هياكلها في 
مجرى النهــر، وقال وو تشــينغ لونغ من 
جامعــة نانجينــغ، الذي قــاد البحث «لم 
يكتشــف أي دليل علمي (بهذا الخصوص) 

من قبل.»
وتقول األساطير إن بطًال اسمه يو تمكن 
في النهاية من خفض منســوب المياه  ما 
جعله «يحظى بالتفويض لتأســيس مملكة 
شيا، المملكة األولى في التاريخ الصيني»، 
ويشــكك عدد من المؤرخين بوجود هذه 

المملكة واعتبروها من نتاج األساطير.

■ المجوهرات ذات التصاميم القديمة أكثر جذباً للنساء في أسواق الذهب  |  أرشيفية

قالــت إدارة الغذاء والدواء األميركية أمس 
إن تجربــة ميدانية الختبــار بعوض معدل 
وراثياً أنتجته شــركة إنتريكسون والمخلق 
لمكافحة فيروس زيكا لن تؤثر بشكل يذكر 

على البيئة.
وتريــد الشــركة إجراء تجربة فــي منطقة 
(فلوريــدا كيــز)، لتقييم فاعليــة البعوض 
المعــدل وراثياً في تقليل أعــداد بعوضة 
أيديس التي يمكنها أن تنشــر أمراضاً منها 
زيكا وحمى الدنج والحمى الصفراء وحمى 
تشــيكونجونيا، والتعديــل الوراثــي، الذي 
أدخلته الشركة على البعوض يجعل ساللتها 
فلوريدا- رويترز تموت قبل أن تتكاثر.  

■ حلق األذن أو كما يسمى محلياً (شغاب)
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خرجــت وينــدي دينغ، الزوجة الســابقة 
إلمبراطــور اإلعالم روبــرت مردوخ، عن 
صمتها، أخيراً، لتنفي بشــكل قاطع مزاعم 
مواعدتها الرئيس الروسي فالديمير بوتين 
ســراً، وعالقتهــا الغرامية برئيــس وزراء 

بريطانيا األسبق توني بلير. 
وأفــادت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، 
فــي تقرير نشــر أخيــراً، أن األقاويل قد 
ازدادت كثيــراً في الفتــرة األخيرة، عقب 
رصد عدســات المصوريــن لويندي، التي 
انفصلــت عام 2013 عــن مردوخ، تمضي 
فتــرة إجازتهــا علــى متــن يخــت فخم 
تصــل قيمتــه لنحــو 400 مليــون دوالر، 

وتعود ملكيته للمليونير الروســي رومان 
أبراموفيتش، الصديق المقرب من بوتين. 
وأشارت المعلومات إلى أن مصدراً قريباً 
من دائرة بوتين، الذي طلق بدوره زوجته 
عام 2013 ، كشف لمجلة ”يو إس ويكلي“ 
األميركيــة عــن أن العالقــة بيــن ويندي 

والزعيم الروسي قد أصبحت ”جدية“. 
وما كان من ويندي، سيدة األعمال البالغة 
مــن العمــر 47 عامــاً إال أن أعربــت عن 
اســتخفافها بالشــائعات، وأكــدت علــى 
صفحات مجلة ”فــوغ“ األميركية أنه ”لم 
يسبق لها يوماً أن التقت بوتين“، وقالت: 
” يدهشــني كّم االهتمــام اإلعالمي بهذه 

المسألة، لم اختاروني أنا تحديداً؟“.
ومع أن ويندي ومردوخ أحجما عن نقاش 
حيثيات طالقهما بعــد زواج دام 14 عاماً 
في العلن، أشــارت بعض التسريبات إلى 
أن االنفصال نتج عن تزايد شكوك مردوخ 
حيال وجود عالقة بين زوجته وبلير، عراب 
ابنتهما غريس، وأن عرض أحد أبنائه بعض 
رســائل البريد اإللكترونــي المتبادلة بين 

الطرفين حسم قرار االنفصال.
إال أن دينــغ وصفت بلير وزوجته شــيري 
بـ“الصديقيــن الجيدين“، وشــددت على 
أنهــا ال تعيــر األقاويل المحيطــة بحياتها 
العاطفيــة الكثير من االهتمــام. وعلقت 

بالقول: ”ال يســعني سوى الشعور بالقلق 
طوال اليــوم حول ما يقولــه الناس عني، 
لكن تلك ليســت طريقة إيجابية الستثمار 
الطاقة. وإذا ســألت أصدقائي فسيؤكدون 

لك أني ال أتذمر كثيراً ”.
وارتبط اسم ويندي، أخيراً، بعازف الكمان 
البريطاني الثالثيني الشهير تشارلي سييم، 
بعــد أن شــوهد الثنائي يحضــران حفل 
باريس  جيانباتيســتا فالي، خالل أســبوع 

للموضة. 
وأكــدت ويندي هــذه المرة أنهــا تواعد 
ســييم فعالً، وتســاءلت: ” ولــَم ال؟ هل 

يجدر بي أن أخجل من ذلك؟“.

ال نعلــم إذا كان مســتغرباً أو مألوفــاً في 
قامــوس السياســة األميركيــة أن يضرس 
أبناء السياســيين المتنافســين من تناول 
ذويهــم لحصــرم االنتخابــات، أو يتلذذوا 
الجــاه والشــعبية شــرط تنحية  بعســل 
الصداقــة جانبــاً. وقــد جزمــت، أخيــراً، 
تشيلســي كلينتون ابنــة العائلة األميركية 
األولى ســابقاً والالحقة ربمــا، بأن أواصر 
الصداقة ال تــزال تجمعها بإيفانكا ترامب، 
ابنة منافس والدتها الرئاســي، رغم بعض 

المّد والجزر. 
ميــل»  «ديلــي  صحيفــة  وأفــادت 
البريطانيــة، فــي تقرير نشــر أخيــراً، أن 
تشيلســي قد أكدت في إطاللة تلفزيونية 
لهــا ســبقت الخطــاب، الــذي ألقته في 
المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، أنها 
ال تزال وإيفانكا صديقتين على الرغم من 
وتيرة االتهامــات المتصاعدة بين أبويهما 

في اإلعالم. 

إال أن إجابة تشيلسي بـ«حتماً» على سؤال 
مقــدم البرنامج مات لويــر، حول أحوال 
صداقتهــا بإيفانكا، لم تخل من اســتطراد 
عّبــرت فيه عــن «انزعاجهــا» مما حصل 
في المؤتمر الوطنــي للحزب الجمهوري، 
أخيــراً، وأثنــت علــى والدتهــا هيــالري 
كلينتــون «لعدم االنجرار والمشــاركة في 

الخطاب التقسيمي شديد التعصب.»
وأكــدت تشيلســي أنهــا ال تتوقع من 
صديقتها القديمة إيفانكا «االضطرار دوماً 
للدفاع عــن والدهــا»، وقالــت: «أعتقد 
أنــه كان واضحاً األســبوع المنصرم، حين 
قدمت إيفانكا والدها، أنها تشــعر بالكثير 
مــن الفخر حيالــه. وآمــل أن يكون على 
اٌألقل واضحاً بالقدر عينه فخري بأمي في 

فيالدلفيا.»
وقد تولت تشيلســي البالغة من العمر 
36 عامــاً، وهي أم لولدين، تقديم والدتها 
هيــالري كلينتون فــي المؤتمــر الوطني 
للحزب الديمقراطي، حيث قبلت السيدة 
األميركية األولى الســابقة رســمياً ترشيح 

الحــزب لهــا لخــوض المرحلــة النهائية 
من االنتخابات الرئاســية.  وحين ســئلت 
تشيلســي عمــا إذا تفكر فــي عقد «قمة 
للطفولة» مع إيفانكا للتباحث في مســألة 
االعتداءات الشخصية التي يشنها والديهما 
ومناصريهم أحدهما ضد اآلخر، أقّرت بأن 
األمر لم يخطر لها سابقاً، وأكدت أنها على 
الرغم من ذلك ســتكون منفتحة وستفكر 

حتماً بالقيام بمثل هذه الخطوة. 

وقالــت: «يبدو واضحــاً أن إيفانــكا وأنا 

لدينا وجهات نظر متباينة حيال الشــخص 
الــذي نعتقــد أنه يجب أن يكــون رئيس 
البالد، والشــخص األمثل بالنسبة ألميركا. 
وأعتقــد أنه من الواضــح أن ترامب يدير 
حملته االنتخابية باإلفصاح عما يفكر فيه، 
والحديث عن األمور التي يظنها مهمًة في 

العملية االنتخابية.» 
وانتقدت تشيلسي إيفانكا ألنها صورت 
والدهــا بأنه مدافــع عن المســاواة بين 
الجنســين وأنه مقاتل في ســبيل حصول 
النســاء على أجور متســاوية مع الرجال. 
وأكدت أن ترامب لم يسبق له أن تحدث 

في المســألة مطلقاً، كما أنه لم ينشط في 
وضع سياســات ينوي تطبيقهــا في ما لو 

انتخب رئيساً. 
وحرصت في معرض الرّد على ســؤال 
ذي عالقــة عــن عــدم التوجه بــأي كالم 
البنة المرشح األوفر حظاً، وقالت: «حسناً 
ســأطرح عليها ســؤاًال، كيف لــه أن يقوم 
بذلك؟ ســيما أنــه موضوع لم يســبق له 
التحدث بشــأنه، ولم نَر أنه توجد بحوزته 
أي خطط عرضها علينا عبر اإلنترنت حتى 

اآلن.»
وأوضحت بالقول: «أعتقد أن السؤال 

القيــام باألشــياء يحتل  حــول كيفيــة 
األهمية القصوى في السياســة كما في 

الحياة.» 
ويعتقد كثيرون أن تحدي تشيلســي 
إليفانــكا حــول مزاعــم أبيها ســيقطع 
شــعرة الصداقة األخيــرة، التي جمعت 
بين الفتاتين لفترة طويلة سبقت بداية 
موســم االنتخابــات. علمــاً أن كًال من 
تشيلسي وإيفانكا قد أعلنتا صراحًة عن 
رغبتهمــا البقــاء صديقتيــن، والتصدي 
الشــديدة  السياســية  للحساســيات 
المرافقة للحملة. وأكدت تشيلســي أن 

الصداقة أهم من السياسة.
ولــم يســتطع ترامــب إال أن يتدخــل 
للتعليــق علــى األمر، فقال أمــام جمهور 
كولــورادو ممازحــاً إنه حقــق في صحة 
إعجــاب إيفانكا بتشيلســي: «ابنتي تحب 
تشيلســي، وتشيلســي تحبها كذلك. ماذا 
عسانا نفعل حيال ذلك؟ هكذا هي األمور، 

فالبأس.» 
إال أن ترامب لم يخف رغبته بأال تكون 
ابنته على هذا القدر من الصداقة مع ابنة 
منافســته االنتخابيــة: مؤكــداً «أن األمور 

كانت ستكون أسهل بكثير.»

أســفرت حملة الرئيس الصيني شــين 
المناهضة للفساد عن إرسال  جينبينغ 
غــو بوكســيونغ، أحــد كبــار الضباط 
العسكريين، إلى السجن المؤبد بتهمة 

استغالل النفوذ وقبول الرشى. 
ميــل»  «ديلــي  صحيفــة  وأفــادت 
البريطانيــة، فــي تقرير نشــر أخيراً، 
أن الجنــرال غــو بوكســيونغ البالــغ 
مــن العمر 74 عامــاً كان نائب رئيس 
القوية،  المركزيــة  العســكرية  اللجنة 
وأنه استغل منصبه في السعي لتأمين 
الترقيــات، وحصل مقابــل ذلك على 

رشى. 
وكان بوكســيونغ قد تنحى عن منصبه 
الحكومــة  أن  إال  العــام 2012،  فــي 
قررت العام الماضــي مالحقته بتهمة 
االرتشــاء، وجردته مــن رتبة جنرال. 
الصينيــة  األخبــار  وكالــة  وأشــارت 
الرسمية «شينخوا» في تقرير بثته أيضاً 
عبر موقــع وزارة الدفاع الصينية إلى 

أنه تمت «مصادرة أموال ومقتنيات» 
إلى  وحولتهــا  جميعهــا،  بوكســيونغ 

خزينة الدولة.
وأكدت «شينخوا» أن قضية بوكسيونغ 
يتــم التحقيق فيها بشــكل ســري لما 
معلومــات عســكرية  مــن  تتضمنــه 
حساســة، إال أن بعض المصادر أفادت 
بأنه في أبريل الماضي مُثل بوكسيونغ 
للمحاكمــة بتهمــة قبول رشــى تصل 
قيمتها إلى 12.3 مليون دوالر أميركي. 
وقــد اعتــرف بوكســيونغ بجرائمــه، 
وأعــرب عن ندمــه وقبولــه بالحكم 

الصادر بحقه، دون أن يستأنف. 
ويتــردد إن بعــض كبــار الضباط في 
الجيــش الصينــي قد كدســوا ثروات 
هائلــة عبر طرق ملتويــة، تمثلت إما 
بمبالــغ نقديــة طائلــة أو هدايــا من 
نوع التماثيل الذهبية الخالصة وأنواع 
المشروبات المكدسة في غرف سرية 

تحت األرض.

أكد دبلوماسي كوري شمالي أن الواليات 
المتحدة قد «تجــاوزت الخطوط الحمر» 
وأعلنت الحرب بإدراج اســم زعيم كوريا 
الشــمالية كيــم جونــغ أون علــى قوائم 

«عقاب األفراد». 
ونقلــت صحيفة «ديلي ميــل» البريطانية 
فــي تقرير نشــر أخيراً، عن الدبلوماســي 
هان سونغ ريول قوله إن استهداف جونغ 
أون ضمن دائرة العقوبات بمثابة الشعرة 
األخيرة، ســيما أن تلك هي المرة األولى 
التــي يخضع فيها شــخص رئيــس لقانون 

العقوبات ضد األفراد. 
وأشــار هان ســونغ ريول المديــر العام 
لمكتــب الشــؤون األميركية فــي وزارة 
الخارجيــة بكوريا الشــمالية، في حديث 
أجــري معــه، أخيــراً، إلــى أن العقوبات 
األميركيــة األخيرة، صّيــرت األوضاع في 
شبه الجزيرة الكورية على أهبة االستعداد 

للحرب. 
وقــال: «لقد تجــاوزت الواليات المتحدة 

الخط األحمر في مجال تصفية الحسابات، 
وإننا ننظر إلى هذه الجريمة المســتنكرة 

على أنها إعالن حرب.».
وأعرب ريول عــن اعتقاده بأن طبيعة 
المنــاورات العســكرية التــي اعتادت 
أميــركا إجراءهــا ســنوياً مــع كوريــا 
الجنوبية، أصبحت تتسم بطابع عدائي، 
اليــوم تدريبات  باتت تتضمــن  ألنهــا 
مخصصة إلعداد الجيش الجتياح عاصمة 
كوريــا الشــمالية، وتنفيــذ «ضربــات 
موجهــة ضــد القيادة» تســتهدف قتل 

رئيس البالد. 
وعمــدت بيونغيانغ، بعــد مضي أقل من 
أســبوع على الخطــوة األميركيــة، لقطع 
كافــة وســائط االتصــال الرســمي نهائياً 
مــع واشــنطن، المعروفــة باســم «قناة 
نيويورك». وأشار ريول إلى أن بيونغيانغ 
قالت بوضوح إن كل ما يجري بين البلدين 
ال بــّد من التعامل معه اآلن بموجب بنود 

«قانون الحرب». 

ثالثــة مالييــن دوالر هــي تكلفــة يوم 
واحد قضــاه الرئيــس األميركــي باراك 
أوباما فــي باريس العام الماضي لحضور 
المناخي،  للتغير  المتحــدة  مؤتمر األمم 
تسحب حتماً من جيوب دافعي الضرائب 

األميركيين. 
وكشــفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية 
في تقرير نشــر أخيراً، أن أوباما ومرافقيه 
أنفقوا قرابة ثالثة ماليين دوالر من أموال 
دافعــي الضرائب في رحلتهم الباريســية، 
علماً بأن مجموع تكاليف ســفر أوباما زاد 
حتى اليوم عن 82 مليون دوالر أميركي. 

وقّدر إجمالي نفقات رحلة حضور مؤتمر 
األمــم المتحــدة للتغير المناخــي في لو 
بورجيه الفرنســية في ديسمبر من العام 
الماضــي بـــ2,976,296.20 مليون دوالر 
على األقل، وأن نفقات ســفر أوباما بلغت 
دوالر،  مليــون   1,652,124.60 حوالــي 
وفق تقرير صادر عن منظمة «جوديشــال 

ووتش» األميركية. 

أما تكلفة خدمات مكتب الخدمة الســرية 
ألوباما وفريقه فكلّفــت دافعي الضرائب 
مبلــغ 1,324,171.60 لحضور القمة. وقد 
أمضى أعضــاء الفريق خالل انعقاد أعمال 
المؤتمــر إقامتهــم فــي عدد مــن أجمل 
الفنادق الباريسية مقابل 706 آالف دوالر. 

ويشــير التقريــر إلــى أن ما يقــارب 82 
مليــون دوالر أنفقت علــى الرحالت جواً 
أو بواســطة قطارات الســكك الحديدية، 
دوالرا   531,598 مبلــغ  إليهــا  وأضيــف 
مقابل خدمات اســتئجار الســيارات. علماً 
بــأن النفقــات األخرى بما فــي ذلك ثمن 
الوجبات وقاعــات االجتماعات لم تدخل 

في مجموع المصاريف.
ولم يحضر أوباما إال اليوم األول للمؤتمر 
بكاملــه، إال أن مــا يزيــد عــن 300 طن 
مــن ثاني أكســيد الكربــون أحرقت ثمن 
ذهاب أوباما وفريقه إلى المؤتمر المعني 

بالدرجة األولى بالمناخ.

■ بوكسيونغ حكم عليه بالمؤبد الستغالله نفوذه  |  أرشيفية ■ بيونغيانغ اعتبرت وضع زعيمها بقائمة «عقاب األفراد» إعالن حرب  |  أرشيفية ■ رحالت أوباما أرهقت دافعي الضرائب األميركيين  |  أرشيفية

أجابت تشيلسي على سؤال 
عــن شــعورها إزاء وصف 
والفاسدة»  بـ«الكاذبة  أمها 
بأن مــا جرى علــى منصة 
مؤتمر حــزب الجمهوريين 
قد روعها أكثر من أي كالم 
قيل عــن والدتهــا، وردت 
أزعجنــي  «لقــد  بالقــول: 
كثيــراً، بوصفــي أمــاً، مــا 
قيــل على منصــة المؤتمر 
الوطني للحزب الجمهوري، 
أو بصورة أدق ما قيل على 
الكواليس،  وفــي  المنصــة 
حيــال النســاء واألقليــات 
والمهاجرين.  والمســلمين 
أعنــي أن ليس هذا ما أود 

ألوالدي سماعه.» 
وأضافت: «يخيل لي أن ما 
رأيناه  فــي فيالديلفيا هو 
نقيــض ذلك تمامــاً، حيث 
فــي  والدتــي  تنخــرط  ال 
تقســيمية  إطالق خطابات 

متزمتة.»

■ عالقة تشيلسي وإيفانكا تتراوح بين المد والجزر | أرشيفية



لطالمــا لعــب شــظف العيــش وصعوبــة 
الحيــاة القديمة، دوراً في بنــاء العديد من 
الشــخصيات فــي الدولــة، ممــن تعزز في 
قلوبهم الحس الوطني والتراثي، فتلك األيام 
علمتهــم معنى الحيــاة الحقيقيــة والفرق 
بينها وبين أيام الرخــاء والرفاهية، ليفيضوا 
عطــاًء فكرياً، يتجســد فــي حكاياتهم التي 
يســردونها لألجيال الحالية، وليوضحوا لهم 
ميزة ما يعيشــونه من أيام تتوفر فيها سبل 
األمن واألمان، يبدو فيها المســتقبل مشرقاً 
أمامهم، فالدولة تحرص على تثقيف أبناءها، 
وتحملهــم  واعــد،  لمســتقبل  وإعدادهــم 
مســؤولية رقــي ونهضة بلدهــم عبر حثهم 

على التمسك بالقراءة والعلم. 
حمد حمدان المطروشي المعروف باسم 
«العــود»، مديــر مكتــب الوكيل المســاعد 
لقطاع المواصالت ســابقاً، أحد أولئك الذين 
عاصروا شــظف العيش، ورخاءه، وهو أحد 
رجــال عجمان الحريصين علــى تربيه أبنائه 
علــى حب الوطن والــوالء له، وحب التعلم 
والقراءة، وهو دائم على حثهم لالســتفادة 
ممــا توفره لهــم الدولة من ســبل الرخاء، 
والتســلح بالعلم والمعرفة. «البيان» التقت 
المطروشي وأسرته التي وجدت في القراءة 
زادها اليومي، حيث يعد المطروشــي قارئاً 
نهماً في التراث وعلوم الفقه والتاريخ، فضًال 
عن كونــه باحثاً وراويــاً تراثيــاً وخبيراً في 

تقاليد «السنع» اإلماراتية. 

يخبرنــا المطروشــي بأنــه درس علــى يــد 
المطوعة «مريامي»، التي كانت تقوم آنذاك 
بتعليم األوالد والبنــات القرآن واألحاديث 
النبوية الشــريفة، وبعض حــروف العربية، 
لتكون تلك بداية لتفتح أمامه دروب العلم، 
ثــم أكمل تعليمه بالمــدارس النظامية التي 
كانــت ال تزال في بداياتهــا بالدولة، إلى أن 
اختير مع بداية تأســيس االتحاد، للدراســة 
بالمملكة المتحدة وتخرج في تخصص إدارة 
أعمال. وعن أهمية القراءة لديه يقول: نتابع 
القــراءة والتعلم باهتمــام، فحفظنا القرآن 
فــي ســن مبكرة، كمــا وجد من يفســر لنا 
القرآن ويشــرح لنا التاريخ، بعد أداء الصالة 
في المســاجد، حيث يحرص مــن هم أكبر 
ســناً والحافظون للقرآن على الجلوس معنا 
العربيــة، لتجدهم يتميزون  اللغة  وتعليمنا 

بذاكرة حاضرة وبالكتابة بخط جميل وذلك 
لمثابرتهــم على القراءة في مختلف العلوم. 
وأضاف: مبادرات القراءة التي أطلقها حكام 
اإلمارات، وســعيهم الدائم للعلم والمعرفة، 
جاءت لثقيف األجيال الحالية، حيث تسعى 
حكومتنا إليجــاد الطالــب النموذجي الذي 
يتمتــع بالوعــي واالبتــكار، فســنوياً يوجد 
خريجيــن كثر، إال أن اطالعهــم على العلوم 
قليل، لذا فمن خالل هذه المبادرات وجدت 
أمامهم طرقاً عدة للقــراءة والبحث ليصبح 

لدينا جيل واٍع يواجه الحياة والعالم.

ويوضح المطروشــي أنه رغم صعوبة الحياة 
فــي الســابق، إال أن حكام اإلمــارات، دأبوا 
علــى تكريــم المعلم عبــر اإلتيــان به من 
أقاصي البالد، وإكرامه وإنزاله منزلة الضيف 
العزيز في بيوتهم، وذلك ألنه يقوم بتدريس 
أبنائهم، ليفتح أمامهم آفاق المعرفة، وهذا 
ما يجب علينــا األخذ به من أخالق حكامنا، 

وهو تقديرهم للمعلم وللعالم وللمثقف.
الوالد حمد المطروشــي دأب على جمع 
أبنائــه وأحفاده، للحديث معهم عن أهمية 
القــراءة وحثهم على قراءة كتــب التاريخ، 
وتلك التــي يصدرها حكام اإلمارات، والتي 
تســرد حقــب مــن الزمــن، مر بهــا الجيل 
السابق، ورجاالت تخطوا التحديات للوصول 
إلى مجتمع متميز فكرياً، مثل كتب صاحب 
الســمو الشــيخ الدكتور ســلطان بن محمد 
القاســمي، عضــو المجلــس األعلــى حاكم 

الشــارقة، كـ «ســرد الــذات» و«تحت راية 
االحتالل» و«ســيرة مدينة» وغيرها، قائًال: 
«تتمتع هــذه الكتب بحديثهــا عن التاريخ 
والقصــص والعبر التي البد أن يتعلمها جيل 
الرفاهيــة اآلن»، منوهــاً فــي الوقت ذاته 
إلــى كتــب صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بــن راشــد آل مكتوم، نائــب رئيس الدولة 
رئيــس مجلس الــوزراء حاكم دبــي، رعاه 
الله، وهــي «ومضات من فكر» و«رؤيتي»، 
قائــًال إنهــا «تعد مــن الكتب التــي يتعلم 
منها الجيل الحالي وتعطي التصور اإليجابي 
للحيــاة المســتقبلية واإلنجــازات العديدة 
التــي حققها األجــداد والتي يكمــل األبناء 
اآلن مشــوارهم، فضًال عن أنها تتحدث عن 
حياتهــم والتغيرات التي حصلت في الدولة 
عبــر فترة زمنية طويلة، وذلك حتى ينشــأ 
جيــل واٍع منتج وباحث لتحقــق مبادرات 

القراءة أهدافها». 

ويحدثنا أحد أحفاد المطروشــي حمد عبيد 
الزعابــي، عن خطته في القــراءة من خالل 
المدرسية  المكتبات  المدرســة، حيث توفر 
الكتــب الغنية بالمعرفة والعلوم المشــوقة 
مــن فضاء وخيال علمي، إضافة إلى القصص 
الدينيــة والتاريخية التي تأخــذ القارئ إلى 
عالــم مشــوق وخيالــي، وقــال: «تخصص 
المدرسة للطالب حصة أسبوعية للقراءة مع 
متابعتنا عن طريق عمل تلخيصات واإلطالع 
عليها للدخول في مســابقات منظمة للطلبة 
للحصــول على الجوائز للمتميزين»، وأوضح 
أنه يفضل قــراءة الكتب التي تحمل األلغاز 
وبعــض الحيــل التي يســتمتع بحلها، وذلك 
لكونهــا تعطيــه مزيداً مــن الثقــة بالنفس 

وتوسع مداركه. 
أما ماجد عبيد الســويدي، فيقول: «تضع 
لنا المدرســة خططاً لتحفزنــا على القراءة، 
فهــي تقوم بمنح بطاقات للعبور من مرحلة 
إلى أخــرى، والتي أحرزت فيها مســتويات 
متقدمة من التحصيل والقراءة، حيث تعتمد 
على قراءة مجموعة مــن الكتب وتلخيصها 
ثم مناقشــتها مع المــدرس ليتأهل الطالب 
نحــو المراحل القرائيــة المتقدمة، للحصول 
على المكافآت التي تعدها المدرسة للطالب 
المتقدميــن فــي مراحل القــراءة»، مضيفاً: 
«أعطتنــي هــذه المبادرة الفرصــة للقراءة 
أكثــر من الكتــب المتنوعــة والمختلفة في 

الشكل والمضمون».
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المطروشــي  حمدان  حمد 
باحــث وراٍو فــي التراث 
والتقاليــد،  والعــادات 
التراث  بتوصيــل  ومهتم 
لألجيــال الحالية، حيث 
التــراث  أن  يعتبــر 
والحكايــا التي تتناول 
واألشخاص  األحداث 
البــد  كنــوز  هــي 
مــن تناقلهــا علــى 

لــدى  الزمــن.  مــر 
مــن  مخــزون  المطروشــي 
القصــص والمفــردات التــي 
تخــص كل بيئــة مــع حفظه 
وأســماء  اإلمــارات  لتاريــخ 
الشــيوخ الذين تولــوا الحكم 
بالدولة، كما يقرأ في القانون 
ويعتبرها قــراءات البد منها، 
كونهــا تعلمه قوانيــن العمل 
واإلجراءات القانونية المتبعة 
حتــى يســتطيع ادارة أعماله 
مــن خــالل وعيــه ومعرفته 

بالقوانين في كل مجال.

روشــي 
لتراث 
ليــد، 
تراث 
حيث 
ث 
ول 
ص 
د 
 

ـدى 
مــن  ون 

■ تصوير: غالم كركر
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طرحت «شيســيدو» أخيــراً مجموعة من 
مســتحضرات التجميــل، بألوان مشــرقة 

الصيــف،  فصــل  مــع  تتناســب 
أحمــر  المجموعــة  وضمــت 
وأحمــر  وبــودرة،  الشــفاه، 
الخــدود، وظــالل العيــون، 
وغيرها،  العيــوب  ومصحح 
التــي  المســتحضرات  مــن 

تمنح الوجه النضارة.

بات التسوق حالياً أسهل من أي زمن مضى، 
بفضــل ما توفره التكنولوجيــا الحديثة من 
وسائل جعلت منها وسيطاً يمكننا من إجراء 
عمليات التســوق اإللكترونــي في غضون 
دقائق معدودة، دون تكبد عناء الخروج من 
البيت. ولالطالع على فكرة مواقع التسوق 
اإللكترونــي، وما تختلف به عن التســوق 
التقليدي، التقت «البيان» حسام عرب مدير 
عام موقع «نمشي» وأحد مؤسسيه، والذي 
أشــار إلى أن السهولة وتعدد الخيارات من 
األمور المهمة بالنســبة للمتسوقين في كل 
التســوق اإللكتروني،  مكان. وأوضــح بأن 
يمنح الناس الفرصة للتعرف على أكبر قدر 
ممكن مــن األزياء والمنتجــات المتنوعة، 
ويجعلها بضغطة زر ملكاً لهم. وقال: «يأتي 
التســوق اإللكتروني كبديــل، يوفر الوقت 
الذي يهدر في الشوارع المزدحمة، والبحث 
عــن مــكان إليقاف الســيارة، إلــى جانب 
توفيره للســاعات التــي نقضيها في التنقل 
بين المحالت». وقال عرب: على الرغم من 
أن التجــارة اإللكترونية للبيع بالتجزئة في 
دول الخليــج لم تصل إلى مســتوى النمو، 
الذي تشــهده دول العالــم األخرى، إال أنها 

استطاعت أن تواكبه. 
هذه األسباب وغيرها، دفعت عرب كأحد 
الشــركاء لتأسيس موقع «نمشي» في العام 

2011، وذلك بحسب قوله، بهدف إيجاد 
تجربة تســوق إلكترونية فيها الكثير 

من الفرادة، لألشخاص الشغوفين 
األوسط،.  الشرق  في  بالموضة 

وأوضــح أنه مــن أجل هذه 
التجربة أتحنــا العديد من 
الخيــارات لتصاميم أصلية 

مــع  تتــالءم  بالجمــال،  مفعمــة 
أســلوب الحياة العصرية، مشيراً إلى أن 
اختيارهم السم «نمشي» يترجم الرؤية 

بالمضي إلى األمام في مواكبة العصر. وقال 
عرب: إلى جانب عرضنا الماركات العالمية 
التــي يعرفها الناس، ننفــرد بتقديم ما هو 

حصــري، مثل ماركة «ايال وجينجر» التي 
تمتلك شعبية عالية في المنطقة. مؤكداً 
أن الموقــع ال يتقيــد بتصاميــم معينة، 

ولذلك يمكن إيجاد خيارات متنوعة بدءاً 
من جاكيتات البيسبول الرياضية، وانتهاًء 
بجاكيتــات الجينز المطــرزة، باإلضافة 
والعباءات.  الكالسيكية،  التصاميم  إلى 
عرب أكــد أن الموقع يحــرص دائماً 
علــى تقديــم كل مــا يالئــم الحيــاة 
العصريــة، مــن خــالل خبــراء األزياء 
والمصورين، إلــى جانب فريق عمل 

متخصــص وخبراء أزيــاء يعملون 
على إرشاد المتسوق إلى كيفية 

وتنســيق  بالمظهر  االهتمــام 
إطاللتــه بطريقــة تواكــب 

الموضة.

ــر 
ر 
 ،
 
 

مــن  مجموعــة  «شيســيدو»  أطلقــت 
المســتحضرات التي تســاهم في مكافحة 

كريم يعمل على شد البشرة، ويمنحها التجاعيد والحفاظ على رونق البشرة.
اإلشراقة والحيوية.

البشرة  يعالج احمرار  ســيروم 
وعالمات  الجلدية،  والتصبغات 

تقدم السن.

يطــل عطر «هوس» للمرأة الشــرقية من 
الرصاصــي، برائحة عصرية فيها الكثير من 

الجرأة واألناقة، والتجدد.

برائحتــه  للرجــال،   Zen عطــر  يتميــز 
العصرية، التي تمنح الطاقة المتجددة.

يجمع عطــر Mimosa مــن برادا، 
بين خليط الزهور وزيت اليانسون 
والمندرين، ما يمنــح رائحة تفوح 

بالشاعرية.

 ماســك يوضع على البشــرة خالل 
الليــل ويعمــل على إنتــاج الطاقة 
الخلوية الضرورية للبشرة الصحية.



كان اإلعالن عن مســرحية «قلب للبيع» كفيالً بجذب 
عــدد كبير مــن الجمهور، لمشــاهدة العرض األول، 
الذي استمر إلى ما بعد منتصف الليل، وذلك مساء 

أول مــن أمس على خشــبة المســرح الوطني، 
فــي أبوظبي، ضمن فعاليات «موســم صيف 

أبوظبــي 2016». والمســرحية من بطولة 
الفنــان الكوميدي الكويتي طارق العلي، 

إلى جانب نخبة من ممثلي المســرح 
الفرج،  والكوميديــا منهــم أحمــد 

ميسون السمرائي، أيوب الشطي، 
خالد مظفر وآخرون. 

للمسرحية  األول  المشهد 
العلي  لطــارق  يعــرض 

الرجــل  «أبوســرور» 
متوســطاً  المتقاعــد 
ابنــه وابنتــه، ليبين 
الحوار 

الفكاهي عــن حالهم المادي الفقير، وبحثهم عن طريقة 
إليجاد حــل يغير ظروفهم، إذ يعتبــر الفقر واحداً من 
القضايــا التي كثيــراً ما تناولها العلي في مســرحياته 
بطريقــة كوميديــة من قبــل مثل مســرحية «تحت 
الصفر»، أما الحلول لمشــكلة فقره فقد تبدو كثيرة، 
لكن الحــل الذي لم يكن يخطر على بال العلي بأن 
الذي وافق  يكون في قلبــه، 
علــى بيعــه، لتحســين حال 
أســرته بعد أن عرض سكرتير 
رجــل غني عليه أن يشــتري قلبه 

لسيده مقابل مبلغ من المال. 
 ووجود النقيض في المســرحية 
التــي ألفهــا أيمــن الحبيــل وأخرجهــا 
عبدالعزيــز الصايــغ، أتاح للمشــاهد أن يطلع على 

مفارقــات أخرى تحدث في عالــم األغنياء، فابنهم الذي يمتلك 
موهبــة الغنــاء، اســتطاع أن يشــق طريقه بســرعة إلى عالم 
الشــهرة، أمــا حديثهم فيرتكز على اللغــة االنجليزية، أكثر من 

العربية. 

طارق العلي الذي عكس على خشبة مسرح أبوظبي، تاريخاً فنياً 
بدأه منذ العام 1983 قدم خالله عشرات المسرحيات واألعمال 
الدرامية والســينمائية، فاوض على قلبه بعد مشــاهدته الغنى 
الفاحش لعائلة الشاري، ليتفق معهم على مليون، ومن ثم تبدأ 
رحلتــه إلى الغرب بالطائــرة، إلجراء عملية نقل قلبه إلى رجل 
آخر، بعد التأكد من أنه يحمل قلباً سليماً، والطائرة التي كانت 
مرتكــزاً هاماً في أحداث المســرحية، نقلت أحداث وهواجس 
واقعنا المعاصر، فالعلي اكتشــف أن الركاب الذين ال يتحدثون 
إال االنجليزيــة هم في الواقع عرب، أمــا الحدث اآلخر األهم، 
فيظهــر طفالً يحمل فــي حقيبته حزاماً ناســفاً ولحية ينوي أن 
يفجــر الطائرة في الجو، في تناول واضح لما يقلق العالم اآلن، 
لكنهم في النهاية اســتطاعوا الســيطرة علــى االرهابي الصغير 

ورموا بحزام الموت الذي يحمله من الطائرة. 
ومن الطائرة إلى اللحظة الحاســمة وهي لحظة نقل القلب، 
الــذي يعارضها االبن ويعلــن عدم موافقته لبيــع قلب والده، 
واعداً إياه بأن يعمل لتحسين وضعهم المالي، لتختم المسرحية 

بعبارة طارق العلي «نحن ال نبيع قلوبنا، وال نبيع أوطاننا». 
والعلي الذي قدم عرضاً آخر على خشــبة المســرح الوطني، 
يوم أمس الجمعة ســيعاود تقديم المسرحية على مسرح بلدية 
العين يومي 1 و2 ســبتمبر، علــى أن يقدمها في دول خليجية 

أخرى.
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يلتقي الفنان مجدي كامل وزوجته الفنانة 
مها أحمد مجدًدا في بطولة فيلم «الســبع 
خطايــا»، الــذي يواصالن تصويــره حالًيا، 
تمهيــًدا لطــرح الفيلم خالل موســم عيد 
األضحى المقبل، والفيلم من تأليف عمرو 
حامد، ويخرجه رضا األحمدي، ويشــارك 
في بطولته إسالم جمال، ملك قورة، وعدد 

آخر من الفنانين.
وذكر موقع (اليوم السابع) اإللكتروني أن 
الفنان الشــاب إسالم جمال أصيب بتهتك 
في الكتف اليمنى، وجاء ذلك خالل تصوير 
مشــهد الهــروب ضمــن أحــداث العمل، 
حيث قفز إســالم من أعلى «الشرفة» في 

الدور الثاني، ولكن لم تكن هناك وســائل 
حماية كافية، مــا عرضه لتهتك في أربطة 
الكتف وتمزقات شــديدة في الغضاريف 
والساقين، حيث تم نقله إلى المستشفى، 
وقام األطباء بعمل اإلسعافات األولية له، 

ونصحوه بالراحة التامة، 
يذكر أن آخر األعمال الفنية، التي جمعت 
مسلســل  كان  ومهــا  مجــدي  الزوجيــن 
«ماريونت» الذي عرض مؤخًرا، وشاركت 
في بطولته الفنانة الســورية سوزان نجم 
القاهرة - البيان الدين.   

 أعلنــت نقابــة ممثلي الشاشــة أن الممثلة 
الكوميديــة األميركية ليلي توملن ســتحصل 
علــى جائزة النقابة عن مجمــل أعمالها في 
ينايــر، وشــاركت توملن (76 عامــا) - التي 
اكتسبت شهرتها في 1969 من خالل البرنامج 
آنــد مارتينز  التلفزيوني األســبوعي (روان 
الف-إن) - فــي أفالم كبيرة مثل (ناشــفيل) 
وعــروض في بــرودواي نالــت العديد من 
جوائز إيمي وجوائز توني، ووصفت رئيســة 
النقابــة غابريل كارتيريس فــي بيان توملن 
بأنها «ممثلة اســتثنائية وتتقمص األدوار في 
الدراما كما فــي الكوميديا. لكــن عبقريتها 
تظهــر بالكامل من خــالل األدوار المتعددة 

والمتجددة التي لعبتها.». وتتشــارك توملن 
حاليا بطولة مسلســل (غرايس آند فرانكي) 
الكوميــدي على نتفليكس مــع جين فوندا. 
وحصلت توملن مــن قبل على جائزتين من 
أرفع الجوائز التمثيلية في الواليات المتحدة 
وهمــا جائزة مركــز كنيدي وجائــزة مارك 
تويــن للفكاهة األميركية، وتتســلم توملن 
الجائــزة عن مجمــل أعمالهــا في حفل 
جوائز النقابة الســنوي في لوس انجليس 
فــي 29 ينايــر. ومــن بين مــن حصلوا 
علــى هذه الجائزة من قبــل ماري تايلر 
مــور وكارول بورنت وكلينت اســتوود 
وإليزابيث تايلور. لوس انجليس - رويترز

يواصــل عالم مدهش تقديم فعالياته ضمن 
المخصصة  مهرجان «مفاجآت صيف دبي» 
االندفــاع  بنفــس  والعائــالت  لألطفــال 
والحمــاس، حيــث شــهدت لعبــة البانجي 
والبولينــغ للصغــار، و«جســر المفاجآت» 
وغيرهــا من األلعاب إقباال كبيرا من الزوار 
والســياح الذين اســتمتعوا بهــذه األلعاب 

المبهرة والمتنوعة. 
 فمن ضمن احتفالهما بالدورة التاســعة 
عشرة بحدث «مفاجآت صيف دبي»، التي 
تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، 
إحدى مؤسســات دائرة السياحة والتسويق 
التجــاري، ينظــم كل مــن «ســيتي ســنتر 
معيصم» و«سيتي سنتر الشندغة»، التابعين 
لمجموعة «ماجد الفطيم العقارية»، فعالية 
شــيقة ومميــزة تتمثل فــي لعبــة الواقع 
المفاجآت»، والتي تدور  االفتراضي «جسر 
أحداثها فوق معالــم دبي الخّالبة ويتحدى 
المشاركون فيها الجاذبية واالرتفاعات، وقد 
حققت هــذه الفعاليــة نجاحاً كبيــراً منذ 

إطالقها في 26 يوليو الماضي. 
المفاجــآت»  «جســر  لعبــة  وتدعــو 
ينفقــون 200 درهم  الذيــن  المتســوقين 
لخوض تجربة ترفيهية غير مسبوقة والفوز 
بجوائز فورية من المتاجر المشاركة في آٍن 
معــاً. وتقوم فكرة هــذه اللعبة، وهي من 
فئة ألعاب الواقــع االفتراضي ذات التقنية 
الحديثة، على قبول المتسوقين لتحدٍّ يتمثل 
في عبور جســر يمتد بين منطادين يحلقان 
في ســماء دبي ويمنح تجربة تحاكي الحياة 
الواقعية والعبور فوق جسر حبال معلق في 

تجربة خيالية.
وأثناء اللعبة يحاول المتسابقون التقاط 
أكبر عدد من شــعارات المتاجر المشــاركة 
باســتخدام جهــاز تحكم باليد، وتتســاقط 
تلك الشــعارات تباعاً في فقاعات هواء من 
السماء، وعندما يجمع المتسابق 50 شعاراً 
خالل 90 ثانية يفــوز ببطاقة هدايا مقّدمة 

من المتاجر المشاركة.

القفــز في الهواء واحد مــن أحالم األطفال 
الدائمــة فــي الحيــاة، وغالباً مــا يحاولون 
تحقيق هــذا الحلم بالقفز عن الســرير أو 

الكراســي داخل البيت وهذا العام، حققت 
فعاليات عالم مدهش، أحالم األطفال بلعبة 
البانجي وذلــك بالتحليق والقفز في الهواء 
معلقيــن على حماالت آمنــة تبعدهم عن 

مفاجآت المغامرات العشوائية الخطرة.

ويرى القائمون على هذه اللعبة أنها تشهد 

إقبــاالً شــديداً مــن رواد الفعاليات، حيث 
يســمح األهل ألبنائهم بتجربة هذه اللعبة 
عدة مرات بســبب مشــاهدتهم لوســائل 
األمان التي يتخذها المشــرفون باستمرار، 

وكيفية األخذ بعين االعتبار أعمار مرتاديها 
من حيث قياســات الطــول واالرتفاع التي 

تختلف من طفل إلى آخر.
وتســمح البانجي بارتفاع عاٍل لمرتاديها 
يصــل إلــى أربعة أمتــار في الهــواء، ومع 
قوة الحبل المســتخدم فــي التحكم بحركة 
يتمكــن  المحكمــة،  األطفــال  حمــاالت 
المشــرف على اللعبة من الســيطرة جيداً 
على ارتفاع الطفل بعد قياس وزنه، ورغبته 

في مغامرة القفز واالرتفاع.

ويعرب األطفال عــن فرحتهم بهذه اللعبة 
المثيــرة من خــالل حركاتهم وهم معلقون 
في الهــواء، وصرخاتهم المرحة، ومطالبتهم 
المشــرف على اللعبة باالرتفاع أكثر فأكثر 
ليزداد حماســهم، ويزيد معــه مرحهم في 
القفــز واالنخفاض التدريجــي كأنهم طيور 
حرة في الســماء الواسعة، وقد راعت إدارة 
فعاليات عالم مدهش وضع مســاحة القفز 
«البانجــي» فــي مــكان ينتصــف القاعات 
ليساهم في منح األطفال مرحاً مضاعفاً على 
هذه اللعبة وهم يشــاهدون كل المســاحة 
الممتــدة علــى 34 ألــف متر مربــع أمام 

أعينهم من علو في مشهد بهيج ال يتكرر.

وتشــهد لعبة القفز واالرتفــاع «البانجي» 
إقباالً كبيراً مــن زوار عالم مدهش، خاصة 
في فتــرات عطلــة نهاية األســبوع، وهي 
لعبة مرحة تجذب األطفال بســهولة، حيث 
تتماشــى حركاتها مع خياالت الصغار بعالم 
طائــر في الهواء يكونون على متنه، وحرية 
مطلقة بعيداً عن الجاذبية األرضية، وتتكون 
هــذه اللعبــة من ثــالث مســاحات للقفز 
واالرتفــاع باســتخدام الحبال المشــدودة، 
وهي تستقبل األطفال من الفئة العمرية -3

8 سنوات، حيث يتنافسون على قوة القلب، 
والقــدرة علــى المغامرة أكثــر من خالل 
التعبيــر عــن رغبتهم باالرتفاع لمســافات 

أعلى باستمرار.

طفل يسدد ضربته بتركيز في لعبة البولينغ   |   من المصدر   

  طفلة تمارس هوايتها في التحليق |   من المصدر 

 يستقطب عالم مدهش عشاق رياضة البولينغ الصغار، وذلك بركن 
مخصــص للصغار من رواد اللعبة، بتعليمهــم أصول هذه الرياضة 
الشهيرة في مكان هادئ وذلك في القاعة رقم 2 في عالم مدهش 
الشاســع، داخل مركز دبــي التجاري العالمي، الــذي يحتوي على 
ممريــن مثاليين للعب بهدوء، وتعلم أصــول هذه الرياضة  حول 
العالــم، والتمرن على تســديد الكرة الصغيــرة إلصابة األهداف. 

وتناسب هذه اللعبة األعمار من 7 سنوات وما فوق. 

كان اإلعالن عن مســرحية «قلب للبيع» كفيالً بجذب 
عــدد كبير مــن الجمهور، لمشــاهدة العرض األول، 
الذي استمر إلى ما بعد منتصف الليل، وذلك مساء 

أول مــن أمس على خشــبة المســرح الوطني، 
فــي أبوظبي، ضمن فعاليات «موســم صيف 

أبوظبــي 2016». والمســرحية من بطولة 
الفنــان الكوميدي الكويتي طارق العلي، 

إلى جانب نخبة من ممثلي المســرح 
الفرج،  والكوميديــا منهــم أحمــد 

ميسون السمرائي، أيوب الشطي، 
خالد مظفر وآخرون. 

للمسرحية  األول  المشهد 
العلي  لطــارق  يعــرض 

الرجــل  «أبوســرور» 
متوســطاً ًالمتقاعــد 
ابنــه وابنتــه، ليبين 
الحوار 

الفكاهي عــن حالهم الماد
إليجاد حــل يغير ظروفه

م ي

القضايــا التي كثيــراً ما
بطريقــة كوميديــة من
الصفر»، أما الحلول لم
لكن الحــل الذي لم

رجـ
لسيد
 و
التــي ألفه
عبدالعزيــز الصايــغ،

 لقطة من مسرحية «قلب للبيع» |  تصوير: مجدي اسكندر 

قبل البدء بعرض المسرحية، قدم الفنان طارق 
العلــي بمصاحبة اإلعالمي يوســف المعمري، 
قســم الحب والوالء لدولــة اإلمارات العربية، 
كمــا هنــأ د.حبيب غلــوم الــذي كان من بين 

الحضور على نجاح مسلسل «خيانة وطن».
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توقع المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل أن يكون الطقس اليوم في البالد، حاراً إلى 
شــديد الحرارة بشكل عام، كما ســيكون الجو مغبراً بوجه عام وغائماً جزئياً، مع احتمال 
تكــون بعض الســحب الركامية، وتبقى الرياح معتدلة، قد تكــون مثيرة للغبار واألتربة، 

والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.
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سياسي فرنسي 
(1890 - 1970م)

ayya-222@hotmail.com

أنصت باهتمام كبير لنقاشــات تدور في بعض برامجنا اإلذاعية مثالً أو على 
بعض مواقع التواصل االجتماعي، حول صورة اإلنســان العربي بشــكل عام 
أو صــورة الخليجي بشــكل خاص في الذهنية أو التصــور الغربي، بناء على 
الطريقة، التي قدم أو يقدم بها العرب أو الخليجيون أنفســهم لهذا الغرب؛ 
في هذه األيام الحاضرة أو خالل العقود والســنين الماضية كسلوكياتهم في 

بالد أوروبا إذا ذهبوا للدراسة أو السياحة مثالً!
أتوقــف كثيــراً، ألن فرضيــات النقــاش ال تبدو صحيحــة أحيانــاً، وال تبدو 
موضوعيــة أو منطقية فــي معظم األحيان، فصورة العربي أو الشــرقي في 
تصــور الغرب ليســت بالموضوع الجديد أو الطــارئ، لكنه موضوع تاريخي 
وقديم جداً قدم العالقة بين الشــرق والغرب، وقدم االستشراق واالستعمار 
والحروب، والغربي يقرأ كثيراً، وعليه فلديه تصور معرفي وانطباعي متراكم 
عن العربي، اإلشــكالية عند العربي، الذي ال يمتلك مثل هذه المعرفة، ولم 

يهتم بامتالكها ذات يوم!
القضيــة أيضاً لهــا عالقة بتبادل مراكز االســتحواذ والنفوذ والســيطرة بين 
الشــرق والغرب، وبتغير موازين القوة والتمــدد والتفوق العلمي، باختصار 
القضيــة تاريخية وأقرب لقانون الصراع بين الشــرق والغــرب منها لقانون 
الصدفــة أو تبادل المصالح ووجهات النظر، فهنــاك فجوة كبيرة جداً بدأت 
بخــروج العرب مهزومين تماماً من غرناطة آخر ممالك العرب في األندلس 
عام 1492، واستحواذ ملوك إسبانيا على ملك بني األحمر، ومن ثم سيطرتهم 
على زمام الكشوف الجغرافية، واكتشاف األميركتين، منذ تلك األيام وصورة 
العربي القوي تتدهور في مقابل صورة الغربي التي تتعزز وتقوى وتسيطر، 
وهــذا بالضبط ما يقود البعض لترديد عبارات معينة وســط هذا النوع من 

النقاشات!
لنقــرأ: «ماذا ســيقول عنكم الغرب»، «األوروبيون يســخرون منكم»، «هل 
فكرتــم في الصــورة التــي يكونونها عنا حيــن نتصرف بهــذه الرعونة في 
بالدهــم.. إلخ»، هذا هــو مكمن العلة، فالعربي ال يــزال مرهوناً في تقييم 
ســلوكه إلى نظــرة األوروبي له، هــذا األوروبي الذي ال يحبــه عادة، لكنه 
بازدواجية واضحة يعتبره مرجعية مؤكدة في تقييم ســلوكه وتصرفاته، إن 
كانت صحيحة أو غير ذلك، وكأنه ال يملك مقياســاً خاصاً به، يقيس مســتوى 

صحة أو خطأ تصرفاته. 

المحلية فــي مقاطعة  الســلطات  قالــت 
شنشــي بشــمال غربي الصيــن أمس، إن 
خمســة أشــخاص قتلوا إثر سقوط سيارة 
أجــرة في أحد األنهار. ونقلت وكالة أنباء 
الصيــن الجديدة (شــينخوا) عــن حكومة 
محافظة يانتشانج في مقاطعة شنشي، إن 
سيارة أجرة انحرفت عن الطريق وسقطت 
في نهر يانخه، حيــث كانت على الطريق 
السريع المتجه إلى مدينة يانآن. وأضافت 
أن ســائق ســيارة األجرة وجميع الركاب 
في الســيارة قتلــوا. وأفادت «شــينخوا» 
أن التحقيــق ما زال جاريا لتحديد ســبب 
شيآن - د ب أ الحادث. 

تسلط حفريات اكتشفت في مجرى للصرف 
الصحي في والية ساوث كاروالينا األميركية 
الضــوء على تطور الســمع بالموجات فوق 
الصوتية لــدى الثدييات البحرية في عصور 
ما قبل التاريخ، وهي ســمة مرتبطة بشكل 
وثيــق بقدرتها الفائقة على الصيد والتحرك 

باستخدام الموجات الصوتية والصدى.
وأورد علمــاء تفاصيــل حفريــات جديدة 
«إيكوفينيتــور  عليــه  يطلــق  لدولفيــن 
سانديرســي» كان يعيش فــي بحار ضحلة 
ودافئة قبل نحو 27 مليون عام. وتكشــف 
الحفريات عن أذن حفظت بشــكل مذهل. 
وأظهــرت األشــعة المقطعيــة على األذن 
باإلضافة إلــى مقارنات مع فصائل ثدييات 
بحرية أخــرى أن أذن إيكوفينيتور تتســم 
بعدة خصائص موجودة فــي فصائل اليوم 
التي تســتطيع ســماع تــرددات الموجات 
فــوق الصوتية التي تتجاوز نطاق الســمع 

البشري.
وقــال مورجان تشرشــل وهــو عالم آثار 
فــي معهــد نيويــورك للتكنولوجيا وكبير 
الباحثيــن في الدراســة التي نشــرت في 
دوريــة كارنــت بيولوجــي، «تظهــر في 
الجمجمة  مالمــح  بالفعــل  إيكوفينيتــور 
المرتبطة بتحديد المواقع من خالل صدى 
الصوت وإن كان لم يســتطع على األرجح 
التعامــل مــع هذه الموجــات بنفس دقة 
واشنطن - رويترز الدالفين الحديثة».  

ال تألــو الصين جهداً لضمــان أن تمر أول 
قمة تســتضيفها لمجموعة العشرين على 
أكمل وجه، ومن أجــل ذلك اتخذت عدة 
إجراءات، من بينها إغالق مصانع وتدريس 
اللغة اإلنجليزية للســكان كبار الســن، بل 
وتقديم قســائم ســفر بقيمــة 1.5 مليار 
دوالر إلقنــاع البعض بمغــادرة المدينة، 

التي ستستضيف القمة.
وســتنعقد القمة يومي الرابع والخامس 
مــن ســبتمبر فــي مدينــة هانغتشــو 
الشــرقية، التي ألهمت المناظر الخالبة 
حــول بحيرتهــا أجيــاالً من الرســامين 
هانغتشو- رويترز والشعراء. 

بيعــت نســخة نــادرة لكتــاب هزلي صدر 
قبــل 78 عامــاً حامالً أول غالف لشــخصية 
ســوبرمان الخيالية في مزاد بتكساس مقابل 
نحــو مليــون دوالر، حســبما أعلنــت دار 
مزادات، أول من أمس. وقالت دار مزادات 
«هريتدج أوكشــنز» في داالس، إن الكتاب 

بيع مقابــل 956 ألف دوالر، متجاوزاً بذلك 
السعر التقديري قبل البيع والبالغ 750 ألف 
دوالر.  ونشــر الكتــاب، المحفوظ بطريقة 
جيــدة، في عــام 1938 ويظهــر على غالفه 
سوبرمان، وهو يرفع ســيارة خضراء بيديه 
ويرتدي مالبس ضيقة.  داالس - د ب أ

لعبــة  هــواة  مــن  شــخصاً   77 شــارك 
«بوكيمــون غــو» اإللكترونية فــي جولة 
بالتــرام عبر شــوارع مدينة دوســلدورف 
األلمانية، أول من أمس، بعدما تم تصميم 
الجولــة الترويجية خصيصــاً لزيادة فرص 
استمتاعهم باللعبة. وتعتمد لعبة بوكيمون 

غــو اإللكترونية على تقنية الواقع المعزز، 
ويقوم خاللها الالعبون بمالحقة شخصيات 
افتراضية. وشــملت الجولة التي استمرت 
علــى مدار ثالث ســاعات أفضــل األماكن 
فــي مدينة دوســلدورف لمالحقة كائنات 
البوكيمون.  برلين - د ب أ

شاعر إماراتي (1925 - 2000م)

■ العمل الفني األصلي (يمين) والبروتريه المكتشف (يسار)  |  الوكاالت

■ أوباما مع ابنته ماليا يمارسان الرياضة على دراجات هوائية  |  إ ب 

 في حديقة المبزرة وعلى كتف وادي جبل حفيت تنساب قنوات الماء، تبث الحياة في األرض تسعد الناس، وتخفف من وهج 
القيظ الالفح، وفي الصورة أطفال وعائالت تتبرد بدفق الماء الزالل المنساب من أعالي الصخور في جبال العين، وتستمتع 

بلحظات في رحاب الطبيعة وينابيعها المعطاء.  |  تصوير: عمران خالد

ذكرت وســائل إعــالم أن أكثــر من 100 
طائر وحيوانات أخرى نفقت جراء اإلنهاك 
الحراري بمطار فــي تايوان أمس، بعد أن 
فشــل الطاقم األرضي فــي اتباع إجراءات 
التشــغيل النموذجية. وأفــادت تقارير أن 
الحيوانــات تركت في الشــمس ألكثر من 

ســاعتين في ساحة مكشــوفة في المطار 
وصلــت درجــة حرارتهــا إلى مــا يقرب 
مــن 60 درجة مئويــة. وتتطلب إجراءات 
التشغيل أن يتم نقل الحيوانات من منطقة 
داخلية إلى الســاحة المكشــوفة قبل 30 
تايبيه - د ب أ دقيقة فقط من اإلقالع. 

تفاجأ الوســط الفني يوم أمس، بعد كشــف علماء للوحة 
بروتريه مخفية تحت لوحة أخرى رســمها الفنان الفرنسي 
الراحل إدغار ديغا «1834 - 1917م»، وأحد رواد المدرسة 
االنطباعيــة، ووفق ما أوردت «بي بي ســي» فاالكتشــاف 
جاء عن طريق دراســة لباحثين أســتراليين، استخدموا في 

معاينتهم للوحة أشــعة ســينية قوية، فكانت المفاجأة في 
العثــور على لوحة بورتريه المرأة شــابة، كانت مســتترة 
تحت بورتريه لســيدة في لوحة ديغا المســماة «بورتريه 
المرأة»، ويعتقد الباحثون أنه قد رســم بعد 7 سنوات من 
دبي - البيان الرسم األول. 

اســتمتع الرئيس األميركي بــاراك أوباما وأســرته، ليلة 
أول مــن أمس، بتناول المأكــوالت البحرية احتفاالً بعيد 
ميالده الخامس والخمسين، وأطفأ الشموع في آخر عيد 
ميالد له وهو يشــغل منصب رئيــس الواليات المتحدة. 
وذهبت أسرة أوباما في موكب إلى مطعم «فيوال ماري» 

اإليطالي للمأكــوالت البحرية الفاخرة في منطقة جورج 
تاون بواشــنطن. وكان أوباما قد استمتع في وقت سابق 
بهدية تقترب من عدد سنوات عمره، حيث أظهر أحدث 
اســتطالع للرأي رضا ٥٤٪ ممن شــملهم االســتطالع عن 
واشنطن - د ب أ أدائه كرئيس. 
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