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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 
أن معادلــة التغيير في الدولة ترتكز علــى التنمية والقيم 
والشــباب واستشــراف المستقبل لتحقيق الســعادة. وقال 
ســموه في تغريــدة دونها أمس على حســابه عبر «تويتر» 
بمناســبة اليوم العالمي للشــباب: «معادلــة التغيير عندنا: 
تنميــة تقوم علــى منظومة مــن القيم ويقودها الشــباب 

وتستشرف المستقبل وتسعى لتحقيق سعادة الجميع».
مــن جانبه اعتبر صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد 
آل نهيــان، ولــي عهد أبوظبي نائب القائــد األعلى للقوات 
المســلحة، شــباب الوطن قلبه النابض والثــروة الحقيقية 
ومحل رهاننا الدائم. وخاطب ســموه الشــباب في تدوينة 
عبر حســابه على «تويتر» أمــس: أنتم قلب الوطن النابض، 
الذي يتدفق طاقة وحيوية، وثروتنا الحقيقية لرفعة الوطن 
وتقدمه. وتابع ســموه: «نوجه لشباب وطننا التحية ونشد 
علــى أيديهم فهم يدركون حجم المســؤولية الملقاة على 
عاتقهم، وهم محل رهاننا الدائم»، وأضاف ســموه: «بهمة 
شــباب الوطن ومــا يحملونه مــن روح مفعمــة بالطموح 
والتفاؤل واالنتماء ســنصل بدولة اإلمــارات بعون الله إلى 

آفاق جديدة من الريادة والتميز». 
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تمكنت فصائل المعارضة السورية المقاتلة في حلب من قطع طريق 
إمداد النظام الســوري الوحيد، وســيطرت على معسكر للجيش في 
حلــب، أمس، فيمــا أعلنت قوات ســوريا الديمقراطية تحرير مدينة 
منبج، من تنظيم داعش. وأفاد بيان لقوات ســوريا الديمقراطية بأنه 
تجري حالياً عمليات إزالة األلغام، مشــيراً إلى أن عناصر من التنظيم 
اختطفــوا نحو ألفي مدني لتغطية انســحابهم مــن المدينة. وذكرت 
المصــادر أن فصائــل المعارضة المســلحة ســيطرت على معســكر 
الغزالن بريف حلب الجنوبي، بعد معارك عنيفة مع الجيش السوري 
والميليشــيات اللبنانية واإليرانية والعراقية الموالية له. كما تمكنت 
من قطع طريق خناصر، الذي يعتبر حيوياً بالنسبة للقوات الحكومية. 
إلى ذلك، تلقت تركيا طلباً روسياً بإغالق حدودها مع سوريا، لوقف 
مــا قالت موســكو إنه تدفق لألســلحة والمقاتليــن، وذكرت مصادر 
روســية أن أنقرة قد بدأت بدراســة الطلب. وكشف وزير الخارجية 
التركــي أمس في مؤتمر صحافي مع نظيره اإليراني عن وجود نقاط 
مشــتركة بين البلدين في الملف الســوري. مــن جانبها قالت عضو 
وفــد الهيئة العليا للمفاوضات، بســمة قضماني، إن المكاســب التي 
حققها مقاتلو المعارضة في كسر حصار قوات النظام لحلب، ستقوي 

الموقــف التفاوضــي للمعارضــة، إذا ما عقــدت جولة 
محادثات جديدة.           عواصم - البيان والوكاالت

علــى  الخنــاق  العربــي  التحالــف  ضّيــق 
االنقالبييــن والمخلوع، إذ دّك  عبر 70 غارة 
معسكرات المتمردين في صنعاء ومحيطها، 
ما أســفر عن تدمير عشرات المواقع أبرزها 
معســكر فــج عطــان والمجمــع الرئاســي 
الخاصة  القوات  الحفاء ومعســكر  ومعسكر 
في منطقة الصباحة، وتدمير الجسر الرئيس 
الــذي يربــط العاصمــة بالحديــدة، والذي 
يســتخدمه المتمّردون في نقــل التعزيزات 
العسكرية. وقصف طيران التحالف بسلسلة 
مــن الغــارات العنيفة، معســكرات الحرس 
الجمهــوري المواليــة للرئيــس المخلــوع، 
في منطقــة بيت دهرة، ومعســكر الحرس 
فــي الفريجة فــي أرحب، وقاعــدة الصمع 
العســكرية. وبّثت غــارات التحالف الرعب 
وســط االنقالبييــن، فيمــا ســيطر مقاتلــو 
المقاومة الشــعبية بشكل كامل على معظم 

االستراتيجية   والمواقع  األراضي 
  آلية عسكرية للتمرد دمرتها المقاومة في اشتباكات بتعز   |  تصوير: أحمد الباشا المتاخمة للعاصمة.
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بالذهب الخالص عيار 18، أجرى الدكتور 
الهاجــري، استشــاري األمراض  عبداللــه 
الصحــة  التداخليــة فــي وزارة  القلبيــة 
ووقايــة المجتمــع، رئيس وحــدة القلب 
والقســطرة القلبية، 3 عمليات «قســطرة 
ذهبيــة»، لتوســعة الشــريان المتصلــب 
لمرضــى تجــاوزت أعمارهــم 60 عاماً، 
تكللــت بالنجــاح رغم محاوالت ســابقة 
لفتح الشــريان بطرق تقليدية. واســتعان 
الهاجري بحلقــة ذهبية للمرة األولى في 
العمليات على مســتوى الدولــة، باعتبار 
أن الذهــب يؤدي مهمــة نوعية في فتح 

الشرايين المتصلبة.

بعــد 71 عامــاً على انقضاء الحــرب العالمية 
الثانية التي راح ضحية حروبها نحو 50 مليون 
شــخص، ال تزال بعض ملفاتها العالقة تشــغل 

االختصاصيين، صحيــح أن النازيين كانوا 
أكبر الخاسرين في الحرب، لكن ربما 

تركــوا وراءهــم كنزاً مزعومــاً، قد 
يجعل مؤرخْيــن بولنديين من أكبر 
الرابحيــن مــن تلك الهزائــم التي 
لحقت بألمانيــا تحت قيادة هتلر. 
بــدأ المؤرخــان وهما مــن الهواة 

موقع  لحفر  أمس  االســتعدادات 
للبحث  بولندا،  في جنوب غرب 
عــن قطــار يعــود إلــى الحرب 

العالميــة الثانية مدفون تحت األرض، ويمكن 
أن يحتوي على ذهب جمعه النازيون. ويقول 
بيوتر كوبر واندرياس ريشــتر إنهما عثرا على 
قطــار ألماني مــدرع في نفــق تحت األرض 
بيــن وروكالو ووالبرزيــش العــام الماضــي، 
األرض،  يختــرق  راداراً  مســتخدمين 
منوهيــن بأنهما يقــودان فريقاً يضم 
نحو 35 شــخصاً للحفــر في الموقع. 
وبــدأ الفريــق أمس تمهيــد األرض 
وإزالة األشــجار فــي الموقع الذي 
تــم تطويقــه، ويقع بيــن وروكالو 
ووالبرزيــش. وتكثر الشــائعات في 
هــذه المنطقة منذ عقود بأن النازيين 
أخفــوا ذهباً وكنوزاً أخــرى من القوات 
السوفييتية الغازية، في نهاية الحرب. <08<22
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أكدت معالي شــما المزروعــي وزيرة دولة 
للشــباب لـ«البيان» بمناســبة اليوم العالمي 
للشــباب، أن صاحب الســمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة 
رئيــس مجلس الــوزراء حاكم دبــي «رعاه 
الله»، يعلمنا ويلهمنا كل يوم، بأفعال تسبق 
الكلمــات، فقــد علمنا معنــى أن نعطي بال 
حدود، وأن نعمل بالقيم ونجود. مشيرة إلى 
أن شــباب اإلمارات أصبحوا نموذجاً للعالم 
أجمــع. وقالــت معاليها إن في هــذا اليوم، 
يتفق العالم على أن الشباب هم المستقبل، 
وهــم الطاقة، واإلنتاجية، وبالشــباب تكون 
استدامة التنمية، و«الطريق إلى 2030» شعار 
هذا اليوم يذكّرنا بما تعمل عليه قيادتنا في 
كل يوم، حيث تستشــرف المستقبل ببصيرة 
وحكمة، وتعمل مع الشباب لتحقيق أهداف 

مستدامة تؤثر بإيجابية على العالم.
اللحظة  وأضافــت معاليهــا: في هــذه 
تحضرني ثالث كلمات سمعتها في اجتماع 
صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتــوم نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في اجتماعه 
للشــباب،  اإلمــارات  مجلــس  مــع  األول 
والكلمات الثالث نفسها سمعتها عند لقائنا 
مع صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد 
آل نهيــان ولي عهد أبوظبــي نائب القائد 
األعلــى للقوات المســلحة، ثــالث كلمات 
اختصرت رؤيــة الدولة، وهي: «الشــباب 
هم المســتقبل». وهنــأت معاليها الجميع 
باليوم العالمي للشــباب، مؤكدة أنه جميل 
أن يجتمع العالم مع الشــباب وللشــباب، 
واألجمــل في اإلمارات أن كل يوم هو يوم 
للشــباب، فشــباب اإلمارات باتوا نموذجاً 
للشــباب عالمياً، ففي هذه اللحظة، شبابنا 
يجســدون العطاء في مختلــف الميادين، 
فهم: طلبــة يتعلّمون ليبتكــروا، موظفون 

ينتجون ويخدمون. 

ولفتــت معاليها إلى أن شــبابنا على قائمة 
النوابــغ فــي العالم، فهم خريجــون بامتياز 
من أعرق المؤسســات التعليميــة العالمية، 
وأعضــاء في مجالس الشــباب يعملون على 
االستماع المستدام والتفاعل مع الشباب في 

مختلف أنحاء العالم، وهم اليوم مهندسون 
لطاقة المســتقبل، ومهندســون فــي مجال 

الفضاء وفي طريقهم الكتشاف المريخ.
وتابعت معاليها: اإلمارات قدمت لنا نحن 
الشــباب ما هو أغلى، فهي غرســت فينا 

القيم، قيم نعيشــها ونجســدها باستمرار 
فــي كل جانب مــن حياتنا وفــي تفاعلنا 
مع العالم، ونريد من قيمنا نحن الشــباب 
أن تكــون رســالة عالمية تعّرف شــباب 
اإلمــارات للعالــم كله، ولنكــون نموذجاً 

وقدوة لشباب العالم بإنجازاتنا وقيمنا.

إلى ذلــك أعاد المكتــب اإلعالمي لحكومة 
دبي نشر فيديو لكلمة معالي شما المزروعي 
متحدثــة خــالل االحتفــال باليــوم العالمي 
للشــباب أخيراً، قالت فيــه معاليها: في كل 
يوم تســتثمر أكثــر من 34 حاضنــة أعمال 
أفكار شبابنا اإلبداعية وتشجعهم على ريادة 
األعمــال، في كل يوم قيادتنا تلهمنا بالعطاء 
فاإلمارات هي األولى عالمياً في المساعدات 
والعمل اإلنســاني، في كل يــوم تغرس فينا 
القيــم واألخالقيــات، وفي  قيادتنا أســمى 
كل يــوم نتعلم مــن آبائنــا وأجدادنا معنى 
التســامح والتعايش واإليجابيــة ودورنا في 
نشــر هذه القيم، في كل يــوم تدعونا دولة 
اإلمارات للمشــاركة في مشــاريعها الرائدة 

للعلوم المستقبلية واالستدامة. 
وفــي كل يوم نتذكر معنــى أن نكون عيال 
زايد، نعم كل يوم منذ ميالد دولة اإلمارات 
منذ عــام 1971، كل يوم هو يوم للشــباب 
وبالمقابــل بات شــباب اإلمــارات نموذجاً 

للشباب عالمياً.

153
حقــق هاشــتاق #اليوم_
أمــس  العالمي_للشــباب 
مشــاهدة  مليــون   153
المركــز  واحتــل  عالميــاً 
«ترنــد  فــي  الثانــي 
اإلمارات»، وذلك بمناسبة 
باليوم  الدولــة  احتفاالت 
الذي  للشــباب  العالمــي 
يصادف 12 أغســطس من 

كل عام. 
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تعتبــر اإلمــارات الوجهــة المفضلــة 
للعيش لــدى الشــباب العربي، حيث 
تصــدرت اســتطالع أصداء بيرســون- 
مارستيلر السنوي الثامن لرأي الشباب 
العربي الذي صدر في أبريل الماضي.

وأعــرب %22 من المشــاركين في 

االســتطالع عن تفضيلهــم للعيش في 
اإلمارات، ورأى %23 من المشــاركين 
أن الدولــة تعتبر نموذجــاً يحتذى به 

ويرغبون لبالدهم أن تحذو حذوها.
اإلمارات  اعتبــار  أســباب  وتركزت 
نموذجــاً مفضــًال للعيش بين أوســاط 
الشباب العربي للســنة الخامسة على 
واالســتقرار  األمــن  حــول  التوالــي، 

والفرص االقتصادية.
وتضمــن االســتطالع ســؤاًال إلى 
رواد األعمال المحتملين من الشباب 
العــرب الذيــن أعربوا عــن رغبتهم 
بتأســيس مشــاريعهم الخاصة خالل 
وذلك  المقبلــة،  الخمســة  األعــوام 
حول البلد الذي يطمحون لتأســيس 
مشاريعهم فيه، وجاءت اإلمارات في 

المرتبة األولى.
أصــداء  «اســتطالع  إجــراء  وتــم 
بيرســون- مارســتيلر الســنوي الثامن 
لرأي الشــباب العربي» بواسطة شركة 
االستطالعات العالمية بين «شوين آند 
بيرالنــد» التــي أجــرت 3500 مقابلة 
شــخصية خــالل الفترة بيــن 11 يناير 
و22 فبراير 2016 مع شــبان وشابات 

عــرب ينتمون للفئــة العمرية بين 18 
و24 عامــاً، وتــم انتقــاء المشــاركين 
حصراً مــن مواطني الدول التي أجري 
فيها االستطالع الذي شمل دول مجلس 
التعاون الخليجي باإلضافة إلى األردن، 
العراق، وفلسطين،  وتونس، والجزائر، 
والمغرب،  ومصــر،  وليبيــا،  ولبنــان، 

واليمن. 

محمد بن راشد متحدثاً إلى أعضاء مجلس علماء اإلمارات خالل استقبالهم في مناسبة سابقة |   أرشيفية
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أكد صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولة 
رئيــس مجلس الوزراء حاكــم دبي، رعاه 
اللــه، أن معادلة التغيير في الدولة ترتكز 
علــى تنمية مبنية على منظومة من القيم 
المستقبل  وتستشــرف  الشــباب  يقودها 

لتحقيق السعادة للجميع.
وقال ســموه في تغريــدة دونها أمس 
على حساب ســموه في «تويتر» بمناسبة 
التغيير  العالمي للشــباب: «معادلة  اليوم 
عندنا: تنمية تقوم على منظومة من القيم 
ويقودها الشــباب وتستشــرف المستقبل 

لتحقيــق  وتســعى 
سعادة الجميع».

ومن جانبه اعتبر 
الســمو  صاحــب 
الشــيخ محمــد بن 
نهيــان  آل  زايــد 
أبوظبي  عهــد  ولي 
األعلى  القائد  نائب 
المســلحة،  للقوات 
شــباب الوطن قلبه 
النابض الذي يتدفق 

طاقــة وحيويــة، وهــم ثروتنــا الحقيقية 
لرفعة الوطن وتقدمه.

وخاطب ســموه الشــباب فــي تدوينة 
عبر حســاب ســموه في «تويتــر» أمس: 
أنتــم قلــب الوطن النابض، الــذي يتدفق 
طاقــة وحيوية، وثروتنــا الحقيقية لرفعة 
الوطــن وتقدمــه. وتابع ســموه: «نوجه 
لشــباب وطننا التحية ونشد على أيديهم 
فهم يدركــون حجم المســؤولية الملقاة 
على عاتقهم، وهــم محل رهاننا الدائم». 
وأضــاف ســموه: «بهمــة شــباب الوطن 
ومــا يحملونه مــن روح مفعمة بالطموح 
والتفاؤل واالنتماء سنصل بدولة اإلمارات 
بعــون الله إلى آفاق جديــدة من الريادة 

والتميز».

وفي مناســبة «اليوم العالمي للشــباب»؛ 
نشــر صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، أمس على حساب سموه 
فــي «تويتر»، مقطعاً تســجيلياً لمجموعة 
من شــباب الوطن، دّون عليه: «في اليوم 
العالمي للشــباب.. هذه رســالة شــباب 
اإلمارات لشباب العالم». وتضمن الفيديو 
رسائل قدمها الشــباب إلى العالم بلغات 
متنوعة، وفي مقدمتهم كلمة لسمو الشيخ 
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي 
عهــد دبي قال فيها: «نحــن بنقود الدولة 
لألمام.. هذا وقتنا بنبدا من الحين»، بينما 
قالت معالي شــما بنت سهيل المزروعي 

وزيرة دولة للشــباب «تتحدث 4 لغات»: 
«نحن شــباب اإلمــارات نحتــرم الجميع 
بغض النظر عن العرق والجنس والجنسية 
واحترام اآلخرين جزء من حياتنا الجميلة، 
قيادتنــا آباؤنا غرســوا فينا قيماً رســمت 
اإلمارات  اليوم.. نحــن شــباب  مالمحنــا 
بقيمنــا نتجه لريــادة المســتقبل.. القيم 

غالية».
«التواضــع صورتنا  معاليها:  وأضافــت 

وقيمتنا لشباب العالم.. يرفعنا ويعزنا».

أما فيصل العطــار الذي يتحدث 3 لغات، 
فقال في رســالته: «قيمنــا اإلماراتية هي 
رســالتنا إلى شباب 
العالــم فهــي التي 
الصــورة  تنقــل 
الحقيقيــة لشــباب 
وبهــا  اإلمــارات 
العالم  مــع  نتفاعل 
مســتقبل  نحــو 
اليوم  فــي  أفضل.. 
للشــباب  العالمــي 
لشــباب  نتعهــد 
بتجســيد  العالــم 
قيمنا ونشــرها وتعزيزها لتتجسد بجميع 

أفعالنا».
وقالت دبي بالهول التي تتقن 3 لغات: 
«في عالم ســريع التغير مليء بالتحديات 
نحن شــباب اإلمارات ملتزمون بنشر قيم 
التســامح والســالم»، بينما قــال مصعب 
محمــد الذي يتحدث 4 لغات: «أخالقياتنا 
تجسد معنى االحترام ومن واجبنا احترام 
آبائنا وأجدادنا ألنهم هم من غرســوا فينا 
القيم»، فيما جاء في رسالة شمسة الربيعة 
التــي تتحدث 4 لغــات: «نحن الشــباب 
مســؤولون عن أفعالنــا ونريد ألفعالنا أن 

تؤثر بإيجابية على مستوى العالم».
كما تضمن التســجيل رســاالت شبابية 
أخرى منها لميرة المرزوقي التي تتحدث 
8 لغات قالت فيها: «نحب أوطاننا ونحب 
العالم الذي يجمعنا.. نحن الشــباب أقوى 
التمســك بعاداتنا  متحديــن.. من قيمنــا 
وتقاليدنــا»، وأخرى لفاطمــة محمد التي 
تجيد 3 لغــات: «اإلمــارات دولة عظيمة 
قامت على االتحاد ونحن شباب اإلمارات 
ســنتحد يداً بيد متمســكين بالقيم النبيلة 

والشغف الذي ال يمكن هزيمته».
 من جانبه قال الشــاب محمد الشــحي 
«يتحــدث 4 لغات»: «اعذرونــا إن أخطأنا 
فثقافة االعتــذار قيمة نتعلم من خاللها أن 
نتحســن ونتقدم»، في حين وجهت حمدة 
العوضي التي تتحدث ثالث لغات «السعادة 
في إســعاد اآلخرين.. سنحرص على إسعاد 

الشباب حولنا لنسعد أنفسنا وعائلتنا».
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مبادرات متنوعة أطلقتها القيادة الرشيدة لتدريب وتأهيل وتمكين الشباب من 
تولي دورهم الواعد في مسيرة التنمية، كان أبرزها إطالق صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
رعاه الله، في نوفمبر 2012 مبادرة «الشــباب روح الوطن» باعتبار هذه الفئة 

أكبر إنجاز التحاد اإلمارات، واالهتمام بهم ضمانة المستقبل الواعد والمتفرد.
ودّون ســموه وقتها عبر صفحته في «تويتر»: «أكبر إنجاز حققه اتحاد اإلمارات 
هو الشباب، الذي سيأخذ بزمام األمور في المستقبل»، مضيفاً سموه فيما يخص 
المبــادرة الجديــدة الرامية إلى التركيز على هذه الفئــة من المجتمع وتدريبها 
على االنخراط في الشــأن العام والمشــاركة في رســم مالمح مســتقبل دولتنا 
الحبيبة: «شاركونا أحالمكم وطموحاتكم لبناء مستقبل اإلمارات».كما بث سموه 
تزامنــاً مع إطالق المبادرة على «تويتر» شــريطاً مصوراً تضمن دعوة الشــباب 
للتفاعل والمشــاركة في هذه المبادرة، وبدأ الشريط المصور بمقاطع لصاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع شباب وأطفال الوطن في مختلف 

مواقعهم، بالتزامن مع مقطع من قصيدة لسموه بصوته يقول:
مرحبا يا شباب يكسبون الرهان.. يا أملنا المرتجى وللوطن ذخرنا.

ثم أورد الشريط تفاصيل التفاعل مع هذه المبادرة الجديدة لسموه عبر دعوة 
الشــباب إلى المشــاركة في أحالمهم وطموحاتهم لبناء مستقبل اإلمارات، عبر 

إرسال أشرطة فيديو مصورة أو صور معبرة أو تغريدات على «تويتر».
وتفاعــل متابعو صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد على موقــع التواصل 
االجتماعي «تويتر» مع مبادرة «الشباب روح الوطن» التي أطلقها سموه تعزيزاً 
لمكانة الشباب من مواطني الدولة على اعتبار أنهم أكبر إنجاز التحاد اإلمارات، 

وأن االهتمام بهم ضمانة المستقبل الواعد والمتفرد. 
ودعا الشــباب إلى مشــاركة ســموه بأحالمهم حين قال ســموه: «شــاركونا 
دبي - البيان  أحالمكم وطموحاتكم لبناء مستقبل اإلمارات».  

وجه معالي الدكتور أحمد بالهول الفالســي 
وزير الدولة لشــؤون التعليم العالي رسالة 
فــي اليــوم العالمي للشــباب عبــر صفحته 
فــي «تويتر» أكــد من خاللهــا تجديد الثقة 
بالشــباب اإلماراتي الواعي بحســه وانتمائه 
لدولتــه، فهم خير ثروات اإلمــارات. وتابع 
معاليــه: إن الشــباب هــم ســفراء بالدهم 
بعلمهم وقيمهم ويؤدون دورهم الفاعل في 
رفعة الوطن، حيث دون معاليه: «في اليوم 
العالمي للشــباب نؤكّد على ثقتنا بالشــباب 
اإلماراتي الواعي بحّســه الوطنــي وانتمائه 
لدولتــه، أنتم خير ثــروات اإلمارات ونحن 
فخورون بكم، شــبابنا هم سفراؤنا، بعلمهم 
وشغفهم وقيمهم يؤدُّون دورهم الفاعل في 
رفعة الوطن والمساهمة في بناء مستقبله». 

نشرت معالي عهود الرومي وزيرة الدولة 
للسعادة في صفحتها عبر «تويتر» تدوينة 
مقتبسة من قصيدة شعرية لصاحب السمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، رعاه الله، حيــث دونت: «مرحباً يا 
شباب يكسبون الرهان». وتابعت معاليها 
التدوين، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، 
حيــث أكــدت معاليها أن اليــوم العالمي 
للشــباب هــو مناســبة لتوحيــد الجهود 
العالمية، لالرتقاء بواقع الشباب ومنحهم 
اإليجابية والســعادة، فهــم صوت التغيير 

ونبض األمم والقوة المحركة للنهضة.
للســعادة  الدولــة  وزيــرة  وأكــدت 
أن وجود شــباب ســعداء ينتج مســتقبًال 

ســعيداً، وهذه المعادلــة تحرص حكومة 
دولــة اإلمــارات العربية المتحــدة على 
تحقيقهــا، وتأمل أن يوجــه العالم المزيد 

من االهتمام لها.
وبينــت الرومي أن العالم يمر بظروف 
اســتثنائية تؤثر مباشرة على واقع الشباب 
والدراســات العلمية األحدث تشــير إلى 
هذه التحديــات بكل وضــوح، ومنطقتنا 
بأمــس الحاجة إلى جرعة أمل تحيي همم 
التغيير  الشباب، وتشحنهم بطاقة لصناعة 

اإليجابي المستدام.
واختتمت معالي عهود الرومي بدعوتها 
لالســتثمار في السعادة، وبناء أجيال أكثر 
إيجابية وأعلى قدرة على التغيير والعطاء.
 12 معاليها:«يصــادف  دونــت  حيــث 
أغســطس اليــوم العالمي للشــباب وهو 
مناســبة لتوحيد الجهود العالمية لالرتقاء 

اإليجابيــة  ومنحهــم  الشــباب  بواقــع 
والســعادة، إنهــم صوت التغييــر، ونبض 
األمم، والقوة المحركة لنهضة الشــعوب، 
الشباب هم إرادة الحاضر، وأمل المستقبل 
سعداء=  شــباب  ومجتمعاتهم،  ألوطانهم 
مســتقبل ســعيد، معادلة تحرص حكومة 
دولــة اإلمارات على تحقيقهــا، وتأمل أن 

يوجه العالم المزيد من االهتمام لها».
بظــروف  يمــر  «العالــم  وتابعــت: 
اســتثنائية تؤثر مباشرة على واقع الشباب 
والدراســات العلمية األحدث تشــير إلى 
هــذه التحديـات بكل وضــوح، أبرز تلك 
الدراســات تتمثــل فــي ما توصلــت إليه 
منظمة الصحة العالمية حين أشــارت إلى 
أن الشــباب في منطقة الشــرق األوسط 
هم األكثــر عرضة للقلــق واالكتئاب بين 

نظرائهم في العالم». 
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وجه ســمو الشــيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس 
المجلــس التنفيــذي إلمــارة أبوظبــي، التحيــة لشــباب 
اإلمــارات، واصفاً إياهــم بأنهم أثبتوا أنهم ســباقون في 
مختلف المجاالت حريصون علــى اإلبداع حافظون لقيم 

البالد وأصالة الهوية اإلماراتية.
وحيا ســموه شــباب اإلمــارات في القوات المســلحة 
الباســلة وقال: «بكم تنهض الهمم وبســواعدكم تتواصل 

المســيرة وتزهــو»، ووصف ســموه الشــباب بأنهم ألق 
الحاضر وأمل المستقبل وبهم ومن أجلهم تنهض األوطان.

وأعرب ســموه في حسابه على موقع التواصل االجتماعي 
«تويتر» بمناســبة «اليوم العالمي للشــباب» عن أمله أن 
يكون هذا اليوم مناسبة إلطالق طاقاتهم، داعياً سموه إلى 
منح الشباب العرب الفرص التي تناسب قدراتهم وآمالهم 
ولفت في الوقت نفسه إلى مسؤولية الشباب أنفسهم في 

مواجهة التحديات.

وقــال ســموه: «نأمل أن يكــون اليوم العالمي للشــباب 
مناسبة إلطالق الطاقات فالشباب العرب أشد ما يحتاجون 

إلى الفرص التي تتناسب مع قدراتهم وآمالهم».
وأضاف ســموه: أمام الشباب مسؤولية كبيرة لمواجهة 
التحديات وشــق الدروب الجديدة، وفــي اليوم العالمي 
للشباب نزجي التحية من القلب والوجدان إلى شبابنا في 
القوات المســلحة الباسلة، بكم تنهض الهمم وبسواعدكم 

تتواصل المسيرة وتزهو.

 –

أكد عضوان في مجلس أم القيوين للشباب 
أن القيادة الرشيدة للدولة منحت الشباب 
اإلماراتــي الثقة في النهــوض بالوطن من 
خــالل دعمهــم وإعدادهم ليكونــوا قادة 
للمســتقبل، الفتين إلــى أن القيادة تدعم 
الشباب باســتمرار وتعمل على تأهيلهم، 
واضعــة نصــب عينيهــا أن الشــباب هم 
الشــريحة األكثر أهمية فــي أي مجتمع، 
وهــي التي تحــدث معادلــة التغيير في 

التنمية وتستشرف المستقبل.
ويقــول جاســم ناصر بوعصيبــة نائب 
رئيس مجلس أم القيوين للشــباب وعضو 

المجلــس إن الدولــة عملــت على تأهيل 
الشــباب حتى يكونــوا قادة للمســتقبل، 
وذلك مــن خالل توفيــر التعليم المجاني 
والدورات التدريبية التي فتحت مداركهم 
وصقلت خبراتهم، إضافة إلى منحها الثقة 
للشباب، فكانوا على قدر التحدي، مبيناً أن 
50 % مــن الجامعات والكليات والمعاهد 
تقدم التعليم المجاني لشــباب اإلمارات، 
وذلــك خيــر دليل علــى اهتمــام الدولة 
بفئــة الشــباب، وتابع: «كما أن الشــباب 
اليــوم يمثلــون نصف الحاضــر فإنهم في 
الغد ســيكونون كل المستقبل، فهم عماد 
المســتقبل وبأنهم وسيلة التنمية وغايتها، 
وهو مــا أدركتــه قيادتنا الرشــيدة باكراً 

وعملت عليه بجد واجتهاد».
وأوضح أن الشــباب اإلماراتي سيسهم 
بــدور فاعل في تشــكيل مالمــح الحاضر 
واستشــراف آفاق المســتقبل، والمجتمع 
ال يكــون قويــاً إال بشــبابه واألوطــان ال 
تبنى إال بســواعد شــبابها، وعندما يكون 
الشباب معداً بشكل سليم وواعياً ومسلحاً 
بالعلــم والمعرفة فإنه ســوف يصبح أكثر 
قدرة على مواجهة تحديات الحاضر وأكثر 

استعداداً لخوض غمار المستقبل.

ومبينــاً أن األمــم تراهــن دومــاً علــى 
الشــباب في كســب رهانات المســتقبل 

إلدراكها العميق بأن الشــباب هم العنصر 
األساســي في أي تحــول تنموي اقتصادي 
أو ديمقراطــي أو اجتماعــي أو سياســي، 
فهم الشــريحة األكثر حيويــة وتأثيراً في 
أي مجتمع قوي ينشــد التقــدم والتطور 
والنهــوض مــن أجــل تحقيــق الســعادة 

للمواطنين ولكل المقيمين فيه.
ومــن جهته أكــد عبيد الصقــال عضو 
مجلــس أم القيويــن للشــباب أن الدولة 
بقيادتها الرشــيدة أولت الشــباب أهمية 
قصــوى منــذ قيــام االتحــاد إيمانــاً منها 
وإحــدى  للتنميــة  كركيــزة  بأهميتهــم 
المقومات الرئيسية لنجاح الدولة وتفوقها 

في سباق التنافسية العالمية. عبيد الصقالجاسم بوعصيبة



أكــدت فاطمة صالــح بن عاشــور عضو 
مجلــس الشــارقة للشــباب أن القيــادة 
الرشيدة للدولة تولي اهتماماً كبيراً بفئة 

فدعمــت  الشــباب، 
ومهاراتهم،  مواهبهم 
ألنهــا تعدهــم ثروة 
الوطــن ومســتقبله، 
علــى  وحضتهــم 
وتحقيــق  االبتــكار 
بجد  والعمل  الريادة 
أجل  مــن  ونشــاط، 
بالوطــن  النهــوض 
عليــه  والمحافظــة 
فــي مصاف  ووضعه 

الدول المتقدمة.
الدولــة  أن  كمــا 
منحت الثقة بالشباب 
ليلعبوا دوراً مهماً في 
االقتصاديــة  الحيــاة 

واالجتماعية والعلمية والسياســية، مبينة 
أن قيــادة اإلمــارات اهتمــت منذ وقت 
مبكر باالســتثمار في الشباب، من خالل 
تهيئــة الظروف المؤاتية لهم، وتذليل كل 
الصعــاب التــي تجابههم، وذلــك بهدف 
تحقيــق التنمية المســتدامة والشــاملة، 

ألنهم هم الذين يقودون التغيير واالبتكار 
واإلبــداع، وهــم األقدر على اســتخدام 
لغــات العصر، وتوظيفها بشــكل إيجابي 
في خدمة مجتمعاتهم وخدمة العالم من 
حولنــا. ولفتت إلى أن الشــباب يعدون 
عمــاد كل مجتمــع 
لغته  كانــت  مهمــا 
وثقافتــه،  وديانتــه 
كما أنهــم يتميزون 
والقــوة  بالقــدرة 
والحيوية،  والطاقـة 
التي تؤهلهم إلى أن 
أعمالهم  من  يعطوا 
وعزمهم  وجهودهم 
ثمــرات  وصبرهــم 
ناضجـة لألمـة إذا ما 
الطريق  على  ساروا 
المرســوم  الصحيح 
في اتجــاه التنمية ، 
نشاطهم  واســتغلوا 
لما فيه منفعـة لهم 
ولغيرهــم خدمـــة للوطـــن، وهو األمر 
الــذي تعمل عليه قيادتنا الرشــيدة، منذ 
قيام االتحاد، فرعت الشباب ووفرت لهم 
التعليم، وجلبت لهم الخبرات والمعينات، 
وأوفدتهــم إلــى الــدول المتقدمة وإلى 

الجامعات المرموقة.

واصلت أمطار الخيــر الهطول على مناطق 
مختلفــة مــن الدولــة، طالــت المنطقــة 
الوســطى بكميــات متفاوتــة الشــدة، كما 
هطلــت األمطار بغزارة علــى وادي القور 

والمنيعي في المنطقة الشرقية.
وجــدد المركز الوطنــي لألرصاد الجوية 
والــزالزل تحذيراته أمــس من تكون بعض 
السحب الركامية الممطرة المصحوبة برياح 
نشــطة الســرعة أحياناً، تكون مثيرة للغبار 
واألتربــة، وتــؤدي إلى تدني مــدى الرؤية 
األفقيــة على بعض المناطق الشــرقية من 

الدولة.
وأشار إلى أن طقس يوم أمس كان شديد 

الحرارة بوجه عام، ومغبر إلى غائم جزئياً.
وتوقع المركز أن يكون طقس اليوم حاراً 
إلى شــديد الحرارة، وغائم جزئياً إلى مغبر 
أحياناً على بعض المناطق، مع فرصة لتكّون 
الســحب الركامية شرقاً وجنوباً، بعد الظهر 
تكــون مصحوبة بســقوط أمطــار متفرقة، 
بينمــا تســتمر الرياح خفيفة إلــى معتدلة 
الســرعة، وتنشــط أحيانــاً ويكــون البحر 
متوســط ارتفاع الموج في الخليج العربي 

وبحر عمان.
ويستمر تأثر الدولة خالل شهر أغسطس 
بامتداد المنخفض الهندي الموسمي، حيث 
تندفــع كتل هوائيــة رطبة نحــو المناطق 
الشــرقية، التي تتســبب في تكون السحب 

الركامية والرعدية الممطرة.
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أكــدت ســفارة الدولــة فــي بانكوك 
المتواجدين  المواطنين  ســالمة جميع 
في بانكــوك وأن أحداً لم يصب منهم 
بسوء جراء سلسلة من التفجيرات التي 
شــاهدتها تايالند مســاء أول من أمس 
وصبــاح أمــس. وقالت الســفارة على 
موقعها الرسمي في تويتر: «بعد تواصلها 
مع السلطات التايالندية تأكدت بأنه ال 
يوجد أي من مواطني الدولة من ضمن 
ضحايا أو المصابين جــراء انفجار يوم 
أمس في منطقــة هواهين». وأضافت 
السفارة أنها تقوم بمتابعة االنفجار في 
منطقــة هواهين وذلك بالتنســيق مع 

الســلطات التايالندية لمتابعة األوضاع 
واالطمئنــان على رعايا الدولة، ودعت 
مواطني الدولة المتواجدين في منطقة 
هواهين بالمكوث بمقار سكنهم وعدم 
الخــروج حتى هــدوء األوضاع األمنية 

هناك.
وأشارت بقولها إنه نظراً لوقوع انفجار 
ثاٍن صباح أمس فــي منطقة هواهين، 
وأيضاً وقــوع انفجار في بوكيت فعلى 
والحــذر  الحيطــة  أخــذ  المواطنيــن 
والتواصــل مع الســفارة  في الحاالت 
األرقام 006624024010  الطارئة على 
و0066871108785.   أبوظبي ـ البيان

نظمــت إدارة أمــن المواصــالت فــي 
شــرطة دبي محاضرة بعنوان «إســعاد 
الموظفيــن» لمرتــب اإلدارة في إطار 
تعزيــز ثقافة الطاقة اإليجابية وإســعاد 
الموظفين والمتعاملين، بحضور المقدم 
محمد عبيــد العبار، نائــب مدير إدارة 
أمــن المواصــالت، وعدد مــن الضباط 

وموظفي اإلدارة.
قــدم المحاضرة طــارق الجناحي نائب 
دبــي  مركــز  فــي  التنفيــذي  المديــر 
لإلحصاء، طــرح من خاللها تجربة مركز 
دبي لإلحصاء في مجــال إدارة الموارد 
البشــرية وإسعاد الموظفين، مشيراً إلى 

ســر تميــز المركــز بفوزه أربــع مرات 
متتالية بالمركز األول في جائزة برنامج 

دبي لألداء الحكومي المتميز.
كما وتطرق الجناحي إلى نتائج دراســة 
أجراهــا المركــز على مســتوى حكومة 
دبــي والتي ترتكز علــى معيارين وهما 
قياس أولويات الســعادة الوظيفية لدى 
موظفــي حكومة دبي وقيــاس الفجوة 
بين الوضع الراهن ومســتوى الســعادة 
واألولويــات التي يطمــح إليها موظفو 
حكومة دبي بحيث يتم شــرح ومناقشة 
هــذه المنهجيــة للوصول إلى ســعادة 
الموظفين.   دبي - البيان

نظمــت إدارة نادي ضباط شــرطة دبي 
ورشــة  االجتماعي،  الثقافــي  الرياضــي 
عمل لمجموعة من المشاركين في كتابة 
القصة البوليسية، وذلك في نادي الضباط 
بمنطقــة القرهود، بحضــور النقيب عبد 
اللــه الســعدي رئيس قســم األنشــطة 
واالجتماعيــة،  والثقافيــة  الرياضيــة 
ومقدمة الورشة الكاتبة اإلماراتية أسماء 
الزرعوني نائب رئيس اتحاد كتاب وأدباء 

اإلمارات.
وقدمت الزرعوني خالل الورشــة شرحاً 
مفصالً إلى المشــاركين حول األســاليب 
المتبعة في كتابة القصة، وطرق استخدام 

عناصــر الزمــان والمــكان والشــخوص 
وتوظيفهــا لدعم الســيناريو وصوالً إلى 
الحبكــة والخاتمــة، ســواء المفتوحة أو 
المغلقــة. وبينت الزرعونــي أن «القصة 
تُعرف على أنها عمل أدبي يصور حادثة من 
حوادث الحياة أو عــدة حوادث مترابطة، 
ويتعمــق القاص في تقصيهــا والنظر إليها 
من جوانب متعددة ليكسبها قيمة إنسانية 
خاصــة مــع االرتبــاط بزمانهــا ومكانهــا 
وتسلســل الفكرة فيها وعــرض ما يتخللها 
مــن صراع، وما يكتنفها من مصاعب، على 
أن يكون ذلك بطريقة مشــوقة تنتهي إلى 
غاية معينة».                     دبي- البيان

ً ■ صورة بالقمر الصناعي تظهر السحب الركامية جنوباً وشرقا

قــدم وفــد مــن جامعــة معــدن الثقافــة 
اإلسالمية بكيراال الهندية، العزاء إلى أسرة 
وذوي الشهيد جاسم عيسى البلوشي، الذي 
استشــهد خالل أدائه واجبه في إنقاذ ركاب 
طائــرة «طيران اإلمــارات»، التي تعرضت 

لحادث بمطار دبي مؤخراً.
ونقــل الوفد، خالل الزيارة، تعازي إبراهيم 
الخليــل البخاري، رئيس الجامعة، وقوله إن 
ذكرى الشهيد ستبقى خالدة في قلوب أبناء 
الهند عمومــاً وطالب ومنســوبي الجامعة 
التــي يــدرس بها أكثر مــن 19 ألف طالب 

وطالبة، موزعين على 30 معهداً فرعياً.

وتوجــه بالدعاء إلى الله تعالى، أن يتغمد 
الفقيد بواســع رحمته، وأن يسكنه فسيح 
جناته مع الشهداء والصديقين والصالحين 
وحسن أولئك رفيقاً، وأن يلهم أهله الصبر 

والسلوان.
ومن جانب آخر، وتقديراً ووفاًء لما قدمه 
الشــهيد البلوشــي من تضحيات، احتشــد 
أبنــاء الهنــد لالبتهال إلــى المولى تعالى 
والدعاء أن يتغمد الفقيد بواســع رحمته 
ويتقبــل منه تضحياته التي ســاهمت في 
إنقاذ أرواح اآلخرين. وتخلل الحفل إهداء 
قــراءة القرآن لــروح الفقيد بحضور عدد 

كبير من األئمة والوعاظ والجمهور. 

قــال إبراهيم الشــحي عضــو مجلس 
شــباب عجمان، أن القيادة الرشــيدة 
بــكل  الشــباب  مــدت  والحكيمــة 

النجاح،  مقومــات 
اإلمارات  أن  وبين 
تسير بخطى حثيثة 
من أجل مشــاركة 
دفع  في  الشــباب 
التنميــة،  عجلــة 
قيادتنا  تولــي  كما 
اهتماماً  الحكيمــة 
بالشــباب  ملحوظاً 
وتقــدر إبداعاتهــا 
مواهبهم  وتنمــي 
لهــم  وتفتــح 
المجــال لالبتــكار 
واإلبداع من خالل 
أفكارهــم  تبنــي 
معهم  والتواصــل 

عبر المجالس الشبابية.

وأضــاف: «كوني عضوا في مجلس 
شباب عجمان أقدر الثقة التي منحتنا 
إياهــا الحكومــة الرشــيدة، وأشــعر 

بحجم المسؤولية، وأسعى بجد كباقي 
الذي  المبــدع والجاد  زمالئي للعمل 
يخدم دولتنا الغالية، وأوجه رســالتي 
لكافة الشــباب أن عليهم بأن يكونوا 
على قدر المســؤولية كل في موقعه، 
أينمــا  ليكونــوا 
نموذجــاً  وجــدوا 
وصورة  به  يقتدى 
مشــرفة للشــباب 
ويبدعــوا  الواعــد 

ويبتكروا».

وأفاد الشــحي بأن 
شــباب  مجلــس 
من  يعمل  عجمان 
أفكار  ترجمة  اجل 
الرشــيدة  القيادة 
مــع  بالتواصــل 
الشــباب  جميــع 
اإلمــارة  فــي 
وتنظيــم الحلقــات النقاشــية التــي 
تبحث طموحات وآمال الشــباب في 
المســتقبل ومســاهمتهم في مسيرة 
التنميــة االجتماعية، مشــيرا الى أن 
الشــباب فــي الدولــة هــم الركيزة 

األساسية لبناء مستقبل مشرق.

رأى أعضاء في مجلس الفجيرة للشباب 
أن الشــباب هــم مــن يحققــون نهضة 
المســتقبل  مالمح  ويرســمون  الوطــن 

السعيد.
وقال راشد عبدالله راشد إن الشباب 
هــم من يصنعــون الفارق ويســاعدون 
بشــكل حقيقــي فــي النهــوض ورفعة 
أوطانهم، واألمــل يحدونا في أن يكون 
هناك ناتج فاعل لما نفكر ونقوم بعمله 
لمصلحــة وطننــا اإلمــارات واألجيــال 
القادمة، مشــيراً إلى أن االحتفاء بعنصر 
الشــباب هو دافع لرسم مالمح مستقبل 
أكثر إشــراقاً في ظل الثقــة التي توليها 
لنا قيادتنا الرشيدة في دولتنا اإلمارات. 
وأكد جابر الزيودي أن شريحة الشباب 
تلعب دوراً مهمــاً في بناء المجتمعات، 
حيــث إّن المجتمع الشــاب هــو أقوى 
المجتمعات ألّنه يعتمد على طاقة هائلة 
تحركه، كما يعّول عليهم بقيادة مستقبل 
الحمد  الدول والمجتمعات، ونحن ولله 
فــي دولــة اإلمارات ســخرت لنــا  كل 
اإلمكانيات والدعــم لتأهيلنا نحو قيادة 

مختلف القطاعات.  
فيما عبرت مريــم الكعبي  عن أملها 
فــي أن تقدم المزيــد لوطنها اإلمارات، 
موضحة أن المجتمع يعّول على الشباب 
فــي النهــوض بالكثيــر مــن القطاعات 

الحيوية التي باتت عصب الحياة.
التقديــر  هــذا  أن  إلــى  وأشــارت   
واالحتفــاء الذي يالقونه من قيادة دولة 
اإلمــارات يمنحهم الدافــع والقوة نحو 
المضي في رد الجميل وفي االســتمرار 

بالعطاء بما يعــود بالفائدة والخير على 
تنمية المجتمع. 

وقالــت ســندية إبراهيم ســعد: إننا 
اليوم نمثل الشريحة األقوى واألهم لكل 
المجتمعات، ولــم تبخل دولة اإلمارات 
في اســتثمار الطاقات الشابة بل قدمت 

لها لكل ســبل التعليم والنهوض والدعم 
لتبنــي األفكار والطاقــات والعقول، بما 
يخــدم صالــح الشــباب والوطــن، وها 
نحــن اليوم نلمس ثمار ســنوات طويلة 
مــن العطاء في أجيالنا الشــابة، ونتعهد 

للوطن برد الجميل وتقديم األفضل.

■ جابر الزيودي ■ راشد عبدالله 

■ سندية ابراهيم ■ مريم الكعبي

■ إبراهيم الشحي ■ فاطمة صالح بن عاشور

■ شما الشحي ■ خالد العطار

اعتبــر أعضــاء فــي مجلــس رأس الخيمة 
للشــباب أن االســتثمار في الشــباب يمثل 
ضرورة من ضرورات تحقيق أهداف التنمية 
المســتدامة التي حددتها األمــم المتحدة، 
وهــو األمــر الــذي يتوافق مــع توجيهات 
القيادة الرشــيدة، وقــال خالد حبيب غلوم 
العطار عضــو المجلس: «في اليوم العالمي 
للشــباب تثبت اإلمارات وقيادتها الرشيدة 
أننــا الرقم واحد عالمياً في دعم الشــباب 
والثقة المطلقة فيهم اســتعداداً لمســتقبل 
أكثر إشــراقاً، وخير دليل علــى هذا اختيار 

المجالس المحلية التنفيذية للوصول لكافة 
الشباب من مختلف المناطق».

 ومن جانبها، أشارت شما الشحي، عضو 
فــي المجلس، إلى أن شــباب اإلمارات هم 
مستقبل دولتنا، وهم من يملكون الطاقات 
اإليجابيــة التــي تدفــع المســتقبل للتغير 
وتحويل األحالم إلــى حقيقة والطموحات 
إلــى إنجــازات.  وأوضحــت أن اإلمارات 
استثمرت في تنمية الشباب بصورة عملية 
حديثة واعتبرتهم شــركاء فــي كل ما يهم 
شؤون الدولة، وأدركت أنه ال يمكن المضي 
قدماً في بناء عملية تنمية راســخة دون أن 

يكون للشباب دور فيها.

أكــدت فعاليات شــبابية فــي أبوظبي أن 
شــباب اإلمارات قدموا نموذجاً باتوا قدوة 
لشــباب العالم من خــالل تبنيهم مبادرات 
تطوعية مبتكرة وغير مسبوقة في مختلف 
المجــاالت الصحيــة والتعليميــة والثقافية 

والمجتمعية.
وثمــن الدكتــور عادل الشــامري جراح 
القلب اإلماراتي دور القيادة الرشــيدة في 
تحفيــز ودعم الشــباب الــذي أثبت كفاءة 
ومقــدرة في خوض مجاالت العمل ســواء 
على المســتوى المحلــي أو العالمي، وقال 
إن شــباب اإلمارات قدمــوا نموذجاً مميزاً 
في هذا المجال، وبين أن شــباب اإلمارات 
اســتطاعوا فــي الـ 14 ســنة الماضية إنجاز 
مليوني ســاعة تطوع ساهمت بشكل فّعال 
في ترســيخ ثقافة العمل التطوعي وتحفيز 
األفراد والمؤسسات على المشاركة الفّعالة 
في الخدمة المجتمعية للفئات المعوزة في 

شتى بقاع العالم.
ولفت إلــى أن اليوم العالمي للشــباب 
الــذي يتخذ هذا العام شــعار «الطريق إلى 
2030» يســعى إلــى تحقيق الـــ 15 مجاًال 
ذات األولويــة لــدى األمــم المتحدة ومن 
بينهــا التعليم والتوظيــف والصحة والبيئة 

ومكافحة المخدرات.

ومن جانبــه، قال محمد الحوســني طالب 
الهندســة  تخصــص  ويــدرس  جامعــي 
اإلمــارات  شــباب  «نحــن  الميكانيكيــة: 
نســتمد طموحنا من رؤية متكاملة لقيادتنا 

الرشــيدة، تؤكــد دومــاً دورنــا المهم في 
المســتدامة لوطننا، وفي  التنمية  مســيرة 
طريقنــا لتحقيــق أهدافنــا لخدمــة وطننا 
المعطاء نلتــزم بمنظومة القيم التي تربينا 
عليها والتي تعكس الهوية اإلماراتية وتقدم 
للعالم أجمع نموذجاً متفرداً في كيفية أداء 

الشباب لدور فاعل في خدمة مجتمعهم.
وقــال الطالب بطي الشامســي تخصص 
إدارة أعمال بكليات التقنية العليا إن قيادة 
الدولة الرشــيدة ال تدخر جهداً في تمكين 
الشباب والتأكيد على دورهم الرئيسي في 
تنمية الوطن وتقدمه، مشيراً إلى أن مبادرة 
إنشــاء وزارة دولة للشــباب فتحــت آفاقاً 
جديدة لطموحات الشــباب، وتؤكد مكانة 

الشباب في اإلمارات.
 وقــال خالــد المنذري مديــر فرع بنك 
دبي التجاري اإلسالمي بأبوظبي إن تغريدة 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتــوم نائب رئيس الدولــة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترســخ نهج 
ســموه وقناعته بأن الشــباب هم مستقبل 
وعماد الوطن المعطاء، والجيل الذي يعّول 
عليه لتحمل المسؤوليات الوطنية ومواجهة 
التحديــات، مؤكــداً ضرورة دعم الشــباب 
اإلماراتي ورعايته وتطوير معرفته ومهارته 

وتمكينه من مواصلة التعليم والتدريب.

■ خالد المنذري  

■ عادل الشـامري ■ بطي الشامسي



انتقل برنامج الشــيخ زايد لإلســكان إلى مستوى جديد 
في تقديم الخدمات، حيث باتت خدماته حكومية ذكية 
وعصريــة تلبي الطموحات التي يســعى إليها البرنامج 
وتحقــق الســعادة للمتعامليــن، وبلغ عــدد الخدمات 
الذكيــة التي تم تقديمهــا من قبل متعاملــي البرنامج 

خالل النصف األول من العام الجاري ١٦٠٢٠. 
ويســير برنامج الشــيخ زايــد لإلســكان وفق خطة 
متكاملة نحو تحقيق إســكان وطني رائد ومستدام من 
خالل تقديــم خدمات نوعية لمتعامليــه عبر هواتفهم 
الذكية وبضغطــة زر دون الحاجة إلى تكبد عناء زيارة 
أفــرع البرنامج إلتمام المعامالت، وذلك انســجاماً مع 

توجهات حكومة اإلمارات في التحول الذكي.
وقدم برنامج الشيخ زايد لإلسكان 
منــذ أواخــر عــام ٢٠١٣ حزمــة من 
الخدمــات الذكيــة لمتعامليــه مــن 
والمســتفيدين  الطلبــات  مقدمــي 
وذلــك  والمقاوليــن  واالستشــاريين 
عبــر هواتفهم المتحركــة أينما كانوا 
ودون الحاجــة لزيــارة مراكز خدمة 

المتعاملين بأفرع البرنامج.
البرنامــج واألفكار  إنشــاء  ومنــذ 
التطويرية هي مــن أولويات اهتمام 
مجلــس إدارتــه، حيث يتــم تطبيقها 
بشكل مستمر ومنها الربط اإللكتروني 
مع كل الجهات صاحبة العالقة وتوفير 
خدمات ذكيــة للمتعاملين من خالل 
الهواتف المتحركة مثل خدمة تقديم 
الطلــب ومتابعتــه وإمكانية الحصول 
على قرار المساعدة من خالل الهاتف 
الذكــي، فضــًال عــن توفير عــدد من 

الخدمات الذكيــة للفئات األخرى من 
واالستشاريين  كالمقاولين  المتعاملين 
والذين يعتبرون أهم شركاء للبرنامج.

البرنامج أن يستكمل بنجاح  واستطاع 
الخدمــات الذكية الخاصة بالمســتفيد 
ويأتــي ذلك مــن خالل ترجمــة واقع 
المجمعات الســكنية إلى حلول ذكية 
توضــع بيــن أيــدي المتعامليــن عن 
طريــق «نظام مجمعــات زايد» الذي 
أعيــد تصميمه بما يتالءم مع تطلعات 

المتعامليــن ومعايير التطبيقات الذكية العالمية، ويوفر 
البرنامــج ٣٠ خدمــة ذكيــة مختلفــة منهــا ١٨ خدمة 
لمقدمي الطلبات في االستفسار عن طلب، و١٢ خدمة 
لفئــة االستشــاريين في تقديــم محضر تســليم موقع 
و٣ خدمــات للمقاولين في تقديم دفعات المشــاريع، 
وحققت خدمة طلب تجديد مقاول/ استشــاري ارتفاعاً 
بنســبة االســتخدام ٦٠٪ عــن الفترة نفســها من العام 

الماضي.
وبيــن البرنامج أن خدمة طلب دفعة حققت ارتفاعاً 
بنســبة االســتخدام ٣٦٠٪ عن الفترة نفســها من العام 
الماضي، وذلك بعد اســتالم ٦٤٨٤ دفعة إلكترونية من 

المقاولين واالستشاريين.

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن ترسية 
عقد إنشــاء محطة تحويل كهرباء رئيسية 
قــدرة 11/ كيلوفولــت 132، فــي منطقة 
ورســان الثانية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 
74.6 مليــون درهــم، علــى أن يتم ربط 
لتعزيز  الحالية  الكهرباء  المحطة بشبكات 

القدرة والكفاءة، االعتمادية والتوافرية.
وأكد ســعيد محمد الطايــر العضو 
إنه  للهيئة:  التنفيذي  الرئيس  المنتدب 
تماشــياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة 
الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة 
في كل قطاعات المجتمع فقد حرصت 
الهيئة على تطوير بنية تحتية متكاملة 
فــي قطــاع الطاقــة الكهربائيــة على 
مستويات عالية من الجودة والكفاءة، 
مــا أهلها للحصول على مراكز متقدمة 
في مؤشــرات التنافســية العالمية في 
مجال الحصول على الكهرباء،مؤكداً أن 

الهدف الرئيســي من هذا 
المشــروع تقويــة وتعزيز 

شــبكات نقل الكهرباء بقدرة 
132/11 كيلوفولــت من خالل ربط 

الكهرباء  المحطــات بشــبكات  هــذه 
الحالية ورفع الكفاءة واالعتمادية. 

وأضــاف: «انطالقاً من دورها مؤسســة 
مســتدامة مبتكرة على مستوى عالمي، 
التطويرية  ومشاريعها  لخططها  وتعزيزاً 
فــي قطاع نقــل الطاقة، تواصــل الهيئة 
الطاقــة  مــن  إمداداتهــا  كل  توســيع 
الكهربائية عبر توســيع ودعم مشاريعها 
وخدماتهــا ومرافقها، كمــا تتبنى الهيئة 
أهدافــاً وخططاً مســتقبلية تهدف إلى 
بنيتها  واعتماديــة  كفــاءة  رفع 
التحتية، للمســاهمة بفعالية 
واالزدهــار  النمــو  فــي 
الذي تشــهده  االقتصــادي 
الهيئة  وتحــرص  اإلمــارة. 
االرتقــاء  علــى  باســتمرار 
للطاقــة  التحتيــة  بالبنيــة 
الكهربائية للمياه في إمارة دبي، 
لتلبية االحتياجات المتنامية الناتجة عن 
تزايد عدد الســكان ولتلبيــة احتياجات 

تطوير البنية التحتية».

05
وضعــت مؤسســة الترخيــص فــي هيئة 
شــرطاً  أخيــراً،  والمواصــالت  الطــرق 
جديــداً يتم بمقتضاه قيام المستشــفيات 
المعتمــدة والمخّولة  الطبية  والعيــادات 
بإصدار التصاريح الصحية المهنية لسائقي 
(الشــاحنات، الحافالت، مركبات األجرة)، 
بإدخال مدة العالج في النظام اإللكتروني 
الخــاص بإصــدار تصاريــح الســياقة عند 
إجــراء فحوصات اللياقــة الطبية من أجل 
تعزيز أعلى معايير السالمة على الطرقات 
وتقليــل نســبة الحــوادث الناجمــة من 

األمراض. 
وأوضــح جمــال الســادة مديــر إدارة 

ترخيــص الســائقين بمؤسســة الترخيص 
بالهيئة، أن إلزام هذه المستشفيات بوضع 
مدة العــالج ونوعه أمر غاية في األهمية 
قبــل إصــدار التصاريح المهنية لســائقي 
األجرة،  ومركبات  والحافالت،  الشاحنات، 
وهو ما يســهم في تعزيــز نظم الحوكمة 
من خالل وضع ضوابــط إجرائية للفحص 
الطبي، كما أنها تلزم الســائقين المهنيين 
من أصحاب الحاالت المرضية بأخذ العالج 
الالزم، قبل إعــادة الفحص الطبي، وذلك 
لضمان ممارسة القيادة اآلمنة حفاظاً على 

نفسه واآلخرين والطرقات. 
ولفت السادة إلى أن إجراء الفحوصات 

يتــم عبــر مجموعة مــن المستشــفيات 
والعيادات الطبية فــي إمارة دبي، والتي 
تم اختيارهــا بدقة وفق أعلــى المعايير، 
والتي تهدف إلــى تقديم خدمات مميزة 
سواء من الناحية الطبية أو خدمة العمالء، 
ومــن أهمهــا االلتزام بوقــت المراجعين 
ومــدة تقديم الخدمة، باإلضافة إلى حجم 
ومســاحة قاعات االنتظار وانتشــار هذه 
العيــادات لتقديم الخدمات وتوفيرها في 
مواقع مختلفة في إمارة دبي، مشــيراً إلى 
أن أســماء هذه العيادات والمستشفيات 
تم وضعها على موقــع الهيئة اإللكتروني 
وهــو www.rta.ae، كمــا يتمكن المعني 

بالتواصــل مع مركز االتصــال على الرقم 
8009090، للتعــرف إلــى المستشــفيات 

والعيادات المعتمدة. 
وأوضح الســادة أن الفحوصات الطبية 
تتنــاول قيــاس الســكر وضغــط الــدم، 
الخاصة  المختلفة  والكشف عن األمراض 
بالبصر، والتي ُتشــّكل خطــورة حقيقية 
أثناء القيادة، وأن اعتماد المقياس الطبي 
البريطانــي كنمــوذج للمقيــاس المحلي 
يضــع نظام الفحوصــات الطبية في دبي 
في مصاف تلــك النظم المتبعة في دول 
االتحــاد األوروبي والتــي تعد من أفضل 
الممارســات المتبعــة، الفتاً إلــى أنه تم 

فحــص ما يقــارب 114 ألف ســائق في 
إمارة دبي وذلك من الربع الرابع من عام 
2013 إلــى منتصــف 2016، والذي نتج 
عنــه إيقاف أكثر من 1400 رخصة قيادة، 
مؤكداً أن وجود وصفة طبية من الطبيب 
حــول العالج المناســب للســائق ومدته 
ســيحقق نتائج آمنة نحو قيادة ســليمة، 
في ظل تطبيــق نظــام إلكتروني موّحد 
بــدءاً من إجراء الفحوصات مروراً بظهور 
نتائجــه ووصــوًال إلــى إصــدار التصريح 
دبي - البيان المهني. 

■ سعيد الطاير

■ جمال السادة

يرافقها شــغف كبير لزيادة رصيدها المعرفي والعملي، وذلك لســان 
حال بنات اإلمارات حين تســلحن بإرادة االتحاد منذ فجر يوم الثاني 
من ديســمبر 1971، وبادرن فــي إحداث الفرق تأســياً بثقة القدوة 
لســمو الشــيخة فاطمة بنت مبــارك «أم اإلمارات».. طــوال تاريخها 
القصيــر الحافل بالكثيــر، ظلت ابنة اإلمارات واالتحــاد تؤمن بقيمة 
تطويــر الذات وصقل المهارات، وترك بصمــة عطاء في وجه الوطن 

المشرق وسط األمم.
ســامية عبدالله زينل مســؤول التخطيط البرامجي بدائرة الثقافة 
واإلعالم بالشــارقة - المنطقة الشــرقية، تعد وجهاً إعالمياً ذا حضور 

مجتمعي مؤثر في المنطقة الشرقية. 
عــن إمكانيات المــرأة اإلماراتية تقول زينل: لقــد منحت المرأة 
اإلماراتيــة كافة الفرص واإلمكانيات لشــغل الوظائف على مســتوى 
الدولة وحققت لنفســها الكثير في ظل قيادة تدعم الكوادر النسائية 
وتقــدر الكفــاءات منهن، دون شــعور بفــارق مع الرجــل.. من هنا 
حملت المرأة اإلماراتية على عاتقها مســؤوليات كبيرة، وحققت من 
خاللها نجاحات مشــهودة حرصت بها على تحقيق ذاتها، فضًال عن أن 
اإلماراتيــة تحظى بواجهة إعالمية من خالل اهتمام القيادة الرشــيدة 

بها ووضعها في مناصب عليا.
وتؤكــد ســامية زينــل أنهــا 
وجدت في ظل وطنها اإلمارات 
كل مــا تحتاجه إلبــراز مواهبها 
وإمكانياتهــا المهنية، حيث بات 
عطاؤها متعــدد األطراف، وقد 
لنفســها  واضحة  بصمــة  تركت 
في اإلعالم الورقي والتلفزيوني 
الدعم  والمؤسســي من خــالل 
الذي تلقــاه من دائــرة الثقافة 
واإلعــالم بالمنطقــة الشــرقية. 

ولديها مشــاركات متنوعة في التقديم واإلعــداد التلفزيوني، وكتابة 
المســرحيات االجتماعية الهادفة والنثريــات، وإن كانت كما تضيف، 
قادتها الصدفة إلى اإلعالم، فإن فطرتها وحبها لألعمال اإلنسانية قادها 

للعمل التطوعي.. إنها نموذج نجاح للمرأة. 
نالــت زينل تقديراً في التميز الوظيفي، إذ شــغلت منصب مديرة 
تنفيذيــة في مؤسســة فريق اإلعــالم الحر، وحصلت على ماجســتير 
مصغر في التخطيط االســتراتيجي، وشــهادة مستشــار في التخطيط 
للبرامــج الثقافية واإلعالمية وحصدت خالل مســيرة عطائها أكثر من 
100 مشــاركة فــي العمل المجتمعــي والتطوعي ولديها مشــاركات 
مهمــة تأتي في مقدمتها ورقة عمل في ملتقى الفجيرة اإلعالمي في 
دورته األولى، ونالت المركز األول 2012 في أفضل البحوث العلمية 

بجامعة عجمان. 
تقول ســامية إن عملها في دائرة الثقافة واإلعالم هو البوابة التي 
انفتحــت مــن خاللهــا على اإلعالم الــذي ينمو في داخلهــا منذ أيام 
الدراســة الجامعية، حيث وجدت فرصتهــا للكتابة والتعبير، واتجهت 
خطوة نحو التلفاز، حيث شــغلت دور معدة ببرنامج سواحل، من ثم 

برنامج (من الشرقية) لقناة الشارقة الفضائية.
وضعت اإلعالمية ســامية زينل خبراتها في مجاالت مختلفة، فرغم 
عملهــا التلفزيونــي إال أنها احــد األقالم التحريريــة الصحفية لموقع 
الفجيــرة نيوز اإلخباري، التابع لهيئة الفجيرة لإلعالم وتعشــق إعداد 
الســيناريوهات الفيلمية وكانت أبرز مشــاركاتها فــي الفيلم الخاص 
بالمســح الشــامل لمواطني الشــارقة في 2013. لها بصمة إعداد في 
برنامج أصداء لقناة الشرقية من كلباء، وحلقات من برنامج ضحاوي. 

■ البرنامج حريص على إسعاد المتعاملين |  من المصدر

■ من فعاليات المخيم   |  من المصدر

 –

برعايــة ودعــم رئيــس مجلــس إدارة 
مؤسســات الشــيخ محمد بــن خالد آل 
نهيــان الثقافيــة والتعليميــة، الشــيخة 
الدكتــورة شــما بنــت محمد بــن خالد 
آل نهيــان، وبالتعاون مــع فريق الوطن 
التطوعي، اختتمت إدارة جمعية محمد 
بــن خالــد آل نهيان ألجيال المســتقبل 
فعاليــات مخيــم األجيــال الرابع بحفل 

تكريم 180 مشاركاً.
عبداللطيــف  نعيمــة  د.  وأوضحــت 
قاســم، المديــر اإلداري لمركز الشــيخ 
محمــد بــن خالــد آل نهيــان الثقافــي 
وجمعية محمد بن خالد آل نهيان ألجيال 
المستقبل، أن المشــاركين تم توزيعهم 
ضمن مجموعات تناســب أعمارهم، كما 
تفاعل المشاركون في البرامج واألنشطة 
والفعاليات التي استهدفتهم في المخيم 
مــا بيــن ثقافيــة وتوعويــة وترفيهيــة 
وتراثية، إضافة إلى األنشــطة الرياضية، 
ورحالت خارجية هادفة وممتعة صقلت 
شخصية المشــاركين بالمعرفة والقيادة 

والمهارة والتعاون واالستمتاع. 

كرمــت اإلدارة العامــة لإلقامة وشــؤون 
األجانــب فــي أبوظبــي، العريــف عبــد 
الرحمــن محمــد آل علــي، مــن مديرية 
جوازات المنافذ بأبوظبي، تقديراً لجهوده 
في إحباط محاولة تهريب ركاب عبر أحد 

المنافذ البرية في إمارة أبوظبي.
وكان العقيد يوسف إسماعيل الخوري، 
نائب مدير عام اإلقامة وشــؤون األجانب 
في أبوظبي، اســتقبل في مكتبه آل علي، 

وكرمه على هذا العمل الوطني.
وأكد الخوري أن تعزيز الوعي والحس 
لــدى الموظفين واجــب وطني  األمنــي 
وأخالقي وإنساني، مشيداً بحسن التصرف 
المكرم،  الموظــف  والحس األمنــي لدى 
معبــراً عــن تقديره لجهــود العاملين في 
الحــاالت،  هــذه  مثــل  لمنــع  المنافــذ 
ومســاهمتهم في الحفاظ على مكتسبات 
األمــن واألمــان. حضــر التكريــم العقيد 
سعيد سالم بالحاس الشامسي، نائب مدير 

مديرية جوازات المنافذ بأبوظبي.

■ البرنامج الجديد إضافة على صعيد التخصصات  |  من المصدر ■ خالل التكريم  |  من المصدر

أطلقــت جامعة ولونغونغ فــي دبي درجة 
الماجســتير لرجال األعمال المتخصصين في 
مجال االبتكار وإدارة األعمال، وذلك لألفراد 
الراغبيــن فــي تولي المناصــب ذات الصلة 
العامة والخاصة  القطاعــات  باالبتكار داخل 

والمؤسسات غير الربحية.
وقــال البروفيســور محمد ســالم رئيس 
جامعــة ولونغونغ فــي دبــي، إن الجامعة 
مهتمــة بالبرنامــج الجديد الذي ســتقدمه 

للطالب لتزويدهم بالمهارات الالزمة لتطوير 
ثقافــة االبتكار داخل المؤسســات، وتأهيل 
جيل قادر على تطوير استراتيجيات االبتكار، 
مشــيراً إلــى أن هذه الدرجــة الجديدة في 
االبتكار تشــكل تحدياً فكرياً، وتتماشــى مع 
األولويــات الوطنية مع تركيزها على الرؤية 
واســتراتيجيات التنمية علــى جميع الصعد 
في دولة اإلمــارات العربية المتحدة. وذكر 
باري أوماهوني عميــد كلية إدارة األعمال، 
أن هذه الشهادة تهدف إلى تلبية احتياجات 

الحكومات والشركات في المنطقة.
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حققــت المنتجــات الزراعيــة العضويــة 
انتشــاراً ملحوظــاً في الســنوات األخيرة 
فــي الكثيــر مــن دول العالــم، وأصبــح 
إقبال المســتهلكين على هــذه األصناف 
تحديــداً يفــوق بكثيــر مــا كان متوقعاً؛ 
ليس فقــط في الــدول المتقدمة بل في 
جميــع أنحــاء العالــم، إذ أصبحت هذه 
السلع رائجة القبول نفسياً وصحياً تجسد 
ســوقاً عالمياً يتنافس فيه الكبار، وأضحى 
المنتج العضوي عنصراً مهماً في التنافس 
االســتراتيجي لتجار المنتجــات الزراعية 
في كثيــر مــن دول العالم، األمــر الذي 
دفع دولــة اإلمارات إلى تبنــى منظومة 
العضوي، بمــا يتوافق  تشــريعية لإلنتاج 
وأفضل المعايير الدولية، ويضمن حصول 
مطابقــة  منتجــات  علــى  المســتهلكين 
لالشــتراطات والمواصفــات، فضــالً على 
تشجيع المزارعين اإلماراتيين على العناية 

بهذا النوع من المنتجات. 
وما بين ثمار الصحة واإليجابية، ومطب 
الغــش المحتمل في بيــع أصناف تحت 
العضويــة، وحجم  المنتجــات  مســمى 
األســعار المبالغ فيها، واإلقبال الشرائي 
المحــدود إلــى اآلن؛ بغــض النظر كان 
عن وعــي أم مجرد تقليد و«بريســتيج 
شرائي»!، يتزايد حّيز المنتجات العضوية 
علــى رفوف مراكــز البيع فــي الدولة، 
ويتنامــى معها حجم القناعة الشــرائية، 
وإن ظل االستهالك أقوى لدى جنسيات 
محددة في هذا الحقل.بدورها؛ كشفت 
وزارة التغير المناخــي والبيئة أن عدد 
األصنــاف العضوية لألغذية المنتجة في 
الدولة ارتفع إلى 62 منتجاً منها التمور 
والشــمام والطماطــم والفــول األخضر 
والزهــرة بعــد أن كانــت 55 صنفاً في 
العــام الماضــي الذي قــدرت الكميات 

المنتجة فيه بحوالي 700 طن.
 وأكــدت الوزارة حرصهــا على رفع 
كميات اإلنتاج العضوي من خالل برنامج 
تنميــة مجتمــع المزارعين الــذي يوفر 
الزراعــي الصديقة  مســتلزمات اإلنتاج 
للبيئــة من أســمدة ومبيــدات عضوية 
بنصف التكلفة، بهدف ترشــيد استهالك 
الميــاه في القطاع الزراعي، وعدم هدر 
هذا المورد بما يضمن اســتدامة اإلنتاج 
مع المحافظة على الموارد البيئية، الفتة 
إلــى أن هنــاك خطــة عملية بتســويق 
منتجات المزارعين من خالل التنسيق مع 
منافذ البيع المختلفة للترويج للمنتجات 
العضوية المحلية، وتشــجيع المزارعين 
العضويين على اإلنتاج، وتشــجيع بقية 
المزارعين للتحول لهذا النمط الزراعي، 
المزارعين  باإلضافة إلى تيسير مشاركة 
فــي المعــارض المتخصصــة للترويــج 

لمنتجاتهم العضوية. 
وأشــارت فاطمــة عبيــد الكلبانــي، 
مديــر إدارة الصحة والتنميــة الزراعية 
بالوكالــة لـ«البيان»، إلــى أهم الخطط 
واالســتراتيجيات المتبعــة فــي الدولة 

لتنمية هذا النوع من الزراعة.

وقالــت: إن وزارة البيئــة والمياه تدعم 
قطــاع اإلنتــاج العضــوي انطالقــاً من 4 
محركات رئيسية هي تعزيز سالمة الغذاء 
واستدامة اإلنتاج المحلي، والمساهمة في 
المحافظة علــى البيئة وخفض االنبعاثات 
الحراريــة، ومجابهة التغيــرات المناخية، 
متطلبــات  تحقــق  منتجــات  وتوفيــر 
المستهلكين، ولتحقيق ذلك تبذل الوزارة 

جهوداً لتشجيع المزارعين في الدولة على 
تبني نمــط الزراعة العضويــة من تنفيذ 
خطة عملية لتطوير هذا النوع من اإلنتاج، 
حيث تركز هذه الخطة على تنفيذ برنامج 
تدريبــي للمزارعيــن في مجال اإلرشــاد 
والدعم الفني وبناء قدراتهم حول أســس 

ومبادئ الزراعة العضوية.
وأضافت: يشــمل البرنامــج محاور عدة، 

وهي آلية التحول إلــى اإلنتاج العضوي، 
والحصــول على شــهادة المنتج العضوي، 
وكيفية تحســين خــواص التربــة وزيادة 
متوازنــاً  نمــواً  يضمــن  بمــا  خصوبتهــا 
للمحاصيــل المزروعة عضويــاً، باإلضافة 
إلــى تدريب حول ســبل مكافحة اآلفات 
الزراعيــة وبرامج تدريبية حول تســويق 
المنتجات العضوية. كما يشــمل البرنامج 

جزءاً خاصــاً باإلنتــاج الحيواني العضوي 
وتدريــب المزارعيــن حــول متطلبــات 
هذا اإلنتــاج من حيث مواءمــة المكان، 
المنتجات  واللقاحات، وتسويق  والتغذية 

الحيوانية العضوية.
اســتدامة وتطــور  بهــدف  وتابعــت: 
الزراعة العضوية في الدولة، فإن الوزارة 
تعمــل على بناء قــدرات المزارعين على 
أساســيات الزراعــة العضويــة، من حيث 
تحســين خواص التربة، ومكافحة اآلفات 
الزراعيــة، ومــن هذا المنطلــق، فقد تم 
تطبيــق تقنيــات عــدة إلنتاج األســمدة 
العضويــة (الكمبوســت) فــي المــزارع 
وكذلك تطوير أســاليب لمكافحة اآلفات، 
وتقنيات التسويق حتى أصبح المزارعون 
قادرين على اســتخدام وســائل التواصل 
االجتماعي لترويج منتجاتهم، كما عملت 
الوزارة على تحديث وتطوير التشريعات 
التي تســهم فــي إدخال مدخــالت إنتاج 
عضوي متطــورة مثل األســمدة والبذور 
من أجل تطوير وتوســعة نطــاق اإلنتاج 

العضوي في الدولة.

المنتجــات  أن  الكلبانــي  وأوضحــت 
العضويــة تخضــع لمعايير واشــتراطات 
دولية تضمن أن هذه المنتجات مطابقة 
العضوي، وفي هذا  اإلنتاج  الشــتراطات 
المجال حرصت الدولة على أن تكون من 
أوائــل دول المنطقة التي تتبنى منظومة 
تشــريعية متكاملــة وبمــا يتوافــق مع 
أفضل المعايير الدولية لإلنتاج العضوي، 
وبما يضمــن حصول المســتهلكين على 
منتجــات عضوية مطابقة لالشــتراطات، 
حيــث تم إصدار القانــون االتحادي رقم 
5 لســنة 2009 والئحته التنفيذية بشأن 
المدخالت والمنتجات العضوية، والقرار 
الــوزاري رقم 103 لســنة 2012 بشــأن 
اعتماد عالمة خاصة بالمنتجات العضوية 
اإلماراتيــة  التجاريــة  العالمــة  تســمى 
(عضــوي Organic) لتميــز المنتجــات 
المنتجة محلياً وتعزيز ثقة المســتهلكين 

بالمنتج المحلي.
القــرار  إصــدار  أن  إلــى  وأشــارت   
الــوزاري رقم 768 لســنة 2014 بشــأن 

المدخــالت  وتــداول  اســتيراد  تنظيــم 
والمنتجات العضوية والذي يحدد أنظمة 
اإلنتــاج العضويــة الدولية والشــعارات 
الخاصة بها والمطابقة للتشريع اإلماراتي 
بشــأن المدخالت والمنتجــات العضوية 
والتي تشمل النظام األوروبي واألميركي 
والياباني والســعودي والتونســي إضافة 
إلــى األنظمــة المطبقــة فــي اســتراليا 
ونيوزيلندا والهند أسهم في تطوير سوق 
المنتجــات العضوية في الدولة، وجعلته 
مــن األســواق المتميــزة على مســتوى 
المنطقة وكذلك أسهمت بتطوير اإلنتاج 
العضوي المحلي، حيــث يتم إنتاج أكثر 
من 60 صنف خضــار وفواكه في الدولة 
يتم تســويقها في معظم منافذ البيع في 

الدولة. 

حرصــاً  أنــه  إلــى  الكلبانــي  ولفتــت 
من الــوزارة علــى تعزيــز الرقابة على 
المنتجــات العضوية المســتوردة وعدم 
التالعب وإدخال أغذيــة عضوية ال تفي 

أظهــرت جولة ميدانية لـ«البيان» في عدد 
من منافذ البيــع الكبرى بالدولة تبايناً في 
إقبال المستهلكين على المنتجات الغذائية 
العضويــة، حيــث تمثل هــذه المنتجات 
أولوية شــرائية بالنســبة لفئات محددة ال 
سيما المقيمين األجانب، وذلك العتبارات 
عديدة من أبرزها جودة هذه األغذية، التي 
تحتــوي على كل العناصر الغذائية الالزمة، 
وطريقــة إنتاجها، فيما ال تســتهوي كثيراً 
النســبة الغالبة من المســتهلكين العرب، 
وذلك الرتفاع أسعارها بنسبة تتجاوز 70% 
مقارنــة بالمنتجــات العاديــة، إضافة إلى 
الجــودة العالية للمنتجات األخرى العادية 

المطروحة في األسواق.
لمنظمــة األغذيــة والزراعــة  ووفقــاً 
(الفاو) فإن الزراعــة العضوية تعد بمثابة 
االعتمــاد  دون  الزراعــة  إلدارة  نظــام 
علــى المدخالت الزراعيــة المعتادة مثل 
الحافظة،  والمــواد  والمبيدات  األســمدة 
حيث تحل محل هذه المدخالت أســاليب 
إدارة تتفق وخصائص كل موقع، وتحافظ 
على خصوبــة التربة طويلة األجل، وتمنع 

اآلفات واألمراض.
وبينــت المنظمة أن تكاليــف الزراعة 
■ األغذية العضوية تشكل مكونات ضرورية لحياة صحية |  البيانالعضويــة تعــد أعلــى مقارنــة بالزراعة 

تعتبر الزراعة العضويــة طريقة للتعامل مع الطبيعة عوضاً عن 
التعامــل ضدها.. هذا التعامل مع الطبيعة يتطلب تدوير المواد 
الطبيعيــة للمحافظــة على خصوبة التربة، حيــث تعد نوعاً من 
أســاليب بناء التربة مثل الدورات المحصولية والزراعة البيئية، 
وتشــجيع طرق طبيعيــة لمكافحة اآلفات واألمــراض النباتية، 
بدالً من االعتماد على الكيماويات، فالمبادئ األساســية للزراعة 
العضوية مشابهة تماماً للمبادئ الموجودة في البيئة الطبيعية.

■ اإلمارات حريصة على رفع كميات اإلنتاج العضوي من خالل برنامج تنمية مجتمع المزارعين  |  البيان
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الزراعة العضوية نظام زراعي متكامل يهدف إىل استدامة اإلنتاج الزراعي واملوارد البيئية، وذلك من خالل االستخدام األمثل للموارد وتدويرها 
عرب التكامل ما بني اإلنتاج النبايت والحيواين لزيادة خصوبة الرتبة، وكل ذلك يتم من خالل تطبيق سلسلة من األنظمة والقوانني واملقاييس 

الدولية املختلفة ليك يكون اإلنتاج إنتاجاً عضوياً مرخصاً.

إعداد: أحمد جامل، عامد عبدالحميد - غرافيك: حسام الحوراين

زيادة 
خصوبة 

الرتبة.

زيادة الدورة 
الحيوية 
باملزرعة.

عدم استخدام 
األسمدة 

واملبيدات.

استخدام أمثل 
للموارد (املياه 

والرتبة)

استخدام 
أمثل للطاقة.

إنتاج غذاء 
ذي جودة 

عالية

15 درهامً
سعر وحدة الطامطم 

العضوية مستوردة 
(500 غرام)

25 درهامً 4 درهم 
سعر الطامطم 

العادية (500 غرام)
سعر وحدة تفاح 

(500 كيلو)

5
سعر التفاح 

العادي (500 
غرام)

26 درهامً
العضوي  البصل  سعر 

(1000 غرام)

7
سعر البصل 

العادي (1000 
غرام)

التعرف إىل 
خصائص الرتبة

االلتزام بالدورة الزراعية 
عرب التناوب يف زراعة 

املحاصيل بالرتبة

مكافحة األعشاب

االستخدام الرشيد 
للمياه للري

استخدام محسنات 
للرتبة املسموح بها

 استخدام 
األسمدة العضوية 

املعتمدة
إجراء العمليات 

الزراعية يف 
الوقت املناسب

تغطية سطح 
الرتبة

 700
طن 

إنتاج الدولة 
يف 2015

 62
صنفاً 

عدد املنتجات 
التي تزرعها 

الدولة

 70.6
مليون درهم حجم 

سوق األغذية العضوية 
يف اإلمارات عام 2015

 39
مزرعة إنتاج نبايت 

و3 مزارع إنتاج حيواين

 62
عدد املحاصيل املنتجة 

محلياً 

%4.57
منو متوقع يف سوق 
األغذية العضوية 

املغلفة يف اإلمارات 
حتى عام 2018 

 161.5
مليار دوالر حجم 
التجارة بحلول عام 

2018. بيانات مؤسسة 
(يب يس يس ريسريش) 

لألبحاث

االرتفاع يف عدد السكان 
منو الدخل 

تزايد الوعي الصحي 

أغذية األطفال العضوية 
تليها الصلصات والتوابل

المعتمدة  الوزارة  وشــروط  بمواصفات 
إلى أراضي الدولة، ولتنظيم هذا السوق 
بما يلبــي حاجة المســتهلكين الراغبين 
بهــذا النــوع مــن األغذية وفقــاً ألعلى 
مقاييس الجودة العالميــة، فتتم الرقابة 
علــى المنتجــات العضوية المســتوردة 
مــن خالل تطبيــق التشــريعات الخاصة 
بالمدخــالت والمنتجات العضوية إضافة 
إلى االلتزام بالتشريعات الخاصة بالحجر 
الزراعــي والبيطــري. فيجــب أن تكون 
المنتجات العضوية المســتوردة متوافقة 
مــع أحــكام القــرار الــوزاري رقم 768 
لسنة 2014 بشأن تنظيم استيراد وتداول 
المدخــالت والمنتجــات العضوية، الذي 
يحــدد أنظمة اإلنتاج العضويــة الدولية 
والشــعارات الخاصة والتي تشمل أنظمة 

عالمية عدة.

وأوضحــت أنه وفقــاً لهذا القــرار يجب 
أن تكــون مدخــالت ومنتجــات األغذية 
العضوية المســتوردة مصحوبة بشــهادة 
منتج عضوي ســارية المفعول صادرة عن 
جهة تصديق تعتمد أياً من أنظمة اإلنتاج 
العضوي العشــرة التي سبق اإلشارة إليها 
ومرفقاً بها المستندات التي تحدد مصدر 
وكذلك  المســتوردة،  المنتجات  وكميات 
التحقــق من مطابقتها إلجــراءات الحجر 

الزراعي والبيطري.
وأشــارت الكلبانــي إلــى أن األمر لم 
يقتصــر علــى إصــدار التشــريعات بــل 
قامــت الــوزارة بتنفيذ برنامــج تدريبي 
متخصــص لمفتشــي الســلطات المحلية 
حول آلية الرقابة على المنتجات الغذائية 
المســتوردة وكيفيــة الرقابــة عليها في 
المنافذ الحدوديــة، وقبل دخولها أراضي 
الدولــة وكيفية أخذ العينــات للتأكد من 
مطابقتهــا للتشــريعات المعمــول بهــا، 
وما هي الشــهادات الواجــب إرفاقها مع 
المســتوردة وشروط  الغذائية  المنتجات 
عرضهــا وتداولها في منافــذ البيع، الفتة 
إلــى أن الرقابــة تتــم أيضاً علــى منافذ 
البيع (الرقابة البعدية) من قبل السلطات 

المحلية. 

ونوهــت إلى أنــه بجانــب الرقابة تقدم 
الوزارة برامج توعية للمســتهلكين حول 
المنتجــات العضويــة وكيفيــة تمييزهــا 
ومطابقتها ألنظمة اإلنتــاج العضوي، من 
خالل ورش العمــل والمعارض، كما تركز 

برامج التوعية على أجيال المستقبل.

الزراعــة العضويــة صحية 
بإجمــاع  وأفضــل  أكثــر 
ألنهــا  المســتهلكين، 
نظــام حيوي مأخــوذ من 
الطبيعــة وال تعتمــد على 
أيــة إضافــات كيميائية أو 
إلــى  والنظــر  هرمونيــة. 
الزراعة بهذا المفهوم، كما 
المهندس عمر سيحد  يرى 
البيئيــة،  التلوثــات  مــن 
من  تدريجيــاً  وسيحســن 
واألحوال  األفــراد  صحــة 
المــدى  علــى  الزراعيــة 
أن المنتجات  الطويل، كما 
مع  المتوافقــة  العضويــة 
العضوية  الســالمة  معايير 
الوقاية  تعتبر إحدى ركائز 
على  والمحافظة  الصحيــة 
البيئة في الدول المتقدمة.

عايــش،  وفــاء  شــجعت 
التغذيــة  اختصاصيــة 
تنــاول  علــى  الســريرية 
والفواكــه  الخضــراوات 
فــي  ولكنهــا  العضويــة، 
الوقت ذاته ترى أن السعر 
بالقيمة  دائمــاً  يرتبــط  ال 
يتحكــم  فمــا  الغذائيــة، 
بالسعر هو كلفة االستيراد 
والتصديــر، وهنــاك مواد 
غذائية أســعارها منخفضة 
قيمتها  ولكن  بل وزهيدة، 

الغذائية مرتفعة جداً.

أن  العلمية  األبحــاث  بّينــت 
استخدام المبيدات الكيماوية 
الزراعة  أثنــاء  والهرمونــات 
يقلــل مــن القيمــة الغذائية 
محتواهــا  ومــن  لألطعمــة، 
والمعادن  الفيتامينــات  مــن 
ومضــادات األكســدة، ذلــك 
المــواد  هــذه  إضافــة  ألن 
تجعلهــا تكبر وتنمو بســرعة 
قبــل نضوجها بشــكل كامل، 
وتنتــج بكميات وفيرة تحقق 
مكاسب مالية مجدية، ناهيك 
الناتجة  الصحيــة  المضار  عن 
عــن تنــاول هــذه األغذيــة 
كضعف المناعــة وااللتهابات 
أو أمراض السرطان المختلفة، 
وأيضــاً تســبب قلــة التركيز 

وكثرة الحركة عند األطفال.

العاديــة نظــراً العتبارات عديــدة، من 
بينها ارتفاع تكاليف المدخالت واأليدي 
العاملــة، وكذلــك ضــرورة فصــل هذه 
األغذيــة في تربــة منفصلة بعيــداً عن 

المحاصيل العادية.
وأكــد مركز خدمــات المزارعين في 
أبوظبي إيالءه اهتماماً كبيراً بتقديم كل 
أشــكال الدعم الفنــي للمزارعين إلنتاج 
محاصيــل زراعيــة ذات جــودة عاليــة، 
مشــيراً إلــى أن وجــود أنمــاط عديدة 
مــن الزراعــة في اإلمــارة حالياً تســفر 
عــن منتجــات ذات جودة عاليــة، مثل 
الزراعــة في البيــوت المحمية والزراعة 
الحقليــة، وكذلك الزراعة العضوية، فكل 
هــذه األنمــاط تحظى بدعم مــن كادر 
من الفنيين المتخصصين، عبر 33 مركزاً 
إرشــادياً زراعياً منتشــراً باإلمارة، وذلك 
لضمــان إنتــاج محاصيــل زراعيــة ذات 

جودة عالية.

وقالت كل من نانســي ســي وبير النو 
وجاكليــن هانكــس؛ مقيمــون أجانب: 
إن المنتجــات العضوية تشــكل عناصر 
غذائية أساســية لبناء جســم اإلنسان، 
وذلك نظراً إلى طريقة إنتاجها، التي لم 
تعتمــد على المواد الكيمياوية أو حتى 
األســمدة والمبيــدات، وهــو ما يؤدي 

إلى الحفاظ على كل عناصرها الغذائية 
األساسية، مشيرين إلى أن أسعار هذه 
المنتجات بطبيعة الحــال تعد مرتفعة 

نسبياً نظراً الرتفاع تكلفة إنتاجها.

فيمــا قــال محمد عبد الفتــاح وإيمان 
أحمــد ومحمد العوضي؛ مســتهلكون: 
إن المنتجــات الغذائيــة العضويــة ال 
تســتهويهم كثيراً نظراً الرتفاع أسعارها 
المماثلــة، فعلى  بالمنتجــات  مقارنــة 
سبيل المثال أسعار الطماطم العضوية 
تبلغ 25 درهماً، بينما أســعار الطماطم 

العادية تبلغ 8 دراهم فقط.
وأضافوا: إن الدولة توفر تنوعاً كبيراً 
فــي المنتجــات الزراعيــة المطروحة 
للمســتهلكين، خاصة مع الزخم الكبير 

األســواق،  فــي  المحليــة  للمنتجــات 
وقدرتها على أن تشكل أولوية شرائية 
للعديــد من المســتهلكين، وذلك نظراً 
ألســعارها الجيــدة وجودتهــا العالية 
إضافة إلــى أنها منتجــات طازجة ترد 
من المــزارع إلى منافذ البيع. وأشــار 
محمد عبد الله، مستهلك، إلى أنه يلجأ 
في بعض األحيان إلى شــراء المنتجات 

العضوية من باب التغيير.فرق السعر 
وحــول الفرق الكبير في الســعر يقول 
أحمد الحســن، اختصاصــي الصناعات 
الشــركات  إحــدى  فــي  الغذائيــة 
المتخصصــة بالمنتجــات العضوية في 
دبــي، هــو عــدم إضافــة الكيماويات 
فــي الزراعة، وترك الغــذاء ليتم دورته 
الطبيعة الكاملة للنضوج، ما يؤدي إلى 
ارتفاع أسعار هذه المنتجات العضوية، 
وعلــى الرغــم من هــذا االرتفــاع في 
الســعر يقول الحسن، إن هذه األغذية 
توفــر قيمــة غذائية أعلــى ووقاية من 
األمراض المزمنة، وتبقي الجســم خالياً 

من السموم المتراكمة.
ويبرر الحسن ارتفاع أسعار المزروعات 
العضويــة بعوامل عدة منهــا القوانين 
الدوليــة التي تمنع تصديــر المنتجات 
العضوية بوسائل النقل البرية والبحرية، 
ويشــترط نقلها بطائرات الشــحن دون 
إضافــة أي من المــواد الحافظة، إضافة 

إلى اشــتراط وجــود شــهادة من قبل 
جهة معتمــدة تؤكد خلــو الخضراوات 
أو الفواكــه من الهرمونات أو المبيدات 
الحشــرية، وهــذه الشــهادة ال تمنــح 
مجاناً، بل لها ســعر يضاف على ســعر 

السلعة.

ويؤكــد أن الخضــراوات والفواكــه التي 
كانت من الوصفات السحرية للوقاية من 
األمراض لم تعد كذلك، وطمع اإلنســان 
بســعيه وراء الثراء الســريع واستخدامه 
وتفننه في االســتخدام العشوائي لبعض 
المبيــدات وخاصة منهــا المحرمة دولياً 
أدى، كمــا يقــول، لبروز مشــاكل صحية 
جمة، منها ما هو ســريع الظهور وقصير 
األجل، ومنها ما هو بطيء وطويل األمد.
ويزيد األمــر تأكيداً ما يشــرحه الدكتور 
حســن حطيط، استشــاري ورئيس قسم 
األنســجة في مستشفى دبي، فالتركيبات 
الكيميائيــة الخطرة كالزئبــق والكبريت 
والفوســفور والرصــاص والنحــاس فــي 
مبيدات وأســمدة الخضــراوات والفواكه 
التي يستخدمها مزارعون باعوا ضمائرهم 
وتخلــوا عــن مبادئهم األخالقيــة بحجة 
محاربــة الجــراد والفطريــات والجراثيم 
الزراعية، تســببت بكــوارث صحية لبني 

البشر.

الزراعي  المهنــدس  تطرق 
عمــر إبراهيم إلى ســبب 
الخضــراوات  أســعار 
وقال  العضوية،  والفواكــه 
إن االنتقــال إلــى الزراعة 
اســتخدام  بعد  العضويــة 
المبيــدات فــي األراضــي 
مــن  يتطلــب  الزراعيــة 
قبــل  أعــوام   5 المــزارع 
التخلص من آثار المبيدات، 

وذلك يشكل عبئاً مادياً. 



أجرى الدكتــور عبد الله عبــد الرحمن 
الهاجــري، استشــاري األمــراض القلبية 
التداخلية بوزارة الصحة، ورئيس وحدة 
القلب والقســطرة القلبيــة، 3 عمليات 
الشــريان  لتوســعة  ذهبيــة  قســطرة 
المتصلب لمرضى تجاوزت أعمارهم 60 
عامــاً، وذلك عن طريق اســتخدام حلقة 
ذهبيــة من عيــار 18 وذلــك ألول مرة 
يتم فيها استخدام الذهب في العمليات 

الجراحية على مستوى الدولة.
الهاجري تم اســتخدام  الدكتور  وقال 
الحلقــة الذهبيــة ألن الذهــب يمتــاز 

بصالبتــه ويســتخدم لفتــح الشــرايين 
المتصلبــة وهــي طريقة تســتخدم في 
الغرب منذ سنوات ولكنها المرة األولى 
التي تســتخدم في مستشــفيات الدولة 
الفتاً إلــى أن العمليــات الثالث تكللت 
بالنجــاح بعــد محــاوالت عــدة لفتــح 

الشريان بالطرق التقليدية. 
وقــال الدكتــور الهاجــري: إن وزارة 
الصحــة تحرص علــى إدخــال التقنيات 
الحديثــة لخدمة المرضــى ومنها جهاز 
جديــد تم اســتخدامه أيضــاً ألول مرة، 
يســمح بإجراء صورة إشعاعية للمصاب 
بانســداد الشــرايين، تحميه مــن أضرار 

الصبغة المستخدمة في األشعة.
وأشــار الدكتور عبد الله الهاجري إلى 
أنه قــام بإجراء أكثر مــن 3000 عملية 
قســطرة أثنــاء الدراســة والتدريب في 
بريطانيا شــملت القســطرة القلبية مع 
وضــع دعامات، مع زراعة أجهزة تنظيم 
إلــى عمليات  القلــب، إضافة  ضربــات 

معقدة لصمامات القلب.

 أكــد عبد الله الهاجري أنه أثناء تخصصه 
فــي بريطانيا شــارك في عدة مشــاريع 

تطويرية فــي العاصمة البريطانية لندن، 
حيــث عمــل هنــاك استشــاري أمراض 
لوزارة  التابعــة  بالمستشــفيات  قلبيــة 
الصحــة البريطانيــة لـــ8 ســنوات ومن 
المشــاريع: مشــروع لندن لتطوير سبل 
عالج األمراض القلبية واألوعية الدموية، 
ومشــروع وحدة دم الصــدر ومتالزمة 
الشــريان التاجي الحاد، كما أنه أســهم 
بــدور فعال فــي الحكومــة الطبية في 
مستشفيات شــمال غرب لندن والتابعة 
لــوزارة الصحــة البريطانيــة وجامعــة 

إمبريال بلندن.

دشــن الدكتور الهاجري بمساعدة نخبة 
مــن أطباء القلب في اإلمــارات برنامج 
اإلنعاش القلبي في الشــارقة بالتنســيق 
مــع قنصلية اإلنعــاش األوروبية، وأتيح 
لــه تمثيــل دولــة اإلمارات مــن خالل 
نشــر بحثين فــي مقر القنصليــة الطبية 
األوروبيــة لإلنعاش في بودابســت عام 
2004، بعنــوان إدخــال برنامج اإلنعاش 
االبتدائــي في دولة اإلمــارات، وإدخال 
برنامج بيانات توقف القلب، وتم النشر 

في مجلة اإلنعاش األوروبية.

كما نشرت له أبحاث عدة في مجالت 
عالميــة، مثــل مجلة القلــب البريطانية 
أهــم  واألوروبيــة واألميركيــة، ومــن 
األبحاث التي تم نشــرها، كان مجموعة 
تــدور حول تشــخيص ضيق الشــرايين 
التاجيــة، وأمراض صمامــات القلب من 
دون إجــراء عمليــة القســطرة القلبية، 
وذلك عــن طريق دراســة عضلة القلب 
بروتوكــوالت  باســتخدام  وصماماتهــا 
معينــة، وعــن طريــق الموجــات فوق 
الصوتيــة وبمســاعدة أدويــة تزيد من 
تســارع القلــب، إلــى جانب اســتخدام 
صبغــات معينــة توضــح مــدى كفاءة 
الشــرايين التاجية. وفــي أكتوبر 2013 
أتم بنجاح التدريب المكثف في أمراض 
القلب، وحصل على الشهادة التخصصية 
العليــا في أمــراض القلب، بعــد اجتياز 
متطلبات تخصص القلب من قبل مجالس 
الكليات الملكية البريطانية، وبالتنســيق 
مع القنصلية الطبيــة البريطانية وتعتبر 
أكبر شهادة يحصل عليها في هذا المجال 
مــن بريطانيا، علماً بــأن كل من يحصل 
علــى هــذه الشــهادة، بإمكانــه العمل 
استشــاري قلب في جميع أنحاء أوروبا، 

بما في ذلك بريطانيا.

اختتم مركز حماية الدولي للتدريب التابع 
لإلدارة العامة إلســعاد المجتمع بشــرطة 
دبــي، دورة تدريبّيــة حــول «الســالئف 
دبــي،  جمــارك  لمفّتشــي  الكيميائّيــة» 
حاضــرت فيها المقــّدم خولة بو ســمرة 
رئيس قســم مراقبة الّســالئف الكيميائّية 
فــي اإلدارة العاّمة لمكافحــة المخّدرات 
بشــرطة دبي، بهدف تدريب المفّتشــين 
وتأهيلهــم في مجال الّســالئف وماهّيتها 
وطرق تهريبها بغّية استخدامها في تصنيع 

المخّدرات.
وقال المقّدم الدكتور عبد الرحمن شرف، 

نائب مدير إدارة خدمة التدريب الدولي، 
إن هــذه الــدورة تدخل في إطــار تنفيذ 
القيادة العامة لشــرطة دبي مجموعة من 
الــدورات وورش العمــل ســنوياً ألجهزة 
بذات  والمعنييــن  المخــدرات  مكافحــة 
االختصــاص بهــدف توعيتهــم بأســاليب 
وطرق ترويج المخدرات وكيفية الكشف 
عنها . وأشار إلى أن التعاون والتنسيق بين 
الشرطة والجمارك يأتي من حرص القيادة 

على القيام بدورها األمني والمجتمعي .
بدورها، استهلّت المقّدم بو سمرة حديثها 
بالّتعريــف بماهيــة الســالئف وطبيعتها 
كمــواد أّوليــة تدخــل فــي العديــد من 

الصناعات .

08
شهد المقدم عبد الله محمد الحيمر مدير 
معهد تدريب شرطة رأس الخيمة باإلنابة، 
حفــل تخريــج 3 دورات تخصصية بمعهد 
تدريب الشرطة، شملت 39 منتسباً، هي: 
دورة ( قــادة الفــرق )، ودورة ( قيــاس 
مؤشرات األداء المؤسسي )، دورة ( إبرام 
العقــود واالتفاقيات وحــل المنازعات )، 
انطالقــاً من منهجية تحديــد االحتياجات 
التدريبية التي تهدف إلى تدريب وتطوير 
الموارد البشرية، مما يضمن وجود كوادر 
بشــرية مؤهلة ومدربة قادرة على القيام 

بمهامها ومسؤولياتها على أفضل وجه.
وثّمن مديــر معهد تدريب شــرطة رأس 

المحاضريــن  جهــود  باإلنابــة،  الخيمــة 
وتفاعــل الخريجين مع الــدورات، مؤكداً 
على أهمية التدريب والتأهيل الذي توليه 
شرطة رأس الخيمة اهتماماً خاصاً لالرتقاء 
بمستوى األداء المهني، بالصورة المطلوبة 
على أكمل وجه، مشيداً بمستوى الدورات 

وأهميتها في زيادة الحصيلة المعرفية . 
فــي ختام التخريج كــّرم المقدم عبد الله 
الحيمر، المحاضريــن و خريجي الدورات 
تقديراً وعرفاناً لما بذلوه من جهود ُمقْدّرة 
فــي العمل على تحقيــق النتائج المرجوة 

من هذه الدورات.   رأس الخيمة-البيان

 اســتقبل الفريــق خميس مطــر المزينة، 
القائــد العــام لشــرطة دبي، فهد ســعيد 
المنهالي ســفير الجمهوريــة اليمنية لدى 

الدولة.
وتم خالل اللقاء الذي حضره محمد صالح 
قطيش القنصل العــام للجمهورية اليمنية 
في دبي، بحث ســبل تعزيــز التعاون بين 
القيــادة العامــة لشــرطة دبي، وســفارة 
الجمهورية اليمنية، ومناقشة بعض األمور 
التــي تتعلق بأبناء الجاليــة المقيمين في 
دبي، وآخــر المســتجدات والقضايا ذات 

االهتمام المشترك.
وأكد الفريق خميس مطر المزينة اهتمام 

القيادة العامة لشرطة دبي بكل الجاليات 
اإلمــارة، وتوفيــر  أرض  علــى  المقيمــة 
الخدمــات الالزمة لهم، مضيفاً أن شــرطة 
دبي وضعت جــل اهتمامها لتوفير الحياة 
الكريمة للمواطــن والمقيم  . من جانبه، 
أشاد فهد سعيد المنهالي بالجهود الكبيرة، 
التــي تبذلها القيادة العامة لشــرطة دبي 
لبسط األمن واألمان، وجهودها في توفير 
بيئة آمنة لالســتثمار واإلقامة  .وفي ختام 
اللقاء أهدى المزينة الســفير درع شرطة 
دبي-البيان دبي، بمناسبة الزيارة. 

أكــد اللــواء عبــد الرحمن محمــد رفيع، 
مســاعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون 
خدمة المجتمــع والتجهيزات، أن اهتمام 
بالمتعاملين  العامة لشــرطة دبي  القيادة 
مســتمد مــن اهتمــام قيادتنا الرشــيدة 
وتوجيهاتها بتقديم خدمات راقية تنعكس 
إيجابــاً على إســعاد المتعاملين ورضاهم 
عن الخدمــات التي تقدمها اإلدارة العامة 

للمرور.
جــاء ذلــك خــالل زيارتــه إدارة متابعة 
المخالفــات فــي اإلدارة العامــة للمرور، 
ضمــن جولة رافقه خاللها العميد ســيف 
مهيــر المزروعــي مديــر اإلدارة العامــة 
للمرور، والعقيد الشــيخ محمــد عبدالله 
المعــال، مديــر اإلدارة للجودة الشــاملة 
وعــدد مــن مديــري اإلدارات الفرعيــة 
ورؤســاء األقســام، وذلك بهدف االطالع 
علــى ســير العمــل فــي مركــز خدمــة 
المتعاملين والوقــوف على مدى درجات 
تطبيق معاييــر التميز المرتبطة بإســعاد 

المتعاملين ومؤشرات األداء.
كما واطلع مســاعد القائد العام لشــؤون 
خدمة المجتمع والتجهيزات على الخطط 
التطويرية والمستقبلية التي تعتزم اإلدارة 
العامــة للمــرور تطبيقهــا فــي المرحلة 

المقبلــة ممــا يســاهم في تســهيل عمل 
المراجعين إضافة إلى أداء موظفي الصف 
األمامــي، ومعرفة آرائهم في األســاليب 

المطبقة والعقبات التي يواجهونها.
 وشــدد رفيــع على ضــرورة تلبية جميع 
الذي يعكس  المراجعين، األمر  احتياجات 
حــرص القيادة العامة لشــرطة دبي على 
تقديــم خدمــات متميزة وبجــودة عالية 
وبسرعة متناهية وبأسلوب جميل وسلس، 
األمــر الــذي يتــرك انطباعاً ممتــازاً لدى 
المتعامــل ويعكــس الصــورة المشــرقة 
لشرطة دبي في جميع المجاالت ويحافظ 

على السمعة المتميزة عن موظفي مواقع 
تقديم الخدمات.

ووقف اللواء رفيــع مع بعض المراجعين 
لمعرفــة آرائهم حــول مســتوى الخدمة 
المقدمــة لهم، ومالحظاتهم عن الخدمات 
التــي تقدمهــا شــرطة دبــي فــي مراكز 
خدمــة المتعامليــن، مؤكــداً أن القيــادة 
العامة لشــرطة دبي قامت بإطالق مؤشر 
الســعادة عن الخدمات التــي تقدمها من 
خالل موقعها اإللكتروني وتطبيقها الذكي 

وســاعتها الذكيــة، وذلــك بهــدف رصد 
انطباعات المتعاملين ومدى سعادتهم عن 
الخدمــات المقدمة وذلك بشــكل يومي، 
بهدف تطوير الخدمات وتحســين سعادة 
الجمهــور بالخدمــات المقدمــة، حيــث 
يســتطيع المتعامل إعطاء انطباعاته بكل 
شفافية عن مستوى ســعادته، ويتم رصد 
تلــك االنطباعــات وتحويلها إلى رســوم 
بيانيــة تظهــر للمســؤولين، مما يســاعد 
على وضع الحلول المناســبة إذا كان ثمة 
مشــكلة وتطوير الخدمات باستمرار كون 
كل مسؤول يســتطيع أن يرى انعكاسات 
مباشــرة،  بصــورة  المتعامليــن  ســعادة 
مضيفاً أن شــرطة دبي عملت على تنفيذ 
مشــاريع إلكترونية وذكية جديدة، تعمل 
علــى إســعاد المتعاملين والتقــرب إلى 
احتياجاتهم وتلبية رغباتهم عن الخدمات 
لكل فئات المجتمع، مواكبة بذلك تطلعات 

ورؤية القيادة الرشيدة.
إسعاد المتعاملين

 وجه مســاعد القائد العام لشؤون خدمة 
المجتمع والتجهيزات بالعمل على إسعاد 
المتعاملين عبر إنجاز المعامالت واستقبال 
والشــكاوى  والمالحظــات  الطلبــات 
واالقتراحــات والعمــل مع الشــركاء في 
إســعاد المتعامليــن والحــرص على تلبية 

احتياجاتهم  .
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ســيطرت فرق الدفاع المدنــي والتدخل 
الســريع بأبوظبي على حريق، شــّب في 
مســتودعين بمنطقة المستودعات خلف 
جمعية أبوظبــي التعاونية «فرع الميناء» 

بأبوظبي، أمس دون وقوع أية إصابات.
ووفر فريــق ادارة الطــوارىء واألزمات 
والكــوارث المحلــي في إمــارة أبوظبي 
الدعم اللوجســتي بمختلف أوجهه لفرق 

الدفــاع المدني التي نجحــت في إخماد 
الحريق دون وقوع أية إصابات.

وجــاءت التوجيهــات فــي هــذا الصدد 
بالتنســيق مع الجهات المعنية في امارة 
أبوظبي كالقيادة العامة لشــرطة أبوظبي 
التــي عملت إداراتها المعنية على تطويق 
موقــع الحريــق وتأمينــه خــالل عملية 
الســيطرة علــى النيــران المشــتعلة في 
المستودعين وذلك بالتعاون مع هيئة مياه 
وكهرباء أبوظبي ممثلــة بفرق الطواريء 
الخاصــة التابعة لهــا فضال عــن الجهات 
المدنية ذات العالقة لتوفير جميع السبل 
والقــدرات المتاحة لديهــا من خالل فتح 
فوهــات مياه مكافحة الحرائق الموجودة 
فــي محيط الموقع بالصــورة التي تضمن 
ســـــرعة التعامل مع الموقف وبالشــكل 

الذي يساعد على مكافحة الحريق.
كما وجه الفريق بتوفير اإلمكانات المتاحة 

لــدى الجهــات المحليــة إن تطلب األمر 
لضمــان إخماد الحريق في المســتودعين 
وذلك في ســياق إدارة األزمات المشابهة 
و الســيطرة على الحريــق باعتباره خطرا 
طارئا يستوجب سرعة االستجابة والدعم 
فــي ترجمة لجهود فريق إدارة الطواريء 
والمنبثقــة مــن شــعاره“ أبوظبي أمن و 

أمان ”.
وأوضــح المقــدم محمد عبــد الجليل 
األنصــاري، مديــر عــام الدفــاع المدني 
بأبوظبــي، أن غرفــة العمليــات تلقــت 
بالغــاً عند الســاعة الحادية عشــرة و15 
دقيقــة صباحــاً يفيد بانــدالع حريق في 
لتخزيــن  يســتخدم  األول  مســتودعين، 
للمــواد  واآلخــر  والقرطاســية  األوراق 

الغذائية.
وأشار إلى أن عمليات اإلطفاء شاركت 
فيها فرق الدفاع المدني من مراكز شارع 

المينــاء ميناء زايد -المدينــة - المصفح- 
التدخل الســريع  الوثبة والبطين- ومركز 
«الفــالح» بالتعــاون مع شــركة أبوظبي 

للتوزيع.
وذكر األنصــاري أن الفرق اســتعانت 
بمعــدات وأجهــزة متطــورة مــن بينها 
صهاريــج ومضخة مياه «تــور» من مركز 
ســاس النخل التي دخلــت الخدمة أخيراً، 
باإلضافة إلى سيارة جهاز تنفس لعمليات 
اإلطفــاء وإعــادة تعبئة أجهــزة التنفس 
لإلطفائيين.وتمكنــت الفــرق المشــاركة 
من منع امتداد النيران إلى المســتودعات 
المجــاورة، وما زالــت التحقيقات جارية 
ودعــا  الحــادث.   مالبســات  لمعرفــة 
المقــدم األنصــاري أصحــاب المنشــآت 
التجاريــة والصناعية إلى ضــرورة التقيد 
الواجبة في  الوقاية والسالمة  باشتراطات 

المستودعات.   ■ أثناء إخماد الحريق    |   من المصدر



كشفت نتائج دراسة ميدانية نشرتها منظمة الصحة 
العالمية أجريت في كل من أبوظبي ودبي ونيويورك 
حول انتشــار استخدام الشيشة بين الشباب وطالب 
المدارس،عن أن نســبة مدخني الشيشة في مقاهي 
أبوظبــي ودبي بلغت 39%، مشــيرة إلى أن خطر 
اســتخدام الشيشــة يماثل الخطر الناتج عن تدخين 
الســجائر، كما أن كمية الدخان الذي يتم استنشاقه 
أثناء استخدام الشيشة أكبر بكثير من تلك التي يتم 
استنشــاقها أثناء تدخين السجائر. وأشارت الدراسة 
إلــى أن 87% مــن المقاهي والفنــادق في المدن 
الثالثــة تقــدم الطعام ضمــن قوائمها، فيما شــّكل 
التبــغ المنّكه 94% من المبيعات، وكانت 47% من 
المقاهي تقدم خصومات وهدايا الجتذاب عمالئها.

وذكرت أن مدخني الشيشة يتعرضون لنفس المواد 
المسرطنة والنيكوتين كمســتخدمي السجائر، وأن 
التعرض ألول أكســيد الكربون يفوق المســتويات 

الموجودة بالسجائر.
وبينــت الدراســة أنــه تــم جمــع 130 شــركة 
ومقهــى فــي دبــي، و69 فــي أبوظبــي و121 في 
مدينــة نيويــورك، وقد تم اختيار مــا مجموعه 29 
مــن المقاهي في دبي، و28 فــي أبوظبي و47 في 
مدينــة نيويورك بصورة عشــوائية، وقامت جامعة 
نيويــورك ومركز أبحــاث الصحة العامــة بترجمة 

أسئلة االستبيان في اإلمارات.

وخلصــت الدراســة التــي قــام بهــا مجموعة من 
الباحثين عبر زيارات ميدانية لألحياء والمقاهي في 
كل مــن أبوظبي ودبي ونيويورك أن 94% من تلك 
المقاهي والشــركات تقوم باإلعــالن عن منتجاتها 
مســتخدمة وســائل التواصل االجتماعي، الفتة إلى 
أن اقتصاديات شــركات الشيشــة مختلفة جداً عن 
اقتصاديات السجائر، وال بد من وضع استراتيجيات 
تنظيميــة لمكافحــة هــذا االنتشــار الواســع، من 

خــالل تطبيق االســتراتيجيات التنظيمية عبر زيادة 
الضرائب على منتجات الشيشــة وتطبيق ملصقات 

تحذيرية على منتجات التبغ، وحظر التبغ المنكّه.

ولفتت إلى االعتقاد الخاطئ بين مدخني الشيشة 
في أغلــب األحيان بــأن التبغ فــي صورته التي 
يســتخدمونها أكثــر أمانــاً من تدخين الســجائر، 
هــو مفهــوم ال بد من تبديده مــن خالل الجهود 

التثقيفيــة، فعند عبــور الدخان 
الســاخن خالل الماء في قاعدة 
الشيشــة، يبرد الدخــان، حينها 
يمكــن حتــى لمدخنــي التبــغ 
بســحبه  يقوموا  أن  المبتدئيــن 
استنشاق  فيتم  بسهولة وبعمق، 

دخــان الشيشــة أو األرجيلــة البــارد ذي النكهة 
الكثيفــة بكميات هائلة، فتأثير الماء يزيد حقيقة 
األثر الضار من خالل تمكين مدخني الشيشــة من 

استنشاق الدخان بعمق إلى داخل الرئة.

وفي ذات الســياق أشــارت إحصاءات هيئة الصحة 
فــي أبوظبي إلــى أن 90% مــن المصابين بمرض 
االنســداد الرئوي المزمن هم من 
األعــراض  وتتضمــن  المدخنيــن 
المزمن  السعال  للمرض  الرئيسية 
وغالباً مــا يصاحبه خروج البلغم، 
والصفيــر وضيــق أو صعوبة في 
التنفس، والتعب من أقل مجهود. 
ويرتبط تدخين الشيشــة بارتفاع 
الرئة  خطــر اإلصابة بســرطانات 
والفم والمري، وحيث إن انتشــار 
الشيشــة هو ظاهرة حديثة، فإن 
الدراســات واسعة النطاق وعالية 
الجــودة على التأثيــرات الصحية 
المدى الستخدام األرجيلة  طويلة 

ال تزال قيد التنفيذ.
للمكتب  دولــي  تقرير  وذكــر 
اإلقليمي لشــرق المتوسط التابع 
العالمية حول  الصحــة  لمنظمــة 
العبء الصحي الستخدامات التبغ 
فــي الدول العربيــة، أن أكثر من 
28.5 % من السكان في اإلمارات 
مدخنون منهم 1.7 % من اإلناث.  
المئوية لمن  النســبة  أن  وأوضح 
التبغ األخرى  يتعاطون منتجــات 
مثل الشيشة والمدواخ في الدولة 
وصلــت بين الذكــور إلى %27.2 
وبيــن اإلناث 2.4%، مشــيراً إلى 
أن نســبة الطلبــة الذين يدخنون 
بين  أعمارهم  وتتراوح  الســجائر 
13 و15 ســنة بلغــت 8%، بينما 
بلغــت النســبة لمــن يتعاطــون 
منتجــات التبــغ األخــرى حوالي 
28.8% مــن الطالب، وتوقــع التقرير أن يبدأ 12.5 
% مــن الطالب الذين لم يدخنوا من قبل بالتدخين 

إذا استمر الوضع الحالي كما هو عليه.
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يدفــع االرتفــاع بدرجــات الحــرارة إلى 
االستعانة بالمسابح لمواجهة سخونة الجو، 
صغــاراً كانــوا أو كباراً يقصدون مســابح 
مختلفة في صــاالت مغطاة داخل بنايات 
ســكنية أو خارجية مكشــوفة، ظناً منهم 
أنهــا آمنة صحيــاً، إال أن أطبــاء األمراض 
الجلديــة أكدوا وجود مســابح تفتقر إلى 
النظافــة، وتعــّرض األطفال إلــى أمراض 
العيون والربــو، كما تثير الحساســية في 

الشعب الهوائية للرئة.
أطفالهــن  بمنــع  األمهــات  وطالبــوا 
المصابين بأمراض فيروســية من السباحة 

حتى ال ينقلون العدوى إلى غيرهم.
وتفصيــًال، أكد الدكتور أنــور الحمادي 
استشاري ورئيس شعبة األمراض الجلدية 
في جمعية اإلمارات الطبية أن المســابح 
سواء مغلقة كانت أو مكشوفة تحتاج إلى 
صيانة دورية، تشــمل األرضيات وخزانات 
الميــاه وعملية تصريــف المياه، ومن ثم 
تنظيفهــا جيــداً قبل إعــادة ملئها لضمان 

خلوها من الفيروسات. 

وقال إن الكلور ضــروري لعملية التعقيم 
ولكن هناك نســب عالمية متعارف عليها 
إلعطــاء الحمايــة شــريطة أال تزيــد تلك 
النســب عــن الحــدود المتعــارف عليها، 
مشــيراً إلى أن اإلنسان حين يسبح تخرج 
منــه إفــرازات العــرق، كمــا تتحلل عن 
طبقات جلدة كمية من األنســجة الجلدية 
الخارجية الميتة، هــذا إضافة إلى العبث 
الذي يُمارسه األطفال الصغار، والبالغون، 
مــن خالل التبــول أو البصــق داخل مياه 
المســابح، بما ينشــأ عنــه تواجــد مواد 
عضوية داخلهــا، وهذه المــواد العضوية 
تتفاعــل مع الكلــور، الُمضاف باألســاس 
لتعقيــم المياه مــن الميكروبات، ما ينتج 
عنه تكون مــواد كيميائية جديدة ومثيرة 
لعمليات الحساســية، تتصاعــد مع أبخرة 
الماء في الهواء ليستنشــقها السابحون أو 
الحاضرون داخل تلك المسابح المغلقة، أو 
تبقى ذائبة في المياه لتتفاعل مباشرة مع 
أنسجة الجسم المالمسة للمياه، وتتسبب 
في تهيج عمليات الحساســية في العينين 

والجلد وأجزاء الجهاز التنفسي العلوي.

وشــدد على أن االهتمام بمسابح األطفال 
المغلقــة يجــب أن يكون بصــورة يومية 
ومستمرة وال بد من وضع شروط ومعايير 
وقوانيــن صارمــة، وتوفير جميع وســائل 
الســالمة الالزمة مثل مشرفين ومسعفين 
متخصصين وعدد كاف من أطواق النجاة، 
للمســبح  الخارجية  باألرضية  واالهتمــام 
بــأن تكــون مانعة لالنــزالق، مؤكــداً أن 
اإلهمال في نظافة المســابح يجعلها بيئة 
خصبة لألمراض وتجمع الحشرات وانتقال 

األمراض الفيروسية والفطرية من األصحاء 
للمصابين خصوصاً في فترة الصيف، نظراً 

لزيادة عدد مرتاديها. 

وأوضــح أنــه يجب علــى األمهــات منع 

األطفال المصابين باألمراض الفيروسية من 
الســباحة مؤقتاً، لمنع انتشار الفيروسات 
لألطفال اآلخرين.  ودعا الدكتور إبراهيم 
كلداري استشاري وأستاذ األمراض الجلدية 
فــي جامعة اإلمارات إلى ضــرورة التأكد 
من أن نســبة الكلور المستخدمة لتعقيم 

مياه المســابح تظل طــوال الوقت ضمن 
المقدار الفعال المنصــوح به طبياً، إذ إن 
هناك عوامل عدة ُتقلل من المحافظة على 
النســبة الالزمة من الكلــور لتعقيم الماء، 
مثــل ضوء الشــمس واألوســاخ واألجزاء 
المتحللة من أنسجة جلد السابحين داخل 

الماء أثناء الســباحة، األمر الذي يستدعي 
مالحظــة النســبة باســتمرار لضبطها كي 
تحافظ على تعقيم الماء من الميكروبات.

وقــال إن هنــاك عامــالً آخــر مهمــاً في 

فاعليــة الكلــور حتــى لــو كانت نســبته 
ضمــن المنصــوح به، وهو مقــدار درجة 
حمضيــة مــاء المســبح، وهو أمــر يُهتم 
بــه لســببين، األول أن قوة قضــاء الكلور 
علــى الميكروبات تختلف باختالف درجة 
الحمضية، وكلما ارتفع مؤشــر الحمضية، 
أي أصبــح الماء أكثــر قلوية، ضعفت قوة 
الكلور في قتل الميكروبــات، والثاني أن 
درجة حمضية أجسام السباحين تتراوح ما 
بين 7.2 و7.8، ولو لم تكن درجة حمضية 
ماء المســبح ضمن هذا المســتوى، سواء 
ارتفعــت أو انخفضت عنه، أدى ذلك إلى 
بدء شــكوى الســابح من تهيج في العين 
والجلد واألنــف، وبالتالي ال بد من ضبط 

نسبة الكلور، ودرجة حموضة الماء. 
المباشــرة  اإلشــكالية  أن  وأضــاف 
وتداعياتها ليســت هي اســتخدام الكلور 
في تعقيم مياه المسابح، بل هي في تلك 
المواد الناتجــة عن تفاعالت الكلور، أثناء 
وجــوده في تلــك المياه. وقــال إن على 
الوالديــن عمومــاً االهتمــام بمنع تمادي 
األطفال في السباحة والتواجد في مياهها 
لمدة تزيد على عشرين دقيقة إذا ما شكوا 
بــأن نســبة الكلور عالية، كمــا يجب منع 

األطفال من شرب مياه المسابح مطلقاً.

وكانــت دراســة بلجيكيــة صــدرت فــي 
األســبوع األول من شــهر يوليو الماضي، 
ونشــرت في مجلة األكاديميــة األميركية 
لطب األطفال، قد أشارت إلى أن األطفال 
الذيــن يتلقــون دروس تعليم الســباحة، 
التي تتم في مســابح داخلية مغلقة، إنما 
هم ُعرضــة لتأثيرات رئوية ســلبية تبدو 
علــى هيئة ارتفاع نســبة اإلصابات بالربو 
واإلصابــة بالتهابات الشــعب الهوائية في 
ما بينهم الحقاً. والحظت الدراسة ارتفاع 
نسبة اإلصابات بالربو بين األطفال، بسبب 
المواد الُمضافة إلى الماء من أجل تعقيمه 

وضمان سالمته من الميكروبات. 
الباحثيــن  دراســة  نتائــج  وعرضــت 
البلجيكيين حــول مدى تأثر رئة األطفال، 
وظهور اإلصابات بالربو الحقاً، جراء تعلم 
الســباحة وممارستها في مســابح داخلية 
مغلقة، وشــملت الدراســة نحو 250 من 
المدارس، ممــن أعمارهم تتراوح  طالب 
بين 10 و13 سنة، وممن يتابعون الحضور 
إلــى دروس تعلم الســباحة في مســابح 
مغلقــة بمعدل ســاعة وخمســين دقيقة 
أســبوعياً، وتبين أن 50% ممن يمارسون 
السباحة في المسابح المغلقة وفي مراحل 
مبكــرة من العمر كانوا ُيعانون من نوبات 
صفير الصدر، وأنهم ُعرضة بنســبة أربعة 
أضعاف لإلصابة بالربو أو التهابات الشعب 
الهوائيــة، وأيضــاً ُعرضة بنســبة الضعف 
للمعانــاة من ضيق التنفــس عند الهرولة 
أو الجري، بالمقارنة مع األطفال الذين لم 
يتلقوا تلك الدروس في الســباحة بمسابح 
مغلقة داخلية في تلك المرحلة من العمر.

■ ضوابط تلتزم بها المسابح للحفاظ على سالمة األطفال |  أرشيفية 
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 أكدت الشــيخة شــذى علــي عبد الله 
المعال مديــرة إدارة الصحة العامة في 
بلدية الشــارقة، التفتيش بشكل دوري 
على المســابح في المنشآت الفندقيـة، 
بهــدف التأكــد من مــدى التزامها بكل 
االشتراطات الصحية المطلوبـة، كما يتم 
إخضاع مياه تلك األحواض للفحوصات 
والتحاليــل المخبرية في قســم مختبر 
البيئـة ببلدية مدينة الشــارقة بشــكل 

نصف سنوي، للتأكد من سالمتها.

وأوضحت أن الشروط الصحية الخاصة 
بأحواض الســباحة هي ملزمة وليست 
اختياريــة، وأبرزها االهتمــام بالنظافة 
والصيانة الدوريــة لألحواض ومرافقها، 
والتأكد من عدم وجود آثار لنمو فطريات 
وطحالب في األحواض، ومطابقة قراءة 

نســبة فائض الكلور للنســب القياسية 
المعتمدة، وتوفر إضاءة مناسبة وآمنة 
الحوض، وتوفيــر لوحات  في جــدران 
إرشادية صحية، وأخرى متعلقة باألمن 
والسالمة باللغتين العربية واإلنجليزية، 
إضافة إلى توفر وســائل اإلنقاذ الخاصة 
بالمســبح مع توفير فني، ومنقذ بشكل 
دائم مؤهل، وعلى دراية باإلســعافات 
األوليــة، وإلــزام المســابح العامة في 

بتوفير  الرياضيــة  والنــوادي  الفنــادق 
جهاز لقياس نســبة الكلور، وآخر ذاتي 
إلضافته بالنســب القياســية المعتمدة، 
وأيضــاً توفيــر لوحات تبيــن األوقات 
المخصصة للرجال والنساء عند المدخل 

الرئيس. 
لرقابة  المســابح  وأكــدت خضــوع 
مكثفــة، حيث يتم فــرض عقوبة على 

المنشآت المخالفة.
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يجد زائــر متحــف رأس الخيمة للوهلة 
األولى؛ نفســه في خضم تاريخ يمتد إلى 
5 آالف ســنة بأحداثها الدقيقــة، وأمام 
عظمــة اللحظة تتقزم األفكار ألنه تأريخ 
لحقــب مرت على رأس الخيمة عبر تلك 
الزوايا واآلثار، وأمست تعانق الموجات 
الســابحة وتتدفق معها أحاديث التاريخ 
العتيق والتراث الجميل، فينساب الكالم 
انطالقاً مــن الوقت الحاضر ليتوغل دون 
قصد فــي الماضــي، حيــث اإليغال في 

القدم.
تعتبــر رأس الخيمة مهــداً للحضارات 
القديمة ومقراً للعديد من المستوطنات 
البشــرية، ويشهد على ذلك متحف رأس 
الخيمــة الوطني الذي يضــم العديد من 
القطــع الفخارية واآلثــار التي تعود إلى 
حوالي ســتة آالف ســنة مضت، ويعتبر 
شــاهداً علــى تاريــخ وعصــور اإلمارة 
القديمــة ويعكس صــورة الماضي حتى 
الحاضــرة أن تتعرف  تســتطيع األجيال 

على تاريخها. 

ويقــع المتحــف في موقــع متميز كونه 
يختــزل حضــارة رأس الخيمــة القديمة 
بكافة معالمها ويشكل هذا المعلم نقطة 
تواصل مــع الجماهير من خــالل إعطاء 
الخيمــة واالحتفال  لتــراث رأس  صوت 
بمستقبلها في الوقت نفسه، ومن خالله 
ســيتمكن زوار المتحــف مــن معرفــة 
المزيد عن أسالفهم وعن إنشاء المناطق 
القديمــة وتاريخهــا، فضالً عــن التعرف 
علــى عملية تحديــث المجتمع المحلي، 
ومــا يميزه أنه جمع بيــن القطع واآلثار 
والمكتشــفات  التاريخيــة  والمقتنيــات 
الحديثة والتأثيرات المعاصرة لبدء حوار 
حول أثر التغيير السريع في المجتمعات.

أقيــم المتحف في مبنى الحصن الذي 
يرجع تاريخه إلى أواســط القرن الثامن 
عشــر الميالدي، وقد تم افتتاحه رســمياً 
في التاســع عشر من شهر نوفمبر 1987، 
ويعد شــاهداً حياً على تاريخ اإلمارة وما 
تفرد به أهلها من مهن وحرف تقليدية.

ويضــم المتحــف مجموعــة متنوعة 
ونــادرة من اآلثــار القديمــة واألحافير 
التي ترجع إلى حقــب تاريخية مختلفة، 
ويحتــوي على آثــار بشــرية ترجع إلى 
وآثــار  الميــالد،  قبــل  الثالــث  األلــف 
مســتوطنات شــمل وآثار مدينة جلفار 
وحصــن ضايــة ووادي الغــاف، وهنالك 
معالــم أثريــة أخرى تتمثل فــي األبراج 
المخروطيــة التــي تســتخدم للحراســة 

واالستطالع.

 أفــادت أمــل إبراهيــم النعيمــي مدير 
العالقات العامة بدائرة اآلثار والمتاحف: 

إلى أن مبنى المتحف عبارة عن برج كان 
يستخدم ألغراض دفاعية عن إمارة رأس 
الخيمــة، فقد تــم بناؤه فــي الفترة من 
عــام 1809م و1819م، بعدها تم إضافة 
أجــزاء أخرى بعد المعاهــدة البريطانية 
في الفتــرة من عام 1820م، واســتخدم 
وقتها لعدة أغــراض أخرى، في حين تم 
اتخاذه ســكناً لألســرة الحاكمة قبل سنة 
1920، وفــي وقت الحق أمر المغفور له 
الشيخ صقر بن محمد القاسمي استخدام 
الحصن مقراً للشــرطة. وفي عام 1987م 
أصــدر مرســوماً أميرياً فــي تحويله إلى 
متحــف وطنــي، وقد اســتمر توســعته 
وتطويــره ليعكس جوانــب مختلفة من 
تاريــخ رأس الخيمــة القديــم والحديث 

أيضاً.

 أضافــت أمل إبراهيــم النعيمي إلى أن 
المتحــف يتكــون من عــدة دور عرض، 
حيث تحتوي الغرفة األولى على التاريخ 
الطبيعي الذي يظهر فيها الحياة البحرية 
لإلمارة، ويســتعرض فيها أنــواع المحار 

والمرجان وكذلك األحافير. 
فيمــا الغرفــة الثانيــة تمثــل اآلثار، 
وتنقسم بدورها إلى ثالثة أقسام مهمة: 
وهي اآلثــار القديمة للعام 5000 ســنة 
قبــل الميالد ما يســمى (فتــرة العبيد) 
إلــى جانب آثار مواقع ( ضاية، وشــمل، 
غليله) في الفترة من 4500 قبل الميالد، 
وتتضمــن نموذجــاً لمدافــن، باإلضافــة 
إلــى األوانــي الفخارية وأوانــي الزينة، 
العقيــق،  مــن  ومجوهــرات مصنوعــة 
باإلضافــة إلى قالدة تنتمــي إلى األلفية 
الثانية وعبارة عن شــعار الدائرة الحالية 
فضًال عن آثار فترة ما قبل اإلسالم، حيث 
تــم العثور على مجموعــة من اآلثار في 
وادي الحليلة فيما القســم األخير عبارة 
عــن مقبــرة أم النار، تتضمــن األدوات 
التــي تــم إخراجهــا من هــذه المقبرة، 
وســميت بهذا االســم تيمنــاً بمقبرة أم 
النار في أبوظبي، والتي تماثلها في كافة 
المعالــم األثريــة وتعد تاريخيــاً واحدة 
من أكبر أنواع المقابر من ناحية الشــكل 

والمساحة ويدفن فيها 30 شخصاً. 
وأوضحــت إلــى أن الغرفــة الرابعة 
تعكــس التــراث، وهي بدورها تنقســم 
إلــى قســمين رئيســين، حيــث يحتوي 
القســم األول على صور ومعلومات عن 
طبوغرافيــة لــرأس الخيمة من (ســاحل 
وجبال، وما بين الساحل والجبل)، وصور 
مواقع وتمركز في فصلي الصيف والشتاء 
البيوت الصيفية والشتوية في  وأشــكال 

الماضي.
أما القســم اآلخر يضم (الحرف) التي 
كان يمتهنهــا النــاس قديمــاً (كالغــوص 
والصيد والزراعــة)، إلى جانب األدوات 
واأللبســة المســتخدمة فــي كل هــذه 
المهن، إضافة إلى أنواع السفن البحرية.

تشــكّل السواحل البحرية في دولة اإلمارات 
مقصــداً لطالبــي االســتجمام والراحــة من 
إرهــاق عمــل، وروتيــن اليوميــات التــي 
تحفــل بالملل، لذلــك ال ريــب أن قاصدي 
االســتجمام يجعلونهــا موئلهــم فــي فصل 
الصيــف قاصدينهــا زرافــات ووحداناً، وال 
ريــب أيضاً أنهــم يأملون أن يلمســوا فيها 
الكثيــر مــن الجماليــات التي تســرُّ أعينهم 
وتُفرح خاطرهم بمناظرها الخالبة في ثنائية 
االســتجمام والمتعــة، وَمن ِمــن المرتادين 
ال يحــب أن يطرب لما تشــدو بــه المناظر 
الســاحلية من ألحــان الطبيعة؟ تظل تطرب 
كلما زارها زائر؛ تعزف ســيمفونية الطبيعة 
عندما تغني أجمــل األلحان «منظر جميل.. 
وبيئة مستدامة»، ومن منطلق الحرص على 
البيئة، شــكلت فــرق شــبابية تطوعية من 
إماراتيين ذكور وإناث من كل مناطق الدولة 
فريقاً موحداً يهدف إلى الحفاظ على نظافة 
السواحل البحرية في اإلمارات ورعاية البيئة 
الساحلية من خالل حمالت تطوعية يقومون 
بها حســب جدول معد للمــرور على أغلب 

المناطق الساحلية الخالبة.

تشير رحاب الظنحاني صاحبة فكرة تشكيل 
فريق األوكســجين البيئي التطوعي، إلى أن 
اإلقبــال على الفكــرة كان كبيــراً، خصوصاً 

أنهــا ظهــرت بســبب العديد مــن العوامل 
التي المســها محبُّو الغوص بالدولة بالدرجة 
األولــى وهــواة الطبيعة، حيــث ال يزالون 
يطمحــون أن يــروا تلــك الصــورة الجميلة 
المرسومة في أذهانهم حول جمال الطبيعة 
البحرية الســاحرة التــي تزدان بهــا دولتنا 
الحبيبــة مشــكّلة جــزءاً جميــالً مــن متعة 
الرحالت التي يقومون بها في أعماق البحار، 
وال بــأس بمحــو بعــض النفايات البشــرية 
التي قضت على جماليــات القيعان البحرية 
ومواقع الغوص بالدولة. وتضيف الظنحاني: 
وجدنا أنفســنا مندفعين وراء تشــكيل هذا 
الفريق الذي يعمل بطريقة منظمة بالتعاون 
مع مختلــف الجهات المعنية، وذلك ســعياً 
للحصول علــى بيئة آمنــة ونظيفة وحماية 
لألحياء البحرية خاصة وأن الواجهة البحرية 

لإلمارات عامل سياحي مهم. 

ولفتــت رحاب إلــى بداية تشــكيل فريق 
أوكسجين البيئي التطوعي في مطلع العام 
الجــاري باشــتراك 15 عضــواً متطوعاً في 
حمايــة البيئة البحرية كان أغلبهم يعملون 
بجهــود منفــردة لحماية البيئــة، ومن ثم 
انضــم فريــق «زمان» للغواصين كشــريك 
دائــم في كل فعاليــات وحمالت التنظيف 
وهــو فريــق مكــون مــن 20 غواصــاً من 
مختلــف إمارات الدولة، فضالً عن شــركاء 
دائميــن مــن أعضاء فريق دبــي التطوعي 
وجمعيــة  التطوعــي  اإلمــارات  وفريــق 
اإلمارات للغواصين وفريق أســعد شعب، 
حيــث أصبحت كل تلك الفرق تحت مظلة 
«األكســجين البيئي التطوعي»، مشيرة إلى 
تعــاون كل الفرق إلنجــاح جهود التنظيف 
في إطار العمل الوطني ودافع المســؤولية 

تجاه البيئة. 

وأعــرب محمــد إبراهيــم بن شــمل عضو 
مؤســس لفريــق «أكســجين البيئــي»، عن 
أهمية الفريق الذي يأتي تشكيله من حرص 
أفــراده على حمايــة البيئة البحريــة، نظراً 
ألهمية تلك البيئة لإلنســان وللكائنات التي 
تعمل علــى حفظ التوازن البيولوجي، فضالً 
عــن غرس وتعزيز ســلوك النظافــة البيئية 

لدى جميع فئات المجتمع، ولتشجيع العمل 
التطوعــي البيئي بيــن كل الفئات، وأكد أن 
حمالت التنظيف يجب أال تكون موســمية. 
فمن الضــروري رعاية كل األعماق البحرية 
كونهــا تمثل ثــروة بيئية لألســماك وهواة 

الغوص. 

ويضيــف محمد إبراهيم: علينــا أن نكرس 
مبــدأ التعــاون لنبرز البعــد البيئي، ليكون 

إحــدى األولويــات الوطنيــة فــي منظومة 
العمــل التنموي، ومن المهم أن نعمل على 
تحقيــق األهــداف، ليــس فقط مــن خالل 
المؤسسات الحكومية، وإنما أيضاً من خالل 
زرع روح المحافظــة على البيئة في وجدان 
د  أبنــاء الوطن، وذلك كلــه يتطلب أن نوحِّ
الجهــود كــي نلزم مــن يعيش علــى هذه 
البيئيــة، وكي  األرض، بالنظــم والمعاييــر 
يكون التــوازن البيئي مــن ضمن متطلبات 
التنمية. فمــن هنا جاءت مســاعينا للعمل 

ومطالبنا بأهمية حصول الفريق على اعتماد 
رسمي تحت مظلة إحدى الجهات الحكومية 
بالدولة، لنجد الدعم واإلمكانيات المساهمة 
فــي إنجاز حمالت التوعيــة. فدورنا، يقول 
إبراهيم: ال يقتصــر فقط على التنظيف بل 
يمتد إلــى توعية الصياديــن والجمهور من 
المواطنين بضــرورة المحافظة على البيئة، 
خصوصاً ترك معــدات الصيد في قاع البحر 
والتخلــص من نفايــات الرحــالت اليومية 

للصيد في المياه. 

وفي إطــار التوعية تقــوم المواطنة رحاب 
الظنحانــي بعــد كل حملة تنظيــف بعمل 
توعيــة للصيادين باللغة العربيــة واألردو، 
وتؤكــد أن جهودهــم فــي تنظيــف قــاع 
الســواحل البحريــة لــن تنجــح إال بتعاون 
الفئات المترددة على البحر بشــكل يومي، 
وهم المعنيــون بالمحافظة على البيئة من 

خالل إزالة بعض المخلفات من قاع البحر.
وتضيــف الظنحاني: نحــن نعلم أهمية 
ثقافــة االســتدامة ومتطلباتها، لمــا لها من 
تأثير في مختلف جوانب الحياة في الحاضر 
والمســتقبل، ويشكل الوعي جانباً مهماً في 

أي اســتراتيجية فاعلــة لحمايــة البيئة، ألن 
كثيراً من الممارسات التي قد تضر بالتوازن 
البيئي تكون نتيجة جهل اإلنسان بمخاطرها، 

أو عدم المعرفة بكيفية التعامل معها.

وأكــد محمد خليفة الظنحانــي مدير فريق 
الرئيســي  الشــريك  للغواصيــن  «زمــان» 
لحمــالت فريق أكســجين وعضو مؤســس 
للفريــق تعــاون الشــركاء المثمــر خــالل 
األشهر الماضية مع حمالت فريق أكسجين، 
مؤمنيــن بضرورة ما يقــوم بها المتطوعون 
مــن أعضاء الفريق من خــالل الحرص على 
نظافة البيئة، مشــيراً إلى الجهود المبذولة 
من قبــل الفريق التي تحتاج إلى الكثير من 
الحرفيــة من خالل النزول إلى أعماق البحر 
خاصة إن كانت األعماق كبيرة، فضالً عن أن 
عملية التنظيف تحتاج إلى ســاعات طويلة 
قــد تمتد إلى 6 ســاعات، الفتــاً في الوقت 
نفسه إلى ضرورة حصول الفريق على دعم 
مؤسســي يمكنهم من إنجــاز حماية البيئة 
بكل يســر، مقــراً بضــرورة أن تكون هناك 
حملــة توعيــة للصيادين ومرتــادي البحر، 
منوهــاً بالــدور اإليجابي الــذي يلعُبه خفُر 
الســواحل وجمعيــات الصياديــن التي تعدُّ 
من أكثــر الجهات الداعمــة والمتعاونة مع 

حمالتهم. 

وحول خطتهم المســتقبلية كفريق تطوعي، 
أشــار الظنحاني إلى أن الفريق على وشــك 
إنجــاز أهم الحمــالت التنظيفية في مواقع 
السواحل الشرقية من الدولة على أمل البدء 
مع الســنة المقبلة في المواقع المطلة على 
الخليج العربي، وطالبــوا بضرورة مضاعفة 
الجهــود بالتنســيق مــع الجهات الرســمية 
بالدولــة، ليكملوا مســيرة خطتهــم البيئية 
التي رســموا خارطتها علــى أغلب المواقع 
المهمة لســواحل الدولة، وهي رسالة بيئية 
مهمــة تدعو إلــى بذل المزيد مــن الجهود 
الرامية إلى المحافظة على البيئة، الفتاً إلى 
أن تلــك الجهــود تكللت بإشــادة من وزير 
التغير المناخي والبيئة في لقائهم معه سعياً 
لتمويل ذاتي يعزز من حبهم للمحافظة على 

تلك المقاصد السياحية حّباً وكرامة.
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محمد إبراهيم رحاب الظنحاني

 فخاريات كانت تستعمل في حقب بعيدة

أدوات تعود للعصور القديمة حضارات عريقة يستحضرها المتحف    



ابتكر الدكتور عيســى ســليم استشاري 
ورئيــس قســم الرنيــن الحيــوي فــي 
مستشــفى راشــد 6 ابتــكارات طبيــة 
جديــدة حاز بها بــراءة االختــراع من 
الواليات المتحدة األميركية؛ تمثلت في 
إدخــال تقنيات حديثــة للعالج بالرنين 
الحيوي، ســاهمت في تشخيص وعالج 
العديــد مــن األمــراض المزمنــة لدى 
األطفال والنســاء التي لــم يُتمكَّن من 

تشخيصها.

التــي  العلميــة  وشــملت االبتــكارات 
حصلــت علــى بــراءة االختــراع وفقاً 
للدكتور عيســى ســليم وقاية األطفال 
المزمنــة بتصحيح تردد  من األمــراض 
دم األمهــات قبل وخــالل الحمل، الفتاً 
إلــى أن دم األم في فترة الحمل يلعب 
دوراً مهمــاً علــى المســتقبل الصحــي 
للمولــود، فإن كان ســليماً تكون صحة 
الجنيــن جيــدة، وإن كان مختالً يصبح 
الطفــل أكثر عرضة لإلصابــة باألمراض 
المزمنــة والحادة، وذلــك ألن تردد دم 
الجنيــن غير الســليم يؤثر على نشــاط 
الكبد مما يؤثر على عملية التخلص من 
السموم، فتتراكم في المحيط الخارجي 
والداخلي للخاليا، وعندما يتلقى الطفل 
جرعــة التطعيم تزداد نســبة الســموم 
الخلية، فبالتالي  المتراكمة في محيــط 

تؤدي إلى اإلصابة باألمراض المزمنة. 
 إن عــالج تردد الــدم يجعل عملية 
الوالدة سهلة وخالية من أي مضاعفات 
ويجعــل آالم المخــاض أخــف، ولكن 
المهم أن 83% مــن األطفال الذين تم 
عالج تردد الدم خــالل الحمل معافون 
من األمراض المستعصية، ومن األمراض 
التــي يمكــن أن يصــاب بهــا األطفال: 
الحركي وفشــل  الحساســية، واإلفراط 
في وظائف القلب والبنكرياس والكلية 
إضافــة إلــى الصــرع وصعوبــة النطق 

وأطفال التوحد.

وأشار الدكتور عيسى سليم إلى أن هذا 

االبتكار طريقة فريدة لتشخيص أطفال 
الدماغ،  تــرددات  باســتخدام  التوحــد 
الفتاً إلى أنــه في حالة الطفل المتوحد 
يكون تــردد الدم عاليــاً وغير متطابق. 
ويكــون تــردد أحــد المعــادن الثقيلة 
عاليــاً، باإلضافة إلى تــــردد جرعــات 

التطعيــم. 
 وأوضح أنه تمكن من ابتكار طريقة 
لتشــخيص وعــالج األمراض النســائية 
وج الذي حاز  باســتخدام تــردد دم الــزَّ
أيضاً بموجبهــا براءة االختراع؛ يتم من 
خاللهــا قياس تردد رحــم الزوجة على 
تردد دم الــزوج فإن كانــت الترددات 
متطابقــة، فالرحــم فــي هــذه الحالة 
ســليم، وإذا كانــت القياســات عاليــة 
فهــذا يدل علــى وجــود عائــق لــدى 

الزوجــة. 

وأشــار إلى أنه قام أيضاً بابتكار طريقة 
لتشــخيص وعالج الطفيليات في الخاليا 
بشكل كلي في الجسم وأيضاً في أماكن 
محــددة في الجســم من خــالل قياس 
تــرددات الطفيليــات. ورصــد حركــة 
الطفيليات في خاليا الدم وتسجيلها عبر 
أشــرطة فيديو، الفتاً إلــى أنه تم عالج 
92% من المرضى الحاملين للطفيليات 
عبر تيارات كهربائية دقيقة لشل حركتها 

مع برامج غذائية خاصة.
أما ابتكاره الســادس فشمل تشخيص 
وعالج الشــبكية لدى مرضى السكري، 
الفتــاً إلــى أن اآلثــار الجانبيــة علــى 
الشــبكية لمرضــى الســكري، تحــدث 
نتيجة تلف في جــدار األوعية الدموية 
للشــبكية، مما يســبب حدوث ارتشاح 
ونزف داخل العين، واســتمرار حدوث 
مثل هذا االرتشــاح يؤدي إلى تلف في 
الشــبكية، وفي كثير من األحيان تتكّون 
أوعيــٌة دموية غير طبيعية على ســطح 
الشبكية، وهذه األوعية الدموية ضعيفة 
وعرضــة لحــدوث نزيف حــاد، بقياس 
تــرددات العين ووضــع برامج عالجية 
مما يســاعد على تقوية جــدار األوعية 
الدموية للشــبكية بشــكل خاص، حيث 
وصلت نســبة التحســن إلى 74% لدى 

المرضى.  

30 مشاركاً يحتضنهم مركز اإلمارات لالبتكار 
والتدريــب في مدينة العين ضمن معســكر 
«المهنــدس الصغيــر» الــذي يســتمر لمدة 
أســبوعين. بحيث يخضع الطلبة والطالبات 
إلــى تنفيذ 45 تجربة كهربائيــة وإلكترونية 
من خالل حقائــب إلكترونية متطورة تعزز 
فيهــا روح االبتكار واالختــراع. وليس هذا 
فحســب، إذ يهــدف المعســكر عموماً إلى 
صقــل مهارات المشــاركين، وتنمية وتعزيز 
الكفاءات لدى الطلبة، وال سيما أنهم الثروة 
الحقيقية وعماد مستقبل الدولة التي تحرص 
من خاللهــا القيادة الرشــيدة علــى تقديم 

الدعم الالمحدود لإلبداع واالبتكار.

أوضحت هالة عبدالملــك، المدير التنفيذي 
للمركــز، أن إطــالق معســكر «المهنــدس 
الصغير» لم يأت من فراغ، وإنما جاء تعزيزاً 
للطلبة والطالبات على االختراع  وتشــجيعاً 
واالبتكار الذي يأتــي تتويجاً إلعالن صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بــن زايــد آل نهيان 
رئيــس الدولة «حفظــه الله» العــام 2015 
عامــاً لالبتــكار، وضمــن منظومــة متكاملة 
لترســيخ االبتــكار تبنتهــا دولــة اإلمارات 
وأطلقهــا صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلــس الوزراء حاكم دبــي، رعاه الله، عبر 
استراتيجية وطنية شــاملة لالبتكار مدتها 7 
ســنوات للوصــول بالدولة للمراكــز األولى 
عالميــاً. وأضافــت: يحفــل المعســكر بـ30 
مشــاركاً، تتراوح أعمارهــم من 9 حتى 18، 
ويتدربــون علــى التعامل مــع التكنولوجيا 

بأسلوب مبسط وسهل ومشوق.

من جهته أشــار المهندس إســماعيل محمد 
عثمــان، الــذي يعكف على تدريــب الطلبة 
والطالبات في معسكر «المهندس الصغير»، 
إلــى أن المعســكر يســعى لتحقيــق عدة 
أهداف تكمن في تعزيز مهارات المشاركين 
الصغــار، وتطوير المهــارات الضرورية في 
التعامل الكهربائي واإللكتروني، وإكســابهم 
المنفتح  التفكيــر  الثقة بالنفــس، ومهارات 
البناء الذي يبحث عن إيجاد الحلول بوسائل 
وطرق مبتكرة. واألبرز تمكين المشــاركين 
من التفكير واالبتكار من خالل عمل تجارب 
توصيــل الدوائــر الكهربائيــة واإللكترونية، 
وذلــك على نوعين من الحقائب اإللكترونية 
والتي تكمن ميزتها بأنها تعتبر األعلى تقنية 
مقارنــة بما يدرســه الطــالب بالمنهج، وال 
تحتاج إلى توصيل تيــار كهربائي، ومتوافرة 
بها كافة وســائل الســالمة للطالب، كما أنها 
توصــل الفكــرة للطــالب بطريقة مبســطة 

وسهلة عبر التدريب المباشر.
 وأشــار إلــى أن تدريــب الطــالب يتّم 
يومياً على عمل التجارب في طريقة توصيل 
الدوائــر الكهربائية، وطريقــة عملها بإتقان 
بحيث يكون كل طالب على جهازه، وســيتم 
اختيــار أحســن ثالثة طــالب أّدوا التجارب 
بطريقــة ابتكارية، ويتــم تحفيزهم بجوائز 
رمزية، إلى جانب رعايــة المبتكرين منهم. 
وفي نهاية البرنامج يستوعب الطالب طريقة 
التعامل الصحيحة مــع التكنولوجيا، وكيفية 
عمل الدوائر الكهربائية، مؤكداً أن المعسكر 
يعــد خطوة رامية إلى إعــداد متمكنين في 

مجاالت االبتكار الكهربائية واإللكترونية. 

يعــد معســكر «المهندس الصغيــر» خطوة 
مهمــة لوضــع مؤشــرات دقيقــة النتقــاء 
الموهوبيــن الصغــار، ووضع أســس لدعم 
ابتــكارات الصغــار فــي مجــال الكهربــاء 
واإللكترونيــات، واســتطلعت «البيان» رأي 
المشاركين الذين أبدوا سعادتهم بانضمامهم 

للمعسكر الذي يوفر لهم بيئة مرنة لتحقيق 
اإلبداع واالبتكار، ولم تتــردد ميثة عبدالله 
الكلبانــي، طالبة فــي الصف الثاني عشــر، 
في االنضمام للمعســكر الصيفي، مؤكدة أن 
المعســكر ساهم في تنمية مهاراتها الفكرية 
والعلمية، وقدراتها فــي التعامل الذكي مع 
الكهربــاء واإللكترونيــات؛ حيــث تعلمــت 
الكثيــر عن الدوائر الكهربائيــة، وفْهم عالم 
التكنولوجيــا اإللكترونية، وســهولة تركيب 

تلك الدوائر بطريقة سريعة وشائقة.
فيما أشــادت شما حارب الكويتي، طالبة 
فــي الصــف التاســع، بأســلوب المهنــدس 
المشــرف علــى تدريبهم، حيث يشــجعهم 
بشــكل دائــم علــى أن يكونــوا مبدعيــن. 
وأضافــت: تعلمت كيفية توصيــل الكهرباء 
بالهواء، والتوصيل أيضــاً بالتوالي والتوازي. 
وأتمنى إنشاء مراكز لالبتكار في كل إمارات 

الدولة.

كما أوضحت مريم علي الحساني، طالبة في 
الصف الســادس، أنها تعلمت في المعسكر 
كيفية تحليل الدوائر الكهربائية مســتخدمة 
بعض طرق التحليل البسيطة، وكذلك كيفية 
قياس هــذه الكميات علميــاً والتعرف إلى 
العناصر اإللكترونية البســيطة وإجراء بعض 

القياسات عليها عملياً.
وأبدى ماجد ســعيد الغفلــي، طالب في 
الثامن، ســعادته النضمامه لمعسكر  الصف 
«المهندس الصغير»، حيث اســتطاع الغفلي 
إجراء تجــارب كهربائية وإلكترونية مختلفة 
لتثبيــت المعلومة، موضحاً أنــه يطبق فوراً 
التجــارب وينفذها بإتقان وحرفية، وبالتالي 

تترسخ في عقولهم لفترات طويلة.

أصبح بمقدور المحامين المسجلين بوزارة العدل، إتمام كل إجراءات 
المقتضيــات القانونية المتعلقة برفع الدعــوى، دون الحاجة للذهاب 
إلــى احــد مقار محاكم الــوزارة، ويأتي ذلك بعــد أن أعلنت الوزارة 

تدشين «نظام رفع الدعوي اإللكترونية».
ولفتــت الــوزارة إلى أن الخدمة خاصة بالمحامين المســجلين في 
النظام فقط، ومتوافــرة حالياً في المحكمة االتحادية العليا، ومحكمة 
عجمان، ومحكمة الشــارقة ومحكمة الفجيرة، مشــيرة إلى أنها تعمل 
على تطوير خدماتها اإللكترونيــة لجميع فئات المتعاملين وموظفيها 
ضمن مشروع «العدالة اإللكتروني» الذي يستهدف تمكين المواطنين 
والمقيميــن فــي الدولــة من االســتفادة مــن خدمــات قضائية عدة 
عبــر اإلنترنت وتطبيقــات البرامج اإللكترونية، توفيــراً لوقت وجهد 

المتعاملين.

ويتطلــب للدخول إلــى «نظام رفــع الدعوى اإللكترونيــة»، حصول 
المحامــي على اســم وكلمة مرور خاصة به من أحد أقســام المحاكم 
التي يعمل بها النظام، ومن ثم اســتخدام اسم المستخدم للدخول إلى 

الخدمة من الصفحة الرئيسية للموقع.
ونوهت الوزارة إلى أن الّنظام يوّفر العديد من الخدمات القضائية، 
ومن شأنه تخفيف أي ازدحامات قد تشهدها الوزارة أو محاكم الدولة 
من المتعاملين، مضيفة أنها بدأت من عام 2008 في مشــروع التحول 
اإللكترونــي والذي تضمن تحويل العمل اليدوي إلى عمليات آلية في 
جميع المحاكم، متمماً ومكمًال لمشــروع التحول اإللكتروني الذي تم 

في النيابة العامة عام 2006.

ويمكّــن النظام مســتخدميه مــن رفع الدعــوى، وكذلــك مواعيدها 
ونتائجها وحتى مرحلة صدور الحكم فيها، ونشــره إلكترونياً وهو في 
منزله أو مكتبه، واالطالع على أنواع الوثائق وما هو مطلوب منه من 
تلــك الوثائق، واختيار نموذج القضية التي يرغب في رفعها من خالل 
النماذج المعدة سلفاً، ومن ثم اختيار الدعوى وإدخال بياناتها وبيانات 

موكله للبدء في إجراءات سيرها.
وأوضحــت الوزارة أن النظام اإللكتروني يقدم دليًال كامًال وشــامًال 
للمراجــع، وذلــك حول إجراءات رفــع الدعــوى واألوراق المطلوبة، 
ومــا علــى المحامي ســوى الدخول إلــى نافذة «نظام رفــع الدعوى 
ejustice.) اإللكترونيــة» الموجــودة على موقع الــوزارة اإللكتروني
gov.ae) بالتسلســل، ورفع الدعوى، حيث تســتغرق العملية أقل من 

10 دقائق. 
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أوضــح الطالبــان عبداللــه وســالم علي الحســاني، أن المعســكر 
الصيفــي يدفعهما إلى العمل التطبيقي والتفكير العلمي القائم على 
أســس وثوابــت، فمهارات التعلم وال تتبلــور إال من خالل التجارب 
والممارسات ناهيك عن المنافسة. وقد استفادا خالل مشاركتهما في 
المعســكر في أمور عدة عبر تنفيذ تجــارب بطريقة ابتكارية ومنها 
تحويل أشعة الشمس إلى طاقة كهربائية عبر الخاليا الشمسية، وهي 

تقنية جديدة ومتطورة تحافظ على ببيئة نظيفة وصحية وآمنة.

 الرنين الحيوي طريقة مبتكرة وفعالة في عالج األمراض |  أرشيفية

يســتعين الدكتور عيســى ســليم بجهــاز يعمل علــى ترددات 
الجســم ومراقبة تجاوب الترددات خالل العالج وهو األول من 
نوعه الذي يعمل ضمن برامج عالجية لعدد كبير من األمراض، 
وهناك جهاز يراقب تخطيــط موجات الدماغ ورصدها وقياس 
التغيــر في دقات القلــب ووضع برامج عالجيــة ألمراض عدة 

بدمج نوعين من العالج.
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افتتح ســعيد الرقباني وزيــر الزراعة والثروة 
الســمكية، معرض الشرق األوســط الزراعي 
في مركــز دبي التجــاري العالمي. وبعد قص 
الشــريط التقليدي، قام وزيــر الزراعة بجولة 
داخل المعرض، اطلع خاللها على المعروضات 

من األدوات الزراعية الحديثة.
حضر االفتتاح عدد كبير من المســؤولين في 
وزارة الزراعة والثروة السمكية، وغرفة تجارة 
وصناعــة دبي، إضافة إلى المهتمين في مجال 

الزراعة وتربية الحيوان.

بــدأت المرحلــة األولــى من حملــة التوعية 
المرورية الخامســة، التــي يتم تنفيذها تحت 
شــعار «ال تســرع»، حيث انتشــرت دوريات 
شــرطة المــرور في جميع المناطــق، كما تم 
تثبيت أجهزة ضبط الســرعة «الــرادار» على 
الطــرق الخارجيــة وخصوصاً شــارعي دبي- 
أبوظبــي، ودبــي- العين، التي كانت الســبب 
الرئيســي بوضع شعار الحملة الخامسة لكثرة 
حوادث الوفيات، التي وقعت فيها خالل العام 
الماضي، التي بلغت في مجملها 30 حالة وفاة 

من بينها 20 على طريق دبي- أبوظبي.

zikrayat@albayan.ae

056-6833088

من أعمال الفنان الراحل جالل الرفاعي
الصغيرة العزيــزة فوزية جمعة عبد الله، 
أرســل والداهــا صورتها عربون انتســاب 

لصديقات نادي أطفال «البيان».
فوزيــة حلوة وأمــورة ودائمة االبتســام 
ومامــا،  بابــا  لمداعبــات  واالســتجابة 

وصديقات األسرة.
أهالً بك صديقة عزيزة.

التلميذان النجيبان خالد خلفان عبد الله قريبان، وشــقيقه محمد، أرسال صورتيهما لالنضمام 
إلى أصدقاء نادي أطفال «البيان». خالد عمره 10 سنوات في الصف الخامس بمدرسة جمال 
عبد الناصر، أما شــقيقه محمد فهو في الســابعة من عمره ويدرس في الصف األول. خالد 
يتمنى أن يصبح طبيباً عندما يكبر، ومحمد يريد أن يكون مهندســاً معمارياً. أصدقاء النادي 

يرحبون بكما، ويرجون الله أن يحقق أمنياتكما.

فتيــات مدرســة عجمــان االبتدائيــة زرن 
«البيــان» وكن جميعاً من الصف الســادس 
االبتدائــي. فرأينــا أن نتعرف إلــى آفاقهن 
الثقافيــة. ما الــذي يقرأنــه ويفضلنه على 
غيره ويشاهدنه، فعســى أن يستفيد اآلباء 
والمربون من ذلك في ســبيل توجيه أفضل 

للطفل على طريق المعرفة.

أحــب قصــص األطفال، وآخــر قصة 
قرأتها بعنوان «المرأة السحرية» من مكتبة 
المدرســة، من الصحف أقرأ «الخليج» أكثر 
ثم «البيان». أهتــم بالصفحة األخيرة، أقرأ 
الحــوادث، والتلفزيون أطالعــه من الرابعة 
الخامسة والنصف، وأحياناً  والنصف وحتى 
أشــاهد ما يخص الصغار من القناة األجنبية 

لتلفزيون أبوظبي.

أطالع قصص األطفال وأفضل ما هو 
كوميدي. أطالع الصحــف الثالث: «البيان» 
و«االتحاد» و«الخليج». أختار من الصفحات 

التسالي والحوادث واألخيرة.
المذاكــرة ال تأخذ مني أكثر من ســاعة 
ونصــف، والتلفزيون مــن الرابعة والنصف 

حتى السادسة.

«الفــأرة  وآخرهــا  القصــص  أقــرأ 
البيضــاء»، وأقــرأ جريدة «البيــان» وأختار 
منها صفحة التســالي. ال أشــاهد التلفزيون 

باستثناء البرامج الدينية.

أقــرأ قصــص األطفــال، وآخرهــا 
«الغزال أبــو العيال». من الصحف «البيان» 

السياســية،  القضايــا  أطالــع  و«الخليــج». 
وأهتم أكثر بما يخص القضية الفلســطينية. 

التلفزيون يأخذ مني ساعة واحدة فقط.

أقــرأ قصــص األطفــال، وخاصة ما 
يتعلــق منها بالدين، والدي يشــجعني على 
القــراءة. أقرأ صفحة التســالي في «البيان» 
والكلمــات المتقاطعــة، والتلفزيــون يأخذ 

مني ساعة ونصف.

الكتــب الدينية أهتم بها، ثم قصص 
األطفــال. عندنــا مكتبة فــي البيت، والدي 
يقــرأ كثيــراً وهو يشــجعني علــى القراءة 
أيضــاً. «البيان» جريدتــي المفضلة، وأخص 
صفحة التســالي باالهتمام، خاصة الكلمات 
المتقاطعة. أشاهد التلفزيون لساعة ونصف.

أقرأ ســاعات قليلة. أطالع الصحف 
والمجالت، وأبحث عما هو فكاهي. والداي 

ال يقــرآن، وأخــي األكبــر يأتينــي بالكتب 
والصحــف. والتلفزيــون أشــاهده بمعدل 

ساعتين يومياً.

وأحيانــاً  الدينيــة  الكتــب  أقــرأ 
القــدوة  «الرســول  وآخرهــا  الفكاهيــة، 
الكاملة» للشــيخ إبراهيم اليوسف. ووالدي 
يعمل واعظــاً في وزارة األوقاف. أشــاهد 
من التلفزيون برامج األطفال، وأحياناً أطالع 
مسلسل الساعة التاسعة، ومن الصحف أقرأ 

صفحة التسالي.

أقــرأ مجلة ماجــد، ومــن «البيان» 
صفحة التســالي، خاصــة الكلمــة الضائعة 
«االتحاد» و«الخليــج». آخر قصة  وأحيانــاً 
قرأتهــا «جوهرة الصياد». وأنا مصرية، لكن 
والــدي ال يأتي معــه بالصحــف المصرية. 
أشاهد التلفزيون من الرابعة والنصف حتى 

السادسة والنصف.

أقــرأ «البيان» وهــي تصلنا في 
البيت صباح كل يوم. أقرأ صفحة التســالي 
وخاصــة الكلمة الضائعة. آخــر قصة قرأتها 
بعنــوان «أطفــال الغابة»، أحيانــاً أقرأ في 
التاريخ والدين والعلوم. أشــاهد التلفزيون 
الخامســة  الرابعــة والنصــف حتــى  مــن 

والنصف.



قال متحدث باســم كوزمو إنرجــي هولدنجز اليابانية أمس إن 
الشــركة تتوقع أن يبدأ اإلنتاج من حقــل الحيل النفطي قبالة 
ســواحل أبوظبــي النصــف األول ٢٠١٧ علــى األرجح وكانت 
الشــركة توقعــت فــي مايــو ٢٠١٥ أن يبدأ إنتــاج الحقل في 

النصف الثاني ٢٠١٦.
وتملك كوزمو حصة في الحقل من خالل مشــروعها المشترك 
مع شــركات يابانية تمتلك ٦٣٪ وفقاً لما ذكره المتحدث الذي 

امتنع عن التعليق على اإلنتاج المستهدف غير أن مصادر قالت 
إن الحقل ســينتج على األرجح نحو ٢٠ ألف برميل يومياً عند 

مستوى الذروة.
وتعد شــركة االســتثمارات البترولية (آيبيك) أكبر مساهم في 
كوزمو بحصة ٢١٪.وحصلت كوزمو في ٢٠١١ على تمديد مدته 
٣٠ عامــاً لحقوق امتيازها الخاصــة بحصصها في حقول نفطية 
طوكيو – رويترز في اإلمارات. 

أظهرت بيانات نشرها مكتب اإلحصاءات التابع لالتحاد األوروبي 
(يوروســتات) أمس أن اإلنتاج الصناعي في منطقة اليورو 

زاد أكثر من المتوقع في يونيو على أســاس شهري، بعد 
هبوطه في مايو.

وقال يورســتات، إن اإلنتاج الصناعي في منطقة اليورو 
التي تضم ١٩ دولة ارتفع ٠٫٦٪ على أســاس شهري في 

يونيو ليزيد ٠٫٤٪ على أساس سنوي.
وجاءت القراءة الشهرية فوق متوسط توقعات خبراء اقتصاديين 
فــي اســتطالع لـ«رويترز» لزيادة نســبتها ٠٫٥٪، لكــن القراءة 
الســنوية التي نشــرها يوروســتات تظهر نمواً أقل من توقعات 

السوق التي أشارت إلى زيادة بنسبة ٠٫٧٪.
وبــدد ارتفاع إنتــاج منطقة اليورو في يونيــو بعض أثر الهبوط 
الحاد الذي ســجله اإلنتاج في مايو حين نزل ١٫٢٪ على أســاس 
شــهري. وعدل معهد اإلحصاء النمو الســنوي لإلنتاج في 
مايو بالخفض إلى ٠٫٣٪ من ٠٫٥٪ في التقديرات األولية.
وترجع الزيادة الشــهرية لإلنتاج في يونيو في األساس 
إلى ارتفاع نســبته ١٫٣٪ في إنتاج الســلع الرأسمالية 
مثــل اآلالت ونمــو بنســبة واحــد٪ في إنتاج الســلع 
االســتهالكية المعمرة مثل المبردات والسيارات، وهو ما 

عوض االنخفاضات الحادة في مايو.
وزاد إنتاج الســلع االســتهالكية غير المعمرة أيضا مثل المالبس 

بنسبة ٠٫٧٪ على أساس شهري.
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ارتفع مؤشــر نيكاي لألســهم اليابانية في 
ختــام التعامــالت أمس محققاً مكاســب 
أســبوعية قوية مع صعود وول ســتريت 
إلى مســتويات قياســية وتراجع الين بما 

رفع معنويات المستثمرين.
وصعد مؤشر نيكاي القياسي ١٫١ ٪ ليغلق 
عنــد ١٦٩١٩٫٩٢ نقطــة محققاً مكاســب 

أسبوعية ٤٫١ ٪. وكان المؤشر ارتفع 
إلــى ١٦٩٤٣٫٦٧ نقطة في وقت 
سابق مسجال أعلى مستوى منذ 
يونيو. وأغلقت مؤشــرات  أول 

األسهم األميركية الرئيسية الثالثة 
عند مستويات قياسية مرتفعة للمرة 

األولــى منذ عام ١٩٩٩ مع ارتفاع مؤشــر 
داو جونز الصناعي ٠٫٦ ٪.

ووجدت الســوق دعما أيضــا في تراجع 
اليــن وارتفع الــدوالر ٠٫٢ ٪ أمام العملة 
اليابانيــة إلى ١٠٢٫١٢ يــن ليصعد ٠٫٣ ٪ 
طوكيو – رويترز خالل األسبوع. 

تســتعد ســوق التمويــل اإلســالمي في 
ماليزيا لتلقي دفعة في أمس الحاجة إليها 
عندما يدشن أكبر صندوق للمعاشات في 
البالد صندوقاً إســالمياً بقيمة ١٠٠ مليار 
رنجيــت (٢٤٫٩ مليــار دوالر) فــي يناير 

المقبل.
والقت خطــة صندوق ادخــار الموظفين 
التقاعد المتوافقة مع  الخاصة بمعاشــات 
الشــريعة اإلســالمية قبوالً هذا األســبوع 
حيــث اصطف الماليزيــون خارج مكاتب 
الصنــدوق  فــي  لالســتثمار  الصنــدوق 

اإلسالمي.
المبلــغ ١٥٪مــن إجمالي  ويمثــل هــذا 
استثمارات صندوق ادخار الموظفين التي 

بلغت ٦٨١٫٧ مليار رنجيت في مارس.
ويندر وجود صندوق مســتقل للمعاشات 
بهذا الحجم في قطاع التمويل اإلســالمي 
حتــى في ماليزيا ومن المتوقع أن يجذب 

اهتمام شركات إدارة األصول األجنبية.
الموظفيــن  ادخــار  صنــدوق  ويخطــط 
لتخصيص ٢٠ إلى ٣٠ مليار رنجيت إضافية 
كوااللمبور - رويترز في ٢٠١٨. 

 ارتــدت أســعار النفــط عــن خســائرها 
واتجهــت للصعــود أمــس مــع تراجــع 
الدوالر لتبقى قرب مســتوياتها المرتفعة 
التي ســجلتها في الجلســة السابقة بفعل 
محادثات محتملــة بين المصدرين لبحث 

تعاني ســبل دعــم الســوق التي 
وخالل  المعــروض.  وفرة 
التعامــالت ارتفع ســعر 
العقــود اآلجلــة لخــام 
القيــاس العالمي مزيج 
أو  ســنتاً   ٢٦ برنــت 

دوالراً   ٤٦٫٣٠ إلــى   ٪٠٫٥٦
بعدما بلغ أعلى مســتوى له في ٣ أسابيع 
في وقت ســابق من الجلســة عند ٤٦٫٦٦ 

دوالراً .
وبلغ ســعر خام القيــاس األميركي غرب 
تكساس الوسيط ٤٣٫٨٣ دوالراً مرتفعاً ٣٤ 
ســنتاً أو ٠٫٧٨٪. وتلقت األسعار دعماً من 
توقعات وكالة الطاقة الدولية بأن يتحسن 
التوازن بين العــرض والطلب قرب نهاية 
لندن - رويترز العام. 

بلغت رســملة أســواق المــال اإلماراتية 
٧٨٧٫٤ مليار درهم مع نهاية الثلث األول 
من شهر أغسطس الجاري، وهو ما جعلها 
تشــكل ما نسبته ٦٥٫٥٪ تقريباً من الناتج 
المحلــي للدولة، الــذي وصل خالل العام 
الماضي نحو ١٫٢ تريليون درهم باألسعار 

الثابتة.
وتصــدر قطاع البنــوك المرتبة األولى 
من حيث الرســملة الســوقية، التي تصل 
إلــى ٣١٦٫٣ مليــار درهم وبنســبة ٢٠٪ 

تقريباً من الناتج المحلي اإلجمالي لدولة 
اإلمارات تاله رســملة قطــاع االتصاالت 
٢٠٣ مليــارات درهــم، ثم العقــار التي 

وصلت ١٤٢٫٧ مليار درهم.
أما على مســتوى الشــركات فتصدرت 
الشــركات  أكثر  قائمــة  اتصاالت  شــركة 
الوطنية، من حيث القيمة الســوقية التي 
ارتفعت مــن٨٦٫٥ ملياراً منذ بداية العام 
الجاري إلــى ١٧٣ مليار درهم في الثلث 
األول مــن أغســطس تالها إعمــار التي 
قفزت قيمتها الســوقية خالل الفترة ذاتها 
مــن ٣٦٫٥ مليــار درهــم إلــى ٥٠ مليار 

درهــم. ومــن المتوقــع اســتمرار زيادة 
القيمة السوقية ألســواق المال اإلماراتية 
الفترة المتبقية من ٢٠١٦ بدعم توقعات 

تحسن األسهم في الربع األخير.
وتحســنت رســملة األســواق المالية 
بدعــم مــن المكاســب التــي حققتهــا 
منــذ بدايــة العــام األمر الذي ينســجم 
مــع النتائج المالية التــي حققتها غالبية 
الشــركات خالل ٢٠١٥ ومحافظتها على 
نمو جيد ما انعكس على القيمة السوقية 

ألسهمها المتداولة في سوقي 
أبوظبي ودبي .
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أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي أمس أن المملكة 
ملتزمة باإلبقاء على ربط الريال بالدوالر األميركي وأن لديها األدوات الكافية 

لدعم سياسة سعر الصرف الثابت.
وقالت المؤسســة في بيان على موقعها اإللكتروني «صرح محافظ مؤسســة 
النقد العربي الســعودي أنه إشــارة إلى ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم حول 
سياســة سعر صرف الريال فإن المؤسسة تؤكد التزامها باستمرار سياسة سعر 

صرف الريال الحالية عند ٣٫٧٥ مقابل الدوالر».
وأضــاف «المضاربات التــي تحدث على الريال بين وقت وآخر في الســوق 
الدوحة – رويترز اآلجل مصدرها تكهنات غير دقيقة.  

يختلف حجم العائد عىل االســـتثامر ونســـبة املخاطر املحتملة يف أية قناة اســـتثامرية بحسب حجم االستثامر 
والظروف املحيطة بالسلعة املستهدفة لالستثامر فيها. فعندما يقوم املستثمر بعملية االستثامر، فإنه يواجه درجة 
معينـــة من املخاطرة مقابل توقعات الحصول عىل عائد معقول. لذلك فإن املخاطرة عنرص هام يجب أخذه بعني 

االعتبار عند اتخاذ أي قرار استثامري.

إجامع العاملـــني يف القنوات االســـتثامرية عىل أن 
العقـــارات هي أكرث القنـــوات التـــي تحمي قيمة 

املدخرات عىل املدى البعيد.

%20
املخاطـــرة يف االســـتثامر 

بالعقارات.

%15
 املخاطرة يف االستثامر 

بالذهب. 

%30 - %10
العائد املتوقع عىل اإليجار والبيع.

%70
املخاطـــرة يف االســـتثامر 

باألسهم.

%30 - %10
العائد املتوقع عىل االستثامر

يف األسهم.

%30
االستثامر  عىل  املتوقع  العائد 

يف الذهب.

% 100

املصادر: رشكات عاملة يف أسواق العقارات واألسهم والذهب. اعداد: مرشق عيل حيدر – غرافيك: محمد أبوعبيدة

ترتبط باحتامل وقـوع الخسائر، 
فكلـــام زاد احتـــامل وقـــوع 
أكــــرث  االستثامر  كان  الخسارة 

خطورة والعكس بالعكس.

مبثابـــة املقابـــل الـــذي يتوقعه 
التي  املســـتثمر مقابل األمـــوال 
يدفعهـــا مـــن أجل حيـــازة أداة 
االســـتثامر أو مقابـــل تخليه عن 
منفعة حالية عـــىل أمل الحصول 

عىل منفعة أكرب يف املستقبل.

العالقـــة الطردية بـــني العائد املتوقع 
املســـتثمرين  تدفع  املخاطرة،  ودرجة 
للســـعي إىل تحقيق أعـــىل عائد عند 
أو تخفيض  املخاطر  مستوى معني من 
املخاطر إىل أدىن مســـتوى ممكن عند 

مستوى معني من العائد.
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قفــز الذهب ١٫٣٪ أمــس مع تراجع الدوالر بعدما كشــفت البيانات عن 
اســتقرار مبيعات التجزئة األميركية على غير المتوقع في يوليو. وتشــير 
البيانات التي نشرت أمس إلى أن إنفاق المستهلكين يتباطأ بعد ارتفاعه 
بقوة في الربع الثاني عندما سجل زيادة ٤٫٢٪. وكان خبراء اقتصاد توقعوا 
زيــادة إجمالي مبيعات التجزئة ٠٫٤٪ وارتفاع المبيعات األساســية ٠٫٣٪ 

الشهر الماضي.
وارتفــع الذهــب فــي المعامــالت الفوريــة إلــى ١٣٥٥٫٨٠ دوالراً لألوقية 
(األونصــة) وخالل التعامالت صعد ١٪ إلــى ١٣٥٢٫١١ دوالراً وصعد البالتين 
٠٫٧٪ إلى ١١٤٨ دوالراً وارتفع البالديوم ٠٫٤٪ إلى ٦٨٨٫٤٥ دوالراً ويتجه نحو 
لندن – رويترز اختتام األسبوع على خسارة محدودة.  

احتلــت دولــة اإلمارات قائمــة الدول 
العربية في عائدات الســياحة العالمية 
٢٠١٥، فيما جاءت المملكة الســعودية 
فــي المرتبــة الثانيــة، بينمــا تصدرت 

الواليات المتحدة القائمة عالمياً.
وبحســب التقرير الســنوي لمنظمة 
السياحة العالمية التابعة لألمم المتحدة 
تقريرها الســنوي، الذي يســلط الضوء 
على عائــدات الســياحة الدولية العام 
الماضي، فقــد تصدرت اإلمارات قائمة 

الســياحة  العربية في عائدات  الــدول 
بنحو ١٦ مليار دوالر، تعادل نحو ٥٨٫٧ 
مليــار درهــم، تلتها الســعودية بقيمة 
١٠ مليــارات دوالر تليها لبنان ثم مصر 

والمغرب.
وأوضــح تقريــر منظمــة الســياحة 
العالمية أن الواليــات المتحدة جاءت 
بالمرتبــة األولــى من حيــث إيرادات 
الســياحة المحققة خــالل ٢٠١٥ بقيمة 
٢٠٤٫٥ مليارات دوالر بفارق يزيد على 
٩٠ مليــار دوالر عن الصين التي جاءت 
ثانيــاً، بينما حلت إســبانيا في المرتبة 

الثالثــة بنحو ٦٥٫١ مليار دوالر. وقالت 
المنظمة إن قطاع الســياحة يشهد نمواً 
كبيراً في السنوات الماضية، حيث يعد 
األعلــى نمواً مقارنة بباقــي القطاعات 
االقتصاديــة األخــرى. وتضمنت قائمة 
أعلــى دول فــي العالــم مــن حيــث 
العائدات الســياحية خالل ٢٠١٥ فرنسا 
التــي حلت بالمرتبــة الرابعة بإجمالي 
تليهــا  دوالر،  مليــار   ٤٥٫٩ عائــدات 
المملكة المتحدة بعائدات ٤٥٫٥ ملياراً، 
ثــم تايالند بـ٤٤٫٦ مليــاراً تليها إيطاليا 

وألمانيا وهونغ كونغ.



ارتفعت رســملة أســواق المال اإلماراتية 
إلــى ٧٨٧٫٤ مليار درهــم مع نهاية الثلث 
األول من شــهر أغســطس الجاري، األمر 
الذي جعلها تشكل ما نسبته ٦٥٫٥٪ تقريباً 
مــن الناتــج المحلي للدولــة، الذي وصل 
خــالل العام الماضــي نحــو ١٫٢ تريليون 

درهم باألسعار الثابتة.
وجاء التحســن في رســملة األســواق 
المالية بدعم من المكاســب التي حققتها 
منــذ بدايــة العــام الجــاري وهــو األمر 
الذي ينســجم مــع النتائج الماليــة التي 
حققتهــا غالبيــة الشــركات خــالل العام 

٢٠١٥ ومحافظتها على نســب نمو جيدة، 
وهــو مــا انعكس علــى القيمة الســوقية 
ألســهمها المتداولــة في ســوقي أبوظبي 
ودبي الماليين في الشهور الثمانية األولى 

الماضية من العام الجاري.

أكثر  اتصــاالت قائمــة  وتتصــدر شــركة 
القيمة  الوطنيــة مــن حيــث  الشــركات 
السوقية التي ارتفعت من٨٦٫٥ ملياراً منذ 
بدايــة العام الجاري إلى ١٧٣ مليار درهم 
في الثلث األول من شــهر أغسطس، تالها 
شــركة إعمار التي قفزت قيمتها السوقية 
خالل الفترة ذاتهــا من ٣٦٫٥ مليار درهم 

إلى نحو ٥٠ مليار درهم.
وعلى المســتوى القطاعي يظهر تحليل 
لـ «البيان االقتصادي» تصدر قطاع البنوك 
المرتبة األولى من حيث الرسملة السوقية 
والتــي تصــل إلــى ٣١٦٫٣ مليــار درهم 
وبنســبة ٢٠٪ تقريبــاً مــن إجمالي الناتج 
المحلــي اإلجمالي لدولة اإلمــارات تاله 
رســملة قطــاع االتصــاالت ٢٠٣ مليارات 
درهــم ثــم قطاع العقــار، التــي وصلت 

١٤٢٫٧ مليار درهم.
ومن المتوقع اســتمرار زيــادة القيمة 
الســوقية ألســواق المال اإلماراتية خالل 
الفترة المتبقية من العام ٢٠١٦ بدعم من 
توقعات تحسن أســعار األسهم في الربع 

األخير بحســب رأي العديد من المحللين 
واستقطابها مزيداً من السيولة األجنبية.

واالســتثمار  االقتصــاد  خبــراء  ويولــي 
والتمويــل أهميــة كبيــرة للعالقــة بين 
متغيــرات االقتصــاد الكلي وأداء ســوق 
األســهم وذلــك من خالل عــدة نظريات 
وفروض و كثير من االختبارات التطبيقية. 
النظريــة  الدراســات  انصبــت  ولقــد 
والتطبيقية في هذا المجال علي متغيرات 
النشــاط االقتصادي مثــل الناتج المحلي 
اإلجمالــي والناتج الصناعــي، ومتغيرات 
السياســة النقديــة مثــل ســعر الفائــدة 

والمعروض  والتضخــم 
ومتغيــرات  النقــدي، 
الخارجــي  التعامــل 
الصــرف،  مثــل ســعر 
أما متغيرات السياســة 
اإلنفاق  مثــل  الماليــة 

الحكومــي والضرائب فــكان نصيبها من 
الدراســات قليالً جداً، ومــن ناحية أخرى 
وبالنســبة لســوق األوراق الماليــة فقد 
الدراســات علي األســهم  انصبت معظم 
«قليل منها على الســندات والمشتقات»، 
وتــم قيــاس األداء من حيــث عدة أوجه 
العائــد والمخاطــرة والســيولة  تشــمل 

والنشاط،

والناتــج المحلــي اإلجمالــي هــو قيمة 
جميع الســلع والخدمات المنتجة محلياً 
خالل ســنة معينة وهــو يعتبر من أهم 
مقاييس النشــاط االقتصــادي الحقيقي، 
كمــا أن الناتج المحلــي اإلجمالي يعتبر 
من أهــم مقاييس النمو 
وتســتمد  االقتصــادي 
النظريــة  العالقــة 
المحلــي  الناتــج  بيــن 
اإلجمالي وسوق األسهم 
القيمــة  نمــوذج  مــن 
الحاليــة الــذي يري أن 
العــادي  الســهم  ســعر 
الحاليــة  القيمــة  هــو 
المتوقعــة  للتوزيعــات 
مخصومة بمعدل يساوي 
العائد المطلوب المعدل 
وبالتالــي  بالمخاطــرة، 
فــإن الفــرض النظــري 
هناك  يكــون  أن  يتوقع 
عالقــة طردية قوية بين 
اإلجمالي  المحلي  الناتج 
وذلك  األســهم  وأسعار 
نتيجة عدة أسباب منها، 
أن أسعار األسهم تعكس 
االعتبــار)  فــي  (تأخــذ 
التوقعــات المســتقبلية 
االقتصــادي  للنشــاط 
األمــر الذي يؤثــر على 
المتوقعــة  التوزيعــات 
وتســهم  لألســهم، 
التغيــرات فــي أســعار 
األســهم بتغيرات في ثروة المستثمرين 
األمر الذي يؤثر على الطلب على كل من 
السلع االســتهالكية والسلع االستثمارية. 
كما أن التغيرات المتوقعة في النشــاط 
االقتصادي تؤثر على المخاطرة المدركة 
بواسطة المستثمرين، ومن ثم تؤثر على 
معــدل الخصــم الذي بــدوره يؤثر على 

أسعار األسهم.

14
التقى ســلطان علــي الحربــي قنصل عام 
اإلمــارات في تورنتو مايكل تشــان وزير 
التجــارة الخارجيــة بمقاطعــة أونتاريــو 
الكنديــة. حيــث تم خــالل اللقــاء تبادل 
وجهات النظر حول ســبل تعزيز العالقات 
والمقاطعــة  الدولــة  بيــن  االقتصاديــة 
واستعراض الفرص والقطاعات االقتصادية 
ذات األولويــة واالهتمام المشــترك بين 

البلدين.
وجرى خالل اللقاء، الذي عقد بمقر الوزارة 
بمدينة تورنتو، استعراض العالقات الثنائية 
المتميــزة بين دولة اإلمارات وكندا بصفة 
عامــة ومقاطعــة أونتاريو بصفــة خاصة. 

وأشاد الطرفان بالنمو الملحوظ في حجم 
التبادل التجاري واالستثماري بين البلدين. 
وتقــدر االســتثمارات اإلماراتيــة فــي 
كنــدا بنحــو ٨٥ مليــار درهــم، وهي 
موزعــة على المشــاريع الكبــرى مثل 
المحطــات البحرية التي تمتلكها موانئ 
دبــي العالمية فــي مقاطعــة كولومبيا 
التي تملكها  البريطانية، وطاقة نــورث 
شــركة االســتثمارات البترولية الدولية 
تورنتو- وام نوفا للمواد الكيميائية.  

بلــغ حجــم رؤوس أمــوال أكبــر عشــر 
شــركات أجنبية ومختلطة، منحتها الهيئة 
العامة لالســتثمار رخصة عمل في السوق 
الســعودية فــي النصف األول مــن العام 
الجاري، نحو ٢٤٩ مليار ريال (٦٦٫٤ مليار 

دوالر).
وتقدمت ست شــركات عالمية لالستثمار 
فــي قطــاع التجزئة بنســبة تملك ١٠٠٪، 
منذ إعالن إجراءات واشــتراطات الدخول 
في الســوق المحلية، تــم منح ثالث منها 

الرخصة النهائية.
وذكــرت صحيفة «االقتصادية»، أن «هيئة 
االســتثمار» رخصت خــالل النصف األول 

من عام ٢٠١٦ لمشروعين كبيرين برأسمال 
بلــغ نحــو ٢٤٨٫١٥ مليــار ريــال، حيــث 
حصدت شركة فايزر السعودية المحدودة، 
وهى شــركة متخصصة في صناعة األدوية 
والمســتحضرات الصيدالنيــة محلياً، أكبر 
مشــروع ضمــن القائمــة برأســمال بلغ 
١٦٨٫٧٥ مليار ريال، بينما كان المشــروع 
الثانــي األكبر مــن حيث رأســمال المال 
في صناعة أجزاء وقطع إضافية للطائرات 
بقيمــة ٧٩٫٤ مليار ريال لمصلحة شــركة 

المعدات المكملة للطائرات المحدودة.
وتســلمت أربع شركات أميركية تراخيص 
االســتثمار، واحــد منها صناعــي لمصنع 

أوبترنــا العالميــة، وهى شــركة أميركية 
متخصصة في صناعة المصابيح الكهربائية 
والملحقــات الكهربائيــة وأجهزة التوزيع 
والتحكم في الكهرباء برأســمال بلغ ٢٩٦ 
مليــون ريــال، وثالثــة تراخيــص تجارية 
أمــوال ٩٦ مليــون ريــال، كل  بــرؤوس 

ترخيص واحد بـ ٣٢ مليون ريال.
ومنحت هيئة االســتثمار ترخيصاً صناعياً 
لشــركة أطلس الخليج وهي مختلطة من 
جنســية بلجيكا والسعودية برأسمال ١١٢ 
مليون ريــال، تتعلق أعمالهــا بالمنتجات 
العطرية، ومواد  الزيــوت  الكيميائية مثل 
ومنتجــات  الحرائــق  إلطفــاء  كيميائيــة 

كيميائيــة لالســتخدام الصناعــي، وكذلك 
ترخيصــاً لقطــاع صناعــي لشــركة صناع 
األغذية لصناعة البسكويت بأنواعه، تتمثل 
أعمالهــا في إنتــاج الشــيكوالته، ويعتبر 
بين المملكــة المتحدة  ترخيصــاً مختلطاً 

والسعودية برأسمال ٤٠ مليون ريال.
وفي القطاع الخدمي، تســلمت الشــركة 
العقارية السعودية للتعمير ترخيصاً، وهي 
شركة مختلطة برأسمال ١٠٠ مليون ريال 
بين تركيا والســعودية، إضافة إلى شــركة 
مختلطة بين السعودية والمملكة المتحدة 
هــي شــركة كمنــز العربيــة الســعودية 
الرياض- د ب أ المحدودة.  

■ ارتفاع رسملة األسواق المحلية  |  البيان
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أعلنت وزيرة التعاون الدولي في مصر الدكتورة سحر نصر عن ترتيبات 
إلنشــاء مكتب للبنك اإلسالمي في «القاهرة». جاء ذلك خالل لقائها مع 
مدير إدارة برامج الدول بالبنك اإلســالمي للتنمية مستشار نائب رئيس 
البنــك محمد الســاعاتي، والوفــد المرافق له، حيث تــم بحث أولويات 
ومجاالت التعاون المشــترك المســتقبلي بين مصــر والبنك. وتم بحث 
العالقة بين مصر والبنك الذى يسهم في تمويل العديد من المشروعات 
المهمــة في مصر بإجمالي تمويالت تصل إلى ٢٫٣ مليار دوالر فضالً عن 
مســاهمة المؤسسة الدولية اإلســالمية لتمويل التجارة في تمويل شراء 
القاهرة - البيان منتجات بترولية بمبلغ ٣ مليارات دوالر.    

■ جانب من االجتماع  |  البيان

خفــض البنك التجــاري الدولي بمصــر أكبر بنك خاص فــي البالد الحد 
األقصى للسحب والشــراء ببطاقات الخصم واالئتمان خارج مصر للمرة 
الثانية في أســبوعين. وأرســل التجاري الدولي رسالة نصية للعمالء قال 
فيهــا إنــه بدءاً من بعد غد (١٥ أغســطس) ســيتم تغيير حدي الشــراء 

والسحب ومصاريف العمليات بالعمالت األجنبية لبطاقات البنك.
وكان البنــك خفــض الحد األقصى للســحب والشــراء ببطاقات الخصم 

واالئتمان خارج مصر نحو ٥٠٪ في األول من أغسطس الجاري.
وأظهر بيان للتجاري الدولي حصلت «رويترز» على نسخة منه مساء أول 
من أمس أن البنك خفض الحد األقصى للمشتريات خارج مصر ألصحاب 
البطاقات الكالسيك بنسبة ٦٠٪ إلى ١٠٠٠ دوالر شهرياً من ٢٥٠٠ دوالر، 
بينما خفض الحد األقصى لمشــتريات البطاقات الذهبية نحو ٢٨٫٦٪ إلى 
القاهرة- رويترز ٢٥٠٠ دوالر شهرياً من ٣٥٠٠ دوالر.  

تكبد رأس المال السوقي لألسهم المقيدة 
ببورصة مصر خســائر طفيفة قدرها ٣٦١ 
مليــون جنيــه خــالل تعامالت األســبوع 
المنتهــي، ليغلــق علــى ٤١٨٫٦٤ مليــار 
جنيه مقابــل ٤١٩٫٠٠٢ مليار جنيه بنهاية 

األسبوع السابق عليه.
وأرجــع رئيس قســم التحليــل الفني 
-فــي  النجــار  محمــد  المــروة  بشــركة 
تصريحــات خاصة لـــ «البيان»- خســائر 
السوق خالل األســبوع إلى عمليات جني 
األربــاح التي قــام بها المســتثمرون بعد 
المكاســب المحققة خالل الفترة الماضية 
لمفاوضــات  اإليجابــي  التأثيــر  نتيجــة 
الحكومــة المصريــة مــع صنــدوق النقد 

الدولي القتراض ١٢ مليار دوالر.
وأضاف أن الخســائر المســجلة طفيفة 
في ظل رؤية المســتثمرين السيما العرب 
واألجانب للســوق بصورة إيجابية نتيجة 
سير المفاوضات مع صندوق النقد بصورة 
إيجابيــة والحصول بنهاية األســبوع على 

موافقة الصندوق المبدئية إلقراض مصر.

وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر إيجي 
إكــس ٣٠ خالل تعامالت األســبوع ليغلق 
عند مســتوى ٨,٣٧٨ نقاط مسجًال ارتفاًعا 
بلغــت نســبته ١٫٤٨٪، بينمــا على جانب 
األسهم المتوسطة فقد مالت إلى االرتفاع 
ليســجل مؤشــر إيجي إكــس ٧٠ ارتفاًعا 
بنحــو ٠٫٨٢٪ مغلقــاً عند مســتوى ٣٦٣ 
نقطة، أما مؤشــر إيجي إكس ١٠٠ فسجل 
ارتفاًعــا بنحو ١٫٥٣٪ مغلقاً عند مســتوى 

٨٠٧ نقاط.
وبلــغ إجمالــي قيمــة التــداول خالل 
األسبوع نحو ٤٫٨ مليارات جنيه، في حين 
بلغــت كمية التداول نحــو ٢ مليون ورقة 
منفذة على ١٢٦ ألف عملية وذلك مقارنة 
بإجمالي قيمة تداول قدرها ٥٫١ مليارات 

جنيه وكمية تــداول بلغت ١,٥٢٠ مليون 
ورقــة منفذة على ١٠٣ آالف عملية خالل 

األسبوع الماضي.

نســبة  المصرييــن  تعامــالت  وســجلت 
٧٨٫٢١٪ مــن إجمالــي تعامالت الســوق، 
بينما اســتحوذ األجانــب غير العرب على 
نسبة ١٣٫٨٦٪ والعرب على ٧٫٩٣٪ وذلك 

بعد استبعاد الصفقات.
وسجل األجانب غير العرب صافي بيع 
بقيمــة ١٩٧ مليــون جنيه هذا األســبوع، 
بينما ســجل العــرب صافي شــراء بقيمة 
٣٤٫٥٢ مليون جنيه هذا األســبوع، وذلك 

بعد استبعاد الصفقات.
وتوقــع العضــو المنتــدب للمجموعة 
المتحدة لتداول األوراق عالء عبد الحميد 
انتعاش مؤشــرات البورصة خالل جلسات 

األسبوع المقبل بدعم من موافقة صندوق 
النقــد على إقراض مصر بصــورة مبدئية، 
األمر الــذي يعكس رســالة إيجابية تجاه 
قــدرة االقتصــاد المصــري علــى تجاوز 
تحديــات المرحلــة الحاليــة. وأضاف إن 
األســبوع  خالل  المســتثمرين  تعامــالت 
المقبــل الســيما العــرب واألجانــب من 
المتوقــع أن تتجــه نحو الشــراء في ظل 
النظرة اإليجابية لــدور البورصة المتوقع 

خالل الفترة المقبلة.
وتوصلت بعثة صنــدوق النقد الدولي 
فــي القاهــرة إلى اتفــاق مــع الحكومة 
المصرية إلقــراض مصــر ١٢ مليار دوالر 
على ثالث ســنوات. واعتبر محافظ البنك 
المركــزي المصري طارق عامــر أن ذلك 
يعــد «بمثابــة شــهادة بأن مصــر جاذبة 
لالســتثمارات الخارجيــة ولديهــا القدرة 
على تحقيق التــوازن االقتصادي من دون 

اضطرابات».

ويشــار إلــى أن إجمالــي حجــم الديون 
الخارجيــة على مصر بنهايــة الربع الثالث 
بلــغ نحو ٥٣٫٤ مليار دوالر.. وفقاً لبيانات 

المركزي المصري.
وتعاني مصر أزمة خانقة تتمثل في شح 
العملة الصعبة مع تدهور قطاع الســياحة 
وإيــرادات قنــاة الســويس، باإلضافة إلى 
تراجــع في تحويــالت المصريين بالخارج 

خالل األشهر الماضية.
وكانــت اإلمارات قد قدمت ٤ مليارات 
دوالر لمصــر تم اإلعــالن عنها في مؤتمر 
مصر المســتقبل الذي عقد بشــرم الشيخ 
في مارس ٢٠١٥، منها مليارا دوالر وديعة 
لدعــم االحتياطي النقــدي، ومليارا دوالر 

استثمارات.
وتبلغ الفجوة التمويلية لمصر ٣٠ مليار 
دوالر على مدار ٣ ســنوات تنتهي في ٣٠ 
يونيو ٢٠١٨، وفقاً لبرنامج الحكومة المقر 

من مجلس النواب.

■ مقر البورصة المصرية في وسط القاهرة  |  البيان
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قــال رجــال أعمــال إماراتيــون إن تعزيز 
التحــول الرقمي فــي الشــركات الصغيرة 
والمتوســطة يمكــن أن يســاهم إلى حد 
كبير في فرص حصول الشــركات الصغيرة 
ومنافســة  تمويــل،  علــى  والمتوســطة 
الشــركات الكبيرة، مشيرين إلى أن تعزيز 
كفــاءة البنية التحتية لتقنيــة المعلومات 
الصغيــرة  الشــركات  يســاعد  أن  يمكــن 
والمتوســطة العاملــة في دولــة اإلمارات 
علــى توفيــر 50% من تكاليف التشــغيل 
ودفــع عجلة االبتكار تحت مظلة االقتصاد 
الرقمــي. وأّكد الخبراء ضرورة أن جزءاً من 
النجــاح في العصــر الرقمــي يعتمد على 
إضافة القــوة إلى األصول الرقمية، وزيادة 
التوعية بالنســبة إلى األخطار التي تسببها 
التهديدات اإللكترونيــة، متمنين أن تقوم 
التوعيــة بتغييــر المواقف والســلوكيات، 
وتوجيــه هــذه التصرفــات نحــو حماية 
تكنولوجيــا المعلومــات والبنيــة التحتية 

الخاصة بالعمليات التكنولوجية.
وتعّد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
محرك دعم االقتصاد اإلماراتي، فبحســب 
وزارة المالية، شــّكلت تلك المؤسســات 
حوالي 92% من إجمالي المؤسســات في 
الدولــة، كما ســاهمت بحوالي 60% من 
إجمالــي ناتــج الدخل القومــي اإلماراتي 
ووفــرت حوالي 86% مــن إجمالي فرص 

العمل في القطاع الخاص عام 2015.

وتقّدر مؤسســة التمويــل الدولية الفجوة 
التمويليــة الحاليــة فــي قطاع الشــركات 
الصغيرة والمتوســطة بحوالــي 260 مليار 
دوالر في منطقة الشــرق األوسط وشمال 
أفريقيــا، حيــث تواجــه تلــك الشــركات 
اليــوم تحديات كبيرة تعرقــل قدرتها على 
مواصلــة أعمالها بســبب صعوبة الحصول 
على التمويل، واســتمرار تدهور الظروف 
االقتصادية في ظل انخفاض أســعار النفط 

وانحسار حجم السيولة في األسواق. 

وأّكــد فهــد البنــاي، الرئيــس التنفيــذي 
لشــركة اكســيوم تيليكوم وعضــو مجلس 
شــباب تجــار دبي في تصريحــات خاصة 
لـ«البيان االقتصادي» أن الشركات الصغيرة 
والمتوسطة مرشحة للحصول على التمويل 
أكثر من الشــركات األخــرى التي لم تتجه 
إلــى التحــول الرقمي، مشــيراً إلى أهمية 
الدعــم المــادي والمعنوي الــذي تقدمه 

حكومــة دبــي لدعــم رّواد األعمــال، في 
هــذا الخصــوص، ومعتبــراً أن تخصيــص 
صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتــوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس 
الــوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مبلغ مليار 
درهم لالســتثمار في مشــاريع وشــركات 
«مسرعات دبي المستقبل» سيعطي دفعة 
نوعية للمشــاريع الجديدة وخصوصاً التي 
تنشــط في مجاالت التكنولوجيــا الرقمية 
واإلنترنت، ويخلق بيئة محفزة لالبتكارات 
التقنية، واالقتصاد التشاركي، ويشجع رّواد 
البدء بمشــاريعهم انطالقاً  األعمال علــى 

من الدولة.
وأضــاف: «أصــداء الدعــم الحكومــي 
المتواصــل لدعم مشــاريع الشــباب في 
اإلمــارات باتــت حديث العالــم، وأتوقع 
أن تصبــح اإلمارات فــي وقت قريب من 
أهــم حاضنات شــركات التقنية الناشــئة 
فــي العالــم، وفعًال أصبحنا نرى أن اســم 
اإلمــارات ودبي بــات يذكر في أوســاط 

األعمــال العالميــة لــدى الحديــث عــن 
الطائرات من دون  أو  تقنيات«الدرونــز» 

طيار».
ولفت البناي إلــى أن الدعم الحكومي 
المادي الكبير الذي توليه الدولة لشركات 
التقنيــة الناشــئة سيســاهم فــي جــذب 
المزيــد من المهارات العالمية إلى الدولة 
وتحويلهــا إلــى مركــز عالمــي للبحوث 
والتطويــر الذي يعتبر مــن أهم مكونات 
بيئة االبتكار التقني. وأضاف: «أصبح تبني 
التقنية من الضرورات بالنســبة للشركات 
الصغيرة والمتوسطة، وعالوة على تقليص 
التكاليــف، باتــت التقنيــة تســاعد تلك 
الشــركات في زيــادة إنتاجيتها وتوســيع 

رقعة انتشارها عالمياً».

وقال رجل األعمال اإلماراتي الشــاب وعضو 
مجلس شــباب تجار دبي منصور البســتكي 
إنه بمقدور دمــج تقنية المعلومات وتقنية 

العمليــات تحســين كفــاءة األعمــال فــي 
الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ثقافة 
تقوم على االتصال والتعاون والتنســيق بين 
فريــق عمل الشــركة، وخلق آفــاق جديدة 
لالبتــكار. وأفاد البســتكي أنه اســتفاد من 
التقنية في العديد من مشــاريعه وخصوصاً 
فــي مجــال التســويق اإللكترونــي والدفع 
النقدي، مؤكداً أن التبني السليم والمدروس 
للتقنيات الحديثة يســاهم بشــكل ملموس 
في تخفيض التكلفة على أصحاب الشــركات 
الصغيرة والمتوسطة ورواد األعمال. وأضاف: 
«يمكن لرواد األعمال اليوم االســتفادة من 
وســائل التواصــل االجتماعي في التســويق 
أســواق جديدة  واستكشــاف  لمنتجاتهــم، 
والوقوف على رغبات المســتهلكين وتطوير 
المنتجات، باإلضافة إلى إمكانية االســتفادة 
مــن خدمــات الســحابة االفتراضيــة للدفع 
والفوترة اإللكترونية وهذا بال شك يوفر على 
رواد األعمــال الكثير مــن رأس المال الذي 
يمكن االستفادة منه في توسيع نشاطاتهم». 

وأوضــح البســتكي: «عنــد النظر إلى 
الصغيرة  للشــركات  االئتمانيــة  المــالءة 
والمتوســطة، تحاول المؤسســات المالية 
وجهــات اإلقــراض تحديــد قــدرة تلــك 
المؤسسات على السداد. ولمنح القروض، 
تقوم تلك المؤسسات في الغالب باالطالع 
علــى التوقعات المالية التي تعكس تحقق 
خطة األعمــال على أرض الواقــع، وتبرر 
الحاجــة إلــى القــرض. ســيلعب التحول 
دوراً  يحققهــا  التــي  والمزايــا  الرقمــي 
أساســياً في تعزيز تلك التوقعات ودعمها 
مــن خــالل توفير إمكانــات أكبــر للنمو 
اإلنتاجية،  وتحســين  التشغيلية  والمرونة 
حيــث تظهر األبحــاث بشــكل واضح أن 
الشــركات الصغيرة والمتوســطة القادرة 
على االســتفادة من التقنيــة، والخدمات 
المتطــورة التي تســمح بتوفيرها، تحقق 

أداًء أفضل».

وقــال فيصــل البَنــاي، الرئيــس التنفيذي 
لشــركة دارك ماتــر إن التحــول الرقمــي 
الحديثة،  المجتمعات واالقتصادات  جوهر 
وتمكــن من تحويل التكاليــف الثابتة إلى 
التكاليف  تكاليف تشــغيلية، وتقليل تلك 
التشغيلية مع الوقت، مما ساهم في زيادة 
أهمية األعمال. ومن المتوقع أن تســتفيد 
الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير 

من التحول الرقمي.
العالمــي  التقريــر  أن  إلــى  ولفــت 
عــن  الصــادر  المعلومــات  لتكنولوجيــا 
العالمي 2016، وضع  المنتدى االقتصادي 
اإلمارات في المرتبة 26 عالمياً، قبل قطر 
(27)، مــن حيث إنتــاج تأثيــر اقتصادي 
مــن االســتثمارات في مجــال تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت.

وحول احتمال تعرض الشركات الصغيرة 
والمتوســطة للهجمات اإللكترونية أكثر 
مــن الكبيرة نظراً لحجمهــا، قال البناي: 
حقيقيــة  الرقميــة  التهديــدات  «تعــد 
وحاضرة على المســتوى الوطني، ســواًء 
بالنسبة للمؤسسات الكبيرة أو الصغيرة 
والمتوســطة، أو حتــى علــى مســتوى 
األفــراد. ولكــن مــا يختلف بيــن هذه 
اتجــاه األمن  المجموعات هــو موقفها 
اإللكتروني واالستجابة المتبعة والموارد 
المتاحــة للتصــدي والحــــد مــن تلك 

التهديـدات.
 وبشــكل عــام، وبالرغم مــن تقبل 
الشــركات في الشرق األوســط لفكرة 
االســتثمار فــي الخبــراء اإللكترونيين، 
والــذي يعتبر مهماً نظــراً للتقرير الذي 
نشــرته شركة «بي دبليو ســي» حديثاً، 
حيــث تكبدت المؤسســات فــي دول 
الشرق األوسط عام 2015 خسائر كبيرة 
متعلقــة بالحــوادث اإللكترونية مقارنة 
مــع غيرها مــن الدول: وجــد أن %56 
من المؤسسات المشــاركة في الدراسة 
تكبدت خســائر بمبلغ فــاق 500 ألف 

دوالر مقارنة مع 33% عالمياً».
والمؤسســات  الحكومــات  تمتلــك 
الكبيــرة موارد أكثــر – مالية وخبراء – 
المتوفــرة لالســتثمار في بنــاء مقاومة 
فَعالة في شــبكاتهم الرقمية، حيث يتم 
إخطارهم بطبيعة التهديدات، والتدابير 
الالزمــة إلدارة البيئــة الرقمية الخاصة 
بهــم بصرامــة عاليــة. أما المؤسســات 
الصغيرة والمتوسطة فإنها مقيدة بكمية 
الموارد التي يمكن استثمارها في برامج 
حماية األمن اإللكتروني، تاركيها عرضة 

للهجمات المختلفة. 

15
أعلنت شركة «سامسونغ إلكترونيكس» 
أنها سوف تستحوذ على شركة «داكور» 
األميركية، في صفقة تســتهدف تعزيز 
مبيعات منتجات الرفاهية لدى الشركة 

الكورية الجنوبية.
الجنوبية  الكوريــة  الشــركة  وذكــرت 
أنهــا ســتبقي اســم العالمــة التجارية 
العمليــات  إلــى  إضافــة  لـ«داكــور»، 
الخاصة بالشــركة كما هــي دون تغيير 

عقب عملية االستحواذ.
ولم تكشف «سامسونغ» عن التفاصيل 
المالية للصفقة، في حين ذكرت صحيفة 
«كوريان إيكونوميك ديلي» أن الشركة 

الكورية الجنوبية ســددت ١٥٠ مليون 
دوالر لشراء الشركة األميركية.

قائمة  «سامســونغ» صدارة  وســجلت 
صناع البرمجيات في الواليات المتحدة، 
خالل الربــع الثاني من العــام الحالي، 
مســتحوذة علــى ١٦٫٧٪ مــن الحصــة 
دبي- البيان السوقية.  

قام مختبر علوم الحاسوب والذكاء الصنعي 
«سي سيل» (CSAIL)، بالتعاون مع معهد 
وايزمان للعلوم، بصنع نموذج شاشة عرض 
بتجربة  باالســتمتاع  للمشــاهدين  تسمح 
األفالم ثالثية األبعاد ضمن المســارح من 
الجديدة  التقنية  دون نظارات. وتستخدم 
مجموعــة خاصة من العدســات والمرايا، 
تتيح للمتفرجين رؤيــة ثالثية األبعاد من 

أي مقعد في صالة العرض.
وقال البروفيســور فويتاك ماتوســيك من 
معهد «إم آي تي» إن تجربة العرض ثالثي 
األبعــاد مــن دون نظــارات موجودة من 
قبل، لكن الطرق المستخدمة تعتمد على 

شاشــات عرض بمتطلبات دقة عالية، مما 
يجعل عملية صناعة الشاشــات المسرحية 

الضخمة أمراً غير عملي. 
وتقوم التقنية ثالثية األبعاد المتوفرة حالياً 
عند مشاهدة التلفاز بعرض صورة إلحدى 
العينيــن مختلفة عــن الصــورة األخرى، 
لتوحي للمشــاهد باألبعاد الثالثة، وتدعى 
تلك العمليــة «حاجز اختــالف المنظور» 
والتــي تتطلــب وجــود مســافة محددة 
بين المشــاهد والشاشــة. وأما بالنســبة 
للمســاحات الكبيرة مثل دور السينما فإن 
المشاهدين سيكونون في مسافات وزوايا 
دبي – البيان مختلفة عن الشاشة.  

أن  البَنــاي  فيصل  أوضــح 
يعنــي  الرقمــي  التحــول 
تعزيــز اســتثمارات وأداء 
فــي  الشــركة  وعمليــات 
مثــل  مختلفــة  مجــاالت 
والحوســبة  األتمتــة 
والبيانــات  الســحابية 
والمؤسســات  الضخمــة 
والمحــاكاة  المتحركــة 
والشــبكات  االفتراضيــة 
بالبرمجيــات،  المحــددة 
التوزيــع  سالســل  وإدارة 
من  والتــي  اإللكترونيــة، 
أكبر  تؤثر بشكل  شأنها أن 
الصغيرة  المؤسسات  على 
والمتوســطة وذلــك نظراً 
إلى إيراداتهــم المنخفضة 
بالمؤسسات  مقارنة  نسبياً 

الكبيرة.

 ■ العصر الرقمي يعتمد على إضافة القوة إلى األصول الرقمية وزيادة التوعية باألخطار التي تسببها التهديدات اإللكترونية
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تعتبــر هــذه الســنة، األمثل لعشــاق 
الرياضة. وخالل األشهر القليلة الماضية 
علــى وجه الخصــوص، حظــي جمهور 
الرياضــة بفرصــة متميــزة لالنتقال من 
حــدث رياضي كبير إلــى آخر مع فارق 
زمنــي صغير بينهما. وفي البداية، وقبل 
العطلة الصيفية مباشرة، استمتع عشاق 
الرياضــة بشــهر كامــل مــن مباريات 
كرة القــدم خالل نهائيــات كأس األمم 
األوروبية، تلتها لحظات مشــّوقة وغنية 
بالمواقف الدراماتيكية في سباق طواف 
فرنسا للدراجات، وتتحول أنظار الجميع 
اآلن نحــو مدينة ريو دي جانيرو، حيث 

تعقد دورة األلعاب األولمبية الصيفية.

ولســوء الحظ، تعد هــذه الفعاليات 
الرياضية الكبيرة أهدافاً مغرية ودسمة 
للمحتالين والمجرمين الرقميين. وتشير 
تقاريــر حديثــة إلى وجــود الكثير من 
المزعجة  البريــد اإللكترونــي  رســائل 
المدبرة  والتصّيــد  االحتيــال  وحمالت 
لالستفادة من انجذاب المشجعين لمثل 

هذه الفعاليات.
وال تعــد ألعاب ريو 2016 اســتثناًء 
إذ يحــاول المحتالــون إغــراء الضحايا 
المطمئنين وجذبهــم نحو صفقات بيع 
التذاكر عبر اإلنترنت، والتي ســتتركهم 
بال مال وال قــدرة على حضور األلعاب 

الرياضية التي يحبونها.
كوبوفيتــش،  أوندريــج  ويقــدم 
المتخصص بأمن تكنولوجيا المعلومات 

في شركة ”إسيت“ خمس نصائح خاصة 
لقّراء ”البيان االقتصادي“ تجنب عشاق 
الوقوع فــي هذه  حضــور األولمبيــاد 
المخاطر، والحصول على بطاقاتهم بكل 

أمان.

تأكد من تحديث نظام التشــغيل 1 
ومــن  بــك،  الخاصــة  والبرامــج 
اســتخدامك لحلول أمنية موثوقة 
تحميك مــن الهجمــات الخبيثــة أثناء 
التصفح أو التســوق عبــر اإلنترنت قبل 
البدء في محاولة الحصول على التذكرة.

األول، 2  الشــرط  اســتيفاء  بعد 
بإمكانك البدء في البحث عن 
التي تبيع  المواقع اإللكترونية 

التذاكر الخاصة باأللعاب األولمبية. وإذ 
ندرك وجــود الكثير من هــذه المواقع 
التمييــز بين الصحيــح منها  وصعوبــة 
واالحتيالي، فإن األسلوب األمثل لحماية 
نفسك من الخداع ومالك من السرقة هو 
بالعثــور على مــوزع معتمد في دولتك 
عبر قائمة البائعين الرسميين، وهي عبر 

شركة «دناتا» في الدولة.

إن قررت على أي حال تصفح 3 
بعض المواقع األخرى، ال تنس 
أيقونة  مــن ظهــور  التحقــق 
«القفــل األخضــر» في شــريط العنوان 
(حيث يكتب عنوان URL) في متصفح 
اإلنترنت الذي تستخدمه. ويشير وجود 
هــذه األيقونــة إلــى أن الموقع حاصل 

على شهادة مصادقة من سلطة ترخيص 
مختصة، مما يعني حماية بياناتك. وإن 
لــم تكــن هــذه األيقونة ظاهــرة، فإن 

سالمة بياناتك معرّضة للخطر.

بيــع التذاكــر على شــبكات 4 
التواصــل االجتماعي مســألة 
ولتجنب  المنظمون،  يحظرها 
تعرّضك ألي مشكالت أو إحراجات على 
أبواب المالعب، تجنب عمليات الشــراء 

عبر مثل هذه القنوات.

إن اشــتريت التذاكر بالفعل 5 
ومــن ثم عدلت عن رأيك، ال 
تحاول إعادة بيعها بنفســك. 
وبــدًال مــن ذلــك، اســتخدم القنــاة 

الرســمية التي أنشأها المنظمون على 
 rio2016.com الرســمية  صفحتهــم 
والتي تتيح لك كل التعليمات الالزمة، 
وفي حال بيعت التذاكر، ســتعاد إليك 

أموالك كلها دون أي تكاليف إضافية.
التــي  الفعاليــات  كل  أن  تذّكــر 
تســتقطب انتبــاه شــريحة كبيرة من 
مغريــة  أهدافــاً  تمّثــل  الجماهيــر 
للمجرمين الرقميين، فال تقع فريســة 
حيلهــم، وبــادر إلى حمايــة أجهزتك 
واســتخدم القنوات الرســمية واآلمنة 
للحصول على تذاكرك. وإال قد ينتهي 
بك المطــاف خالي الوفاض فتســرق 
أموالك، أو قد يحدث األسوأ من ذلك 
فتفقــد معلوماتك الحساســة وبيانات 

اعتمادك.



يريفــان عاصمة وكبرى مدن أرمينيا وواحدة من أقدم 
المدن التي أهلت بالسكان في العالم، تقع على ضفاف 
نهــر هــرازدان وهي مركــز الثقافة والصناعــة للبالد، 
وبقيت تســمى عاصمة ألرمينيا منذ العام 1918 وهي 

العاصمة الثالثة عشرة في تاريخ أرمينيا.
وتحولــت يريفــان من بلدة صغيــرة يقطنها بضعة 
اآلف فــي عهد القيصرية الروســية إلى حاضنة للثقافة 
والفنــون ومركــز صناعــي رئيــس، ومقــر للحكومة 
األرمينيــة. ومــرت بعمليــات تحول كبــرى، مع نمو 
االقتصــاد، وشــهدت نهضة عمرانية كبيــرة منذ أوائل 
العقد الماضي في األلفية الثالثة وكثرت فيها المطاعم 
والمحال التجارية والمقاهي بعد المرحلة السوفييتية. 
وبرزت أهمية يريفان إبان الفتح العربي العام 658 
بعــد الميالد حيث تحولت إلى معبــر تجاري للقوافل 
التجاريــة العربية القادمة مــن أوروبا في طريقها إلى 
الهنــد. وكانــت يريفان أيضا الجزء اآلمــن من مملكة 
بقرادوني قبل أن يجتاحها السالجقة األتراك. وتعرضت 
المدينــة للنهب والخــراب عندما اجتاحهــا تيمورلنك 
فــي العــام 1387 وأصبحت مركــزاً إداريــاً للخانة أو 
المملكــة المغولية. ولعبت أهمية اســتراتيجية حيث 
توالى العثمانيون والفرس الصفويون على حكمها خالل 
الحروب الطاحنة بين الجانبين. ونتيجة لهذه األوضاع 
أصبــح 80 % من ســكانها من المســلمين و20 % من 
األرمن. بحلول القرن العشرين نما عدد سكانها ليصبح 
29 ألف نســمة %49 منهم من التتار األزيريين و48% 
من األرمن و%2 من الروس. وفي العام 1902 تم ربط 
يريفان بعدد من المدن من خالل خط ســكك حديدية 

وفي السنة ذاتها تم إنشاء أول مكتبة. 

وهنالــك الكثير ممــا يجعل من أرمينيــا وجهة مثالية 
لمحبي الســياحة والسفر في المنطقة العربية، ال سيما 
منطقة المشــرق والخليج العربي، فهي أوالً وقبل كل 
شيء تقع على مسافة قريبة، ال تستغرق سوى ساعتين 
بالطائرة. فضالً عن ذلك، فهي تقع ضمن نفس المنطقة 
الزمنية أو بفارق ســاعة، ما يجعل الرحلة إليها ســهلة 

وخفيفة على الجسم.
فضــًال عن ذلك، تتجذر الثقافــة األرمنية عميقاً في 
التاريــخ العربــي الحديث، حيث يمثــل األرمن مكوناً 
مهمــاً من شــعوب عــدة بلدان فــي المنطقــة، وفي 
مقدمتهــا ســوريا ولبنان، إلــى جانب العــراق ومصر 
واألردن. ويخلــف هذا األمر إحساســاً عميقاً في نفس 

السائح العربي من تلك الدول بأنه يزور بعض األقارب 
في دولة مجاورة، ســيما وأن عــادات األرمن وأنماط 
حياتهم وأطباقهم وتصاميم مدنهم وقراهم تشــبه إلى 
حــد كبير أنمــاط الحياة والعــادات واألطباق والمدن 

والقرى في بلدان المشرق العربي.

رغــم أنــه هنالك جــزء كبير مــن المدينة تــم بناؤه 
حديثاً (خالل الحقبة السوفياتية)، تشكّل قلعة إريبوني 
القديمة إحدى أهم مناطق الجذب السياحية وهنالك 
أدلــة علــى أن القلعة ُوجــدت في هــذا المكان منذ 
ثالثة آالف عام على األقــل، والبناء الحالي المحفوظ 
بشــكل جيد هو أفضل مثال على نمط الهندسة خالل 
الحقبــة األورارتية في البلد.  وتقع دار األوبرا الخالبة 
فــي قلب المدينة، وهي مبنى جميــل ُيعتقد بأنه تم 
تصميمــه على طراز مبنــى األوبرا ســيمبر- أوبر في 
دريسدن. ويمكن لمحّبي الموسيقى عند سفرهم إلى 
يريفــان أن يتطّلعوا إلــى برنامج مكثف من الحفالت 
والعروض الموســيقية واألوبرا حيــث إن دار األوبرا 
تجذب اليوم أشــهر الموسيقيين والمطربين من أنحاء 
العالــم بفضل موقع أرمينيا كدولة صاعدة في منطقة 

جنوب القوقاز.
وتقــع العديد من مناطــق الجذب المهمة شــمال 
دار األوبــرا، كالحديقــة المدّرجة الفريــدة، وحديقة 

المنحوتات، ومتحف كافيسجيان. 
وتعتبــر الحديقة المدرجة (كاســكايد) مثاًال عصرياً 
مشابهاً للحدائق البابلية المعّلقة في األساطير القديمة، 
بينمــا حديقة المنحوتات القريبة هي حديقة واســعة 
تضم العديد من الشــالالت والمناظر المطّلة على جبل 

أرارات من أعلى نقطة فيها.
والمتاحف لها شعبية واسعة في يريفان، وأحد أكثر 
المتاحــف التي تتم زيارتها هــو متحف للمخطوطات 

القديمــة (ماتينــاداران) الــذي بني في العــام 1957. 
وفــي وقت الحق خالل فترة الســتينيات، تمت إضافة 
تماثيل كبيرة ألشهر العلماء األرمن على جهتي مدخل 
المتحف، مثل توروس روســلين، وأنانيا شيراكاســتي، 
وموفسيس خورينتاستي، وميختار غوش وفيرك. ويضم 
المتاينــاداران اليوم نحــو 17000 مخطوطة وأكثر من 

30000 وثيقة أخرى.

تذكر هذه الشــالالت بشالالت النهر، وقد تم إنشاؤها 
فــي ســبعينات القرن الماضــي أو مع بدايــة النهضة 
العمرانية الحديثة فــي يريفان، وهي عبارة عن صرح 
عظيــم يمكن الصعود إليه على ســاللم حجرية بيضاء، 
ويربــط صرح الشــالالت وســط يريفان مــع النصب 
التــذكاري للحرب األولى بينمــا تقع على القمة منصة 
تطــل على المدينــة والجبــل، ويحيط بالســاللم من 
الجهتيــن أحواض النباتات والورود وهناك أيضاً نوافير 

وأماكن استراحة على طول الساللم.

يريفان هــي مدينة تحب الموســيقى والغناء، ويقدم 
برنامــج دار األوبرا ترفيهاً عالي المســتوى وبأســعار 
مقبولة كافة أيام الســنة. وهنالك العديد من الحفالت 
التي تقــام في الحديقــة المدرجة وحديقــة األحباء، 
وهنالك أيضاً العديد من المهرجانات خالل العام التي 
تضيف البهجة في الشــوارع والحدائــق. محّبو األفالم 
سيستمتعون بشكل خاص بمهرجان المشمش الذهبي 

الذي يعقد كل عام في شهر يوليو. 
الحزام األخضر في يريفان هو سلســلة من الحدائق 
والمساحات المفتوحة التي تقدم فرصة االسترخاء في 
ظل طبيعة خالبة. والحدائق األكثر شعبية هي حديقة 

بابالفوك والحديقة الدائرية.

أينمــا كنت داخل المدينة يمكنك إيجاد مقهى، مطعم 
أو محل لبيع الوجبــات الخفيفة. المطاعم في يريفان 
تقدم كل شــيء مــن المطبــخ المحلي إلــى األطباق 
العالميــة. المطبــخ األرمني التقليــدي يضم مجموعة 
متنوعــة مــن األطباق الغنيــة. ال يمكــن تخيل مائدة 
أرمنيــة مــن دون المشــاوي األرمنيــة المفّضلة مثل 
كيوفتــا، وتولما، أو خاباما. هنالــك أيضاً طبق تقليدي 
اســمه خاش يتم تحضيره وتقديمــه بطريقة تقليدية 
وفريدة. ال تنســى خالل رحلتك إلى يريفان أن تتذوق 

الحلويات التقليدية مثل غاتا والبقالوة.
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إن كنــت تبحث عن التذكارات خالل الســفر إلى 
يريفان توجه إلى فيرنيســاج، وهو ســوق مفتوح 
في الهواء الطلق يعقد كل نهاية أســبوع في الجهة 
الشرقية من الساحل. ســتجد هنالك كل شيء من 
السجاد والفنون الفولكلورية إلى الرسوم والحلي. 
هنالــك أيضاً ســوق الفنــون الذي يشــكل فرصة 
ممتازة لشــراء بعض أعمال الفنانيــن والحرفيين 
المحلّيين.  الســجاد من اهــم الصناعات التقليدية 
فــي أرمينيــا وهنالك الكثيــر من المعــارض في 
المدينة تتخّصص بعرض الســجاد المصنوع يدوياً. 
وإن قمت بشــراء ســجادة قديمة احرص على أن 
يعطيــك البائع شــهادة تصدير مــن وزارة الثقافة 
كــي ال تتم مصادرة الســجادة فــي الجمارك عند 
مغادرتك للبالد. الســجادات الجديدة ال تستوجب 
أي شــهادة لكــن من األفضــل االحتفــاظ بإيصال 

الشراء.

العملــة المحليــة هــي الــدرام األرمنــي. تتم 
عمليات الشــراء والبيــع في المحــالت والمراكز 
التجاريــة بالعملــة المحليــة فقــط. التحويل من 

العمــالت األجنبيــة إلى العمليــة المحلية هو أمر 
ســهل حيث تتوافر محــالت الصرافة في كل مكان 
وفي العديد من المتاجر الكبرى ويمكنك استبدال 

أي عملة بالدرام بسهولة.
ال يوجــد عمولة إضافية عنــد تصريف العملة، 
وهنالك العديــد من المصــارف وأجهزة الصراف 
اآللي حيث يمكنك سحب المال وبطاقات االئتمان 
مقبولــة فــي المراكــز التجارية الكبــرى ومعظم 

المطاعم والمقاهي.
يمكنك التنقل في أرجاء يريفان بوســائل النقل 

العام أو التاكسي.
 يشــمل نظام النقل العام فــي المدينة المترو، 
والباصــات، والباصــات الكهربائيــة والتــرام. في 
وســعك أيضــاً االســتفادة من الشــبكة الواســعة 
ُتعتبــر  الصغيــرة.  الباصــات  أو  «للمارشــروتكا» 
المواصــالت العامة في يريفــان موثوقة وزهيدة 
نسبياً، إذ تغطي األجزاء المهمة من المدينة وتدير 
خدماتها بشــكل مكثــف ومنتظم. أمــا إذا أردت 
خياراً أقل ازدحاماً يمنحك المزيد من الخصوصية، 
فيمكنك ركوب سيارة تاكسي مجهزة بعّداد. فهذه 

األخيرة سعرها معقول ومتوافرة بكثرة.

■ سوق الفنون والحرف اليدوية  يستهوي السياح من مختلف الجنسيات

■ ابداع في المعمار

تقول إحدى النظريات أن اسم يريفان 
مشــتق من اســم الملك يرفاند الرابع 
القائــد األخيــر فــي أســرة أورونتيد 
أورارتيــان  قلعــة  مــن  أو  الملكيــة 
العسكرية في إيريبوني التي تأسست 
المعاصــرة.  يريفــان  مدينــة  عليهــا 
ويطــل جبــل آرارات، الــذي يعتقــد 
أن ســفينة نوح رســت عليــه، وتذكر 
القصص الشــعبية المتواتــرة أن نوح 
صرخ عندما انحسر الفيضان عن جبل 

آرارات يرفاتيس أي لقد ظهر!.

■ المعالم السياحية في يريفان تستهوي السياح العرب

مع اقتراب موســم إجازات العيد 
تبــدأ العائالت بالتخطيط للســفر 
الخــارج،  فــي  العطلــة  وقضــاء 
الطيــران على  وتتنافس شــركات 
تقديــم أفضل الخدمات والعروض 
للمســافرين. ونقــدم لكــم فيمــا 
يلــي مجموعة مــن النصائح التي 
تساعد للحصول على أفضل عروض 

الطيران.

البحث على مواقع شركات 1 
الطيران عن أفضل العروض
 بشكل مســتمر ومقارنة أسعارها 

والخدمات التي تقدمها كل منها.

معين، 2  بمطــار  التقيد  عدم 
 تختلف في بعــض األحيان
أسعار تذاكر الطيران تبعاً للمطار.

الحجــز المبكــر إذ يرتفــع 3 
اقترب  كلما  التذكرة  ســعر 

موعد
الســفر، لذلك ينصح الخبراء بحجز 
التذكــرة قبل 21 يومــاً من موعد 

السفر.

القابلــة 4  غيــر  الحجــوزات 
للتغييــر فــي حــال كنــت 
متأكداً مــن التاريخ الــذي ترغب 
بالسفر فيه ألن هذه األسعار تكون 

أرخص من غيرها.

الســفر والعــودة من نفس 5 
تذاكر  بحجز  ينصح  المطار، 
الذهاب والعــودة من وإلى نفس 
بالعادة تكون أرخص  المطار ألنها 

في حال تم اختيار مطار آخر.

ينصح باختيار الرحالت غير 6 
المباشرة والتي تتوقف مرة 
أو أكثر في بعض المطارات، فغالباً 
الرحــالت أرخص  ما تكــون هذه 
ثمناً من الرحالت المباشرة خاصة 

إذا كنت تمتلك الوقت.

اختيــار المطــارات األصغر 7 
علــى  للحصــول  حجمــاً، 
يفضــل  الســفر  عــروض  أفضــل 
الحجم  صغيرة  المطــارات  اختيار 
عــن  واالبتعــاد  والمغمــورة 

المطارات الكبيرة والمشهورة.

االرتبــاط 8  ملفــات  حــذف 
من علــى الكمبيوتر، ينصح 
بحــذف ملفــات االرتبــاط علــى 
مســتعرض اإلنترنت والتي تدعى 
بالكوكيز بعد زيارة مواقع شركات 
الطيران، حيث تبين أن بعض هذه 
الشركات ترفع أسعار تذاكر السفر 
بالنسبة لألشخاص الذين سبق لهم 

زيارة موقعها على اإلنترنت.

يوم الثالثاء هو أفضل األيام 9 
للحجز  حيث تعمل معظم 
شركات الطيران على تحديث نظم 
الحجز في الساعة السابعة بتوقيت 
غرينيتش من مســاء كل يوم ثالثاء 
الذي يعــد أقل يوم نشــاطاً بينما 
يميل المسافرون إلى شراء التذاكر 

خالل عطلة نهاية األسبوع.

السفر في يوم الثالثاء أو 10  
األربعاء حيث يعد يومي 
الثالثاء واألربعاء أقل أيام األسبوع 
ازدحامــاً في المطــارات كما أنها 
أرخــص األيــام للســفر، وينصــح 
بتجنب السفر خالل يومي الجمعة 

واألحد ألنهما األكثر ازدحاماً.

وصل ســعر برميل وقود الطائرات بحســب 
مؤشــر الوقــود الصادر عن االتحــاد الدولي 
للنقل الجوي «إياتا» خالل األســبوع الماضي 
إلــى 53.1 دوالراً للبرميــل بتراجع %20.4 

مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
واظهر المؤشــر أن أسعار وقود الطائرات 
تراجعت خالل الشهر الماضي بنسبة %10.8 
بالتزامــن مع أســعار النفط التــي تراجعت 

بشكل كبير خالل األسابيع األخيرة.
وأفاد مؤشــر «إياتا» بأن منطقة الشــرق 
األوسط وإفريقيا سجلت أقل سعر ليصل إلى 
51.9 دوالراً للبرميل، بتراجع وصلت نسبته 
إلــى 17.2% مقارنة مع الفترة نفســها من 

عــام 2015 فيما وصلت نســبة التراجع إلى 
10.2% خالل خالل الشهر الماضي.

وانخفــض ســعر برميل وقــود الطائرات 
في أوروبا بنســبة 20.7% إلى 53.5 دوالراً 
للبرميل وســجل تراجعاً بنسبة 9.3% خالل 
الشــهر الماضي، وفي منطقة آسيا والمحيط 
الهادي تراجعت األسعار بنسبة 17.9% إلى 
53.7 دوالراً وبلغــت األســعار فــي أميركا 
بتراجــع  للبرميــل  دوالراً   52.6 الشــمالية 
22%، وعلى مستوى منطقة أميركا الجنوبية 
والوسطى تراجعت األســعار بنسبة %21.5 

إلى 54.5 دوالراً للبرميل. 
األوســط  الشــرق  منطقــة  وتســتحوذ 

وإفريقيا على 7% فقط من حجم اســتهالك 
وقــود الطائــرات عالميــاً فــي حيــن تصل 
حصة أميركا الشــمالية إلــى 39% وأوروبا 
28% ومنطقة آســيا والهادي 22% وأميركا 
الجنوبية والوســطى 4% من حجم استهالك 

الوقود عالمياً.
وفــي تصريحــات ســابقة قــال االتحاد 
الدولــي للنقل الجوي اياتا إن فاتورة الوقود 
اإلجمالية لشــركات الطيران ســتتراجع إلى 
127 مليار دوالر خالل العام الجاري، ليشكل 
نحو 20% من إجمالي التكاليف التشــغيلية 

وذلك للمرة األولى منذ عام 2004
وانعكــس تراجــع أســعار النفــط علــى 

فاتورة وقــود الطائرات للناقــالت الوطنية 
التي تراجعت بنســب متفاوتة حيث أعلنت 
طيــران اإلمــارات في تقريرها الســنوي أن 
فاتــورة وقود الناقلة تراجعت بنســبة %31 
خالل الســنة الماليــة 2015 – 2016، لتبلغ 
19.7 مليــار درهم، إذ يشــكل الوقود حالياً 
26% من إجمالي التكلفة التشغيلية للناقلة، 

مقارنة بـ35% في السنة المالية الماضية.

 –



تحظى الســيارات القديمــة بحب الكثير 
مــن الناس الذين يرون فيها أموراً شــتى، 
تتــراوح من النوســتالجيا وذاكــرة األيام 
السعيدة، إلى استدعاء الحنين أليام ولت، 
أو رؤيــة ما هــو غريب بأعــراف اليوم، 
وأيــاً كان الهــدف من جولتنــا على عالم 
السيارات القديمة فإنها تجربة يرغب من 
عاشها أن يعيدها مرة أخرى، ويمكن لمن 
يرغب في القيام بهذه الرحلة عبر التاريخ 
أن يشــاهد أقسام الســيارات الكالسيكية 
فــي معارض الســيارات مثل معرض دبي 
الدولي للسيارات الذي يقام كل عامين، أو 
بكل بساطة أن يستقل سيارته إلى طريق 
الذيد في الشــارقة مقابل متنزه الشارقة 
الوطني المحاذي لمطار الشــارقة، حيث 
متحف الشــارقة للسيارات القديمة الذي 
افتتح ســنة 2008، وتم تحديث أســلوب 
العــرض وإعادة افتتاحه فــي عام 2013. 
ويعــرض أكثــر مــن 120 ســيارة قديمة 
مختلفة األنواع، ويعود تاريخ صنع أقدمها 
إلى عام 1915، وحتى فترة الســتينيات، 
باإلضافــة إلى الدراجات النارية والهوائية 
الكالســيكية. ويمكــن للزوار االســتمتاع 
بتاريخ الســيارات ومراقبــة تطورها من 

خالل النماذج المعروضة.
ويضــم المتحــف عــددا مــن الصور 
والوثائــق الخاصة بالســيارات المعروضة 
ومبنــى الورشــة المتكامل مــن الفنيين 
والمختصيــن لصيانة الســيارات القديمة 

وتجهيزها للعرض، األمر الذي يجعل 
مــن هذا النادي والمتحف ثروة لكل 

المهتمين بعالم السيارات. 
يضم المتحف خمسة أقسام يعرض 
كل منهــا مرحلة تاريخيــة من تطور 
صناعــة الســيارات، ويتيــح التعرف 
علــى تقنيــات عمل محرك الســيارة 

بشــكل عملي، كما يقدم المتحف أيضاً 
تجارب تفاعلية وأنشــطة ترفيهية لجميع 

الزوار من مختلف األعمار.
يتيــح التعرف عــن قرب علــى أنواع 
السيارات الكالســيكية ومواصفاتها. ومن 
األنــواع المعروضــة تجد ســيارات رولز 
وشفروليه،  ومرســيدس،  وفورد،  رويس، 

وبنتلــي وغيرهــا الكثيــر، كمــا يمكــن 
االطالع على المبتكريــن البارعين الذين 
كانــوا وراء إنتاجها والجهود الكبيرة التي 
بذلوهــا ليمنحــوا البشــرية أحــد أجمل 
وأهم االبتكارات التي أســهمت في تطور 

الحضارة اإلنسانية.
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عنــد الحديث عن التجــارب المميزة في 
قيــادة الســيارات ال بد من ذكر ســيارة 
الدفــع الخلفي جاغوار XE، األولى ضمن 
فئتها التي تم اســتخدام األلمنيوم بكثافة 
فــي تصنيــع هيكلهــا األحــادي. وبفضل 
هيكلهــا الخفيف وفائــق الصالبة، ونظام 
التعليق األمامي المزدوج الشــبيه بعظم 
الترقوة، والمحــور الخلفي ذي الوصالت 
الســيارة معايير  التكاملية، ترســي هذه 

مبتكرة لديناميكيات القيادة. 
وتســتكمل جاغوار XE اآلن تشــكيلة 
ســيارات الصالــون من جاغــوار، وتحتل 

.XJو XF المرتبة التالية بعد الطرازين
وتم تصميم XE باالعتماد على الخبرة 
العالمية لجاغوار في اســتخدام األلمنيوم 
في صناعة السيارات، إلى جانب تزويدها 
لتصبح   ،Ingenium الجديــد بالمحــرك 
أكثر ســيارات جاكوار كفاءة على اإلطالق 
مــع مســتويات ترشــيد اســتثنائية فــي 
اســتهالك الوقود وانبعاثات ثاني أوكسيد 
الكربــون CO2 بمعدل 75 ميًال للغالون، 

و99 غراماً للكيلومتر على التوالي. 
وتضم تشكيلة جاغوار XE طرازات:

تتميز ســيارة بيور بتصميم بسيط، وتضم 
مقاعد قماشــية عاليــة الجــودة، وأبواباً 
منحنياً  بكســوة ســوداء المعة، وإطــاراً 
 Riva محيطاً بلوحة العــدادات من طراز

.Hoop

مقاعد مكســوة بجلد توروس مع حواش 
متميزة دقيقة الثقوب. ويضفي األلمنيوم 
المزخرف على األبواب، واإلطار المنحني 
المحيــط بلوحة العدادات جمالية خاصة، 
بينمــا تحمــل عتبــات األبــواب وعجلة 
القيــادة الرياضية عالمــة R-Sport. وتم 
تعزيــز المظهــر الخارجي بجنــاح خلفي 
وفتحــات جانبية مؤطــرة بالكروم، فضالً 
عــن نظــام التعليق الرياضــي الذي يتيح 

مستويات تحكم أفضل.

تؤّمــن تســارعاً مــن 0 إلــى 60 ميالً في 
الســاعة خــالل 4.9 ثوان بفضــل محرك 
 V6 األســطوانات  سداســي  البنزيــن 

سوبرتشــارجد ســعة 3.0 لترات، والذي 
تــم توارثه مــن طراز F-TYPE الشــهير 

من جاكوار. 
وهي أكثــر موديــالت EX كفاءة من 
حيــث األداء بمقصورة ركاب مســتوحاة 
من عالم سباق السيارات. وتتميز المقاعد 
المصنوعــة مــن جلــد تــوروس بحواف 
قماشية ناعمة، كما تحمل عتبات األبواب 
 .S وعجلة القيادة الرياضية الجلدية شعار

مســتويات جريئة وعصريــة من الفخامة 
في مقصورة الــركاب، تتجلى في الفرش 

تــوروس، ودرزات  المصنــوع من جلــد 
الفســفورية  واإلنارة  الواضحة،  الحياكــة 
الزرقاء، وتأتــي المقاعد المكيفة بحواش 

تحوي ثقوباً.

تعد أكثــر موديــالت XE فخامة، وتضم 
مجموعة واســعة مــن خيــارات األلوان 
لجلود ويندسور الفاخرة بخطوط متعرجة 
تحــوي ثقوباً. كما تأتي لوحــة العدادات 

بكسوتين علوية وسفلية .

من األمور التي ال يوليها كثير من السائقين 
االهتمام الكافي مّســاحات الزجاج خاصة 
فــي األوقات التي يتشــكل فيهــا الضباب 
علــى طرقــات الدولــة وتتقلــص الرؤية 

لمسافات بسيطة.
وتعــد مّســاحات زجاج المركبــات جزءاً 
أساســياً وهاماً مــن عناصر الســالمة في 
المركبــات، لكنهــا قــد تتعــرض للخراب 
للظروف الجوية القاســية،  بســرعة نظراً 
حتى في حــال عدم االســتخدام. ويمكن 
تتلــف  أن  العاليــة  الحــرارة  لدرجــات 
المّســاحات وتقلــل مــن فعاليــة أدائها. 
لذا يجــب على الســائقين المواظبة على 

صيانة مركباتهــم وتفقدها وضمان كفاءة 
عمل المّســاحات وباقــي األجزاء األخرى 

الضرورية والهامة.
وفــي الوقــت الذي تشــهد فيــه مناطق 
أخــرى في العالم ثلوجا وأمطارا تســاهم 
في اتــالف مّســاحات الزجــاج، وبالتالي 
تشــكل خطرا على محدودية الرؤية على 
الطرقات، فــإن درجات الحــرارة العالية 
فــي دول الخليج لها نفس التأثير وبالتالي 
نفــس المخاطــر، ففــي الصيف ينشــف 
المطاط بشــكل كامل ويتصلّــب وهو ما 
يجعــل نتائــج التنظيف رديئة. ال ننســى 
البنفســجية والعوامل  أيضا األشعة تحت 

األخــرى كاألوزون التــي تؤثر ســلبا في 
البنيــة الكيميائية للمّســاحات مما يؤدي 

لعطبها.
ويتراوح العمر االفتراضي للمّساحات بين 
ستة أشــهر وســنة، وذلك حسب ظروف 

القيادة وجودة المّساحات. 
وتبدأ قصة مســاحات الزجــاج مع ماري 
أندرسون التي كانت في رحلة إلى مدينة 
نيويورك فــي شــتاء 1902، فالحظت أن 
ســائقها يجد صعوبة فــي المحافظة على 
نظافة زجاج السيارة األمامي من الصقيع 
الــذي تعّذرت معه الرؤيــة على الطريق، 
األمر الذي أعطاها فكرة اختراع ذراع من 

المطاط مركّبة تتحرك من جهة إلى أخرى 
على الزجاج لتنظيفه. 

ورغــم أن ماري ســّجلت بــراءة اختراع 
المّســاحات، إال أن شركات التصنيع وقتها 
لم تعتقد أنه اختراع يستحق البيع، ولهذا 
رفضت شراءه منها. ولكن، في عام 1920، 
وبعــد أن انقضــت فترة بــراءة االختراع 
كانــت  الســيارات،  صناعــة  وازدهــرت 
كاديالك أول شــركة ســيارات تجعل من 
اختراع أندرســون معياراً ثابتاً يتواجد في 
دبي - البيان جميع السيارات.  

اً 
يع 

اع 
من 
ولز

وبنتلــي وغيرهــا الكثيــر، كمــا يمكــن 
االطالع على المبتكريــن البارعين الذين 
كانــوا وراء إنتاجها والجهود الكبيرة التي 
بذلوهــا ليمنحــوا البشــرية أحــد أجمل 
وأهم االبتكارات التي أســهمت في تطور 

اإلنسانية الحضارة

وتعــد 1   1915 موديــل  دودج 
متحــف  فــي  ســيارة  أقــدم 
القديمة. وتمتاز  للســيارات  الشارقة 
حشــوة مقاعــد الســيارة بأنهــا من 
الطبيعية ويمكن تشــغيلها  األليــاف 

بالطريقة اليدوية.

مرســيدس بنــز 600 بولمــان 2 
موديــل 1969 انتج منها 2677 
ســيارة فقط وتعود ملكيتها لصاحب 
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
القاســمي عضو المجلس األعلى حاكم 
الشارقة.  وطرحت أول سيارة من 
هذا الطراز عــام 1963، تناقص 
إنتاج الســيارة بشــكل ملحوظ 
خالل أزمة البترول التي حدثت 
الســبعينيات، ومنــذ ذلك  فــي 
الحيــن لم تصنع «مرســيدس 600» 

إال عند الطلب.

بيدفــورد موديــل 1969 التي 3 
كانــت تســتخدم فــي دولــة 
اإلمارات لألغراض العســكرية: تعتبر 
شــاحنة مــن فئة طــراز آر ال، حيث 
إلــى 1969،  تاريــخ صناعتها  يعــود 
وهــي بريطانية الصنع وتتكون من 6 
إسطوانات، وبسرعة قصوى  70 ميـال 

في الساعــة.



 إعداد: عبدالله عبدالكريم - عرافيك: حسام الحوراين

أظهرت تقارير عاملية قامت بها رشكات متخصصة يف الشبكات 
والخدمات املهنية منها عىل سبيل املثال رشكتا «يب دبليو يس» 

و«سيسكو» األمريكيتان، أن مستقبل التجارة اإللكرتونية يتوجه نحو 
تكثيف املقاطع املرئية عىل اإلنرتنت، نظراً للنتائج التي بينت أن 
غالبية املستخدمني املشرتكني عىل الشبكات وخدمات البيانات 

يفضلون متابعة ومشاهدة املنتجات الجديدة عرب الفيديوهات عوضاً 
عن الصور التعن الصور التقليدية.

7.4
مليارات نسمة العدد 
املقدر إلجاميل سكان 

العامل بعد 2020 ما يزيد 
فرص ومستقبل التجارة 

اإللكرتونية.

ي

5.4
مليارات نسمة عدد 
مستخدمي الهواتف 
الذكية النقالة املتوقع 
بعد أربعة أعوام من 

50%اآلن عىل مستوى العامل.
وأكرث من سكان العامل سوف 

ينخرطون يف استخدام اإلنرتنت 
النقال عرب األجهزة الذكية بحلول 

.2020

%92
من املستخدمني للهواتف 

الذكية النقالة خارج الواليات 
املتحدة سيقضون جل أوقاتهم 

مبشاهدة الفيديوهات عىل 
اإلنرتنت.

 إعداد: عبدالله عبدالكريم - عرافيك: حسام

%82
من رصيد املشرتكني بخدمات 

البيانات الخلوية داخل 
الواليات املتحدة سوف يرصف 

عىل متابعة الفيديوهات 
الجديدة.

%53
من سكان منطقة الرشق 

األوسط يقومون بالتسوق عرب 
اإلنرتنت مبعدل مرتني يف الشهر 

كحد أدىن.

ين
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أعلنت مجموعة إيه بي مولر ميرســك 
الدنماركية للشحن والنفط أمس تراجع 
صافــي أرباحها خالل الربــع الثاني من 
العــام الجــاري إلــى ١١٨ مليون دوالر 

بسبب انخفاض أسعار الشحن والنفط.
وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح 
بقيمــة ١٫١ مليــار دوالر خــالل نفس 

الفترة من العام الماضي.
التنفيذي للشركة سورين  وقال الرئيس 
سكو: «هذه النتائج غير مرضية» مضيفاً 
أن إجــراءات خفض النفقات ســاهمت 
فــي «تخفيــف آثــار ظروف الســوق 
السلبية». وذكرت المجموعة التي تدير 
شــركة ميرســك الين، وهي أكبر شركة 
لشحن الحاويات في العالم أن متوسط 
أســعار الشــحن تراجعت بنسبة ٢٤ ٪ 
مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وعادت شــركة «ميرســك أويل» وهي 
الفــرع المســؤول عــن النفــط والغاز 
تحقيــق  إلــى  بالمجموعــة  الطبيعــي 
األربــاح، رغــم انخفاض أســعار النفط 
بنســبة ٢٥ ٪ مقارنــة بالربع الثاني من 
عــام ٢٠١٥، ويرجــع الســبب في ذلك 
جزئيــاً إلى إجــراءات خفــض النفقات 
ستوكهولم - د ب أ وزيادة اإلنتاج.  

قال اتحاد مصنعي السيارات في الصين أمس 
إن مبيعات السيارات في البالد قفزت بنسبة 
٢٣٪ إلى ١٫٩ مليون ســيارة في يوليو مقارنة 
مع مســتواها قبل عام لتســجل أسرع وتيرة 

نمو شهرية في ٣ سنوات ونصف السنة.

وهــذا هــو أعلــى معــدل نمو شــهري 
للمبيعــات منــذ ينايــر ٢٠١٣ ويتجاوز 

البالغة نسبته ١٤٫٦٪  الســنوي  االرتفاع 
الذي ســجلته المبيعات في يونيو وآخر 

بنسبة ٩٫٨٪ في مايو.

وقال االتحاد في إيجاز صحافي في بكين 
إن المبيعــات زادت ٩٫٨٪ فــي األشــهر 
الســبعة األولــى مــن ٢٠١٦ مقارنة مع 
مســتواها قبل عام مع نمو الطلب وفي 
يناير قال االتحاد إنه يتوقع نمو مبيعات 

السيارات بنسبة ٦٪ هذا العام.

 أعلنــت فولكســفاغن  أمــس مزيداً من 
التراجع في مبيعات طرزها الرئيسية، في 
الوقت الذي تكافح فيه الشــركة للخروج 
مــن فضيحــة التالعب فــي قيــم عوادم 

سياراتها التي تعمل بالديزل.
وفي صدارة األسواق التي شهدت تراجعاً 
فــي حجــم المبيعــات جاءت األســواق 
األميركيــة التــي تراجعت فيهــا مبيعات 
الشــركة ٨٫١ ٪ وكذلك األسواق األلمانية 

التــي تراجعت فيها المبيعات ١٥٫٦٪ فيما 
تراجعــت المبيعــات ٢٥٫٤ ٪ فــي أميركا 
الجنوبية. وقالت أكبر الشركة أن مبيعات 
طرزهــا الرئيســية مثل جولف وباســات 
وتيجــوان وجيتــا انخفضــت ١٫٨ ٪ يوليو 
إلى ٤٤٩١٠٠ ســيارة مقارنة بنفس الشهر 
٢٠١٥.وأقرت فولكســفاغن في ســبتمبر 
الماضــي بأنهــا قامت بتثبيــت برمجيات 
نتائــج اختبارات  التالعــب فــي  بهــدف 
العوادم في قرابة ١١ مليون ســيارة تعمل 

بالديزل من إنتاجها في العالم.

«بيم»  «مايكروســوفت» خدمة  اشترت 
المتخصصــة فــي بــث جــوالت ألعاب 
الفيديــو علــى االنترنــت، بحســب ما 
كشــفت المجموعتــان ومن شــأن هذه 
الصفقة التي لم يكشــف عــن تفاصيلها 
«مايكروســوفت»  تســاعد  أن  الماليــة 
علــى منافســة منصــات أخــرى تعتمد 
تقنيــة البث التدفقي فــي مجال ألعاب 
الفيديــو، من قبيــل «تويتــش» التابعة 
التابعة  ل«أمازون» و«يوتيوب غيمينغ» 

لـ «غوغل/ ألفابت».
وتقــدم «بيم» التي تتخذ في ســياتل 
مقــرا لهــا «خدمــة ابتكاريــة وتفاعلية 
عززت من استخدام تقنية البث التدفقي 
في مجال العاب الفيديو وارتقت بها من 
تجربة سلبية يتم في إطارها التفرج على 
الــدورات والتعليق علــى أداء الالعبين 
إلــى أخــرى تفاعليــة تســمح للمتفرج 

بالمشــاركة في الوقت الفعلي»، على ما 
قال تشــاد غيبسون أحد المسؤولين عن 
قسم ألعاب الفيديو في «مايكروسوفت 
اكس بوكس اليف» في رســالة نشــرت 

على مدونة المجموعة.
وقــال غيبســون «مع بيــم ال نكتفي 
بالتفرج على العبينا المفضلين بل نلعب 
معهم» مشــيراً إلــى أن هــذه الصفقة 
«تدعــم التزامنا جعل اكس بوكس اليف 

أكثر انفتاحاً ومتعة».
وأكد سالسامندي أن األمور لن تتغير 
على الفور بالنسبة إلى مستخدمي «بيم» 
البالغ عددهم ١٠٠ ألف والذين جذبتهم 
الخدمــة منــذ إطالقها في بدايــة العام 
وسيبقى في وســعهم استخدام التطبيق 

مع أي لعبة يريدونها وعلى أي منصة.
وتعتبر تقنية البث المباشــر لجوالت 
ألعــاب الفيديو التــي يتنافس فيها عدة 
العبين سوقا طور االزدهار تهيمن عليها 

حاليا «تويتش».

وصــل حجــم المبيعات العالمية لشــركة 
«علي بابــا» الصينية خــالل الربع المالي 
الثاني بين شهري أبريل ويونيو ٢٠١٦ إلى 

١٦٥ مليون دوالر.
وأعلنت الشــركة اإلحصــاءات الخاصة 
العالــم، والتي  بمبيعاتهــا على مســتوى 
أوضحت زيادة في حجم المبيعات بلغت 

نســبتها ١٢٣ ٪ مقارنة بالفترة نفسها من 
العام الماضي.

وكانت الشــركة التي أسسها الملياردير 
جــاك مــا معروفــة في عــدد مــن بقاع 
العالم العتمادها سياســة البيع عبر شبكة 
اإلنترنت، لكنها كانت تواجه صعوبات في 

بعض األسواق خاصة األميركية.
ويقــول محلل األداء االقتصادي هاكون 
هيلغســن «ينبغــي على المســؤولين في 

الشــركة أن ينظروا إلى األمــام ويقوموا 
بالتخطيــط لعشــرين أو ثالثين ســنة في 
المســتقبل بالنســبة لألســواق العالمية، 
وذلــك رغم الفــرص الكبيــرة الموجودة 
في الصيــن لتحقيق األرباح». وأســهمت 
مبيعات شــركة الزاده السنغافورية والتي 
تعمل في البيع عبــر اإلنترنت بجزء كبير 
من حجم مبيعات علي بابا التي اشــترتها 

منتصف أبريل الماضي. 

قرر بنك صغير فــي جبال األلب البافارية 
فرض رســوم على العمالء األثرياء مقابل 
إيــداع أموالهــم في البنــك، عقب خفض 
البنــك المركزي األوروبــي معدل الفائدة 

للنطاق السالب.
وقــال جوزيــف يول عضو مجلــس إدارة 
أمس   «Raiffeisenbank Gmund» بنك
إنه ســوف يطبق رسوماً ٠٫٤٪ على ودائع 
الحســابات الجارية التي تتجاوز ١٠٠ ألف 

يورو بدءاً من ســبتمبر حيث يعتبر وجهة 
واألثرياء  المشاهير  والرياضيين  للممثلين 

في البالد.
ومررت عــدة مصــارف ألمانية معدالت 
البنــك  التــي فرضهــا  الســالبة  الفائــدة 
المركزي األوروبي على الشركات التجارية 
والمؤسسات االستثمارية لكن فرض رسوم 
علــى ودائع األفراد مثــل أمراً غير محبب 
برلين - رويترز للبنوك. 

قضــى األميركيــون ٨ مليــارات ســاعة 
ضائعة فــي الزحام المــروري في العام 
أجرتها شــركة  الماضــي، وفق دراســة 
انريكــس لتحليــل الطرق، غيــر أن هذا 
قد ال يكون األســوأ بالنسبة لبقية أنحاء 
العالــم.  تقــع مدينــة بروكليــن ضمن 
العشــرة األوائل بين المــدن األميركية 
في ساعات الزحام المروري وفق مؤشر 
توم توم للمرور الذي يرصد الظاهرة في 

٢٩٥ دولة لتحديد أيها أكثر زحاماً.

يحدد مؤشــر توم توم مســتوى الزحام 
لكل دولة، الذي يمثل الساعات الضائعة 
فــي الزحــام المــروري مقارنــة بزمن 
الرحلة األصلي، وأظهر المؤشر أن مدينة 
مكسيكو سيتي األميركية هي األسوأ في 
قائمــة ٢٠١٦، حيــث يقضي الســائقون 
ساعات أكثر وراء عجالت القيادة بنسبة 

٥٩٪، أو ٢١٩ ســاعة إضافيــة كل عــام. 
واحتلــت بانكــوك المركــز الثانــي في 
ســاعات الزحام المروري على المؤشر، 
وتعتبر أسوأ مدن العالم في المرور في 
المساء. يمكن أن يقضي السائقون وقتاً 
إضافيــاً يزيد بنســبة ١١٤٪ في الزحام، 
بينما ســاعات الذروة الصباحية األفضل 
نســبياً حيــث تصــل الســاعات الزائدة 
إلــى ٨٥٪. تمثل تلــك األرقام ٦١ دقيقة 
إضافية في القيادة يوميا كل سائق، غير 
أن الزحام المروري بالنســبة للسائحين 
يعتبر من معالــم المدينة خاصة عندما 

يستخدمون التوك توك.

يبلــغ الزحــام المــروري فــي العاصمة 
التركيــة ذروتــه أيضاً في المســاء حيث 
يقضي الســائقون وقتاً زائــداً في الزحام 
%94. ويقدر مؤشــر توم توم أن الزحام 
المروري مســؤول عن ضياع 178 ساعة 

لكل شخص سنوياً.
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قصفــت طائــرات التحالف العربــي لليوم 
الثاني على التوالي المعســكرات الرئيسية 
المكلفــة بحمايــة االنقالبيين فــي صنعاء 
وشــنت 70 غــارة جوية دمرت عشــرات 
المواقع من بينها معســكر فج عطان الذي 
يتــم قصفه للمرة األولى منذ ثالثة شــهور، 
كما تم تدمير الجســر الرئيسي الرابط بين 
صنعاء والحديدة والذي تتخذه قوات التمرد 
استقدام  العسكرية، وسط  التعزيزات  لنقل 
الرئيــس المخلوع قوات الحرس الجمهوري 
من ذمار إلى صنعاء تحســباً لهجوم وشيك 
لقوات الشــرعية علــى العاصمة، في وقت 
حققت قوات الشــرعية انتصاراً استراتيجياً 
في تعز بتحرير تلــة الصالحين، إضافة إلى 
تقــدم نوعي على جبهــة الصبيحة في لحج 

وصد هجوم للتمرد في الضالع. 
وشــن طيران التحالف أكثر من 70 غارة 
علــى مواقع مختلفــة لالنقالبيين الحوثيين 
وقــوات الرئيــس المخلــوع فــي صنعــاء 
ومحيطهــا ومواقــع في محافظــات صعدة 
وحجــة حيث اســتهدف المجمع الرئاســي 
فــي جنوبي العاصمة ومعســكر الحفاء في 
شرقيها ومنطقة فج عطان ومعسكر القوات 
الخاصة في منطقة الصباحة غربي المدينة. 
واستهدف التحالف بسلسلة من الغارات 

الجمهوري  الحــرس  معســكرات  العنيفــة 
المواليــة للرئيس المخلوع في منطقة بيت 
دهــرة على طريــق نهم صنعاء ومعســكر 
الحرس في الفريجة التابعة لمديرية ارحب 
وقاعدة الصمع العســكرية المشــرفة على 

مطار صنعاء.

ودمر طيــران التحالــف بإحــدى الغارات 
جســر الدرجة على طريق صنعاء الحديدة، 
بمديريــة صعفان غربــي العاصمة، ما أدى 
إلــى قطــع الطريــق الرئيس الرابــط بين 
صنعــاء والحديدة. ويســتخدم االنقالبيون 
طريق الجســر لنقل التعزيزات العســكرية 
بين المحافظتين. وشــن الطيران غارة على 
جسر باب الشق، بمديرية بني سعد التابعة 
لمحافظــة المحويــت، مــا أدى إلى إغالق 

جزئي للطريق.
واســتهدف التحالــف مواقــع وأهدافــاً 
للحوثيين وقوات صالــح، في مديرية نهم، 
شرقي صنعاء، بالتزامن مع تواصل المعارك. 
ومــع اســتمرار حالــة الذعر في أوســاط 
االنقالبيين وإقامــة المتارس والخنادق في 
مناطق ارحب وبيت دهرة شــنت مقاتالت 
التحالــف عدة غارات علــى مواقع مختلفة 
لالنقالبييــن فــي محافظة صعدة شــملت 
مديريات سحار والمالحيظ ومساقين وباقم 
وشــدا القريبة من الحدود من الســعودية 

والتي تستخدم كمنطلق لمهاجمة األراضي 
السعودية. 

وفــي محافظــة حجــة شــنت مقاتالت 
التحالف سلســلة من الغارات على منطقة 
المــزرق، ومديرية حرض المنفذ الحدودي 
مــع الســعودية ومعســكر اللــواء 25 في 

مديرية عبس.

مــن جهــة اخــرى، كشــفت تقاريــر عــن 
اســتدعاء الرئيــس المخلــوع قــوات مــن 
الحرس الجمهــوري الموالية له الى صنعاء 
وســط حالــة اســتنفار أمني غير مســبوق 

للميليشــيات االنقالبية مع اســتمرار تقدم 
العاصمة.  المقاومة والجيش الوطنــي نحو 
ورصد شــهود اســتقدام صالح قــوات من 
الحــرس الجمهوري مــن محافظة ذمار الى 
صنعــاء لتعزيز قواتــه فــي مواجهاتها مع 
قوات الجيش الوطني والمقاومة الشــعبية 
التي أكــدت أنها باتت تســيطر اليوم على 
غالبية األراضي والمواقع االســتراتيجية في 

مديرية نهم المتاخمة للعاصمة.

فــي تعــز، اســتعادت المقاومة الشــعبية 
والجيــش الوطنــي فــي جبهــة الشــقب 

تلــة الصالحيــن في جبل صبر، وأســفرت 
االشــتباكات التي دارت عن مقتل خمسة 

من ميليشيات الحوثي.
وشــهدت جبهــة الصلــو جنوبــي تعز، 
اشــتباكات ومعــارك كــر وفر بيــن قوات 
الحوثــي وصالح.  الشــرعية وميليشــيات 
وتمكنت قوات الجيــش الوطني من إلقاء 
القبض على الشيخ المتحوث حزام الصلوي 
شــيخ قرية العكيشــة في مديريــة الصلو. 
وفي الجبهة الشرقية لمدينة تعز، احتدمت 
المعــارك لليوم الثاني علــى التوالي، فيما 
طهرت المقاومة عمارة عبدالواحد صالح، 
الكائنة في جبهــة الجحملية، من القناصة 

الذين كانوا يتمركزون فيها.

في الســياق، قتل ما ال يقل عن 23 مسلحاً 
من الميليشــيات في سلسلة غارات جوية 
مكثفة شــنتها مقاتالت التحالــف العربي 
علــى تجمعاتهــم فــي محافظــة الجوف. 
وقال الناطق باســم المقاومة الشعبية في 
محافظــة الجــوف، عبدالله األشــرف، في 
تصريــح صحافي، إن ما ال يقل عن 23 من 
ميليشــيات الحوثي وصالح لقوا مصرعهم، 
في قصف شنته مقاتالت التحالف العربي 
وعلى نحــو مفاجئ اســتهدف تجمعاتهم 
المتمركزة في منطقة المتون بالمحافظة.

وأضــاف األشــرف أن مقاتلــي الحوثي 

وصالح شــنوا هجومــاً كبيراً علــى مواقع 
الشــعبية  والمقاومــة  الوطنــي  الجيــش 
بمنطقة المتون، إال أنه تم كســر هجومهم 
وقتــل عــدد منهم وتدمير عتاد عســكري 

تابع لهم.

فــي األثنــاء، قالت قيادات فــي المقاومة 
الجنوبيــة بالصبيحــة ان قــوات المقاومة 
تقدمت أكثر من ثالثة كيلومترات شــرقي 
مدرســة كهبــوب. وبهــذا التقــدم تكون 
المقاومــة ضيقــت الخنــاق علــى عناصر 
الميليشيات في الجبال المحيطة بكهبوب.

وتصــدى الجيــش الوطنــي والمقاومة 
الشــعبية، لهجوم عنيف شــنته ميليشيات 
الحوثي وصالــح االنقالبية، على قرية رمة 
غربــي منطقــة مريــس التابعــة لمديرية 
قعطبة في محافظــة الضالع. وقال قيادي 
فــي المقاومــة ان عناصــر الميليشــيات 
حاولوا التسلل الى القرية من مواقعهم في 
المعصر وناصة، وتصدت قوات الشــرعية 
ببسالة وافشلت هجومهم وكبدتهم خسائر 

في األرواح والمعدات.
وفــي منطقة كريــس، دكــت مدفعية 
الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مواقع 
الميليشــيات في مناطق مريس والشــبكة 
والتهامي، رداً على محاولتهم التســلل إلى 

إحدى قرى المنطقة.

■ مقاتل من الشرعية يطلق قذيفة على موقع للتمرد في تعز  |  تصوير: أحمد الباشا
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أكــدت مصــادر في الطائفــة البهائية في اليمــن ان األمن القومي 
الــذي يديره االنقالبيون اعتقل 60 شــاباً وفتاًة بينهم 30 من اتباع 
الطائفــة البهائية ومنهــم أطفال أعمارهم بين عشــرة و15 عاماً. 
وقالــت المصادر ان عناصــر المخابرات اقتحمت مؤسســة «يمن 
جود» واعتقلت كل الشــباب والبنــات واألطفال والمدربين الذين 
كانــوا فيها وقدموا مــن مختلف المحافظات للمشــاركة في ختام 
اعمــال البرنامج الثقافي للملتقى الشــبابي الذي تنظمه مؤسســة 

«نداء للتعايش».

تشهد العاصمة السعودية الرياض اجتماعاً 
خماسياً يضم وزراء ومسؤولين من دولة 
والمملكة  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
المتحدة  والواليــات  الســعودية  العربية 
وروســيا وبريطانيــا بحســب ما كشــف 
مســؤول حكومي كبير لـ«البيــان»، الفتاً 
إلى أن االجتماع ســيبحث أســس الجولة 
المقبلة مــن المحادثات، في وقت اكدت 
السياســية  والقوى  والتنظيمات  األحزاب 
المؤيدة للشرعية  الجنوبي  الحراك  وقوى 
فــي اليمــن، ان حضور اي نائب جلســة 
مجلــس النــواب التــي دعــا االنقالبيون 
لعقدهــا اليوم، يعد شــريكاً فــي التمرد 
وسيكون تحت طائلة المساءلة القانونية. 
يمنيــة  حكوميــة  مصــادر  وقالــت 
لـ«البيان» ان ترتيبات عقد لقاء خماســي 
لــوزراء خارجيــة اإلمارات والســعودية 
وبريطانيا  وروســيا  المتحدة  والواليــات 
اســتكملت في العاصمة السعودية حيث 
ســيقف االجتمــاع المقرر هذا األســبوع 
امــام األزمة اليمنية والســبل السياســية 
لحلهــا وفقــاً لقــرارات مجلــس األمــن 
الدولــي والمبادرة الخليجية ودعم جهود 
المبعــوث الخاص باليمن اســماعيل ولد 
الشــيخ احمد الذي يحضــر لجولة قادمة 
من المحادثات في نهاية الشــهر المقبل. 
وحســب المصادر فإن اللقــاء هو امتداد 
للقــاء الرباعــي الذي عقد فــي العاصمة 
البريطانية الشهر الماضي لوزراء خارجية 
اإلمارات والســعودية والواليات المتحدة 
وبريطانيــا والــذي وضــع أســس الحــل 
السياســي وتطبيــق قرار مجلــس األمن 
الدولي من خالل انسحاب االنقالبيين من 
المدن وتســليم األسلحة قبل الدخول في 

تشكيل حكومة شراكة وطنية.

في األثناء، أكدت األحــزاب والتنظيمات 
والقوى السياســية وقوى الحراك الجنوبي 
والشــباب والمرأة المؤيدة للشرعية في 
اليمن، ان حضور اي نائب جلســة مجلس 

االنقالبيــون لعقدها  التي دعــا  النــواب 
اليــوم، يعد شــريكاً في التمــرد وخيانة 
الشرعية وســيكون تحت طائلة المساءلة 

القانونية.
وذكــرت األحــزاب في بيان مشــترك 
أن مــا تقــوم بــه ميليشــيات الحوثــي 
وصالــح من اعمال وتحــركات تهدف الى 
تعزيز ســلطتها االنقالبيــة، ضاربة عرض 
الحائــط بكل المرجعيات الحاكمة لعملية 
االنتقال السياســي فــي اليمن، مؤكدة أن 
القوى السياســية ترفض رفضاً قاطعاً تلك 
األعمــال مثلمــا رفضــت االنقــالب على 

الشــرعية الدســتورية، وتدعو كل أعضاء 
مجلس النواب من كافة القوى السياســية 
والمســتقلين الــى رفض تلــك الخطوات 
وإدانتهــا. كما تدعو الشــعب اليمني الى 
رفض ذلك العمل المســتهتر بكل الثوابت 

الوطنية.

وجــددت األحــزاب والقــوى السياســية 
التزامهــا الكامل بمرجعيات  التأكيد على 
المبــادرة  االنتقاليــة، الســيما  العمليــة 
الخليجيــة وآليــة تنفيذهــا، والتي حلت 

محــل الترتيبــات الدســتورية والقانونية 
القائمة عــدا ما أحالت اليــه صراحة من 
نصــوص واحــكام الدســتور، ومخرجات 

مؤتمر الحوار الوطني.
واكــدت تمســكها بخيــار الســالم 
اســاس  علــى  والمســتدام  العــادل 
المرجعيــات المتفق عليها، والمتمثلة 
بقــرار مجلس األمن 2216 والقرارات 
ذات الصلــة، المبادرة الخليجية وآلية 
تنفيذهــا، ومخرجات مؤتمــر الحوار 
الوطني لتجنيب شعبنا ويالت الحرب 

والدمار والتشريد. 

■ عائلة يمنية في خيمة مؤقتة خارج صنعاء   |  اي.بي.ايه

عقــد فــي العاصمة الســعودية الريــاض، االجتماع الخامس لمكتب تنســيق 
المســاعدات اإلغاثية واإلنســانية المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي 
للجمهوريــة اليمنيــة، بحضــور ممثلي اللجــان اإلغاثية واإلنســانية من دول 

المجلس.
وناقــش االجتماع الــذي حضره وزير اإلدارة المحلية رئيــس اللجنة العليا 
لإلغاثة عبدالرقيب فتح، خطة توزيع اكثر من 750 الف ســلة غذائية في 17 

محافظة مقدمة من مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية. 
واســتعرض االجتمــاع تقريــراً مفصًال عــن الوضع اإلنســاني واإلغاثي في 
المحافظــات المتضــررة، واالحتياجــات اإلنســانية، والمســاعدات الغذائية 
واألدوية والجانب التعليمي، وابعاد األزمة اإلنســانية التي تعانيها محافظات 

اليمن ككل.
وأكــد الوزيــر عبدالرقيب فتح، ضرورة تنســيق الجهود وزيــادة الكفاءة 
لمواجهــة التحديــات التي تواجه تقديم المســاعدات اإلنســانية، موضحاً أن 
اللجنة العليا لإلغاثة تعمل مع مكتب تنســيق المساعدات لتبادل المعلومات 

وتسيير األعمال اإلغاثية بصورة سليمة وتجنباً ألي تقصير.
ونقل شــكر القيادة السياســية، والحكومة اليمنية لمكتب تنسيق المساعدات 
اإلنسانية بدول مجلس التعاون الخليجي، على وقوفهم الدائم مع الشعب اليمني 
فــي األزمة التي يعيشــها، جراء العدوان الغاشــم والحصار الجائــر الذي تفرضه 
الرياض - سبأنت ميليشيات الحوثي وصالح االنقالبية على عدد من المدن. 

أعلنت السلطات السعودية اســتعادة ثالث سيدات، وسبعة أطفال من لبنان، 
قبل ســفرهم إلى ســوريا «لاللتحاق بمناطــق الصراع كونهــن يحملن الفكر 

التكفيري».
وأوضــح الناطق األمني لوزارة الداخلية الســعودية في بيان لها أن وحدة 
البالغــات األمنيــة التابعــة للوزارة تلقــت االثنيــن الماضي بالغــاً من أحد 
المواطنيــن يفيد فيه بمغادرة زوجته المملكة، ومعها ثالثة من أبنائهما، يبلغ 
عمر أكبرهم عشر سنوات فيما يبلغ عمر األصغر سنتين. وأشار الناطق إلى أن 
البالغ أفاد بأنه يرافق الزوجة اثنتان من شقيقاتها إحداهن بمعيتها أربعة من 

أبنائها أكبرهم يبلغ من العمر ست سنوات، وأصغرهم يبلغ من العمر سنة.
وقــال: «اتضح من المتابعــة مغادرة المذكورين المملكــة، ووصولهم إلى 
بيــروت وعلى ضوئــه جرى التنســيق الفوري مــع الســلطات المختصة في 
جمهورية لبنان، بما مكن الجهود المكثفة من اعتراض شــروعهم في مغادرة 
لبنان باتجاه ســوريا، والمحافظة على ســالمتهم وخاصة األطفال الذين كانوا 

بمعيتهم».
وأوضــح أنه تم اســتعادتهم جميعاً إلــى المملكة أول مــن أمس، بعد أن 
أخضعــوا للفحوصات الطبية الالزمــة، حيث جرى ترتيب رعاية األطفال، فيما 
ســيتم إحالة النســاء إلى الجهات العدلية التخاذ اإلجراءات النظامية بحقهن، 
جدة- كونا والتحقيق في مالبسات ودوافع سفرهن. 

الرئيــس  نائــب  أكــد 
الركن  الفريــق  اليمنــي 
صالــح  محســن  علــي 
السياســية  القيــادة  أن 
كافة  بذلتــا  والحكومــة 
الجهود وقدمتا التنازالت 
الكويت  مشــاورات  في 
إلنجاحها حرصاً منها على 
وســعياً  اليمنيين  دمــاء 
للتخفيــف مــن معانــاة 
المواطــن الــذي يــرزح 
تحت وطأة األزمات التي 
االنقالبيون.  بها  تســبب 
لقائه  وقال األحمر خالل 
ان  المحافظين  من  بعدد 
بإرادة  مســنودة  الدولة 
في  وماضيــة  اليمنييــن 
اســتكمال تحريــر البالد 
مــن قبضة الميليشــيات 
دور  مثمنــاً  االنقالبيــة، 
العربي  التحالــف  جهود 

في دعم الشرعية.
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دعا وزير الخارجية األلماني فرانك فالتر 
شتاينماير، إلى مساعدة إنسانية بإشراف 
األمــم المتحدة لمدينة حلب الســورية 
المحاصرة، وقال إن مهلة ثالث ســاعات 

غير كافية.
وكان الجيــش الروســي قد تعهد بوقف 
يومــي إلطــالق النــار لثالث ســاعات 

للسماح بوصول المساعدات اإلنسانية.
وقــال مســؤول بــارز بقطاع الشــؤون 
اإلنســانية باألمم المتحــدة، بالفعل إن 
ثمــة حاجــة إلى وقــف إلطــالق النار 
لمدة ثماني وأربعين ســاعة أســبوعياً، 
بالنظر إلى المسائل اللوجستية المتعلقة 

بتسليم المساعدات.
ونقلت صحيفة «فرانكفورتر تسايتونغ» 
اليومية األلمانية عن شتاينماير قوله، إن 
«الوصــول اإلنســاني ال يمكن أن يكون 
تحت ســيطرة طرف واحــد من أطراف 
الصــراع». وأضــاف الوزيــر أن «وقف 
إطــالق النار األحــادي المعلــن لثالث 
ســاعات يومياً غيــر كاف لتجنب وقوع 
كارثة إنسانية».         برلين - الوكاالت

أرسلت جمعية الهالل األحمر التركي عشر 
شاحنات محملة بالمساعدات إلى سوريا، 
حيث عبرت تلك الشــاحنات الحدود إلى 
الجانب الســوري من معبر باب الســالمة 

الحدودي شمال حلب.
وقال رئيس فريق الهالل األحمر في والية 
كليس، هــاكان صاري، إن جهــود اإلغاثة 
اإلنســانية، التي بدأتها الجمعية في إطار 
عمليــة المســاعدات اإلنســانية في إطار 
األزمة السورية متواصلة إلغاثة السوريين 
المتضرريــن جراء الحــرب والقتال الدائر 

في البالد.
عنــد  تنســيقاً  يُجــرون  أنهــم  وأضــاف 

المعابــر الحدوديــة مــن أجــل تســهيل 
بالمســاعدات  المحملة  الشــاحنات  عبور 
بشكل ســريع، وتوزيعها على المحتاجين 
الحقيقيــن فــي ســوريا، وإعــداد تقارير 
لرئاســة الجمعية بخصــوص عمل الفريق، 

وتوزيع المساعدات.
وأفــاد بأن عشــر شــاحنات عبــرت إلى 
الجانــب الســوري، دون أن يوضــح قيمة 
هذه المساعدات.         أنقرة - الوكاالت

اتهم تقرير أعده أعضاء في الكونغرس، 
مســؤولين عسكريين أميركيين يعملون 
فــي  األميركيــة  القــوات  قيــادة  فــي 
الشــرق األوسط «ســنتكوم» بالتالعب 
لتقديم صورة  بالمعلومات االستخبارية 
ملطفــة للمخاطــر التي يمثلهــا تنظيم 
داعــش، باإلضافــة إلى تجميــل جهود 

الواليات المتحدة على األرض.
أعضاء الكونغــرس الذين أعدوا التقرير 
فــي  المحلليــن  عشــرات  اســتجوبوا 
سنتكوم، وبحســب التقرير فإن 40 في 
المئــة مــن المحللين أكــدوا تعرضهم 
لضغــوط لتشــويه أو حــذف معلومات 

خالل العام الماضي.
القيــادة  أن  التقريــر  لمعــدي  وتبيــن 
صحافيــة  بيانــات  نشــرت  المركزيــة 
وتصريحــات علنية قالت فيها إن الوضع 

كان أكثر إيجابية من الواقع.
وطالبــت مجلــس الشــيوخ الجمهورية 
كيلي ايوت بمحاســبة مسؤولي سنتكوم 
في حــال تبين أنهــم مارســوا ضغوطاً 
لتشــويه المعلومــات حــول التصــدي 
لتنظيم داعش.       واشنطن - الوكاالت

أعلنــت قوات ســوريا الديمقراطيــة، التي تقودها 
القــوات الكردية الســورية المدعومــة بالضربات 
الجوية األميركية، «تحرير» مدينة منبج الرئيســية 
الواقعة في ريف حلب الشــرقي من سيطرة تنظيم 
داعش، مشــيراً إلى أن عناصر من التنظيم اختطفوا 

نحو ألفي مدني لتغطية انسحابهم من المدينة.
وأفــاد بيان لقــوات ســوريا الديمقراطيــة، نقلته 
وكالــة «فرات نيــوز» الموالية لألكــراد، إنه تجري 
حاليــا عمليات إزالة األلغام فقــط لتأمين المدينة، 

مستبعداً بقاء أي متشددين في المدينة.
واضــاف البيان الذي صدر عن المجلس العســكري 

لمدينة منبج، إن حي الســرب وهــو أخر الجيوب 
التي كانت تحت ســيطرة داعش قــد تم «تحريره 
بالكامل من تلــك العصابات»، موضحا أن الضربات 
الجويــة األميركيــة لعبت دورا رئيســيا في تحرير 

المدينة.
وقال المرصد الســوري لحقوق اإلنســان إن قوات 
ســوريا الديمقراطية أجبرت اآلالف من مســلحي 
تنظيم داعش على الفرار من المدينة االســتراتيجية 

التي تقع قرب الحدود التركية.

إلى ذلــك، خطــف مقاتلون مــن تنظيم داعش 
حوالي ألفي مدني أثناء انسحابهم من آخر جيب 

كانوا يتحصنون فيه داخل مدينة منبج الســورية، 
وفق ما أكد قيادي في قوات سوريا الديمقراطية 

والمرصد السوري لحقوق اإلنسان.
وقال الناطق باســم مجلس منبج العســكري 
المنضوي في قوات ســوريا الديمقراطية شرفان 
درويــش «خطــف مقاتلــو داعش حوالــي الفي 
مدني من حي الســرب في شمال منبج»، مشيراً 
الى أنهم «اســتخدموا المدنيين كدروع بشــرية 
خالل انسحابهم الى مدينة جرابلس، ما منعنا من 

استهدافهم».
وبحســب مصــدر كــردي فــي قــوات ســوريا 
الديمقراطية، فإن خطف اإلرهابيين للمدنيين هدفه 

«تجنب نيران قواتنا» خالل انسحابهم من المدينة.

وأكد مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن 
بدوره «خطف الفي مدني»، مشــيراً الى «نقلهم 
علــى متــن نحو 500 ســيارة باتجــاه جرابلس» 
أبرز معاقل التنظيم في محافظة حلب (شــمال) 

والواقعة على الحدود التركية.
وتمكنــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة في 
الســادس من الشــهر الحالي من السيطرة بشكل 
شــبه كامل علــى مدينة منبج، اثــر هجوم بدأته 
فــي 31 مايــو بدعم جوي مــن التحالف الدولي 
بقيــادة أميركيــة لطرد اإلرهابيين مــن المدينة 
االســتراتيجية الواقعــة على خط امداد رئيســي 
للتنظيم بين معقله في الرقة (شــمال) والحدود 

التركية. 

وتحصــن اإلرهابيــون في األيــام األخيرة في 
منطقــة المربــع األمني في وســط منبــج، قبل 
انســحابهم تدريجيــاً في اليوميــن األخيرين الى 
حي السرب على أطراف المدينة الشمالية، وفق 

درويش.
وأوضح درويش ان المدنيين المخطتفين هم 
«من ســكان حي الســرب، وآخرين اختطفوا من 
المربــع األمني وأحيــاء أخرى»، مشــيراً الى ان 
قــوات ســوريا الديمقراطية «تمكنــت من انقاذ 
نحو 2500 آخرين كانوا محتجزين لدى التنظيم».
وتعمل قوات ســوريا الديمقراطية حالياً على 
تمشــيط حي الســرب بحثاً عن آخر المتشددين 

الموجودين فيه.

أفادت وســائل إعــالم تركية أمــس، بأن 
ســفينتين روســيتين مزودتيــن بصواريخ 
التركيــة ودخلتا  المضائق  مجنحة عبرتــا 

البحر األبيض المتوسط. 
وأعلن األميرال فالديمير كوموييدوف، 
القائد السابق ألســطول البحر األسود، أن 
الســفن الحربية الروســية التي ستشارك 
في تدريبات تكتيكية بشــرق المتوســط 
األســبوع المقبــل، كفيلة بضــرب مواقع 

«داعش» في سوريا.
وفي حديث لوكالة «إنترفاكس»، قال 
الدفاع  يتــرأس لجنة  الذي  كوموييدوف 
في مجلــس النواب الروســي، إنه يؤكد 
جاهزية ســفن أســطولي البحر األســود 

وبحر قزوين لتوجيه الصواريخ المجنحة 
من طراز «كاليبر»، مضيفاً أنه ال يعلم ما 
إذا كانــت هناك خطط لتوجيه مثل هذه 

الضربات.
وأفــادت وزارة الدفــاع الروســية بأن 
ســفن مــن أســطول البحر األســود تبدأ، 
في الخامس عشــر مــن الشــهر الجاري، 
تدريبات في شــرق المتوسط. وأوضحت 
للصواريــخ  الحاملتيــن  الســفينتين   أن 
ســتتدربان، بالتنســيق مع فرقة متواجدة 
في شرق المتوسط، على تنفيذ «الرمايات 
المدفعية وإطالق الصواريخ في الظروف 

األقرب إلى الواقع الميداني».
وأشــارت الــوزارة إلــى أن التدريبات 
تهدف إلى التأكد من القدرة على التعامل 

مع أزمات متعلقة بتهديدات إرهابية.

تزامنــاً مع تجديد فرنســا دعمها للبنان، ال 
يكتفي وزير الداخلية نهاد المشنوق بالكالم 
عــن ضغوط كبــرى إلخراج ملف الرئاســة 
من عنق الزجاجة، بل يتحدث عن نقاشات 
عميقــة في دوائر قرار دولة إقليمّية معنّية 
بلبنــان، قد تفضي إلى تلييــن موقف أحد 
حلفائها اللبنانيين، بما يسّهل والدة رئيس، 

وهي آمال يأمل اللبنانيون أن تتحقق.
وفيما تســتمر الملفات الســاخنة معّلقة 
على معطيات الوضع اإلقليمي، يبقى األمن 
على حدود لبنان تحت المجهر، وقد واصل 
الجيش اللبناني اســتهداف مواقع لـ«جبهة 
النصــرة» في جرود بلدَتي عرســال ورأس 

بعلبك البقاعيتين. 
ويقابــل التباعد بيــن اللبنانيين في مقاربة 
الملفات السياسية الساخنة، محلياً وإقليمياً، 
حــرص خارجــي على وحــدة لبنــان، في 
مواجهة اإلرهــاب. وهذا ما تجلّى في كالم 
للرئيس الفرنســي فرانســوا هوالند خالل 
تدشــين مســتثمرين لبنانيين فندقــاً فخماً 
في آرنا بومبادور في وســط فرنســا، أول 
من أمس، حيث أشــار إلى أّن على البلدين 
«اللذين يضربهما اإلرهاب ويكافحان هذه 
اآلفة (فرنســا ولبنان)» أن يُظهــرا تضامناً 

كبيراً.

وســط هذا المشــهد، توّقــف المراقبون 

عنــد الكالم الــذي أطلقه وزيــر الداخلية 
والبلديات نهاد المشنوق، وأكّد فيه وجود 
قرار دولي جّدي وكبير وغير منظور يقول 
بانتخــاب رئيــس للجمهوريــة قبل رأس 
السنة المقبلة. وبينما كانت مواقف وزير 
الداخلية كفيلة بإشــاعة مناخ يشي بقرب 
التوّصل إلى تســوية للمعضلة الرئاســية، 
رأت مصــادر أّن كّل مــا يتــّم تداوله في 
الشــأن الرئاســي هو عبارة عــن محاولة 
لمــلء الوقت الضائع بجرعات وهمّية من 

التفاؤل سرعان ما تتبّدد. 
وفــي انتظار حوار 5 ســبتمبر المقبل، 
يبدو كأن هناك مســاران متوازيان بدأت 
لتصريــف  األول  بالظهــور.  مالمحهمــا 
األعمــال، عبر الحكومــة. والثاٍني لتمديد 

االنتظــار في الملفــات الكبرى، رئاســية 
ونيابية. واســتناداً إلى مصادر متابعة، فإّن 
األبــواب أمام الحلــول لمأزَقي الشــغور 

الرئاسي وقانون االنتخاب ال تزال مقفلة.

فــي خضّم ارتفاع األصــوات الداعية إلى 
ضرورة ترسيخ أجواء الجهوزية الداخلية 
فــي لبنان، دّقــت مصادر أمنيــة ناقوس 
الخطر من تحضيرات تُعّدها المجموعات 
اإلرهابيــة لضــرب االســتقرار الداخلي، 
وهــو األمر الذي دفــع مخابرات الجيش 
واألجهــزة األمنيــة إلــى رفع مســتوى 
جهوزيتهــا في تعّقب تلــك المجموعات 

وإحباط أهدافها.

شــهدت عدة مناطق في سوريا عمليات 
قتاليــة متواصلة، فقد دارت اشــتباكات 
على الجبهــة الجنوبية فــي داريا، التي 
أســقطت عليهــا مروحيــات النظام 16 
برميــال متفجرا صباح أمس، فيما أعلنت 
غرفــة عمليــات ريف حمص الشــمالي 
عــن رفضها أليــة اتصاالت مــع النظام، 
ومن تلك التــي تقام بحجــة الترتيبات 
اإلنســانية؛ فــي وقت تمكنــت فصائل 
المعارضــة الســورية المقاتلة في حلب 
مــن قطع طريق إمداد النظام الســوري 

الوحيد إلى حلب. 
وأفــادت مصــادر فــي المعارضة أن 
الفصائل ســيطرت على معسكر للجيش 
في حلب، شمال غربي سوريا، وتمكنت 
مــن قطــع طريق اســتراتيجي يســلكه 

الجيش السوري للمدينة، أمس.
وذكرت المصادر أن فصائل المعارضة 
المسلحة سيطرت على معسكر الغزالن 
بريــف حلــب الجنوبــي، بعــد معارك 
عنيفة مع الجيش السوري والميليشيات 
اللبنانيــة واإليرانيــة والعراقية الموالية 

له.
الفصائــل  محــاوالت  إطــار  وفــي 
المســلحة للسيطرة على حلب بالكامل، 
قطعت طريق خناصر الواصل بين مدينة 
حلب ووسط وغربي سوريا، الذي يعتبر 

حيوياً بالنسبة للقوات الحكومية.
إلــى ذلك، نفــت مصــادر قريبة من 
إعــالم النظام األنباء عــن قطع الطريق، 
مؤكدة استمرار حركة السير عليه دخوال 

وخروجاً من المدينة.
وأفــادت أن جيــش النظام اســتعاد 
القريبة  الغزالن  الســيطرة على محمية 
من خناصر، بعد دخول قوات المعارضة 
إليها ليــال، حينما اضطرت قوات النظام 
الغزالن  إخــالء نقاطه داخــل محميــة 
الواقعــة على طريق خناصــر في ريف 
حلــب الجنوبــي تحــت ضغــط هجوم 
عنيف شنه مقاتلو المعارضة يهدف إلى 
قطع طريق خناصــر الواصل بين مدينة 

حلب ووسط وغربي سوريا.

وفي سياق آخر، تمكنت فصائل المعارضة 
مســاء الخميس، مــن التصــدي لمحاولة 
المســاندة  والميليشــيات  النظام  قــوات 
لهــا اقتحام مدينة داريــا بالغوطة الغربية 
مــن الجهــة الجنوبية مدعومــة باآلليات 
والدبابات، فدارت اشتباكات بين الطرفين 
قتل وجــرح خاللها عدد من عناصر قوات 
النظام والميليشــيات اإليرانيــة واللبنانية 

التابعة لها.
للمدينــة  الجنوبيــة  الجهــة  وتشــهد 
اشــتباكات بين الفصائل وقــوات النظام، 
بالتزامن مع اســتهداف الطيران المروحي 
المتفجــرة وصواريخ  بالبراميل  للمدينــة 

«أرض - أرض».
باســتهداف  المحلي  المجلــس  وأفــاد 
المدينة ســاعات صباح أمس بـ 16 برميًال 
متفجــراً باإلضافة إلــى 8 صواريخ «أرض 

-أرض».

من جهتهــا، أعلنت غرفــة عمليات ريف 
حمص الشــمالي عن موقفها مما أســمته 
المحاوالت القديمة للنظام الختراق ريف 
حمص الشــمالي، ومحاوالت بعض األفراد 
والجماعات عقد تسويات ومصالحات مع 

النظام.
وأشــارت الغرفــة في بيــان لها أن «ال 
ســبيل إلســقاط النظام وإيقــاف جرائمه 
وفك الحصار عن المنطقة إال بالقتال حتى 
قطــع رأس النظــام الذي يــراوغ، فيفتح 
معبــراً مؤقتاً هنا أو يســمح بقافلة إغاثية 

هناك».
ولفــت البيــان إلى أن «هــذا األمر ما 
هو إال محاوالت إلسكات المنطقة، ريثما 
يحيــن دورها في اإلبــادة الممنهجة التي 

يتبعها النظام».
ولفت البيــان إلى أن «الخطر المترتب 
على االتصال بالنظام بشكل سري من قبل 
األفــراد والجماعــات هو أشــد من خطر 

النظام على الجبهات».
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تلقت تركيا طلباً روسيا بإغالق حدودها مع سوريا، لوقف 
ما قالت موســكو إنه تدفــق لألســلحة والمقاتلين، فيما 
قالت مصادر روسية إن روسيا تستطيع أن تقدم للجانب 
التركي صوراً من أقمار صناعية تظهر المعابر المقصودة.

ونقلت صحيفة «إيزفيســتيا» الروســية، اســتناداً إلى 
مصادر في البرلمان الروســي، أن وفداً من الدبلوماسيين 
والعســكريين الروس طلب أثناء مباحثــات مع نظرائهم 

األتراك إغالق الحدود التركية- السورية.

وأكــد نائب رئيس لجنــة الدفاع في مجلــس النواب 
الروسي «الدوما» فيكتور فودوالتسكي: «طرحنا، بالطبع، 
مســألة متعلقة بإغالق الحدود التركية- الســورية لوقف 

تدفق المقاتلين واألسلحة».
وأكد البرلماني الروســي أن موسكو بدورها تستطيع 
أن تقدم للجانب التركــي صوراً من أقمار صناعية، تظهر 

فيها معابر لتهريب األسلحة والمقاتلين إلى سوريا.
وذكرت الصحيفة أن تركيا تنزع إلى اجتياز المســائل 
المعلقــة في الشــأن الســوري، وأنها قد تقبــل المقترح 

الروسي، مضيفة أن أنقرة قد بدأت بدراسته.

إلــى ذلك، كشــف وزيــر الخارجية التركــي أمس في 
مؤتمر صحافي مشــترك مع نظيره اإليراني في تركيا أن 
االجتماعات الثنائية مع إيران متواصلة منذ سنتين، داعياً 

إلى تكثيف التعاون مع إيران بشأن الملف السوري. 
وأشــار تشــاويش أوغلو إلى أن الطرفيــن تحدثا في 
الملــف الســوري، الفتــاً إلى وجــود الكثير مــن النقاط 
المشــتركة بين تركيا وإيــران في الملف الســوري. كما 
شــدد على أن بالده متفقة مع إيران على مسألة ضرورة 
الحفــاظ على وحدة ســوريا. وأضــاف «ننتظر تطوراً من 

إيران إليجاد حل عادل لألزمة السورية». 



21

قتل مسؤول «داعش» النفطي في العراق 
وســوريا عبر عملية خاصــة نفذتها قوات 
أميركية كردية مشتركة قرب مدينة القائم 
العراقية وبالتزامن تخوض القوات العراقية 
معارك شرســة مع التنظيــم اإلرهابي في 
محافظــة الرمادي بينما أعلنت واشــنطن 
عن مشــاركتها بقوات مقاتلــة في عملية 
تحريــر الموصل مؤكدة فــي الوقت ذاته 
أن الخالفات السياســية العراقية لن تؤثر 

على العملية.
وأعلنــت الســلطات فــي كردســتان 
العــراق عن عمليــة إنزال مشــتركة مع 
القوات األميركية في منطقة القائم قرب 
العراقية السورية تمت الخميس  الحدود 
الماضي قتل خاللها المدعو سامي جاسم 
الــذي فرضــت وزارة  الجبوري  محمــد 
الخزانة األميركية عقوبات عليه ضمن 15 
آخرين، كونه يشــرف علــى عمليات بيع 
النفــط والغاز لصالح تنظيــم داعش في 
العراق وســوريا. في األثنــاء قال الناطق 
باســم التحالف الدولي العقيد كريستوفر 
غارفر إن الجيش األميركي سيدفع بقوات 
مقاتلــة لدعم الجيش العراقي في معركة 

الموصل.
القــوات  دور  أن  غارفــر  وأضــاف 

األميركيــة فــي العراق لــن يقتصر على 
تقديم المشورة والنصح للقوات العراقية 
في حرب ضد تنظيم داعش، بل ســيدفع 

بقوات مقاتلة.
من جهتــه، قال مبعــوث أميركا لدى 
الدولــي بريت مكغــورك إن  التحالــف 
الســتعادة  العراقيــة  القــوات  هجــوم 
الموصل مســتمر وفــق البرنامج الزمني 
المقــرر، ولم يتأثر بالخالف حول ملفات 

فساد مالي في الجيش.
إلى ذلــك قالت مصادر عســكرية إن 
عشــرات مــن داعــش قتلوا فــي هجوم 
واســع شــنه التنظيم واســتهدف ثكنات 
الفرقة العاشــرة شــمال شــرق الرمادي. 
وقالت المصــادر إن الهجوم رافقته عدة 
انفجارات نفذهــا انتحاريون من التنظيم 
بينما قتل قصــف طائرات التحالف  نحو 

ثالثين من التنظيم.
في ســياق متصل، نقلت وكالة األنباء 
األلمانيــة عــن مصدر عســكري قوله إن 
أربعة من متطوعي الحشد الوطني قتلوا 
وأصيــب 11 آخرون فــي قصف لعناصر 
داعش استهدف معسكر زيلكان للتدريب 

شمال مدينة الموصل.
وبالتزامن أفاد مصدر عسكري مسؤول 
أمس أن قوات الجيش مدعومة بالطيران 
الجــوي العراقي والدولي شــّنت هجوماً 

واسعاً جنوب ناحية القيارة.

يدخــل اليوم رئيــس الحكومة التونســية 
المكلف يوسف الشاهد الساعات األخيرة 
من مشــاوراته لتشــكيل حكومــة الوحدة 
الوطنيــة، بعــد أن تلقى قوائم مرشــحي 
األحزاب السياسية للحقائب الوزارية، على 
أن يعلــن عن تشــكيله الــوزاري في أجل 
أقصاه بعد غد االثنين بحســب رئيس كتلة 
حــزب نداء تونس بمجلس نواب الشــعب 
سفيان طوبال، وســط تكهنات بأن نصف 
الــوزارة الجديدة والمقــدرة بـ 21 حقيبة 
كحد أقصى سيكون من حزبي نداء تونس 

وحركة النهضة.
 وقدمــت حركــة نــداء تونــس قائمة 
بـ12 مرشــحاً نصفهم من النســاء على أن 
يقــع االختيار على ما بين ســتة وســبعة 
منهم لتقلــد مناصب وزارية، بينما أكدت 
مصــادر من داخــل قصــر الضيافة حيث 
تــدور المشــاورات، أن نصــف الحقائب 
الوزاريــة ســيكون مــن نصيــب حركتي 
نــداء تونــس والنهضــة.  وأوضــح رئيس 
الكتلة النيابية لحركة نداء تونس، ســفيان 
طوبــال أن اإلعالن عن تركيبــة الحكومة 
الجديــدة ســيكون بعد غــد االثنين على 
أقصى تقدير، وأردف أن حزبه قدم قائمة 
للمرشــحين لتولي حقائب وزارية لرئيس 
الحكومة المكلف يوســف الشاهد ليختار 
منها األســماء التي ستشارك في الحكومة 
الجديدة، مضيفا أنه من الضروري أن يتم 

اختيار كل المســؤولين الجدد على أساس 
الكفــاءة. والحظ رئيــس كتلة نداء تونس 
وجود إشــكال في التنســيق وضبابية في 

االتصال مــن طرف رئيس 
وقال  المكلــف،  الحكومة 
في هذا االتجاه: «نخير أن 
يتصل الشــاهد بمؤسسات 
ببعــض  وليــس  الحــزب 

األشخاص».
وأشارت مصادر مطلعة 
لـ«البيــان» إلــى أن زعيم 
راشــد  النهضــة  حركــة 
الغنوشي ســبق وأن اتفق 
مــع الرئيــس الباجي قائد 
على  اإلبقاء  على  السبسي 
الحالــي  الداخليــة  وزيــر 
فــي  مجــدوب  الهــادي 
األمــر  وكذلــك  منصبــه، 
الخارجية  لوزير  بالنســبة 

خميس الجهيناوي.
قائمة  النهضة  وقدمت   
اســمية بـ11 مرشــحاً من 
بينهم زياد العذاري األمين 
ووزيــر  للحركــة  العــام 
في  والتشــكيل  التكويــن 
حكومــة الحبيــب الصيد، 
على أن يتم اختيار خمسة 

وزراء منهم.

فــي  العــذاري  وقــال 
تصريحــات لــه أمــس ان 
اللقاء مع يوســف الشاهد 
ان  مؤكــدا  إيجابيــا،  كان 
الشــاهد «منفتــح» علــى 
دعا  كما  المقترحــات،  كل 

الى ضرورة توفر التنســيق على مســتوى 
رئاســة الحكومة خاصة في كل ما له عالقة 

بالقضايا الكبرى.

وأبــرز العذاري أن النهضــة لم تطلب 
عــددا معينا من الــوزارات، ولكنها نادت 
المحاصصة وضرورة احترام  باالبتعاد عن 
االنتخابات، مشددا  نتائج 
في هذا الســياق على أن 
نــداء تونس هــو الحزب 
األول، ومــن الطبيعي ان 
يكون له عدد من المواقع 
فــي الحكومــة علــى أن 
الحقائب  حجــم  يكــون 
المخصصــة  الوزاريــة 
مــع  متوازنــا  للحركــة 
حجــم ما ســيأخذه نداء 
رئيــس  أن  إال  تونــس، 
الحكومة هو من ســيقرر 
إلى  المطاف.  نهايــة  في 
ذلك، عقد الشــاهد أمس 
لقاء سريا مع القيادي في 
والنائب  الشعبية  الجبهة 
البرلماني منجي الرحوي، 
حيث عــرض عليه منصبا 
وزاريــا، إال أن الرحــوي 
بالقبــول أو  لــم يجــب 
بالرفض، في الوقت الذي 
أكــدت فيــه الجبهــة أن 
األمر ال يلزمها في شيء.

 من ناحيتــه أعلن حزب 
االتحــاد الوطنــي الحــر 
رفضــه إشــراك كفــاءات 
فــي  مســتقلة  وطنيــة 
وعّبر  الجديدة،  الحكومة 
عــن رغبتــه فــي الظفر 
عالقــة  ذات  بــوزارات 
باالقتصاد والخدمات مثل 
الدولي والتجارة  التنمية والتعاون  وزارات 
العامة)  (األشــغال  والتجهيــز  والصناعــة 

والنقل والحوكمة ومقاومة الفساد.

أعلــن عضو اللجنة القانونيــة في البرلمان 
العراقي، ســليم شــوقي، أمس، عن حسم 
جميع النقاط الخالفية بشــأن قانون العفو 
العــام، مشــيراً إلــى وجود اتفــاٍق بعرض 
القانون للتصويت عليه في جلسة البرلمان 

اليــوم، فيما اعتبر القانون بشــكله الحالي 
«مكتمًال ومهنياً ولن يسمح بخروج كل من 
تلطخــت أيديهم بدمــاء العراقيين» وقال 
شوقي في بيان، إن «جميع النقاط الخالفية 
بشأن قانون العفو العام تم حسمها بشكل 
نهائي، والقانون جاهز لعرضه للتصويت»، 
مبيناً أن «نقاط الخالف الســابقة كانت مع 

اتحاد القوى العراقية وكتلة األحرار وتتعلق 
بقضية المخبر السري واالعتراف عن طريق 

اإلكراه واعترافات متهم على آخر».
وأوضح شــوقي، أنه «تــم التوصل إلى 
اتفــاق بأنه في حــال تحريــك أية دعوى 
وفق تلك اآلليات فســتتم اعادة المحاكمة 
والتحقيق من جديد، من خالل عشر لجان 

تابعة للســلطة القضائية برئاسة قاٍض  من 
الدرجة األولى، يتم تشــكيلها لحسم هذه 
القضايــا»، معتبــراً أن «القانــون بشــكله 
الحالــي هو قانــون مكتمــل ومهني ولن 
يســمح بخــروج كل من تلطخــت ايديهم 
بدماء العراقيين».ولفت شوقي، وهو نائب 
عن كتلة المواطن، إلى «تســليم مســودة 

القانون بعــد االتفاق على صيغتها النهائية 
إلى هيئة رئاسة البرلمان، مضيفاً أن»هناك 
اتفاقاً مسبقاً بعرض القانون للتصويت في 
جلســة اليوم السبت.يشــار إلى أن رئيس 
مجلــس النــواب ســليم الجبــوري أكــد، 
الخميــس، أن قانون العفو العام ســيدرج 

على جدول أعمال جلسة السبت.

■ عراقيان يعبران ميداناً وسط الرمادي على ظهر دراجة نارية وتظهر الصورة مدى الدمار الذي لحق بالمدينة   |  أ.ب

قــال مبعــوث األمــم المتحدة إلــى ليبيا 
إن دعــم حكومــة الوفاق الليبيــة يتهاوى 
وســط تزايــد انقطــاع التيــار الكهربائي 
وضعف العملة الــذي يؤثر على الواردات 
الحيوية، في وقت استمرت عملية «البنيان 
المرصوص» فــي تعزيز مواقعهــا بمدينة 
ســرت التي باتت في معظمها تحت قبضة 

القوات الحكومية.
وقال مارتن كوبلر إنه ال بديل عن دعم 
حكومــة الوفــاق لكنه أقر بأنها خســرت 
بعضاً من شــعبيتها التي حققتها في بادئ 
األمر. وبســؤاله عن تصريحه السابق بأن 
95 بالمئة مــن الليبييــن يدعمون رئيس 
وزراء حكومــة الوفاق فائز الســراج قال 
كوبلــر «كان ذلــك في أبريــل. كان هناك 
الكثير من حســن النية حينها إزاء حكومة 
الوفاق. خســرت بعض التأييد في الوقت 

الراهن».
وأضاف «في ذلك الوقت كانت الكهرباء 
تعمل في طرابلس 20 ســاعة يومياً واآلن 
12 ســاعة... في أبريل كان الناس يدفعون 
اليــوم  الــدوالر..  مقابــل  دينــارات   3.5
بخمسة دنانير. هذا مدمر القتصاد يعتمد 

على االستيراد. الدعم يتداعى».
وقــال كوبلــر لصحيفة نويه زورتشــر 
تســايتونغ السويســرية إن القوة الجوية 
األميركيــة بمفردهــا ال يمكنهــا كســب 
المعركة مع داعش في ليبيا ودعا الفصائل 

المتناحرة إلى دعم حكومة الوفاق.
وأضاف «ضربات األميركيين ال يمكنها 
بمفردها هزيمة داعــش. يجب أن تكون 
المعركة ليبية. ستحســم بقــوات برية». 
وتشتبك قوات موالية للحكومة ومدعومة 
بضربــات جويــة أميركيــة مــع مقاتلــي 
التنظيــم اإلرهابي في مدينة ســرت منذ 
بداية الشــهر الحالي وقالت هذا األسبوع 

إنها سيطرت على أهم مواقع في المدينة.
وفي الســياق قال مصدر عســكري في 
مدينــة ســرت، إن القيــادي فــي تنظيم 
وليــد  محمــد  أبــو  الُمكّنــى  «داعــش» 
البوعيشي ُقتل في االشتباكات التي دارت 
أمس بيــن قــّوات «البنيــان المرصوص» 

وعناصر التنظيم في سرت.
«بوابــة  بحســب  المصــدر  وأوضــح 
الوســط»، إن البوعيشــى كان أحد قضاة 
ما ُســمي بالمحكمــة الّشــرعّية التابعة لـ 
العديد من  «داعــش»، والتــي أصــدرت 
أحكام اإلعدام في حق أبناء مدينة سرت. 

المرصــوص»  «البنيــان  قــوات  مشــطت 
أمــس المنطقة المحيطــة بمجمع قاعات 
واغادوغو والمناطق األخرى التي سيطرت 
عليهــا فــي مدينة ســرت بعد اشــتباكات 

عنيفة مع عناصر تنظيم «داعش».

■ جنود ليبيون على أسوار جامعة سرت التي كانت واحدة من معاقل التنظيم  |   رويترز
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أعلنت مديرية شرطة الضلوعية عن قيام 
قيــادة عمليات ســامراء بحملــة ترحيل 
للعوائــل المتهمة بالتعــاون مع داعش، 
عندمــا كان يحتل المنطقة، مشــيرة إلى 
أن الترحيــل شــمل 56 عائلــة ولمــدة 
ســبع ســنوات، مع وضع عالمة «مغلق» 
علــى منازلها. وقال مدير شــرطة قضاء 
الضلوعيــة قنديــل خليــل، «بنــاًء على 
تعليمــات من قيــادة عمليات ســامراء 
باشرنا بحملة لترحيل العوائل المتعاونة 
بغداد - البيان مع داعش».  

تطرق معالــي الدكتور أنور قرقاش، وزير 
الدولــة للشــؤون الخارجية، إلــى الجدل 
الذي رافق نشر ملف صوتي للنائب األول 
البارز حسين منتظري،  المرجع  للخميني، 
الــذي انتقد فيه بشــدة إقدام الســلطات 

اإليرانية على إعدام آالف المعارضين. 
وقــال معالي الدكتــور أنــور قرقاش في 
تغريدة على تويتر: «الجدل حول شــريط 
نائــب  أول  منتظــري  حســين  الراحــل 
للخميني والــذي يتناول أحــكام اإلعدام 
التعســفية وحاالت التعذيب وثيقة مهمة 

حول العنف المصاحب للثورة».
وكانت وســائل إعالم إيرانيــة نقلت عن 

المعــارض اإليراني أحمــد منتظري، نجل 
المرجع الراحل حسين منتظري، أن وزارة 
األمن واالســتخبارات طلبــت من الموقع 
الرســمي لوالده حذف ملف صوتي يعود 
لعام 1988 يدين مســؤولين فــي النظام 
اإليرانــي لتنفيذ إعدامــات جماعية بحق 
من خمســة إلى 30 ألفاً مــن المعارضين 

في عام 1988.
وقــال أحمــد منتظــري إن وزارة األمــن 
اتصلت بــه هاتفياً وطلبت منه أن يحذف 
الملف الــذي انفجر كونــه قنبلة إعالمية 
ضد النظام اإليراني، وخاصة أن المتحدث 
في الملف الصوتي هو من أبرز مؤسســي 

النظام اإليراني.
وفي التســجيل الصوتي ومدته 40 دقيقة، 
يخاطــب منتظري حاكم الشــرع ومدعي 
عــام إيران ونائبــه وممثــل وزارة األمن 
في ســجن ايفين الذين كان يطلق عليهم 
«لجنــة الموت» فيصــف اإلعدامات بأنها 
أكبــر جريمــة ترتكب في إيــران، محذراً 
الحاضريــن في الجلســة مــن أن التاريخ 
ســوف يســجل أســماءهم فــي قائمــة 
المجرميــن. ويضيف بحســب ما ورد في 
الملف الصوتي: «اآلن شهر محرم الحرام، 
شهر الله وشهر الرسول، اخجلوا من اإلمام 
حســين على األقل. أخشى أنه سوف يتم 

الحكــم على خميني بعد مــرور 50 عاماً، 
ويتم ترسيم صورة دموية وسفاكة وفتاكة 

عنه... ولن نبقى في الحكم إلى األبد».
وتوفــي منتظري في ديســمبر 2009 بعد 
صــراع مع المرض وحياة سياســية حافلة 
بمعارضة النظام اإليراني الذي فرض عليه 
اإلقامــة الجبريــة بعد عزله مــن منصبه. 
وانحاز منتظري لمعســكر اإلصالحيين في 
االنتخابات الرئاســية عــام 2009 وصّوت 
دبي - البيان لمير حسين الموسوي.  
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أعلنت حركــة «الســالم اآلن» المناهضة 
لالســتيطان أمــس، أن ســلطات االحتالل 
ســكان  نقــل  علــى  تعمــل  اإلســرائيلي 
مســتوطنة ســبق أن صدرت بحقها أوامر 
هــدم، إلــى أراض فلســطينية مجــاورة 

إلضفاء الشرعية على هذه المستوطنة.
وقالت الناشطة حاجيت عفران من حركة 
السالم اآلن، ومن مراقبي حركة االستيطان 
في األراضي الفلسطينية «بدأت السلطات 
أراض فلسطينية  بإجراءات االستيالء على 
خاصة»، موضحة أن اإلدارة المدنية ذراع 
وزارة الجيــش اإلســرائيلي فــي الضفــة 
الغربية قامت بنشــر إعالن باللغة العربية 

في صحيفة القدس األكثر انتشاراً، وإدراج 
قائمة لعدة قطــع أراض بهدف المصادرة 
بالقرب من مســتوطنة عمونا شــمال رام 

الله في الضفة الغربية.
وقال اإلعــالن تحت عنوان «جيش الدفاع 
اإلســرائيلي، أمر بشــأن األموال المتروكة 
«أي شــخص  إن  الخاصــة»،  الممتلــكات 
يدعــي ملكيــة قانونية (لهــذه األراضي) 
مدعــو لتقديم االعتراضات في غضون 30 

يوماً من تاريخ نشر اإلعالن».
وأوضحــت حاجيــت عفــران «إن اإلدارة 
األراضــي  اســتخدام  تنــوي  المدنيــة 
الخاصــة كونهــا أمــوال متروكــة بالقرب 

من مســتوطنة عمونا، ويمكــن االفتراض 
بأن غرض االســتحواذ هو الســماح بنقل 
المســتوطنين من مستوطنة عمونا، حيث 

يشغلون األرض حالياً».
عائلــة   40 عمونــا  مســتوطنة  ويســكن 
يهودية، وقامت مجموعة من المستوطنين 
باالســتيالء على أراض فلســطينية خاصة 
والبنــاء عليهــا، فتقدم أصحــاب األراضي 
العليا  للمحكمــة  بالتماس  الفلســطينيون 

وبعد تأجيالت متكررة.
وقال بيان الســالم اآلن «من أجل أن يتم 
تعويض مجموعة صغيرة من المستوطنين 
قاموا بسرقة أراض خاصة فلسطينية. ومن 

المتوقع أن يجري إســكان المســتوطنين 
علــى بعد بضعة أمتار من الموقع الحالي، 
الحكومة اإلســرائيلية نفسها اآلن  ستقوم 

بسرقة األراضي الفلسطينية الخاصة».
الواليــات المتحدة الخميس  وأعربت 
الخطــة  مــن  العميــق  قلقهــا  عــن 

اإلسرائيلية.
وقالــت الناطقة باســم وزارة الخارجية 
«إنهــا  للصحافييــن  تــرودو  إليزابيــث 
استمرار لعملية جرى خاللها في السنوات 
األخيرة تشــريع لـ 32 مســتوطنة كانت 
غير قانونية بنظر القانون اإلســرائيلي». 
المحتلة- أ.ف.ب القدس  

التحذيــرات فــي الســودان من  توالــت 
احتمــال حــدوث ارتفــاع مفاجــئ فــي 
منســوب النيل، تؤدي الى خســائر مادية 
وبشــرية، ال ســيما بالمناطق القريبة من 
مجــراه. وقالت جمعية الهالل األحمر في 
الســودان، إن هنــاك زيــادة جديدة في 
منســوب النيــل األزرق وصلت الى والية 
سنار، وســط الســودان، ويتوقع أن تصل 
إلى العاصمة السودانية الخرطوم والوالية 
الشــمالية. وكانــت وزارة الموارد المائية 
والــري والكهرباء في الســودان، أطلقت 
االثنين الماضي، تحذيــرات تفيد بارتفاع 
منســوب النيل األزرق عنــد محطة الديم 

مع الحــدود األثيوبية، ونبهــت القاطنين 
علــى ضفتــي النيل بأخذ أقصــى درجات 
الحيطــة والحذر هذه األيام وطوال شــهر 
أغســطس. وقــال األمين العــام لجمعية 
الهالل األحمــر الســوداني، عثمان جعفر 
عبــد الله، فــي بيان إن هنــاك زيادة في 

منسوب النيل وصلت والية سنار.
وأكــد عبد اللــه أن الوضع مــا زال ينذر 
بالخطر ويســتوجب المراقبة، مشيراً إلى 
احتمال حدوث فيضانات مفاجئة وسريعة 
جــراء األمطار الغزيــرة المتوقع هطولها 
حســب المعلومــات الــواردة مــن هيئة 
الخرطوم - الوكاالت األرصاد الجوية. 

تخطــت مفاوضات الحكومــة ومعارضيها 
تعثــر البدايــات وبــدأت تأخــذ منحــي 
إيجابيــاً في أعقاب اتفــاق الطرفين على 
تشــكيل لجنة ثنائية تقوم بصياغة مذكرة 
توافقية، في وقت كشــف مساعد الرئيس 
الســوداني إبراهيم محمود حامد عن أن 
القضايــا المتفــق عليها تصــل إلى 90% 
من الموضوعــات المطروحة على جدول 
الحــوار وأن %10 المتبقية تتعلق بقضايا 
إجرائيــة، متوقعــاً تجاوزها حــال أبدت 
قــوى المعارضة والحركة الشــعبية جدية 
تجاه التوصل لسالم، وأكد موافقة الحركة 

الشعبية على جيش واحد.

وكشــف حامد لـــ «البيــان» عــن اتفاق 
الطرفين على %90 من القضايا التفاوضية 
بما فيهــا وضعية جيش الحركة الشــعبية 

مؤكــداً أن الحركــة وافقت على أن يكون 
للسودان جيش واحد، بما يعني حل قواتها 
التــي تقاتــل الحكومة حالياً فــي مناطق 
النيــل أألزرف وجبال النوبــة، ولفت إلى 
القــوى السياســية المعارضة على  توقيع 
خريطة الطريــق يعد خطوة كبيرة باتجاه 
إنهــاء الخالفــات الســودانية- ســودانية 
والتوجه لبناء البــالد، مؤكداً أن الجوالت 
التمهيديــة للتفاوض التــي تدور اآلن في 
أديــس أبابا، تتعلق بوقــف الحرب نهائياً، 
مشــدداً على أنه ال يمكــن الحديث اآلن 
عــن وقف إلطالق النار لمدة عام أو حتى 
لعامين في إشارة لما نقلته وسائل اإلعالم 
عن األمين العام للحركة الشــعبية ورئيس 

وفدها المفاوض ياسر سعيد عرمان.

وأوضح حامــد أن خريطــة الطريق التي 
وقعت عليها المعارضة واضحة جداً وأنها 
تنص على أنه فــور توقيع المعارضة على 

الخريطة يتم التفاوض على إجراءات وقف 
الحرب، منبهاً إلى أن هناك مســودتين تم 
التوصل إليهما خالل المفاوضات الســابقة 
حددتا بوضــوح النقاط التــي تم االتفاق 
حولهــا وتلك التي مــا زالت محل الخالف 
والقضايــا التي لم تناقش، وقال «نحن في 
الحكومة ملتزمــون كامل االلتزام بما جاء 
فــي المذكرتين» وال نرغــب في فتح أي 

قضايا جديدة للحوار.

وجــدد حامد التــزام الحكومــة باالتفاق 
اإلطــاري بشــأن النيــل األزرق وجنــوب 
كردفــان الــذي وافقــت عليــه الحكومة 
ورفضتــه الحركــة بدعوى أن لهــا قضايا 
قوميــة يتوجب النقاش حولهــا والتوصل 
فيهــا لحلــول- على حــد قوله- وبشــأن 
تصريحــات المعارضــة التي أكــدت فيها 
رفض الحكومة لالتفــاق اإلطاري قال «ال 
يهمنــا ما يقولــه عرمان ألجهــزة اإلعالم 

يهمنا ما يطرحه داخل غرف التفاوض».

وأكد مســاعد الرئيس الســوداني أن الطريق 
اآلن بات ســالكاً وممهــداً للتوصل إلى اتفاق 
ينهــي معانــاة الشــعب الســوداني غير عاد، 
ورهن ذلك بجدية الطرف اآلخر مشــيراً إلى 
الخطوة التي ســتعقب االنتهاء من مفاوضات 
إجــراءات إيقــاف الحــرب تتمثل فــي لقاء 
سيجمع قوى المعارضة ولجنة «+7 7» ( لجنة 
تم تشــكيلها بنــاء على الحــوار ،الذي دعا له 
رئيس الجمهورية قبل أكثر من عام) الفتاً إلى 
ذلك االجتماع سيناقش كيفية الحاق المعارضة 
بالحــوار الوطني، مؤكــداً أن المعارضة ظلت 
تطالــب بـ«مؤتمــر دســتوري» وأن المؤتمر 
المعلــن للحــوار الوطني في أكتوبــر المقبل 
ســيبحث وضع وضع دســتور دائم للبالد، بما 
يعنــي طبقــاً لحامــد أن القضايا التــي تريد 
المعارضــة مناقشــتها يمكــن أن تناقش وأن 

الحوار سيستوعب كل تلك القضايا.  إبراهيم محمود (يسار) وأمين حسن عمر خالل جولة سابقة من المفاوضات |  سونا
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قمعت قوات االحتالل أمس، مســيرات رفض مناهضة 
االســتيطان والتضامن مع األسير المضرب عن الطعام 
بــالل الكايد الذي أجلت محكمة االحتالل العليا النظر 
فــي قضيته إلى أكتوبر المقبل، فيما اعتقلت وأبعدت 
عشــرات الفلسطينيين عن المسجد األقصى، في حين 
أكد تقرير لألمم المتحدة أن االحتالل هدم من منازل 
الفلســطينيين في األشهر الســبعة المنقضية من هذا 

العام أكثر مما هدم طوال العام الماضي 2015.

وأفاد رئيــس بلدية حوارة ناصر حواري بأن عشــرات 
المســتوطنين اقتحموا الشــارع الرئيس وســط البلدة، 
ترافقهــم قوات كبيــرة من الجيش والشــرطة وحرس 
الحدود لتأمين الحماية لهــم. وقمعت قوات االحتالل 
مســيرة بلعين األســبوعية التي حملت عنوان اإلفراج 
العاجل عن األســير الكايد. كما اندلعت مواجهات بين 
شبان وقوات االحتالل في قرية كفر قدوم غرب نابلس.

وشــنت قوات االحتــالل حملة اعتقاالت واســعة في 

القــدس القديمــة، واقتحمــت معظم 
حــارات القدس القديمة، واعتقلت 15 
شــاباً، وأفرجت عنهم بشــرط اإلبعاد 
عن المســجد األقصى لمــدة 15 يوماً،  
كمــا اعتقلت عــددا من الشــبان في 

الخليل.

العليا  اإلسرائيلية  المحكمة  ورفضت 
طلب األســير المضرب عــن الطعام 
بــالل كايد بفك القيــود التي تربطه 
بالســرير فــي مستشــفى «برزالي» 
بمدينــة عســقالن، وقــررت تحديد 
جلســة اســتماع فــي الخامــس من 
أكتوبر المقبل للنظر في التماس على 
اعتقاله إدارية، األمــر الذي اعتبرته 
الجبهة الشــعبية قرار تصفية وإعدام 

له يجــب أن يُقابــل بالغضب الشــعبي والتصعيد 
الميداني.

وأفــادت تقاريــر أن ســلطات االحتــالل هدمت في 

2016 عــدداً مــن المنازل والمنشــآت 
الفلســطينية يتجاوز ما قامت به طوال 
العام 2015 في الضفة الغربية والقدس 

الشرقية المحتلتين.
وأورد مكتب الشــؤون اإلنسانية في 
األمــم المتحدة أنه منذ بداية 2016 تم 
هدم 726 منشــأة ما خلف 1020 نازحاً 
مقابل 531 عملية هدم وتشــريد 688 

فلسطينياً في 2015.
وأوضح المكتب أنه خالل األســبوع 
الفائت وحده، هــدم االحتالل 42 بنية 
بذريعــة عدم وجود تراخيــص بناء، ما 
تســبب بتشــريد 30 شــخصاً وأثر على 
حياة أكثر من 1200 شخص» في القدس 

والضفة الغربية.
وقالت منظمة بتســيلم اإلســرائيلية 
غير الحكومية إن «إسرائيل أزالت على 
األقل 188 منزًال فلســطينياً في الضفة»، الفتة إلى أنه 

«العدد األكبر منذ 2006».
ومنــذ 1988، تــم تنفيذ 2800 أمر هــدم علماً أن 
عائالت فلسطينية ال تزال مهددة بأوامر مماثلة يناهز 

عددها 11 ألفاً.

مواجهات مع قوات االحتالل في بلدة كفر قدوم |    أ.ف.ب

حذر محللون مصريون من إمكانية اســتغالل تنظيــم اإلخوان اإلرهابي لذكرى فض 
اعتصــام رابعة (14 أغســطس 2013) للقيام بعمليات إرهابيــة وتخريبية في بعض 
المناطق، ال ســيما أن الفترة األخيرة قد شــهدت محاوالت اســتعادة التنظيم لهذه 
النوعية من العمليات بحادث محاولة اغتيال فضيلة مفتي الديار السابق الدكتور علي 
جمعة. بينما على الجانب اآلخر فإنهم شددوا على كون «االحتياطات األمنية» رهان 
المصرييــن في مواجهة مخططــات التنظيم. واعتبروا أن االحتياطــات األمنية التي 
تتخذها وزارة الداخلية المصرية لتأمين الشارع المصري تدفع بطمأنينة كبيرة لدى 
المصريين الواثقين في قوات األمن، خاصة عقب النجاحات التي تحققت أخيراً وكان 

لها انعكاسات واضحة الداللة على الحالة األمنية في مصر وتزايد نسبة االستقرار.

وقــال مســاعد وزير الداخلية المصري األســبق اللواء فــاروق المقرحي إن تنظيم 
اإلخوان لن يســتطيع تنفيذ أية فعاليات خالل الذكــرى الثالثة لعملية فض اعتصام 
رابعة، مؤكداً أن الجماعة فقدت قدرتها على الحشــد عقب أن اكتشــفها الشــعب 
المصري وعرف أالعيبها، مؤكداً أن القوات المســلحة المصرية وجهاز الشــرطة قد 
استعادوا عافيتهم تماماً ويدركون دورهم واستعداداتهم مكتملة. وأفاد بأن أجهزة 
المعلومــات حاضرة بقوة وتعمل حرصاً على ســالمة الوطن وأراضيه من الهجمات 
والمخططات اإلرهابية التي يقوم بها اإلخوان بالتعاون مع مخابرات 7 دول أجنبية 
تســعى إلى تخريب مصر. مؤكداً أن الرهان كذلك على الشــعب المصري الذي لن 
ينزلق أبداً مع هذه الجماعة؛ ال تأييداً وال حشــداً وال حتى مؤازرة بالقلوب.  وقلل 
مــن إمكانية تنظيم عناصــر اإلخوان في مصر ألية فعاليــات أو تظاهرات ميدانية، 
خاصة في ضوء التشديدات األمنية الحالية التي كتبت نهاية مثل هذه التظاهرات. 

وشــهدت الفتــرة األخيرة عــودة للمحــاوالت اإلرهابية في محافظــات مصرية؛ 
كان مــن بين أبرز حلقاتهــا عملية إطالق مجهولين النار على كمين شــرطة على 
طريــق المحور، فضالً عن محاولــة االغتيال التي تعرض لها قبل نحو ما يزيد على 
أسبوع المفتي السابق د.علي جمعة. وفي المقابل، قال الخبير في شؤون اإلسالم 
السياســي القيادي المنشــق عن تنظيم اإلخوان ثروت الخربــاوي إن عملية فض 
اعتصام رابعة في 14 أغسطس 2013 تمثل صداعاً في رأس تنظيم اإلخوان، وتمثل 

بالنسبة إليهم مبرراً للقيام بأي أعمال عنف وإرهاب خالل الفترة المقبلة.

قال مصدر ســابق إن تنظيم أنصار بيت المقدس اإلرهابي في ســيناء يعاني من 
انشــقاقات كبيــرة خالل الفترة األخيــرة على وقع العمليات التــي تنفذها قوات 
األمن المصري في ســيناء، والتي كان آخرها العملية التي قتل فيها زعيم التنظيم 
أبو دعاء األنصاري. مشدداً على أن التنظيم يحاول حالياً سد ثغرات سهلت عملية 

اختراقه.
وكشــف المصدر عن أن هذه االنشــقاقات بدأت منذ فترة بسبب العمليات التي 
حطمــت التنظيم وشــلت حركته نســبياً، غير أنه «يتم احتواء هذه االنشــقاقات 
وإخفاؤها كي ال تُضعف التنظيم وتثبط همم العناصر المتطّرفة المنضوية تحته»، 

مؤكداً أن هذه االنشقاقات ستظهر عالنية وبصورة تدريجية.
وشــدد المصدر على أن التنظيم فقد خالل العاميــن الماضيين الكثير من قياداته 
وقتــل عدد مــن زعمائه، آخرهم أبو دعــاء األنصاري، مؤكــداً أن هذه العمليات 

تضعف التنظيم وتشل حركته
وأكــد المصدر لـ«البيان» أن هنــاك اختراقاً للتنظيم خالل الفترة األخيرة، نجحت 
مــن خالله قوات األمــن في التوصل لمعلومــات حقيقية حول قيــادات التنظيم 
وأماكن تواجدهم، وهو ما تكشف عنه العملية األخيرة التي قتل فيها األنصاري.

وأوضح المصدر  السابق أن هذه التنظيمات عادة ما تشهد صراعات داخلية، لكنها 
تقوم باحتوائها أوالً بأول، كي ال تتفاقم وتكون عامالً مساعداً لتسريع عجلة انهيار 

التنظيم بشكل كامل.
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6.5
هوى الجنيه االسترليني أمس إلى أدنى 
مستوى في 3 سنوات أمام اليورو وأقل 
مســتوى في شــهر مقابل الدوالر بفعل 
توقعــات أن بيانــات اقتصادية ضعيفة 
ســتدفع بنك انجلترا المركزي إلى مزيد 
من التيسير للسياسة النقدية في األشهر 

المقبلة.
وخــالل التعامــالت هبط االســترليني، 
الذي اتخذ منحنــى نزولياً منذ ان أعلن 
بنــك انجلترا حزمة إجــراءات تحفيزية 
األســبوع الماضي، %0.33 إلى 1.2912 
دوالر، وهو أدنى مســتوى منذ الحادي 
عشــر من يوليو الماضي، بعــد أن كان 

صعــد لفترة وجيــزة في وقت ســابق 
مــن الجلســة فــوق 1.30 دوالر، عقب 
بيانات أميركية ضعيفة أثرت ســلباً في 
العملــة الخضراء. وقفــز اليورو 0.63% 
إلى 86.50 بنســاً، وهو أعلى مســتوى 
لــه في 3 ســنوات، متجاوزاً المســتوى 
المرتفــع الذي ســجله الشــهر الماضي 
لندن - رويترز والبالغ 86.29 بنساً.  

ذكر بنك أوف أميركا ميريل لينش، أمس، أن 
صناديق االستثمار في األسهم، اجتذبت 6.5 
مليارات دوالر هذا األسبوع، وهو أول تدفق 
لألموال إلى األســهم العالمية في شــهر، مع 
عودة المســتثمرين إلى األســواق األميركية 
ومواصلتهم شــراء األصول فــي االقتصادات 
الناشــئة.وأوضح أن أكبر المســتفيدين من 
انفتاح شــهية المســتثمرين على المخاطرة، 
كان األســهم األميركيــة التــي اجتذبت 4.9 
مليارات دوالر، وهو أول تدفق لألموال إليها 
في أربعة أســابيع، في حين اجتذبت اليابان 
1.6 مليــار دوالر في أكبر تدفــق منذ يناير 
2016.  لندن - رويترز

أكدت وكالة التصنيف االئتماني ستاندرد اند 
بورز «إس آند بي»، تصنيفها االئتماني لدولة 
 . AA/A-1  الكويــت، وثبتت التصنيــف عند
وقالــت الوكالة في تقرير أمس، إن انخفاض 
أسعار النفط ســيواصل التأثير في الموازين 
الماليــة والخارجية للكويت، في ظل اعتماد 

البالد القوي على الخام.
وأوضحت «ســتاندرد اند بــورز»، أن تأكيد 
التصنيف الســيادي للكويت يأتي مع نظرة 
مســتقبلية مستقرة، حيث تعكس التوقعات 
أن مجمــل األوضــاع الماليــة والخارجيــة 
للكويت ستظل قوية.  الكويت - رويترز

أقــدم االحتالل اإلســرائيلي على شــطب 
تفســير آيات من القــرآن الكريم وأبيات 
شــعر وطنيــة تتعلــق بالنضال مــن أجل 
فلسطين من الكتب التعليمية في المنهاج 

الفلسطيني.
اسبوعية «يروشــاليم» اإلسرائيلية  وقالت 
فــي تقريــر لها أمــس، إّن بلديــة القدس 
ووزارة المعــارف بحكومة االحتالل قررتا 
وقبل فترة قصيرة من بدء العام الدراســي 
الجديــد، تشــديد الرقابة علــى المدارس 
الفلســطينية فــي القــدس المحتلــة التي 
تــدرس المنهــاج الفلســطيني، من خالل 
شطب آيات من القرآن الكريم عن وحدة 

األمة اإلســالمية، ومكانة المسجد األقصى 
الى جانب  وتفســيرات إســالمية للجهاد، 
أبيات شــعر وطنيــة تتعلــق بالنضال من 
أجل فلسطين وتحاليل مؤيدة لحق العودة 
والنشــيد الوطنــي الفلســطيني والعلــم 
غزة - وام  وخريطة فلسطين.  

أفاد السفير األفغاني لدى باكستان، 
أمس، بأّن زعيم فرع تنظيم داعش 
في أفغانســتان وباكستان، قتل في 
ضربة نفذتها طائــرة أميركية دون 

طيار في إقليم شرقي أفغانستان.
وقال الســفير عمر زخيلوال لوكالة 
رويتــرز: أؤكــد أن حافــظ ســعيد 
خــان زعيم والية خراســان التابعة 
لتنظيــم داعش، قتل مع كبار قادته 
ومقاتليه، في ضربــة نفذتها طائرة 
أميركيــة مــن دون طيــار، في 26 
يوليــو الماضي، فــي منطقة كوت 

بإقليم ننكرهار األفغاني.
بدوره، لفت ناطق باســم التحالف 
العسكري األميركي في كابول، إلى 
أنــه ال يمكنه تأكيد تلــك التقارير، 
لكن المســؤولين يتحققــون منها. 
وخان عضو سابق في حركة طالبان 
لتنظيم  الوالء  وأعلن  الباكســتانية، 
داعش. ووردت تقارير ســابقة عن 
مقتلــه العام الماضي لكن لم تتأكد 
وفاته.  بيشاور - رويترز

يتصاعــد التوتر يومياً بين موســكو وكييف، 
حيث نشرت روسيا صواريخ إس 400 داخل 
شــبه جزيرة القرم وهّددت بقطع العالقات 
الدبلوماســية مع أوكرانيــا. ونقلت وكاالت 
أنباء روســية أمس، عن بيان أصدرته وزارة 
الدفاع الروســية أن روســيا نشرت نظامها 
الصاروخي للدفاع الجوي إس 400 في شبه 

جزيرة القرم التي ضمتها من أوكرانيا.
وجــاء اإلعــالن بعــد يومين مــن تعهد 
الرئيــس الروســي فالديمير بوتيــن باتخاذ 
إجراءات مضادة بعد ما قال إنها اشــتباكات 
بين القوات الروسية ومخربين أوكرانيين في 
شــمال القرم. وفي كييف، قال ناطق باسم 
الجيــش األوكراني أولكســندر موتوزيانيك 
إن بــالده لــم ترصد خــالل األيــام القليلة 
الماضيــة زيادة تذكر في القتــال في إقليم 
دونباس الشــرقي رغم تصاعــد التوتر بين 
كييف وموسكو. وأضاف في بيان تلفزيوني: 
«خــالل األيام القليلــة الماضيــة لم نلحظ 
زيادة تذكر في القتال». «لألسف لم تحترم 
الجماعــات المســلحة غيــر القانونية وقف 
إطــالق النار، لكن متوســط عــدد عمليات 

القصف عند نفس المستوى تقريباً».
بإثارة اضطرابات  واتهمت أوكرانيا روســيا 
فــي أراضيهــا فيما يبــدي المجتمع الدولي 
قلقــه من التوتــر بين البلديــن على خلفية 
شــبه جزيرة القرم. وقال فرع االستخبارات 
في وزارة الدفاع األوكرانية عبر «فيسبوك» 

إن «العدو يعتزم القيام باستفزازات واسعة 
علــى طول خط الجبهة في شــرق أوكرانيا، 
يعقبها اتهام الجانب األوكراني بعدم احترام 

اتفاقات مينسك».
ووضعــت أوكرانيا قواتها في حال تأهب 
على طول خــط التماس مع القرم وشــرق 
البــالد بعدما أعلنت روســيا أنهــا أحبطت 
«اعتــداءات» خططــت لها كييف في شــبه 
الجزيــرة التي ضمتها موســكو العام 2014. 
وعــرض ســكرتير مجلــس األمــن القومي 
تورتشــينوف صيغة  اولكســندر  األوكراني 
مختلفة للوقائع، مؤكداً أن موســكو تسعى 

الــى «تغطيــة» عمليات إطالق نــار داخل 
القــوات الروســية «التي عادة مــا تتعاطى 
الكحــول». في األثنــاء، قال رئيــس وزراء 
روسيا ديمتري ميدفيديف أمس، إن موسكو 
قــد تضطر لقطع عالقاتها الدبلوماســية مع 
أوكرانيا إذا ما تفاقمت األزمة بين البلدين. 
وقال إن قطــع العالقات الدبلوماســية مع 
كييف أحــد الخيارات، لكن قــراراً في هذا 

الشأن لم يتخذ بعد. 
وذكــر نص مكتوب عبــر موقع الحكومة 
الروســية أن ميدفيديف قال «ال أريد لألمر 
أن ينتهــي علــى هــذا النحو، لكــن إن لم 

يكن هناك ســبيل آخر للتأثير على الموقف 
فقد يتخــذ الرئيس على األرجــح مثل هذا 
القــرار». وذكــر المركــز الصحفــي لوزارة 
الدفاع الروســية أن أربعة أشخاص أصيبوا، 
عندمــا هبطت مروحية عســكرية روســية 
طــراز (مي - 8) اضطراريا في منطقة يامال 

شمال غرب سيبيريا. 
وقالــت وزارة الدفــاع إنه خــالل رحلة 
معتــادة، هبطت المروحيــة اضطراريا على 
بعد 55 كيلومترا جنوب شرق فالديمير ناك، 
وكان علــى متنها 17 جندياً. وخالل الهبوط، 

أصيب أربعة جنود إصابات متوسطة.

تشــهد تركيا منذ فشل المحاولة االنقالبية 
الشــهر الفائت، ما وصفه مراقبون بحملة 
تســونامي فــي المؤسســات العســكرية 
والمدنيــة. وقــال وزيــر الدفــاع التركي 
فكري إيشــق أمــس، إن الحكومة تعكف 
على إعداد مرســوم يلبــي الحاجة لتعيين 
طيارين جدد بالقــوات الجوية بعد حملة 
تطهير شملت آالفاً في الجيش في أعقاب 
محاولة االنقالب الشــهر الماضي. وأضاف 
أن المرسوم الخاص بالطيارين سيصدر في 

القريب العاجل.
وقال إن مــن الواجب على دول حلف 
األطلســي واالتحــاد األوروبــي أن تجري 
إزاء  موقفهــا  بشــأن  للــذات»  «انتقــاداً 
االنقــالب الفاشــل والتطــورات الالحقة. 
وأضاف «تســببت تصريحاتهم في إحباط 
كبير لدى الشــعب التركــي. وتحول هذا 
اإلحباط إلى غضب.. هذه هي المشــكلة 
الحقيقية. الجمــل التي تبدأ بالقول (نحن 

ضــد االنقــالب ولكــن) والموقــف الذي 
فحواه كما لو أن واجب االتحاد األوروبي 
الدفــاع عــن حقــوق (االنقالبييــن) غير 
مقبول تماماً». من جانب آخر عبر إيشــق 
عن اعتقــاده بأن الملحقين العســكريين 
األتراك الثالثة الذيــن هربوا بعد محاولة 

االنقــالب الشــهر الماضي - وهمــا اثنان 
كانــا يعمالن باليونان وواحد بالبوســنة - 

موجودن حالياً في إيطاليا.

التركــي مولود  وقــال وزيــر الخارجيــة 
تشاووش أوغلو إن بالده تسعى إلى تسلم 
32 دبلوماسياً هاربين ممن استدعتهم في 
إطار تحقيقاتها في محاولة انقالب فاشــلة 
وقعــت الشــهر الماضي. وقال تشــاووش 
أوغلو إن تركيا استدعت 208 دبلوماسيين 
فــي إطار التحقيق فــي االنقالب لكن 32 
منهم ال يزالون هاربين لدول أخرى. وقال 
«نحن على اتصال مــع الدول التي هربوا 
إليها ونعمل على تســلمهم». وأضاف أن 
ثالثة ملحقين عســكريين أيضــاً فروا من 
بينهم ملحقان هربا من اليونان إلى إيطاليا 
وثالث فر من البوسنة دون أن يحدد البلد 

التي هرب إليها األخير.
وتوسع خطوات تســليم مطلوبين من 
دول أخــرى حملة التطهيــر المحلية التي 

تقــول الســلطات إنها تســتهدف «الكيان 
المــوازي» الذي أسســه أتباع رجل الدين 
التركــي المقيم فــي الواليــات المتحدة 
فتــح الله غولن الــذي تتهمه تركيا بتدبير 
االنقالب. وقال كولن في مقال رأي نشرته 
صحيفة لوموند الفرنســية أمس «إذا ثبت 
عشــر االتهامات المنســوبة إلــي فأتعهد 

بالعودة إلى تركيا وقضاء أشد عقوبة».
وأعلنت هيئــة التعليم العالي التركية، 
أنها أبعدت أكثر من خمسة آالف موظف 
وأكاديمي عن العمل بالجامعات والمعاهد 
عقب المحاولــة االنقالبية منتصف يوليو 
الماضي. وذكرت في بيان، نشــرته وكالة 
األناضول لألنبــاء التي تديرها الدولة، أنه 
تم تشــكيل لجنة طــوارئ، بتعليمات من 
رئاسة الحكومة، بعد إعالن حالة الطوارئ 
فــي البالد، لمدة ثالثة أشــهر. مضيفة أن 
هــذه اللجنــة قررت إبعاد خمســة آالف 
و342 موظفاً وأكاديمياً عن عملهم بشكل 
مؤقت، في الجامعات والمعاهد الرسمية 

والخاصة. 

إن  الســعودية،  الداخليــة  وزارة  قالــت 
التحقيقــات األوليــة مــع منفــذ جريمة 
الدهــس المتعمد لشــرطي فــي محافظة 
بيشــة التابعــة لمنطقــة عســير، أظهرت 
انــه مقيم يمنــي ينتمي لتنظيــم داعش 
اإلرهابي، مشــيرة الى انه تم القاء القبض 
علــى ســتة أشــخاص آخريــن جميعهــم 
من الجنســية اليمنية لالشــتباه بعالقتهم 

بالقضية.
وصــرح الناطق األمنــي للــوزارة، أّن 
اليمني عمر ســعيد مهــدي باهيصمي 20 
عامــاً أقــّر خــالل التحقيق معــه بانتمائه 
لتنظيــم داعــش ومبايعتــه لــه، وقيامه 
برصــد المجنــي عليه العريــف بدوريات 
أمــن محافظة بيشــة، مذهــل فهد محمد 
الســلولي، داخل المســجد، وترصده بعد 
خروجه منــه، وعندما حانــت له الفرصة 

المناســبة باغته بدهســه عمداً بسيارته، 
ثــم ترجل منها وأجهــز عليه بتوجيه عدة 
طعنات إلى نحــره حتى قتله، وأن دافعه 
على ارتكاب هذه الجريمة لكون المجني 

عليه من رجال األمن.
ونقلــت وكالــة األنباء الســعودية عن 
الناطــق األمنــي قولــه، إّن المتهــم أقر 
بتواصلــه مع عناصر التنظيــم في الخارج 
قبــل ارتكابه الجريمة لإلعــداد والترتيب 
إلــى أّن اإلجــراءات األمنية  لها، مشــيراً 
تمكنــت مــن ضبــط أداة الجريمة، وهي 
عبارة عن ســكين وجد عليهــا آثار دماء، 
إلى جانب ضبط الســيارة التي استخدمها 
فــي عملية الدهس، مع مبلــغ مالي كبير 
وجــد بحوزتــه.  وأكــد أّن التحقيقات ال 
تزال مستمرة في هذه الجريمة اإلرهابية 
والعمــل جاٍر على تعقــب وضبط كل من 
لــه صله بها، علــى ان يتم اإلعالن عن أي 

مستجدات تتوافر الحقاً.

أعلن مرشح الحزب الجمهوري النتخابات 
الرئاســة األميركية دونالــد ترامب أمس، 
أن اتهامه الرئيــس األميركي باراك أوباما 
ومنافســته في االنتخابات «الديمقراطية» 
هيــالري كلينتون بتأســيس تنظيم داعش 
كان مــن باب الســخرية، وهي تصريحات 
ناريــة أثارت مجدداً مســألة مــا إذا كان 
ترامب مؤهالً لمنصب الرئاسة. فيما كتب 
أكثر من سبعين جمهورياً نافذاً مصدومين 
بحملــة المرشــح الجمهوري، رســالة إلى 
حزبهم تطالب بوقف تمويل هذه الحملة 
والتركيــز على انتخابــات الكونغرس التي 
ستجري تزامناً مع االنتخابات الرئاسية في 

نوفمبــر المقبل، وفق مــا أفادت صحيفة 
بوليتيكو أمس.

«أال  «تويتــر»:  عبــر  ترامــب  وكتــب 
يفهمــون الســخرية؟»، مهاجمــاً وســائل 
اإلعالم كما يفعل في أحيان كثيرة، وهذه 
المرة شــبكة «ســي.ان.ان». وأثارت تلك 
التصريحــات اســتنكاراً بما فــي ذلك في 
صفــوف وكاالت االســتخبارات المركزية 
األميركية. واتهم مدير ســابق لـ«ســي آي 
إيه» خدم في عهود العديد من الرؤســاء، 
ترامب بأنــه عميل لالتحاد الروســي من 
دون أن يــدري. وبعد الجدل الذي أثارته 
تصريحات ترامب عن «داعش»، كرر فريق 
حملــة كلينتون أن أي شــخص يســتطيع 
أن ينــزل إلى هذا الدرك، بشــكل متكرر، 

ينبغي أال يصبح أبداً قائداً لنا. 
وكتــب الجمهوريــون فــي رســالتهم 
الموجهــة إلى رئيس الحــزب الجمهوري 
راينس برايبس أن قدرة ترامب على إثارة 
االنقســام وقلــة كفاءته وتهــوره وتدني 
شــعبيته إلى مســتوى قياســي، كل هذه 
العوامــل قد تحول هــذه االنتخابات إلى 

مد ديمقراطي.

أعلنــت األمــم المتحدة أمــس أن نحو 
110 آالف شــخص هربــوا مــن جنوب 
الســودان ولجأوا إلى أوغندا منذ مطلع 
العام، وقد دفعت المعارك التي تجددت 
الشــهر الماضي معظمهم على المغادرة. 
وأعربت المفوضية العليا لألمم المتحدة 
لالجئيــن عن قلقها البالغ لســرعة لجوء 
الســكان، مشــيرة إلى الصعوبــات التي 
يشــكلها هذا األمــر للبلــدان المجاورة 
لجنوب الســودان والوكاالت العاملة في 

المجال اإلنساني.
ووفــق المفوضية وصل نحــو 82 ألفاً 
مــن هــؤالء إلى أوغنــدا في األســابيع 

الخمسة األخيرة. 
وقال الناطق باســم المفوضية ادريان 
فــي جنــوب  يحصــل  مــا  إن  ادواردز، 
السودان هو رابع أكبر أزمة لالجئين في 
العالم بعد سوريا وأفغانستان والصومال.

وأشارت المفوضية إلى أن الذين فروا 
الــى أوغندا في األســابيع األخيرة، علماً 
بــأن 90 في المئة منهم نســاء وأطفال، 
قالوا إنهم تعرضوا للسرقة وأعمال عنف 
جنســية، مضيفة أن مجموعات مســلحة 

متهمــة أيضاً بخطف أطفــال في الثانية 
عشرة من العمر وما فوق من المدارس.

على صعيد آخر، شــددت أوغندا على 
أنها لن تشــارك في القوة اإلقليمية التي 
تعتزم األمم المتحدة نشــرها في جنوب 
المجال  الســودان، وذلــك لعدم فســح 
لالتهامات المتكررة بالتدخل في شؤون.
وقــال وزير الخارجيــة األوغندي هنري 
اوكيلــو، إن أوغنــدا قــررت طوعــاً أن 
تنســحب، حتى ال يتمكــن أولئك الذين 
يتهمــون أوغنــدا بالتدخــل في شــؤون 
جنوب الســودان من استخدام مشاركتنا 
ذريعة لتوجيه االنتقادات، مضيفاً: «نأمل 
بأن يعم الســالم جنوب السودان، نوايانا 

حسنة إزاء جنوب السودان». 
وأجاز مجلــس األمن الدولي، مســاء 
أمس، نشــر قوة حماية مــن 4000 فرد 
فــي جوبا عاصمة جنوب الســودان، في 
إطار مهمة األمم المتحدة لحفظ السالم، 
وهّدد بفرض حظر للسالح إذا لم تتعاون 

الحكومة.
وحصل مشــروع القرار الــذي أعدته 
الواليــات المتحدة، على تأييد 11 صوتاً، 
بينما امتنعت أربــع دول عن التصويت، 

هي روسيا والصين ومصر وفنزويال.

جنود أوكرانيون يتمركزون في مواقع قرب مدينة دونتسك رويترز

فالديمير  الروســي  الرئيس  أجــرى 
بوتين، أمس، تغييراً كبيراً في إدارته 
اإلدارة  مدير  فاســتبدل  الرئاســية، 
الرئاسية الذي كان يشغله حتى اآلن 
أقــرب حلفائــه ســيرغي ايفانوف، 
واآلتي مثله من أجهزة االستخبارات 
الســوفييتية (كي جي بي). وتشكل 
إقالــة ايفانوف الذي اســتبدل، كما 
قال بوتين، بناء على طلبه بمساعده 
انطــون فاينو بموجب مرســومين، 
المســتويات منذ  على أعلى  تغييراً 

سنوات في الكرملين.
وتأتي بعد أســبوعين من سلسلة 
األقاليم  فــي  لمســؤولين  تعيينات 
رأى فيهــا خبراء أنها طريقة لتنظيم 
االنتخابات  قبــل معركــة  الصفوف 
التشــريعية التــي ســتجرى في 18 
ســبتمبر المقبل، وكذلك االنتخابات 
الرئاســية في 2018، وذلك وســط 
أزمة اقتصادية وتوترات مع البلدان 

الغربية. وكان ايفانوف، وزير الدفاع 
الســابق (63 عاماً) عين ممثًال خاصاً 
للرئيس للمســائل المتصلــة بالبيئة 

والنقل.
وخــالل لقــاء مــع الرجلين بث 
وقائعه التلفزيون، أعرب بوتين عن 
«ارتياحه» لعمل ايفانوف الذي كان 
مديراً لإلدارة الرئاســية منذ 2011، 
أي قبل بضعة أشــهر من عودته الى 
الكرمليــن في 2012. وقــال أتذكر 
جيــداً اتفاقنا، فقد طلبــت مني أال 
أوظفــك أكثر من أربع ســنوات في 
الرئاســية،  اإلدارة  مديــر  منصــب 
لذلــك أتفهــم رغبتك فــي االنتقال 
الــى مجال آخر. وكان انطون فاينو، 
عامــاً)   44) الســابق  الدبلوماســي 
الروســية  الســفارة  الذي عمل في 
في طوكيو، بدأ حياتــه المهنية في 
إدارة مراسم الرئاسة 2002. ويشغل 
منذ عــودة بوتين إلى الكرملين في 
2012 منصــب نائب مديــر اإلدارة 

الرئاسية.



منــذ 25 مايــو 2014، ال يــزال لبنــان من 
الثالثة  للجمهوريــة. وللمــرة  دون رئيــس 
واألربعيــن علــى التوالــي، فشــل مجلس 
اللبناني فــي اختبار االســتحقاق  النــواب 
الرئاســي، حيث أّدى تطيير نصاب الثلثين، 
لغيــاب التوافق علــى اســم الرئيس، على 
جاري العادة، دون عقد الجلســة االنتخابية 
التــي كانت مقــّررة في الثامن من الشــهر 
الجاري، والتــي أّجلها رئيس مجلس النواب 
نبيه بري إلى الســابع من سبتمبر المقبل، 
ما أشار مجّدداً إلى إبقاء االنتخاب الرئاسي 
معّلقاً في انتظار أن ُتستكمل رحلة البحث 
عن رئيــس للجمهورية، على طاولة الحوار، 
فــي الجلســة المقبلــة المقــّرر انعقادها 
في الخامــس من ســبتمبر المقبل. وحتى 
اآلن، فــإن النقــاش حول هذا االســتحقاق 
ال يقف عنــد حدود قصر بعبــدا ومخاطر 
الشــغور، ذلك أن «اتفاق الطائف» يحضر 
ســريعاً من باب المطالبة بتعديل لموازين 
االتفاق على القوى اللبنانية، وهو الذي وِلد 
قبــل أكثر من ربع قــرن، وتحديداً في 22 
أكتوبر 1989، بشــراكة سعودية - سورية - 
أميركية، وبحضور 62 نائباً لبنانياً من أصل 
73، وأنهى الحرب األهلّية اللبنانية (1975 
- 1990). يومها، أقــّر «الطائف» تعديالت 
أعــادت تحديــد شــكل النظــام اللبناني، 
وحــّددت صالحيات الســلطات الثالث في 
لبنــان. ثّبت نهائية الكيان مؤّكداً أن «لبنان 
عربي الهويــة واالنتماء»، ثّبــت المناصفة 

والمشاركة في الحكم بين جميع الطوائف، 
قّلص صالحيات رئاسة الجمهورية لمصلحة 
مجلــس الــوزراء مجتمعــاً ورئيس مجلس 
الــوزراء الذي أصبح شــريكاً أساســياً في 
الحكــم. وإذ حــرم رئيــس الجمهورية من 
حّق حّل مجلس النواب وقّيده بمهل زمنية 
القوانين والمراســيم، فإنه  لنشــر وتوقيع 
منــع إصــدار القوانين إذا لــم تعرض على 
الهيئة العامة لمجلــس النواب، وجعل من 
والية رئيس المجلس أربع سنوات بدًال من 

سنة واحدة.
وبيــن األمس واليــوم، لم يجــد راعي 
الحوار الوطنــي رئيس مجلس النواب نبيه 
بّري وســيلة للخروج من البّوابات المغلقة 
أمام أّي تفاهم على االســتحقاق الرئاســي 
وقانون االنتخاب ســوى نفــض الغبار عن 
اإلصالحات السياسّية التي نّص عليها اتفاق 
الطائــف، وذلــك مــن خالل إعــادة طرح 
هــذه البنود أمــام المتحاورين، ال ســيما 
مــا يتعّلق منهــا بالمجلــس النيابي خارج 

الشــيوخ  الطائفي وتشــكيل مجلس  القيد 
والالمركزية اإلدارية. وفي المحصلة، كانت 
الخلــوة الثالثة والختامية، فــي الرابع من 
الشــهر الجاري، ثابتــة لناحية ترجمة هذه 
اإليجابيــات، عبر ورش عمل متخّصصة من 
سياسيين وقانونيين وتقنيين، تبحث ضمن 
مهًال محّددة في إصالح النظام السياســي، 
باإلضافة إلــى نقاش قانون االنتخاب يتكئ 
علــى وجود مجلــس للشــيوخ والمركزية 
إداريــة. أما األرضّية التــي ينطلق منها أّي 
طرح، فهي إقرارها بتوافق جميع الفرقاء.

وفي انتظار ما ستؤول إليه أمور الحوار في 
الخامــس من ســبتمبر المقبــل، وفي ضوء 
واقع النظام والمؤّسســات الدســتورية في 
هذه األيام: شــغور في رئاســة الجمهورية، 
شــبه بطالــة تشــريعية، عجز عــن إجراء 
االنتخابات النيابية، وهشاشــة في السلطة 
التنفيذيــة المرتكزة على مجلــس الوزراء، 
فإن «عّراب اتفــاق الطائف» رئيس مجلس 
النواب الســابق حســين الحســيني ال يزال 

يؤّكــد أن الحّل الوحيــد لألزمات في لبنان 
هو هذا االتفــاق، ويعزو عدم تطبيقه إلى 
األفرقاء السياسيين، بسبب نظام المحاصصة 
الــذي يتبعونه، والذي تتمثل تركيبته بثالثة 
عوامل: العصبية المذهبية، السوقية المالية 
والتبعيــة األجنبيــة، وهــذه العناصر كلها 
مرتبطــة بعضها ببعــض. فالتبعية األجنبية 
تســتتبع الســوقية المالية، والتــي بدورها 

تؤدي إلى العصبية المذهبية.

ولكــون األحــوال العامــة في البالد تســير 
بخطــى ثابتــة نحو درك أســفل، ُيخشــى 
معه على الســلم األهلي في البالد، وســط 
الريــاح العامة لالنفجار في المنطقة، خرج 
اللبنانية ســليم  الرئيس األســبق للحكومة 
الحــّص عن صمته، أخيراً، ليضع نقاط الحّل 
فوق حــروف األزمة السياســية التي تهّدد 
لبنان، كياناً ووجوداً، وليوجه النداء الوطني 
الذي تفرضه األحوال لمحاولة كســر الركود 

الحكومي وخرق الفراغ الرئاسي.
ومــن أجل تصويــب البوصلــة الوطنية 
التي انقسمت بوصلتين كل منها في اتجاه، 
أراد الحص أن يدلي بوجهة نظره: «خشبة 
الخالص هي عبر التمّســك باتفاق الطائف، 
وتوّحــد اللبنانييــن، وانتخاب رئيس جديد 
توافقــي»، مشــّدداً على ضرورة التمّســك 
باتفــاق الطائــف وتطبيــق بنــوده كاملة، 
خصوصــاً في مــا يتعلق بصالحيــة رئيس 
مجلس الــوزراء، وآلية اتخاذ القرارات في 

مجلس الوزراء.
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أثار مقتل ثمانية رجال شرطة أميركيين، 
فــي حادثــي إطــالق نــار منفصليــن 
شهدتهما واليتا تكساس ولويزيانا الشهر 
الماضي، على يد جنديين ســابقين في 
الجيــش األميركي من أصــول أفريقية، 
شكوكاً ومخاوف في أوساط الرأي العام 
األميركي من تحول المواجهة العنصرية 
بيــن البيــض والســود في أميــركا إلى 
حــرب عصابات مســلحة وأعمال عنف 

منظمــة.
العســكرية  المؤسســة  أن  واألرجــح 
األميركية قد بدأت في إجراء تحقيقاتها 
الخاصة في ســيرتي الجنديين السابقين 

لونــغ  وغايفيــن  جونســون  مايــكل 
وســلوكهما خالل خدمتهما العســكرية 
في العراق وأفغانســتان بعدما كشفت 
التحقيقــات األوليــة التــي قامــت بها 
الشــرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي 
عــن نشــاط إلكتروني الفت للشــابين 
على مواقع التواصــل االجتماعي يدعو 
األميركيين األفارقة على مواجهة عنف 
الشــرطة واالنتقــام لمقتــل عــدد من 
أقرانهم ذوي األصول األفريقية على يد 

رجال شرطة بيض.
وتظهر الرســائل والمواد التي نشــرها 
كل مــن جونســون ولونغ علــى مواقع 

بمنظمات  تأثرهما  االجتماعي  التواصل 
وحركات ناشــطة في مجال الدفاع عن 
الحقــوق المدنية لألميركيين من أصول 
أفريقيــة ومكافحــة التمييــز العنصري 
ضدهــم وخصوصاً حركــة «بالكز اليف 
ماترز» التــي تقود االحتجاجات وتنظم 
التظاهرات ضد عنف الشرطة، ومنظمة 
«نيو بــالك بانثــرز» وهي ميليشــيات 
مســلحة يعــود تاريــخ تأسيســها إلى 
فترة العبوديــة في الواليات المتحــدة 
الشــمــال  بيــن  األهليــة  والحــرب 

والجنـوب. 
وقــد اعتمــدت هذه المنظمــة الكفاح 

المسلح ضد األميركيين األوروبيين في 
معركة تحرير العبيد من أصول أفريقية 
وللرد على االعتــداءات العنصرية التي 
تعرضت لها األقليــة األفريقية على يد 
المجموعــات العنصريــة المتطرفة من 

البيض وتجار العبيد.
وقد أعاد ناشــطون وشــبان من أصول 
الماضية  القليلة  الســنوات  أفريقية في 
تســليط الضــوء على التاريــخ النضالي 
وشــكلوا  بانثــرز»  «بــالك  لمنظمــة 
مجموعــات ميليشــياوية مماثلة تنظم 
بين الحين واآلخر تظاهرات مسلحة في 
عدد مــن الواليات األميركية في مقابل 

التظاهــرات المســلحة التــي ينظمهــا 
اليمين األميركي في مناسبات وتواريخ 

معينة.
وفي شــهر أبريل الماضي أثارت صورة 
لمجندات أميركيات من أصول أفريقية 
انتشــرت بكثافة على مواقــع التواصل 
االجتماعي ســجاالً عنصرياً في الواليات 
المتحــدة وخصوصــاً داخل المؤسســة 
العسكرية. فقد رفعت 16 مجندة خالل 
حفل تخرجهن من كلية «وست بونت» 
العســكرية في تكســاس قبضاتهن في 
إشــارة إلى نضال السود ضد العنصرية. 
متطرفة  يمينيــة  مجموعات  واتهمــت 

القوانيــن  الســود بخــرق  المجنــدات 
للجيش األميركي واعتبرت  العســكرية 
أن صورتهــن ترمــز إلــى ميليشــيات 
عنصرية مســلحة شــاركت في الحرب 

األهلية هي منظمة «بالك بانثرز».

شــدد رئيــس الحكومــة اللبنانية االســبق ســليم الحــص على أن 
المطلوب هو تطبيق الدستور، وليس خرقه أو العمل على تفسيره 
كّل على هواه بهدف تحقيق مكاسب شخصية أو طائفية أو حزبية، 
ولفت إلى عدم وجود سبب أو مسّوغ يمنع نواب األّمة من تأدية 

واجبهم الوطني والتاريخي بانتخاب رئيس للجمهورية.

بعد أن تأكدوا من وحدة المجتمع الدولي 
الداعــم للشــرعية والرافــض لالنقالب أو 
شرعنته ذهب االنقالبيون نحو إلغاء اإلعالن 
الدستوري واللجنة الثورية ويسعون إلحياء 
دور مجلس النواب المنتهية واليته بغرض 
إيجاد شــرعية لالنقــالب او االنتقاص من 
شــرعية الرئيــس عبد ربه منصــور هادي 

المعترف بها دولياً. 
خــالل األســبوع الماضــي وقــع طرفا 
الرئيــس  وحــزب  الحوثيــون  االنقــالب 
المخلوع على اتفاق انشاء مجلس سياسي 
بدًال عن اللجنة الثورية التي شكلت إلدارة 
البالد عقب االنقالب لكنها فشلت وغرقت 
في الفســاد واســتنزفت االحتياط النقدي 
وتورطــت في تجارة المشــتقات النفطية 
ونهب موارد الدولة، واتفق الطرفان على 
إعادة العمل بالدســتور النافذ واحياء دور 

مجلس النواب.
وعطفاً على هذه الخطوة أوكلت رئاسة 
المجلس السياسي للحكم الى القيادي في 
الحوثي االنقالبيــة صالح الصماد،  جماعة 
فيمــا احتفــظ الرئيــس المخلــوع بدور 
المحلل لالنقالب فمنح موقع نائب رئيس 
المجلــس، وتبينــت بوضــوح مرامي هذا 
االتفــاق بإعالن مجلس النواب اســتئناف 
جلســاته مطلع األســبوع القــادم بعد أن 
أغلقــه االنقالبيون منــذ اجتياح العاصمة، 
حيث يســعى الرئيس المخلوع الى ايجاد 
صفة دســتورية لالنقــالب ومحاولة نزع 

الشرعية عن الرئيس هادي وحكومته. 

ومــع اصــرار هــذا الطــرف على إفشــال 
محادثــات الســالم التي اســتضافتها دولة 
الكويــت لنحو ثالثة أشــهر أعلــن الناطق 

الرســمي باســم حزبه تنصلهم من اإلقرار 
وااللتــزام  للحــل  الدوليــة  بالمرجعيــات 
بالمبــادرة الخليجية التي منحت المخلوع 
ومــن عمل معــه الحصانة مــن المالحقة 
القضائية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني 

الهادفة الــى إنهاء عقود من تدمير الدولة 
اليمنية ونهــب مقدراتها لصالحه والتنكيل 
المطالبــة  نحــو  ودفعهــم  بالجنوبييــن 

باالنفصال. 
وحيــث إن المجلس الذي انتهت مدته 

الدستورية في العام 2009 استمد شرعية 
بقائــه من نصوص المبادرة الخليجية التي 
ألزمتــه أن تكون قراراته توافقية وأعطت 
الرئيس هادي سلطة الفصل في أي خالف 
بين الكتــل البرلمانية واعتبــرت قراراته 

واجبــة النفــاذ فــإن مســاعي االنقالبيين 
إلضفاء طابع دســتوري لالنقــالب الثاني 
الذي دشــن بتشــكيل المجلس السياســي 
األعلــى عبر مجلس النــواب لن يكتب له 
النجــاح ولــن يعترف به أحد ألن ســلطة 

المجلس مســتمدة من المبادرة الخليجية 
التي صادق عليها المجلس باإلجماع. 

وبمــا أن الرئيس المخلوع يــدرك انه لوال 
المبــادرة الخليجية التــي حمته في حينها 
من المالحقــة لكان اآلن خلــف القضبان 
يحاكــم علــى الجرائم التــي ارتكبها بحق 
الشــعب اليمنــي أو للمطالبــة باســتيراد 
المليــارات التي نهبها مســتغًال موقعه في 
قمــة الســلطة لهــذا ال يتوقــع أن يمضي 
مجلس النــواب في حال تم الحصول على 
موافقة نصف األعضاء على انعقاد جلساته 
نحو االنقالب على المبادرة الخليجية ألنه 
سيضع حبل المشنقة حول رقبته وسيكون 
حلفــاؤه اليوم اول األطراف التي تســارع 

لمحاكمته. 
وألن الدســتور ينــص على انه في حال 
شــغور موقع رئيس الجمهوريــة أو نائبه 
تتولى رئاســة مجلس النواب إدارة الدولة 
فــإن المخلــوع لــن يحصل علــى موافقة 
االنقالبييــن على اتخاذ أي اجراءات لعزل 
الرئيــس أو إحالته للمحاكمــة كما يروج 
لذلك ألن إجراء مثل هذا في حال افترض 
نجاحه ســيعني تسليم الســلطة في البالد 
لحــزب المخلوع ألنه يســيطر على هيئة 
رئاســة مجلس النواب منذ أن كان يتحكم 

بنتائج االنتخابات النيابية ويحكم البالد. 
ووسط هذا التخبط الهادف الى شرعنة 
االنقــالب وجد االنقالبيون أنفســهم أمام 
تحديات داخلية بفعل رفض غالبية أعضاء 
مجلس النواب حتى اآلن حضور الجلسات 
ألنهــم يدركــون مغــزى هــذه الدعوة، 
والطــرف القادر على التحكــم بالعاصمة 
وقــرارات المجلس، كما وجدوا أنفســهم 
أمــام موقف دولي ثابت داعم للشــرعية 
ورافض لكل الخطوات التي أقدموا عليها.

■ المتمردون لم ينجحوا في فرض انقالبهم بالسالح ويحاولون الحصول على تغطية نيابية |  ارشيفية 

■ طاولة الحوار التي جمعت الفرقاء اللبنانيين دون توافق يعيد االستقرار إلى البالد |  من المصدر

مرة أخرى، تضطر تونس إلى تأجيل موعد االنتخابات المحلية والبلدية الذي 
كان مقــرراً يوم الـ26 من مارس من العــام 2017 إلى موعد لم يتم تحديده 
بعد، وقال رئيس الهيئة العليا المســتقلة لالنتخابات شــفيق صرصار، إن لقاًء 
جمعه مع الرئيس الباجي قائد السبسي، تمحور أساساً حول مسار االنتخابات 
البلديــة المعّطــل، مؤكــداً أن هناك تأخيــراً متعمداً من األحزاب السياســية 
بخصوص موعد االســتحقاق البلدي.  وأوضح صرصــار أن القانون االنتخابي 
معّطل في بعض الجزئيات التي يمكن االتفاق عليها في ســويعات قليلة، ما 
تسّبب في تأخير النظر فيه شهرين كاملين، األمر الذي يعني أن تاريخ الـ26 

من مارس 2017، كموعد إلجراء االنتخابات أصبح ملغياً، حسب قوله.
ولــم يخف المســؤول التونســي تخوفه من تأثيــر هذا التأخير في نفســية 
التونســيين الذين ســيفقدون الثقــة تدريجياً في المســار الديمقراطي وفي 
السياســيين، ما قد يؤدي إلى عزوفهم عن االنتخــاب، وفق تعبيره، الفتاً إلى 
أن التأخيــر الكبيــر في المصادقــة على قانون االنتخابــات البلدية والمحلية 
سيتســبب في إعادة النظر في كل الروزنامة االنتخابية التي كانت الهيئة قد 
أعلنت عنها.  وكان عضو الهيئة العليا المســتقلة لالنتخابات نبيل بفون، أكد 
أن إنجــاز االنتخابات البلدية، مرتبط بتاريخ صدور التقســيم الوطني لتراب 

الجمهورية والمصادقة على القانون االنتخابي.
ولم تشهد تونس تنظيم أي انتخابات محلية منذ اإلطاحة بالنظام السابق 
في يناير 2011، وهو ما أثر ســلباً في الخدمات والوضع البيئي والنظافة في 
المدن والقرى، نظراً ألنه تم تشــكيل ما ســمي بالنيابات العمومية لإلشراف 
على البلديات بعد اســتبعاد المســؤولين الســابقين ممن كانوا ينتمون إلى 
الحزب الحاكم الســابق منذ أكثر من خمســة أعوام. وقال المحلل السياسي 
منــذر ثابت لـ«البيان»، إن تأجيًال جديــداً لالنتخابات البلدية والمحلية يعني 
وجــود عراقيل حقيقية تحول دون تحقيق مســار الديمقراطية المحلية التي 
تعتبــر أســاس الديمقراطيات الكبرى، كما تزيد من تعّفــن األوضاع في نحو 
350 بلدية تونســية تواجه مصاعب شــتى في إســداء خدماتها إلى الســكان 
المحلييــن وخاصــة في ما يتعلق بضمــان نظافة البيئــة والمحيط.  وأردف 
ثابت أن حســابات حزبية تقــف وراء تأجيل االنتخابــات البلدية والمحلية 
للمرة الخامســة على التوالي، وهو ما يعني أنها لن ُتنظم قبل أكتوبر 2017، 
الفتــاً إلى اعتقاده أن التحالف القائم حالياً بين حركتي نداء تونس والنهضة 
يســعى إلى تقاســم مراكز النفوذ المحلي عبر مشــروع انتخابي تم إعداده 
على مقاســهما. وبحسب المحلل السياسي الجمعي القاسمي، فإن االنتخابات 
البلديــة والمحلية تبقى ذات أهمية قصوى، نظراً ألنها األقدر على تشــكيل 
مشــروع ديمقراطي حقيقي وعلــى تصعيد الكفاءات البــارزة في مجاالت 
القيــادة والعمــل السياســي واالجتماعي، وهو مــا باتت تدركــه األحزاب 

السياسية الكبرى العاملة على االستفادة من االنتخابات القادمة.

ويؤكــد المراقبــون أن توافقات حزبية خاصة بين حزبــي نداء تونس وحركة 
النهضة، تقف وراء تعطيل المصادقة البرلمانية على قانون االنتخابات البلدية 

والمحلية الذي كان منتظراً أن يتم الحسم فيه في شهر أبريل الماضي.
ويضيــف المراقبــون أن الحزبين يعمالن على تقاســم النفــوذ في دوائر 
الحكــم المحلي، بعد أن راجت أخبار عن إمكانيــة تحالفهما في االنتخابات 
المرتقبة، وهو ما تم نفيه لفائدة الحديث عن صياغة قانونية تعطيهما فرصة 
الشــراكة أو الحكم المحلي االئتالفي، على غرار ما هو معمول به حالياً في 

العمل الحكومي المركزي.
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دأبــت قوات إنفاذ القانــون في مصر منذ 
ثــورة 30 يونيــو 2013 وحتــى اآلن على 
تنفيــذ عمليــات قاصمة اســتهدفت البؤر 
والعناصر اإلرهابيــة في العاصمة القاهرة 
ســيناء،  شــمال  الســيما  والمحافظــات، 
ونجحت هذه الضربات في كسر الجماعات 
اإلرهابية وتقليص خطورتها، إال أن «بقايا» 

لهذه األذرع اإلرهابية تُشكل خطرا.
المنتشــرة في  وبقايا األذرع اإلرهابية 
عمق المحافظــات المصرية، التي يعتبرها 
مراقبــون «خاليا نائمة»، هــي «المخزون 
االســتراتيجي» للجماعــات اإلرهابية التي 
تستخدمها من آن آلخر في تنفيذ عمليات 
خاطفة في المحافظات ثم العودة ســريعاً 
إلــى قواعدهــا ومناطق تمركزها وســط 
األهالي في هــذه المحافظات، بعيداً عن 
أعيــن األمن، الســيما وأن كثيراً منهم من 
غير المعروف انتمائهم إلى أي تنظيمات، 
وبالتالي يتعايشــون وسط األهالي بصورة 

طبيعية، بما يصعب مهمة اإليقاع بهم.

محافظــة الجيــزة التــي تعتبر ثانــي أكبر 
المحافظــات المصريــة مــن حيــث عدد 
الســكان، حيث يقطنها نحو ثمانية ماليين 
نســمة، تزخر بتشــكيلة منوعة من «بقايا 
األذرع اإلرهابيــة»، فيهــا عناصــر منتمية 

إلــى تنظيــم أجناد مصــر الــذي نجحت 
قــوات األمن في تصفية قائــده في أبريل 
2015، واإليقــاع بخالياه، بينمــا لم يتبق 
ســوى «فلــول التنظيم» وأذرعــه النائمة 
فــي المحافظــة ذاتهــا التــي تعــد معقل 
«أجناد مصــر». كما إن المحافظة تشــهد 
تواجــداً لعناصر متطرفة وفصائل إخوانية، 
ويشــير إليه الباحث في شؤون الجماعات 
المتطرفــة كمال حبيب، الــذي يقول في 
تصريحات خصوصاً لـ «البيان» إن محافظة 
الجيزة، على سبيل المثال، فيها بعض بقايا 
التنظيمات اإلرهابيــة، مثل تنظيم «أجناد 
مصر» الــذي انتهى فعليــاً بفعل عمليات 
أجهزة األمن، لكــن من المرجح أن يكون 
هنــاك بعض األفــراد ذوو الصلة بالتنظيم 
وآخــرون لديهــم صلــة بتنظيــم داعش 
يعملون بشــكل غير منضبط الســتهداف 

رجال األمن والقيام بعمليات إرهابية. 

ويتابــع: «كمــا أن هنــاك العديــد من 
العناصــر الشــبابية اإلخوانيــة فــي مدن 
المحافظــة وضواحيهــا من أولئــك الذين 
يرفضــون فكرة الســلمية ويؤمنون بمبدأ 
خطــوات  يتخــذون  وبالتالــي  العنــف، 
وإجراءات تصعيدية وعمليات إرهابية غير 
محســوبة وأعماًال فيها نوع من الشطط»؛ 
ومن ثم فإن محافظة الجيزة تحفل بتواجد 
للعناصر اإلرهابية المختبئة وسط األهالي 
ويتــم اســتخدامهم فــي تنفيــذ عمليات 
خاطفــة مثل عملية محاولــة اغتيال مفتي 
الديار الســابق فضيلة الشيخ الدكتور علي 

جمعة.

والجيزة، بحســب الدكتــور كمال حبيب، 
تحتــوي علــى بعــض البــؤر والمناطــق 
الخطيــرة، الســيما فــي مناطق كرداســة 

وناهيــا، وفيهــا مناطق بالصيغــة األمنية 
تأتــي في إطار «حــزام الخطــر»، كما أن 
فيها بقايــا لعناصر تنظيــم الجهاد القديم 
وعناصــر اإلخــوان بكثافــة كبيــرة جــًدا 
يقومون بعمليات عشــوائية غير محسوبة 
أو غير مخطط لها بالشــكل الكافي وتتسم 

بالخطورة في الوقت ذاته.
ورغــم هــدوء األوضــاع النســبية في 
محافظــات مصر مقارنة باألعوام الماضية، 
فإنــه تظهر هنــاك من آن آلخــر عمليات 
خاطفــة ومحاوالت لزرع عبوات ناســفة، 
تشــير أصابع االتهام فيها إلــى بقايا هذه 
التنظيمــات التي لم يتم إلقاء القبض على 
عناصرهــم ويســتخدمون كخاليــا نائمــة 
تنشــط في فتــرة من الفترات ثــم تعاود 

السكون حتى تنفيذ عمليات تالية.

وفي هــذا اإلطار، حّذر الخبير العســكري 
واالســتراتيجي اللواء عالء عــز الدين من 
ضلــوع بقايا العناصر اإلرهابية في شــمال 
ســيناء والمحافظــات في تنفيــذ عمليات 
إرهابيــة مخطــط لهــا تســتهدف إثبات 
التواجــد وإعطــاء دفعة معنويــة لعناصر 
التنظيمــات المتطرفــة في مصر، الســيما 
عقب حالــة الوهن الممزوجــة باإلحباط 
التي أصابت هذه العناصر عقب الضربات 
القاصمــة التــي تلقوها من قبــل األجهزة 

األمنية خالل الفترات الماضية. 

■ تعزيزات أمنية في سيناء |  أرشيفية

تســود حالــة مــن الغليــان في الشــارع 
الفعاليــات  تصاعــد  جــراء  اإلســرائيلي، 
االحتجاجية التي تقــوم بها عائالت جنود 
االحتالل األسرى لدى المقاومة في قطاع 
غزة خالل األيــام الماضية، وتهاوي جدار 
الصمــت اإلســرائيلي تجــاه القضية بعد 
ســكوت دام أكثر مــن عامين، التي زادت 
حدتهــا بعد اتفاق المصالحة اإلســرائيلية 
التركيــة، وعدم تضميــن المصالحة قضية 

الجنود.
غليان وتهاو جــاء مصاحباً لقرار جيش 
االحتــالل بتغييــر توصيف جنــوده الذي 
أعلن عن مقتلهــم في عدوان غزة األخير 
بأنهــم مفقودين وليس قتلــى، تبعه قرار 
رئيس هيئة األركان بجيش االحتالل غادي 
ايزنكون بإلغاء قانون «هنيبعل» من أوامر 
الجيش، الذي يســمح بقتــل الجندي عند 
أســره في المعركة، بعد الفشــل في منع 

سقوط الجنود أسرى لدى المقاومة.

وفجرت والدة الجندي األسير بقطاع غزة 
ارون شــاؤول قنبلة مدوية، عندما أكدت 
أن ابنها ما زال حياً وان لديها إثباتات على 
ذلــك بعكس ما تتحدث حكومة االحتالل، 
الــذي ال يزال يخفي المعلومات عن ذوي 
الجنــود المفقودين في غــزة. وقالت في 
مؤتمــر صحفي: «أنا كأم أشــعر بأن ابني 
حــي، وأمتلــك أدلــة قاطعــة، واآلن لن 
أعطي شــيئاً، ولكن سأقدم األدلة بالوقت 

المناسب».
وجــاءت هــذه التصريحــات بعد أقل 
من شــهرين من تصريحات عائلة الضابط 
فــي غــزة هدار  المفقــود  اإلســرائيلي 
جولــدن، حيــث هددت بإحــداث زلزال 
شــعبي في حال لم تعمل إســرائيل على 
إعــادة ابنهــا، وتزامــن التصعيــد وقلب 
الطاولــة على رئيس الوزراء اإلســرائيلي 
بنيامين نتانياهو عقــب اتفاق المصالحة 

اإلسرائيلي التركي.
المحلل السياسي المتخصص في الشأن 
اإلســرائيلي إبراهيم جابر، قال إن عائالت 

الجنود اإلســرائيليين بــدأت تفقد صبرها 
تجاه سياســة إســرائيل فــي التعامل مع 
أبنائهم، وأن األمور تتجه للتصعيد الشعبي 
فــي إســرائيل، ألن الجيش والمؤسســات 
الرســمية فشــلت بإحراز تقــدم في هذا 

الملف.

وأوضــح أن عائــالت الجنــود المفقودين 
يــرون أنــه دون ضغط شــعبي على قادة 
االحتــالل فلــن يكــون هنــاك أي تحرك 
رسمي إسرائيلي، كما أن العائالت تخشى 
مــن تكرار ســيناريو األســير اإلســرائيلي 

السابق جلعاد شاليط، ولعب عامل الوقت 
دون أي نتيجــة، وبنــاء على ذلك تحركت 
العائالت لنقل الملف من مرحلة الصمت 
الرسمي إلى مرحلة العمل والدفاع باتجاه 

تحرير أبنائهم.
ببــرود  االحتــالل  وتتعامــل حكومــة 
مع هــذه القضية مســتغلة عامل الوقت 
مــن أجل إنجــاح منــح فرصــة لألجهزة 
االســتخباراتية للحصول على أي معلومة 
عن الجنود، كمــا حدث تماماً مع الجندي 
السابق شــاليط، ولكن الشارع اإلسرائيلي 
يسير عكس ما ترغب به الحكومة باقترابه 
من الغليان شــيئاً فشــيئاً، ما ينذر بتهاوي 

جدار الصمت.
من جهته، قال المحلل السياســي أكرم 
عطالله، إن حديث والدة الجندي شــاؤول 
بداية لكســر صمت الشــارع اإلســرائيلي 
الذي تخشــاه حكومة االحتالل، وهو ذاته 
الــذي شــكل عامــل الضغط األبــرز على 
نتانياهو وأجبــره على إتمام صفقة تبادل 
مع المقاومة إلطالق سراح الجندي شاليط 

سابقاً.

■ غضب إسرائيلي على نتنياهو بسبب الجنود المفقودين بعد سكوت دام أكثر من عامين |  ارشيفية

تحــدث مراقبون عن وجود عناصر تابعــة للتنظيمات المتطرفة 
ينتشــرون فــي المحافظــات دون أن يكون معروفــاً انتماؤهم 
إليهــا ويقومون بمحاولة اســتقطاب عناصر جديدة لتقوية هذه 
التنظيمــات، ونشــر الشــائعات، في محاولة من أجــل نزع ثقة 
المصريين في السلطات الحاكمة، وأخيًرا تنفيذ عمليات خاطفة.

قال الكاتب المختص في الشــأن اإلســرائيلي د. عمر جعارة إن صفقة 
تبادل األســرى بدأت مســارها الحقيقي، وستتضمن قريباً اإلفراج عن 
آالف األســرى الفلسطينيين، الســيما أن اإلســرائيليين يتحدثون في 
إعالمهم عن أسرى ومفقودين وجثث، وكلما زاد الضغط الذي يمارسه 
الشــارع اإلسرائيلي وعائالت المفقودين، فنحن نقترب أكثر من إنجاز 

صفقة تبادل ويسرع بتحقيقها بكل يقين.
وبحســب اإلعالم اإلســرائيلي توافد إلــى الخيمة التــي نصبها عوائل 
األسرى وزراء في حكومة االحتالل وشخصيات بارزة ورئيس وأعضاء 
الكنيســت، وعزموا أال يعودوا إال بعودة أبنائهم من قطاع غزة، وهذا 

يمثل ضغطاً حقيقياً على حكومة نتانياهو.
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هــل يتذكر أحــد اآلن نظرية «صدام الحضــارات» التي ظهرت في 
التســعينيات من القرن الماضي وأثارت جدالً واســعاً في أوســاط 
النخبــة ومنظري العالقات الدولية أم انتهينا منها بعدما اعتقدنا أننا 
هزمناها على الورق وفي المحافل السياسية واإلعالمية واألكاديمية؟ 
وللتذكرة، فقد بدأت هذه النظرية بمقال لعالم السياســة األميركي 
المعروف صموئيل هنتجتون بمجلة الـ«فورين أفيرز» الشهيرة عام 
1993 قبل أن تخرج في كتاب ضخم تحت العنوان نفسه، واعُتبرت 
وقتها نقداً مباشراً لنظرية «نهاية التاريخ» التي قدمها مفكر أميركي 
آخر من أصل ياباني هو فرانســيس فوكوياما قبلها بعام، بّشــر فيها 
باالنتصار النهائي للديمقراطية الليبرالية (سياسياً واقتصادياً وثقافياً) 
كنمــوذج وحيد سيســود العالم بعد انقضاء حقبــة الحرب الباردة 
وانهيار االتحاد الســوفييتي وســقوط األنظمة الشمولية. أما ما نفاه 
وجــادل فيــه هنتجتون فلم يكــن حول حقيقة انتصــار وتفرد هذا 
النمــوذج وإنما في إمكانية تعميمه وانتفاء الصراعات الدولية التي 
رأى - علــى العكــس - أنها ستشــتد ضراوة وســتتحول من الصراع 
األيديولوجــي التقليدي بين الرأســمالية والشــيوعية إلى صراعات 
حــول «الهوية» بين الحضــارات المختلفة، الغربيــة من ناحية وما 
عداها من حضارات أو ثقافات، وأن أخطرها ما ســيكون بينها وبين 
العالم اإلسالمي ألن المكون الديني حاضر هنا بقوة كمعيار للقياس. 
باختصار ســتكون الخطوط الفاصلة للحــرب المقبلة هي تلك التي 
يحددها هذا النمط من الصراعات وهو ما سيقود إلى صدام حتمي.

لن يحتــاج القارئ بالطبع إلى جهد لمعرفة ســبب اســتدعاء هذه 
النظريــة اليــوم، فالعمليات اإلرهابية التــي اجتاحت معظم المدن 
األوروبيــة من باريس ونيس وروان بمنطقة فلورانســا الفرنســية، 
وبروكســل وميونخ ولندن إلى أورالنــدو بوالية فلوريدا األميركية، 

والتــي وقــف وراءها متطرفــون إســالميون أياً كانــت انتماءاتهم 
وتصنيفاتهم، أي ســواء كانوا أعضاء مباشــرين في تنظيم داعش أو 
تأثروا بأفكاره عبر وســائل التواصل االجتماعي أو كانوا من الخاليا 
النائمة أو ُوصفوا بالذئاب المنفردة، قد أعادت (أي هذه العمليات) 
النظرية إلى صدارة المشــهد. صحيح أن كثيراً من التحليالت سعت 
إليجاد تفســيرات اجتماعية واقتصادية لهــذه الظاهرة مثل معاناة 
المهاجرين المســلمين في أوروبا خاصة مــن ذوي األصول العربية 
مــن الفقر والتهميش والعزلة وعدم القدرة على االندماج في نمط 
الحيــاة الغربية إال أن كلهــا تبدو غير مجدية كمثيالتها التي حاولت 
فــي الماضــي إرجاع التطــرف والعنف في أوطان هــؤالء األصلية 
إلى غياب الديمقراطية أو الحرمان السياســي واالجتماعي وغيرها 
من تفســيرات مشابهة. إن كل هذه األســباب ال تخلق تلقائياً فكراً 
متطرفــاً عنيفــاً ضد كل مــن خالفه وال يمكن أن تبرر له. ببســاطة 
هناك مشــروع عابر للحدود والقوميات وباســمه يكون «التكفير» 
و«الجهاد» وارتكاب كل الجرائم ضد اإلنســانية. فعلى هذه الخلفية 
كان الصعود السياســي لليميــن األوروبي - الذي يوصف بالمتطرف 
- واكتســابه أرضية جديــدة، حيث أصبحت مســألة المهاجرين أو 
المتجنســين المسلمين بالجنســيات األوروبية محوراً لخطابه الذي 
يجد له قاعدة شعبية أوسع من أي وقت مضي، وفي السياق نفسه 
تأتــي المطالبة بمراجعة القوانين الخاصة بشــروط منح الجنســية 
ووضع األقليات والمهاجرين وتأشيرة الدخول لدول أوروبا وإغالق 
الحدود وغيرها لتحتل مكانة أساسية في النقاش العام الذي سُيفضي 
آجــالً أو عاجالً لتغيير كبير في المواقف، كذلــك تتزايد االنتقادات 
للمستشارة األلمانية أنجيال ميركل لقبولها واستضافتها أكبر عدد من 
الالجئين من الشرق األوســط تحديداً السوريين وأغلبهم مسلمين، 
وأخيراً تصريحات المرشــح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب حول 
ســعيه لمنع المسلمين من دخول األراضي األميركية حال فوزه في 
االنتخابات وكلها مؤشرات يصعب تجاهلها أو إغفال رمزيتها. بعبارة 
أخــرى إن أفعــال هذه الجماعــات المتطرفة ال تُــرد فقط إليها بل 
تنســحب على مجتمعاتها ودولها التي أخفقت في مواجهة أفكارها 
وتغيير الســياق الثقافي العام الــذي ينتجها بعد تعثر كل محاوالت 

التنوير واإلصالح.
ورغــم ذلك فهذا ليس ســوى جانــب من القصة، فــكل متابع لهذا 
الملف يعلم جيداً أن تلك االنتقادات األوروبية لتركيا ليست جديدة 
وال ترتبــط بحادث بعينه، وأن أوروبا لم تقبل يوماً أن تصبح تركيا 
جــزءاً منها، بحجة الفجوة الثقافية بينهما ودرجة االلتزام بالحريات 
المدنية والفردية والعلمانية، أما قبل ذلك فكان الســبب هو غياب 
الديمقراطية، وفي كل األحوال كان هناك دائماً شــيء ناقص يفصل 

تركيا عن الثقافة الغربية وقيمها الثابتة.
فــي كلمة واحدة، إن اإلطار الجامع لكل ما نشــهده اآلن هو بداية 
التطبيق العملي لـ «صدام الحضارات»، فهل ســتصمد لغة المصالح 
المتبادلــة وحدها بين العالمين لوقفه؟ أم أنها فقط ســتؤجل بعض 

خطاه؟

عندما بدأ الشاب أخرور سداخمتوف (19 عاماً) في التسكع وقضاء 
وقته مع رجلين أكبر منه ســناً، مع مناقشة بدء القتال باسم الدين، 
في ســوريا، عمدت والدته ألخذ جواز ســفره على الفور. والحقاً، 
وبحســب ما أشــارت إليه صحيفة «واشنطن بوست»، حينما توسل 
الســترجاع جوازه، عقب اعترافه برغبته في االنضمام لما يســمى 
بتنظيــم «داعش»، قطعت والدته خط الهاتــف. قد تمثل األمهات 
على شــاكلة األخيرة النهج األول واألخيــر، وأفضل طريقة، لوقف 
تجنيــد المقاتلين. إال أن ســلطة إنفاذ القانون فــي أميركا وأوروبا 

تغفل عن األمهات بالنسبة إلى جهود مكافحة اإلرهاب.
هناك ثالثة طرق مختلفة يمكن ألي بلد تنفيذها لمكافحة التطرف 
العنيــف واإلرهاب، ممثلــة بالوقاية والقمع والتدخــل. وعادة ما 
تعتمد الدول الغربية على الوقاية والقمع. إذ تركز تلك الدول على 
احتــواء حركة المتطرفين من خالل عمليــات فرض القانون أو من 

خالل برامج التعليم أو برامج الدفاع.
قبل عامين، عملت على تأســيس مؤسســة «غيردز»، وهي مؤسسة 
ألمانية لدراسات التطرف ونزع التطرف، ويكمن هدفها في العمل 
فــي مختلف أرجاء العالم للبحث عــن كيفية التدخل عندما يصبح 

األفراد متطرفون.
وتهــدف برامج العناية بالتطرف تلك لتقديم المســار األول ألفراد 
تلك الجماعات، بشــكل يســمح لهم بالخروج من الخلية المتطرفة. 
وهنالك عنصر أساسي لمثل تلك البرامج، وهو كشف زيف روايات 

المتطرفين المغرية.
في حال أردنا منع وقوع هجمات مســتقبلية، فإننا بحاجة لتوظيف 
العائلــة واألصدقاء المقربين للمهاجميــن المحتملين، وذلك ضمن 
جهــود مكافحة اإلرهــاب، يدعمهم خبراء مدربون. وبالنســبة إلى 
كثير من الهجمات السابقة التي شنتها عناصر فاعلة فردية، أو أفراد 
في خاليــا إرهابية صغيرة، فإن بعض المقربين في البيئة المحيطة 
للمهاجمين، يشــكلون تغيراً يعيق سلوكهم. ففي بعض األحيان قد 

يكون صديق قريب من المهاجم على علم بخطط الهجوم.
وتســهم تلك البرامج المصممة والمدارة بشكل صحيح في تمكين 
العائالت والمجتمعات لحملها على مواجهة نزعة التطرف العنيف. 
ونعمــل من خالل محاولة الوصــول إلى أصدقاء وأقارب أفراد تلك 
الجماعات، ألنهم يدركون مصلحتهم، ويعرفون أيضاً األمور التي قد 

دفعهم لالنضمام للجماعات المتطرفة. 
تعتبر األمهات حارسات أساســيات، فمعظم اللواتي عملت معهن، 
ممن خسرن أبناءهن في تنظيم «داعش» أو في مجموعات إرهابية 
أخرى، قد الحظن أن هناك تغيراً ما في سلوك فلذات أكبادهن، إال 
أنهن كُن وحيدات دون مســاعدة خارجيــة. وعندما تواصلت معي 
تلــك العائالت، من أرجاء مختلفة من العالم، أصبح ما أســمعه في 
كل مــرة هــو اإللحاح فقط لفهم ما يجــري، وكيفية معالجة األمر. 
ووقتها، عمد الكثير من اآلباء للتصرف من تلقاء أنفسهم، كمصادرة 
جوازات الســفر، واحتجاز أبنائهم، أو حتــى االنتقال معهم وتغيير 

مكان إقامتهم. وتعد ردود الفعل تلك مفهومة، ولكنها تأتي بنتائج 
عكسية، وال يمكنها سوى مفاقمة إجراء التطرف.

فحينمــا تأتــي والدة أحد أولئــك المتورطين للمركــز يتم إلحاقها 
بمسؤول مطلع على تطرف األبناء ليتسلم حالتها. ومن هنا يحلالن 
ســوية وضع االبن مــع محاولة معرفة «وصفــة التطرف». بمعنى 
مــا الذي يدفع الفتاة أو الفتــى لالنضمام لتنظيم «داعش»؟ بعدها 
يضعان معــاً خطة، خطوة بخطــوة، لتحديد الشــركاء الخارجيين، 

إضافة لبناء شبكة دعم حول العائلة. 
ولربط األمهات ببعضهن أنشــأنا مجتمعاً أطلق عليه اســم «أمهات 
مــن أجل الحيــاة»، وهو مجتمــع افتراضي على شــبكة اإلنترنت، 
وعند كتابتنا رسالة مفتوحة لتنظيم «داعش» في صيف عام 2015، 
اســتجابت المجموعــة في اليوم ذاته على برنامــج «تويتر»، لنعلم 
أن األبنــاء كانوا خائفين من قدرة آبائهم على منعهم من االنضمام 
للجماعة. واحتوت تلك الرســالة على مشاعر واستفسارات األمهات 
على امتداد العالم، عندما ســلب منهن أبناؤهن قســراً، وعلى نحو 
يخالف القيم المثلى لإلســالم. لقد أردنا وضع أســئلة مصممة لحل 
أجزاء من رواية تنظيم «داعش». وعقب تسلمنا رسائل من مقاتلين 
مســجونين، اعترفــوا بإدراكهم لما فعلــوه بأمهاتهم، ومعربين عن 
رغبتهم السابقة في ترك التنظيم، علمنا أن األمر قد نجح بالفعل.
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منــذ أن أعلن عن انطــالق الخدمات الذكية منذ ســنوات مع 
الطفــرة الهائلة في قطاع االتصــاالت والخدمات اإللكترونية، 
ودولــة اإلمــارات العربية المتحدة تضع نصــب أعينها هدف 
الريــادة في هذا المجال بالتحديــد، نظراً ألهميته الكبيرة في 
التطور والبناء والتنمية المســتدامة فــي مجتمع ال يقبل أقل 
مــن المراكز األولــى، ولهذا وجهت القيادة الرشــيدة برؤيتها 
المســتقبلية الثاقبة جميع القطاعات في الدولة إلى االهتمام 
بتنميــة الخدمات اإللكترونية والذكيــة، األمر الذي أهل دولة 
اإلمــارات أخيراً إلى االنضمام إلى قائمة المســتوى «المرتفع 
جداً» في االســتبيان الدولي لتطور الخدمات اإللكترونية لعام 
2016، أو كما يســمونها «قائمة الرواد»، وذلك حســب تقييم 
الجهــات المختصة بالحكومــات اإللكترونية فــي هيئة األمم 
المتحدة، مما يعكس بوضوح مدى النجاح والتنامي في التحول 
اإللكترونــي الذكي في الدولة. وصول دولة اإلمارات إلى هذا 
المســتوى يأتي بعد جهود كبيــرة حققت معها الدولة المركز 
األول عربيــاً وإقليميــاً، والثامــن عالمياً في مؤشــر الخدمات 
اإللكترونيــة والذكيــة ضمــن اســتبيان لجنة األمــم المتحدة 

للشؤون االقتصادية واالجتماعية، الذي عرض الشهر الماضي.
تحقيــق أعلــى المراكــز العالمية ليــس هو الهــدف في حد 
ذاتــه، بل البقاء في القمة والتطوير والتنمية المســتدامة هو 
هــدف ونهج حكومة دولة اإلمــارات وقياداتها الحكيمة التي 
تهتم بشــكل متزايد باتباع وســائل االبتكار واإلبداع، وتطبيق 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتقديم خدماتها.
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يبرز ســيل االعتداءات التــي انهالت على 
عالم الغرب وآخرها في نيس، مروراً طبعاً 
ببروكسل وباريس وسان برناردينو، التهديد 
المتنامي للتطرف المنطلق من سوريا. وقد 
أصبح لزاماً علينا بالتالي إدراك أن سياســة 
احتواء أزمة سوريا لم تنجح، وتلك سياسة 
تعــود غالبية أســهمها للرئيــس األميركي 
بــاراك أوباما ويؤيده فــي اعتمادها عدد 

من المثقفين الداعمين. 
وعلى الرغم من انتشــار مواضع اختباء 
تنظيــم «داعــش» حــول العالم، تشــكل 
ســوريا، كما ذكر المؤلف ويل ماك كانتس 
فــي كتابه «نهاية داعــش»، قلب الزلزال. 
وتعتبــر المركــز ليس من حيث ســيطرة 
التنظيــم علــى األراضي عمليــاً، بل لجهة 
الرواية التي يشــتهر بها، وتشــير إلى أنه 
يشن حرباً مروعة، يزعم أنه «سيحرر» من 
خاللها منطقة الشــرق األوســط، ويحولها 

إلى دولة كبرى تخضع لسيطرته. 
ال بــد لنا اليــوم من التفكيــر في حّل 
للمشــكلة ســريعاً، وإني أقتــرح إحداث 
إزاء  أميــركا  سياســة  علــى  تغييــرات 
ســوريا. أعتقد أننا نحتاج على المســتوى 
الدبلوماســي إلى أن نضع تصوراً له عالقة 
نوعــاً ما بالنمــوذج الكونفدرالي على أنه 
هدف سياســي لنا. ليس هناك من طريقة 
واقعية أخــرى لمواجهة الواقع القائل بأن 
الواليــات المتحــدة األميركيــة ال تحظى 
بحلفاء أساســيين على األرض، بإمكانيات 
قتالية حقيقية ســوى األكــراد. ومع ذلك، 
فــإن أميــركا ال تــزال تأمل القضــاء على 
«داعــش»، و النصرة، وفــي الوقت عينه 
اســتبدال الرئيس السوري بشار األسد، إال 

أن هذا النهج ال يتسم بالمنطق.

ثانيــاً، وفيما يتعلق بالعتاد العســكري 
الموجــود ميدانيــاً، فتبــرز العديــد مــن 
األمــور التــي ينبغي القيام بهــا على نحو 
مغاير. حيث ال بــد للواليات المتحدة أن 
تبدي من جهة اســتعداداً أكبر للعمل مع 
مجموعات وصمت في الســابق بارتباطها 
بجبهة النصرة، وذلك طالما أنها تســتطيع 
أن تثبــت أن تلــك المجموعات ليســت 
جبهة النصرة بحّد ذاتها. ويتعين عليها من 
هذا المنطلق أن تشرع بمّدها بالصواريخ 
الطائــرات،  دون  للدبابــات،  المضــادة 

وتقديم المزيد من المســاعدات في إطار 
اللوجســتية،  والمواد  بالذخيرة،  تزويدها 
والغــذاء وإعانتها على البــدء ببناء قواتها 

الخاصة. 
ويتوجب علــى الواليات المتحدة أيضاً 
أن تتعامــل بــذكاء مع توظيــف مختلف 
الخيارات المتعلقة بمناطق الحظر الجوي، 
بمعنى أنها ال تســتطيع إسقاط أي طائرة 
دون أن تعــرف مــا إذا كانت روســية أو 
ســورية، إال أنه بمقدورها التصويب على 
الطائــرات الروســية فــي الجــو، وتدمير 

الطائرات الســورية علــى األرض إذا تبين 
أنها قامت، على سبيل المثال، بقصف حي 

من األحياء السورية بالبراميل المتفجرة.
وأخيراً، يتوجب على الواليات المتحدة 
أن تدفع قدمــاً وتبذل المزيد من الجهود 
فــي نقــاش المعنــى الحقيقــي إلنشــاء 
المــالذات اآلمنــة. وال أعتقد أنــه يتعين 
على أميــركا االنطــالق فــي اإلعالن عن 
المالذات اآلمنــة، بقدر ما يجب أن تقوم 
بمســاع تفضي للمساعدة على إنشاء تلك 

المالذات بالفعل. 

ويحرز األكراد نوعاً من المكاسب في 
شــمال شرق سوريا، على ســبيل المثال، 
تماماً كما تفعل بعض القوات المتمركزة 
على الجبهة الجنوبية. ومن هنا، فإنه إذا 
بــدأت الواليات المتحــدة، بالتعاون مع 
حلفائها بتسريع وتكثيف نطاق مشاركتها 
في المعارك الميدانية في تلك المناطق، 
فــال بــد حينئــذ من ظهــور المــالذات 
اآلمنــة بالضرورة. وتتمثل إحدى النتائج 
اإليجابية المنبثقة عن تلك الطريقة بأنها 
ال تتطلــب وضــع المصداقيــة األميركية 

علــى المحــك، بينمــا تســاعد الحلفــاء 
المحليين على زيــادة وتعزيز نجاحاتهم 

الميدانية. 
ومن المؤكد أن أياً من تلك االقتراحات 
لن يشــكل الحّل النهائــي لألزمة، وأن كًال 
منهــا ترافقــه تحديات خاصة بــه. إال أن 
أميركا تحتاج بال أدنى شــك لسياسة أكثر 
واقعية في سوريا، تقوم على إدراك أعمق 
بأن النهــج ثالثي األهداف المعمول به ال 
ينجــح، وأنه لــن ينجح مطلقاً إذا اســتمر 

الوضع الراهن على حاله. 
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األميركيــة  السياســية  تعتمــد 
الحاليــة علــى القيــام بتحــرك 
فتســعى   األهــداف،  ثالثــي 
إلنشــاء قوة عمليات مشــتركة 
روسية أميركية تتصدى للنصرة 
اعتداءات  وتقلّــص  و«داعش»، 
األسد  بشــار  الســوري  الرئيس 
المعتدلين. لكن  المقاتلين  على 
الســؤال يبقــى: هل ســيتحقق 
ذلــك بالفعل؟ ويســتحق وزير 
كيري  األميركية جون  الخارجية 
الثنــاء علــى جهــوده  . إال أنه 
بوجود 300 عنصر أميركي فقط 
على األرض ، فإن هذه الطريقة 
محكومة بالفشل، ويعود السبب  
في ذلــك إلى أنــه ال توجد أي 

استراتيجية لتغيير هذا الواقع.

حاول الرئيــس والمدير التنفيذي لشــركة 
الصناعــات الجويــة اإلســرائيلية جوزيف 
وايــس أن يكــون إيجابياً حيال مســتقبل 
الشركة، بالرغم من المشكالت التي تعصف 
بها، ومخططات الحكومة اإلسرائيلية لبيع 
حصــص األقلية فيهــا، التي مــن المرجح 
أن تخضــع للتأجيل حتــى أبريل من العام 

 .2017
ونقلت مجلة «جينــز ديفنس ويكلي» 
عن وايــس قوله إن عرض حصــة األقلية 
للبيع في الشــركة التــي تملكها الحكومة 
اإلســرائيلية من المتوقــع أن يحدث في 
أبريــل 2017، وقــد أعــرب وايــس عن 
اعتقــاده بأن تأجيل عمليــة البيع قد جاء 
على خلفية قيام الشــركة بإعــادة هيكلة 

أعمالها. 
وعلــق في هــذا اإلطار بالقــول: «لقد 

وصلنــا إلــى المراحل األخيرة مــن إنهاء 
البرنامج، وسيســتغرق فور إنجازه بعض 
األشهر للتطبيق، قد تصل إلى ستة أشهر.».
ويظن وايس أن الحكومة اإلســرائيلية 
تحاول االســتفادة من عمليــة الخصخصة 
الحالية لشركة الصناعات اإلسرائيلية، التي 

شــهدت سلســلًة من التأجيالت إثر تقييم 
عدد من المزايدين للشــركة، وانسحابهم 

على خلفية التسعير واألهلية. 
وقد اســتبعدت الصناعــات الجوية من 
الئحــة المزايــدات على أســاس القوانين 
الحكومية المتعلقة بالشــركات الحكومية 

اإلســرائيلية الداخلــة في المنافســة على 
األصول المعروضة للخصخصة.

الصناعــات  لشــركة  خالفــاً  أنــه،  إال 
اإلســرائيلية فإن مبيعات أســهم شــركة 
الصناعات الجوية ستتم من خالل تداوالت 
فــي بورصــة تل أبيــب علــى أن تحتفظ 
الحكومة اإلسرائيلية بنسبة 51 بالمئة من 

األسهم في الشركة. 
وقد تنعكس بعــض التغييرات األخيرة 
التي طرأت على وزارة الحرب اإلسرائيلية 
تغييراً في كيفية التعامل مع هذه الصفقة، 
وال سيما أن مسؤولين في شركة الصناعات 
الجوية اإلســرائيلية ينتظرون اتجاه تأثير 

تلك التغييرات. 
وقــد حدد وايس خمســة «مؤشــرات 
نمو» لشــركة الصناعات الجوية من شأنها 
أن تسّرع بتحقيق أهداف الشركة، وتتمثل 

باألنظمــة الصاروخيــة، والطائرات بدون 
طيار، واألمن الســيبراني، والنظم البرية، 

والطيران التجاري. 

وتــرى الشــركة أن اســتخدام الجيش 
اإلســرائيلي لمنظوماتهــا «عامل مضاعفة 
القــوة» إلتمــام صفقات البيــع مع دول 
أخــرى. إال أن وايــس أعــرب عــن قلقه 
الشــديد حيال الخطط التــي أعلنت عنها 
والمرتبطة  أخيــراً،  المتحــدة،  الواليــات 
المســاعدات  قيمــة  تخفيــض  بإمكانيــة 
العسكرية األجنبية التي ترسلها إلسرائيل. 
وقــد قال وايس في هــذا اإلطار: «إننا 
نحتاج لهــذه اإلمكانيات إلنتــاج وتطوير 
وعرض مجموعة واســعة مــن المنتجات 

العسكرية والمصادقة عليها.». 

أشــار الرئيس والمديــر التنفيذي لصناعــات الطيران والفضاء اإلســرائيلية 
جوزيــف وايس، أخيراً، إلى أنه يمكــن تعليق آمال كبيرة على الروبوتيات، 
وذلك بعد أن عملت الشركة على تخطي التحديات المتعلقة بقطاع العربات 
البرية غير المأهولة، التي تمثل تغييراً مهماً في تجربة الشركة مع الطائرات 

بدون طيار.

أفــادت مجلة «جينــز ديفنــس ويكلــي» أن تقرير 
المراجعة األمنية والدفاع االســتراتيجي للعام 2015 
فــي بريطانيــا أكــد والدة مخططــات لتجديد قطع 
البحريــة الملكية البريطانيــة، وإحداث تغيير جذري 

في قوتها القتالية. 
وفــي حين حافظت حكومة المحافظين الســابقة 
على التزامها باإلبقاء على أســطول يضم 19 مدمرة 
وفرقاطــة، إال أنه تم التخلي عن االفتراض الســابق 
القائــل: يحــل محــل الفرقاطات الـــ23 «تايب 13» 
العدد نفســه من سفن الســطح المستقبلية المقاتلة 

«تايب 26» الجديدة.
وخلص التقرير إلى خطة مختلفة بالكامل، فقّلص 
عدد ســفن القتال من طراز «تايــب 26» إلى ثماني 
ســفن فقط، وأعلن عن خطط للحصــول على طراز 
جديد يضم خمس فرقاطات متعددة األغراض أصغر 

حجماً، وأرخص سعراً وأكثر قابلية للتصدير مبدئياً.

ولــم تتبلور بشــكل نهائي، بعد ثمانية أشــهر من 
نشــر تقرير المراجعة األمنية والدفاع االســتراتيجي 
للعام 2015، متطلبات المستخدم األساسية للفرقاطة 
المعروفة عموماً باســم الفرقاطة متعددة األغراض. 
وعلــى نحــو مماثــل أيضــاً، ومــع أن وزارة الدفاع 
البريطانية قد تعهدت بالبــدء بالعمل على المفهوم 
المبدئي مع قســم الكفاءات البحريــة التابع لمركز 
القيادة البحرية ودائرة معدات الدفاع والدعم، فإنه 
ال يزال هناك الكثير للقيام به لتجســيد اســتراتيجية 

االستحواذ الكلية على أرض الواقع. 
ويزيد األمور تعقيداً أن خيارات استراتيجية البناء 
الخاصة بالفرقاطة متعددة األغراض تصب بالضرورة 
فــي عملية بناء أوســع، ال يزال العمــل عليها جارياً 
لتحديد معالم االستراتيجية البريطانية القومية لبناء 

السفن على المدى البعيد.
إال أنه بالرغم من الحيثيات القائمة، كشــف عدد 

من التصريحات لكبار المســؤولين البريطانيين، كما 
الــردود المقدمــة من عدد من الــوزراء على امتداد 
األشهر األخيرة، معلومات هامة تتعلق بدور مهمات 
الفرقاطــات متعــددة األغراض. وســعى في الوقت 
عينــه الكثيــر من الالعبين األساســيين فــي القطاع 
البحري البريطاني إلى المطالبة بالمشاركة في عملية 

تصميم وبناء وتكامل ودعم سفن القتال الجديدة. 
وحددت أطر عملية التفكير فرضيتان أساســيتان، 
ُتعنى األولى بالميزانية المحــدودة المرصودة لبناء 
الفرقاطــات متعــددة األغراض، وســط حديث عن 
تــراوح تكلفــة إنتــاج القطعة الواحــدة بين 323.8 
و453.3 مليــون دوالر أميركــي. وتمثلــت الثانيــة 
بالتواريــخ المحــددة لخروج الطــرازات األقدم من 
الخدمــة، ما يعكــس ضرورة العمل بوتيرة ســريعة 
لالســتحواذ على القطع الجديدة ابتداء من منتصف 

عام 2020.

تجاوزت الهند الموعــد النهائي الذي كان 
قد حــدده وزير الدفاع الهنــدي مانوهار 
باريكار للتوصل إلى عقد صفقة مع فرنسا 
لشــراء 36 مقاتلة من طراز «داسو رافال» 

الستخدام القوات الجوية الهندية. 
وذكرت مصادر مطلعــة لمجلة «جينز 
ديفنــس ويكلي» أن عمليــة المفاوضات 
والتعديالت  الســعر  بحاجــز  اصطدمــت 
والمســائل القضائية، وأن األسابيع القليلة 
الماضيــة لــم تشــهد أي محادثــات بين 
الجانبين من شــأنها المضــي قدماً بعملية 
شراء مقاتالت رافال بموجب اتفاق ثنائي 
بين الحكومتين كان أعلن عنه من باريس 
في أبريل 2015 رئيس وزراء الهند نارندرا 

مودي. 
وأكــد مســؤولون في هــذا اإلطار أن 
وزارة الدفــاع فــي الهند ال تــزال تدرس 
العــرض المراجــع والنهائــي كمــا أعلن 
المقــدرة قيمتــه بـ8.46 مليــارات دوالر 

ثمن المقاتالت الست والثالثين. 
وال يتضمــن الســعر المطــروح المبلغ 
الذي تتــراوح قيمتــه بين مليــار ومليار 
ونصف مليار دوالر ثمن حزمة األســلحة 
التي ال تــزال المفاوضات بشــأنها جارية 

علــى أن يتم التوقيع علــى اتفاق منفصل 
بشــأنها، وينطبق األمر عينــه على حزمة 
دعم هندســة النظام المقصود منها التأكد 
من الجاهزية التشغيلية للمقاتالت بنسبة 
90 بالمئة على مدى خمس ســنوات. علماً 
أن القــوات الجوية الهندية قد طالبت في 

وقت سابق بمضاعفة تلك الفترة. 
المطلعــة  المصــادر  بعــض  وأكــدت 
أنــه باإلضافــة للعنابر ومرفقــي الصيانة 
والتصليــح والترميــم الواقعيــن شــمالي 
وشــمال شــرقي الهند، تبلــغ قيمة حزمة 
دعم هندســة النظام حوالي مليار دوالر، 
ممــا يزيــد إجمالــي ســعر صفقة شــراء 
مقاتالت رافال ليصــل إلى 10.5 مليارات 

دوالر.
وأضافــت المصــادر بأن صفقــة رافال 
تبــدو محــل «ريبــة متزايــدة» فــي ظل 
تمتــرس طرفــي المفاوضــات على خطي 
مواجهــة بما يتطلب تدخًال سياســياً على 
أعلى المستويات، في محاولة إليجاد حّل 
إلتمــام صفقــة كان يفتــرض بهــا أن تتم 
بســهولة على مبدأ «ادفــع وحّمل»، قبل 
أن تصطدم بعقبات بيروقراطية وقانونية.



هو أقوى رجل في العالم، أو هكذا يتصور 
الناس فــي كل أنحاء هذا العالم، الحديث 
هــو عن شــاغل المنصب رقــم واحد في 
البيــت الرئاســي األبيــض فــي العاصمة 
األميركية واشــنطن. وعلــى الرغم من أن 
حكاية األقوى، وفي العالم مازال يخالطها 
الكثيــر من نواتــج ماكينــات الدعاية في 
أميركا، ما بين «مانشتات» الجرائد الكبرى 
إلى منتوجات الوهم السينمائي اللذيذ في 
هوليــوود، إلى ما ال تــزال تطرحه بدأب 
شــديد ومنتظم اســتطالعات الرأي العام 
وفحوصات الجماهير إلى آخر ما تحفل به 
علوم اإلعالم وأجهزة االتصال الجماهيري، 
وتلك دراسات وتخصصات حرصت أميركا 

على أن تكون رائدة في ساحاتها.
فــي كل األحوال، ظلت أميركا تســّوق 
فــي عالمها  صورة رئيــس دولتها مّموهة 
بألوان الطيف، وبحيث تتناسب مع مراحل 
التطور السياسي واالقتصادي في عالم لم 

يعد فيه مكان للعزلة أو االكتفاء الذاتي.

وعبر ســنوات الجيــل الذي تّفتــح وعيه 
مــع بداية ســتينات القــرن المنصرم بدأ 
الناس يتسامعون عن كيندي الذي تحولت 
رئاســته إلى دراما أقرب إلــى التراجيديا 
اإلغريقيــة، بعــد أن تعــرض لالغتيال في 
موكب مشــهود في 22 نوفمبــر من عام 
1963، ولّمــا تمض عشــر ســنوات حتى 
تســامع العالــم بحكايــة رئيــس أميركي 
آخــر، ولكنها لم تكن من صنف المآســي 
الكالســيكية بقــدر ما جــاءت خليطاً بين 
المأساة والملهاة، تراجيكوميديا كما يقول 
المصطلــح المتــداول، وتمثلت – كما هو 

معروف- في فضيحة «ووترغيت» .
الجمهوريون األميركيون  بعدها عــاود 
اإلمســاك بمقاليــد الحكــم علــى مدار 8 
القديم  ســنوات، أمضاها ممثل هوليوود 
رونالد ريغان رئيساً للبالد، وهي السنوات 
التــي ال يزال مؤرخو السياســة واالقتصاد 
يصّنفونهــا علــى أنهــا حقبــة استشــراء 
اتجــاه النيوليبراليــة، بمعنى الرأســمالية 

المتوحشة. 
 وحيــن حلــت ســنة 1988 كان الدور 
الرئاســي قد حّل على نائــب ريغان وهو 
جــورج بــوش األب الذي لم يكــن فوزه 
بالمنصب رقم واحد أمراً صعباً، جاء بوش 
األب أو فلنقــل بوش األول مســتنداً إلى 
خبرة طويلة ومتنوعة في تولي المناصب 

المهمة والمسؤوليات الكبرى.
مــع هذا كله فقد شــاءت أقــدار بوش 
األب أن يكــون من صنف رؤســاء الوالية 
الوحيدة بعد أن فاز عليه السياسي الوسيم 
الشــاب الــذي جاء من والية ريفية شــبه 
مجهولة كان اســمها أركنســو وكان اسمه 

بيل كلينتون.

في كل حال فاألميركيون يستعدون حالياً 
الختيار رئيس جديد يشغل هذا المنصب 
الخطيــر، والصــراع محتدم بــكل معانيه 
وتجلياته بين المرشــح الجمهوري دونالد 
الديمقراطية هيالري  والمرشــحة  ترامب 

كلينتون.
وفي غمار هذا الصراع، بدأت أوســاط 
السياســة والفكــر تتداول أحــدث كتاب 
صدر خالل األسابيع القليلة الماضية تحت 
عنوان يتألف من كلمة وحيدة هي: بوش.

وبديهي حسب الصورة المنشورة على 
غالف هذا الكتاب أنه الرئيس بوش االبن، 
وهو- كمــا ألمحنــا- الرئيــس الثاني من 
تلك العائلة التكساسية كما نسميها، وكان 
يحدوهــا أمــل خالل ربيع وصيــف عامنا 
الحالي فــي أن تدفع إلى المنصب الرفيع 
واحــداً من أبنائها هو جيــف بوش حاكم 
واليــة فلوريدا الســابق ليصبــح الرئيس 
بــوش رقم ثالثة، لكن خابــت المراهنات 
مليارديــر  لصالــح  وتحولــت  السياســية 

العقارات دونالد ترامب.

الفصول األولى مــن كتابنا تحفل بالعديد 
والخليط من عالمــات التعجب وعالمات 
االســتفهام، يذهب مؤلفنا إلى أن جورج 
بــوش االبن حيــن دخل مكتب الرئاســة 
البيضــاوي إياه ليســتهل واليتــه بوصفه 
رئيس أميركا رقم 43 – كان يعد من أكثر 
رؤســاء الواليات المتحدة حظــاً وتفاؤًال، 
لمــاذا؟ الن الميزانيــة االتحاديــة كانــت 
تنعــم وقتهــا بفائض مالــي، والفضل فيه 

بالطبــع كان لســلفه بيل كلينتــون. ولم 
يكــن معــدل البطالــة ليزيد علــى 4 في 
المئــة وتلك نســبة ضئيلة بــكل مقياس، 
ولدرجة أن االقتصادييــن يعّدونها بمثابة 
مؤشــر على العمالة الكاملة، فيما لم يزد 
معدل اإلنفاق العســكري على 350 مليار 
دوالر أي 3 في المئــة من الناتج المحلي 
اإلجمالــي، وهو ما لم يحــدث، كما يؤكد 
مؤلف الكتاب، منذ أواخر أربعينات القرن 
العشــرين، وكان طبيعيــاً أن ينعكس هذا 
كلــه على قوة الدوالر األميركي معّبراً عن 
مكانة واشنطن بوصفها القطب رقم واحد 

في العالم. 
هنــا يتوقــف المؤلف ليطــرح بالطبع 
الســؤال البديهــي: ثم مــاذا حدث خالل 

سنوات بوش الثماني -2001 2007؟
وهنا أيضاً تبــادر صفحات الكتاب إلى 
اإلجابة، الذي حدث هو أن وجدت أميركا 
نفســها وهي تخوض اثنتيــن من حروب 
االختيار كما يسميها المؤلف وفي ساحات 
بعيدة (ما بين كاُبــل إلى بغداد)، وأصبح 
اإلنفــاق العســكري يشــكل 20 في المئة 
من بنــود الميزانية االتحاديــة وأكثر من 
5 في المئــة من الناتج المحلي اإلجمالي، 
ولدرجة أن أصبح الدين القومي الداخلي 
منفلتــاً ومســتعصياً علــى كل محــاوالت 
الكبح أو الســيطرة. أما البطالة فقد ارتفع 
معدلهــا ليصل إلــى 9.3 في المئة ثم ظل 

يواصل االرتفاع.
صحيح أن أميركا – يسّلم مؤلفنا- ظلت 

في مكانة الدولــة العظمى الوحيدة على 
خارطــة العالــم، لكن ســمعتها كانت قد 

أصيبت بالكثير من الصدمات والتشهير.

بعدهــا تتحــول طروحــات الكتــاب من 
إلى  العمومية –  اإلحصاءات والتحــوالت 
حيث يغــوص المؤلف في أعماق الرئيس 
بوش نفســه، حيــث يمضي البروفيســور 
ســميث قائــال: لم يكن بوش مســتعداً أو 
جاهــزاً لتعقيدات آلــة الحكم، كان يفتقر 
إلــى خبرة وتجارب فــي العمل التنفيذي 
(وفي مقدمتها) ضرورات تركيز االهتمام 
في رســم السياســات، وهو ما تجلى في 
أن مجــيء بوش- االبن إلى الرئاســة بغير 

سابقة من حيث التعلم أو التوجيه، وبغير 
قراءات متعمقة وال أسفار أو رحالت ُيعتد 
بها وبغير دراية ومراٍس كاف باألســاليب 

المتبعة في العالم.
وهنا أيضاً يحيــل المؤلف إلى تصريح 
كان بــوش قــد أدلى بــه إلــى واحد من 
مؤرخي ســيرته فقال: أنا ال أخشى اتخاذ 
القرارات.. بل في واقع األمر أنا يستهويني 

هذا الجانب من جوانب الرئاسة.
 يعلــق مؤلفنا على هذا التصريح، الذي 
ينضــح بالطبع بكل هذه الثقة الغريبة في 
النفس، يقول: إن هذه الثقة المفرطة في 
النفــس ما لبثــت أن أصبحت أكبر عيوب 
الرجــل، هذه الثقة وهذا التصميم تســببا 
في إلحــاق المزيد من األضــرار بالرئيس 

جورج دبليو بوش. 
ثــم يمضي كتابنا إلــى حيث يخلص إلى 
أن قــرار غــزو العراق في عــام 2003 جاء 
بغير تشــاور واجب أو كاف أو مطلوب مع 
المستشــارين، وإنما صدر ليشــكل ما يكاد 
يكــون قــراراً انفرادياً من جانــب الرئيس 
األميركــي المذكور أعاله، وصدر ليشــكل 
أســوأ قرار تم اتخاذه، كما يوضح المؤلف، 
في مجال السياســة الخارجية، ومن ثم فإن 
عواقب القرار المذكــور ظلت تهيمن على 
إدارة بــوش بــل مــا زالت أشــباحها ماثلة 
ومهيمنــة على (تاريخ) تلــك اإلدارة حتى 
اليوم. وعليــه فالمؤلف يتوقــف ملياً عند 
ظاهــرة – هل نقول كارثــة ؟ هذا االنفراد 
من جانب بوش، موضحاً أن القرار لم يصدر 
بناء على مشــاورات ومداوالت من جانب 
مســاعدي بوش، يســتوي في ذلك كل من 
نائبه ديك تشيني، أو مستشارته كوندوليزا 

رايس أو وزير دفاعه دونالد رامسفيلد.

يتحول كتابنا إلى ما يصفه الناقد جاســون 
زنغرلي (نيويورك تايمز، عدد 18/ 7) بأنه 
تشــريح تفصيلي ومؤلم بكل معنى لغزو 
أميــركا للعــراق، مع ما أعقــب ذلك من 
عواقــب كارثية. وهنا تبّدت كل ســلبيات 
الرئيــس بــوش الــذي كان – كمــا يصفه 
مؤلــف الكتاب أيضاً- علــى غير اطالع أو 
دراية بالقواعد والمعايير التي تنّظم مسير 
العالــم خارج حدود أميــركا، بل كان في 
ممارســته للدور الخطير الذي اضطر إلى 
أدائــه، وهــو دور القائد األعلــى للقوات 
المســلحة، ما أدى إلى اتخاذ جورج بوش 
أســوأ قرار في مضمار السياسة الخارجية 
بصورة لم تحدث بالنسبة ألي رئيس آخر.
وهنــا يالحظ قــارئ هــذا الكتاب أن 
المؤلــف بكل منهجه األكاديمي يصر على 
إطــالق عبارة صاحب القــرار على جورج 
بــوش وهو ما يخالف الصــورة المقولبة- 
النمطيــة التي رســموها للرجــل خاضعاً 
تحــت تأثير شــخصيات كانــت نافذة في 
إدارتــه ما بيــن كارل روف، كبير معاونيه 
اإلعالمييــن، إلــى نائبه ديك تشــيني. ثم 
يضيف المؤلــف قائال، لقــد عمل جورج 

بوش على شخصنة السلطة الرئاسية.
 والمؤلــف في هــذا الســياق بالذات 
يفصح عن نهجه في سرد وتقصي وتحليل 
حــوادث التاريــخ، وهو نهج أقــرب إلى 
ذلك الذي اتبعه المؤرخ االنجليزي الشهير 
فــي   (1881  1795-) كاراليــل  تومــاس 
دراسته الشــهيرة بعنوان األبطال وعبادة 
البطولة (صدرت عــام 1841) وفيها يرى 
المؤرخ أن التاريخ يتشكل بفعل ما يتخذه 
األفــراد من قرارات وليس بما قد تســفر 
عنه تحركات القــوى العديدة على صعيد 

المجتمع.

في معرض التحليل يتوقف الكتاب ملياً عند نشــأة 
بوش في كنف عائلته التي تتمتع بالمال والجاه كما 
قد نقول، كيف ال وقد اســتغل الفتى جورج دبليو 
بوش كل هذه اإلمكانات والعالقات سواء من أجل 
تجّنب أو التهرب من الخدمة العســكرية في حرب 
فيتنام أو لاللتحاق طالباً بواحدة من كبرى جامعات 

الواليات المتحدة وهى جامعة يال.
 وهنا يحرص المؤلف على أال يظلم موضوعه بل 
يعمد إلى تسجيل ما قاله بوش فيما يشبه االعتراف 
بشأن أيام يفاعته حين قال، عندما كنت شاباً وغير 
مسؤول.. كنت أتصرف بوصفي شاباً وغير مسؤول.
ثم يعلق مؤلفنا قائال، إن هذه العبارة (االعتراف) 
تلخص كل شــيء، وحتى عندما أصبح حاكماً لوالية 

تكساس، لم تكن هذه الوظيفة تشكل عمًال متفرغاً 
طول الوقت، أما فوزه في السباق الرئاسي في عام 
2000 فإنما يرجع أساســاً إلى جمود شــخصية آل 
جور منافســه (الديمقراطي) الذي دخل إلى ساحة 
السباق الرئاسي وكأنه كائن مصنوع من خشب، في 

حين دخل بوش بروح من اليسر والبساطة..
ثــم يواصــل المؤلف قائال، لكن هــذه المزايا لم 
تجعل جورج بوش مؤهال لالضطالع بالمســؤوليات 

الجســيمة التي كان ســيواجهها كرئيس للبالد. وكم 
صادفتــه من تحديات ولكنه لم يفلح في مواجهتها. 
ولعل من أبلغ األمثلة على ذلك ما تجسد في موقف 
الرئيــس بوش إزاء اندالع إعصــار «كاترينا» بكل ما 
أفضــت إليه من ويالت الدمــار، لقد اكتفى الرئيس 
بوش بالمتابعة وكان قصارى جهده أن راقب إعصار 

كاترينا وهو يهّب (ولم يكد يفعل شيئاً)!

يتوقف المؤلف عند جانب يراه مهماً بقدر ما يراه طريفاً من شخصية جورج بوش االبن 
بطل هذا الكتاب، يقول: لقد كان الرئيس بوش يشعر بالمتعة، وربما تحقيق الذات، حين 
ينفرد بإصدار القرار، وطبعاً حين يتابع النتائج، فإذا بها تدل على مبلغ السرعة والمبادرة 
والحســم الناجم عن صدور قرار رئاســي ويتصل بحياة البشر ومصائر الشعوب، وخاصة 
حين كان الرئيس األميركي األســبق ينّصب نفســه في مكانة المدافع األول في الحرب 

ضد اإلرهاب.

لعل أهم ميزة يتسم بها هذا الكتاب أنه صادر عن مؤرخ أكاديمي لم يأخذ قارئيه بعيداً عن خضم 
األحــداث والتطــورات الراهنة التي يموج بها عالمنا في الفترة الراهنة، ولكنه آثر أن يؤّرخ ويكتب 
عن شــخصية معاصرة، بل كانت مؤثرة على نحو أو آخر في مســار األحداث، ســواء على مســتوى 
الواليــات المتحــدة أو على مســتوى أقطار وأرجاء أخــرى من العالم، الشــخصية التي تدور حولها 
مقوالت وتحليالت الكتاب هي شــخصية الرئيس األميركي السابق جورج دبليو بوش أو بوش- االبن 
وكان ترتيبه رقم 43 في سلك الرؤساء األميركيين. وقد تابعت فصول الكتاب تطور سيرته منذ نشأته 
في أســرته المتمتعة بالمال والنفوذ في والية تكســاس، وهو ما باعد بينه وبين الخدمة العســكرية 
في حرب فيتنام ثم أوصله إلى أن يكون حاكماً لوالية تكســاس نفســها إلى أن َهَزم منافسه آل غور 
في ســباق ســنة 2000 االنتخابي ليدخل البيت األبيض دون أن يكون مؤهال – كما يوضح الكتاب- 
لالضطالع بمسؤوليات المنصب رقم واحد في أكبر دولة بالعالم، فضًال عما صادفه في مستهل واليته 
من وقوع حادثة 11 سبتمبر 2001 وما أعقب ذلك من قرارات كانت تقضي بغزو أفغانستان ثم غزو 
العراق، وهي القرارات التي يؤكد هذا الكتاب أن مســؤولية اتخاذها، بكل ما نجم عنها من ســلبيات 

الدمار إنما تقع على عاتق بوش بالدرجة األولى.

■ غزو العراق أسوأ قرار اتخذه بوش على صعيد السياسة الخارجية  |  أرشيفية
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البروفيسور جين إدوارد سميث 
يعمل  أســتاذاً للعلوم السياسية 
مارشــال  جــون  جامعــة  فــي 
بالواليــات المتحــدة، كما عمل 
فــي جامعــة تورنتو فــي كندا،  
على مدار خمســة وثالثين عاماً. 
يبلــغ مــن العمــر 84 عاماً وقد 
درس في جامعة برنســتون، ثم 
حصل على درجة الدكتوراه من 

جامعة كولومبيا.
وقد أصدر دراسة بعنوان حرب 
بــوش (1992) وتناولت  جورج 
األب  بــوش  الرئيــس  ســيرة 
وبخاصــة ما عرف باســم حرب 
الخليج، كمــا فاز في عام 2008 

بجائزة فرانسيس باركمان.



أعلــن نادي ليون الفرنســي 
صنــدوق  ان  الجمعــة 
االســتثمار الصيني «اي دي 
جي» كابيتال بارتنرز سيحصل 
على حصة 20 بالمئة من اسهمه.
واوضح ليــون في بيان له ان 
الصنــدوق الصيني ســيدفع 
مبلغــاً قــدره 100 مليــون 
يــورو (112 مليون دوالر)، 
لشــراء هذه الحصــة، التي 
سيتم اســتخدامها لمساعدة 
النادي علــى تخفيض ديونه، 
وجــزء منهــا نتــج عــن بناء 

الملعب الجديد.
بموجب االتفاق، فإنه ســيتم الترويج 
للعالمــة التجارية لليون في الســوق 
الصينــي، ومنهــا فتح مــدارس لكرة 
القــدم. واعتبــر رئيــس ليــون جان 
ميشــال اوالس، ان هــذا التقارب مع 
الصيني، يعطي  الصندوق االستثماري 
دفعة معنوية كبيرة لطموحات النادي 
أ.ف.ب الدولية. 
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أحرزت علياء سعيد العبة منتخبنا الوطني 
أللعــاب القوى المركز الـ23 من 37 العبة 
شــاركوا فــي ســباق 10 آالف متر جرب 
سيدات الذي أقيم أمس باالستاد االولمبي 
بمدينــة ريو دي جانيرو، وســجلت علياء، 
زمنــا قدره 31:56:74 دقيقــة، ولم تقدم 
علياء النتيجة المتوقع منها حيث سبق لها 
أن ســجلت في كأس رئيــس الدولة بدبي 
قم شخصي جديد قدره 31:10:25 دقيقة، 
وفي البطولة اآلســيوية العام الماضي في 
الصيــن، ســجلت 31:52:29 دقيقــة، ولو 
نجحت في تســجيل رقمها األخير لدخلت 

ضمن أفضل 10 العبات في السباق إال أن 
الرقم الذي ســجلته هو األقل بالنسبة لها 

من 2014 حتى اآلن.
وفاز بالميداليــة الذهبية األثيوبية ألماس 
أيانا وسجلت رقم عالمي وأولمبي جديد 
بعدمــا قطعت المســافة فــي زمن قدره 
29.17:45 دقيقــة، فيما جاءت في المركز 
الكينية فيفيان وسجلت 29:32:53  الثاني 
دقيقة، وفي المركز الثالث االثيوبية ديبابا 

مسجلة زمنا قدره 29:42:56 دقيقة. 

أعــرب ناصر التميمــي أمين عــام اتحاد 
المصارعة والجودو والكيك بوكسينج عن 
رضاه التام لمشاركة الجودو في أولمبياد 

ريــو، بعدمــا ودع العبنــا إيفان 
األول،  الدور  المنافســات من 

برونزية  «ميداليــة  وقــال: 
لمشــاركة 3 العبيــن فقط 
يؤكد علــى االنجاز، خاصة 

فــي  تشــارك  كثيــرة  دوالً  أن 
مســابقات الجودو بأعــداد مضاعفة 

ولــم تحقق ميداليات، وهــو ما يعني أننا 
حققنــا الهدف المطلوب ومــا خططنا له 
ومــا وعدنا بــه قبل ريــو بالصعــود إلى 

منصــات التتويج، وكنا نأمل أن تزيد غلتنا 
مــن الميداليات، ولكن إصابــة إيفان في 
اليــد قبل يومين من المباراة أمام الالعب 
الجزائــري ليــث بو يعقــوب حالت دون 
صعــوده ومواصلة المســيرة في وزن 
تحت 100 كجم، رغم المحاوالت 

التي قام بها الالعب».  

■ سعيد بن مكتوم يستهدف الذهب والمجد في ريو   ■ إيفان ( باألبيض )يسقط أرضا ويخسر النزال ■ حسرة العبنا إيفان 

أعرب ســعود الزعابي العب ألعاب القوى عن 
تفاؤلــه بتحقيق نتيجة جيدة في ســباق 1500 
متر جري، التي سيشارك فيها يوم 16 أغسطس 
الجاري في ختام مشاركات بعثتنا في أولمبياد 
ريو، وقال: «أجواء األولمبياد رائعة وأي العب 
فــي العالم يتمنــى أن يلعب فــي األولمبياد، 
بــل حلم يعيــش عليه كل رياضــي، ورغم أن 
خبر مشــاركتي جاء متأخراً وقبل المنافســات 
بأســبوعين إال أنــه أســعد خبر في مســيرتي 
الرياضية، وقد كنت في المغرب في معســكر 
تدريبي لالستعداد للموسم الجديد مع مدرب 
نــادي النصر، الذي أنتمي لــه، وجاءني اتصال 
مع النجم المغربي سعيد عويطة المدير الفني 
لمنتخبنــا الوطني أللعاب القوى، بأن أســتعد 
للمشــاركة في ريو دي جانيرو في ســباق 

800 متر».

وقد مهــدت الصدفــة الطريق أمــام الزعابي 
للمشــاركة فــي األولمبياد بعدما تم اســتبعاد 
محمد عمر العب المطرقة، نظراً ألن منافسات 
المطرقــة أغلقــت وطلــب االتحــاد الدولــي 
للعبة ترشــيح العب في المســافات القصيرة 
للمشاركة، وهو ما جعل االتحاد يختار الزعابي.

أضــاف: بعد ذلــك تغيرت المشــاركة إلى 
1500 متــر جــري، ورغــم أنها المــرة األولى 
التــي أخــوض فيها هــذا الســباق خاصة أنني 
دائماً أشــارك في 800 متــر، إال أن األمر ليس 
صعباً، ولم يشغلني كثيراً ألن كال السباقين من 
المســافات المتوســطة، وبالفعل غيرنا الخطة 
إلــى المشــاركة الجديدة لي وبــدأت أتدرب 
عليهــا في المغرب لمدة 10 أيام قبل الوصول 

إلى ريو.

وتابــع: لم أتأثــر بفارق التوقيــت ألن الفارق بين 
المغرب والبرازيل 3 ساعات فقط، ولكنني وصلت 
قبــل االفتتاح بيوم وكنت في حالة إجهاد شــديدة 
وشاركت في حفل االفتتاح في اليوم الثاني لمدة 5 
ســاعات، وهو ما جعلني ال أتدرب بمجرد وصولي 
وانتظــرت يوميــن وبعدهــا دخلــت فــي األجواء 
وخضــت تدريبات على ملعــب البطولة، وبدأ العد 

التنازلي على مشاركتي.
وأكد ســعود أنه ال يخشى النجوم العالميين في 
اللعبة، وليست لديه رهبة من المشاركة األولى في 
األولمبياد، وقال: األمور عادية جداً بالنسبة لي وال 
أفكر في المشــاركة مع أبطال العالم، بل في األداء 
الذي أقدمه وأشــرف به اإلمارات، وهو ما يشغلني 
والحقيقة أن الحماس يطغى على تدريباتي وأنتظر 

لحظة االنطالقة.

ي
7 من 37 العبة  33اب القوى المركز الـ23 ااــ ــأللع
جرب متر آالف 10 باق س ي ف اركوا ش

من 2014 حتى اآلن.
ألماس األثيوبية الذهبية ة بالميدالي وفاز

كة الجودو في أولمبياد 
ااــا إيفان  ــع العبن

األول لدور 
برونزية  
ننــن فقط 
ز، خاصة 
ف ــارك  ااــ ــش
ددــداد ــو بأع

ووــو ــيات، وه
مطلوب وم
ووــو ب ــبل ري

ي
ددــد قبل يومين من المباراة أمام الالعب  ــالي
دون حالت وب يعق بو ث لي ري ببــباق 10 آالف متر جرب الجزائ ــي س ييــ ــاركوا ف ااــ ــش

سيدات الذي أقيم أمس باالستاد االولمبي 
ججــجلت علياء،  ــة ريو دي جانيرو، وس ةةــ ــبمدين
ةةــة، ولم تقدم  ــ دقيق ااــا قدره 31:56:74 ــزمن
علياء النتيجة المتوقع منها حيث سبق لها 
سســس الدولة بدبي  ــجلت في كأس رئي ججــ ــأن س
دقيقة،  قم شخصي جديد قدره 31:10:25
ييــيوية العام الماضي في  ــوفي البطولة اآلس
ةةــة، ولو  ــدقيق ججــجلت 31:52:29 ــن، س ننــ ــالصي
ججــجيل رقمها األخير لدخلت  ــنجحت في تس

ةةــة الذهبية األثيوبية ألماس ــوفاز بالميدالي
أيانا وسجلت رقم عالمي وأولمبي جديد
ييــي زمن قدره ــافة ف ااــ ــا قطعت المس ااــ ــبعدم
ةةــة، فيما جاءت في المركز ــ دقيق 29.17:45
الكينية فيفيان وسجلت 29:32:53 الثاني 
دقيقة، وفي المركز الثالث االثيوبية ديبابا

دقيقة. مسجلة زمنا قدره 29:42:56

إيفان 
ل، 

 

ييــي  ــف
 مضاعفة 

و ما يعني أننا 
ااــا خططنا له  ــم
ووــود إلى  ــبالصع

ووــوب حالت دون  ــث بو يعق ثثــ ــري لي ررــ ــالجزائ
ييــيرة في وزن  ــوده ومواصلة المس ووــ ــصع
تحت 100 كجم، رغم المحاوالت 

التي قام بها الالعب».  
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تتجــه األنظار اليــوم إلى مركز الرماية األولمبي لمتابعة الشــيخ 
ســعيد بن مكتوم وســيف بن فطيــس في اليــوم الثاني واألخير 

لمنافسات رماية االســكيت بأولمبياد البرازيل، 
والتي يتطلع فيها الشــارع الرياضي وبعثتنا في 
ريــو دي جانيــرو إلــى الحصول علــى ميدالية 
أولمبيــة، لتضاف إلى رصيــد الرياضة اإلماراتية 
في األولمبياد وتســجل الرماية الميدالية الثانية 
في تاريخها بعــد الميدالية الذهبية التي حققها 
الشــيخ أحمد بن حشر في أولمبياد أثينا 2004، 
وتكــون الثالثــة فــي تاريخنــا بعــد الميدالية 
البرونزية التي حققها العبنا سيرجيو توما العب 

الجودو في وزن تحت 81 كغم.

وقــد خاض الشــيخ ســعيد بن مكتوم وســيف 
بــن فطيــس أمس منافســات الــدور التمهيدي 
للمســابقة، التي يشارك فيها 32 راميا من أقوى 
رمــاة العالم ومن بينهم رماة عرب يبحثون عن 
التتويج األولمبي، وقد تحسنت األحوال الجوية 
بعدمــا توقفت األمطــار إال أن الريــاح ال تزال 

العقبــة الوحيدة أمام جميع الرماة، وتســتكمل اليوم منافســات 
الــدور التمهيــدي ويتأهل أول 6 رماة إلــى األدوار النهائية التي 
ســتقام اليوم في الســاعة الثالثة عصرا بتوقيت البرازيل العاشرة 

مســاء بتوقيــت اإلمــارات. وتتطلع بعثتنا إلــى األمل األخير 
في ريو خاصــة أن الرماية من األلعاب المرشــحة 

بقــوة للحصول على ميدالية مــن واقع النتائج 
التي حققها الشــيخ سعيد بن مكتوم وخبرته 
الكبيرة فــي المشــاركة فــي األولمبياد لـ5 
دورات متتالية، وأيضا سيف بن فطيس بطل 

العالــم وآســيا في االســكيت والمصنــف األول 
آسيويا وضمن أفضل 10 رماة في العالم.

وهنــاك حالة من التفــاؤل تســود البعثة، خاصة 
أن المشــاركات المتبقية ال ترقى 

للمنافســة على ميدالية، ولم يتبق 
سوى ســعود الزعابي الذي سيشارك 

في ســباق 1500 متر جري رجال، بعد 
غــد االثنين والذي حضــر إلى األولمبياد 

دون تحضيــر جيد نظــرا ألن بطاقة االتحاد 
الدولي أللعاب القــوى تغيرت من محمد عمر 
العب المطرقة إلى سعود الزعابي الذي يشارك 
في هذا الســباق ألول مــرة، حيث إن الالعب 
يشــارك في كل البطوالت في سباق 800 متر، 

وتم تغيير السباق بالنسبة له إلى 1500 متر.

وأعرب اللواء أحمد ناصر الريســي رئيس لجنة 
التخطيــط األولمبي رئيس اتحــاد الرماية عن 
أملــه أن يتحقق حلــم الرمايــة اإلماراتية في 

المحفل األولمبي.

وأضــاف: «نعرف جميعا أن الشــارع الرياضي يضــع آماالً كبيرة 
علــى الرماية، خاصة بعد أن نجح العبنــا توما في إحراز ميدالية 
فــي الجودو، وثقتنا كبيرة في رماتنــا، واألهم لدينا هو خبرتهم 
الطويلة في التعامل مع هذه المنافســات، خاصة الشــيخ سعيد 
بن مكتوم الذي شــارك في 5 دورات أولمبية، وســيف بن 
فطيس بطل العالم وآســيا، وهذه أمور لها حســاباتها في 
الرمايــة، ونأمــل أن تكون األجــواء مهيأة لهــم لتحقيق 
اإلنجاز، خاصة أن الظروف المناخية أثرت بالســلب على 

الرامــي الموهوب خالد الكعبي الذي كان 
قــاب قوســين أو أدنــى من التأهــل وقدم 

مســتوى متميزا فــي الدبل تــراب ونتوقع له 
مســتقبال كبيرا في اللعبة وننتظر منه إنجازا في 

أولمبيــاد طوكيو». وأشــار إلــى أن كل الرياضيين 
يطمحون لرفع علم الدولة في المحفل األولمبي، وهو 

ما يزيد من طموحنــا كرياضيين ونحن نحمل آمال 
وتطلعات الشــعب اإلماراتي، خاصة في ظل الدعم 

الالمحــدود من قيادتنا الرشــيدة، ونحتــاج ألن نرد 
الدين للوطن بميدالية أولمبية تسعد قادتنا وشعبنا".
خســر العــب منتخبنــا الوطنــي للجــودو إيفان 
رومارنكــو بفئة وزن تحت 100 كــغ أمام الجزائري 
ليــث بــو يعقوب فــي دور الـــ32 ضمن منافســات 

أولمبياد ريو، حيث لم يســتطع الالعب فرض سيطرته 
علــى زمــام األمور منذ البداية بســبب اإلصابــة في اليد 
اليمنــى التي منعتــه عن الظهور بمســتواه المعروف في 

مستهل الجوالت.



يصح القول «هذا الشــبل من ذاك األسد» 
علــى التونســية إينــاس البوبكــري التي 
أهــدت بالدهــا الميداليــة البرونزية في 

أولمبياد ريو.
 البوبكــري هــي ابنــة بطلــة العــرب 
وأفريقيــا عــدة مــرات ،وبطلــة العالــم 
العســكري ،والمترشــحة إلــى أولمبيــاد 
أطلنطا 1996 والمدربة الحالية للمنتخب 
القطري للمبارزة للسيدات هندة الزوالي.

وقالــت اينــاس البوبكري اثــر التتويج 
بأنها حققت حلمها ،وأنها تهدي ميداليتها 
إلى المرأة التونســية والعربية ،وباألساس 
إلى والدتهــا هندة ،وتعتبر صعودها على 
منصة التتويج في أولمبياد ريو 2016 هو 
رد على كل من شــككوا في قدراتها ،وأن 
هذا التتويج ســيكون بمثابة ضربة البداية 
لتحقيــق نتائج أفضل والظفــر بميداليات 

أخرى ،سيما وأنها لم تبلغ بعد 28 سنة.

 وعــن الحيــاة الخاصة للبطلــة األولمبية 
إيناس ووجهها اآلخــر الخفي، أفادت أنها 
متزوجة منذ 2014 بمبارز فرنســي يدعى 
ايروان ،وأنها ما قبلت بزواجها منه إال بعد 

أن أسلم ،وقد اعتنق اإلسالم عشقاً لها. 
مشيرة إلى انه إلى جانبها في ريو وهي 
بأشقائه وأقاربه  تخوض مبارياتها ،مرفوقاً 

الذيــن حملوا أعــالم تونس ،بــل وتزينوا 
بألــوان علم تونس ،لتشــجيع ايناس وكم 
كانت فرحتهم عارمة لما تم توسيم ايناس 
بميدالية برونزية. وقالت ايناس في اتصال 
هاتفــي بعــد فوزها بالبرونزيــة: فرحتي 
األولمبية لن تكتمل إال بتتويج زوجي في 

منافسات المبارزة في األولمبياد.

ووصفت هنــدة تتويج ابنتهــا بالميدالية 
البرونزيــة ،بأنه انجاز لم يســبق له مثيل 
،واســتحقته عن جدارة ،بمــا أنها واجهت 
بطــالت عالميات فــي مقدمتهــن حاملة 
ذهبيــة أولمبيــاد لنــدن 2012 اإليطالية 
اليســا دي فرانسيســكو التي تفوقت على 

ايناس بصعوبة كبيرة ،ولوال اإلصابة التي 
لحقت ابنتها على مستوى ظهرها بسبب 
حركة خاطئة ،لما ترشحت اإليطالية إلى 

المباراة النهائية.
وأضافــت هندة الزوالي قائلة: رغم 

األوجــاع واألســبقية التــي أخذتهــا 
الروسية في النزال من أجل المرتبة 

في  ســجلت  ،حيث  الثالثــة 
البدايــة ســت نقــاط كاملــة 
مقابل نقطة وحيــدة إليناس ،فإنها 
عادت بقوة وبفضــل عزيمتها القوية 
وإصرارها األقوى على الكسب عادلت 
النتيجــة ،قبل أن تفوز بفضل لمســة 
أخيــرة اعتبرها من أفضل وأحســن 

اللمسات في مباريات المونديال.
وقالــت والدة البطلة إيناس البوبكري: إن 
ميدالية ابنتها تعتبــر ذهبية وانجازاً كبيراً 

سيسجله التاريخ بحروف من ذهب.
وقالت هنــدة الزوالي بأنها حامل بإيناس 
في الشــهر الثالث ،وهي تمارس رياضتها 
المفضلة، مشيرة في باب المزاح إلى أنها 
أرضعــت ابنتها رياضة المبــارزة فأحبتها 
حتى النخاع ،ســيما وأنهــا تصطحبها إلى 
صــاالت التدريب و المباريــات ،فطبيعي 

جداً أن تغرم بهذا االختصاص الرياضي
وأكدت ذلك حيث تمكنت من الترشح 
إلى أولمبياد بكين 2008 لكنها لم تشارك 
،واعتبرهــا الســاهرون علــى المشــاركة 
التونسية في األلعاب األولمبية بأنها التزال 
صغيرة الســن، فانفعلت والدتها وغضبت 
واستنجدت بوزير الشباب والرياضة انذاك 
عله يأمر بتشــريكها حتى تكتســب مزيداً 

من الخبرة لكن دون جدوى.

أعادت ايناس البوبكري الكرة فترشــحت 
إلى أولمبياد لندن 2012 ،لكن هذه المرة 
كانــت في الموعــد، و أكدت بالمناســبة 
حسن استعدادها وأنها ترشحت عن جدارة 
واســتحقاق، وقد أشــادت والدتها باألداء 
الجيــد الــذي قدمته في هــذه التظاهرة 

حيث مكنها من بلوغ ربع النهائي.

أكــدت هنــدة الزوالي علــى أن ابنتها لم 
تنجــح في رياضة المبــارزة فقط، بل أنها 
نجحت أيضا في دراستها حيث إنها اختصت 
منــذ تحولها إلى فرنســا ســنة 2007 بعد 
حصولها على شهادة الباكالوريا في دراسة 
اإلعداد البدني لرياضيي النخبة، وقد انهت 

دراستها وحصلت على الماجستير.

وبخصوص أوقــات فراغها وكيف تقضيها، 
افادت هنــدة الزوالي بأن ابنتها ال تعرف 
إال التدريــب ،فهي تقضــي حوالي ثماني 
ســاعات يوميا في صاالت التدريب، ولما 
تتصل بها هاتفيا لتسأل عن أحوالها وماذا 
تفعــل وقتها ،فتجيبهــا بأنها 
فــي المنزل راكنــة للراحة 
لتســترجع األنفاس بعد 

التدريبات.
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لم تخف هندة الزوالي تفاؤلها بمســتقبل 
ابنتهــا اينــاس البوبكري التــي تتوقع لها 
نتائــج أفضل ،وذلــك لعــدة عوامل منها 
بالخصــوص مواظبتهــا علــى التدريبــات 
،وتحليهــا بالعزيمة واالصــرار القوي على 
النجــاح ،وقد أظهرت ذلك  في ريو وهذا 

سر نجاحها.
و كشــفت والدة البطلة ايناس أنها الالعبة 
العربية واألفريقية األولى التي تترشح إلى 
نهائيات األلعاب األولمبية ،وكان ذلك سنة 
1996 بأطلنطا، وان ابنتها ايناس البوبكري 
قد نسجت على منوالها ،حيث أنها األولى 
عربيــا وأفريقيــا التي تصعــد على منصة 

التتويج في األولمبيــاد، وقبل ذلك كانت 
األولــى التي تتــوج بميدالية فــي بطولة 
عالمية ،وكان ذلك ســنة 2014 في روسيا 
،حيث ظفرت بميدالية برونزية.وفي هذا 
الســياق كشفت هندة الزوالي عن حقيقة 
ألول مرة وهي أنها لم تعتزل المبارزة إال 
بعد أن تأكدت من أن ابنتها ســتأخذ عنها 
المشــعل وتحقق نتائج عالمية وكان ذلك 

سنة 1998.

 كشــفت هنــدة الزوالــي والــدة البطلة 
التونســية إيناس البوبكــري التي أحرزت 
برونزيــة المبارزة في ألعاب ريو الحالية، 
أنهــا تابعــت تتويج ابنتها فــي حالة توتر 
شــديدة ،وذكرت أنها ال تتذكر شيئا وأنها 
أن  دون  واقفــة  المباريــات  كل  قضــت 
تكف عن االتصــال هاتفيا بأحد المدربين 
التونســيين المتواجدين على عين المكان 
في ريو ،لتســأله عــن كل كبيرة وصغيرة 
،وخاصة عن حالة ابنتها لما شعرت باآلالم 
على مستوى ظهرها.و أضافت الزوالي إن 
الفرحة كانــت عارمة لما أحــرزت ابنتها 
ميدالية برونزية ،وقد شــد انتباهها تفاعل 

جيرانهــا بمدينة الحمامــات خالل أطوار 
مختلف مباريات ابنتهــا، وفرحوا بفوزها 
في المبــاراة األخيرة، وقــد تفاعلوا اكثر 
وغمرتهم فرحة أشد عندما تأكدوا من أن 
هندة الزوالي هي والدة ايناس البوبكري 

القاطنة حديثا إلى جوارهم بنفس الحي.

أفــادت  البطلة األولمبية 
إيناس البوبكري أنها تهوى 
الســمك والخضر والغالل 
،وعند تواجدها في تونس 
تريــد أن تتــذوق من كل 
مــن  التونســية،  االكالت 
كسكســي ومرمز وقناوية 

ومصلي.

ولوال اإلصابة التي 
ى ظهرها بسبب 
ت اإليطالية إلى 

الي قائلة: رغم 
تــي أخذتهــا 

جل المرتبة 

في  ســجلت  ،حيث  الثالثــة 
البدايــة ســت نقــاط كاملــة 
مقابل نقطة وحيــدة إليناس ،فإنها 
عادت بقوة وبفضــل عزيمتها القوية 
وإصرارها األقوى على الكسب عادلت 
النتيجــة ،قبل أن تفوز بفضل لمســة 
أخيــرة اعتبرها من أفضل وأحســن 

ي
نجحت أيضا في دراستها حيث إنها اختصت
7منــذ تحولها إلى فرنســا ســنة 2007 بعد
حصولها على شهادة الباكالوريا في دراسة
اإلعداد البدني لرياضيي النخبة، وقد انهت

دراستها وحصلت على الماجستير.

وبخصوص أوقــات فراغها وكيف تقضيها،
افادت هنــدة الزوالي بأن ابنتها ال تعرف
إال التدريــب ،فهي تقضــي حوالي ثماني
ســاعات يوميا في صاالت التدريب، ولما
تتصل بها هاتفيا لتسأل عن أحوالها وماذا
تفعــل وقتها ،فتجيبهــا بأنها
فــي المنزل راكنــة للراحة
لتســترجع األنفاس بعد

التدريبات.



يملــك العرب اليوم فرصة التتويج بالذهب 
األولمبي عندما يخوض الســباح التونســي 
أسامة الملولي الدور النهائي لسباق 1500 م 
حرة، والرامي القطري ناصر العطية مسابقة 
الســكيت في دورة األلعــاب األولمبية في 
ريو دي جانيرو. وأحرز العرب 4 برونزيات 
حتــى اآلن عبر العــب الجــودو اإلماراتي 
توما ســيرجيو والرباعين المصريين محمد 
ايهاب وســارة ســمير والمبارزة التونسية 
اينــاس البوبكــري، باإلضافــة الــى ذهبية 
الرامي الكويتي فهيد الديحاني في الحفرة 
المزدوجــة «دبل تراب» بيد أنها تحســب 
للجنــة األولمبيــة الدوليــة التي تشــارك 
الكويت تحت رايتها بســبب قرار اإليقاف 
المتخذ بحق الرياضــة الكويتية منذ اكتوبر 
مــع  المحليــة  القوانيــن  لتعــارض   2015

المواثيق والقوانين الرياضية الدولية.

ســيحاول الملولي اســتعادة لقبه األولمبي 
في ســباق 1500 م الذي ناله في أولمبياد 
بكيــن عام 2008 وخســره في لندن 2012 

عندما اكتفى بالبرونزية.
يعتبر «قرش قرطاج» الذي يشــارك في 
األولمبيــاد للمرة الخامســة في مســيرته 
الرياضيــة، أكثــر رياضــي تونســي تتويجا 
بميداليات في األلعاب األولمبية، إذ حصل 
على ذهبية ســباق 10 كلم حرة في لندن، 
كمــا أنه أول ســباح في تاريــخ األولمبياد 
يتوج بالذهب في مسابقتي 10 كلم و1500 
متــر، وأول ســباح عربي يتــوج بالمعدن 

النفيس في نسختين أولمبيتين.

ويملك الملولي خبرة كبيرة على الســاحة 
الدوليــة من خالل مشــاركاته في بطوالت 
العالــم والــدورات المتوســطية والعربية 
واألولمبيــة وهــو كان منــح العــرب أول 
ميدالية ذهبية أولمبية في الســباحة عندما 
نــال المركز األول في ســباق 1500 م حرة 
في بكين 2008، حيث ســجل رقما قياســيا 
أفريقيــا (84ر40ر14 د) وحرم االســترالي 
غرانــت هاكيت بطل العالــم 4 مرات من 
تحقيق إنجاز لم يســبقه اليه أي سباح في 
تاريخ األلعاب االولمبية وهو الظفر بذهبية 

سباق 1500 م للمرة الثالثة على التوالي.
وســيدافع الملولــي الذي حمــل العلم 
التونســي في حفل االفتتــاح، عن لقبه في 

سباق 10 كلم حرة، وهو تخصصه.
المصري  الســباح  ويخوض 
أحمــد كرم تصفيات ســباق 

1500 م حرة أيضا.

 وتعول قطر بشكل كبير 
علــى الرامــي المتعدد 
ناصــر  المواهــب 
توج  الــذي  العطيــة 

ببرونزيــة الســكيت في لندن 
.2012

قــدوة  العطيــة  ويعتبــر 
إذ ســطر  القطريين،  للرياضيين 
المســتوى  رفيعــة  إنجــازات 
فــي رالــي دكار وبطولــة العالم 
وبطولــة  الصحراويــة  للراليــات 
العالــم للراليات، كمــا يهيمن منذ 
ســنوات على بطولة العالم للشرق 

األوسط.
باكــورة  افتتــح  العطيــة  وكان 
العرب في لندن بإحرازه  ميداليات 
برونزية الســكيت بعد جولة تمايز 
مع الروســي شــومين رافعا رصيد 
بــالده الــى 3 في تاريخهــا قبل ان 
يضيف معتز برشــم برونزية رابعة 

الثالث  بظفــره بالمركز 
في الوثب العالي.

وقتها اكد العطية أنه 
كان ينتظر الميدالية منذ 
«تذكرت  أولمبيادات   5
فــي جولــة التمايــز ما 
أثينا  فــي  معــي  حصل 
انــي  اعتقــد   ،2004
الرامي  آنــذاك  واجهت 

الكوبي (خوان ميغيل رودريغيز). خســرت 
البرونزية لكن صمدت، أردت ان اكون أول 

رام قطري يحرز ميدالية في األلعاب».
ويخوض 6 رماة عرب منافسات السكيت 
هم، فضًال عن العطية، مواطنه راشد العذبة 
واإلماراتيان  الشــيخ ســعيد بن مكتوم آل 
مكتوم وسيف بن فطيس والمصريان عزمي 

محيلبه وفرانكو دوناتو والكويتيان عبدالله 
الرشيدي وســعود حبيب، واألخيران تحت 

إشراف العلم األولمبي.

 يملــك المالكــم المغربــي محمــد ربيعي 
بطــل العالم في وزن 69 كلغ فرصة ضمان 
برونزية على األقل عندما يواجه االيرلندي 
دونلي  جيرارد  ســتيفن 
الثامــن عالميا في الدور 

ربع النهائي.
المالكمون  ويضمــن 
دور  يبلغــون  الذيــن 
على  برونزيــة  األربعــة 

األقل.
كبيرة  آمال  وتعقد 
لكــي  ربيعــي  علــى 
تنتزع بــالده الذهبية 
األولــى  األولمبيــة 
المالكمــة،  فــي  لهــا 
وبالتالــي الصعود الى 
منصــة التتويج للمرة 
هــذه  فــي  األولــى 
اولمبياد  منذ  الرياضة 
ســيدني عندمــا نــال 
التمســماني  الطاهــر 
برونزية وزن 57 كلغ، 
المالكمين  بــأن  علما 
المغاربــة حصــدوا 3 
برونزيــات حتى اآلن 
(احرز الشــقيقان عبد 
الحق ومحمد عشــيق 
في 1988 و1992 في 
وزنــي 54 و57 كلــغ 

على التوالي.
ويلعب اليوم أيضا المغربي أشــرف 
خروبي مع مــوروك جيريميا موخوتو 
من ليســوتو فــي الــدور األول لوزن 
52 كلــغ، واألردني حســين عشــيش 
مع الروماني ميهاي نســتور في الدور 

الثاني لوزن فوق 91 كلغ.

32
تلتقــي قطر مــع الدنمــارك، وتونس مع 
األرجنتيــن ضمــن الجولــة الرابعــة قبل 
األخيرة من منافســات المجموعة األولى 

لكرة اليد.
ويرصــد المنتخب القطــري وصيف بطل 
العالم العودة إلى ســكة االنتصارات التي 
بدأهــا على كرواتيــا في الجولــة األولى 
قبل أن يخســر أمام فرنســا بطلــة العالم 
األخيرتيــن،  نســختيه  فــي  واألولمبيــاد 
ويتعــادل مــع تونــس التــي تبحث عن 
أول فوز لها، بعد خســارتين أمام فرنســا 

والدنمارك.
وفي المجموعة ذاتهــا، تلعب كرواتيا مع 

فرنسا. من جهتها، تبحث مصر بطلة القارة 
السمراء عن اســتعادة نغمة االنتصارات، 
عندمــا تالقــي البرازيــل المضيفة ضمن 

منافسات المجموعة الثانية.
وكانــت مصــر اســتهلت مشــوارها فــي 
البطولة بخسارة صعبة أمام سلوفينيا -26
27، لكنهــا تداركت الموقف فــي الثانية 
بفوزهــا علــى الســويد 25-26، قبــل أن 

تخسر الخميس أمام بولندا 25-33.
وفي المجموعة ذاتها تلعب ســلوفينيا مع 

ألمانيا، والسويد مع بولندا.

لم يحالف الحظ العــب الجودو المصري 
رمضان درويش لمواصلة مشواره في وزن 

تحت 100 كلغ.
وخســر درويش فــي الدور ربــع النهائي 
أمــام األذربيجاني المار قاســيموف الذي 

نال الفضية.
اســتهل درويش المنافســات بفــوز على 
دومينيك دوغاس من جزر سيشل في دور 
الـ32، ثم الكوبي خوســيه ارمنتيروس في 
دور الـ16، قبل أن يسقط أمام قاسيموف 

في ربع النهائي بعد 54 ثانية.
حظي درويش بفرصة خوض مباراة ترضية 
مؤهلة لمبــاراة البرونزية لكنه خســرها 

أمام األلماني كارل - ريتشارد فري.
وبدأ درويش المباراة بقوة، وحاول تثبيت 
خصمــه أكثر مــن مرة في فتــرة قصيرة، 
وأثناء محاولة جديدة من المصري إلنزال 
فري، باغته األخير عندما أمســكه بسرعة 
من يديه وطرحه أرضاً على ظهره بحركة 

ايبون ليفوز بالضربة القاضية.
وشــارك درويش (28 عامــاً) في أولمبياد 
لندن 2012 وحل في المركز السابع عشر 
في الوزن عينه، كما أحرز برونزية بطولة 
أ ف ب العالم 2009 في روتردام. 

تخوض مصر، الممثلة الوحيدة 
أمام  مرتقبة  مواجهة  للعرب، 
الرابعة  الجولــة  فــي  إيــران 

لمنافسات المجموعة الثانية.
مباراتها  وكانت مصر خسرت 
األولــى امام بولنــدا صفر3-، 
ثم تغلبت على كوبا بالنتيجة 
ذاتهــا فــي الثانيــة، قبــل ان 
تخســر الخميس أمام روســيا 

صفر3- أيضاً.

 ■ ناصر العطية 

م فرصة التتويج بالذهب
وض الســباح التونســي

0ر النهائي لسباق 1500 م 
ري ناصر العطية مسابقة
ة األلعــاب األولمبية في
حرز العرب 4 برونزيات

عــب الجــودو اإلماراتي 
رباعين المصريين محمد
ـمير والمبارزة التونسية
، باإلضافــة الــى ذهبية
يد الديحاني في الحفرة
تراب» بيد أنها تحســب
 الدوليــة التي تشــارك
ها بســبب قرار اإليقاف
ضــة الكويتية منذ اكتوبر
مــع المحليــة  قوانيــن 

 الرياضية الدولية.

اســتعادة لقبه األولمبي
م الذي ناله في أولمبياد
وخســره في لندن 2012

ونزية.
طاج» الذي يشــارك في
الخامســة في مســيرته
رياضــي تونســي تتويجا
عاب األولمبية، إذ حصل
 10 كلم حرة في لندن،
ح في تاريــخ األولمبياد
0مسابقتي 10 كلم و1500
ح عربي يتــوج بالمعدن

ن أولمبيتين.

برة كبيرة على الســاحة
 مشــاركاته في بطوالت
ت المتوســطية والعربية
 كان منــح العــرب أول
مبية في الســباحة عندما
0في ســباق 1500 م حرة
يث ســجل رقما قياســيا
14 د) وحرم االســترالي

طل العالــم 4 مرات من 
ســبقه اليه أي سباح في 
لمبية وهو الظفر بذهبية

رة الثالثة على التوالي.
ولــي الذي حمــل العلم
ل االفتتــاح، عن لقبه في

، وهو تخصصه.
المصري  ح 
ت ســباق 

.
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وج 
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أبقــى المنتخب اإلســباني وصيف البطل 
علــى حظوظه بالتأهــل إلى الــدور ربع 
النهائي من مسابقة كرة السلة للرجال في 
أولمبيــاد ريو 2016 بفــوزه الصعب جداً 
علــى نيجيريــا 87-96 ( 11-25 و18-30 
و25-22 و21-31) أمس في الجولة الثالثة 

من منافسات المجموعة الثانية.
ودخلت إسبانيا التي خسرت نهائي 2008 
و2012 علــى يد الواليات المتحدة إضافة 
إلى نهائي 1984 أمام المنتخب ذاته، إلى 
مباراتها مع أبطــال أفريقيا، وهي مطالبة 
بالفــوز من أجل تجنب الخروج من الباب 
الصغيــر خصوصــاً أنها خســرت مباراتيها 

األولين أمام كرواتيا والبرازيل المضيفة.
وبــدا رجال المــدرب اإليطالي ســيرجيو 
ســكارويلو فــي طريقهم إلى فوز ســهل، 
بعدما حســموا الربــع األول بفــارق 14 
نقطة 11-25، لكن نيجيريا كشرت بعدها 
عن أنيابها، وعقدت حياة اإلســبان الذين 
لم يتمكنوا من حســم فوزهم األول حتى 

الثواني األخيرة.
«نيجيريــا قاتلتنا بشراســة طيلــة الوقت، 
لكننــا تمكنا مــن الخــروج (فائزين) في 
نهاية المطاف»، هذا ما قاله العب ارتكاز 
أف ب إسبانيا باو غاسول. 

أن  للســباحة  الصينــي  االتحــاد  كشــف 
مواطنته شين كشــينيي التي حلت رابعة 
فــي ســباق 100 م فراشــة فــي أولمبياد 
ريو 2016، سقطت في فحص للمنشطات 
وذلك بحســب ما نقلت عنه وكالة الصين 

الجديدة الرسمية «شينخوا».
وذكــرت الوكالــة أن عينــة البــول التي 
أخــذت مــن الســباحة األحــد فــي يوم 
الســباق بالذات، كانــت تحتوي آثار مادة 
«هيدروكلوروثيازيد» المدرة للبول والتي 
تستخدم كمنتج اخفاء للتنشط ومحظورة 
بالتالي من قبــل الوكالة الدولية لمكافحة 

المنشطات «وادا».

وأضافت إن الســباحة البالغــة من العمر 
تقدمــت بطلــب إلــى اللجنــة األولمبية 
الدوليــة من اجل فحص عينة أخرى، أو ما 

يعرف بالعينة -باء-، واالستماع إليها.
ونقلــت «شــينخوا» عن االتحــاد الصيني 
للســباحة معارضته بحزم اســتخدام مواد 
الصينــي  «االتحــاد  مضيفــا:  محظــورة، 
للســباحة يأّخذ هــذه القضية على محمل 
الجد ويطالب شــين بالتعاون الكامل مع 
أف ب التحقيق».  

واصلــت الواليات المتحدة األميركية تصدر ســباق 
الميداليات فــي دورة األلعــاب األولمبية الصيفية 
«ريو 2016»، بـــ16 ذهبية من إجمالي 38 ميدالية 
حصلــت عليها في المنافســات القائمــة حتى اآلن 

بالبرازيل.
وتمكنت الواليات المتحدة أيضاً في المنافســات 
من حصد 12 فضيــة و10 برونزيات. وحلت الصين 
فــي المركــز الثاني بـــ11 ذهبية مــن إجمالي 30 
ميدالية (8 فضيات و11 برونزية)، تليها اليابان ثالثة 
بحصدها ســبع ذهبيات من إجمالــي 22 (فضيتان 

و13 برونزية).
وكان المركــز الرابع من نصيب أســتراليا بخمس 
ذهبيــات مــن أصــل 15 ميداليــة (4 فضيــات و6 
برونزيــات)، فيمــا حلــت كوريا الجنوبية خامســة 
بالرصيد نفســه من المعدن النفيس من إجمالي 11 

ميدالية تشمل فضيتين وأربع برونزيات.

وجــاءت مصــر فــي المركــز الـــ48 بميداليتيــن 
برونزيتين بينما تشــاطرت اإلمــارات وتونس الـ45 
(إلــى جانب دول أخرى) ببرونزيــة لكل منهما في 

قائمة المتوجين بميداليات في أولمبياد ريو.
وكان الكويتي فهيد الديحاني قد أحرز الميدالية 
الذهبية كالعب مستقل في منافسات رماية الحفرة 
المزدوجــة رجــال. وال تحســب هــذه الميداليــة 
للكويت ألن الديحاني يخوض المنافسة تحت العلم 
األولمبي بســبب اســتبعاد بالده في ظل العقوبات 
المفروضة عليها من قبــل اللجنة األولمبية الدولية 

بسبب التدخل الحكومي في الرياضة.

 أحرز السباح األميركي مايكل فيلبس ذهبيته الـ22 
في األلعاب األولمبية الصيفية معززاً رقمه القياسي، 
بعــد تتويجه في ســباق 200م متنوعــة أمس في 

ألعاب ريو دي جانيرو 2016.

وهــذه الميداليــة الـــ26 لفيلبــس (31 عامــاً) في 
مشــواره ضمن األلعاب. كما هــي الذهبية الرابعة 
لفيلبــس فــي ريو بعــد األولى في ســباق 4 مرات 
100م حرة، والثانية في سباق 200م فراشة والثالثة 

فــي 4 مرات 200م حرة. وســتكون الفرصة 
متاحة لفيلبس بتحقيق ذهبية خامسة عندما 

يخوض سباق 100م فراشة.

ونــال فيلبس فــي الــدورات الســابقة 6 ذهبيات 
فــي أثينــا 2004 و8 ذهبيات في بكيــن 2008 و4 
ذهبيــات فــي لنــدن 2012، وفضيتيــن فــي لندن 

2012 وبرونزيتين في أثينا 2004. وســجل فيلبس 
اليابانــي  علــى  (66ر54ر1 دقيقــة)، متقدمــاً 

كوســوكي هاغينــو (61ر56ر1 د)، والصينــي 
شــون وانــغ (05ر57ر1 د). 

وهــذا الفــوز الرابــع 
التوالــي  علــى 

لفيلبس في هذا الســباق ضمــن األلعاب األولمبية، 
وبعدمــا كان متوقعاً أن يشــهد منافســة بينه وبين 
غريمــه راين لوكتي في مشــهد أخيــر بينهما على 

الساحة العالمية بسبب تقدمهما في العمر.

وســيطر فيلبــس على الســباق فــي آخر 50 
متــراً، فيما تراجع لوكتــي (32 عاماً) وحل 
خامســاً، علماً أنه صاحب الرقم العالمي 
 28 فــي  ســجله  وقــد  د)،  (00ر54ر1 
يوليو 2011. وكان فيلبس دخل التاريخ 
فــي أولمبياد بكيــن 2008 بعد تتويجه 
بثمانــي ذهبيات في 8 ســباقات شــارك 
فيهــا ليتفوق على إنجاز مواطنه الســباح 
أيضاً مارك سبيتز (7 ذهبيات في أولمبياد 
1972)، واســتمر في تعزيــز رصيده ليصبح 
22 ذهبيــة وفضيتيــن وبرونزيتيــن. وعــاد 

فيلبس في 2014 عن اعتزال دام 18 شهراً.

ين بميداليات في أولمبياد ريو.
يتي فهيد الديحاني قد أحرز الميدالية 
ب مستقل في منافسات رماية الحفرة 
جــال. وال تحســب هــذه الميداليــة 
لديحاني يخوض المنافسة تحت العلم 
ـبب اســتبعاد بالده في ظل العقوبات 
يها من قبــل اللجنة األولمبية الدولية 

ل الحكومي في الرياضة.

22ـ22 ــ األميركي مايكل فيلبس ذهبيته ال
ألولمبية الصيفية معززاً رقمه القياسي، 

ي

 في ســباق 200م متنوعــة أمس في 
ي جانيرو 2016.

فــي 4 مرات 200م حرة. وســتكون الفرصة 
متاحة لفيلبس بتحقيق ذهبية خامسة عندما 

يخوض سباق 100م فراشة.

ذهبيات  ونــال فيلبس فــي الــدورات الســابقة 6
ذهبيات في بكيــن 2008 و4 فــي أثينــا 2004 و8

2ذهبيــات فــي لنــدن 2012، وفضيتيــن فــي لندن 
2004. وســجل فيلبس  4 وبرونزيتين في أثينا 2012

اليابانــي  علــى  دقيقــة)، متقدمــاً   
ي

(66ر54ر1
د)، والصينــي  كوســوكي هاغينــو (61ر56ر1

شــون وانــغ (05ر57ر1 د). 
وهــذا الفــوز الرابــع 

التوالــي  علــى 

وســيطر فيلبـ
متــراً، فيما
خامســاً
(00ر54
يوليو 1
فــي أول
بثمانــي

فيهــا ليتف
أيضاً مارك
1972)، واس
22 ذهبيــة و
فيلبس في 14



نجح الفريــق األول لكرة القدم بنادي 
الظفرة، في تحقيــق الفوز على فريق 
إف ســي إنجلوســتاد األلماني، بثالثة 
أهداف نظيفة، فــي اللقاء الذي جرى 
بيــن الفريقين، مســاء أول من أمس، 
في ثالث تجارب فارس الغربية الودية، 
ضمن معســكره الخارجــي بجمهورية 
ألمانيــا. وبدأ مدرب الظفــرة المباراة 
بتشكيلة مكونة من علي حسن األمير 
في حراســة المرمــى، وأمامه كل من 
محمد علــي المعيني وعمر علي عمر 
وحســن الحمــادي وخليل عبــد الله 
في خط الدفاع، وعبــد الله الصيعري 

وخلف  بطي  وخالد 
في خط  الحوســني 
وعلــي  الوســط، 

إبراهيــم وحمد علي 
راقــع وعبــد الله عبد 

الهــادي في خط الهجوم. 
وتمكــن الظفــرة مــن إنهاء 

الشوط األول بهدف لقائد الفريق 
علــي إبراهيم، بعد أن ســيطر الفريق 

على أغلب مجريات الشوط األول.

وفــي الشــوط الثانــي أجــرى مدرب 
الظفرة تغييراً واحــداً، بدخول ماكيتي 
ديوب بدًال من حمد علي راقع، حيث 

استطاع المهاجم السنغالي 
الدقيقة  إضافة هدفين في 
80 من ضربة جزاء ارتكبت 
مــع علي إبراهيــم، وهدف 
ثالث فــي الدقيقة 89 لتنتهي 
المبــاراة بفــوز الظفــرة بثالثة 
أهــداف دون مقابل. وتعتبر هذه 
المبــاراة الثالثة للظفــرة خالل ثالثة 
أيــام، بعــد أن لعــب الفريــق أمام 
تــي اس فــي داتشــو يــوم الثالثاء 9 
أغســطس، وأمام األهلي يوم األربعاء 
الماضــي، حيــث وضــح أن المدرب 
يســعى إلى رفع لياقــة جميع العبي 
الفريــق البدنية، مع إدخالهم في جو 

المباريات سريعاً

34
لبطولــة  األولــى  النســخة  اليــوم  تفتتــح 
األكاديميــات الخليجية لكرة القدم تحت 14 
سنة في عجمان، والتي ينظمها مركز كواترو 
الرياضي بالتعاون مــع اتحاد اإلمارات لكرة 
القــدم، في الفتــرة بين 13 و18 أغســطس 
الجــاري، وتبــدأ المباريات بلقــاء أكاديمية 
ســبانيول كواترو وأكاديمية الســعودية في 

الســابعة والنصف مســاًء، تليها مباراة 
أكاديمية ســبورت فــور أوول ونادي 
المنامــة البحريني في الثامنة والنصف 

الفــرق  توزيــع  وتــم  على مســاًء. 
مجموعتيــن من خــالل عملية 
أكاديميــة  وجــاءت  القرعــة 

إسبانيول كواترو على رأس المجموعة األولى 
وضمت أيضاً أكاديميتي المملكة الســعودية 
وســبورتي الكويتية، فيما جــاءت أكاديمية 
ســبورت فــور أوول علــى رأس المجموعة 
الثانيــة التــي ضمت أيضــاً ناديــي الظفرة 
والمنامــة البحريني، وتقام مباراتان 
يومياً خالل المرحلــة األولى، حتى 
المقبل فيمــا تخلد جميع  االثنيــن 
لتقام  الثالثــاء  للراحة  الفــرق 
خروج  مباريــات  مرحلــة 
الخاســر األربعاء بواقع 3 
الختام  ليكــون  مباريــات 
الخميس المقبل. ورصدت اللجنة المنظمة 

جوائز عدة لجميع الفرق المشاركة باإلضافة 
لجائزتين يومياً لكل مباراة ألفضل العب من 
كل فريق برعاية من «ســبورت أنفســمنت» 
و«ســبورت فور أوول»، وتم تخصيص كأس 
و20 ميداليــة ذهبية للفريــق البطل وكأس 
المركز الثانــي و20 ميدالية فضية للوصيف 
وكأس المركز الثالــث و20 ميدالية برونزية 
للثالث، كما تــم تخصيص كؤوس وميداليات 
تذكارية للفــرق األخرى، وبالنســبة لجوائز 
الالعبين في ختام البطولة تم تخصيص جوائز 
ألفضل العب وحارس مرمى ومدافع وصانع 
ألعاب وهــداف ومــدرب وإداري والفريق 
عجمان - البيان الرياضي المثالي.  

تصل بعثــة فريــق الوحدة لكــرة القدم 
فجــر اليوم إلــى أبوظبــي قادمة من 
معسكرها اإلعدادي بمدينة برشلونة 
اإلســبانية، وكان العنابــي قد دشــن 
معســكره فــي 17 يوليــو الماضي، 
خــاض خالله مجموعة من المباريات 

الوديــة الناجحــة أبرزها فــرق رديف 
برشــلونة وإسبانيول اإلســبانيين، وسيمنح 

الالعبون والجهاز الفني يومي راحة على أن 
يدشن العنابي تدريباته بصفة دورية بعد غٍد 

االثنين على ملعب النادي الفرعي. 

يغيــب العبو العيــن والنصر عــن تجمع 
منتخبنــا الوطنــي األول لكرة القدم عصر 
اليوم بدبي، بســبب االنضمام لفريقيهما، 
على أن يلتحقوا يوم 25 أغسطس الجاري، 
بمعســكر المنتخــب المقرر فــي مدينة 
شانغهاي الصينية بداية من يوم 19، وذلك 
بعد فراغهم من المشــاركة فــي مباراتي 
فريقيهمــا في ذهاب دور الثمانية لدوري 
أبطال آسيا، حيث يستضيف العين نظيره 
لوكوموتيــف األوزبكي باســتاد هزاع بن 
زايــد بمدينــة العين يــوم 23، فيما يحل 
النصــر ضيفاً على فريــق الجيش القطري 
بالدوحة في اليوم التالي من الشهر نفسه.

ومن المقرر أن تتواصل التدريبات اليومية 
لالعبــي المنتخــب الوطنــي األول، على 
ملعــب ذياب عوانــة بمقر اتحــاد الكرة 
بمنطقــة الخوانيــج، وحتى موعد الســفر 

إلى الصين يوم 19 أغسطس الجاري، لبدء 
المرحلة األخيرة مــن برنامجه اإلعدادي، 
تأهباً لخوض الدور الحاسم من التصفيات 
اآلسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 
في روســيا 2018، بعدما خضع «األبيض» 
لمعســكر إعــداد خارجي فــي الفترة من 
11 يوليــو الماضي، وحتى 10 أغســطس 

الجاري، في مدينتي المنجا وســان بيدرو 
في إســبانيا، وخاض خاللهــا المنتخب، 4 
تجــارب ودية مع فــرق إســبانية، حيث 
تعــادل في األولى 1-1 مع كارتخينا، وفاز 
في الثانية على الس بالماس بهدف وحيد، 
وتعادل سلبياً مع ليفانتي، وفاز في الرابعة 
على يوكام 1-4. ويعتمد مدرب المنتخب 
المهنــدس مهــدي علي، في تلــك الفترة 
علــى 16 العباً هــم عبد العزيــز هيكل، 

صنقــور،  العزيــز  عبــد 
وليــد عبــاس، خميــس 
حبيــب  إســماعيل، 
إســماعيل  الفــردان، 
الحمادي وأحمد خليل 
علــي  األهلــي،  مــن 
جمعة،  فارس  خصيف، 

وعلي  الشامسي  سلطان 
الجزيــرة،  مبخــوت مــن 

محمــد  الكمالــي،  حمــدان 
العكبــري وخالــد باوزيــر مــن 

الوحدة، حســن إبراهيم من الشباب، 

أحمد محمود من بني ياس. 

وتبقى إمكانية استدعاء العبين آخرين من 
خارج القائمة المختارة للمنتخب لتعويض 
غيــاب العب النصر ســالم صالح، والعبي 
العيــن خالــد عيســى، إســماعيل أحمد، 
محمد أحمد، مهند ســالم العنزي، محمد 
عبــد الرحمن، محمــد فــوزي، عمر عبد 
الرحمن وعامر عبد الرحمن، 
إلــى حيــن عــودة هؤالء 
صفــوف  إلــى  الالعبيــن 
والذي  الوطنــي،  منتخبنا 
التصفيــات  ســيخوض 
اآلسيوية ضمن المجموعة 
أيضاً  تضم  والتــي  الثانية، 
منتخبات أســتراليا واليابان 
والسعودية والعراق وتايالند، 
فيمــا تضــم المجموعــة األولى 
الجنوبية  وكوريــا  إيــران  منتخبات 
وأوزبكســتان والصيــن وقطر وســوريا، 

ويتأهــل أول منتخبيــن مــن كل مجموعــة 
مباشرة إلى نهائيات كأس العالم روسيا 2018

يبــدأ منتخبنــا مشــواره فــي التصفيات 
الياباني في  بمواجهة مستضيفه المنتخب 
العاصمــة طوكيــو في األول من ســبتمبر 
المقبل، فيما يستضيف في الجولة الثانية 
نظيــره المنتخب األســترالي يــوم 6 من 
الشــهر نفســه، ويخوض منتخبنا مباراتي 
الجولتيــن الثالثة والرابعــة يومي 6 و11 
أكتوبــر المقبل، أمــام منتخبي تايالند في 
الرياض، وينهي  اإلمارات، والسعودية في 
الدور األول فــي 15 نوفمبر 2016، بلقاء 
ضيفه المنتخب العراقي. بينما يســتضيف 
المنتخــب الياباني فــي 23 مارس 2017، 
ضمن الجولة السادســة في انطالقة الدور 
الثاني، ويحل ضيفاً على منتخب أســتراليا 
فــي الجولة الســابعة يوم 28 من الشــهر 
نفســه، وعلى منتخب تايالند في بانكوك 

ضمن الجولة الثامنة في 13 يونيو.

9
 يســتضيف منتخــب اإلمارات 
في الجولة التاســعة، المنتخب 
الســعودي يوم 31 أغســطس 
2017، ويختتــم مشــواره في 
التصفيــات، بمواجهــة مضيفه 
منتخب العراق يوم 5 ســبتمبر 

.2017
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■ من تدريبات المنتخب في معسكر إسبانيا   |   البيان 

■ من مباراة الظفرة إف سي إنجلوستاد األلماني  |   البيان

يستأنف الفريق األول بنادي الجزيرة تدريباته 
في أبوظبــي الثالثاء المقبل، بعد عودة بعثة 
الفريق إلــى أرض الوطن قادمــة من ألمانيا 
بعد نهاية المعســكر التدريبي الصيفي الذي 
أقامــه الفريق فــي هولندا وألمانيــا تحضيراً 
للموســم الجديد، ووصلــت البعثة العاصمة 
فجــر أمــس الجمعــة، وســيحصل الالعبون 
علــى راحة حتــى موعد التدريبــات.  وامتد 
معســكر فخر أبوظبــي، الذي أقيــم برعاية 
شركة بورياليس الراعي الرئيسي للنادي، منذ 
السابع عشر من شهر يوليو الماضي، واختتم 
رســميا صباح أول من أمــس حصة تدريبية 
خفيفــة أعقبها اجتماع قصيــر عقده الجهاز 
الفنــي واإلداري للفريــق مــع الالعبين، تم 
التعاهد خالله على مضاعفة الجهود والعمل 
باجتهــاد أكبر خــالل المرحلــة القادمة من 
التحضيرات، والتي ستستمر في أبوظبي إلى 
الثالث من شهر سبتمبر المقبل، وهو التاريخ 
الذي يوافق أولى مباريات الجزيرة الرسمية 
في الموســم الجديــد، المقامة ضمن الجولة 
األولى من كأس الخليج العربي أمام الوحدة 

في ملعب محمد بن زايد.
وكان الجزيــرة حامــل لقــب كأس صاحــب 
الســمو رئيس الدولة، قد استهل استعداداته 
للموســم الجديــد بإقامة تجمــع قصير في 
العاصمــة أبوظبي، أجريت خالله الفحوصات 

الطبيــة لجميــع العبي الفريــق، وانضم فيه 
الثنائي حميد أحمد وســالم عبد الله للفريق 

بعــد التعاقــد معهمــا قادميــن 
مــن الفجيــرة والوصل، على 

التوالــي، وانتهــى الجــزء 
الثانــي مــن التحضيرات 
أن  بعــد  هولنــدا  فــي 
مباراتين  علــى  اشــتمل 
الفريق  تعــادل  وديتين، 

فــي أوالهما مــع تي إيي 
ســي الهولندي بثالثة أهداف 

لــكل، وانتصر فــي الثانية على غو 
اهيــد إيغلز بثالثــة أهداف مقابــل هدف؛ 
وشــهد هذا الجزء من البرنامج االســتعدادي 
انضمــام العب الفريق الجديد صانع األلعاب 

المغربــي مبارك بوصوفــة لزمالئه الجدد في 
التدريبــات الجماعية، بعد أن أكملت شــركة 
كــرة القدم بالنادي تعاقدها معه لمدة 

موسمين قادمين. 

وغاب عن الجزيرة في معسكره 
األوروبي االستعدادي، كل من 
الفريق  وقائد  المرمــى  حارس 
علي خصيف، والمدافعين فارس 
جمعــة ومحمــد فــوزي، وثنائــي 
الهجوم علي مبخوت وسلطان الشامسي 
الذيــن تواجدوا في أســبانيا ضمن معســكر 
منتخب اإلمــارات األول اإلعدادي لتصفيات 

كأس العالم 2018

■ بعثة الجزيرة قبل المغادرة من ألمانيا   |  البيان
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حــوادث الســير أحــد األســباب في 
إصابــات الالعبيــن، وعدنــان عدنان 
حسين العب حتا، أحد هؤالء الالعبين 
الذين تعرضوا لإلصابة في حادث سير 
عــام 2015، وكان وقتهــا العباً بنادي 

الوصل.
الطريــف أن عدنــان كشــف عن أن 
سلطان النوم، سبب الحادث الذي نتج 
عن انقالب ســيارته، ألن عيناه غفت 
أثنــاء القيــادة لثواٍن بســيطة، وحذر 
السائقين من النوم أثناء القيادة الذي 
ينتج عن التعــب واإلرهاق، وأكد أن 
أي شــخص يشــعر بالتعــب ال يقود 

سيارته.

تعرض آدم تشــابمان الالعب السابق 
لمانســفيلد تاون اإلنجليــزي، إلصابة 
بحرق شــديد في الصدر، أثناء إعداده 
وجبــة رضاعة لطفلــه، إذ بعد وضعه 
الحليب في قارورة الرضاعة، لم يضع 
الغطــاء بشــكل صحيــح، وعندما هز 
الزجاجــة، طار الغطاء وحرق الحليب 
صــدره. فيمــا تعــرض شــيك برودي 
الــذي كان يلعــب لكولشســتر، إلــى 
إصابــة خطيرة بالركبــة، بعدما حاول 
الجري لإلمساك بجرو صغير إلى أرض 
الملعب، وتســبب في إيقــاف مباراة 

كان يشارك فيها الالعب مع فريقه.

اعتــذر المدافــع ســفين غروندالين، 
لالعتــذار عن المشــاركة مع منتخب 
النرويج فــي كأس العالم بأميركا في 
1994، بعد أن تعرض لإلصابة بكســر 
في الكتف، بعد اصطدامه بغزال كبير 
عندمــا كان يركض فــي الصباح قرب 

منزله.
أما اإلنجليزي لــي هودجز الذي ظهر 
في منتصف تسعينيات القرن الماضي، 
فتعرض لإلصابة، بعدما تزحلق بقطعة 
صابون في حمام منزله، بينما ســقط 
اندي ديبل حارس مانشستر سيتي في 
الفترة الزمنية نفسها، من سريره وهو 

نائم وكسر ساقه.

العــدو رقم واحد  تعتبــر اإلصابات 
لالعــب كرة القــدم، ورغــم الحذر 
الشــديد داخــل الملعــب لتجنبهــا، 
دائمــا واألجهزة  المدربون  وســعى 
الفنية لتوعيــة العبيهم من خطورة 
االحتــكاكات داخل الملعب وطريقة 
تلقي الضربات أحياناً لتفادي اإلصابة، 
ولكــن بعــض اإلصابــات ال تكــون 
فــي الملعب من األســاس، والبعض 
ال يكــون االحتكاك في المســتطيل 

األخضر السبب ورائها..
فهناك أحياناً أســباباً غريبة لإلصابات 
التي يتعرض لهــا الالعبون، إصابات 
تُغيب الالعبين عن المالعب ويكون 
الســبب فيها قلة الحكمــة أحياناً، أو 
اإلفــراط في الفرحــة بمبالغة تكون 
ســبباً في التعــرض لخطــر اإلصابة، 
وأحياناً أخرى اإلصابات تكون بعيدة 
كل البعد عن الملعب، والسبب فيها 
يكــون مجرد ســوء حظ فــي بعض 
األوقات، أو ســوء تقدير أو رد فعل 

مبالغ فيه في أوقات أخرى.
وتبقــى اإلصابة إصابة ســواء كانت 
داخــل الملعــب أو خارجــه، كانت 
بســبب كــرة القدم أو لغير ســبب، 
تظــل شــبحاً مرعباً يخشــى منه كل 

العب كرة قدم على وجه األرض.

تعــرض ماجــد ناصــر حــارس األهلي 
ومنتخبنا، إلصابة في وتر أكليس، غيبته 
ألكثر من موســم كامل، وكانت بسبب 
احتفالية أكروباتية، بعدما ســجل فريقه 
هدفــاً فــاز فيــه على دبي في موســم 

.2013-2014
كذلك دفع الالعب باولو ديوغو، ثمن 
احتفاليته، بعدما ركض وقفز على سياج 
الزواج، وتســبب  الملعب، فعلق خاتم 
في تمزق أصبع يده. أما ســتيف مورو، 
فعندمــا أحرز مع فريقه أرســنال كأس 
المحترفين عام 1993، قرر قائد الفريق 
توني أدامز، حمله على ظهره لالحتفال 
به وهو يرفع الكأس، لكن أدامز تزحلق 
وســقط مورو بقوة على األرض ليصاب 
بكســر فــي الحوضغــاب بســببه عــن 

■ ماجد ناصرالمالعب طويًال. ■ ماجد حسن في الكرة المشتركة التي تسببت في إصابته

■ سانتياغو كانيزاريس■  ريو فيرناندز
السقوط في حفرة أحد األسباب الغريبة 
في إصابات العبي الكرة، بعدما تعرض 
الجناح األيرلندي روبي برادي وقت أن 
كان العباً في هال سيتي اإلنجليزي، إلى 
إصابة أبعدته عن المالعب 6 أســابيع، 
بعد سقوطه في حفرة في األرض أثناء 

التدريب مع ناديه.

أمــا «البالي ستيشــن»، فــكان أحد 
األسباب الغريبة إلصابة الالعبين، بعدما 
تغيــب ريــو فرديناند، عــن المالعب 
لفتــرة طويلة، بســبب إصابتــه بالتواء 
في أحــد أربطة ركبتــه، نتيجة اللعب 
لفترة طويلة جداً، وهو يضع ساقه على 

طاولة القهوة.

ســانتياغو  عطــر،  زجاجــة  أبعــدت 
مرمــى  حراســة  عــن  كانيزاريــس، 
إســبانيا فــي مونديــال 2002، بعدما 
ســقطت على إصبع قدمــه، وقطعت 
وتــراً، ليغيب عــن «الماتــادور» في 
المونديال، وليتحول الحارس الشــاب 
وقتهــا إيكــر كاســياس، إلــى حارس 

إسبانيا رقم واحد.
بينما تسبب المزاح الثقيل، في إصابة 
بريان روبسون قبل نهائيات مونديال 
1990، عندمــا طُلب منه إيقاظ زميله 
بول غاســكوين، فحمل السرير وفوقه 
غاســكوين، ليســقط من بيــن يديه، 

ويكسر قدمه.

الملقــب  باتــي  ديفيــد  تعــرض 
بـ«المجنــون»، للكثيــر مــن اإلصابات 
الكرويــة،  مســيرته  ،خــالل  الغريبــة 
ولكــن اإلصابة األغرب، عندما ســارت 
ابنتــه البالغة من العمــر عامين وقتها، 
بدراجاتها ثالثيــة العجالت، على كاحل 
القــدم، لتقطع أربطة القــدم، ويغيب 

بسببها لفترة طويلة عن المالعب.
رايــت  أالن  عشــق  تســبب  فيمــا 
لســباقات السيارات، في إصابته بالتواء 
في الركبة، بســبب دواســة الوقود في 
سيارة فيراري قادها في أحد السباقات، 
لفترة طويلــة، ودفع ثمن ذلك الغياب 

لفترة طويلة عن المالعب.

■ ديفيد باتي 

تعــرض له ماجد حســن العــب األهلي، 
خالل مباراة «الفرســان» وبني ياس التي 
انتهــت بالتعــادل 2-2 فــي الجولــة 25 
قبل األخيرة لــدوري الخليج العربي في 
مايــو الماضي، إذ تعــرض إلصابة الرباط 
الصليبي، نتيجة دفعة بسيطة يتعرض لها 
الالعبون كثيراً خــالل المباريات، وأجرى 
بعدهــا الالعب عمليــة جراحية على يد 
طبيب فرنســي. أعرب ماجد حســن عن 
رضــاه بقضاء الله، وأمنيته بأن يعود إلى 
المالعب بمســتوى أفضل مما كان عليه، 
وكشف عن كيفية حدوث اإلصابة، بقوله: 
«تعرضت للدفع من قبل أحد العبي بني 
ياس، وشــعرت وقتها بشــيء بسيط من 
األلــم، ولكن األلم زاد في كرة مشــتركة 
مــع العب آخــر من بنــي يــاس، بعدما 

سقطت على األرض في تلك اللعبة».
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رأى الفرنســي فرانك ريبيــري في مقابلة 
مع شبكة سبورت 1 األلمانية أن مستقبله 
يكمــن مــع بايــرن ميونيــخ، حامل لقب 
الــدوري األلمانــي في المواســم األربعة 

الماضية، رغم بلوغه 33 من العمر.
 وينتهــي عقــد ريبيــري مــع 

إســدال  مع  البافاري  العمالق 
الســتار علــى موســم -2016
الدولــي  وصــرح   ،2017

الفرنســي قائالً «خطتي تقضي 
بالبقــاء هنــا في ميونيــخ. مضى 

وقــت طويل على تواجــدي هنا. أعرف 
الجميع، وهم يعرفونني بدورهم».

 ولم يخف العب مرســيليا السابق رغبته 
الجامحة بإســدال الستار على مسيرته مع 
حامل لقب الـ «بوندسليغا»، وذكر وصيف 
كأس العالم 2006 برفقة منتخب فرنســا 
«في أوروبا، ال أرغب باللعب لصالح 
نــاٍد آخــر».  وأبدى الفرنســي 
في نهاية شــهر يوليــو الفائت 
باإليطالــي  الشــديد  إعجابــه 
كارلو أنشيلوتي، مدرب بايرن 
الجديــد خلفــاً لإلســباني بيب 
غوارديوال «كارلو أنشيلوتي هدية 
قيمة للنــادي. منذ قدومه، غدوت أكثر 
ثقة بقدراتي».  ميونيخ - أ ف ب

ال يساور القلق بال الفرنسي أرسين فينغر 
مدرب آرســنال اإلنجليزي حيــال تمديد 
عقد نجمي المدفعجية األلماني مســعود 
أوزيل والتشــيلي اليكســيس سانشيز  مع 

النادي.
 وذكــر المدير الفني آلرســنال في مؤتمر 
صحافي إزاء هذه المســألة «يتبقى عامان 
على انتهــاء عقديهما مع الفريق، ال داعي 
الستعجال األمور».  وتابع الفرنسي حديثه 
«ليــس هنالك ســبب يدفع المشــجعين 
للقلــق. هنالــك أولويات، هما ليســا من 

بينها حالياً».

أعلنــت تركيا أنها أصــدرت مذكرة توقيف 
بحق نجم كرة القدم الســابق هاكان سوكور 
الفاشــل لإلطاحة  االنقــالب  علــى خلفيــة 
بالرئيس رجب طيــب أردوغان، كما ذكرت 

تقارير صحافية أمس في تركيا.
 ســوكور متهــم من قبل المدعيــن العامين 
بأنــه كان «أحــد أعضاء مجموعــة إرهابية 
مسلحة»، باإلشارة إلى المنظمة التي يديرها 
رجــل الدين فتح اللــه غوليــن المقيم في 
الواليات المتحدة، وتتهمــه أنقرة بأنه كان 
وراء محاولــة االنقــالب كما ذكــرت وكالة 
األناضــول الرســمية، وكشــفت الوكالة بأن 
سوكور وعائلته غادروا تركيا العام الماضي.

بعد توقف دام 3 أشــهر وســتة أيام، تعاود عجلة الدوري اإلنجليزي 
الممتاز لكرة القدم االنطالق وســط ترقــب وإثارة كبيرين، خصوصا 
بعد التغييرات الكثيرة التي طالت أكثر من جهاز فني، في مقدمتهم 
مانشستر يونايتد وســيتي وتشيلسي، الذين يفتحون صفحة جديدة، 
فتعاقد مانشســتر يونايتد مــع البرتغالي جوزيه مورينيو في محاولة 
الســتعادة هيبة الفريق التي خســرها بعد اعتزال مدربه األسطورة 
الســير اليكس فيرغوســون في أبريل عام 2013 مانحا اللقب األخير 

للشياطين الحمر.

وســارع مورينيو إلى عقد صفقات مبكرة لتعزيز صفوف فريقه كان 
آخرها واحدة قياســية لضم الفرنســي بول بوغبــا مقابل 89 مليون 
جنيــه (105 مالييــن يورو)، باإلضافــة إلى النجم الســويدي زالتان 
إبراهيموفيتش. أما مانشســتر ســيتي فأقال مدربه التشــيلي مانويل 
بيليغريني وحصل على خدمات اإلسباني بيب غوارديوال في محاولة 
لمنــح ديناميكية جديدة للفريق. وبدأ غوارديوال ورشــة عمل كبيرة 
من خالل التعاقد مع وجوه شابة على رأسها مدافع ايفرتون ومنتخب 
انجلتــرا جون ســتونز والظهير األلماني ليروي ســاني، باإلضافة إلى 
مواطنه ايلكاي غوندوغان والبرازيلي غابريال جيســوس واإلســباني 

نوليتو.

 في المقابل، خاض تشيلسي موسما للنسيان فشل في نهايته حتى في 
احتالل مركز مؤهل إلحدى المســابقتين األوروبيتين، علما بأنه بدأه 

بإشــراف مورينيو وأنهاه بقيادة الهولندي 
المخضرم غوس هيدينك.

فيتولــى  اآلن  أمــا   
تدريبه اإليطالي المحنك 
انطونيــو كونتــي الذي 
إلى  إيطاليا  منتخب  قاد 

النهائــي من  الــدور ربــع 
كأس أوروبا.  وتعاقد كونتي مع 
الفرنســي نغولو كانتي أحد ابرز 

نجوم الموســم الماضي في صفوف ليســتر سيتي بطل الدوري، ومع 
المهاجم البلجيكي الدولي ميتشــي باتشــواي، ويحاول ضم مواطنه 

روميلو لوكاكو من إيفرتون.

وســتكون مهمة ليستر سيتي في الدفاع عن اللقب صعبة للغاية بعد 
أن ضــرب عرض الحائط بالتوقعات الموســم الماضي وتوج باللقب 
المحلــي للمرة األولى في تاريخه. ولخــص مدربه االيطالي كالوديو 
رانييري مهمة فريقه في الدفاع عن اللقب بقوله «اعتقد أنه سيكون 
من األســهل رؤية كائنات فضائية في لنــدن عن االحتفاظ باللقب». 
وســعى ليســتر بدوره لتدعيم صفوفــه، حيث تعاقد مع الفرنســي 
مندي نامباليس والنيجيري أحمد موسى مندي مقابل 13 و16 مليون 

جنيــه اســترليني على التوالــي، وحارس المرمــى األلماني رون 
روبرت تسيلر والمدافع اإلسباني لويس هرنانديز واليافع البولندي 

بارتوش كابوستكا.

أما آرسنال الساعي دائماً إلى 
األول  لقبه  إحراز 
الــدوري  فــي 
منذ عام 2004، 
فلــم يبــادر إلى 
صفوفــه  تعزيــز 
باســتثناء تعاقده مع 

في العب الوسط السويسري الدولي  تشــاكا،  غرانيــت 
حيــن يأمل بإتمــام صفقة قلب الدفاع األلماني شــكودران مصطفي 
من فالنســيا في ظل األزمة الدفاعية التي يعاني منها في ظل غياب 
األلماني العمالق بير ميرتيســاكر والبرازيلي غابريال بداعي اإلصابة، 

والعودة المتأخرة لمدافع اآلخر الفرنسي لوران كوسييلني.
 وســيكون الموســم الجديد حاســما في تحديد مســتقبل مدربه 
الفرنسي أرســين فينغر، تماماً كالمواسم االثني عشر األخيرة، ولكن 
آمال جماهير الغانرز منعقدة على انتهاء عقده مع النادي في يونيو 
2017، وهو اعترف بذلك بقوله «مستقبلي مرتبط بنتائج الفريق في 

الموسم الجديد».

أمــا كتيبة األلماني يورغــن كلوب في ليفربول فقد أرســلت إنذاراً 
شــديد اللهجة في الموســم الجديد، بعدما فاز الردز بنتيجة تاريخية 
علــى برشــلونة بأربعة أهداف فــي المباراة الوديــة اإلعدادية التي 
أقيمــت في ملعب ويمبلي التاريخــي، ولكنها كما يرى كلوب نتيجة 
غير معبرة، ولم يدخل ليفربول سوق االنتقاالت بقوة، إال أنه يلعب 
بعد غٍد قمة مبكرة أمام ارســنال، في انطالقة قد تكون وقود البداية 

الذي يشعل عادمه طرف ويدفع اآلخر لألمام.

إبراهيموفيتش  زالتــان  الســويدي  اعتبر 
مهاجــم مانشســتر يونايتــد اإلنجليــزي 
أن االدعاءات المســاقة بحقــه، وتعتبره 
متعجرفاً منافية للمنطق، مشــيراً إلى أن 

تصريحاته تنم عن ثقة مفرطة بالنفس.
الهداف الســويدي، يتأهب لقيادة هجوم 
الشــياطين الحمــر في مســتهل حملتهم 
في الــدوري اإلنجليزي الممتاز لموســم 
2017-2016 أمام بورنموث، لكنه لطالما 
انتقد كونه يعمد إلى التحدث عن مزاياه 

والتقليل من شأن اآلخرين.
 ورأى هداف باريس سان جرمان الفرنسي 
السابق أن تصريحاته تعكس صالبته، التي 
ســمحت له بحصد ألقاب أربعة دوريات 

مختلفة على امتداد القارة العجوز.

إبراهيموفيتــش  وذكــر 
(34 عامــاً) فــي مقابلــة 

مع شــبكة سكاي سبورتس 
المتخصصــة  االنجليزيــة 
البتــة  أعتقــد  «ال  أمــس: 

أنني متعجرف مثلمــا يعتقد الناس. أثق 
بقدراتــي، وأرى فــي ذلــك قــوة فردية 

للكائن البشري».
وتابع الهــداف الكبير قائالً، «أنا إنســان 
عــادي. يرى الناس في شــخصي إنســاناً 
ســيئاً. لســت كذلك أبداً. يتساءل الناس، 

ماذا تقوم عليه شخصية زالتان؟».

وأردف المهاجم الفارع الطول (95ر1 م) 
مؤكداً أنه يعشق األجواء العائلية ويرفض 

التراخي داخل المستطيل األخضر،«أهتم 
إلــى  أتحــول  لكننــي  كثيــراً،  بعائلتــي 
أســد حينما أنــزل أرض الملعــب، وهنا 
يكمن الفــارق الكبير». ودائمــاً ما يتهم 
«السلطان»، كما تشــير الترجمة الحرفية 
إلسمه، بأنه متعجرف خاصة مع اإلعالم، 
حيث له الكثير من المواقف مع صحفيين 
أحرجهم بغروره، األمر الذي جعل العديد 
من اإلعالميين يتحاشــونه، ويصفونه عبر 

صفحاتهم بالتكبر والعجرفة.

 ودافــع زالتان خالل مســيرته 
الكرويــة الحافلة عــن ألوان 
1999-) الســويدي  مالمــو 
أمســتردام  وأياكس   (2001
 ،(2001-2004) الهولنــدي 

يوفنتــوس (2006-2004) وإنتــر ميــالن 
وبرشــلونة   ،(2006-2009) اإليطالييــن 
اإلسباني (2011-2009)، وميالن اإليطالي 
على ســبيل اإلعارة (2011-2010)، ومن 
ثم اشــتراه النادي اللومباردي في موسم 
2012-2011، وانضــم بعدها إلى صفوف 
باريس ســان جرمان الفرنســي (-2012

2016)، قبــل أن يحط الرحــال في أولد 
ترافورد، وأسهم منذ ولوجه أسوار كتيبة 
المــدرب البرتغالي جوزيــه مورينيو في 
معانقة أبناء الشــمال باكورة ألقابهم في 
الموســم الكروي الجديد عقب إسقاطهم 
ليســتر ســيتي حامل لقب الــدوري في 
2- اإلنجليــزي  المجتمــع  درع  موقعــة 

1 بفضــل هدف رأســي مميــز للعمالق 
مســؤولي  صوابيــة  مؤكــداً  الســويدي، 

يونايتد بالتعاقد معه.

ي ي ي
ــيتي وتشيلسي، الذين يفتحون صفحة جديدة، 
نايتد مــع البرتغالي جوزيه مورينيو في محاولة 
يق التي خســرها بعد اعتزال مدربه األسطورة 
ســون في أبريل عام 2013 مانحا اللقب األخير 

ه كان  عقد صفقات مبكرة لتعزيز صفوف فريقه
مليون  م ة لضم الفرنســي بول بوغبــا مقابل 89
زالتان  يورو)، باإلضافــة إلى النجم الســويدي ز
مانويل نشســتر ســيتي فأقال مدربه التشــيلي م

حاولة ى خدمات اإلسباني بيب غوارديوال في مح
 كبيرة يدة للفريق. وبدأ غوارديوال ورشــة عمل

نتخب وجوه شابة على رأسها مدافع ايفرتون ومن
فة إلى ز والظهير األلماني ليروي ســاني، باإلضاف
ــباني وغان والبرازيلي غابريال جيســوس واإلسـ

تى في شيلسي موسما للنسيان فشل في نهايته حتى
ه بدأه حدى المســابقتين األوروبيتين، علما بأنه

هاه بقيادة الهولندي 
نك.

ولــى 
نك 
ي 
لى 

ي من 
 كونتي مع 
ي أحد ابرز 

، ومع ضي في صفوف ليســتر سيتي بطل الدوري،
واطنه دولي ميتشــي باتشــواي، ويحاول ضم مو

فرتون.

ة بعد ر سيتي في الدفاع عن اللقب صعبة للغاية
اللقب ئط بالتوقعات الموســم الماضي وتوج با
الوديو ى في تاريخه. ولخــص مدربه االيطالي كال
سيكون في الدفاع عن اللقب بقوله «اعتقد أنه س

قب». ئنات فضائية في لنــدن عن االحتفاظ باللق
نســي ره لتدعيم صفوفــه، حيث تعاقد مع الفرن
مليون  م جيري أحمد موسى مندي مقابل 13 و16

جنيــه اســترلييني على التوالــي، وحارس المرمــى األلماني رون
روبرت تسيلر ووالمدافع اإلسباني لويس هرنانديز واليافع البولندي

بارتوش كابوستككا.

ًأما آرسنال الساعي دائماً إلى
األول لقبه  إحراز 
الــدوري فــي 
منذ عام 2004،
فلــم يبــادر إلى
صفوفــه تعزيــز 
باســتثناء تعاقده مع

في العب الوسسط السويسري الدولي  تشــاكا،  غرانيــت 
حيــن يأمل بإتمــاام صفقة قلب الدفاع األلماني شــكودران مصطفي
من فالنســيا في ظظل األزمة الدفاعية التي يعاني منها في ظل غياب
األلماني العمالق ببير ميرتيســاكر والبرازيلي غابريال بداعي اإلصابة،

والعودة المتأخرة لمدافع اآلخر الفرنسي لوران كوسييلني.
 وســيكون المووســم الجديد حاســما في تحديد مســتقبل مدربه
الفرنسي أرســين فينغر، تماماً كالمواسم االثني عشر األخيرة، ولكن

ي م

آمال جماهير الغانرز منعقدة على انتهاء عقده مع النادي في يونيو
2017، وهو اعترفف بذلك بقوله «مستقبلي مرتبط بنتائج الفريق في

الموسم الجديد».

أمــا كتيبة األلمانيي يورغــن كلوب في ليفربول فقد أرســلت إنذاراً
شــديد اللهجة فيي الموســم الجديد، بعدما فاز الردز بنتيجة تاريخية
علــى برشــلونة بأأربعة أهداف فــي المباراة الوديــة اإلعدادية التي
أقيمــت في ملعبب ويمبلي التاريخــي، ولكنها كما يرى كلوب نتيجة
غير معبرة، ولم يددخل ليفربول سوق االنتقاالت بقوة، إال أنه يلعب
ٍبعد غٍد قمة مبكرةة أمام ارســنال، في انطالقة قد تكون وقود البداية

الذي يشعل عادمهه طرف ويدفع اآلخر لألمام.

إبراهيموفيتش  زالتــان  الســويدي  اعتبر 
مهاجــم مانشســتر يونايتــد اإلنجليــزي 
أن االدعاءات المســاقة بحقــه، وتعتبره 
متعجرفاً منافية للمنطق، مشــيراً إلى أن 

تصريحاته تنم عن ثقة مفرطة بالنفس.
الهداف الســويدي، يتأهب لقيادة هجوم 
الشــياطين الحمــر في مســتهل حملتهم 
في الــدوري اإلنجليزي الممتاز لموســم 
2017-2016 أمام بورنموث، لكنه لطالما 
انتقد كونه يعمد إلى التحدث عن مزاياه 

والتقليل من شأن اآلخرين.
 ورأى هداف باريس سان جرمان الفرنسي 
السابق أن تصريحاته تعكس صالبته، التي 
ســمحت له بحصد ألقاب أربعة دوريات 

مختلفة على امتداد القارة العجوز.

إبراهيموفيتــش  وذكــر 
(34 عامــاً) فــي مقابلــة 

مع شــبكة سكاي سبورتس 
المتخصصــة  االنجليزيــة 
البتــة  أعتقــد  «ال  أمــس: 

أنني متعجرف مثلمــا يعتقد الناس. أثق 
بقدراتــي، وأرى فــي ذلــك قــوة فردية 

للكائن البشري».
وتابع الهــداف الكبير قائالً، «أنا إنســان 

ي

عــادي. يرى الناس في شــخصي إنســاناً
. لســت كذلك أبداً. يتساءل الناس، 

ي ي ي
ً

يي
ســيئا

ماذا تقوم عليه شخصية زالتان؟».

وأردف المهاجم الفارع الطول (95ر1 م) 
مؤكداً أنه يعشق األجواء العائلية ويرفض 

م م

التراخي داخل المستطيل األخضر،«أهتم 
إلــى  أتحــول  لكننــي  كثيــراً،  بعائلتــي 
م ي

أســد حينما أنــزل أرض الملعــب، وهنا 
ًيكمن الفــارق الكبير». ودائمــاً ما يتهم 
«السلطان»، كما تشــير الترجمة الحرفية 
إلسمه، بأنه متعجرف خاصة مع اإلعالم، 
حيث له الكثير من المواقف مع صحفيين 
أحرجهم بغروره، األمر الذي جعل العديد 
من اإلعالميين يتحاشــونه، ويصفونه عبر 

صفحاتهم بالتكبر والعجرفة.

ودافــع زالتان خالل مســيرته 
الكرويــة الحافلة عــن ألوان 
1999-) الســويدي  مالمــو 

أمســتردام  وأياكس   (2001
 ،(2001-2004) الهولنــدي 

ــ) وإنتــر ميــالن  يوفنتــوس (2004-2006
وبرشــلونة   ،(2006-2009) اإليطالييــن 
اإلسباني (2011-2009)، وميالن اإليطالي 
على ســبيل اإلعارة (2011-2010)، ومن 
ثم اشــتراه النادي اللومباردي في موسم 
2012-2011، وانضــم بعدها إلى صفوف 
باريس ســان جرمان الفرنســي (-2012
2016)، قبــل أن يحط الرحــال في أولد
ترافورد، وأسهم منذ ولوجه أسوار كتيبة
المــدرب البرتغالي جوزيــه مورينيو في
معانقة أبناء الشــمال باكورة ألقابهم في
الموســم الكروي الجديد عقب إسقاطهم

ليســتر ســيتي حامل لقب الــدوري في 
2- اإلنجليــزي  المجتمــع  درع  موقعــة 
1 بفضــل هدف رأســي مميــز للعمالق
مســؤولي صوابيــة  مؤكــداً  الســويدي، 

ي

يونايتد بالتعاقد معه.

■ قمة آرسنال وليفربول 
بداية مبكرة لصراع الدوري 
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هناك عدة شروط لسباق 120 كلم ابرزها 
أن يكــون عمــر الخيــل المشــارك من 6 
ســنوات فما فــوق، والحــد األدنى لوزن 
الفــارس 70 كلــغ، كمــا حــددت اللجنة 
المنظمة للســباق أن يكــون الحد األدنى 
لســرعة الخيــول 12 كيلومتراً بالســاعة، 
وتخضــع الخيول المشــاركة عقــب نهاية 
المرحلــة الرابعة للفحــص الطبي على أن 
يتم اســتبعاد الخيول التــي يتعدى معدل 

نبضات قلبها حاجز الـ64 نبضة بالدقيقة.
ويقام الســباق الرابع للناشــئين لمســافة 
120 كيلومتراً من تصنيف (نجمتين دولي) 

بنفس مراحل وشــروط السباق األخير مع 
اختالف شرط واحد فقط وهو عدم وجود 
حــد أدنى لــوزن الفرســان المشــاركين، 

وينطلق في تمام الساعة 7:45 صباحاً.
أما السباق الخامس واألخير فتبلغ مسافته 
80 كيلومتراً مــن تصنيف (نجمة واحدة) 
وتم تقســيمه إلــى ثالث مراحــل، حيث 
يســتهل الفرسان السباق بالمرحلة األولى 
«األعالم الزرقاء» التي تمتد مســافتها إلى 
28 كيلومتراً، وبعدها إلى المرحلة الثانية 
«األعالم البيضاء» والتي تبلغ مسافتها 30 
كيلومتــراً، لكي يصلوا إلى المرحلة الثالثة 

واألخيــرة «األعالم الحمــراء» التي تمتد 
مســافتها إلى 22 كيلومتــراً، وتطبق عليه 

نفس شروط سباق الناشئين.

ينطلق اليوم مهرجان كأس صاحب السمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، رعاه الله، للقدرة في أوســتن بارك 
ببريطانيــا، والــذي يتضمــن فعاليــات 5 
ســباقات مختلفة التصنيف والمســافات، 
يأتي على رأسها ســباق 160 كيلومتراً (3 
نجوم)، وســباقان لمســافة 120 كيلومتراً 
من تصنيف (نجمتين)، وســباق الناشئين 
تصنيــف  مــن  كيلومتــراً   120 لمســافة 
 80 ســباق  إلــى  باإلضافــة  (نجمتيــن)، 

كيلومتراً من تصنيف (نجمة واحدة).
وتأتــي إقامة المهرجان فــي بريطانيا، 
بعد أن ســبق وأقيمت جولة في إيطاليا، 
شــهر يوليو الماضي ضمن «سباق توسكانا 
اليف ستايل للقدرة» في منطقة تسكاني، 
بينما يعد الســباق األخير ضمن سلســلة 
ســباقات القــدرة التــي أقيمــت الصيف 
الجاري في أوســتن بــارك، والتي ضمت 
السباق األول في 28 مايو، والسباق الثاني 
فــي 20 يونيــو، إضافة إلى ســباق اليوم. 
وأقيمــت أمــس إجراءات وزن الفرســان 
والفحــص البيطري وتســتمر حتى صباح 

اليوم قبل انطالق السباق األول.
وتشهد سباقات اليوم مشاركة نخبة من 
اإلمارات والعالم يتخطى عددهم  فرسان 
100 فــارس مــن 6 دول مختلفــة، األمر 
الذي يؤكد مدى قوة المنافســة على نيل 
اللقب، حيث تعتبــر فعاليات اليوم ضمن 
باقة من السباقات التحضيرية والتجهيزية 
للحــدث األهــم واألبرز هــو كأس العالم 
للقدرة والتي ســتقام في سبتمبر المقبل 

بجمهورية سلوفاكيا.

وتبدأ مجموعة ســباقات اليــوم بانطالقة 
السباق األقوى واألبرز والذي تبلغ مسافته 
160 كيلومتراً مــن تصنيف (3 نجوم) في 
تمام الساعة السابعة صباحاً، ومن المتوقع 
أن تشهد مشــاركات قوية ورفيعة الطراز 

من أفضل فرسان القدرة في العالم.

الفرســان  ويخوض 
تحــدي  المشــاركون 
مراحلــه الســت التي 
بالمرحلة  يســتهلونها 
«األعــالم  األولــى 
والتــي  الورديــة» 

تبلغ مســافتها 40 كيلومتــراً، ثم يدخلون 
المرحلة الثانية «األعالم الزرقاء» لمسافة 
28 كيلومتراً، وبعدها إلى المرحلة الثالثة 
«األعــالم البيضــاء» والتي تبلغ مســافتها 
30 كيلومتــراً، لينطلــق بعدها الفرســان 
إلــى المرحلة الرابعة «األعــالم الصفراء» 
والتــي تمتد مســافتها إلــى 20 كيلومتراً، 
أمــا المرحلة الخامســة (األعالم الحمراء) 
تبلغ مســافتها 22 كيلومتــراً، لكي يصلوا 
إلى المرحلة السادســة واألخيرة «األعالم 
الصفــراء» والتــي تمتد مســافتها إلى 20 

كيلومتراً.

ومــن شــروط هــذا الســباق أن يكــون 
عمر الخيل المشــارك من 7 ســنوات فما 
فــوق، والحد األدنــى لوزن الفــارس 75 
كلغ، كما حددت اللجنة المنظمة للســباق 
أن يكــون الحــد األدنى لســرعة الخيول 
14 كيلومتــراً بالســاعة. وتخضــع الخيول 
المشاركة وعقب نهاية المرحلتين الرابعة 
والخامسة للفحص الطبي الهادف بالدرجة 
األولــى للحفــاظ على ســالمتها، على أن 

يتم استبعاد الخيول التي تعاني العرج أو 
اإلجهــاد، وحتى تلك التــي يتعدى معدل 

نبضات قلبها حاجز الـ64 نبضة بالدقيقة.
 وينطلــق الســباقان الثانــي والثالــث 
والــذي تبلــغ مســافتهما 120 كيلومتــراً 
مــن تصنيــف (نجمتين دولــي) في تمام 
الســاعة 7:30 صباحاً، ويخوض الفرســان 
المشــاركون تحدي مراحلــه الخمس التي 
يســتهلونها بالمرحلــة األولــى «األعــالم 
الزرقاء» والتي تبلغ مسافتها 28 كيلومتراً، 
المرحلــة  يدخلــون  ثــم 
البيضاء»  «األعــالم  الثانية 
كيلومتــراً،   30 لمســافة 
المرحلــة  إلــى  وبعدهــا 
الثالثــة «األعالم الصفراء» 
والتــي تبلغ مســافتها 20 
بعدها  لينطلق  كيلومتــراً، 
المرحلــة  إلــى  الفرســان 
الحمراء»  «األعالم  الرابعة 
إلى  والتي تمتد مســافتها 
22 كيلومتــراً، لكي يصلوا 
إلــى المرحلــة الخامســة 
«األعــالم  واألخيــرة 
تمتــد  والتــي  الصفــراء» 
مسافتها إلى 20 كيلومتراً. 

أما بالنسبة إلى شروط هذا 
الســباق فيجــب أن يكون 
عمر الخيل المشــارك من 
6 سنوات فما فوق، والحد 
 70 الفارس  لــوزن  األدنى 
كلــغ، كما حــددت اللجنة 
المنظمة للسباق أن يكون 
الحد األدنى لســرعة الخيول 12 كيلومتراً 
بالساعة، وتخضع الخيول المشاركة عقب 
نهاية المرحلة الرابعة للفحص الطبي على 
أن يتم استبعاد الخيول التي يتعدى معدل 
نبضات قلبها حاجز الـ64 نبضة بالدقيقة. 

ويقام الســباق الرابع للناشئين لمسافة 
120 كيلومتراً من تصنيف (نجمتين دولي) 
بنفس مراحل وشــروط السباق األخير مع 
اختالف شرط واحد فقط وهو عدم وجود 
حــد أدنى لــوزن الفرســان المشــاركين، 

وينطلق في تمام الساعة 7:45 صباحاً. 
أمــا الســباق الخامس واألخيــر فتبلغ 
مســافته 80 كيلومتراً من تصنيف (نجمة 
واحدة) وتم تقســيمه إلــى ثالث مراحل، 
حيث يستهل الفرســان السباق بالمرحلة 
األولــى «األعــالم الزرقــاء» التــي تمتد 
مســافتها إلى 28 كيلومتــراً، وبعدها إلى 
المرحلة الثانية «األعــالم البيضاء» والتي 
تبلغ مســافتها 30 كيلومتــراً، لكي يصلوا 
الثالثة واألخيــرة «األعالم  المرحلــة  إلى 
الحمــراء» التــي تمتــد مســافتها إلى 22 
كيلومتراً، وتطبق عليه نفس شروط سباق 

الناشئين.

أكد محمد عيســى العضب المديــر العام لنادي دبي 
للفروســية، جاهزية فرســان اإلمارات، لخوض غمار 
المنافســة والتحدي في السباقات الخمسة اليوم في 
أوستن بارك ومعانقة الذهب، متمنياً أن يقدم فريق 
اإلمــارات أداء جيداً وظهوراً مشــرفاً كعادتهم، فهم 
دائمــاً يثبتون جدارتهم وريادتهم في عالم ســباقات 
القــدرة، مشــيراً إلى أن مشــاركة فرســان اإلمارات 
تأتي ضمن مجموعة مشاركات دولية بهدف التجهيز 
واالســتعداد لــكأس العالم للقــدرة التــي تقام في 
منتصف ســبتمبر المقبــل في جمهورية ســلوفاكيا، 
إضافة إلى السباق المخصص للخيول بعمر 7 سنوات 

في سبتمبر المقبل أيضاً بفرنسا.
التزاموأضــاف: يجســد هــذا الحــدث أيضــاً التزام 
«ميــدان» لتطوير وازدهار ســباقات القــدرة محلياً 
ودوليــاً، كما أن إقامة مهرجان كأس صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم للقــدرة، كان 
لــه بالــغ األثر في تحفيز الفرســان على المشــاركة 

والمنافســة في هذا الحدث الذي يحمل اســماً غالياً 
علينا جميعاً، بعد أن أقيمت جولة سابقة في إيطاليا 

الشهر الماضي.

وأشــاد مدير عام نادي دبي للفروسية، بدعم صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 
لرياضة الفروسية والقدرة على وجه الخصوص، وقال 
إن الدعم غير المحدود لسموه ساهم كثيراً في تطور 
رياضة ســباقات القدرة في اإلمــارات وفي مختلف 
دول العالــم، وزيــادة االنتشــار والقوة التنافســية، 

وتعزيــز حضورها على خريطــة العالم. وتابع: ُعِرف 
«فارس العرب» المتوج ســابقاً بلقــب بطولة العالم 
للقدرة، بشــغفه واهتمامه الخاص بسباقات القدرة، 
ومن خالل نظرة ســموه الثاقبة وتوجيهاته الحكيمة 
سيســهم هــذا المهرجان فــي تعزيز ودعــم رياضة 

سباقات القدرة على المستوى العالمي.

100
قرأت أمس خبراً بعد نهاية كأس 
السوبر الســعودي والتي انتهت 
أهلي  المفضــل  فريقي  لصالــح 
جدة بــأن لندن اســتطاعت أن 
تجني ما يقارب 100 مليون ريال 
مــن زوارها الســعوديين الذين 
الضباب  بهــم مدينــة  اكتظــت 
ليســتمتعوا بمشــاهدة المباراة 
فتجــاوز عددهم حاجــز الـ 16 
ألفــاً ما بيــن ذكــور وإناث من 
ليغزوا  الســنية  الفئات  مختلف 
الفنــادق والمطاعــم وشــوارع 
لنــدن الشــهيرة ويغّيــروا مــن 
مالمح المدينة ليصبح اللندنيون 

هم الزوار.
اعتاد البريطانيون على مشاهدة 
الســياح في فصــل الصيف من 
هــذا  بينمــا  األرض  بقــاع  كل 
الصيف كانــت األغلبية العظمى 
بسبب  الســعوديين  السياح  من 
مبــاراة الســوبر بيــن األهلــي 

والهالل.
االقتصــادي  الخبيــر  وأوضــح 
حمزة عــون أن اإلجمالي الكلي 
لتكلفــة الحضــور الجماهيــري، 
مقارنــة باإليجابية التي جنيناها 
مــن اللعــب بالخارج هــو رقم 
معقــول برغم أن إقامة المباراة 
خــارج المملكة أثبتــت نجاحها 
الجوانب، وســؤالي  من جميــع 
اآلن هل ســتنجح مباراة سوبرنا 
إعالميــاً ثاني أيــام العيد، حيث 
يتميــز المصريون بأنهم يقضون 
اإلجازة عند أهاليهم وذويهم في 
المحافظــات واألقاليــم والقرى 
وتبقــى الشــوارع خالية. فكيف 
سيكون الوضع مع اإلجازة. ومن 
خالل متابعتي للصحافة المصرية 
ال أقــرأ كلمــة وال ســطراً عــن 
الترويج لنهائي السوبر، فيفترض 
مــن الشــركة المنظمــة خاصة 
أن لديهــا مستشــاراً هو الزميل 
أسامة الشــيخ وهو أحد األقالم 
الرياضية  الجميلة فــي الصحافة 
بأن يضعوا حلوالً لنجاح التجربة 
األولــى، فهناك فــرق كبير بين 
الصحافــة اإلماراتيــة والمصرية 

في تغطية األحدث.
 والله من وراء القصد

■ الفارس عبد الله المري نجم السباقات الماضية 

■ استعدادات المدربين متواصلة للسباق

■ الفارس سيف المزروعي تالق في سباقات اوستن بارك

■ فرسان االمارات اثبتوا جدارتهم وريادتهم في سباقات اوستن بارك

160

6

80



38
03

02

أُبعد الرباع البولندي أدريان زينلينســكي 
عــن ألعــاب ريــو دي جانيــرو األولمبية 
ناندرولون  ثبــوت تعاطيه ســتيرويد  إثر 
المنشــط، وذلك بعد ثالثة أيام من مالقاة 
المصير عينه، بحســب  شــقيقه تومــاس 
مــا ذكــرت اللجنــة البولنديــة لمكافحة 
أدريــان،  ونفــى  الجمعــة،   المنشــطات 

وشقيقه تعاطي أي مواد منشطة.

030190

ُقتــل ضابط شــرطة برازيلي، خــالل تبادل 
إلطــالق نــار بمنطقة فقيــرة، وكان برفقته 
ضابطيــن آخريــن ولكنهما أصيبــا بإصابات 

خفيفة.

احتفــاالت صاخبــة شــهدتها ســوفا عاصمة 
فيجــي، بعد فوز البلد بأول ميدالية أولمبية 
فــي تاريخها عــن طريق الرجبي الســباعي، 

بعدما سحقت بريطانيا 43-7.

أصيبت العبة الشــراع البلجيكيــة إفي فان 
إيكر، بعدوى بكتيرية، بسبب المياه الملوثة 
بخليــج جوانابارا الذي يســتضيف ســباقات 

الشراع تحتاج لعالج مدة 90 يوماً.

قــال المالكم الكوبي. إريســالندي ســافون، 
الــذي أهــدى لكوبــا ميداليتهــا الثانية في 
األولمبياد: «ليس لدّي  منافســون، منافسي 

الرئيس هو أنا، والباقون مجرد عقبات».

قرر بعض الســائحين، الذين يزورون مدينة 
ريــو دي جانيرو، خالل هــذه األيام لحضور 
منافسات دورة األلعاب األوليمبية الصيفية 
«ريو 2016»، تعلم رقصة السامبا، التي تمثل 
أحــد أبرز الفنون الفلكلوريــة في البرازيل. 
وأقدم هؤالء الســائحون على تعلم السامبا 
الكتســاب مزيــد من الخبــرة عــن الثقافة 
البرازيليــة. وقــال إيليو بورجيــس مدرس 

ســامبا في ريو دي جانيرو، إن «السامبا أكثر 
من مجرد حــركات رقص، إنهــا تمثل جزءاً 
أساسياً من ثقافة البرازيل». وتابع، «السامبا 
وسيلة اجتماعية للتعرف على أشخاص جدد، 
خاصة في ظل أجواء تستطيع فيها الرقص».

ويقدم بورجيس (31 عاماً) دروساً عملية عن 
الســامبا لكثير من السائحين، الذين يزورون 
ريو دي جانيرو لحضور «ريو 2016».  إ في

تســبب انقطاع اإلضاءة في قاعة اإلعالميين 
الملحقة باســتاد ”فيوتشــر آرينا“ بالمتنزه 
األولمبــي فــي حالة اســتياء شــديدة بين 
عديد من اإلعالميين المشــاركين في تغطية 
أحداث دورة األلعاب األولمبية الحالية (ريو 
دي جانيــرو 2016). وانقطعت اإلضاءة عن 
قاعة اإلعالميين قبل قليل من نهاية المباراة 
بين منتخبــي البرازيل وألمانيــا في الجولة 

الثالثة من مباريات المجموعة الثانية بالدور 
األول لمســابقة كــرة اليد رجــال. وفوجئ 
اإلعالميــون بعــد انتهــاء المبــاراة بغياب 
اإلضاءة، رغم وجود الكهرباء، ما أثار غضب 
كثيرين لتســبب هذا في تعطيل عملهم، ما 
دفع بعضهم إلى العمل في الظالم من خالل 
االســتعانة باألضــواء الخافتة مــن الهواتف 
النقالة.   د ب أ

إعداد: زياد فؤاد - غرافيك: حسام الحوراين

وحده األمرييك مايكل فيلبس بطل السباحة األوملبي الخارق ميلك 
من رصيد امليداليات يف 4 بطوالت متتالية ربع امليداليات التي 

حصل عليها رياضيو 23 دولة عربية منذ العام 1928 الذي سجلت 
فيه أول ميدالية عربية، حيث ميلك فيلبس رصيد ذهبيات 22 

ميدالية وهو أقل بـ 3 ميداليات فقط 
من حصيلة العرب مجتمعني من الذهب عرب التاريخ.

إجاميل
ميداليات فيلبس 
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اإلمارات افتتحت 
ميداليات العرب يف ريو 
2016 عن طريق الجودو

 01

إجـــاميل عـــدد ميداليات 
العرب يف 100 سنة أوملبياد

100

حصد العـــرب 25 ميدالية 
ذهبية يف تاريخ األوملبياد

25

حصد العـــرب 23 ميدالية 
فضية يف تاريخ األوملبياد

23

محمـــد  التونـــيس  العـــداء 
الذي  الوحيد  العريب  القمودي 

سجل 4 ميداليات أوملبية 

04

العداء هشـــام الكـــروج هو أول 
يف  ذهبيتني  ميداليتني  يحرز  عريب 
دورة أوملبية واحدة يف أثينا 2004

2004

الرباع املرصي أحمد حســـني 
صاحب أول ميدالية عربية يف 

تاريخ األوملبياد عام 1928

1928

مرص هـــي األكـــرث حصداً 
برصيد  امليداليات  إلجاميل 

29 ميدالية

29

حصد العـــرب 52 ميدالية 
برونزية يف تاريخ األوملبياد

52
عدد  أكرب  كان   2000 سيدين 
يف  للعـــرب  ميداليـــات 
األوملبياد برصيد 14 ميدالية

14

الطول

193
سم

العربفيلبس

22 ميدالية ذهبية 
2 فضية 
2 برونزية

الحصاد العريب

تنــوي العداءة ميادة الصياد المولودة في ألمانيا كتابة 
فصــل جديد فــي تاريــخ الرياضة الفلســطينية عندما 
تشــارك في منافسات ماراثون الســيدات المقرر غداً 

ضمن مسابقات أولمبياد ريو دي جانيرو.
وستكون ميادة، المقيمة في برلين، أول سيدة تشارك 
في سباقات الماراثون باسم فلسطين في دورة األلعاب 

األولمبية.
وكشفت ميادة (23 عاماً) والتي تعمل فنية أسنان، التي 
حملت علم فلســطين في الحفل االفتتاحي لألولمبياد، 
عن طموحها أن تكســر رقمها الشخصي البالغ ساعتين 

و39 دقيقة و48 ثانية.
وظهــرت الصياد ، في أول مشــاركة لها مع المنتخب 
الوطني الفلســطيني خالل بطولة العالم أللعاب القوى 
التــي أقيمــت العام الماضــي في بكيــن حيث أنهت 
الســباق في المركز الخمسين محققًة زمناً بلغ ساعتين 

و53 دقيقة و39 ثانية.
وتحمــل الصياد جنســيتين، وألن فلســطين ليس 
معترفــاً بها كدولة مــن قبل ألمانيــا، فليس لديها 
ما تقلق بشــأنه حول وجود شروط محتملة للعب 

باسم ألمانيا.
وقالــت: «ألمانيا هي بلدي وانا لــدي ارتباط جيد بها 

ووالدتي ألمانية، ولكن ال شيء واضحاً حتى اآلن».

■ ثنائي التجديف 
النيوزلندي ريبيكا وسكاون 

عقب تتويجهما بفضية 
اللعبة    |   رويترز
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يدرك الزائر للمعرض السنوي «أكثر من فن» الخاص 
بنتاج األطفال والناشئة المشاركين في الورش الفنية 
التــي ينظمهــا مرســم مطر فــي شــارع الثاني من 
ديسمبر (الضيافة ســابقاً) بدبي، أن الدورة 11 منه 
تختلف بكل المعاييــر. ويكمن االختالف في عودة 
الزائــر لدى جولته في المعرض إلى عوالم الطفولة، 
بعيداً عن المفهوم األكاديمي في تعلم األطفال للفن 
مع االحتفــاظ بالجانب اإلبداعــي، لتتباين األعمال 

والتجارب سواء بالمعالجة أو األلوان والزخرفة.
تبدأ رحلة الزائر في المعرض الذي يســتمر حتى 
18 أغســطس الجاري، من الصالة األولى التي تضم 
رســومات على «التي شــيرتات» من جهة ولوحات 

بألوان األكريليك وغيرها في الجهة المقابلة.

ومــا أن ينتقــل إلى الصالــة الثانية الرئيســية حتى 
تهيمــن عليه، حالــة انبهار أمام عمــل فني تفاعلي 
شــغل حيزاً كبيراً من أبعاد المساحة. وتعيده أجواء 
الحالة إلى عوالم األلوان الســحرية لقصص «بساط 
الريح» وســندباد وعالء الدين والمصباح الســحري، 
ليقــف في حالــة وجدانية مــن الحبور أمــام تلك 
اللوحة األرضية األشــبه بالسجادة المشبعة بإشراقة 
األلوان الحيويــة، والتي يعلوها ما يشــبه الصحون 
الطائــرة التــي تتدلــى منها شــرائط مــن مختلف 
األلوان الفوسفورية، والتي تتمايل مع دفقات هواء 
التكييف، لتشــكل بانعكاســات ظاللها على األرضية 

إيقاعاً تطرب لجماله الروح.

وينتقــل بعدها إلى تفاصيــل اللوحات الصغيرة 
التي تنوعــت بين المشــغوالت اليدوية وألوان 
المائــي والغواش وفن الكــوالج، ليتوقف طويالً 
أمــام مجموعــة مــن األعمــال التي تســتوقف 
خصوصيتهــا ما بيــن خصوبة المخيلــة والقدرة 
على التنفيذ والتفرد في معالجة الفكرة كما في 
لوحات الكــوالج، لتحمل كل منها بصمة الطفل. 
ومنهــا يعود إلى التمعن فــي تفاصيل جماليات 
األسلوب العفوي في اللوحتين الضخمتين اللتين 
شغلت كل منهما مساحة جدار. وما أثار التساؤل 
غياب المشــاركين عن معظم األعمال، مما دفع 
بالحاضرين إلى التساؤل إن كان سبب ذلك ضيق 

الوقت أم تهاوناً!

وبهــدف البحث عن دوافع إغفال أســماء األطفال 
«البيــان»  التقــت  المعروضــة،  األعمــال  عــن 
بالتشــكيلية الشــابة بثينة بن الحج التي تخرجت 
مــن جامعــة زايــد تخصص فنــون بصريــة العام 
الجــاري، والقّيمة على المعرض والمشــرفة على 
برنامج ورشــاته. تقول بثينة في البداية: «السبب 
في غيــاب أســمائهم مقصود ففي هــذه الدورة 
حرصنا علــى فكرة العمل الجماعــي، فالكثير من 
اللوحات شــارك األطفال في إنجازها، مثل اللوحة 
المســتلهمة من أعمال الفنان النمســاوي العالمي 
«1918-1862»، والثانية ذات الوســائط المتعددة 
التي تحاكي لوحة للفنــان األميركي جووي تيريل 
«1955» الذي يتميز بجمعه بين أسلوب فن «بوب 
آرت» والفن المكسيكي التقليدي. وبهذه الطريقة 
نعرفهم بصورة غير مباشــرة على أســاليب بعض 

الفنانين العالميين».

وتحكــي عن خصوصية اختالف هــذه الدورة من 
المعرض قائلة: «أردنا لألطفال المشــاركين إطالق 
مكنوناتهــم الداخلية عبر حرية التعبير في الورش 
الفنيــة التــي ضمت ثــالث فئات عمريــة ما بين 
خمس سنوات وحتى نهاية المرحلة الثانوية. ومن 
جهــة ثانية أردنا فــي هذه الــورش العمل بروح 
الفريق والمشــاركة والتفاعل فيما بينهم، مما زاد 
من حماســهم وأجواء المــرح والذي انعكس على 
األعمال، وهذا هو الســبب في عدم وضع أســماء 

فردية على األعمال».

تضمــن االفتتاح أســوة بكل دورة 
والمشاركات  بالمشاركين  احتفالية 
بالمواهــب المميزة إلى  وتنويهــاً 
جانب توزيع شــهادات المشــاركة 
التــي قــام بتســليمها خليــل عبد 
الواحد مدير قسم الفنون البصرية 
في «هيئة دبــي للثقافة والفنون» 

إلى جانب الفنان مطر بن الحج.

 قالت جمعية القلب األميركية إن األطفال 
يولدون بصفة عامة بقلوب سليمة البد من 
رعايتها خالل فتــرة الطفولة لضمان تمتع 
اإلنســان بصحــة جيدة خــالل حياته فيما 
بعد، ومــع ذلك تقول الجمعيــة في بيان 
عبر اإلنترنت في دورية «الدورة الدموية» 
إن أطفاًال أميركيين كثيرين ال تتوافر لديهم 
المعايير الســبعة األساســية لصحة القلب 

الجيدة.
وتشــمل هــذه المعاييــر مؤشــراً صحيــاً 
لكتلة الجســم والقيام بنشــاط بدني كاٍف 
وعــدم التدخين واتباع نظام غذائي صحي 
والحفاظ على معدالت صحية لكولسترول 
وضغــط الدم والســكر في الــدم، وقالت 
الدكتــورة جوليــا شــتينبرغر كبيرة معدي 
البيــان ومديرة أمراض قلــب األطفال في 
جامعــة مينيســوتا فــي مينيابوليــس إن 
«الســبب األساسي في عدم تمتع األطفال 
بشــرايين قلب صحية هو النظام الغذائي 
لرويتــرز  وقالــت  البدنــي»،  والنشــاط 

هيلث إن نحو 91 فــي المئة من األطفال 
األميركيين نظامهم الغذائي ســيئ «ألنهم 

يستهلكون أطعمة ومشروبات سكرية».

وقالــت الجمعيــة إن نحو نصــف الذكور 

وثلث اإلناث فيما بين السادســة والحادية 
عشــرة هم فقط الذين يلبون الحد األدنى 
الموصــى به من حجــم النشــاط البدني 
يوميــاً والذي يبلغ 60 دقيقة. وقل احتمال 
وصول من هم بين سن 16 و19 عاماً لهذا 
الهدف، ووجدت شــتينبرغر وزمالؤها إن 
نحــو ثلث المراهقيــن األميركيين أوضحوا 
أنهم جربوا على األقل الســجائر وكان هذا 

المعدل أعلى بالنسبة للذكور عن اإلناث.

 ويقــول البيان الجديد إنه يجب ان يكون 
إجمالي معدل الكولسترولعند االطفال أقل 
مــن 170 مليغراماً - ديســيلتر وأن يكون 
ضغــط الدم أقل مــن 90 مليمتــراً زئبقياً 
وأن يكون معدل الســكر في الدم أقل من 
100 140 ملغم - دســل، وقالت شتينبرغر 
«مــن الصعــب تحقيــق هــذا إذا كنتم ال 
تستهدفون سوى األطفال، ويجب أن يكون 
التزاماً لألســرة كلهــا». وأضافت أنه يجب 
على المدارس المشــاركة أيضاً في الترويج 

ألساليب الحياة الصحية بين األطفال.
ذكرت معلومات ان مرض الجمرة الخبيثة بدأ 
بالتفشــي في أقصى شمال روسيا، والحكومة 

تســعى  التخاذ اجراءات وقائية بعد انتشــار 
مخاوف من اكتشاف جثث مدفونة منذ فترة 
طويلــة من حيوانات الرنة فــي جزيرة يامال 

التي ظهرت مؤخراً بعد ذوبان الجليد.

■ طبيب بيطري  يعاين حيوانات الرنة   | أ ف ب 

 يقدم نادي الس للغولف حالياً عرضاً 
خاصاً لعشاق لعبة الغولف، حيث يوفر 
حسماً بنسبة تصل إلى %40 على باقة 
الغولف في منتصف األسبوع في نادي 
إلس للغولف. ويوفر النادي العديد من 
المرافق لعشاق هذه اللعبة، إلى جانب 
مجموعــة من الــدروس الخاصة والتي 
يقدمهــا في مدرســة بوتــش هارمون 

للغولف.
 

تنّظــم مدينــة الطفل ألعابــاً تفاعلّية 
ونشاطات حرفّية وفنّية تطلق ألوالدكم 
والجانب  مواهبهم  العنان الستكشــاف 
الفّنــي من شــخصّيتهم. كمــا ويتخّلل 
جدول مدينة الطفل هذا الصيف عروض 

ترفيهّية حّية لشخصّيات كرتونّية .

 يقّدم متحف ســاروق الحديد لآلثار 
فرصــة للســفر إلــى أزمنــة مختلفــة، 
حيــث تتعــّدد فيــه األدوات والقطــع 
المستكشــفة. تنبع أهمّيتــه من واقع 
كونه ُممّثًال وشــاهداً على عصر نشطت 
فيــه الحضــارة القديمــة آنــذاك على 

الصعيدين االجتماعي واإلنساني.

 دعا البيــان األطفال االبتعاد 
عــن التدخيــن مطلقــاً. و انه 
يجــب أن يقــل مؤشــر كتلة 
الخمســة  عــن  أجســامهم 
المقيــاس  علــى  والثمانيــن 
المئــوي ويجب أن يمارســوا 
نشــاطاً يتراوح بين المتوسط 
والقوي وهو ما ال يقل عن 60 
دقيقة يومياً. ويجب أن يتبعوا 

حمية صحية . 

■ أجواء المرح والتفاعل مع األعمال   |  البيان

■ مدينة مخيلتي 
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وصفت أوكســانا برازنيك وجوهانا روس، 
الوجهــان اإلعالميان لوكالة «ســبوتنيك» 
اإلخبارية الروســية العاملــة في بريطانيا، 
بفتاتي بوتين الموكلتيــن بمهمة الترويج 
الدعائــي المزعزع لألوضــاع في المملكة 

المتحدة. 
وكشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، 
في تقرير نشر أخيراً، عن انتقادات موجهة 
إلــى المحطة الروســية بوصفهــا «ماكينة 
ترويــج دعائية» تعمل لصالــح الكرملين. 
وقد ارتبط اســم المقدمتيــن اإلعالميتين 
التقارير  برازنيــك وروس بسلســلة مــن 

المثيرة للجدل. 

وأشــار خبراء بريطانيون إلى أن الفتاتين 
المتصدرتين لوكالة  الروسيتين الجميلتين 
الروســية مضطلعتان بمهمة نشر  األخبار 
نظريــات المؤامــرة، مــن خــالل ماكينة 
دعائية أنشــأها الكرملين لزعزعة استقرار 

بريطانيا. 
 وأنشــئت محطــة البــث اإلذاعــي التي 
اتخذت مــن أدنبره مقراً لهــا، أخيراً، من 
قبــل الرئيس الروســي فالديميــر بوتين، 
وهي تعتبر أحد الفــروع الدولية للوكالة 
اإلخبارية «سبوتنيك» التي تتولى الحكومة 

إدارتها. 
ووصفــت روس، التي كانت تعمل ســابقاً 

مشرفة في فندق، نفســها بأنها متعاطفة 
مــع روســيا، وترغــب في «تجــاوز حالة 
االنحياز والجهل التي يعاني منها اإلعالم». 
أما أوكســانا برازنيك، التي تشغل منصب 
رئيــس مكتب األخبــار، فتربطهــا عالقة 
وثيقــة مع دائــرة المقربين مــن بوتين. 
وقد ســبق أن كانت المستشارة السياسية 
لفياشــيزالف فولودين، السياســي العنيد 
الذي يعود إليه فضل التخطيط لالنتصارات 

االنتخابية لبوتين.
وعلى الرغم من أن «سبوتنيك» تشكل قوة 
إعالمية ثانوية في عالم البث اإلذاعي، إال 
أن المؤسسات اإلعالمية األخرى تستعمل 

عادًة األخبار التي تذيعها. 
ويحتــل منصباً مهماً فــي الوكالة ديمتري 
كيســيليوف الذي يعتبر «المروج الدعائي 
األساســي» لبوتيــن، وقد ادعــى، أخيراً، 
أن نتائج اســتطالع «البريكســيت» قد تم 

تزويرها لصالح مؤيدي الخروج. 
وقــال مصــدر فــي «ناتو»:«مــا األخبــار 
المياه،  الروســية ســوى مســعى لتعكير 
وخلق الشــكوك.» ويذكر أن «سبوتنيك» 

رفضت الرّد على مثل هذا الكالم.

للسياســة تأثيــر قاهر علــى النفوس كما 
الــرؤوس والوجوه، أمــا النفوس فترهقها 
وتعكس ما فيهــا من هموم على الرؤوس 
فتشــيبها والوجــوه فتبــدع فــي اجتراح 
والطــول.  بالعمــق  تجاعيدهــا  خطــوط 
هــذه هي حال الساســة والقــادة في كل 
أرجــاء العالم على مختلف أطيافهم، وقد 
اجتمعوا تحــت مظلة المتاعب والضغوط 
التي مسحت إشراقة وجوههم عبر الزمن، 
وبإثبات الصور بال رحمة وال استثناء، بدءاً 
بعائلة كلينتون وأوباما أميركياً، مروراً بآل 
بلير وكاميرون وماي بريطانياً، وصوالً إلى 

ميركل ألمانياً. 
ميــل“  ”ديلــي  صحيفــة  ونشــرت 
البريطانيــة، في تقرير صــدر أخيراً، صوراً 
ألبرز ثنائيي عالم السياسة، بّينت بوضوح 
وطــأة األحــداث وتأثيرهــا فــي تحويل 
مالمح رئيســة وزراء بريطانيا تيريزا ماي 
وزوجها فيليب من شابين مليئين بالحياة 
إلى متعبين تنضح مــن خطوط وجهيهما 
عالمات الضغوط واإلرهاق. وال يمكن أن 
يخفــى في  مقارنة لصور الثنائي كاميرون 
وكلينتــون وبلير الجامعية هول التأثيرات 
التي تركتها ســنوات الســلطة على مالمح 

هؤالء جميعاً.  
ظهرت تيريزا برازيير وفيليب ماي في 
صورة التقطت لهما عام 1978 ، حين كانا 
ال يــزاالن طالبيــن في جامعة أكســفورد 
عاشــقين متيميــن، وقد عّرفــت أحدهما 
على اآلخر بنازير بوتو، التي أصبحت فيما 

بعد رئيسة وزراء باكستان. 

بفســتانها األخاذ وأحمر شــفاهها  وزوج 
األقــراط  األحمر المناســب، بدت تيريزا 
السنوات اإلحدى والعشرين مفعمًة  ذات 
بالحيــاة، إال أنــه على الرغم من عشــقها 
الواضــح للموضة، الذي ال يزال ملموســاً 
حتى اليــوم، فإن عقوداً مــن التنقل على 
البريطانية  مقاعد وزاريــة في الحكومــة 
وحكومــة الظــل تركت آثارهــا الواضحة 
علــى مالمح تيريزا، التي تقترب بســرعة 

اليوم مــن إتمام عامها الســتين. ومع أن 
الشــعر الرمادي صفة مشتركة بين تيريزا 
وفيليــب الذي يصغرها بعــام واحد، فإن 
سنوات المهنة األربعين في عالم االقتصاد 
بــدت أكثر رأفة على مــا يبدو من هموم 

السياسة. 

الثنائــي ديفيــد وســامنتا كاميرون  أمــا 
فظهــرا في صــورة جمعتهما عــام 1995 
شــابين ميســوري الحال، يتمتعان بذوق 
رصيــن. وقد كان ديفيــد وردي الوجنتين 
في التاســعة والعشرين من العمر حينئذ، 
ويعمــل مديــرا للعالقــات العامــة فــي 

مؤسســة كارلتون للتلفزيون، وبدا مرتدياً 
بذلــًة باللــون الغامق مع قميــص كحلي 
دون ربطة عنق لــم يكن يحبها منذ ذلك 
الحين على ما يبدو. أما خطيبته الشــقراء 
المتخرجة حديثاً، ســامنتا شــيفيلد، التي 
كانــت في الرابعة والعشــرين من العمر، 
فقــد ارتــدت فســتاناً خفيفــاً، وتجملت 
ببعض المجوهرات، وبدت االبتسامة تعلو 

شفتيها. 
وقد تزوج الثنائي بعد عام واحد على 
التقــاط الصورة التــي أخذت في المنزل 
ذي غرف النوم األربع، الواقع في نوتينغ 
هيــل غرب لندن، علماً بأنهما تعرفا على 
بعضهما البعض من خالل بعض األصدقاء 

المشتركين في رحلٍة إلى إيطاليا. 
اليــوم، بعد والية ونصــف في العمل 
السياســي من داوننغ ســتريت، وسنوات 
مــن االقتتــال الداخلي ضمــن االئتالف، 
والفشــل المــدوي فــي كســب معركة 
أوروبــا، بدت الحياة وكأنها تســللت من 
معالــم ديفيد، الــذي لم يعد يســتطيع 
إخفاء معالم ســنواته الخمســين إال عام 
وخط الشــيب الــذي بدأ يرتســم حول 

وجهه المنتفخ.  
وال يختلــف الوضع كثيراً مــع الثنائي 
توني بلير وشــيري بــووث، وقد ظهرا في 
صورة تعود للعام 1983 نجمين صاعدين 
فــي عالــم القانــون ال يســعهما العالم. 

وكشــفت ابتسامة بلير العريضة، وقد كان 
يومها فــي الثالثيــن من العمــر، مفعمًة 

بالحياة وحماسة الشباب. 

وحصــل اللقــاء بيــن الثنائــي حيــن كانا 
الطريق  محاميين متدرجين، وكانا يشقان 
نحو الســلطة، حيث أصبح توني في العام 
نفســه نائباً عن حزب العمــال، في حين 
انطلقت شــيري في عالــم القضاء لتصبح 

محامية قديرة. 
أما اليوم فقد أصبحت ابتســامة رئيس 
وزراء بريطانيــا األســبق الســتيني أكثــر 
برودًة وشعره أكثر رماديًة، وغدت مالمح 

وجهه أشــبه بمعالم رجل مســكون شتته 
تقرير شــيلكوت، وأرهقه احتقار كثيرين 
له مــن رفاق الحــزب.  وال يصعب كثيراً 
على المرء كذلــك أن يالحظ كيف تركت 
ضغوط المسؤوليات الرئاسية آثارها على 
الرئيس األميركي بــاراك أوباما، الذي بدا 
يوماً خفيف األحمال فــي صورٍة ميالدية 
جمعته بشــريكة حياته ميشــيل قبل ست 
سنوات من وصول ابنتهما ماليا. أما اليوم 
فبتنا نرى أوباما آخر هشمه سيل المعارك 
اإلصالحية، بدءاً مــن برنامج ”أوباماكير“ 
وصــوًال إلى اإلخفاق المــدوي في القضاء 
على شــياطين التمييــز العرقي المزدهرة 

في عهده. 

أدارت األميــرة بياتريــس ظهرهــا في 
ألربــع  األخيــرة  الخمــس  الســنوات 
وظائــف، آخرها فــي نيويورك، ســعياً 
لمتابعــة طموحاتها في عالــم األعمال 

واالستشارات.
وأفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، 
فــي تقريــر نشــر أخيــراً، أن األميــرة 
بياتريس حفيدة الملكة إليزابيث البالغة 
من العمر 27 عاماً، قد قدمت استقالتها 
مــن منصبها فــي نيويورك، ســعياً نحو 

بداية جديدة خاصة بها. 
وتخلــت االبنــة الكبرى لألميــر أندرو 
مــن زوجته الســابقة دوقــة يورك عن 
وظيفتها فــي إحدى شــركات مانهاتن، 
لتحقيق مــا وصــف بـ«الطموحات في 

عالم األعمال». 
وذكرت مصــادر مطلعة أن بياتريس قد 
أعفيت مــن منصبها فــي نيويورك، إال 
أن بعض المســاعدين نفوا الخبر بشكل 
قاطع، زاعمين أنها ذهبت إلى بريطانيا 

خالل شهر يونيو الماضي لتنفيذ مشروع 
أوكلته لها الشــركة، وكــي تقدم الدعم 
والمساعدة تحضيراً الحتفاالت بريطانيا 

بعيد ميالد الملكة التسعين. 
ومــع أن المصــادر شــددت علــى أنه 
تــم نقل بياتريــس إلى قســم آخر من 
الشركة، وأنها ستعود إلى مزاولة عملها 
كالمعتــاد، إال أن «ديلــي ميل» علمت 
أن بياتريــس لــم تحضر إلــى المكتب 
لشــهرين، وعلم متصلون بالشركة بأنها 

لم تعد تعمل هناك. 
وأكد مصدر مقّرب من بياتريس أنها قد 
اســتقالت لتبدأ عمالً خاصــاً بها. وقال: 
«إنها تؤســس اليوم شــركة استشــارات 
بدعم من وبالتعاون مع المجموعة التي 
كانــت تعمل لديهــا. وقد أنشــأت مع 
بعض األشخاص شــركة استشارية تحت 
رعايــة (ســاندبريدج كابيتــال)»، وهي 
مجموعة شــهيرة في االستثمار وتقديم 

االستشارات ألسماء عالمية كبرى.

تســتغل كيري كيندي الصنــدوق الخيري 
المسمى باسم والدها روبرت إف. كيندي 
للقيام بالرحالت وإقامة الحفالت الباذخة 

مع مشاهير العالم. 
وأفــادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، 
فــي تقرير نشــر أخيراً، أن كيــري كيندي 
البالغة من العمر 56 عاماً ورئيسة مؤسسة 
روبــرت كينــدي لحقــوق اإلنســان، قد 
أصبحــت وفق مصادر عدد من الموظفين 
الســابقين شــخصاً «معتوهــاً» يتصــرف 
بدكتاتوريــة باســم المؤسســة الخيريــة 
المســماة على اسم والدها، وتعيش حياة 
مترفة على حســاب أموال الصندوق، في 
حيــن أنهــا تفتقــر ألي موهبــة أو توجه 

حقيقي في الحياة. 
وقــد تعرضت االبنــة الســابعة لروبرت 
كينــدي لســيل مــن االتهامــات المخزية 
التي ترد على لســان عدد مــن المصادر، 
عــن هويتهــا،  الكشــف  رفضــت  التــي 
وقبلــت التحدث بالتفصيل عن دور كيري 

كـ«محاميــة وناشــطة في مجــال حقوق 
اإلنسان» ورئيسة مؤسسة روبرت كيندي 

لحقوق اإلنسان. 
وقــال أحــد الموظفيــن الســابقين لمدة 
ثالث سنوات: «إنها تتعامل مع الموظفين 
بشــكل ســيئ جداً، فتقلل من شــأنهم أو 
تحرجهم أمام اآلخرين. وال يمكنها متابعة 
ســير األعمال . وتشــعر أحياناً بالغضب، 

لكنها ال تفصح عن السبب». 
وكشــف التقرير أنها أنفقــت خالل العام 
2014 لمصروفها الشخصي مبلغ 357,340 
دوالراً، حيث إنها ال تســافر إال على درجة 
رجــال األعمــال، كما أنها إذا ســافرت ال 
تقيــم إال في فنادق أربع نجــوم، بما في 
ذلك زيارتها األخيرة إلى باريس بالتزامن 
مع زيــارة وزير الخارجية األميركية جون 
كيــري، حيــث أقامت في فنــدق وصلت 
تكلفة الليلة الواحدة فيه إلى 500 دوالر، 
ودفعت كلها من أموال صندوق المؤسسة 

الخيرية.

نعت المرشــح الجمهوري الرئاسي دونالد 
ترامــب، فــي آخــر صوالتــه االنتخابية، 
منافســته الديمقراطية هيــالري كلينتون 

بـ«الشيطان». 
وأفــادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، 
في تقرير نشــر أخيراً، أن التصعيد األخير 
فــي خطاب ترامب االنتخابي الذي يعتمد 
على مهاجمة شــخص منافســته وصل إلى 
حــدود غير مســبوقة، في لحظــٍة وصفها 
المراقبــون بأنها كانــت مؤاتية ومقصودة 
مــن الجمهــوري بهــدف تحويــر مســار 

األحداث واالنتباه. 
بعد مواجهة دامــت أربعة أيام لتداعيات 
الفضيحة التي تســبب بهــا انتقاد ترامب 
لوالد أحد الجنود المســلمين الذين قتلوا 
فــي المعارك فــي العراق، كان المرشــح 
الجمهــوري الســليط بحاجــة لتغيير دفة 
السفينة. فما كان من ترامب إال أن خاطب 
الجمهــور المحتشــد في إحــدى ثانويات 
بنســلفانيا بالقول إن السيناتور والمرشح 

السابق بيرني ساندرز «قد عقد صفقة مع 
الشيطان» قاصداً بذلك هيالري. 

وكان ترامب قد ســبق لــه أن ألمح لهذه 
اإلهانــة من كولــورادو، حين قــال: «لقد 
أفسد بيرني األمر، وباع روحه للشيطان».
إال أن ترامــب امتنع حينذاك عن اإليضاح 
بأن هيالري هي «أميــرة الظالم». إال أنه  
قال: «عقد ســاندرز صفقة ســيئة، ما كان 
يجــب عليه الموافقة عليها. كان يمكن أن 
يتــرك المنصة وقد قام بعمل مهم. إال أنه 
بمجرد عقده للصفقة، سيشــعر بالندم. لو 
أنه لم يفعل شــيئاً، العتبر بطالً. كان عليه 
أن يذهــب للمنــزل، أن ينام ويســتريح، 
لكنه لــم يفعل ذلك. بــل عقد صفقة مع 
الشــيطان. إنها الشــيطاّن وقد عقد صفقة 

معها. هذا صحيح».
ويذكر أن مدير حملة ســاندرز أشــار إلى 
أن هيــالري هي التي عقــدت صفقة مع 
الشــيطان بقبولها مالييــن الدوالرات من 

متبرعي وول ستريت.
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الســلطة    ضغــوط  ألقــت 
بوزرهــا على  بيل وهيالري 
مالمح  وغّيــرت  كلينتــون، 
الشابين  الطالبين في جامعة 
يال ، ســيما بيل الذي تبّدل 
كثيــراً ، ليغدو مــع اقترابه 
من عامه السبعين أكثر وهناً 
في حيــن لم تعــد هيالري 
قــادرًة على إخفــاء  التعب 
المرافق للســباق الرئاســي 

بعمر الثامنة والستين. 
القائمــة  تســتثني  وال 
المستشــارة األلمانية أنجيال 
ميــركل، التــي علــى الرغم 
التي  الخجولة  ابتسامتها  من 
لها  التصوير  التقطتها عدسة 
فــي عامهــا ال35 ، فإنها لم 
تنجح فــي إخفــاء الطموح 
الذي أدخلها عالم السياســة 
عــام 1989وطبــع مالمحها  

بالقسوة.

■ عالم السياسة ترك بصمته على مالمح تيريزا ماي  |  أرشيفية



حالة اســتثنائية فــي حــب المعرفة تخيم 
علــى منــزل نهى الكســواني، التــي قادها 
عشــق الكتاب بكل فخر إلى العودة مجدداً 
إلــى مقاعد الدراســة الجامعية ولكن ليس 
بمفردهــا، بل مع أبنائهــا الذين يعتبرونها 
قدوة وقائدة يستمدون الطموح من رحيق 
ثقافتهــا وإصرارهــا علــى التميــز، لكونها 
انقطعت عن إكمال دراستها الجامعية لنحو 
16 عاماً بســبب تفرغهــا لتربيتهم، ولكنها 
لم تنقطع يوماً عــن طلب العلم والمعرفة 

وفضلت رفقة الكتب في حلها وترحالها. 
نهى الكســواني، أم ألربعة أبناء، وهم: 
فهد ومحمد وخالــد وهند، تزوجت وهي 
ال تــزال فــي المرحلة الثانوية، وبتشــجيع 
من زوجهــا عبدالرحمن حوكل، أول معلق 
رياضي فــي اإلمارات، وحبها لطلب العلم، 
تحملت مشــقات الحمل وظروف الدراسة 
المســائية، وتخرجت مــن الثانوية العامة 
عــام 1997، معلنة بعدهــا التفرغ الكامل 
لـ«البيان»: تربية  لبيتها وأطفالها، وقالــت 
األبناء تتطلــب وعياً ودرايــة بكل مرحلة 
مــن مراحل نموهــم، وقد كانــت القراءة 
خيــر معيــن لــي كأم تود فهم مــا يمر به 
أطفالهــا من نمــو عقلي وبدني ونفســي 
وسلوكي، ولكن شغفي بالقراءة لم يتوقف 
عنــد نوعيــة معينة مــن الكتــب العلمية 
المتخصصــة، بل تعــداه إلى قــراءات في 
مجال الثقافة واألدب والشــعر، ألنني على 
ثقة بــأن األم القارئة تنمــي خيال أطفالها 
وترتقــي بهــم وتغرس حــب االطالع في 
نفوســهم، وهذا ما مهد لنقلــة نوعية في 

حياتي وحياة أسرتي. 

وتابعت: الوظيفة تحفز المرأة على مواكبة 
الخبــرات وصقــل  وتنميــة  المســتجدات 
المهارات بال شــك، وبما أنني لم أكن أعمل 
في تلك الفترة، فقد كنت ألجأ للكتب كونها 
مخــازن معرفية، واســتطعت وبجهد ذاتي 
تثقيف نفسي بنفسي وتطوير مهارة الكتابة 
لــدي، إلــى أن كبر أبنائي واشــتد عودهم 
وأصبــح بإمكانهم االعتماد على أنفســهم، 
وحينها قررت خوض غمار الوظيفة والعمل 
كما ســجلت مشــاركات تطوعية كثيرة في 

أهم المحافل المحلية. 

حــول قدرتهــا على االنخراط الســريع في 
ميدان العمــل والتكيف معــه، إضافة إلى 
التواصل مع اآلخرين وتكوين شبكة معارف 
واســعة في وقت قياسي، أكدت الكسواني، 
أن القــراءة كانــت نافذتهــا للتعرف على 
نماذج كثيرة في المجتمع، وقالت: لم تترك 
الكتــب جانباً حياتيــاً إال وتناولت تفاصيله 
بدقة، كما إنها تعاطت مع النفس البشــرية 
بشيء من الواقعية والشفافية والمصداقية، 
ولــم أفكر يوماً بالفشــل أو اإلخفاق، ربما 
لتأثري الكبير بأبطال الروايات الذي يمرون 
واجتماعية  إنســانية  وتحديــات  بعقبــات 
ولكنهم ينجحــون بالتغلب عليها في نهاية 
المطاف، وال أنكر أنني أحياناً كنت أتماهى 
ببعض الشــخصيات وأقيــس األحداث على 
نفســي وأتخيــل أننــي مررت بهــا وأتخذ 
القــرارات الشــجاعة التــي أتخذوهــا في 

لحظات مصيرية.

الكســواني قارئــة نهمــة، أغراهــا حــب 
الكتــاب باتخاذ قــرار مهم شــكل منعطفاً 
فارقاً فــي حياتها، وقالــت: لطالما تمنيت 
العمل في مجال اإلعــالم، وهذا ما جعلني 
أقتنــي كتباً عديدة حــول نظريات االتصال 
واإلعــالم الجماهيــري والعالقــات العامة، 
وأهلني للعمــل في مجال إعــداد البرامج 
التلفزيونية في قنــوات محلية، وفي بداية 
عام 2013 راودتني فكرة دراســة الصحافة 
فــي إحدى الجامعات بدبي، ووضعت كافة 
االحتمــاالت أمامــي، لكوني أمــا وموظفة 
ولدي التزامــات اجتماعية، ولكن الشــيء 
الوحيــد الــذي شــجعني على اتخــاذ هذه 
الخطوة، هو ثقتي بأن المعرفة التي نهلتها 
مــن الكتب لم تذهب ســدى، وبأن الكتب 
التي اســتزدت بها لن تخذلنــي. وأضافت: 
تفاجــأت عائلتي بقــراري، والطريف أنني 
عندمــا ذهبت لتســجيل ابنــي محمد في 
الجامعة، قدمت األوراق المطلوبة والخاصة 
بي أيضاً، وشــكلنا معاً ثنائياً فريداً سيتخرج 
قبل نهاية العام الجاري، حيث يدرس محمد 
تقنيــة المعلومــات أما أنا فقــد تخصصت 

بالصحافة. 

أشــارت الكســواني إلى أن فارق الســن 

بينهــا وبين باقي الطــالب والطالبات في 
الجامعة، أعاد لها ذكريات جميلة، وقالت: 
أشــعر وكأنني أجلس للمــرة األولى على 
مقاعــد الدراســة، حيث رهبة األســاتذة 
والواجبــات،  واالمتحانــات  الجامعييــن 
والمثيــر أن قراءاتي الســابقة والمتعمقة 
في المجال ســهلت علي مســألة الدراسة 
لدرجة أنني سأتخرج قبل عام من الموعد 

المحدد للتخرج بتقدير جيد جداً.

الثقافة الواســعة التي تمتلكها الكسواني 
إضافــة إلى خبرتها المهنيــة، مهدا أمامها 
الطريق إللقاء عدد مــن المحاضرات في 
مجــال تطوير الــذات والعمــل التطوعي 
ونيــل عــدد كبير من شــهادات الشــكر 

والتقدير، وقالت: في كل مرة كانت ُتتاح 
أمامــي فرصة إلقاء محاضــرة مجتمعية، 
كنت أســتعين بالمكتبة والكتب الستقاء 
معلومات نوعية تنعش أجواء المحاضرات 

والندوات وتجدد حيوية األجواء. 

لفتــت الكســواني إلــى أن البيــت الذي 
ال كتــاب فيــه ال يحظــى ســكانه بحياة 
صحيــة وســعيدة وآمنة ومســتقرة، فما 
تجهلــه كثير من األســر أن عــدد ونوعية 
الكتــب الموجــودة فــي منازلهم تعكس 
جودة حياتهم، وقالت: يســتطيع اإلنسان 
االطــالع على تجــارب إنســانية مختلفة 
مــن خالل قــراءة الكتب، مــا يجعل من 
عملية فهمه وتواصله مع اآلخر أكثر وعياً 
ونضجاً ورقياً، الســيما وأن القراءة قادرة 
علــى تحصينهم مــن االنحــراف الفكري 
والتدهور المعرفي وتعزيز التفكير الناقد 

واإليجابي. 
وتابعــت: القــراءة نشــاط إبداعــي 
يحفز الذاكرة والتركيز ويساعد اإلنسان 
على اجتياز مشــاعر التوتر أو اإلحباط، 
وبالنســبة لي فلطالما استعنت بالقراءة 
لتخطي األفكار السلبية التي تكون عادة 
نتيجة ضغوطات حياتية مختلفة، وليس 
هذا وحســب، بل إن القــراءة مكنتني 
التعبير والكتابة األدبيــة بشــكــل  من 

أفضـل. 

بسؤال الكســواني عن كيفية غرسها حب 
القــراءة في نفوس أبنائها، قالت: لم أتبع 
أسلوب الضغط، ألن حب الكتاب ال يكون 
باإلكــراه واإلجبار، بل كنــت حريصة في 
البداية على إحاطتهم بالكتب بشكل غير 
مباشــر، كأن يالحظوا وجودي في الغرفة 
وأنــا أقرأ، أو أتــرك مجموعة من الكتب 
علــى الطاولــة، أو أن أطلــب مــن أحد 
أبنائــي أن يجلــب لــي كتابــاً معيناً من 
خزانــة الكتــب وهكذا، ثــم تدرجت في 
اكتشــاف طاقاتهم الدفينة واقتربت أكثر 
من هواياتهم وميلوهم وبدأت أساعدهم 
فــي اقتنــاء الكتب التي تســاعدهم على 

تطوير مهاراتهم. 
وتابعت: كأم تحرص على تثقيف أبنائها 
بشــكل صحيح ورفــع ثقتهم بأنفســهم، 
عملت علــى توفير كتب تذهب بعقولهم 
أعمــق ممــا يتم مناقشــته فــي الفصول 
الدراســية، وذلك بهدف مساعدتهم على 
التركيــز وربط المعلومــات وتثبيتها في 
أذهانهــم، عالوة على أن القراءة تجعلهم 
أمــام معلومــات أكثر وضوحــاً واكتماًال، 
ما يثـــري مخيلتهـم ويســاعدهـم علـى 
الـدروس  بقـــدر كبيـــر مـــن  الخــروج 

المستفـادة. 

تطرقت الكسواني للحديث، عن اهتمام 
اإلنجليزيــة،  الكتــب  بقــراءة  أبنائهــا 
وأوضحــت أنه في ظل اعتماد المدارس 
والمراحل التأسيســية للطفل على اللغة 
اإلنجليزيــة بشــكل أساســي، فال يجب 
لوم األجيال الناشــئة على إهمالها للغة 
العربية، والنهوض ســريعاً إلعادة النظر 
بالمناهــج الدراســية لتغرس في الطفل 
حــب لغته العربية، وقالــت: البناء يبدأ 
من المدرسة، ودعم اللغة العربية يسهم 
في تعزيــز الهوية الوطنية لدى األجيال 
الشــابة، كما يمكنهم مــن التعرف على 
تاريخ أجدادهــم وأوطانهم، فالُمالحظ 
أن هنــاك شــريحة كبيرة مــن أبنائنا ال 
يتقنون اللغــة العربية ويجدون صعوبة 
بالتحــدث فيهــا كما يفضلــون التواصل 
باللغــة باإلنجليزية ويقبلون على قراءة 
الروايات العالمية وال يعرفون شيئاً عن 

تراثهم وعاداتهم وتاريخهم.
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ال تستغني نهى الكسواني عن 
الكتب الورقيــة، إال في حال 
الورق  وقالت: ملمس  السفر، 
يجعلني اســتلذ أكثر باحتساء 
قهوة الصباح، ولكني ال أفارق 
فــي  إال  التقليديــة  الكتــب 
أوقات السفر والترحال، حيث 
أحمــل معي جهاز «اآلي باد» 
وأستمتع بالقراءة اإللكترونية 

في أوقات الفراغ.

■ الوظيفة تحفز المرأة على مواكبة المستجدات وتنمية الخبرات وصقل المهارات

■  نهى الكسواني: البيت الذي ال كتاب فيه ال يحظى سكانه بحياة صحية وسعيدة وآمنة ومستقرة |  تصوير: عبد الحّنان مصطفى 
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مجموعة من الشــمعدانات من «اليف ستايل» تتميز بتصاميمها الشرقية، 
التــي تحمــل الكثير من الزخارف الهندســية أو النباتية، مما يجعل الضوء 
يتســلل من بين الفراغات عاكســاً خيال هذه الزخــارف، مما يضفي على 

المكان جواً من الهدوء والرومانسية. 

تعد االكسســوارات فــي أي بيت بمثابة 
لمســات فنية، لديها القدرة على تجديد 
ديكــور البيــت بالكامل، لمــا تحتفظ به 
مــن حضور وقــدرة على تغييــر النظرة 
التكنولوجيا  العامة للديكور، ورغم تأثير 
فــي حياتنــا اليوميــة، إال أنــه «ال يوجد 
لهــا أي تأثير يذكر على أســلوب تصميم 
وتصنيع إكسســوارات المنزل»، بحســب 
ما أكدته إيرينا فامبوال، مســؤولة قســم 
التصميــم في شــركة إيتاال لـــ «البيان»، 
وقالت فــي حديثها معهــا: «على الرغم 
من تأثير التكنولوجيا في عمليات اإلنتاج 
علــى مدى عقــود، وصــوالً الســتخدام 
تقنيــة الطباعــة الثالثية األبعــاد، إال أن 
األساســيات من المــواد واألشــياء التي 
تلبــي احتياجات اإلنســان اليومية بقيت 
علــى حالها. وأوضحت: هنــاك اتجاهات 
ســائدة في مجال اإلكسسوارات وأدوات 
المائــدة اآلن ويتمثــل أحدهــا، بالميل 
لتصميم بحجم أصغــر من الحجم الكبير 
الذي كان رائجاً لبعض الوقت. وأضافت: 
بالنســبة لأللــوان، فإن مــا يحددها هو 

ديكــور المنزل وذوق األشــخاص، ولهذا 
استخدام  تصاميم»إيتاال«على  في  نحرص 
جميــع األلوان. بينــت أن اللــون يعتبر 
من األشــياء األكثر وضوحاً في التصميم، 
بــارزاً في إعطــاء مالمح  ويلعــب دوراً 
واضحــة للقطعــة، فضالً عــن كونه يؤثر 
في الحالة النفســية لألشخاص. وقالت: ال 
يحبذ الجميع األلوان الحيادية فيما يتعلق 
بديكور المنزل. لذلك يظهر في تصاميمنا 
ألوان مختلفة كاألحمر واألخضر واألزرق 
بجميع درجاتها، إلــى جانب لون الرمال 
الــذي يعتبر صيحــة في عالــم الديكور. 
وأشــارت إلــى إمكانية اســتخدام مواد 
وأدوات  اإلكسســوارات  فــي  مختلفــة 

المنزل مثل الخزف والزجاج. 

وتحدثت فامبوال عن أكثر التصاميم رواجاً 
لغايــة اآلن، وهي كمــا ذكرت»مزهرية 
ألتو«للمصمــم ألفــار ألتــو الــذي أطلق 
التشــكلية هذه للمرة األولــى في العام 
1936، وتضــم مجموعــة كالســيكية من 
وأوضحــت:  الزجاجيــة.  المزهريــات 
أصبحت هذه التصاميم فيما بعد الركيزة 

التــي ألهمــت التصميــم االســكندنافي 
الحديــث، فعملنــا على إعــادة تصميمه 
بأحجام وألوان مختلفة. ونوهت فامبوال 
إلى حاجة الناس إلى التغيير. وقالت: إن 
ذلك ال يتعلق بأســلوب الحيــاة والعمل 
فقط، بل بالمكان أيضاً. وأضافت: إن وضع 
لمســات صغيرة على الديكــور المنزلي 
يعطي شــعوراً بالتجديــد. وأوضحت من 
منطلــق إيماننا بــأن اإلبــداع يكمن في 
البساطة، فإن غايتنا ليست إيجاد تصاميم 
جديدة فقــط، بل بجعل تلــك التصاميم 
تعكس شخصية الفرد ومناسبة ألي وقت. 
وأضافــت كل هــذا يجعلنا نســعى إلى 

االبتكار إلثراء الحياة اليومية. 
وقدمــت فامبــوال نصائحهــا للحفاظ 
علــى اإلكسســوارات وأدوات المائــدة، 
مشــددة على أهميــة اتباع اإلرشــادات 
المكتوبــة علــى المنتــج للحفــاظ على 
جودته. وأوضحــت أنه يجب الحذر عند 
اســتخدام جالية الصحون، وعدم غســل 
اإلكسســوارات على درجــة حرارة عالية 
وعــدم تعريضها لدرجات حــرارة عالية 
ومنخفضة بشكل متتال لتجنب الصدمات 

الحرارية.

مجمو
التــي
يتســل
المكان

قية، 
ضوء 
 على 

مجموعة من القطع التي تتسم بالغرابة من»متجر مدن«وتتميز بإبراز»الميكانيكا“ في تصماميمها 
المعاصــرة، ألجــل الوصول إلى قطع إكسســوارات تبدو بعيدة عن ما هو مألــوف، مثل الفازات 

والطاوالت الجانبية، واألبجورات، على أن تبقى محتفظة بجماليتها الخاصة.
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 افتتــح عــازف العود والملحــن العراقي 
نصير شــمة فرع بيت العــود العربي في 
مدينة اإلسكندرية، ليكون الثاني في مصر 
بعــد فرع القاهرة، والذي يتخذ من (بيت 
الهراوي) األثري مقراً، وتأسس بيت العود 
العربــي بالقاهرة فــي 1998 ويعتبر أول 
مركــز متخصص وشــامل لكل مــا يتعلق 
بــآالت العود والقانــون والنــاي والبزق 

واإليقاعات على مستوى العالم.
وقدم شــمة مســاء أول مــن أمس عرضا 
بيــت  أوركســترا  بمصاحبــة  موســيقيا 
العــود بمناســبة افتتــاح الفــرع الجديد، 
والــذي يتخذ مــن مركز الحريــة لإلبداع 

باإلسكندرية مقراً، وقال شمة الذي يشرف 
على المشــروع  «بيت العــود ارتبط من 
15 ســنة بصندوق التنمية الثقافية التابع 
لــوزارة الثقافة المصريــة. وهذه التجربة 
كانت قبلها ســنتين بدار األوبرا المصرية 
لكــن في وجــود الصديق صالح شــقوير 
اســتطعنا أن نقتنص أحلى بيت أثري في 
القاهــرة الفاطميــة ويصبح مقــرا لبيت 

العود العربي».
ويحصل الدارس بعد االنتهاء من البرنامج 
التعليمــي علــى شــهادة إتمام الدراســة 
ويتأهــل بعدها للعمل كمعيد بأحد فروع 
بيت العود العربي.  القاهرة - رويترز

انطلقــت برأس الخيمــة فعاليات معرض 
«اللؤلــؤة لألزياء» الذي يقــام بدعم من 
الخيمــة،  رأس  وصناعــة  تجــارة  غرفــة 
ومشاركة 70 جناحاً بإدارة إماراتية بنسبة 
100 بالمائة، وأوضح محمد حسن السبب 
مديــر عام غرفــة رأس الخيمــة بالوكالة 
أن المعــرض - الــذي يســتضيفه مركــز 
رأس الخيمة للمعارض ويســتمر حتى 13 
أغســطس الجاري - يعتبــر تجربة مبتكرة 

ومبدعة من أبناء الدولة.
 ونّوه  الســبب إلى أن دعــم غرفة رأس 
الخيمة لمثل هــذه المعارض يأتي تنفيذا 
لتوجيهات صاحب الســمو الشــيخ سعود 

بن صقر القاســمي عضــو المجلس األعلى 
حاكــم رأس الخيمــة بالعمــل على زيادة 
المبــادرات والبرامــج الهادفة إلى تمكين 
الشــباب المواطن  للمشــاركة في عجلة 

التنمية.
و قالت عائشة عبدالله محمد المدير العام 
لشــركة 365 إلدارة الفعاليات والمعارض 
- الجهــة المنظمة للمعرض - إن المعرض 
يأتي بمشــاركة دور أزياء إماراتية بنسبة 
100 بالمائة وتنظيم إماراتي كامل، معربة 
عن تقديرها لجهود غرفة رأس الخيمة في 
توفير الدعم .   رأس الخيمة - وام 

لم يترك عالم مدهش شــيئاً مفيداً لألطفال 
لم يقدمه في فعالياته هذا العام، فهو يقدم 
لهــم كل ما ال يخطر على بال، وذلك لتنمية 
مواهبهــم، فيقدم ركناً الســتخراج مهارات 
كامنــة لديهم، وورش عمــل مختلفة، وفي 
فعاليــة تحــدي العمود النحاســي الفتيات 
يزاحمن الذكور على لقب «البطل السوبر» 
اضافة الى فعاليات «استمتعوا بصيفنا» في 
دبي مــول وغيرها من الفعاليات الشــيقة 

والمبهجة.

ففي ركــن أنيق في قاعاتــه الثماني داخل 
مركــز دبي التجــاري العالمي، تــم تنظيم 
درس في صنع االكسسوارات اليدوية حيث 
يتيح عالــم مدهش فرصــة التعلم بالمرح 
للفتيــات الصغيــرات من عمــر 6 إلى 10 
ســنوات، وتتعلم الفتيات فــي هذا الركن 
والكثير  اليدويــة  والحرف  االكسســوارات 
من الطرق المفيدة والســريعة لصنع قطع 
جميلة تتناســب مع أعمارهن، وتناسب ما 
يرتدينه من مالبــس ملونة زاهية، وخاصة 
أن المكان يوفــر للفتيات األدوات والقطع 
المــراد تكوين االكسســوارات مــن خاللها 
مجاناً، ويســتقطب هذا الركــن الكثير من 
الصغيرات اللواتي يجلســن لســاعة كاملة 
في درس مفيد من إحدى المشــرفات على 
الركن، فيما تجلس األمهات أمامهن يلتقطن 
لهــن الصور لتســجيل الذكريــات في هذا 
المكان الفني الفريد، حيث المرح الجماعي 

والفائدة.

 وفي القاعة 4 داخل فعاليات عالم مدهش، 
حيث تلتقط عيون الزوار المغامرين الشباب 
وهــم يتحــدون العمود النحاســي للصمود 
لدقيقتيــن كاملتين في واحــدة من أصعب 
المنافســات الموجــودة فــي هــذا الحدث 

الصيفي األشهر في المنطقة هذا العام فبعد 
دقيقتين من الصمود وإعالن الفوز من خالل 
تصفيــق الجمهــور الذي يتجمــع أمام هذه 
اللعبــة يومياً ليراقب «البطل الســوبر» في 
عالم مدهش، يحظى المتسابق بهدية ثمينة، 
وهــي عبارة عــن دمية دب ضخــم، يحمله 

الفائــز بين القاعات لتحدق فيه العيون التي 
تعلــم جيداً أن الحصول علــى هذه الجائزة 
ليس باألمر الســهل . وبينما يتحدى العمود 
النحاســي الملس يومياً الكثيــر من الذكور، 
ويرديهــم خاســرين، تقوم فتيــات كثيرات 
بتجربــة هــذه اللعبة فــي محاولــة منهن 

لمنافســة الشــباب، والفوز بالجائزة، حيث 
ســجلت هذه اللعبة كســر فتاة صغيرة في 
عمر 14 سنة الوقت القياسي، بعد صمودها 
على العمود لمدة تجاوزت الدقيقتين بعشر 

ثواٍن.
 وفي ســوق التنيــن تطّل الدمية الشــهيرة 

الفعالية  «باربــي» علــى معجبيهــا ضمــن 
الترفيهيــة الشــيقة «هيا إلــى الرياضة مع 
باربي»، وهــي إحدى الفعاليات الرئيســية 
لحدث «مفاجــآت صيف دبي» التي تنظمها 
مؤسســة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى 
مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري.

يشهد الموسم السينمائي في أفالم صيف 2016 عودة النجوم إلى 
شاشــات الســينما بعد غياب طويل من بينهم ليلى علوي ونيللي 
كريم ومنة شلبي وغيرهم، ويتميز الموسم الصيفي بالتنوع فهناك 
أفــالم المهرجانات العالميــة، وأفالم الكوميديا، وأفالم األكشــن، 
باإلضافــة إلى المنافســة الحامية التي تجمع بيــن النجمات على 

صدارة أفالم الصيف.

بعد فترة من التأجيالت على أمل المشــاركة في عدد المهرجانات 
السينمائية العالمية والتي كان آخرها مهرجان «لوكارنو» السينمائي 
الدولي بسويسرا، قرر صناع فيلم «الماء والخضرة والوجه الحسن» 
طرحه بدور العرض الســينمائي يوم 17 أغسطس الجاري، والفيلم 
من بطولة ليلى علوي ومنة شــلبي وصابرين وباسم سمرة ومحمد 
فراج، أحمد داوود، ومن إنتاج أحمد السبكي وإخراج يسري نصر 
الله، وتميز الفيلم بالبطولة النســائية، ويعتبر من األعمال المتوقع 
لها أن تحدث ضجة ســواء على المســتوى الفني أو على مســتوى 
اإليــرادات، وتدور قصــة العمل حول عالــم الطباخين في الريف 
والمتخصصين في تحضير موائد المناســبات، حيث يعرض تفاصيل 
حياتهم، والمشــاكل والمعانــاة التي يواجهونهــا، والمواقف التي 

يتعرضون لها أثناء وجودهم في أفراح طبقية مختلفة.

تنافــس الفنانــة نيللي كريم على صــدارة أفــالم الصيف بفيلم 

«اشــتباك» الذي يعــرض حالياً،  وقد شــارك الفيلم في فعاليات 
مهرجان «كان» الســينمائي الدولي في دورته األخيرة، ويشارك 
نيللي ريــم بطولة الفيلم هاني عادل وطارق عبد العزيز وأحمد 
مالــك، ومن إخراج محمد ديــاب، كما يعرض حالياً في موســم 

الصيف فيلم «الباب يفوت أمل» والذي 
كان من المقرر عرضه في عيد الفطر 
الماضي، ومن بطولة درة وشــريف 
سالمة وشيماء سيف وأحمد راتب، 
من إخراج أحمــد البنداري، وتدور 
أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي 

حول المشاكل الزوجية .

الوجوه الجديــدة حاضرة في فيلم 
«روج» من بطولة أمير صالح الدين 
وفاطمــة ناصر وشــيريهان شــاهين، 

ومــن إخراج جــون إكــرام، وكان من 
المقــرر عــرض الفيلــم في أغســطس 

الجاري، ولكن بســبب رغبــة صناعه في 
المشــاركة في مهرجانات السينما العالمية 
أدى ذلــك إلــى تأجيل طرحــه تجارياً في 

صاالت العرض، ولم يقرر حتى اآلن هل 
سيشــارك الفيلم في فعاليات الدورة 

اإلســكندرية  لمهرجــان  القادمــة 
فــي  سيشــارك  أو  الســينمائي، 
الســينمائي  دبــي  مهرجــان 
الدولــي خــالل دورتــه الـ 13 
المقبلة والتي ستقام خالل شهر 

ديسمبر المقبل.

■ ورشة لتعلم االكسسوارات اليدوية  |  من المصدر 

يشــارك دبي مول فــي الدورة 
التاســعة عشــرة من مفاجآت 
صيــف دبي بتقديم العديد من 
والترفيهية  الترويجية  العروض 
علــى حّد ســواء، وذلك بهدف 
علــى  مرحــة  أجــواء  إضفــاء 
الصيف وتحويل شعار  موســم 
صيــف..  «أحلــى  المفاجــآت 
صيف دبي» إلى حقيقة واقعة.
ويحتضــن دبــي مــول فعالية 
«اســتمتعوا بصيفنــا» في قاعة 
ســتار أتريوم، وهي عبارة عن 
مجموعة من األنشطة واأللعاب 
بالفائــدة  المليئــة  المفيــدة 
والتعلم، ومن بينها «منحدرات 
أكثر  الملونة» وهــي  الكــرات 
األلعــاب متعــًة وتشــويقاً في 

العرض.

يكثف الفنــان محمد رمضــان تصوير فيلم 
«جــواب اعتقال» وذلك بعد توقفه أســبوع 
بسبب تغيير الديكورات واستخراج تصاريح 
التصوير الخاصة بالرقابة، ومن المقرر عرض 
الفيلــم في عيد األضحى المقبل، ويشــاركه 
البطولة  ســيد رجب ودينا الشربيني وإياد 
نصــار، ومن تأليف وإخراج محمد ســامي، 
وقد نشر رمضان األسبوع الماضي صورة له 
من فيلمه الجديد عبرحسابه على الفيسبوك 
وعلق قائالً، «إن شــاء الله.. 38 يوماً.. فيلم 
جــواب اعتقال.. عيد األضحــى بجميع دور 

العرض.. ثقة في الله نجاح».

■  أفيش فيلم الماء والوجه الحسن  ■  أفيش فيلم روج 
والذييييييييييييييييي ييييييييي 

طر 
ف 
ب، 
ور 
ي 

لم 
ين 
ين، 

ن من 
ــطس 

ناعه في 
 العالمية 
ًجارياً في 

آلن هل 
ورة 

ة 



44
AlBayanNewsAlBayanNewsAlBayanNews albayanonline

شاعر ألماني
(1898 - 1956م)

ayya-222@hotmail.com

حتــى الصبــاح المنصرم، وأثناء وجود ممثل إحدى شــركات الصيانة في 
منزلي لتوقيع عقد لصيانة بعض األمور المهملة في المنزل، وأنا أســتمع 
بيــن فتــرة وأخرى إلى روايــات عديدة لــم تتفق يوماً حول المســألة 
الســورية من حيث مســببات تفاقمها وآفاق الخــروج منها، فكّل يروي 
حســب رؤيته وحســب قربه أو بعده عما يحدث هناك، وأحياناً حسب 

الطائفة التي ينتمي إليها!
ولو لم يكن كذلك لما تفاوتت التفسيرات واختلفت الرؤى، حتى صارت 
المعضلة الســورية أكثر من أزمة، وأبشــع من حــرب، وأكثر تعقيداً من 
صراع مســلح، إنها أشــبه بالمســألة الرياضية المعقــدة التي يحاول كل 
طــرف أن يحلها لصالحه، فيعمل على تعقيدها أكثر مما كانت عليه، ألن 
هذه المسألة تحديداً ال تحتمل أن يحلها شخص أو طرف واحد مهما بلغ 

معدل ذكائه.
لذلــك ذكرت لكم أنه حتى صباح البارحة وأنا أتحدث إلى ذلك الشــاب 
الســوري حول أمور ال عالقة لها بالسياســة أبداً من قريب أو بعيد، فإذا 
بالموضوع الســوري يقتحم الحديث، وإذا بالشــاب يستطلع رأيي بأدب 
جم، حين عرف بأن لي صلة باإلعالم والصحافة، وحين تحدث وأســهب 
أيقنــت أن قضية ســوريا لن تنتهي باألمنيات والدعوات، لكنها تســتلزم 
حصول أحد أمريــن: إما معجزة إلهية، وإما اتفاقات حقيقية وجادة بين 
أطراف الصراع في ســوريا وما أكثرهم، وما أبعد المســافات بينهم، أمر 
واحد يقرب أبعد المســافات في العالقات السياسية كما في أي عالقات 

أخرى: المصالح!
كل شــيء يتم إهماله يزداد ســوءاً مع الزمن، ومع الســوء تزداد كلفة 
إصــالح العطب الذي يتســع ويكبــر يوماً بعد يوم، فــي الصحة كما في 
العالقــات اإلنســانية، وفي المباني كما في الصراعــات واألزمات، كذلك 
فما كان يمكن إصالحه منذ بدايات األزمة، يوم كانت أزمة، أصبح صعباً 
تجاوزه بالبســاطة التي نتخيلها، تحتاج أطــراف الصراع إلى اتفاق حول 
مصلحة ســوريا، وتحتاج إلى إرادة جامعة وتحتاج إلى... وهذه كلها غير 
متوافرة لألسف، خاصة بعد أن تمت خلخلة المكون االجتماعي المتمثل 

في الشعب بتهجيره وتدمير بناه الوطنية واالجتماعية!

أظهــرت دراســة أن قــرش غرينالند كبيــر الحجم 
بطيء الحركة، الذي يجوب المياه العميقة الباردة 
بالقطب الشــمالي وشــمال المحيط األطلسي ربما 
يحوز لقــب أطول كائن فقاري عمــراً على األرض 
بمتوســط يصل إلى نحــو 400 عــام. وكان معدل 
النمــو البطــيء للغاية لهــذا الكائن- نحــو أربعة 

أعشار البوصة «واحد سنتيمتر» في العام- قد لفت 
نظــر العلماء بالفعــل إلى أنه عاش فتــرة طويلة، 
لكن دراســة تضمنت ألول مرة حســاب متوســط 
عمــر قرش غرينالند. وقال عالــم األحياء  يوليوس 
نيلسن، إن التحليل جرى باستخدام الكربون المشع 
لعدسات هذة األسماك.   واشنطن- رويترز

أعرب نجم بوليوود شاه روخان عن استيائه 
عبر موقع تويتر، بســبب احتجاز الســلطات 
األميركيــة لــه لــدى وصولــه مطــار لوس 
أنجليس أمــس. وقال خان علــى تويتر «أنا 
متفهم وأحترم بالكامــل اإلجراءات األمنية 
في ظل الظروف، التي يمر بها العالم، ولكن 
أن أحتجز فــي صالة الهجرة كل مرة لعينة، 
فإن هذا حق مثير لالشمئزاز». وكان خان قد 
احتجز على نحو مماثل واســتجوبه مسؤولو 
الهجرة األميركيون في عامي 2009 و2012. 
واعتذر السفير األميركي لدى الهند ريتشارد 
فيرما صباح أمس، لخان قائالً «نتأســف على 
المشــكالت التــي واجهتها فــي مطار لوس 
أنجليــس. ونحــن نعمــل على ضمــان عدم 
حدوث هذا مجدداً، وأعمالك تلهم الماليين، 

بما في ذلك في أميركا». 
ورد خــان «ال يوجد مشــكلة يا ســيدي، أنا 
أحتــرم البروتوكــول، وال أتوقــع أن أكــون 
فوقه. إنها مشكلة صغيرة متعبة. شكراً على 
نيودلهي- د ب أ اهتمامك».  

المتاحف بشــمال  ســيتمكن زوار أحد 
ألمانيــا قريباً مــن العودة إلــى الزمن 
السحيق عند مشاهدتهم «إيدو الثاني»، 
إحدى المومياوات المصرية، التي يرجع 
تاريخهــا إلى نحــو 4 آالف عام. وتعتبر 
هــذه المومياء من أفضــل المومياوات 
المصريــة، التــي يرجــع تاريخهــا إلى 
عصــر الدولــة القديمــة. ومــن المقرر 
أن يصنــع خبــراء ألمان رأســاً بالحجم 
الطبيعــي لهــذه المومياء فــي متحف 
بمدينة هيلدسهايم  بيليزيوس»  «رومر- 

األلمانية. وقال عالم المصريات األلماني 
أوريفــر جــاورت أمس، خــالل تصنيع 
نسخة إســفنجية من رأس المومياء في 
معمل بجامعة هيلدســهايم: «إننا نعبر 
بذلــك 4 آالف عــام. يمكنك مشــاهدة 
هذه المومياء وجهاً لوجه». ويتم حالياً 
عرض النســخة اإللكترونية لوجه «إيدو 
الثاني» المعاد هيكلته على شاشــة في 
معرض «مومياوات العالم» المنظم في 
هيلدسهايم- د ب أ المتحف حالياً.  

قال الجيــش الفلبيني أمس، إنه يتعامل 
بجديــة مع مــا يعتقد أنــه تحريض من 
«داعش» على شــن هجوم على مسابقة 
ملكــة جمــال الكــون التي تســتضيفها 
الفلبيــن العام المقبــل. وأضاف الجيش 
أن تســجيالً مصوراً نشــر علــى مواقع 
التواصــل االجتماعــي، هــدد بتفجيــر 
مسابقة ملكة جمال الكون. ومن المقرر 

الفلبينية  العاصمة  المســابقة في  إقامة 
مانيال في يناير المقبل. وقال الكولونيل 
إدجارد أريفالو المتحدث باســم الجيش 
الفلبيني للصحفيين «نأخذ التهديد على 
محمل الجد» لكنه أضاف أن الســلطات 
لــم تتحقــق حتــى اآلن مــن مصداقية 
الفيديو.    مانيال - رويترز

شاعر إماراتي (-1932 2002 م)
■ تعتبر الكثبان الرملية في منطقة البداير على طريق حتا في دبي، متنفساً لهواة الترفيه والمغامرة والرياضات الصحراوية، حيث 

تستقطب الزوار والسائحين، كما تعتبر وجهة العائالت لقضاء أوقات ممتعة وسط الطبيعة والهواء الطلق.  |  تصوير - مصطفى عذاب

توقــع باحث في علــوم الفلك واألرصاد 
الجويــة أن يظهر نجم «ســهيل»، الذي 
يستبشــر به أهل الجزيــرة العربية، في 
األطــراف الجنوبية مــن الدولة في 18 
أغســطس الجــاري، و24 منه في جميع 
مناطــق الدولة ووســط شــبه الجزيرة 
العربيــة، في حيــن أن فرصة رؤيته في 
شمال الجزيرة العربية ستكون ابتداًء من 

9 سبتمبر المقبل.
ولفت مســاعد مدير مركز الشــارقة 

لعلوم الفضــاء والفلك إبراهيم الجروان 
إلــى األهميــة التاريخيــة لهــذا النجم، 
مشــيراً إلــى أن العــرب منــذ القــدم 
يستبشــرون بظهوره فــي األفق، حيث 
يمثــل عالمــة علــى تحــول الظــروف 
الجوية ومع بدايتــه يبدأ منخفض الهند 
وتهب رياح  بالتراجع جنوباً  الموســمي 
قوية يطلق عليها «هبايب سهيل»، وهي 
تعمــل علــى تلطيف الجو، كما تنشــط 
الشارقة - وام  «روايح الصيف». 

نجح مستشفى العين في إجراء 100 
عمليــة إلزالــة الغضروف فــي العمود 
الفقــري مــن دون جراحــة وبواســطة 
منظــار دقيــق متطــور عبــر فتحــة ال 
تتجاوز 4 سنتيمترات، وذلك خالل عام. 
وقال الدكتور محمد باجنيد استشــاري 
الجراحــة العامــة واألوعيــة الدمويــة 
رئيس أقســام الجراحة بالمستشفى، إن 
عملية الغضروف بالمنظار الجديد تقلل 
نســبة إعادة إجــراء العمليــة إلى أقل 

مــن %1 كما أن مــدة بقاء المريض في 
المستشــفى تكون قصيرة جــداً مقارنة 
الغضروف ســابقاً، وتســتخدم  بجراحة 
مســكنات أقــل. ويمكــث المريض في 
المستشــفى بعــد االنتهاء مــن العملية 
أقل من 48 ســاعة، ويباشــر أداء عمله 
بشــكل طبيعي في وقت قصير بخالف 
التي تأخذ أســابيع  العمليات الجراحية 
حتى يتمكن المريض من الحركة بشكل 
العين - البيان طبيعي.    

توقــع المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل أن يكون الطقس اليوم في 
البالد، حاراً إلى شــديد الحرارة بوجه عام، مع فرصة لتكون بعض السحب 
الركامية على المناطق الشــرقية والجنوبية بعد الظهر، قد يصاحبها سقوط 

األمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

42 43
32 33

41
32

■ نشر المكتب اإلعالمي لحكومة دبي، على صفحته على «تويتر»، صوراً ألوبرا دبي، ضمن إشادة بهذا المعلم الحضاري وردت في تقرير صحافي مدعم بالصور، 
نشرته أمس وكالة األنباء الفرنسية، عن هذا الصرح الذي يفتتح نهاية الشهر الجاري، وسيثري مشهد اإلمارة الثقافي.  |   دبي - البيان
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