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تتأثــر بالد الشــام ومصر والعــراق بعاصفة من الثلــوج واألمطار 
الغزيــرة أوقفت حركة الموانئ وســببت شــلالً عامــاً في مختلف 
المدن، وتوقفت حركة المالحة في ميناءي اإلســكندرية والدخيلة، 
ومنعت الســلطات دخول أو مغادرة الســفن، بينما تعطلت حركة 
الصيد تماًما في الميناء الشرقي وأبوقير ومناطق المكس ومريوط، 
بعــد ارتفاع األمواج لنحو مترين مع شــدة الرياح التي بلغت نحو 
15 عقدة/ميــل بحري، بينما شــهد عدد مــن المحافظات المصرية 
هطول أمطار متفاوتة وانخفاضاً في درجات الحرارة. وشهد لبنان، 

الذي عطل حركة المالحة في ميناء صيدا لليوم الثاني على التوالي 
الجمعــة، عمليات إنقــاذ للبنانيين وســياراتهم عالقين في مناطق 
من الشــرق والجنوب والشمال، حيث قدر حجم تراكم الثلوج في 
عدد من المناطق بـ 80 ســنتمتراً. وفــي األردن أمضى الناس نهار 
أمس تحت موجة قاســية من البرد واألمطار التي ســقطت بغزارة 
في شــمالي المملكة فيمــا توقعت هيئة األرصاد الجوية تســاقط 
الثلوج في المناطق المرتفعة لتمتد خالل اليوم إلى المناطق األقل 
ارتفاعاً، كما حذرت الجهات الرســمية فــي العراق من موجة برد 

تبدأ اليوم وتســتمر حتى االثنين المقبل وتصل درجات 
الحرارة خاللها في بعض المناطق إلى ما دون الصفر.

قتل مســتوطنان وأصيب 8 آخرون بإطالق نــار في قلب تل أبيب 
في األراضي المحتلة العام 1948. وقالت مصادر عســكرية إن حالة 
أربعــة مــن الجرحى خطيــرة، وإن الهجوم تم في مرقص بشــارع 
«ديزنغــوف» بقلب تل أبيب فــي األراضي المحتلــة العام 1948.  
وهرعــت إلــى المنطقة قوات كبيرة من قــوات االحتالل لمطاردة 
المنفذ الذي تمكن من االنسحاب من المكان.  واستشهد فلسطيني 
متأثــراً بجــروح أصيب بها مطلع ديســمبر الماضــي، حيث أعلنت 
وزارة الصحة الفلســطينية عن استشــهاد الشاب شادي غبيش (38 

عامــاً) نتيجة مضاعفات إصابته برصاص جيش االحتالل 
قبل 25 يوماً.        األراضي المحتلة - البيان والوكاالت

قضى 15 مصرياً جراء غرق عبارة في محافظة كفر الشيخ بدلتا النيل. 
وغرفــت العبارة التي كانت تنقل األهالي من قرية ديروط بمحافظة 
البحيــرة عبر نهر النيل إلى قرية ســنديون التابعــة لمركز فوة بكفر 
الشيخ، وتقل 17 شخصاً أثناء قيامها بنقل ركاب بين ضفتي نهر النيل. 
لكن التلفزيون المصري قال نقالً عن شاهد عيان إن المركب كان يقل 
22 شــخصاً، وأضاف أن قوات اإلنقاذ تواصــل البحث عن مفقودين. 
وقال محافظ كفر الشــيخ اللواء السيد نصر، إن «المركب الغارق لم 

يكــن مصرحاً له بنقل ركاب، كما أنه غير مصرح بعمل 
العبارات والمراكب ليالً».   القاهرة - البيان والوكاالت

 أحبطــت القوات الســعودية محاولة تســلل كبيــرة لالنقالبيين في 
اليمــن إلى محافظة جــازان، حيث قتل 50 متمرداً ضمن هجوم كبير 
شــارك فيه مئة مســلح. وهاجم المتمردون بلــدة الخوبة بمحافظة 
جازان قبل أن تتصدى لهم طائرات األباتشي والمدفعية، ما أدى إلى 
سقوط هذا العدد الكبير من القتلى، فيما الذ البقية بالفرار، غالبيتهم 

أصيبوا بجراح. 
وبعد يوم من تحرير مديرية حرض الحدودية مع الســعودية في 
محافظة حجة، ســيطرت قوات الشــرعية على أول معســكر للحرس 
الجمهوري في المحافظة المعروف بمعســكر المحصام شرقي حرض 
بعــد معارك عنيفة وحصار عســكري قتل فيها عشــرات المتمردين. 
وفــي جبهات تعز، قتل ما ال يقل عن 50 متمرداً في قصف للتحالف 
ومعارك مع المقاومة، من بينهم 33 قتلوا جراء قصف شنته مقاتالت 
التحالــف وأدى إلى تدمير أربع دوريات ومدفعين إلى جانب مخزن 
أسلحة، كما قتل 18 متمرداً كحصيلة للمواجهات الميدانية في محيط 
مدينة تعز.  وفي إب، سقط عشرات القتلى من الميليشيات في غارة 
للتحالــف على تجمع لهم في محيط معســكر الحمزة، حيث تتمركز 
قيــادة اللواء 30 حــرس جمهوري. وحذرت األمــم المتحدة من أن 
مدينة تعز اليمنية على شفا المجاعة مع وصول انعدام األمن الغذائي 

الشديد مستوى «الطوارئ» في المدينة التي 
يحاصرها االنقالبيون منذ ثمانية شهور. 18-19> المقاومة تطلق صاروخاً على موقع للمتمردين جنوب تعز  |  البيان
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كشــف اللواء خبير راشــد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع 
المدني في دبي، عن أنه سيتم خالل األسبوع المقبل تشكيل 
لجنــة تضم عدة جهات إلعادة النظر في مواصفات واجهات 

المباني، في توجه يســتهدف االســتغناء تماماً عن الواجهات 
المصنعــة من مواد قابلة لالشــتعال، وضم هذه المواصفات 
إلى كــود اإلمارات، وذلك لمنع وقوع أي حريق مســتقبلي 
ومنع انتشــاره. يذكر أن شركات التصميم في دولة اإلمارات 
والعديد من دول العالم، توســعت في اســتخدام مثل هذه 

الواجهات خالل الســنوات القليلة الماضية نظراً ألنها تعطي 
المصممين الهندســيين قدراً كبيراً من المرونة في التصميم 
مع تعزيز اللمسات الجمالية للمباني واألبراج التي تستخدم 
فيهــا، خصوصــاً أنه يمكن تصنيــع هذه الواجهات بأشــكال 

وأحجام وألوان حسب الطلب. 

أشــاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيــس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكــم دبي، رعاه الله، 
بكفاءة وجهود رجال الدفاع المدني والشرطة واإلسعاف في 
تعاملهم مع الحريق الذي شــب في فندق العنوان، أول من 
أمس، وقال سموه في تغريدة على صفحته على موقع تويتر: 
«كلمتي لرجال الدفاع المدني والشــرطة واإلسعاف.. رفعتم 
الرؤوس وأثبّتم كفاءتكم أمام العالم.. شــكراً ألبناء اإلمارات 
المخلصيــن». كما حيا ســّموه ضيوف اإلمــارات في تغريدة 
أخــرى قال فيها: «تقديري لضيوفنا في اإلمارات على رقيكم 
فــي التعامل مع األحداث ليلــة البارحة.. بكم ومعكم كانت 

دبي أمس عنواناً للمدينة الحضارية».

ورداً على تغريدة ســموه، قال الفريق سمو الشيخ سيف 
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية: 
«الرأس مرفوع بقيادتكم، الفضل لله أوًال ومن ثم لكم، أنتم 

من بنى كفاءتهم، والعالم يشهد لكم».
وكان قرابــة 750 من رجال الدفاع المدني، يدعمهم عدد 
كبير من رجال الشرطة واإلسعاف قد خاضوا ملحمة بطولية 
لمكافحة الحريق الذي شب في فندق العنوان قبل 3 ساعات 
مــن بــدء العــروض النارية فــي منطقة بــرج خليفة، تحت 
إشــراف ومتابعة من الفريق ســمو الشيخ سيف بن زايد آل 
نهيان نائب رئيــس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الذي كان 
موجوداً في غرفة العمليات من الســاعة 12 ليًال إلى الساعة 

الرابعة صباحاً.
وال تزال التحقيقات جارية لتحديد أســباب الحريق الذي 

بــدأ فــي الطابق األربعين من الفندق، وشــاركت عشــرات 
ســيارات اإلطفاء والمعدات الخاصة والساللم المتحركة في 
إطفائــه، بدعــم من وحــدات إطفاء من أبوظبي والشــارقة 
وعجمان وأم القيوين، حيث تم وضع الخطة األمنية لإلطفاء 
بشــكل يعطــي األولوية للحفــاظ علــى األرواح، من خالل 
إخــالء قرابــة 3000 نزيل كانوا في الفنــدق المكون من 65 
طابقاً بشــكل ســلس وآمن، وتوفير غرف فندقية بديلة لهم، 
وإبعــاد الناس عــن المنطقــة المحيطة بالفنــدق، من دون 
إثــارة حالة من الذعر بين الحشــود الضخمة التي كانت في 
المنطقة المحيطة ببرج خليفة. وقد توج هذا الدور البطولي 
بالســيطرة علــى النيران في وقــت قياســي، والمضي قدماً 

بتنظيم عروض األلعاب النارية كما 
هو مقرر، األمر الذي أبهر العالم.
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هنأ صاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيــان ولي عهــد أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات المســلحة، الجميع بالعام 
الجديــد، داعيــاً الله أن يحفــظ اإلمارات 
باألمــن واألمان. وقال ســموه في فيديو، 

نشــر أمس عبر حسابه في موقع التواصل 
لقاءه  يتضمن  «انســتغرام»،  االجتماعــي 
المجلــس  وأعضــاء  ومســؤولين  وزراء 
الوطني ومواطنين في مجلس قصر البحر 
يوم 28 ديســمبر الماضي: «الله يحفظكم 
ويحفظ اإلمارات إن شاء الله باألمان وكل 

سنة وأنتم بخير».

11

12



08
ساهمت جمعية كلنا اإلمارات التي تأسست في 2012 في تحقيق العديد من 
األهداف الســامية التي تؤكد على االنتماء والــوالء لدولة اإلمارات وقيادتها 
الرشــيدة. وحظيت الجمعية التي تجاوز عدد أعضائها 1500 شخص، بمباركة 
من صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب 

القائد األعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي.

ناقــش اللــواء الدكتــور عبــد القدوس عبــد الرزاق 
العبيدلــي مســاعد القائــد العــام لشــؤون الجودة 
والتميز في شرطة دبي، خالل ورشة عمل مع رؤساء 
ومســؤولي معايير التميز، وفرق العمل على مستوى 
شرطة دبي، االستعدادات للمشاركة في برنامج دبي 

لألداء الحكومي المتميز 2016.
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الرياضة هي أسلوب حياة، وعادة يومية لجابر الجابري رئيس 
قســم إدارة المرافق بمجلس أبوظبي الرياضي، حيث ارتبط 
بها منذ الصغر، وزاد شــغفه وحبــه لها، بعدما التحق بالعمل 
في إحدى المؤسسات الرياضية الكبرى باإلمارة، لتصبح اليوم 

بالنسبة له، أحد أدوات النجاح في الحياة العملية.

 –

أوضحــت اإلدارة العامة للدفــاع المدني 
في دبــي، أن عمليــات التبريد في فندق 
«العنوان» داون تاون، ال تزال تجري حتى 
مساء أمس (ساعة إصدار هذا البيان)، في 
حين تباشــر األجهزة األمنيــة التحقيقات 
للوقوف على أســباب ومالبسات الحريق، 
الذي شب في واجهة الفندق قرابة الساعة 
التاســعة مســاء أمــس األول (الخميس) 
بتوقيــت دبــي، منوهة بــأن المعلومات 
األوليــة المتوافرة، تشــير إلى أن الحريق 
بــدأ مــن الطابــق العشــرين، وأن كافــة 
التفاصيــل حول أســباب الحادث ســيتم 
نشــرها في حينه فور توافرها مع اكتمال 

التحقيقات األولية.
ولعبت لجنة األزمات والكوارث بقيادة 
اللــواء خميس مطر المزينــة القائد العام 

لشــرطة دبي رئيس اللجنة، دورا محوريا 
في تنســيق جهــود احتواء هــذه األزمة 
الطارئــة، وتحجيم األضــرار الناجمة عنها 
فــي أضيــق نطــاق ممكن، وضمــان أمن 
وســالمة الجمهور اللذين يأتيان دائما في 
مقدمة األولويات، وهو ما تحقق والحمد 

لله.

وكان اللــواء المزينة قد صــّرح في وقت 
مبكر من صباح أمس الجمعة، بأن الحادث 
أســفر عــن 14 إصابــة بســيطة، وإصابة 
واحدة متوسطة، إضافة إلى إصابة شخص 
واحــد بأزمة قلبية، ونفى مــا تردد حول 
حــدوث حالة وفاة بين المصابين، موضحا 
أنهم جميعا تلقوا اإلسعافات الالزمة على 
الفــور في موقع الحــادث، وتم تحويلهم 
إلى المستشفى لتلقي العناية الالزمة، وتم 
صرفهم جميعا بعد التأكد من ســالمتهم، 
عــدا حالتيــن إحداهمــا المــرأة حامــل 
واألخرى لرجل مســن، وهما بخير، ولكن 
فضــل المستشــفى اإلبقــاء عليهما تحت 
المالحظة لفترة وجيزة إضافية، إمعاناً في 

الحرص على سالمتهما.
وقال المزينة إن تعــاون كافة الجهات 
الممثلــة في لجنــة األزمــات والكوارث، 
واألداء المشــّرف لرجــال الدفاع المدني 
في التعامل مع الحريق، أسهما في سرعة 
الســيطرة عليــه، حيث تم الدفــع بأربعة 

فرق كاملة تضم عددا كبيرا من ســيارات 
اإلطفاء، عملت على منع انتشــار الحريق 
وإخماد ألســنة اللهب التي امتدت بطول 
واجهــة الفنــدق، ونّوه بالتحرك الســريع 
لفــرق اإلســعاف، حيــث ُهرعــت إلــى 
محيط الحريق ســيارات اإلســعاف كاملة 
التجهيز، وقامت بتوفير اإلسعافات األولية 
التدافع  البســيطة جراء حاالت  لإلصابات 
فــي المــكان، الذي احتشــد فيــه اآلالف 
لمتابعــة احتفاالت العام الجديد في دبي، 
والتــي تعد من األهم بين احتفاالت مدن 

العالم الكبرى.

إلى ذلك، بادرت حكومة دبي، في استجابة 
سريعة للموقف وبالتنسيق من خالل كافة 
األجهزة المعنيــة، بتوفير البدائل الفورية 
إلقامــة ضيــوف دبــي مــن نــزالء فندق 
«العنــوان»، حيث أعلنت دائرة الســياحة 
والتســويق التجــاري في دبــي عن توفير 
غرف فندقية بديلة لنزالء الفندق، وتوفير 

كافة الخدمات الالزمة لضمان راحتهم. 
وفــور ورود أنباء الحريق، قام المكتب 
اإلعالمي لحكومة دبــي بقيادة منى غانم 
المري المديرة العامة للمكتب، بالتنسيق 
مع شــرطة دبي والدفاع المدني في دبي 
وكافة األجهزة المعنية، بجمع المعلومات 
المتوافرة وإطالع اإلعالم والجمهور عليها 

بصورة لحظية. 

كشف اللواء خبير راشــد ثاني المطروشي 
مدير عام الدفاع المدني في دبي، أنه سيتم 
تشكيل لجنة من عدة جهات األسبوع المقبل 
لدراســة المواد المســتخدمة في واجهات 
المباني واألبراج في دبي، واالستغناء نهائيا 
عــن أي مــادة قابلة لالشــتعال فيها، وضم 
هــذه المواصفات الى كود اإلمارات، وذلك 
لمنــع وقــوع أي حريــق مســتقبلي ومنع 
انتشــاره، مشــيرا الى أن الحريق اندلع في 
الساعة 9:29 دقيقة من مساء يوم الخميس، 
بدأ من الطابــق 40 وامتد الى األعلى فيما 
تناثر بعض األجزاء نحو األسفل، وشارك في 
إطفائه ما يقارب 750 رجل إطفاء وضابطا 

على كافة المستويات.
وقــال اللــواء المطروشــي لـ«البيان»، 
ان الفريق ســمو الشــيخ ســيف بن زايد 
آل نهيــان نائــب رئيس مجلــس الوزراء 
وزيــر الداخليــة، كان متواجــدا في غرفة 
العمليات من الســاعة 12 ليًال الى الساعة 
الرابعــة صباحــاً، مقدماً الدعــم المعنوي 
الكبير لرجال اإلطفاء في غرفة العمليات، 
كمــا تواجدت القيــادات العليا، حيث تم 

وضع الخطة االمنيــة لإلطفاء مع الحفاظ 
علــى األرواح، وإخالء المبنــى في وقت 
قياسي، كما تمت الســيطرة على الحريق 

بسرعة كبيرة. 

وأضــاف اللــواء المطروشــي تعليقا على 
نجــاح الدفاع المدني في الســيطرة على 
حريق برج العنوان، أنه رغم وقوع الحريق 

قبيل احتفاالت رأس السنة الميالدية، فإن 
الجميع لم يشــعروا بأي تغيير في جدول 
االحتفــاالت، وإن الجمهــور يمتلــك ثقة 
كبيرة فــي رجال الدفاع المدني في دبي، 

مشــيرا الى أن عمليــات التبريد ما زالت 
مســتمرة وأنه لــن تتم مغــادرة المبنى 
إال بعــد التأكد من صفر % نســبة اندالع 

الحريق مرة اخرى. 

وأفاد بــأن مبنى الفندق مكون من 65 
طابقا 63 منها ســكنية والطابقان العلويان 
مرافــق صحيــة، باإلضافة الــى المواقف 
األرضيــة، وأن الحريق أتــى على الواجهة 
الخلفية للفندق الذي كان يقطنه نحو من 
3 آالف شــخص، تم إخالؤهــم في وقت 
قياســي، وتمت مســاعدة األطفال وكبار 
السن والمقعدين في اإلنزال وإيصالهم لى 
منطقة اإليواء. وأشار الى ان التحدي كان 
فــي القطع المتطايرة مــن البرج، وتمت 
معالجتهــا بما يعرف بالطوق األمني حول 
اماكن سقوطها، وإخالء المنطقة المحيطة 
بالكامــل، والتأكــد من عدم تأثــر االبراج 

المجاورة بالحريق. 
ونوه اللواء المطروشــي الــذي تواجد 
في موقع الحريق منذ صباح يوم الخميس 
الماضي، وحتى ســاعات متأخرة من ليلة 
امــس، ان قوات دعــم اضافية قدمت من 
إمــارات أبوظبي والشــارقة وأم القيوين 
وعجمان، وان شــرطة دبــي كان لها دور 
كبيــر في المســاندة والمتابعــة والدعم، 
وكذلــك اإلســعاف الذي وفــر العالج في 
موقــع الحادث. وأكــد ان الدفاع المدني 
في دبي ال يعتمــد على اآلليات فقط، بل 

500
أبلــغ احــد نــزالء الفندق، 
مركز شرطة بر دبي والدفاع 
المدنــي بوجــود 500 ألف 
درهم في غرفته في الطابق 
المســتندات  وبعــض   ،26
واألوراق الهامة، وقام رجال 
الدفاع المدني بمرافقته بعد 
التأكد مــن كافة اإلجراءات، 
الغرفــة  الــى  والوصــول 
والتدقيــق عليهــا وتســليم 

النزيل أمواله ومتعلقاته. 

% 100
اللــه  عبــد  العقيــد  أكــد 
المــري مديــر اإلدارة العامة 
ألمــن الهيئــات والمنشــآت 
نائــب  بالنيابــة  والطــوارئ 
رئيس لجنة تأمين الفعاليات، 
انه تم تنفيــذ الخطة األمنية 
رأس  الحتفاالت  الموضوعــة 
السنة بنســبة %100، ووضع 
الحوادث  لكافة  تصور مسبق 
الطارئة، كاشــفا عن أن إلغاء 

االحتفاالت لم يكن واردا.

 رجال الدفاع المدني أثبتوا كفاءتهم العالية في مواجهة الطوارئ

واجهة الفندق بعد حادثة الحريق

إعداد: شريين فاروق - غرافيك: حسام الحوراين
عكست عمليات إخامد حريق فندق العنوان داون تاون يف ديب، الحرفية العالية إلدارة 
ومبعايري  قيايس،  وقت  واإلخالء يف  اإلنقاذ  يف  واإلسعاف  الرشطة  وأجهزة  املدين  الدفاع 
عاملية، وتضمنت إحصاءات املشاركني يف السيطرة عىل الحريق فرق عمل نسجت ملحمة 

رائعة.

فرداً شاركوا يف 
السيطرة عىل 

الحريق 

 750

 موقعاً لتقديم خدمات اإلسعاف
اىل جانب توفري 30 سيارة إسعاف

و 80مسعفاً وحافلتي إسعاف

29

40656

 48

بدأ الحريق يف الطابق 
40 يف الواجهة الخلفية 

للفندق 

 عدد طوابق الفندق 
إضافة إىل املواقف 

السفلية 

أشخاص مقعدين تم 
إنقاذهم من نزالء 

الفندق 

سيارة إطفاء شاركت 
يف عمليات السيطرة 

 نسبة السيطرة وعمليات 
التربيد تستغرق يومني 

 9:29
وقت تلقي بالغ 

بنشوب حريق بالفندق 

% 100

 12
من املعدات الثقيلة
 تم االستعانة بها 

12
 من معدات السالمل 

واآلليات تواجدت يف 
املوقع للتدخل الرسيع 
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تعامل الفريق الطبي المشــترك بين هيئة 
الصحة في دبي، ومؤسســة دبي لخدمات 
بتغطيــة احتفاالت  المكلــف  اإلســعاف، 
بــرج خليفــة ليلة رأس الســنة، مع بعض 
اإلصابــات بيــن خفيفة ومتوســطة، بعد 
اندالع حريق فندق «العنوان داون تاون»، 
حولت 7 منها إلى المستشفى، بينها سيدة 
حامل، تم تحويلها إلى مستشــفى لطيفة، 
حيث تم االطمئنان على حالتها، وخرجت 
مــن المستشــفى، ونقلت 6 حــاالت إلى 
مستشــفى راشــد، وآخرها تخــرج اليوم، 
وهــو رجل هنــدي أصيب باحتشــاء في 
عضلــة القلــب نتيجة الخوف، حســب ما 
صرح به خليفة بن دراي المدير التنفيذي 

لمؤسسة دبي لخدمات اإلسعاف.
خطــة  أعــدت  المؤسســة  أن  وأكــد 
متكاملــة لتغطية احتفاالت رأس الســنة، 
خاصة في محيط برج خليفة، ودبي مول، 
ومنطقة االحتفال الرئيس، مشيراً إلى أنه 
تــم تخصيص 23 موقعــاً لتقديم خدمات 
اإلســعاف، فــي إعمــار بوليفــار، و6 في 
دبي مول وحول برج خليفة، و30 ســيارة 
إسعاف و80 مســعفاً، إلى جانب حافلتي 

إسعاف لعالج المرضى.
وأشــار إلــى أنه خالل انــدالع الحريق 
تــم إخراج جميــع نزالء الفندق بســرعة 
كبيرة وبشكل آمن، حيث شارك في عالج 
المصابيــن 20 طبيباً وطبية و35 مســعفاً 
و20 ممرضــاً وممرضة مــن هيئة الصحة 
فــي دبي، وهذا بدوره أســهم في تقديم 

العالج بسرعة، والتعامل ميدانياً مع جميع 
الحاالت، ونقــل الحاالت التي تســتدعي 

ذلك إلى المستشفيات على الفور.
وأعلــن الدكتور فكتــور بطرس رئيس 
قســم الحــوادث في مستشــفى راشــد، 
الفعاليات ممثل  لتغطية  الطبي  المسؤول 
هيئــة الصحة في لجنة تأميــن الفعاليات 

بإمــارة دبــي، لـ«البيان» أنه تــم التعامل 
مع جميع اإلصابات، مشــيراً إلى أن هناك 
خطــة لتغطيــة الحــدث والتعامل مع أي 
طارئ، وبمجرد حدوث الحريق تم إنشــاء 
مستشــفى ميداني بالقرب مــن الفندق، 
وتــم توزيع المرضى عليــه، وعلى باصين 
لإلســعاف لعالج المصابيــن، حيث تواجد 

20 طبيباً و20 ممرضاً من الهيئة.

وثمــن ابــن دراي دور الشــرطة والدفاع 
المدني في ســرعة التعامــل مع الحريق، 
وســط الحضور الجماهيري الكبير، منوهاً 
بأنــه تــم إخــراج جميــع نــزالء الفندق 
المتضرر بســرعة كبيرة وبشكل آمن، كما 
تمت الســيطرة علــى الحريق ب من قبل 
الدفــاع المدني، وكان دور مؤسســة دبي 
لخدمات اإلســعاف مكمالً لدور الشــرطة 
والدفاع المدني في التعامل مع اإلصابات، 
عن طريق حافلة إسعاف وسيارات إسعاف 
منتشــرة في الموقع. وأضاف أن مؤسسة 
دبي لخدمات اإلســعاف، قامــت بتفعيل 
خطــة الطــوارئ، التــي وضعــت للتنفيذ 
في المناســبات والفعاليــات الهامة، التي 

تستضيفها اإلمارة.

على العنصر البشــري الــذي يعتبر األهم 
في عمليــات المكافحة، وان رجال الدفاع 
المدنــي اثبتوا كفاءة ســابقة في مكافحة 
حريق «ذا طورش» في دبي، والذي أصبح 
حديث العالم، وتاله استقبال وفود دولية 
لالطــالع على تجربة الدفــاع المدني في 
دبــي، من أميــركا وكوريا وبعــض الدول 

اآلسيوية واألوروبية.

ومن جانبه قال العميد احمد عبيد الصايغ 
مســاعد المدير العــام للدفاع المدني في 
دبي لشــؤون اإلطفــاء واإلنقــاذ، إنه تم 
استخدام الكاميرات الحرارية والكاشفات، 
كما تــم قطع الكهرباء عــن بعض األدوار 
في الفندق، فيما بقيــت في أدوار إخرى 
تعمــل للمســاعدة، الفتا الــى ان المبنى 
مجهز بالكامل للتعامل مع افضل عمليات 
اإلخالء الفوري والسريع، وان كافة أجهزة 
االنذار عملت بكفاءة عالية، وسبق أن تم 
تدريب رجال الدفاع المدني على تجارب 
وهميــة في نفس الفنــدق اكثر من مرة، 
لــذا كانت لديهم القدرة على التعامل مع 
كافة الطوارئ والوصول الى افضل النتائج 

في وقت قياســي، وأهمهــا الحفاظ على 
االرواح. 

وقــال المقــدم ســليمان عبــد الكريم 
البلوشــي مدير إدارة الشــؤون الفنية في 
الدفــاع المدني في دبي والمشــرف على 
األعمــال اللوجســتية، إن 6 مراكز إطفاء 
ســاهمت فــي عمليــات الســيطرة على 
الحريــق، وإنــه تم اســتخدام 48 ســيارة 
إطفاء وتواجد 20 فنيا في موقع الحادث، 
باإلضافة الى 12 من المعدات الثقيلة و12 
من معدات الساللم والسنوكر، وتم توفير 
اإلمدادات الالزمة من المضخات والديزل 
والميــاه بكفاءة عاليــة، والتأكد من عمل 

كافة األجهزة. 
وأكــد المقــدم حســين الرحومي قائد 
فريــق العمــل فــي موقع حريــق فندق 
العنــوان، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، 
ان أولــى خطوات الســيطرة على الحريق 
كانــت فــي إخــالء الفنــدق والمنطقــة 
المحيطة، والتأكد من عدم وجود اشخاص 
عالقين، وأنه تــم إخالء %80 من الفندق 
فــي غضون 20 دقيقة فقط، كما تم إخالء 
مواقــف الســيارات بالكامــل فــي وقت 

قياسي.       

هنأ الفريق ســمو الشــيخ 
ســيف بن زايــد آل نهيان 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيــر الداخليــة الجميــع 

بالعام الجديد.
وقال سموه في تدوين عبر 
حســابه فــي «تويتر»: كل 
عام وأنتم بخير، وعسى أن 
تتحقــق أمانيكم في العام 
الجديد.      دبي - البيان 

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 
نهيــان نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير 
الداخلية أن نجاح عملية اإلنقاذ والحفاظ 
علــى أرواح النــاس هــدف اســتراتيجي 
لوزارة الداخلية التي تعمل وفق مؤشرات 
عالميــة في ســرعة االســتجابة وتحققت 

تلك المؤشــرات في حــادث حريق فندق 
العنوان.

جــاء ذلــك خالل إشــراف ســموه 
علــى حيثيات عمليــات إطفاء حادث 
حريق فندق العنــوان داون تاون «ذا 

أدرس» مــن خالل مركز إدارة القيادة 
والســيطرة في شــرطة دبــي وغرفة 
العمليات المركزية في اإلدارة العامة 

للدفاع المدني بدبي.
وأشاد سموه بالتعامل البطولي لعناصر 
الدفاع المدني واإلســعاف وشــرطة دبي 
ما حقق األهــداف االســتراتيجية لوزارة 

الداخلية.
ورافــق ســموه اللــواء جاســم محمد 
المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة 
الداخليــة واللــواء عبدالرحمــن محمــد 
رفيــع مســاعد القائد العام لشــرطة دبي 
لشــؤون خدمــة المجتمــع والتجهيــزات 
واللــواء المهنــدس محمد ســيف الزفين 
مســاعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون 
العمليات. ووقف ســموه علــى عمليات 
االســتجابة  اإلطفاء واإلســعاف وســرعة 
وإدارة موقع الحادث التي تكللت بالنجاح 
في إخالء الفندق من النزالء والزائرين في 
سرعة قياســية وتأمين المنطقة المحيطة 
ببــرج خليفــة والحيلولــة دون وقوع أية 

وفيات بشرية.

سيف بن زايد يتابع عمليات االطفاء من غرفة العمليات |   وام

ساهمت مراكز اإلسعاف المجهزة في تسريع التعامل مع اإلصابات الناجمة عن الحريق

شخصاً أصيبوا 
ومتت 

معالجتهم 
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شخصاً تسلموا مقتنياتهم 
من نزالء الفندق 

 وحدات إطفاء من أبوظبي،
 الشارقة، عجامن،وأم القيوين
شاركت يف مكافحة الحريق

مراكز إطفاء تابعة 
للدفاع املدين شاركت 
يف عمليات املكافحة

3000

4

شخص تم إجالؤهم 
بسالم من الفندق  

بعد نشوب الحريق 

تم تشكيل 4 فرق مختلفة، 
األوىل لإلخالء والثانية 
للتدقيق عىل الغرف 

والثالثة لإلطفاء والرابعة 
لالقتحام والسيطرة ملنع 

انتشار النريان

مختلف  يف  حيوياً  دوراً  ديب  رشطة  لعبت 
حفظ  جانب  اىل  والدعم  املساندة  جوانب 
دون  والحيلولة  الجمهور  ومساعدة  األمان 
كانت  التي  الحشود  بني  تدافع   حدوث 

متواجدة يف املوقع

شكلت  املتطايرة  القطع 
عمليات  يف  أساسياً  تحدياً 
مكافحة الحريق ألنها كانت 
اىل  الحريق  بانتشار  تهدد 

مباٍن مجاورة

 % 80
من النزالء تم إخالؤهم خالل 20 دقيقة

  آثار الحريق في بهو «العنوان»  عودة الهدوء إلى محيط الفندق
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قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة 
الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة رئيس 
مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، إن دبي 
بقيادتها الحكيمــة وأبنائها ذوي الكفاءة، 
قدمــت للعالــم نموذجــاً فــي الكفــاءة 
والمهنية والجرأة واالبداع والتميز، خالل 
احتفاالتها بالعــام الجديد، حيث توجهت 
أنظــار العالم كله إليهــا، وتوقع الكثيرون 
مــن مســؤولي األمــن والدفــاع المدني 
فــي العالــم أن يلغــى واحد مــن أفضل 
االحتفاالت بهذه المناسبة، بسبب الحريق 
الذي نشب في فندق العنوان قبل ساعات 
قليلة من الموعد المقرر لالحتفاالت التي 

تم اإلعداد لها قبل أشهر، لكن دبي خيبت 
هذه التوقعات وأبهرت العالم مرتين في 
أقــل من 3 ســاعات، حيــث تمكن رجال 
الدفاع المدني واإلســعاف والشــرطة من 
التعامــل بمهنية عالية مع هــذا الحريق، 
الذي وقع في منطفة تمتلئ بمئات اآلالف 
من الجمهور، واســتطاعوا إطفاءه وإخالء 
كافة نــزالء الفنــدق بنســبة %100، في 
فترة قياســية لم تحدث في أي مكان في 
العالــم من قبل وبدون حالة وفاة واحدة، 
وتوفير غرف فندقية بديلة للنزالء وتهدئة 
روعهم.    دبي - البيان

بلــغ إجمالــي عــدد مســتخدمي النقــل 
الجماعي عشــية رأس السنة الميالدية في 
دبي، مليونا و859 ألفاً و320 مســتخدما، 
مقارنــة مــع مليــون و741 ألفــاً و845 
مستخدماً خالل رأس السنة الماضية. وقال 
ناصر بوشــهاب المدير التنفيــذي لقطاع 
االستراتيجية والحوكمة المؤسسية باإلنابة 
في هيئة الطرق و المواصالت في دبي، إن 
إجمالي عــدد ركاب المترو بلغ 822,212 
راكب في ليلة رأس الســنة 2016، مقارنة 
بنحو 763,974 راكب في الســنة السابقة، 
فيما بلــغ عدد ركاب تــرام دبي 31,057 
راكب في ليلة رأس الســنة، مقارنة بنحو 

22,104 راكب في احتفاالت 2015.
عــدد  إجمالــي  أن  بوشــهاب  وأوضــح 
الحافــالت المخصصــة لخدمــة الــركاب 
لحضور احتفاالت رأس الســنة 2016 بلغ 
280 حافلــة، وأن عــدد ركاب الحافــالت 
وصل إلــى 408,619 راكب في ليلة رأس 
بنحــو 374,208  مقارنــة  الســنة 2016، 
راكب في رأس السنة الماضية.أما مركبات 
األجــرة فقد وصل عــدد ركابها 549,903 

راكب والنقل البحري 47,529 راكب.

أعرب جمع من زوار دبي والســياح وعدد 
من شــهود العيان، عن إعجابهم الشــديد 
بسرعة االستجابة وحرفية األداء في تعامل 
األجهــزة المعنيــة فــي دبي مــع حادث 
الحريق الذي وقع في فندق العنوان داون 
تاون مساء أول من أمس، قبيل وقت قصير 

من احتفاالت رأس السنة الجديدة.
ولــم يمنع احتــراق جزء مــن واجهة 
الفنــدق قــرب دبــي مــول، اآلالف من 
الجمهــور والزوار مــن التوافد على مركز 
دبي مول لقضاء إجازتهم األســبوعية، او 
االســتمتاع باالجواء الساحرة لهذا المكان 
بإطاللتــه ونوافيره وموســيقاه  المميــز، 
ومطاعمــه المتنوعــة من كافــة المطابخ 
العالميــة، او للتبضع من اشــهر الماركات 
واالســتفادة من عــروض مهرجــان دبي 
للتسوق تحت سقف هذا المكان الفسيح.

فقــد كان اإلقبــال المتزايد، رغم قرب 
الشــاهد األول والتأكيد  الحــادث،  موقع 
الذي دحــض كل األقاويل، إذ بدأ اكتظاظ 
المــكان بالــزوار جليا منــذ الثانية ظهرا، 
واســتمرت الزيــادة مع امتداد ســاعات 
المحيطــة  الشــوارع  وامتــألت  النهــار، 
بالمركــز بالســيارات التي وقفــت تنتظر 
دورها للدخول إليه، والحصول على فرصة 

لموقف في أحد طوابقه المتعددة.

الــزوار  مــن  الكبيــر  اإلقبــال  وأحــدث 

والســائحين لزيارة المركــز، صعوبة بالغة 
أمام الجميع، وعلــى فريق «البيان» الذي 
توجه مبكرا للمتابعة، فالجميع كان يمارس 
يوم جمعة اعتيادي بالنسبة له، دون التأثر 
بأي حدث ســابق، حيث اعتاد الجميع من 
دبــي أن تكون أكبر مــن أي حدث، بدليل 
أن االحتفــاالت جرت كما كان مخططا له، 
بغــض النظــر عن الحريق الــذي لم يبعد 
كثيرا عــن مكان االحتفال، وهــو ما أكده 
آرثــر بيني وزوجته المقيمــان في اإلمارة 
منــذ 16 عاما، وقدما إلــى دبي مول يوم 
أمس للتبضع، رغم أنهما شــهدا احتفاالت 
رأس الســنة في نفس المــكان، وأكدا: لم 
نشــعر بالخوف في الحقيقة على أنفســنا 
ولــم نرتبك، كنا فقط نصلي لنزالء الفندق 
ورجال األمن واإلطفاء، لما رأيناه من جهد 
كبيــر فاق كل التوقعات، ســواء من ناحية 

حجــم العمل في ظل الزحام أو التنســيق 
وعمليات اإلخالء، وهو ما اعتدنا عليه من 
دبي، لذا لم يمنعنا اي ســبب من العودة 
إلــى هنا اليوم، ولم نفاجــأ بهذا الكم من 

الزحام.
وشــاركهما الرأي ارنكهاي باتني، الذي 
يعيش مع أســرته في دبــي منذ 22 عاما، 
حيــث نشــأ وتربى فــي اإلمــارة، وأتى 
مــع مجموعة من أصدقائــه لقضاء عطلة 
نهاية األســبوع ككل جمعة في دبي مول، 
ويقول: تعودنا أن نأتي للتزلج على الجليد 
كل أســبوع، وال أخفي أننــا أتينا أيضا من 
بــاب الفضول كي نرى آثــار الحريق، بعد 
الصور التي شــاهدناها امــس على مواقع 
التواصــل االجتماعــي، وفوجئنــا بأن كل 
األمور تجري بشــكل أكثر من طبيعي كأن 
شــيئا لم يكن، خاصة وأننا جميعا توقعنا 

أن يتوقــف االحتفــال امــس، إال أن دبي 
كعادتها أدهشــتنا جميعا وقدمت عروضا 
خرافية لأللعاب النارية، إذ لم نتوقف عن 
الهتاف والصــراخ أوًال إعجابــا بما يقدم، 
وثانيــا تحية لدبي على جهودها، كونها لم 

تتأثر بحادث عرضي مهما كان حجمه.

على جانب آخر، شهدت الواجهة والنافورة 
المائية إقباًال شــديدا منذ الخامســة عصرا 
لالســتمتاع بعروضها، فيما أعلن مســؤولو 
األمــن للجمهــور انــه تم إلغــاء العروض 
الفنية للنافورة حرصا على سالمتهم، خاصة 
أن كثيرا من معدات قوات الدفاع المدني 
ما زالت متواجدة في موقع الحريق، وهو 
ما دفع المسؤولين عن العروض إللغائها. 

وتعامــل مســؤولو األمن فــي المركز 

بحرفيــة شــديدة مع الجمهــور إلبالغهم 
بإلغــاء العــروض المائيــة، وهــو ما دفع 
الكثيريــن مــن الــزوار إلى تقبــل األمر 
بهدوء، رغم رغبتهم الشــديدة في متابعة 

العروض.
الدوريات  ومــن ناحية أخــرى أغلقــت 
األمنية في شــرطة دبي منطقة بوليفارد 
محمــد بن راشــد أمام حركة الســيارات، 
فيما ســمحت للمارة والمشــاة بالدخول 
والمقاهــي  بالمطاعــم  لالســتمتاع 
واإلطــالالت الخالبة في المــكان، خاصة 
أن المنطقــة شــهدت حضــورا الفتا من 
الســائحين والقائمين من خــارج الدولة، 
لالحتفال برأس السنة الميالدية في دبي، 
والذيــن أصروا على التواجد في المنطقة 
القريبــة من فنــدق العنــوان دبي مول 

اللتقاط الصور التذكارية.

■ زوار وشهود عيان يشيدون بجاهزية دبي في مواجهة الطوارئ    

لم يكن يتخيل دينيس ماالري المصور 
الصحفــي ذو الســبعة والثالثيــن عاماً 
وهو فــي طريقه بتكليف من «البيان» 
لتصوير احتفاالت رأس السنة الميالدية 
وعــروض األلعاب الناريــة في منطقة 
برج خليفة، أنه سيعيش مغامرة خطرة 
ستدفعه إلى التعلق بحبل خارج مبنى 
فندق العنوان المحترق لمدة ســاعتين 
يفصلــه عــن األرض 48 طابقــاً إلى أن 

وصل إليه رجال الدفاع المدني.

كان ماالري قد جهز عدة التصوير كاملة 
في شــرفة فندق العنــوان بالطابق 48 
فهــي أفضل موقع مطــل على األلعاب 
الناريــة التي ســتقام في بــرج خليفة 
عنــد منتصف الليــل، ومنذ الســابعة 
مساء جهز كاميراته وعدساته المختلفة 
اللتقاط أفضل الصور وإرسالها للجريدة 
فوراً عبــر جهاز الكمبيوتــر الخاص به 
الذي انتهى من توصيله وجلس يراقب 
المشــهد مع زميل آخر له قبل ازدحام 

المكان، وعند التاســعة والنصف مساء 
أخبــره زميلــه عن حريق فــي الفندق 

الذي يجلسان في شرفته.
قال ماالري: نظرت من كل الجهات 
لــم أر شــيئا حتــى شــاهدت الدخان 
يتصاعد مــن إحدى الجهــات، أخذت 
الكاميــرا علــى الفور وبــدأت التقاط 
الصــور للحريق، فيما اختفــى الزميل 
اآلخــر الــذي كان معــي، حيث حمل 

أغراضه وانســل يبحث له عن مخرج، 
تلــك الدقائــق التــي توقفــت خاللها 
اللتقــاط صــور الحريق حالــت بيني 
وبين المخرج الــذي تمكن زميلي من 
الخروج منــه وبقيت عالقا وحدي في 

الشرفة.
حاول في البدايــة االتصال بالدفاع 
بمكانــه فطلبوا  المدنــي وإخبارهــم 
منــه البقاء حيث هو لحيــن وصولهم 
بــكل من  إلنقــاذه، وواصــل االتصال 
يعرفهــم ليخبرهــم أنــه فــي الطابق 
الثامن واألربعين من الفندق لعل أحدا 
ما يوصل رسالته لمن يمكنه مساعدته، 
ثم فكر على الفور أن وســائل التواصل 
االجتماعــي باتت ســريعة جداً بحيث 
يمكــن تناقــل األخبار عبرها بشــكل 
يوفر عليــه الوقت فوضع صورته على 
الفيســبوك وكافــة المعلومات وطلب 

المساعدة، وانتظر.
تكاثر الدخــان وظل دينيس يواصل 
الدعاء إلى أن وجد خارج الشرفة حبًال 
خاصاً بالصيانة فتمسك به وربطه حول 
خصــره ووقــف على قطعــة حديدية 
صغيــرة وانطلق خارج الشــرفة إال أن 

الحبل لألســف لم يبعده ســوى عدة 
أمتــار، فلــم ييــأس وواصــل االتصال 

بالدفاع المدني حتى رأوه وأنقذوه.

أضــاف مــاالري: لــم أفكــر باالرتفاع 
والخــوف مــن الحبــل، كل مــا كنت 
أفكــر فيــه كيــف أخــرج مــن هــذا 
الحريق  الموت في  المكان وأتحاشــى 
أو االختنــاق بالدخان، ولــم أيأس إلى 
أن وصــل إلي رجــال الدفــاع المدني 
ووضعــوا لي األكســجين وانزلوني عبر 
الساللم التي لم أكن أتمكن من النزول 
عبرها لوال األكسجين ومساعدتهم، كما 

أسقوني الماء وكم كنت بحاجة له.
بعد أن التقط أنفاســه، التقط أيضا 
الفيسبوك  صورة لنفسه ووضعها على 
من جديــد ليطمئن الجميــع، وواصل 
بعد نصف ســاعة من إنقــاذه التقاط 
صــور األلعــاب النارية وإرســالها إلى 
«البيان»عبــر كمبيوتــر أحــد الزمالء، 
حيــث فقــد أجهزتــه ومعداتــه فــي 
الحريق، لكنه لم يفقد صبره وإصراره، 

ورجع بصور مميزة وجميلة.

أعرب عدد كبير من السائحين العرب 
واألجانب، عن حرصهم على التواجد 
ســنويا في دبي لالحتفال بالفعاليات 
الكثيرة التي تنظمها اإلمارة، وأشــار 
راي، وهــو مواطن كندي وأحد نزالء 
في فنــدق العنــوان وقــت حدوث 
الحريق، انه ســعيد جدا بردة الفعل 
االحترافية فــي التعامل مع الحريق، 
معربــا عن ثقتــه الكبيرة في قدرات 
اإلمارة، خاصة أن الحدث كان ضخما 
إال انه تمت الســيطرة عليه بســرعة 

فائقة لم يكن يتخيلها، خاصة طريقة 
اإلخــالء والتعامل مع ســالمة الناس 

قبل كل شيء. 
أحمــد  المغربــي  الســائح  وأشــار 
بــن كيران، إلــى انه يقــدر كثيرا ما 
تقدمه دبــي لزوارها وهو ما يجعله 
حريصــا علــى التواجد فيها بشــكل 
دائــم، وأكــد أن ما حــدث من ردة 
فعل ســريعة واحترافية، يؤكد هذه 
الثقة الالمتناهية في قدرات اإلمارة 

التنظيمية والتأمينية. 

■ ناصر بوشهاب■  سلطان بن سليم

كعادتهــا عادت وأوفت وأبهــرت العالم، 
ليــس باحتفائها، واحتفالهــا بمقدم العام 
الجديــد، وإدخــال الســرور إلــى نفوس 
البشــرية بالعــروض في أكثر مــن مكان، 
بل بالدرس العظيم، الــذي قدمته للعالم 
علــى الهواء مباشــرة، حيــن وقع حادث 
عرضي في توقيت صعب، إذ شــب حريق 
كبير فــي واجهة أحــد الفنــادق الواقعة 
فــي محيــط االحتفاالت، التــي احتضنت 
عشــرات اآلالف من البشــر، فــي محيط 
أعلى بــرج في العالم وهو بــرج خليفة. 
الحــادث في حد ذاتــه وارد الحدوث في 
أي مــكان نتيجة أي خطأ بشــري أو فني، 
لكــن التحدي فــي تداعيــات حريق كبير 
نشــب في فندق كبير بطوابقه المتعددة.

ما حدث ليلة رأس الســنة ســيبقى عالقاً 
فــي األذهان، أحداث برهنت على حرفية 
رجال األمن واإلنقاذ واإلسعاف واإلطفاء، 
بــدا كل شــيء كأنــه ضرب مــن الخيال، 
حريــق كبير في مكان يعج باآلالف، الكل 
اســتثنائياً،  فرح وســعيد، وينتظــر حدثاً 
وفجــأة وأمام الماليين، الذين كانت تنقل 
العربيــة  والفضائيــات  األعــالم  وكاالت 
والعالمية استقبالهم الحدث الكبير، يشب 
حريق في واجهة فندق بالقرب من محيط 
الحدث قبــل االنطالق بســويعات قليلة، 
واعتلــت النيران حتى ظن مــن يراها أن 
ضحاياها ســيكونون بالمئات، وأن كل ما 
أعــد من أجــل الليلة قد التهمتــه النيران 
في دقائق، ولكن خابت الظنون، وصدقت 
اإلرادة والعزيمــة، حيــن تمكنت جهات 
األمن مــن إخالء المــكان بنجــاح فائق، 
وحينما أصبح كل شــيء تحت الســيطرة، 
أعلنت الجهــة المنظمة إقامة االحتفاالت 
عند بــرج خليفة، وســائر األماكــن التي 
أعــدت للفــرح. وكأن الســلطات كانــت 
على موعد لعمــل بروفة حية على الهواء 
مباشــرة، في إظهار مقدرتها في التعامل 
مع الطوارئ، وتؤدي أدوار البطولة وتعلن 
العالم  الحــدث لصالحها، ويصفــق  نهاية 

أجمع لدبي محمد بن راشد آل مكتوم. 
نعم، النجاح والتميز اللذان تتمســك بهما 
جهات تتفانى في ســالمة الناس، وأخرى 
تعمل على إنقاذهم، وإعالم شفاف يقدم 
المعلومــة في لحظتها بمنتهى الشــفافية 
والصراحــة والوضــوح، فليــس هناك ما 
تخفيه، فكان المكتــب اإلعالمي لحكومة 
دبــي فاعالً يقدم ما لديه، ولم تكن هناك 
حاجة للقيل والقال، ومزايدات ربما يزايد 
بهــا البعض. هكذا هي دبي ســتبقى على 
الــدوام «دانــة الدنيا»، أطفــأت الحريق 
العيــون، وأبهجت  المبنــى، وأبهرت  في 
القلوب، وأسرت النفوس، واحتفلت وسط 

دهشة العالم وإعجابه.

■ دينيس ماالري
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بحث اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام 
لشــرطة دبي، مع وفد مــن الهيئة الوطنية 
والكــوارث،  واألزمــات  الطــوارئ  إلدارة 
برئاســة الدكتــور جمال محمد الحوســني، 
المدير العام آلية تنسيق وتوحيد إجراءات 
التعامــل مع حــاالت الطــوارئ واألزمات، 
واســتعداد الجانبيــن لتبــادل الخبرات في 
مجــال التخطيط إلدارة الطــوارئ، ووضع 
اســتمرارية األعمال في مختلف  متطلبات 
المؤسســات الحيوية بالدولــة، إضافة إلى 
واإلجراءات  والسياســات  الجهود  تنســيق 
الوطنيــة ألغراض الجاهزيــة والتعاون في 
إدارة األزمات والطوارئ، وذلك وفق أعلى 

معايير التميز، التي تنشــدها الدولة، ضمن 
منظومة وطنية، تســهم في حماية األرواح 
والممتلــكات وتعزيز إمكانــات الدولة في 

مواجهة الطوارئ واألزمات.
حضر اللقــاء ناصر محمــد اليماحي، مدير 
الجماهيــري،  والتواصــل  اإلعــالم  إدارة 
وخليفــة عبــد اللــه العليلي، مديــر إدارة 
المراكــز المحليــة، وعلي عبيد الفالســي، 
مدير مركز دبي، وهاشــم محمد الهاشمي، 
مدير مكتب المدير العام، ويوسف الشرع، 
مسؤول العالقات العامة واإلعالم في مركز 
دبي.   دبي - البيان 

حضر الشــيخ الدكتور منصــور بن طحنون 
بــن محمد آل نهيان حفل االســتقبال الذي 
أقامه محمد سلطان باليازية بمناسبة زفاف 
نجلــه عبداللــه إلــى كريمة ســالم محمد 
النيــادي. كمــا حضــر الحفل - الــذي أقيم 
بميــدان االحتفــاالت بــأرض المعارض في 
العيــن أمــس - عدد مــن وجهــاء القبائل 
وكبــار المســؤولين والشــخصيات وضباط 
القوات المسلحة والشرطة وجمع كبير من 
األهــل واألصدقــاء. تخلل الحفل مشــاركة 
الفرق الشــعبية بعــروض وأهازيج منوعة 
الفلكلورية  التراث اإلماراتي واللوحات  من 
ابتهاجاً بهذه المناسبة.  العين- وام

أكــدت وزارة الداخلية، ممثلة في القيادة 
العامة لشــرطة أبوظبي، أنــه يحظر على 
هواة الصيد بالصقور تدريب طيورهم في 
المنطقة المحيطة بمطار أبوظبي الدولي، 
ومطــار العيــن الدولي، وذلك للســالمة 
العامة. ونشــرت الداخلية على موقها في 
تويتر، ومواقع التواصل االجتماعي خريطة 
بالمواقع المحيطة بمطاري أبوظبي والعين 
الدوليين، التي يحظر تدريب الصقور فيها، 

بهدف تحقيق السالمة العامة.

العطــاء إرســال  زايــد  قــررت مبــادرة 
مستشــفى تطوعي متحرك إلى السودان، 
لتقديــم خدمــات تشــخيصية وعالجيــة 
وجراحيــة ووقائية للفئــات المعوزة من 
األطفال والمسنين، وذلك في إطار حملة 
العطاء لعالج مليون طفل ومسن اإلنسانية 
إماراتييــن  أطبــاء  بإشــراف  العالميــة، 
وســودانيين متطوعيــن، وبالشــراكة مع 
المستشفى الســعودي- األلماني وجمعية 
دار البــر، والجمعية الســودانية للتطوع، 
ومركز اإلمارات للتطوع في نموذج مميز 

للعمل اإلنساني المشترك.

التطوعــي  المستشــفى  إرســال  ويأتــي 
المتحرك إلى السودان استكماالً للمبادرات 
اإلنســانية لزايد العطاء، منذ تدشينها عام 
2002، التي اســتطاعت أن تصل برسالتها 
اإلنســانية لما يزيد علــى 3 ماليين طفل 
ومسن، وإجراء ما يزيد على 7000 عملية 

قلب في مختلف دول العالم.
ويشــرف على المستشــفى اإلماراتي- 
الســوداني التطوعي المتحــرك نخبة من 
كبار األطبــاء والجراحين، لتقديم خدماته 

التخصصيــة للفئات المعــوزة في نموذج 
مميز للعمل والعطاء اإلنساني.

ويضم المستشــفى المتحرك 15 سريراً 
وأقساماً للرعاية الصحية األولية، والعناية 
الطارئة والجراحة، ومعدات تعقيم أدوات 
طبيــة، ووحدات رعاية مكثّفــة وللرعاية 

المتوســطة أو االنتقاليــة وللرعاية الدنيا 
وصيدلية، إضافة إلى مختبر وقســم أشعة 
وقســم صيانــة ووحــدة لتوليــد الطاقة، 

وإمدادات طبية ذات أجل محدد.
وســيعمل المستشــفى المتحــرك في 
المحافظــات الســودانية، لدعــم جهــود 

التطوعية،  الطبيــة  المخيمــات اإلماراتية 
التي تلقى إقبــاًال كبيراً من مختلف فئات 
المجتمع من المرضى األطفال والمسنين.

وقــال جراح القلــب اإلماراتي الدكتور 
عادل الشــامري الرئيس التنفيذي لمبادرة 
زايــد العطاء، إن المبادرة تعد األولى من 

نوعها في القارة األفريقية، مشيراً إلى أن 
المستشــفى المتحرك ســيبدأ العمل فيه 
قريباً، وســيقدم نقلة نوعيــة في البرامج 

اإلنسانية العالجية للفقراء.

التشــخيصية،  الخدمــات  نوعيــة  وعــن 
التي ســتقدم من خــالل المستشــفى قال، 
إنهــا تشــمل غالبية الفحوصــات والتحاليل 
المخبريــة وفحوصات القلب، التي تشــمل 
الفحــص التلفزيوني ثالثــي األبعاد واختبار 
الجهــد وتخطيط القلــب، إضافة إلى فحص 
وظائــف القلب والرئة وغيرها من التحاليل 
والفحوصات، التي ســتجرى بإشراف كوادر 
طبيــة متخصصة، الفتــاً إلــى أن الخدمات 
العالجيــة التي ســيتم توفيرهــا ،من خالل 
المستشــفى تشــمل كل التخصصات الطبية 
القلبية لألطفال والكبار من عمليات قسطرة 
وعمليــات قلب مفتوح في جراحات القلب 

الخلقية وزراعة الشرايين والصمامات.

 أشــار هشــام الريــدة رئيــس الجمعيــة 
السودانية للتطوع إلى أنه سيتم التدشين 
فــي  المتحــرك  للمستشــفى  الرســمي 
فعاليات رســمية، بحضــور نخبة من رواد 
العمل اإلنســاني والطبي التطوعي، مثمناً 

جهــود مبادرة زايد العطاء والمستشــفى 
الســعودي- األلماني، وجمعيــة دار البر، 
ورابطة أطبــاء اإلنســانية ورواد األعمال 
االجتماعييــن في مجــال العمل التطوعي 

الطبي اإلنساني في مختلف دول العالم.

وثمــن مبــادرة حملــة العطاء اإلنســانية 
العالمية ومشــروع المستشــفى المتحرك، 
الذي ســيقدم نقلة نوعية في مجال العمل 
الطبــي التطوعي، إلى جانب تنظيم العديد 
من الملتقيــات المعنية فــي مجال العمل 
اإلنســاني، وأشــار إلى أن المئــات األطباء 
بــادروا باالنضمــام إلــى الفريــق الطبــي 
التطوعي للعمل في المستشــفى المتحرك 
والمسنين في مهامه اإلنسانية في السودان.  
وأكد أن المستشفى المتحرك سيشرف عليه 
متطوعون،  وســودانيون  إماراتيــون  أطباء 
وسيقدم إضافة كبيرة في مستوى الخدمات 
المقدمــة للمرضى وباألخــص الفقراء من 
األطفال والمسنين من القانطين في القرى 
والمحافظات نظــراً لما يقدمه من خدمات 
تخصصيــة، من خــالل التجهيــزات الطبية 
الدقيقة، التي ســتمكن األطباء والجراحين 
من تقديم أفضل الخدمات المجانية للفئات 
المعوزة، وفق أفضل المعايير العالمية وفي 

أماكن تواجدهم.

شــارك 40 طالبــاً وطالبــة فــي البرنامج 
العلمي لجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم 
لألداء التعليمي المتميز، ونفذ مؤخراً في 
أكاديمية االتصاالت على مدار أربعة أيام 
الفصلية األولــى، وقدموا  خالل اإلجــازة 
نماذج هندســية لتوليد الطاقــة النظيفة، 
ودرســوا كيفيــة عملها وحســاب الطاقة 
المســتهلكة مع إعطــاء المجــال إلضافة 
إبداعاتهــم الخاصــة عــن طريــق تعديل 
النماذج وربطهــا بالحياة اليومية، وجعلها 
أكثر ذكاء وأكثر إنتاجية، بحسب ما أفادت 
به فاطمة الجابري مســؤولة البرنامج في 

الجائزة.
وأوضحــت الجابــري، أن البرنامج ركز 
علــى مصــادر الطاقــة النظيفــة، وكيفية 
الطلبــة  لتعريــف  وجــاء  اســتخداماتها، 
بأهميــة الطاقــة النظيفــة فــي حياتهم، 
والفــرق بين مصادر الطاقة النظيفة وغير 
النظيفــة، وتأثيرها علــى البيئة، وتعرف 
الطلبة على الشق العلمي والهندسي وراء 

توليــد الطاقة بشــكل نظيــف وآمن على 
البيئــة، مــع إمكانية إضافــة التكنولوجيا 
لزيادة كفاءتها، من شــأنها أن توفر مناخاً 

أفضل لنا ولألجيال القادمة.

وجاءت الحقيبة التعليمية متضمنه كيفية 
قيــاس الطاقة والمولــد الكهربائي وطاقة 
الريــاح وتطبيقاتهــا المختلفــة والطاقــة 

الهوائيــة، وحرصت  الشمســية واألنظمة 
المشــكالت  الجائــزة على مهــارات حل 
الشــعور  وغــرس  المنطقــي،  والتفكيــر 
المجتمــع،  تجــاه  البيئيــة  بالمســؤولية 

ومهارات  القادمــة،  األجيــال  ومســتقبل 
االبتــكار والتفكير اإلبداعــي، إضافة إلى 
ربــط العلــوم والهندســة بالتكنولوجيــا 

والبرمجة.
كمــا خضــع الطلبــة لبرنامــج تطوير 
المهارات الشخصية والقيادية في المخيم 
التجــارب والتحديات، من أجل  لمختلف 
اكتشــاف مواطــن القــوة والضعــف في 
شــخصيتهم، إضافــة إلــى رفــع القدرات 
وتم  والقياديــة،  الشــخصية  والمهــارات 
المهارات الشخصية  اختيار برنامج تطوير 
والقياديــة، وفــق أعلــى المعاييــر، وقد 
تــدرب المتدربون على اكتشــاف مســار 
حياتهــم، من خالل تحديــد مجال حياتهم 
وفــق منظمــة Holland code، وتعرفوا 
على التخصــص الجامعي المناســب لهم، 
والوظيفة المناســبة، وأيضــاً تعرفوا على 
اللقب والصفة، التي يطمحون إليها، الذي 
يعد من ضمن اإلرشاد األكاديمي والمهني 
للطلبــة، وتحقيق التوازن فــي الحياة من 
خالل وضع 5 أهداف لـ5 جوانب أساســية 
في حياتهــم، والجوانب الصحية والثقافية 
واإليمانية واالجتماعية، إضافة إلى التركيز 

على مهارات االتصال والتواصل.
وذكرت الجابري، أنه تم التركيز على 
رفع القدرات العقلية للطلبة، من خالل 
إثارة التحدي والمنافســة مع المدرب، 
الــذي قــدم لهــم ألعــاب ذكاء ذهنية 
ولغويــة وبصرية وحركيــة، والذي يعد 
من ضمن الــذكاءات المتعددة، وتعزيز 
مهارات العمل الجماعي، من خالل اليوم 

المفتوح.

أوضحــت فاطمة الجابري أنــه تم تحديد 
شروط خاصة بقبول الطلبة، على أن يكون 
الطالــب من مواطني الدولــة، وأن يكون 
المرشح طالباً في أحد الصفوف من الرابع 
إلى الســادس، إضافة إلى إرفاق ما يثبت 
موهبتــه، وقد يكون المرفــق الدال على 
الموهبة رسالة تزكية من المدرسة أو أحد 
المراكز المنتسب إليها الطالب أو الحصول 
على مراكز متقدمة في إحدى المسابقات 
أو المنافســات وغيرها، واجتيــاز اختبار 
القــدرات العقلية، والحصــول على درجة 
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عندما يعتاد اللصوص على السرقة، يتحول 
أي  شــيء  يقع  في مرمى عيونهم هدفا 
أليديهــم ، ثمينــاً كان أو رخيصاً، خصوصا 
اولئــك الذيــن امتهنــوا هــذه الجرائــم، 
وصارت شــغلهم الشــاغل، بصرف النظر 
عن الدافع الذي يقف وراء هذا الســلوك 
اإلجرامــي الذي قــد يكون الغــرض منه 
الحصــول علــى مــال، أو ال يتجــاوز عن 
كونه  نزعة عدوانية  في جينات الشــخص 
الذي يمارســه، وإال ما الذي يدفع شابين 
خليجيين، عاطلين عن العمل، إلى ســرقة 
3 كالب بوليسية من متجر متخصص لبيع 
الحيوانــات األليفــة في منطقة البرشــاء، 
وإهدائها لصديقتهمــا؟ الطريف في هذه 
الســرقة، أن اللصين، يبدو انهما  مخلصان 
لصديقتهمــا،  إذ لم يكتفيا بســرقة هذه 
الــكالب البالغ ثمنهــا 30 الف درهم، بل 
ســرقا لها 3 أكياس أطعمة خاصة بها، ربما 
ألنهمــا ال يريدانهــا أن تحمل عناء البحث 
عــن غذاء لهــذه »الهدية«، التي ســلمتها 
للشرطة بعد يومين من الحادثة، بموجب 

بالغ من صاحب المحل.

وقالــت النيابة العامة فــي حيثيات هذه 

القضية التي نظرتها هيئة محكمة الجنايات 
فــي دبــي  الخميــس  إن اللصين، ســرقا 
باســتخدام أداة حديدية 3 كالب بوليسية 
من نوع »جيرمن« بقيمة 30 الف درهم ، 

وثالثــة  أكياس أطعمة خاصة بها ، وخزنة 
حديديــة فيهــا 2000 درهــم  مــن محل 
يبيعها في منطقة البرشــاء، بعد أن كسرا 
الواجهة الزجاجية له، باســتخدام الســالح 
المذكــور، واســتوليا علــى المســروقات 

الموصوفة.
وبيَّنت إن الشــرطة ألقت القبض على 
المتهمين في شــقة صديقتهمــا بعد نحو 
يوميــن من الواقعــة، و اعترفا لها  بتنفيذ 
الجريمة من خالل كسر الواجهة الزجاجية 
كانــت  التــي  األداة  باســتخدام  للمحــل 

بحوزتهما.
من جانبها شهدت صديقة المتهمين 
، في التحقيقات ، أن المتهمين حضرا 
إلى مقر سكنها الواقع في مدينة دبي 
لالســتثمار، في شــهر اكتوبر الماضي، 
وبحوزتهما 3 كالب بوليسية، واهدياها 
اياهــا، فقبلتهــا بدافــع الصداقة التي 
تجمــع بينهم، مضيفة انــه بعد مرور 
يوميــن علــى تلقيها الهديــة تفاجأت 
بالشرطة تطرق باب شقتها، لتكتشف 
أن هــذه الــكالب مســروقة من أحد 

المحالت.

ناقــش اللــواء الدكتور عبد القــدوس عبد 
الــرزاق العبيدلــي مســاعد القائــد العام 
لشــؤون الجودة والتميز في شــرطة دبي، 
خالل ورشــة عمل مع رؤســاء ومســؤولي 
معايير التميز، وفرق العمل على مســتوى 
شــرطة دبي، االســتعدادات للمشاركة في 
برنامج دبي لألداء الحكومي المتميز 2016، 
وذلــك في قاعــة حمدان بــن محمد بمقر 
القيادة العامة، بحضور العميد أحمد محمد 
رفيع، مدير اإلدارة العامة للموارد البشرية، 
والعقيد الشيخ محمد عبد الله المعال مدير 
اإلدارة العامــة للجــودة الشــاملة، ونائبه 
المقدم عبد الله حسن مطر الخياط، وعدد 

من الموظفين.
وأثنى اللواء العبيدلي على الجهود، التي 
يبذلها أفراد شــرطة دبي، وفرق العمل في 
الحرص على التمييز في العمل، والمنافسة 
على الجوائز، مشــيراً إلى أن معالي الفريق 

ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشــرطة 
س وغرس  واألمــن العام بدبي، هــو من كرَّ
الحــرص علــى التميــز فــي عمل شــرطة 
دبي، مشــدداً في الوقــت ذاته على أهمية 
المحافظة على تميز شــرطة دبي والحصول 

على الجوائز.
وناقش اللواء العبيدلي أجندة اســتعداد 
برنامــج  فــي  للمشــاركة  دبــي،  شــرطة 
المتميــز 2016،  لــألداء الحكومــي  دبــي 
ومســؤوليات ومهــام فرق معاييــر التميز 
في إعــداد وتحديــث معلومات مســودة 
الترشــح، وتسليمها إلى إدارة برامج التميز 
المؤسســي، وتجهيز وترتيب كل المرفقات 
واإلثباتــات. كما بحث مع المشــاركين في 
الجلســة المنهجيــات ونتائــج المراجعات، 
وسياســات متطلبات المعايير ذات العالقة 
بالتنسيق مع إدارة التخطيط االستراتيجي، 
ونتائــج مؤشــرات أداء التميــز الحكومي، 
وفــق القالــب المعتمــد مــن إدارة تقييم 
األداء المؤسســي، والمقارنــات المرجعية، 

ومؤشرات الرأي واألداء.
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إذا كنــت مــن طلبــة الصــف الثاني عشــر 
الراغبيــن فــي حجــز مقعد في مؤسســات 
التعليــم العالــي الحكومية العام الدراســي 
المقبل، فاحــذر من عدم الوفاء بالمتطلبات 
الالزمة، التي تجعل طلبك ال يتم النظر فيه، 
وبالتالــي تفقــد فرصتك فــي الحصول على 

مقعد العام الدراسي المقبل.
ويعــد تجاوز امتحان قياس الكفاءة التربوية 
في اللغة اإلنجليزية «سيبا اللغة اإلنجليزية» 
أحد أهم شــروط حجز مقعد في الجامعات 
الحكومية، حيث أكدت وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي أن تجــاوز الطلبة المتحان 
«ســيبا اللغة اإلنجليزية»، يؤهلهم لاللتحاق 

بمؤسســات التعليم العالي الحكومية، التي 
تشــمل جامعة اإلمارات العربيــة المتحدة، 
كليــات التقنيــة العليا، جامعــة زايد، معهد 
أبوظبــي  التطبيقيــة، معهــد  التكنولوجيــا 
للتعليــم والتدريب المهنــي، كلية اإلمارات 
للتطويــر التربوي، جامعة خليفة، إضافة إلى 

جامعة محمد الخامس أكدال.
وبينــت الــوزارة أنــه في حال عــدم تأدية 
الطالب المتحان «سيبا اللغة اإلنجليزية»، لن 
ينظــر في طلب التحاقه من قبل مؤسســات 
التعليــم العالــي الحكوميــة أو بالبعثــات 
الخارجية علــى نفقة «وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي».

وأشــارت الوزارة إلى أنه انطالقاً من أهمية 
هذا االمتحــان، فإنه أتاحت للطلبة فرصتين 
لتجاوزه، حيث يعقد االمتحان األول في 27 
من شــهر فبراير 2016، فيما يعقد االمتحان 
الثانــي فــي 30 أبريل 2016، علــى أن يتم 
احتســاب الدرجــة األعلــى للطلبــة، الذين 

دخلوا االمتحانين.
ولفتــت الــوزارة إلــى حرصها علــى تنفيذ 
برنامج اإلرشــاد األكاديمــي للطلبة في كل 
إمــارات الدولــة، بهــدف توعيــة وتعريف 
الطلبــة وأولياء األمــور بالمختصين بعملية 
القبــول والتســجيل في مؤسســات التعليم 
التعليميــة  والفــرص  والبرامــج  العالــي، 

المتاحــة للطلبــة في الجامعــات والمعاهد 
الحكوميــة، إضافة إلــى المعلومات الخاصة 
بامتحان (السيبا)، وشــروط القبول، وكيفية 
تعبئــة طلب االلتحــاق اإللكتروني. الوزارة 
بطبيعــة عملهــا تحــرص دوماً علــى توعية 
الطلبة بالمتطلبات الضرورية ،للحصول على 
المقعــد الجامعي المأمــول، لضمان اإليفاء 
بهذه الشروط، التي تضعهم على عتبة صنع 
المستقبل من دون منغصات نقص المعرفة، 
وال سيما أن «السيبا» ضرورة قصوى للطلبة 
الستيعاب وفهم المواد الدراسية التخصصية 
فــي مرحلــة التعليــم العالــي، فضــالً عن 
ضرورات البحث العلمي.    أبوظبي – البيان

حــددت هيئة االمارات للهويــة واجبات صاحب بطاقة الهويــة والتي يجب عليه 
االلتزام بها وذلك بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، وفي ضوء ما جاء بالقانون 
اإلتحادي رقم 9 لســنة 2006 في شــأن السجل الســكاني وبطاقة الهوية والئحته 

التنفيذية، حيث يجب على صاحب بطاقة الهوية مراعاة ما يلي: 
أو  يمحــو  أو  يعبــث  أال   -
يعدل أو يشوه بطاقة الهوية

- أن يحمــل بطاقــة الهوية 
فــي جميــع األوقــات وأن 
يبرزها حال طلبها منه طبقا 

للقانون
بالمواعيــد  يلتــزم  أن   -
القانونيــة  واإلجــراءات 
أو  إســتبدال  أو  لتجديــد 

تسليم البطاقة
- أن يخطر اإلدارة المختصة 
بالهيئــة بــأي تغييــر فــي 
تتضمنهــا  التــي  البيانــات 

بطاقة الهوية خالل شهر من تاريخ حدوث واقعة التغيير.
- أن يخطــر الهيئة من خالل مراكز التســجيل التابعة خالل ســبعة أيام من تاريخ 

العلم بحدوث هذا الفقد وعليه
- التقدم بطلب الستخراج بدل فاقد لها وسداد الرسوم المقررة مرفق به تعهد بأن 

البطاقة غير مرهونه أو محجوزة لدى أية جهة.
- فــي حالة تعرض بطاقــة الهوية للتلف الكلي أو الجزئي بحيث تصبح غير صالحة 
لالســتعمال أن يخطــر أقرب مركز للتســجيل بواقعة التلف خالل ســبعة أيام من 
تاريخ العلم بحدوثه وعليه التقدم بطلب الســتخراج بدل تالف لها وسداد الرسوم 

المقررة.
- ال يجوز لصاحب أو حامل بطاقة الهوية رهن أو حجز البطاقة لدى أي جهة كانت 

إال بناء على قرار أو حكم قضائي صادر من محكمة مختصة.
- على كل من يعثر على بطاقة هوية ليس له الحق في حيازتها قانونا أن يســلمها 

فوراً إلى أقرب مركز للتسجيل أو أقرب مركز شرطة.
- علــى كافة حاملي بطاقة الهوية ضرورة التقيد واإللتزام بما ورد بالتعميم أعاله 
والعمــل بموجبــه ويتحمــل ولي األمر أو من ينــوب عن صاحــب البطاقة قانوناً 
مسؤولية تنفيذ الواجبات المشار إليها.            أبوظبي – البيان

الرياضة هي أســلوب حيــاة، وعادة يومية 
لجابر الجابري رئيس قســم إدارة المرافق 
بمجلــس أبوظبــي الرياضي، حيــث ارتبط 
بهــا منــذ الصغر، وزاد شــغفه وحبــه لها، 
بعدما التحق بالعمل في إحدى المؤسسات 
الرياضيــة الكبــرى باإلمــارة، لتصبح اليوم 
بالنســبة له، أحد أدوات النجاح في الحياة 

العملية.
وال يعني نهاية الدوام اليومي في العمل، 
بالنسبة لجابر الجابري، الذهاب إلى المنزل 
والراحة، وإنما هو بداية لمرحلة من تجديد 
النشــاط، حيث يحرص بصفــة يومية، على 
ممارسة بعض األنشطة الرياضية، من خالل 
عضويته فــي األنديــة الصحيــة بأبوظبي، 
باإلضافــة إلى ذلك، فإنــه يمتلك في منزله 
صالــة «جيــم» صغيرة، يعمل علــى القيام 

ببعض التدريبات اليومية بها.

ويرى الجابري أن الرياضة تعد من العناصر 
األساسية للنجاح في العمل، فالتعود على 
ممارسة أنشــطة رياضية، حتى وإن كانت 
خفيفة، بشــكل يومي، من شأنه أن يسهم 
في تجديد النشــاط، وزيــادة التركيز في 
العمل، وخلق طاقة إيجابية، تعود بطبيعة 
الحال على تجويد العمل وتطوير وتحسين 

األداء بشكل مستمر.
ويقــول: «أحــرص علــى االبتعــاد عن 
العادات الســلبية خالل قضــاء يومي بعد 

نهايــة الدوام، ومنها، على ســبيل المثال، 
الجلوس وقتــاً طويًال أمــام التلفاز، فمثل 
هذه العادات الســلبية، تعد ســبباً رئيساً 
في زيادة معدالت البدانة بين أبنائنا، لذا، 
أنصح كل رب أسرة بتوفير برنامج رياضي 
متكامل ألبنائه، يسهم في تنشئتهم تنشئة 

صحية خالية من األمراض.
 ويعتبر الجابري أن ممارسة الرياضية، 
تنعكس فوائدها بشــكل كبيــر على عدة 

قطاعــات الدولة، فالرياضة ســتؤدي إلى 
انخفــاض معــدالت اإلصابــة باألمــراض 
المختلفــة، الناتجــة عــن البدانــة، مثــل 
الســكري، بما يســهم في توفيــر نفقات 
العــالج فــي المستشــفيات مــن هــذه 

األمراض، ويعود إيجاباً على المجتمع.

ويقــول: «الدولــة، وبتوجيهــات قيادتها 

الرشيدة، توفر العديد من البرامج الهادفة 
والســاعية إلى نشــر ثقافــة الرياضة بين 
مختلف أفــراد المجتمع، كما تمتلك أيضاً 
بنية تحتيــة رياضية فريدة من نوعها، من 
شــأنها أن تحفز مختلف أفــراد المجتمع 

على ممارسة الرياضة.

ومثلمــا تعتبــر الرياضة بالنســبة لجابر 

الجابــري أســلوب حياة، فإن الجلســات 
العائلــة هــي جــزء ال يتجزأ مــن حياته 
اليومية، خاصة في العطالت األســبوعية، 
حيــث يتجمــع جميع أفراد األســرة في 
أجــواء عائليــة فريــدة، تعكــس عادتنا 
وتقاليدنــا، فبهــا نعزز عالقتنا األســرية، 
كمــا أنه في خضم هــذه الحياة اليومية، 
ال ينســى أيضاً األصدقاء، فهناك جلسات 

معتادة تجمعهم بشكل دوري.

أسدل الســتار على فعاليات الدورة الثالثة 
للمخيــم الوطني للتــراث «البيت متوحد» 
والــذي أقيم فــي المنطقــة الغربية خالل 
الفتــرة مــن 19 ـ 31 ديســمبر بمشــاركة 
واســعة مــن طــالب وطالبــات المدارس 

الحكومية والخاصة على مستوى الدولة.
 وبذل متطوعو المخيم الوطني للتراث 
جهــوداً كبيرة ومقدرة في توصيل رســالة 
المخيم إلى الطالب ورسخوا في وجدانهم 
مــدى الترابط والحــب الــذي يجمع بين 
شــعب اإلمــارات وحرصهم علــى تقديم 
فعاليات شــاملة تغطي األنشــطة التراثية 
المختلفــة التي عاشــها األجــداد وصنعوا 
من خاللها التاريخ المشــرف لكل إماراتي 

وعربي.

ومن أبرز العناوين الالفتة لمخيم هذا العام 
هو إصــرار الطالب راشــد الطنيجي الذي 
يبلغ من العمر أحد عشــر عاما وهو أصغر 
متطــوع عمل في المخيم على المشــاركة 
الفعالة وحماســته في دعــوة الطالب إلى 
والمســابقات،  األنشــطة  فــي  االنخــراط 
وحضهــم علــى اســتثمار أوقــات فراغهم 
فيما يطور مهاراتهم الحياتية ويســهم في 
إعدادهم للعــودة للمدارس بروح جديدة 

وحماس وإقبال على الدراسة. 
ويؤكد راشد الطنيجي إن مركز أبوظبي 
التقنــي والمهني يقوم  للتعليم والتدريب 
بدور كبير في نشر التعليم التقني والمهني 
بمختلــف إمــارات الدولــة، ممــا جعــل 
مؤسســاته التعليمية اإلعداديــة والثانوية 
والجامعيــة هدفاً له وللشــباب، حيث إن 
المستقبل في هذا النوع من التعليم، الفتا 
إلــى أن مبادرة «فزعــة» للعمل التطوعي 

تعد مــن المبادرات الوطنيــة التي تجذب 
الجميع للمشاركة فيها بمختلف الفعاليات، 
مشــيرا إلــى أن المتطوعين فــي «فزعة» 
يقدمــون خدمــات كثيرة خــالل فعاليات 
مهرجان الظفرة، إضافة إلى مخيم «البيت 
متوحــد»، مما يجعله ســعيداً وفخوراً بأن 

يكون فرداً منهم.

 وحرص الدكتور مبارك ســعيد الشامســي 
مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب 
التقني والمهنــي أثناء تفقده للمخيم على 
لقاء المتطوع الصغير ومناقشته في مختلف 
الفعاليات والجوانــب المتعلقة بدوره في 
المخيم وأدرك مدى وعيه بأهمية المخيم 
ودعوتــه كافــة الشــباب للمشــاركة فيه 
الكتساب الخبرات والمهارات التي تعلمتها 
كل األجيال مــن تراث األجداد، بما يضمن 
تفوقهــم وتميزهم الدراســي والعملي في 

المجتمع.

وعلى الرغم من الفترة القصيرة نســبيا 
للمخيم الذي يقام سنويا في مثل هذا الوقت 
إال أن االستفادة والخبرات والمهارات التي 
يكتســبها الطــالب والطالبات خــالل تلك 
الفترة كبيرة ومتميزة ألن الطالب يكتسب 
مهــارات وخبرات مهنية وفنية، خاصة تلك 
المتعلقــة بالتراث وحيــاة األجداد ربما ال 

تتوفر له في مكان آخر.
ومما يؤكد نجــاح المخيم الذي ينظمه 
مركــز أبوظبي للتعليــم والتدريب التقني 
التربيــة والتعليــم  بالتعــاون مــع وزارة 
ومعهــد  للتعليــم  أبوظبــي  ومجلــس 
التكنولوجيــا التطبيقيــة ومعهــد أبوظبي 
ومهــارات  المهنــي  والتدريــب  للتعليــم 
اإلمارات وبمشــاركة 40 مؤسسة تعليمية 
جامعيــة وثانوية، هذا اإلقبــال الكبير من 
قبــل المتطوعين من الطــالب والطالبات 
مــن الصف العاشــر وحتى الصــف الثاني 
عشر حيث بدأ المخيم دورته األولى تحت 
شــعار «البيــت متوحد تراث ومســتقبل» 

في عام 2013 بنحــو 2000 طالب وطالبة 
ليتضاعف هــذا العدد خالل الدورة الثانية 
العام الماضي تحت شعار «التراث للحياة» 
حيث شارك فيه ما يزيد على 4800 طالب 
وطالبــة، ثم يرفع العــدد إلى 5000 طالبة 

وطالبة خالل العام 2015. 

يتضمن المخيــم برنامجا يعمل على تنمية 
المهارات القيادية للطلبة وبناء الشــخصية 
واالهتمــام  للطلبــة،  المبدعــة  القياديــة 
باألنشــطة الرياضيــة والثقافيــة، وتنميــة 
المهــارات القياديــة التي تصقل شــخصية 
الطلبــة وتجعلهــم أكثــر ارتباطــا بالوطن 
وانســجاما بالعمل المشــترك مــع الزمالء 
بروح الفريق الواحد، مما يعني أن المخيم 
يشــكل فرصة كبرى تقدمهــا الدولة ألبناء 
الوطن لبناء أجيال إماراتية مبدعة وقادرة 
على تلبيــة متطلبــات المســتقبل التقني 

المشرق.

جاء قــرار إلغاء مــا يُطلق عليه 
في ســوق العمل حرمان «الستة 
أشــهر» للعمالة والذي شــرعت 
وزارة العمــل في تطبيقه مطلع 
عمالــة  علــى  الجــاري  الشــهر 
القطــاع الخاص، ليرســخ مزيداً 
من المرونة والشفافية في سوق 
العمــل وبخاصــة في مــا يتعلق 
بانتقــال العمالــة بين منشــآت 
القطاع الخاص، حيث ظلت هذه 
لســنوات  مكانها  تراوح  العملية 
طويلــة ومحل شــد وجذب بين 
الــوزارة وأصحــاب العمــل من 
ناحيــة، وبين الــوزارة والعمال 
مــن جهة وبين أصحــاب العمل 
والعمال من ناحيــة ثالثة، بينما 
طالها االنتقاد من البعض اآلخر.

القــرار الجديد الــذي يحمل في 
مضمونه هذا اإللغاء هو المتعلق 
العامــل تصريــح عمــل  بمنــح 
جديــد لالنتقال من منشــأة إلى 
أخــرى، يعد أحد ثالثــة قرارات 
بــدأت الــوزارة تطبيقهــا مطلع 
العــام الجاري أي قبل ســاعات. 
يتعلقــان  اآلخــران  والقــراران 
بنمــاذج العقــود المعتمدة من 
انتهاء  وحــاالت  العمــل،  وزارة 

عالقة العمل.
ويترجــم إلغــاء الحرمان حرص 
المحافظــة علــى  فــي  الدولــة 
مــن  والخبــرات  الكفــاءات 
الثالثــة  المهاريــة  المســتويات 
األولــى، وهم أصحــاب خبرات 
وكفــاءات تحتاج اليهــم الدولة 
ونحــن متجهــون إلــى اقتصــاد 
المعرفــة، لــذا حرصــت علــى 
االســتفادة منهــم عقــب انتهاء 
عالقة العمل مع المنشــآت التي 
يعملــون بها بالتراضي والتوافق، 
لينتقلــوا مباشــرة إلى منشــآت 

جديدة.

الرياضة جزء من الحياة اليومية

جابر الجابري ممارسة الرياضة في الهواء الطلق مفيدة جداً

يختتم الخالدي حديثه، بتوجيه 
على  توعويــة: «يجب  رســالة 
كل رب أســرة، أن يحرص على 
االبتعاد عن الوجبات السريعة، 
بعــد أن أضحــت اليوم ســبباً 
رئيســاً في انتشــار البدانة بين 
أبنائنــا، فهذه العادة الســلبية 
اإلمكان،  بقــدر  تجنبها  يجــب 
حرصــاً على تأمين حياة صحية 

آمنة ألبنائنا».
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القى القرار الذي أصدرته مؤسســة محمد 
بــن راشــد لإلســكان بتأجيــل موعد بدء 
االســتقطاع الشــهري ليصبح موعده بعد 
مرور 18 شــهراً من تاريخ إصدار شــهادة 
عالئم البناء أو بعد صدور شــهادة اإلنجاز 
ترحيبا كبيراً من قبل مواطني إمارة دبي، 
الذين اعتبروه خطوة إيجابية تســهم في 
تخفيــف األعباء عنهم خصوصاً في مرحلة 
البنــاء التــي تتطلب في بعــض تفاصيلها 

مبالغ إضافية لم تكن في الحسبان. 

 ويأتــي القــرار الجديد الذي ســوف يتم 
تطبيقــه علــى جميــع مشــاريع قروض 
البناء التي لم تبدأ اســتقطاعات أقساطها 
الشــهرية بعد حتــى لو كانــت موافقاتها 
صــدرت قبــل العمــل بالقــرار طالما أن 
اســتقطاع المؤسسة لم يبدأ، ليلغي بذلك 
مــا نــص عليه القانــون المعمــول به في 
المؤسسة ســابقاً والذي يتم بموجبه بدء 
االســتقطاع مباشــرة من المالك بعد شهر 
اعتباراً مــن تاريخ صــرف أول دفعة من 

قرض المؤسسة للمقاول. 
القرار اعتمدته المؤسســة بعد دراســة 
مســتفيضة أعلــن عنهــا ســامي قرقــاش 
المديــر التنفيذي قبل عدة أشــهر، وقال 
إن القــرار يأتــي إدراكاً مــن المؤسســة 

لحاجــة المواطنين الماســة إلى الســيولة 
النقدية أثناء مرحلــة البناء لتوفير المواد 
والتشطيبات الالزمة، خصوصا وأن البعض 
منهــم يقيم باإليجــار أو لديــه التزامات 
مالية أخرى، مؤكداً أن المؤسســة تستلهم 
توجهاتهــا من رؤيــة وأولويــات صاحب 
السمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائــب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكــم دبي، رعــاه الله، الرامية إلســعاد 
المواطن.

وفي السياق ذاته أكد عدد من المستفيدين 
أن القرار الذي أصدرته المؤسســة بتأجيل 
االستقطاع إلى 18 شهراً يسهم في تخفيف 
العــبء عنهم، ويمنحهم مســاحة أكبر في 

توفير المســتلزمات بــدون وجود ضغوط 
ماليــة تذكر، ففــي لقاء مــع محمد المري 
حاصل على موافقة قرض سكني حديثاً قال 
إنه عند الشروع في بناء المسكن تخطر إلى 
ذهن الشخص أفكار عديدة يساهم تطبيقها 
في تحســين المســكن وجودته، ولكن في 
الوضع الســابق الذي يبدأ عنده االستقطاع 
منذ اللحظة األولــى لصرف الدفعة األولى 

للمقــاول قــد يصــرف نظره عــن تطبيق 
األفــكار واإلضافات التي يطمح لها وهو ما 
يقلل رضاه النفســي عن المسكن، وذلك ما 
ســعت المؤسســة إلى معالجته في قرارها 

الجديد الذي اعتمدته مؤخراً. 

مــن جانبــه قــال عبداللــه الســعدي إن 

المســتفيد قبــل بداية االســتقطاع يكون 
معتمــدا على مســتوى معين في تيســير 
احتياجاته نظرا لوجود استقطاعات أخرى 
لبنــوك أم لدفــع إيجار مســكن، وبالتالي 
عنــد بداية االســتقطاع يكون المســتفيد 
أمام تحدٍّ لتوفيــق احتياجاته مع ما تبقى 
من راتبه الشهري، وذلك ما يشكل ضغطاً 
آخــر عليــه إلى جانــب الضغــط المادي 
الذي تفرضه عليه عمليــة البناء وطلباتها 
التــي ال تنتهي، مؤكداً أن قرار المؤسســة 
بتأجيل االستقطاع جاء الجتثاث جزء كبير 
مــن هذه التحديــات وتخفيف العناء عن 
المواطن وتحقيق الســعادة له كما أرادت 

قيادتنا الرشيدة. 

وفي الســياق ذاته قال ماجد عيســى إن 
قــرار تأجيل االســتقطاع الشــهري يعد 
فرصة ذهبية للمســتفيد الذي يمكن أن 
يدخر قيمة االســتقطاع الســابقة إلتمام 
المســكن وتوفير احتياجاته قبيل  تأثيث 
إتمام بنائه، مشيراً إلى أن بعض األشخاص 
بعد تســلم مســاكنهم يواجهون صعوبة 
في توفيــر مبالــغ مادية لشــراء األثاث 
مما يدفعهم إلى االقتراض من أشــخاص 
آخرين أو اللجوء إلى البنوك، لذلك يمكن 
االســتفادة من تأجيل قيمة االســتقطاع 
فــي توفير المبالــغ المادية لتخطي هذه 

المشكلة.

قطعت دولة اإلمارات أشــواطاً كبيرة في مجال أبحاث ودراســات االســتمطار 
الصناعي بفضل ســواعد أبنائها المخلصين، الذيــن يعملون في صمت بعيداً عن 
األضــواء في المركز الوطني لألرصاد الجوية والــزالزل إلنجاح البرنامج والدفع 

به إلى العالمية.
من بين هذه السواعد الوطنية علياء المزروعي مديرة برنامج اإلمارات لبحوث 
علوم االســتمطار والتــي تواصل الليل بالنهار إلنجاح هــذا البرنامج الذي أطلق 
في شهر يناير 2015 باعتباره مشروعا إماراتيا طموحا، صمم لمساعدة المناطق 
الجافــة وشــبه الجافــة على إيجاد حلــول لقضية أمن المياه من خالل تشــجيع 
التعــاون الدولي في مجال أبحاث االســتمطار وتطويــر تقنياتها وتعزيز هطول 

األمطار. 
ويعتبــر برنامج اإلمارات لبحوث علوم االســتمطار أحد أبــرز مكونات مبادرة 
عام االبتكار 2015 في دولة اإلمارات، وقد أطلقه ســمو الشــيخ منصور بن زايد 
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شــؤون الرئاسة ورئيس مجلس أمناء 

المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل ويتولى المركز إدارته.

مع  المزروعي  عليــاء  عملــت 
للبرنامج  للترويج  العمل  فريق 
منذ انطالقــه في يناير الماضي 
العالم، وحض  أنحاء  في جميع 
والمراكــز  والخبــراء  العلمــاء 
المشــاركة  علــى  العلميــة 
المتعلقة  وأبحاثهم  بدراساتهم 
كمــا  الصناعــي،  باالســتمطار 
زارت وفود من المركز الوطني 
الــدول  لألرصــاد عــددا مــن 
والمشــاركة فــي المؤتمــرات 
العلميــة األمــر الــذي انعكس 
على مشــاركات الدورة األولى 
للبرنامج، حيث شــارك فيها ما 
يزيد على 325 عالماً وباحثاً من 
151 مؤسســة تتبع لـ34 دولة 
وتقدموا بنحو 78 بحثاً أولياً مع 

انتهاء موعد تلقي البحوث في أبريل الماضي. 
تقول علياء المزروعي إن برنامج اإلمارات لبحوث علوم االســتمطار عقد مطلع 
نوفمبر الماضي اجتماعه النهائي المخصص لتقييم البحوث النهائية المقدمة من 
هيئــات عالمية، حيث تم اختيار الفائزين بالدورة األولى من البرنامج وســيتم 
اإلعــالن عنهم خالل حفل تكريم خاص ســيقام ضمن فعاليات أســبوع أبوظبي 
لالستدامة في شهر يناير 2016. مشيرة إلى فوز 5 بحوث بمنحة قدرها 5 ماليين 
دوالر مقدمة على مدى 3 ســنوات بهدف تشــجيع العلماء على البحث العلمي 

وإخراج أفضل ما لديهم لدعم وتطوير علوم االستمطار.

تضيــف ”يؤكد النجاح الكبير للــدورة األولى من برنامج اإلمارات لبحوث علوم 
االســتمطار ونوعية البحوث المقدمة هذا العام على قدرة البرنامج في إحداث 
تغييــر حقيقي في طرق التعامل مع قضايــا أمن المياه حول العالم ونتطلع في 
المستقبل إلى توسعة عالقاتنا مع الباحثين من مختلف دول العالم للحفاظ على 
زخم البرنامج وتطويره في دوراته المقبلة.           أبوظبي ـ البيان
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رغم ما يحققه خميس الحفيتي من نجاحات 
في مجال عمله كتنفيــذي ترويج دولي في 
هيئــة أبوظبي للســياحة والثقافــة، إال أنه 
بــرع في مجــاالت عــدة إلى جانــب أدائه 
لمهــام عملــه بإتقان وتفان، مســتفيدا فيها 
مــن وظيفيته التي أتاحت لــه التعرف على 
اآلخرين واالختالط بالكثير من الجنســيات، 
وانعكســت عليــه فــي مجال عمله بشــكل 
كبير من خالل طرحــه المبادرات االبداعية 
والتحفيزيــة البنــاءة التي خلقــت نوعا من 
الــود والتالحم بيــن جميــع العاملين معه 
في القســم وســاهمت في زيادة اإلنتاجية 

والعمل بروح الفريق الواحد.

دومــا يفكــر الحفيتــي في مــا ال يفكر فيه 
اآلخــرون ويكون من أوائــل المبادرين في 
السعي نحو األخذ بيد الفئات التي يرى أنهم 
في حاجة لمن يزرع في نفوســهم باقة أمل 
ويثبت فيهم أن الدنيا ال تزال بخير، وتحديدا 
فئــة عمال الخدمة فــي عمله بالهيئة، حيث 
ابتكــر كما يقــول طريقة جديــدة ومختلفة 
مستغالً التقنيات الحديثة واالنترنت بتقديم 
المساعدات لهم بطريقة مبتكرة تحافظ على 
آدميتهم للتخفيف عنهم، إذ وجد أن مناسبة 
ســفرهم في اإلجازات إلــى دولهم أو ألي 
ظــروف فرصة لتحقيق ذلــك بتوفير تذكرة 
الســفر لهم وبعض النفقــات التي يحتاجون 

إليها من خالل إرسال بريد إلكتروني لجميع 
زمالئــه فــي القســم إلعطائهم فكــرة عن 
المبــادرة التي تحظى بموافقــة الجميع ثم 
يمرر عليهم فــي مكاتبهم «مظروف» يضع 

فيه زمالؤه مبلغا من المال.
يضيــف الحفيتي أن لديه مبادرات تحفيزية 
وإبداعيــة ووديــة عــدة في القســم لخلق 
الترابط والتالحم بين جميع موظفي القسم، 
حيث قدم في شــهر رمضــان الماضي هدايا 
تذكارية أعجبته لــدى زيارته إلحدى الدول 
بتقديم ســجادة صــالة تطوى في مســاحة 
صغيــرة جدا لتكون في حجــم كف اليد ما 
يســهل حملها فــي أي مــكان ألداء فريضة 

الصــالة. ويقول إنه اســتوحى مبــادرة من 
كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «ومضات من 
فكــر» باختصار معظم ما تضمنه في الكتاب 
مــن حكم وأمثال وأقوال لســموه في ورقة 
صغيــرة، ووزعتهــا على جميــع الزمالء في 
العمــل من عرب وأجانــب وتمت ترجمتها 
إلى اللغة االنجليزية وشــرحها لهم لحضهم 
علــى العمل بهــا وحــازت علــى إعجابهم 

وانبهارهم.

ساهمت جمعية كلنا اإلمارات التي تأسست 
في 2012 في تحقيــق العديد من األهداف 
الســامية التي تؤكــد على االنتمــاء والوالء 

لدولة اإلمارات وقيادتها الرشيدة.
وحظيــت الجمعيــة التــي تجــاوز عدد 
أعضائها 1500 شــخص، بمباركة من صاحب 
الســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهــد أبوظبي، نائب القائــد األعلى للقوات 
المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي وبرئاسة 
ســمو الشــيخ ذياب بن محمد بــن زايد آل 

نهيان.
وعملــت الجمعيــة منــذ تأسيســها على 
ترجمة أهدافها وتحقيقها من خالل المبادرة 
بتنظيــم العديــد مــن الفعاليــات الوطنية 
والمجتمعيــة، والمشــاركة فــي الكثير من 
الفعاليات واالحتفاالت والمناسبات الوطنية.

وقــال علــي الحــداد المستشــار القانونــي 
للجمعية وعضو مجلــس اإلدارة إن جمعية 
كلنا اإلمارات عملت على تأســيس شــراكة 
اســتراتيجية فاعلة مع العديد مــن الدوائر 
والمؤسسات الحكومية بهدف ترسيخ العمل 
المشــترك لتحقيق مجموعــة من اإلنجازات 
التي تؤكــد على الــوالء واالنتمــاء وتنمية 

المجتمع ورفاهية أبنائه.

وأكد على أن الجمعية تعمل وفق أجندة 
وطنية واســتراتيجية محــددة وهادفة وفق 
أطر واضحة لتحقيق مجموعة األهداف التي 
أنشــئت ألجلها، ومن أهمها تعزيز وترسيخ 
مفهــوم الوطنيــة والعمل على نشــر أواصر 

األلفة والتالحم بين أفراد المجتمع 
والمســاهمة فــي تنشــئة أجيــال فاعلة 

وواعية على المســتوى الشــخصي والوطني 
إضافة إلى المساهمة في تنمية روح االنتماء 

والوالء للوطن لدى األجيال.

كمــا تعمل جمعيــة «كلنا اإلمــارات» على 
تحفيــز المواطنين على تحمل المســؤولية 
الوطنية وتوثيق وبث روح العطاء والتطوع 
بيــن أطيــاف المجتمــع وتدريــب وتأهيل 
المواطنيــن للتعامــل مع حــاالت الطوارئ 
واألزمــات وإقامــة النــدوات والمؤتمرات 
والمحاضــرات وتنظيم الزيــارات الميدانية 
وإنجازاتهــا  الدولــة  بتاريــخ  للتعريــف 
والمشــاركة فــي االحتفاالت والمناســبات 

الوطنية.
وكانــت الجمعيــة أعلنت خــالل فبراير 
الماضــي أنهــا بصــدد إصدار كتاب ســنوي 
للجمعيــة بعنــوان «ســجل الفخــر»، يوثق 
األولــى  بالمراكــز  المتمثلــة  اإلنجــازات 
والجوائــز، داخــل الدولــة وخارجهــا، لكل 
الفئــات، أفراداً ومؤسســات، علــى النطاق 

المحلي والخليجي والعربي والدولي.

وقال عضو مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي 
بخيــت  راشــد  اإلمــارات،  كلنــا  لجمعيــة 
المنصوري، إن إصدار «سجل الفخر» يستلهم 
آفاقــه مــن برنامــج العمل الوطنــي لدولة 

اإلمارات، لترسيخ مفهوم المواطنة، وتقوية 
أواصــر المحبــة واأللفة والتالحــم الهادفة 
القيــم االجتماعيــة  لتوفيــر كل مقومــات 
والثقافية، لمواصلة المنهج القائم على صون 

البيئة االجتماعية.
كما نظمت الجمعية حملة واسعة لتخليد 
ذكرى أبطــال اإلمارات وجنودها البواســل 
المرابطيــن على جبهات العزة والكرامة في 
مبادرة هي األولى من نوعها بالمنطقة وذلك 
بمناسبة يوم الشهيد في 30 نوفمبر الماضي 
ويأتــي ذلك ضمن نهــج وعمل الجمعية في 
إحياء ذكرى أرواح أبطال اإلمارات الشهداء 

الطاهرة التي خلد التاريخ ذكرها.
وتماشــياً مع إعالن دولــة اإلمارات عام 
2016 بـ «عام القراءة» نظمت الجمعية في 
مقرهــا في مدينــة خليفة بأبوظبي جلســة 
عصف ذهني حول اعتماد العام المقبل عاماً 
للقراءة والتي ستنظم من خاللها العديد من 

الفعاليات لدعم أهداف المبادرة.
الــزواج  صنــدوق  مؤسســة  ونظمــت 
بالتعاون مــع الجمعية وفي مقــر الجمعية 
محاضرتين توعويتين لعدد كبير من الشباب 
والفتيات المقبلين على الزواج، وقد انتسب 
عدد كبير منهم لعضوية الجمعية، كما قامت 
الجمعيــة برعاية برنامج صيــف بالدي في 
جميع المراكز الصيفية على مستوى الدولة، 
وكان ذلك بإشــراف المستشــار علي الحداد 

نسرين بن درويش.

خالل زيارة وفد الجمعية إلى الفجيرة  |  ارشيفية

أطلقــت «كلنــا اإلمــارات»، 
برعايــة ســمو الشــيخ ذياب 
بــن محمد بن زايد آل نهيان، 
مبــادرة  الجمعيــة،  رئيــس 
وطنيــة تحت عنوان «ســبع 
لؤلؤات فــي حب اإلمارات»، 
العلَم  بمناسبة االحتفال بيوم 
واليــوم الوطني الـ43 للدولة 
مؤكدة على أن هذه المبادرة 
تعتبر هي رســالة حب ووالء 
وتعبيــراً  والقائــد،  للوطــن 
الحب  عــن مشــاعر  صادقــاً 
والفخــر باالنتمــاء إلى دولة 

اإلمارات.

 مؤسسة محمد بن راشد لإلسكان تحرص على راحة المواطنين 
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يدشــن مركز حمــدان بن محمــد إلحياء 
التراث اليوم، واحدة من أضخم البطوالت 
التراثيــة في المنطقة وهــي بطولة فزاع 
للصيــد بالصقور التلواح للموســم 2016، 

والتي تقام بمنطقة الروية بدبي.
وتضــم بطولــة فــزاع للصيــد بالصقــور 
التلواح التي ينظمها ويشــرف عليها مركز 
حمدان بن محمد إلحيــاء التراث 15 فئة 
للمتنافســين مــن المجموعتين الشــيوخ 
الطيــارة  وتشــمل مســابقات  والعامــة، 
الالســلكية والمسابقات الخاصة بالناشئين 
ومسابقات دول مجلس التعاون الخليجي.

إدارة  مديــر  درويــش،  إبراهيــم  وأكــد 

البطــوالت فــي مركز حمــدان بن محمد 
إلحيــاء التراث، أن أبواب المشــاركة في 
مثــل هذه البطــوالت مفتوحــة لكل من 
تنطبق عليهم الشــروط التــي تم إعالنها 
في وقت ســابق في مؤتمر صحافي ألجل 
استقطاب أكبر عدد من المشاركين، مشيراً 
إلى أهمية إقامة بطولة التلواح الرئيســية 
وذلك لكونها تشــمل جميع الفئات سواء 
من حيــث الصقور المشــاركة أو الفئات 
التي ينتمي لها المشاركون.  دبي - البيان 

اســتقبل ســعيد محمــد الطايــر، العضو 
التنفيــذي لهيئة كهرباء  الرئيس  المنتدب 
ومياه دبي في مكتبه، بول فوكس، قنصل 
عام المملكة المتحدة في دبي، والمناطق 
الشمالية، وبحث الجانبان تعزيز العالقات 
وتبادل الخبرات، بمــا يدعم أطر التعاون 

المشترك.
وأكد الطاير خالل اللقاء العالقات المميزة، 
التــي تربــط الجانبين، التــي أثمرت عن 
تعاون مثمر في مجاالت عدة، وال ســيما 

قطاع الطاقة.
البريطانــي  القنصــل  أمــام  واســتعرض 
أهم المشــاريع التطويريــة، والمبادرات 

االستراتيجية، التي تنفذها الهيئة في إمارة 
دبي، ومنها مشروع مجمع محمد بن راشد 
آل مكتــوم للطاقة الشمســية، ومشــروع 
توليــد الكهربــاء باســتخدام تقنية الفحم 
النظيــف بحصيان، ومشــروع الشــبكات 
الذكية، والمبادرات الثالث الذكية للهيئة، 

في إطار مبادرة دبي الذكية.
ومن جهته، أشاد القنصل البريطاني بجهود 
الهيئــة، لالرتقاء بقطاع الطاقــة بالدولة، 
وفي دبي بشــكل خاص، وأبــدى إعجابه 
بالخدمات والتسهيالت، التي تقدمها، التي 
أهلتها لتبوؤ مكانة متميزة على المستوى 
العالمي.          دبي- البيان

فــازت هيئــة الطــرق والمواصالت في 
دبــي، بذهبيتيــن فــي جائزة ســتيف 
العالميــة، فــي مجــال القطــارات، عن 
فئــة أفضل منظمــة عالمية فــي مجال 
المواصــالت للعــام 2015، وفئة أفضل 

فريق إدارة ( فريق11).
الجوائز  وتعد «ســتيف» إحدى أهم 
فــي العالــم منــذ عــام 2002، وُتمنح 
ألفضل المنظمات واألفراد في مجاالت 
األعمــال المختلفــة، مــن خــالل لجنة 
تحكيــم، يتم تحديدهم من قبل مقرري 
الجائزة، حيث تضم نخبة من المديرين 
التنفيذين، ورجال األعمال في مجاالت 

الجائزة المتنوعة. 
وتســلم مطــر الطاير، المديــر العام 
بالهيئــة،  المديريــن  ورئيــس مجلــس 
الجائــزة مــن عبــد المحســن إبراهيم 
التنفيــذي لمؤسســة  المديــر  يونــس، 
القطارات وفريق العمل باإلدارة، حيث 
عبر عن ســروره بهذه الجائــزة، مطالباً 
ببــذل المزيد من الجهد والعمل المبدع 
للحفاظ على األداء المؤسســي المتميز، 

بما يليق بســمعة الهيئــة ومكانتها في 
اتباع أفضل الممارسات الحكومية. 

وأشــاد عبد المحســن إبراهيــم يونس، 
بفوز مؤسســة القطارات بالفئة الذهبية 
ألفضــل هيئة فــي مجــال المواصالت، 

وأفضــل فريق إدارة متمثــالً بترام دبي، 
ال ســيما أن الجائــزة عالميــة وتمنــح 
للجهــات التي تحقق إنجازات ملموســة 
والفتــه، فضــالً عــن أن الهيئــة دخلت 
في منافســات مع جهات عالمية أخرى 
المواصــالت إال  فــي مجــال  متطــورة 
أنها اســتطاعت حصد الجائــزة الذهبية 

بفضل الجهود المبذولــة من قبل فريق 
العمــل والرؤى والخطط االســتراتيجية 
الموضوعة للمؤسســة، حيــث نال مطار 
أثينا الدولي «اليونان» الفئة الفضية، عن 
فئــة أفضل هيئة في مجــال المواصالت 
أمــا الفئة البرونزية فجاءت مناصفة بين 
كوريــا الجنوبية متمثلة في هيئة الطرق 

والمواصــالت في كوريا، وبين البوســنة 
والهرســك متمثلة في المطــار الدولي، 
أمــا جائزة أفضل فريــق إدارة فقد حاز 
الفئة الفضية فريق العمليات في شرطة 
الشارقة، فيما حصل على الفئة البرونزية 
فريق خدمة المتعاملين في شــركة دي 

اتش إل. 

وأضــاف، أن الهيئــة تحرص بشــكل 
كبيــر علــى مواكبة التطــورات وانتهاج 
التي  والممارســات،  التقنيــات  أفضــل 
تؤهلها للتميز واالنفراد، وحصد الجوائز 
العالميــة، التــي تعكــس األداء المميز، 
الــذي تنتهجه الهيئة، األمر الذي يحفزنا 

على مواصلة هذا النهج.

مع انقضاء العام الماضي 2015 وإطاللة 
الساعات األولى من العام الجديد 2016 
سجلت مستشفيات وأقسام الوالدة في 
الدولــة عشــرات المواليد الجــدد، ولد 
بعضهــم بعد دقائق معــدودة من العام 
الســاعات  الجديــد وبعضهــم ولد في 
األخيــرة مــن اليــوم األول فــي العام 
الجديد ليســجلوا جميعــا بتاريخ ميالد 

مميز وهو 1/1/2016.
فــي  برجيــل  مستشــفى  واســتقبل 
أبوظبــي أول مولودة مواطنــة وديمة 
عمر مزاحم وســجل في شهادة ميالدها 
بأنها ولدت عند الساعة 00.00 من العام 
الجديد وبلــغ وزن الطفلة عند الوالدة 
3520 جراما، لتكــون بذلك أول مولود 

في عام 2016.
واســتقبل مستشــفى لطيفة في دبي 
مواليــد  وثانــي  اإلمــارة  مواليــد  أول 
الدولــة في 2016 في الســاعة الواحدة 
وخمس دقائق صباحا، المواطن ســلطان 
ســعيد الكتبــي. وولد آخــر مولود في 
2015 الســاعة الثامنة و25 دقيقة مساء 
وجنســيته مصري واســمه بــراء محمد 

أحمد.
وكان آخر مولود في مستشــفى دبي 
في تمام الســاعة العاشــرة و53 دقيقة 

مساء وهو المني محمد عنتر محمد.
وأول مولــود في 2016 في الســاعة 
الســابعة و28 صباحــا وهــو األردنــي 

سليمان سعيد.
وشــهد مستشــفى (جي أم سي ) في 
عجمــان صباح أمــس والدة ثالث طفل 
في العام الجديد 2016، حيث ســجلت 
والنــصف  الواحــدة  الســاعة  الــوالدة 
صباحــا وقد رأت الطفلة األفغانية النور 
وســط فرحــة األهل والفــريــق الطبي 
الــذي أشــرف علــى الوالدة، بحســب 
المديــر اإلداري  الدكتــور عصام عطــا 

للمستشفى.
كما اســتقبل مستشفى الشيخ خليفة 
فــي عجمان آخر مولــود للعام الماضي 
2015 مــن الجنســية الســورية ووالده 
فيصل محمد عند الساعة الحادية عشرة 
و47 دقيقــة، كما اســتقبل المستشــفى 
أول مولود للعام الجديد من الجنســية 
األفغانية في الســاعة الثانية و32 دقيقة 

صباحا.
وتعالت صرخات األطفال في قســم 
الوالدة بمستشفى صقر في رأس الخيمة 

معلنة عــن قدومها للحيــاة مع إطاللة 
الجديد بعد  للعــام  الســاعات األولــى 
أن أمضــى اآلباء ســاعات مــن الترقب 

واالنتظــار أمــام غرف الوالدة وشــهد 
المستشــفى مع صباح أول أيــام العام 

الجديد 7 مواليد جدد.

الطفــل  الــوالدة  قســم  واســتقبل 
المواطن محمد عبدالله جابر البناي أول 
مواليد العام الجديد في الســاعة الثانية 
و55 دقيقة فجراً وشــهد القسم وصول 
آخر مواليد عام 2015 والذي أبصر النور 
في الســاعة الحادية عشرة و40 دقيقة 

ليًال ليكون ختام مسك لعام 2015.
وأوضــح عبداللــه البنــاي أن وصول 
مولــوده األول «محمد» مــن اللحظات 
التي ال تنســى خاصة وأن «محمد» أول 
أطفــال العائلة واصفاً ســاعات الوالدة 
والتــي بــدأت مــع نهاية العــام 2015 
الممــزوج بالفرحــة لتعلــن  بالخــوف 
الصرخات وصول طفلي وسط فرحة لم 
أعهدها خاصــة وأن الجميع انتظر هذه 

اللحظة بفارغ الصبر.

وشــهد مشــفى العين كرومويل للنساء 
واألطفال، أول مولودة مواطنة في تمام 
الســاعة الرابعة صباحــا وتتمتع بصحة 

جيدة. 
وأشار والدها محمد سعيد علي راشد 
النعيمــي الموظف في أدنوك أنه أطلق 
على مولودته اســم مهرة لتحتل المركز 

الثالث بين أشقائها.

واســتقبل قســم النســاء والتوليــد في 
مستشفى القاسمي بالشارقة أول مولود 
فــي 2016، وهــو صبــي من الجنســية 
الســاعة  الوالدة في  الجزائريــة وتمت 
الحاديــة عشــرة وخمــس دقائق صباح 

أمس الجمعة، ألم تدعى حناني شــماي، 
وأب يدعــى كريــم بالجابــري، والذي 
أعــرب عن ســعادته وشــكره وتقديره 
التوليد  لجميــع العامليــن فــي قســم 

بالمستشفى.
كما اســتقبل المستشفى عند الساعة 
الثانية عشــرة و49 دقيقة من بعد ظهر 
أمس ثاني مولود «طفل» من الجنســية 
الهندية، لألم ســانديا نيل، وهي موظفة 

في المستشفى ذاتها.
وكان مستشــفى القاسمي قد استقبل 
آخر مواليد العــام 2015 «طفلة» اطلق 
عليها اســم «فضيلة» وذلك في الساعة 
الحادية عشــرة و35 دقيقة مســاء أول 
من أمس، من أم جزائرية تدعى خديجة 

حجوجة، وأب يدعى بوداني غزالن.

درع الجائزة خالل تسليم الجائزة لمطر الطاير من قبل عبد المحسن يونس وفريق العمل  |  من المصدر

وديمة أول مواليد الدولة بتوقيت 00:00  |  البيان

أول مواليد رأس الخيمة  |  تصوير:حنيفزايد الخوري المولود األول في «الكورنيش»

براء آخر طفل ولد في مستشفى لطيفة سليمان أول طفل ولد في مستشفى دبي

مهرة  العين  |  تصوير: عمران خالد 

فضيلة آخر مواليد 2015  |  تصوير : عبدالحنان

سلطان الكتبي ثاني طفل.. وولد بمستشفى لطيفة في دبي  |  تصوير: ناصر بابو

رحب مستشــفى الكورنيش بــوالدة أول طفل مواطن في مطلع عام 
2016 عند الساعة 3:34 صباحا، وقدم العاملون في المستشفى التهنئة 
لآلبــاء واألمهــات بمواليدهم الجدد الذين أضفوا أجــواء من البهجة 
والســعادة على العام الجديد. وجاء أول مولود في العام 2016 زايد 
بدر الخوري وكان ملفوفا ببطانية زرقاء عندما أعطي لوالدته شــيماء 
عبدالغفــار الخوري التي قالت: «يا لها مــن بداية جميلة لعام جديد 

سيبقى عام 2016 دائما أفضل عام في حياتنا».
وكانت الطفلة الثانية مريم سعيد بن العزوا المولودة في المستشفى 
في تمام الســاعة 7:38 صباحا وســعدت والدتها هناء أرجاي بطفلتها 
وقالــت، «لم أكن أتخيل أن تكــون والدة طفلتي في اليوم األول من 
العام الجديد»، وقالت «نحن مباركون جداً لتلقي مثل هذه المفاجأة 
الرائعة في هذا اليوم لم نكن نتوقع أن يحدث ذلك قريبا ولكن نحن 
مباركون جداً بوالدتها تحت أيد أمينة معبرة عن سعادتها بالخدمات 

الطبية المتميزة التي حظيت بها في مستشفى الكورنيش».



أكد الدكتور ســعيد عبدالله أن الدراسة في الخارج كرست 
حب الوطن وكانت سفارة اإلمارات في لندن البيت والمالذ 
لطلبة اإلمارات، وجميع الطلبة كانوا أســرة واحدة عكسوا 

جدهم ونشاطهم في نجاحهم خالل الدراسة.

13
العزلــة واالنطوائيــة واالكتئاب للطفل والقلــق والحرج واالنزعاج 
للوالديــن، أعراض خطيــرة لكال الطرفين أســبابها التبول الالإرادي 
للطفــل. محــاوالت األم منع الطفل تصيب مرة وتخفق العشــرات 
والســبب في ذلك عيــوب خلقية في قناة مجــرى البول أو المثانة 

تفوق إمكانيات االثنين.

بنــى عالقة حميمة مع الكتــاب في المرحلة الثانوية 
وتذوق الشــعر والنصوص األدبية إلى أن أصبح كاتباً 
ونشــر «ال تفقدينــي ســكرتي» باكــورة أعماله في 

معرض الشارقة للكتاب.
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10
تحتــار أمل عبد الله في كيفية التعبير عن 
نفســها أو طلب أدنى حاجة لها حتى من 
اقرب النــاس إليها، والديها، إلى أن تعدى 
ذلك للجامعة وبات الخجل حاجزا نفســيا 
منيعــاً بينها وبين كل من تحب وما تحب، 

أو ترغب في تحقيقه.
ترتجف كثيــرا قبل أن تطلــب من أختها 
أن تذهــب لوالدها ألجل طلب مصروفها 
وهو احد حقوقها الطبيعية والتي ال خالف 
عليها وال داع للخجل منها أو االختباء، وال 
حتى اللجوء إلى وســيط ألجل إتمام تلك 
المهمة التي بالكاد تسمى مهمة أو مطلبا، 
ويســري األمر بالمثل علــى كافة تفاصيل 

حياتها في الجامعة، ومع الصديقات، وفي 
كل مكان.

نيالء محمد البلوشــي استشــارية تربوية 
ومدربــة معتمدة فــي التنمية البشــرية 
تشــير إلى أن العديد من الفتيات في سن 
المراهقة وما بعدهــا يعانين من الخجل، 
وأحيانا يكــون هذا الخجل مبالغاً فيه كما 
يحدث مع أمل، وفي بعض األحيان يتطلب 
تدخل األهل أو المؤسسات كالمدرسة أو 
الجامعــة، واألفضــل هو تدخل الشــخص 
نفســه، أي أن تتخذ أمل قرارا بنفسها كي 
تتجــاوز حاجــز الخجل وتطبــق ذلك عبر 
خطوات عملية بســيطة وهي فعالة حتى 

مع اكثر الحاالت صعوبة وتعقيدا.
وأوضحــت أن على الشــخص الخجول أن 
يتخذ قرارا بينه وبين نفسه بتخطي حاجز 
الخوف والخجل إذ إن هذا القرار مهم جدا 
للبدء بعملية العــالج، ويمكن ايضا كتابة 
أهــداف أو خطــوات للبــدء بالحل تكون 
بالخطوات األســهل كطلب المصروف من 
الوالــد، وتتدرج إلى الخطــوات األصعب 

كإلقاء محاضرة أمام الفصل بأكمله 
وتضيــف: «قد ال يعــي البعض أن لعملية 
الخيــال دورا مهما جدا في تحقيق الهدف 
وتحقيق العالج فعليا، إذ إن الخيال تدريب 
نفسي، فعلى سبيل المثال عليها أن تتخيل 

انها ذهبــت لوالدها وطلبــت المصروف 
بكل جرأة وسعادة وتحدثت معه وانتهى 
الموقــف بشــكل طبيعي وســعيد، وانها 
خرجت مع صديقاتها ومازحتهن وتبادلت 
معهــن أطــراف الحديث وشــجعنها على 
الحوار بكل أريحية، وانها وقفت أمام كافة 
زميالتهــا في الفصل وألقــت افضل ورقة 
عمل بحثية ونالت استحسان الجميع، فكل 
تلــك الخطوات من شــأنها أن تعزز ثقتها 
بنفســها وتنقلها بالفعل مــن الخجل إلى 

الجرأة خطوة تلو األخرى بكل سهولة»
كما يمكن للشــخص الخجــول أن يعتمد 
علــى صديق أو معلم أو أي شــخص يثق 

به ليعــزز لديه الثقة، فمثال تتفق أمل مع 
صديقتهــا التي تثق بها أن تلتقي مع كافة 
الصديقات على أن تقول الصديقة المقربة 
كلمــات محفزة وجميلة عــن أمل وتدعو 
البقية إلى االستماع إليها وتشجيعها، ومن 
ثم تتحدث أمل ويستمع إليها البقية بكل 
ثقة، فهــذه التجربة كفيلــة بإحداث نقلة 

نوعية من الخوف إلى الجرأة.

مسؤوليات عديدة وأعمال كثيرة كانت 
تقع على عاتق المــرأة قديماً، واجهتها 
بكل عزيمة واقتدار، فلم تعرف مساحات 
بيتهــا األيــدي المســاعدة التــي تقوم 
بالجزء األكبر من الواجبات المنزلية كما 
هو ســائد في وقتنا الحالــي.. فقبيل أن 
تطرق أشعة الشمس أرجاء المكان تبدأ 
مهامهــا التي ال تنتهــي إال بعد أن يخيم 
الظالم ويهدأ ضجيــج الحركة الذي كان 
يتالشــى باكراً نظراً لبساطة الحياة التي 
خلت مــن الرفاهيــة واإلمكانيات التي 
تحظــى بها في وقتنا الحالــي، «البيان» 
تعيد للذاكــرة تفاصيل الــدور الريادي 
الذي قدمته المــرأة في الماضي والذي 
يفســر حضورها القوي وشغلها مناصب 
قياديــة كبيرة في الوقــت الحالي الذي 
هو امتداد لمســؤوليتها ووعيها بدورها 

في النهوض بالمجتمع.

أحمــد الشــحي قال إن المــرأة كان لها 
دور واضــح في الماضي على الرغم من 
قسوة الظروف االقتصادية واالجتماعية، 
حيث كانت تقوم بمهام عديدة خصوصاً 
أثناء غياب رب األســرة، وبجانب تربية 
األطفــال ورعايتهــم واتخــاذ القرارات 
الخاصة في المنزل واســتقبال الضيوف 
إنتاجية كطحــن الغالت  تقوم بأعمــال 
والغــزل والحياكــة، إضافة إلــى تربية 
الماشية ومساعدة الرجل لتوفير نفقات 
الحيــاه، من خالل امتهانها بعض الحرف 
واألعمال التي تعود عليهما بالمال، ولم 
يقتصر دورها على ذلك فقط بل عملت 
أيضاً إلى جانــب الرجل في العديد من 

المهــن كفالحــة األرض وســقي الزرع 
وجلــب الماء مــن اآلبــار وغيرها من 

المهن والحرف القديمة. 
ســيف  قــال  ذاتــه  الســياق  وفــي 
المزروعي إن تحمل المرأة لمسؤوليات 
كثيــرة في المجتمع إلــى جانب دورها 
فــي رعاية األبنــاء واالهتمام بشــؤون 
المنــزل امتداد لما كانــت تقوم به في 
الحياة  الماضي، حينمــا كانت رفاهيــة 
غائبــة بكافة تفاصيلهــا ويتطلب توفير 
احتياجاتهــا عمــل رب األســرة لفترات 
طويلــة، تجبره على الغيــاب عن منزله 
لســاعات أو أيام وربما يصل إلى أشهر 
إذا كان عملــه في ســفن نقــل البضائع 

والتجارة أو صيد اللؤلؤ. 
وأوضح أنه خالل تلــك الفترة كانت 
تتضاعف مســؤوليات المرأة التي يناط 
بهــا أن تحــل مــكان رب األســرة إلى 
جانب تربية األبناء وتوفير احتياجاتهم، 
وبالرغــم مــن ذلــك كانــت دقيقة في 
واجباتها وتؤديها بدون تذمر أو إرهاق، 
مشــيراً إلى أنها تبدأ يومهــا قبيل أذان 

الفجر بتنظيف األواني والمنزل، وقبيل 
أن تشــرق الشــمس تكــون قــد أنهت 
تحضير وجبة «الريوق» ومن ثم تتوجه 
إلى تجهيز أبنائها لينطلقوا إلى المسجد 

أو الكتاتيب لتعلم أبجديات الحروف.

وأشــار إلى أنه بعدما تنهي ربة المنزل 
واجباتها تأخذ قســطاً من الراحة وذلك 
بــأن تصطحب الطعام الذي حضرته إلى 
منزل أحدى جاراتهــا الذي يتم االتفاق 
عليها مســبقاً، حيث تلتقــي مع جاراتها 
فــي محطة يطلق عليها «فوالة الضحى» 
يتجاذبن فيها أطراف الحديث ويتناقشن 
فــي تفاصيل الحياة، ثم تعــود أدراجها 
قبيــل الظهيــرة لتحضير وجبــة الغداء 
واستكمال المهام المنزلية، الفتاً إلى أن 
ثمرة اللقــاءات اليومية أزالت الحواجز 
التــي كانــت تشــكلها أســوار المنازل، 
فتدرك كل ربة منزل ما تحضره جاراتها 
من طعام وما تقوم به من جهود، وذلك 
ما كان لــه دور في غرس هذه الصفات 

فــي البنــات الصغــار الذي كــن ينهلن 
سلوكياتهن وأطباعهن من النماذج التي 

أمامهن.

مــن جانبــه قال محمــد الحوســني إن 
الرجــل كان يغيــب فتــرات طويلة عن 
منزله ويترك أثقال المســؤولية للمرأة 
التــي كانت تتحــدى محيطهــا وتؤدي 
أدوراها بكل إيجابية ودقة، الفتاً إلى أن 
الريــادة التي تتمتع بها المرأة في وقتنا 
الحالي ومشــاركتها للرجل في مختلف 
األعمــال هي امتــداد لدورها التاريخي 
الذي كانت تقوم بــه، والذي لم تعرف 
خالله ســوى تذليل صعوبــات محيطها 

وتقويضه ليكون في صالحها.
وأوضح أن اجتهاد المرأة في الماضي 
وطبيعــة األدوار التــي تؤديها لم يعقها 
عن بناء شبكة عالقات اجتماعية متينة، 
بل كان ذلك أساساً في ارتباطها بجيرانها 
الذيــن كانــت تشــاركهم الضــراء قبل 

السراء.
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وعاء جلدي جعل من صعوبة الحياة وقلة 
اإلمكانيات في الماضي على اإلنسان سبيالً 
ليســخر قدراته فــي البحث عن وســائل 
وبدائــل لمواجهــة ضيــق العيــش، ولعل 
«السقا والســعن» من أبرز الشواهد التي 
توضح انتصار اإلنســان القديم على شــح 

اإلمكانيات ووسائل الراحة في الماضي.
فــي لقاء مــع الوالــدة أم محمد وهي 
متخصصــة في خــض اللبن فــي الماضي 
قالت: «السقا» مصنوع من جلود الضأن أو 

الماعز المدبوغ، حيــث يخرز من قاعدته 
ويصر ويجمع مــكان االيدي واالرجل من 
خالل خياطتهــا وربطها بشــرائح جلدية، 
فيما يبقى مكان الرقبة كفوهة «للصميل» 
يعبــأ ويفــرغ من خاللهــا الحليــب قبل 
وبعــد خضه ليصبح لبناً.. وهناك نوع آخر 
«للصميــل» يصنــع من المعــدن األبيض 
الخفيف، اســطواني الشــكل له فوهة في 
الوســط بغطاء محكم ومتماســك، تساعد 
على سهولة عملية الخض من خالل ربطها 
بحبال مرتبطة بالحامــل الذي يتكون من 
ثالثة أعمدة خشــبية والتي يســهل نصبها 
وتثبيتها أثناء عملية الخض وجمعها ونقلها 

عند االنتهاء.

وأشارت أم محمد إلى أن السقا أو السعن 
يصنع من جلود الماعــز، وهناك خطوات 
عديدة يمر بهــا الجلد قبل أن يدخل حيز 
االســتخدام، حيث تكون البداية منذ سلخ 
جلد الماعز بعد قطع رأسه، والتي تتطلب 
عنايــة دقيقة ومهــارة عالية للحفاظ على 

الجلد وضمان عدم تعرضه للتشــققات أو 
الخدوش، وبعد عملية السلخ يتم تنظيف 
الجلد من بواقي اللحم والشوائب العالقة 
بــه إيذانا للقيام بنقعه فــي الملح ودفنه 
تحــت الرمال لمــدة ال تقل عــن يومين، 
كمــا يعمــل بعض األشــخاص علــى ملئه 
بالمــاء والملح والتمر ودفنه تحت الرمال 
وذلــك ليصبح الجلــد أكثــر مرونة وقوة 
لالســتخدام الطويل ويســهل التخلص من 

بعض الشوائب والروائح العالقة فيه.

وبعــد ذلــك تأتي عمليــة «دبــغ الجلد» 
ويقصــد بها اســتخدام بعــض المواد مثل 
القــرط والملــح إلتمــام إزالــة الشــعر 
والشوائب العالقة في الجلد، كذلك تكمن 
أهمية هذه العملية في أنها تســاعد على 
تماســك الجلــد والحفــاظ عليــه لفترات 
طويلــة، وبعــد تنظيــف الجلــد والعمل 
على تماســكه تتم الخطوة األخيرة وهي 
ســد الفتحات الصغيرة بواســطة الخياطة 
وتطويع شــكله بحسب طريقة استخدامه، 

وبعد أن تنجــز مراحله النهائية يتم وضع 
الماء فيه بشــكل متواصــل حتى ال يجف 

ويتعرض للكسر مع مرور الوقت.
وأضافت أم محمد أن استخدام «السقا 
والســعن» في الماضي ألغراض متعددة، 
حيــث كان يســتخدمه البعــض فــي نقل 
المــاء من البئر ومنابع المياه إلى المنزل، 
واســتخدمه البعض لتبريــد وحفظ المياه 
لفتــرة طويلــة، ويراعى عنــد صناعته أن 
توجد بعــض األماكن لتعليقــه في أماكن 
مختلفــة من المنزل، فهــو بمثابة الثالجة 
التــي ال تخلــو منها منزلنا اليــوم، وكانت 
هــذه األشــياء التــي تصنــع مــن جلود 
الحيوانــات حاضرة في كل منزل إماراتي، 
كما أنها كانت من المســتلزمات الرئيسية 
التي تجهز عند الســفر وشــد الرحال من 
مكان آلخر، واســتخدم السقا كذلك لصنع 
اللبــن، حيــث كانــت النســاء تضــع فيه 
الحليب، ويعلقنه في «الوتاد» الذي يرتكز 
على ثالث قوائم ويعلق فيه السقا، ليسهل 
رج «خض» الحليب بشكل منتظم يساعد 
على تحويله إلى لبن بعد إضافة الماء له.

سيف المزروعيأحمد الشحيمحمد الحوسني
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 أشــار محمد الحوسني إلى 
التعاضد  مظاهــر  أصدق  أن 
والتــآزر بين النســاء عندما 
الفريج،  في  أحداهن  تمرض 
يتقاســمن واجباتها ومهامها، 
الطعــام  تجهــز  فواحــدة 
تغســل  وأخــرى  لألســرة، 
المالبس، وثالثة تهتم بنظافة 
الوضــع  ويســتمر  المنــزل، 
ذلك إلــى أن تتعافى المرأة 
العالقات  من علتهــا. هــذه 
كانت  الرائعــة  االجتماعيــة 
سائدة في وقت ال توجد فيه 
خادمات في المنازل آنذاك.

أم محمد تخض الحليب لتحويله الى لبن  |  البيان



 –

بــدأت القصــة بحلــم صغيــر وحــب كبير 
للتراث، ثم تحولت إلى واقع رائع، تجســد 
في بنــاء قريــة تراثية، شــملت الكثير من 
عبــق التــراث والماضي الجميــل واألصيل، 
الــذي يحمل في طياته كنــزاً من الذكريات 
والعــادات والتقاليــد األصيلة التي عاشــها 
اآلباء واألجــداد وباتت إرثاً وطنياً، تتواصل 
مع األجيال لترســم صــورة متجددة للربط 

بين األصالة والحضارة.

 يقول الشــاعر خلفان بن نعمــان الكعبي، 
مؤســس قرية العين التراثية، «جاءت فكرة 
إنشــاء القريــة التراثية ترجمــة لتوجيهات 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في نشــر 
الوعــي الفكــري والثقافــي، وتنمية الحس 
الوطني، وإحياًء لتراث وتاريخ األجداد الذي 
نفخــر به جميعاً ويمثــل قيمة وطنية يجب 
المحافظة عليها ونقلها من جيل إلى جيل».

 اتخــذت القرية من نــادي العين للهواة 
مكانــاً لهــا، وتتربع على مســاحة 66 ألف 
متر مربع، وتشــمل مرافــق ومباني عديدة 
تم تشييدها بشــكل هندسي يحاكي عراقة 
تاريخياً  للزائــر بعــداً  الماضــي، وتعكــس 
يمثل حياة األســالف عبــر مختلف البيئات 
والظروف التي عاشــوا فيهــا قديماً. وتعتبر 
القريــة التراثية األولى من نوعها في مدينة 
العين، مما يجعلها مركزاً ســياحياً يستقطب 
والســياح  المختلفــة  المجتمــع  شــرائح 
لتعريفهــم بمعالم الدولــة األثرية وتاريخ 

حضارتها ومورثها الثقافي. 

وأضاف تمثل القرية دعوة للتمسك بالهوية 
والوطــن والعــودة إلى الجــذور واالنتماء 
لــألرض، لتكون نقطة التقاء جميع الثقافات 
المحليــة وتســاهم في الترويج الســياحي 
والثقافــي والتراثي لدولة اإلمارات بشــكل 
عام ولمدينة العين بشــكل خــاص لقدرتها 
على استقطاب الزوار واالطالع على ماضيها 
ومحاكاة الواقع الذي كان يعيشــه المواطن 
اإلماراتــي قديمــاً، وتكون المــكان األمثل 
التراثية  والمهرجانــات  الفعاليــات  لتنظيم 
والثقافيــة وإعــادة تفعيــل تــراث وتاريخ 

أجدادنــا والــذي يمثل قيمــة وطنية يجب 
المحافظــة عليه، وذلك من إعادة تجســيد 
األعمــال والحــرف اليدويــة والصناعــات 
التقليدية البســيطة التــي كان يعتمد عليها 
وممارســة  قديمــاً،  اإلماراتــي  المواطــن 
التي  األلعاب الشــعبية القديمــة والتراثية 
كانت معروفة لدى اآلباء واألجداد وغرسها 
في نفــوس األطفال والشــباب والمحافظة 
عليها وكذلك الحفاظ على األكالت الشعبية 

اإلماراتية الموروثة.

تقســم مرافــق القريــة إلــى عدة أقســام 
ولكل قســم خصوصيته التراثيــة، الفريج - 
القلعة - الســوق الشعبي - المزرعة - البيئة 
الصحراويــة - البيئــة الحضريــة - المتحف 
- المقهــى الشــعبي - المطعــم الشــعبي - 
المســارح - المشــاغل والمحالت الخارجية 
- ميدان الرماية باأللوان - ملعب كرة القدم 

بالمقاســات الرســمية - اســتراحة ومخيم 
السياح - حديقة األطفال. 

 الفرجــان تم تصميمها بطابعها التقليدي 
والتراثــي، وتحتــوي على بيــوت من طين 
المســجد  ويتوســطها  النخيــل  وســعف 
والممرات لتدل على الطابع التقليدي الذي 
يعود إلى األربعينيات من القرن العشــرين، 
ويبين أســلوب العمارة والبناء الذي صممه 

أجدادنا وعاشوا فيه لفترات طويلة. 
وتحتضــن القرية مجموعــة من األراضي 
الزراعيــة واألفــالج الجميلة والتــي تتميز 
بانســيابية المــاء فيهــا من األحــواض لري 
المزروعات عــن طريق «المنيــور» وهذه 
الطريقــة التقليديــة التــي كان يعتمدهــا 
أســالفنا في اعتمادهم على خيرات األرض 

لتأمين حاجتهم الغذائية.
وتمثل البيئــة الصحراوية بالقرية طبيعة 
الحيــاة فيهــا وتضم التــالل الرملية وبيوت 
الشعر والخيام المنتشرة في أنحائها، إضافة 

إلــى وجــود البئر والجبيــب «حوض صغير 
لســقاية المواشــي، وتضم حظائر المواشي 
العصب  والخيــل والجمــال والتي تشــكل 

الرئيسي لحياة البداوة».
القلعة بطابع أصيــل لتعرف  وصممــت 
الزائريــن عن قرب علــى القالع التي كانت 
مشــيدة قديما واستخداماتها لحماية الدولة 
من أي عدوان، محصنة بجنودها وســكانها 
وأهلهــا لتــروي القصــص التاريخية األولى 

والمتعلقة بقيام الدولة وسيادتها. 

انطالقاً مــن اهتمام قرية التــراث بالثقافة 
والتــراث، كان البد من إيجــاد مكان مالئم 
إلقامــة االحتفــاالت واألحــداث الثقافيــة 
إنشــاء  تــم  لذلــك  والشــعرية  والتراثيــة 
مســرحين للعــروض، المســرح المفتــوح 
صمم بأسلوب فني يحاكي الطبيعة التراثية 
والثقافية، وبشكل أنيق لتتناسب مع توزيع 

الصوت واإلضاءة وبمدرجاته التي تستوعب 
مــا يقارب 1650 شــخصاً مع منصة للعرض 
باإلضافــة إلى الكواليس، المســرح المغلق 
صمم بشــكل مختلف فهو مغلق من األعلى 
ومغطى بالكامل ويســتوعب 450 شــخصاً 
ومزود بأفضل الوســائل المرئية والسمعية 

واإلضاءة. 
وتوفــر القريــة لمرتاديهــا مكانــاً خاصاً 
لتقديــم األكالت واألطباق الشــعبية والتي 
يتميــز بها المطبخ اإلماراتي، والتي توارثتها 
العائالت اإلماراتية عن أجدادهم وأسالفهم، 
هــذه المنطقة مفعمــة باألجــواء العائلية 
ولتعريف الزائرين العــرب واألجانب على 

مجموعه من األكالت الشعبية اإلماراتية.

وخالل التجول بين دكاكين السوق الشعبي 
فإنك تطوف على كل ما كان قديماً يشــكل 
الحرفية واليدويــة والتقليدية،  الصناعــات 

 ففــي كل دكان  تقــف علــى أدق التفاصيل 
وتــرى المنتج يخرج من بيــن يدي صانعه 
ســلعة جلديــة أو خشــبية أو نحاســية  أو 
زجاجيــة أو فخارية،  كما ترى كذلك دكاكين 
العطــارة والحبوب باإلضافة إلى المشــاغل 
اليدوية التي تنتج مواد من الصوف وسعف 

النخيل وأدوات القش.
ويعد المتحف أحد أهم أقســام القرية، 
أركانــه تعــرض كل مــا كان  يرتبــط بحياة 
أســالفنا القدماء ويعود إلــى العصور التي 
مضت  بكل ما كانــت بها الحياة من أدوات 
ومســتلزمات، البناء مصمم بشــكل يحاكي 
تــرى  األدوات  واألصالــة  حيــث  التــراث 
الزراعيــة، واألســلحة، وأدوات صيد اللؤلؤ، 
ودالل القهوة العربية، واألزياء الفلكلورية، 
 والحلــي، وصــوراً قديمــة تجســد مراحل 
الحياة فــي الدولة، كما ترى  مجموعات من 
الفضية والبرونزية  المسكوكات اإلســالمية 

والورقية.      
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الشــاعر خلفــان الكعبــي 
مهتــم بالجانــب التراثــي 
والشعري،ولديه مشاركات 
في تصاميم القرى التراثية 
في  فيهــا  شــارك  والتــي 
الوطنيــة،  المهرجانــات 
وأعد وقدم برامج شعرية، 
مهرجــان  فــي  وشــارك 
وأمســية  الجنادريــة 
المسلحة  لقواتنا  كوســوفا 
لحفــظ الســالم، وشــارك 
الخليجــي  المؤتمــر  فــي 
والتاريخ  للتــراث  الثانــي 
الشفهي، وجديده أوبريت 
زايد القدوة بمناســبة عيد 
االتحــاد من ألحان خطاف 
ومعضــد  حصــة  وغنــاء 
عبدالله  وعيســى  الكعبي 

وتوزيع فادي الصايغ.
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تلجأ أمهات إلى تقديم الوجبات السريعة 
ألبنائهم، عوضاً عن وجبه الغذاء أو العشاء 
مــن دون أن تدرك طريقــة تحضير هذه 
الوجبــات ومكوناتهــا، ومــا تحتويــه من 
ســعرات حراريــة، التي مــن الممكن أن 
تكــون قنبلة موقوتــة إذا تناولها األطفال 
الذيــن لديهــم خمول وكســل، خاصة أن 
الجيــل الحالــي يعانــي من قلــة الحركة، 
بحســب ما أفاد به الدكتور أســامة الالال 

استشاري الجهد البدني والصحي.
وعرف الــالال، الوجبــات الســريعة بأنها 
الفالفل  نوعــان، وجبــات شــرقية مثــل 

والشاورما والمعجنات والبرياني، وأخرى 
غربيــة مثــل الوجبــات الغنيــة بالزيوت 
واألمــالح، ووجــه أولياء األمــور باختيار 
الوجبات السريعة المفيدة ألبنائهم الخالية 
من المايونيز وغيــر المقلية، التي تحتوى 
على خبز أســمر وخضــراوات طازجة أو 
ناضجــة، ألن الوجبات الســريعة تزيد من 
تخزين الشــحوم في الجســم، وعلى األم 
أن تتبــع قاعــدة مهمة هي جعــل أبنائها 
يتناولون أطعمــة صحية، وتجهيز وجبات 

مشابهة للوجبات السريعة داخل المنزل.
وأكد أن رائحة الوجبات الســريعة تلعب 

دوراً كبيــراً فــي إقبال األطفــال وأولياء 
األمــور عليها، حيــث تؤثر تلــك الرائحة 
على الالوعي، وتصبح الدهون والسكر من 
المواد اإلدمانية، التي تثير الشهية، خاصة 
أن العقل لدية ذاكرة طعام تثار عن طريق 
حاســة الشم، إضافة إلى أن تلك الوجبات 
تفتقــر القيمة الغذائية من معادن وألياف 
وفيتامينــات، وتتمتع بنســبة كبيرة عالية 
من الصوديوم والدهــون العادية وأخرى 

المشبعة.
وقال، إن األكل ببطء يجعلنا نشعر بالشبع 
فــي حيــن األكل علــى عجالــة يجعلنا ال 

نشعر بما نتناوله، ولذلك يجب أن نعطي 
خيــارات ضيقة للوجبات الســريعة، التي 
نختارهــا ونحصرهــا في أكل المشــوي، 

واعتماد طريقة بطيئة لألكل.
شــراء  بعــدم  األمــور  أوليــاء  وناشــد 
المشروبات الغازية ألبنائهم كونها تحتوي 
علــى نســبة عالية جداً من الســكر، تصل 
إلى 10 مالعق ســكر لعبــوة بمقدار 355 
مليمتر، وحثهم على تشــجيع أبنائهم على 
شــرب الماء بقدر 8 أكــواب يومياً. دبي- 

رحاب حالوة

على  «حرفة»  مبــادرة  تعمل 
المنتجة إلحياء  األسر  تشجيع 
بما  التراثية وتحديثها  الحرف 
السوق،  متطلبات  مع  يتوافق 
عبر إنتاج سلع يدوية مختلفة 
ومتنوعــة ذات جــودة عالية 
ومواصفــات عالمية، وانطالقاً 
من ذلك أطلقت الوزارة دليالً 
للجودة لتســتعين به األســر 
المنتجــة والذي جــاء مكمالً 
الدائم  الوزارة  لسعي  وداعماً 

نحو الجودة والتميز.

«يمتــد شــغفي للمطالعة مــن المراحل 
المدرســية التــي نمــت لــدّي شــراهة 
االســتطالع وتــذوق الشــعر والنصوص 
المطروحة ســواء في الكتب المدرســية 
وغيرهــا مــن الكتــب المتوفــرة فــي 
المكتبــات العامــة،  تأثــرت كثيــرا في 
البداية بالروايات وتعدد أساليب الطرح 
فيهــا وغــزارة اللغــة التــي أجدها في 
مصطلحاتهــا، ودائمــا اتطلع إلــى اقتناء 
ما يســتجد في مجــال الرواية، فاختالف 
أســاليب الُكتاب وتعــدد ثقافاتهم أجده 
روضة غنــاء بالفوائد التي لطالما أحرص 

على اقتنائها.».
هكذا بدأ يروي عبدالله ناجي موظف 
في هيئــة الطرق والمواصــالت وطالب 
فــي كليــات التقنية العليــا بدبي يدرس 
تخصــص الهندســة الميكاترونيــة، قصته 
ويقول عشــقي للقراءة بدأ في المراحل 
المتوســطة من الدراســة، فكنــت اتأمل 
وأســتمتع بالنظر إلى مكتبة تعج بالكتب 

المتراصة التي تحمل عناوين مختلفة، إلى 
أن أتت المرحلة الثانوية فعندها أطلقت 
العنان إلى نفســي في بناء عالقة حميمة 
مع الكتــاب وبدأت رحلتــي في تقليب 
صفحــات لكتــب متنوعة، فنما شــغفي 
بالكتــب وتكونت لدي قناعــة ذاتية في 
أن العلم والمطالعة هما الخطوة األولى 
لبناء شــخصية فعالة في المجتمع قادرة 
على اإلنتاج، فشــرعت فــي اقتناء كتب 
تطوير الــذات كبوابة لــي لعالم القراءة 

حتى تدرجت في مختلف العناوين. 

ويضيــف عبدالله ناجي يكمن الســر في 
هــذه المرحلة بحب تغييــر األدوار من 
قــارئ متذوق إلــى كاتــب يتطلع دوما 
إلــى طرح جديــد وراء الحــرص الدائم 
مــن البيئة المنزلية والعناية المدرســية 
من قبل األســاتذة لتحويل النصوص إلى 
تحف ينبغي للطالب اســتيعابها والتمتع 

التربوية نصيبها  للكتــب  بقراءتها، فكان 
فــي مكتبتي وكذلــك الكتــب المتعلقة 
بتطوير الــذات، وباكورة أعمال إصداري 
األول الــذي دائما أعتــز به «ال تفقديني 
ســكرتي» عندما أردت طــرح موهبتي 
وترســيخ جماليات اللغة فــي قلبي من 
خالل نشــر مختلف النصوص سواء على 
الشــبكات االجتماعية وبدأت مســيرتي 
األدبيــة بــأول إصداراتــي فــي معرض 
الشــارقة الدولي للكتــاب 2015 بكتابي 
«ال تفقديني ســكرتي» بالتعاون مع دار 
فضــاءات للنشــر والتوزيــع والطباعة – 
األردن، ويتضمــن نصوصا أدبية ارتكزت 
فــي مواضيعهــا علــى الناحيــة الغزلية، 
وركــزت فيهــا علــى أن تحمــل الطابع 
البسيط في المفردات واألسلوب لتحقيق 

غاية االستمتاع بجمالية النصوص.

ويشــير إلى أن القراءة المنتظمة بشكل 
يومــي تكســب الــروح ثقــة وثقال في 
الحديــث، وهذا ما يجعــل المرء ذا قدر 

ومكانة، فما كان من القراءة إال أن تكون 
رفيقة لي ذا نفع دائم واستغالل صحيح، 
وال يخفى دور األسرة وبصمتهم المميزة 
في توســيع مداركــي وتشــجيعي على 
القــراءة واقتناء الكتب والبدء بالتحديق 
بالكتــب، وفــي المقام الثاني أســاتذتي 
في المرحلة الثانوية من الدراسة وقسم 
اللغــة العربية باألخــص حيث كنت أجد 
فيهم دوما تلك الكلمات الرنانة والحانية 
على مســامعي وأياديهم التي تساعدني 
فــي تعلم مهــارة انتقاء الكتــب وكيفية 

قراءتها بالشكل الصحيح.

ويتابع لي العديد من أعمال اإلنشــاد مع 
عدة منشــدين، منوها بأنه يمكن تمثيل 
الطمــوح بالســلم الذي له نهايــة مرئية، 
فــكل نجاح يجر خلفه آمــاال وطموحات 
جديــدة، وعلى مدى المســتقبل القريب 
أود المشاركة في الســنة القادمة بأولى 
رواياتــي في معــرض الشــارقة المقبل، 
واالســتفادة بالقــدر األكبر مــن عمالقة 

األدب العربــي في الدولــة وعلى نطاق 
أوسع من ذلك، واالستمرار بمسيرتي في 
طرح جديد األعمال اإلنشــادية وتوسيع 
نطاق تعاملي مع أســماء جدد لمناقشــة 
القضايا المجتمعية والهادفة في آن واحد.

ويــرى ناجــي أن اإلعــالم هــو المحور 
األساســي في خلــق الفرصة المناســبة 
للشاعر والكاتب لكي يبرز ثقافته ومدى 
عمق حصيلتــه األدبيــة، وال أخفي دور 
الكثيــر مــن الجهات في تســليط الضوء 
على موهبة الشــاعر مــن خالل القنوات 
التلفزيونية أو تقديم الحفالت الرســمية 
ووســائل التواصل االجتماعــي وغيرها، 
ويتوجه بالشــكر إلى جميع المؤسسات 
سواء التعليمية منها ككلية التقنية العليا 

بدبي أو جهات العمل.

وحول الشــخصيات التي أثرت فيه يؤكد 
عبداللــه ناجــي أن الموهبــة وحدها ال 
تكفي في المجال األدبي لخلق نص يشار 
إليــه بالبنان، وخلف كل أديب أو شــاعر 
أســماء ال يســتغني عنها، ومن الرائعين 
الذين لطالما اعتبر كتاباتهم مصدر إلهام 
مســتمرا، أميــر الشــعراء أحمد شــوقي 
الشــعراء  والمتنبــي ونــزار قباني ومن 
الهديــة  عبداللــه  الشــاعر  المعاصريــن 

الشحي والشاعر محمد البريكي.
التي  بالقــدرة  ويضيــف إن اإليمــان 
يملكهــا أي ناشــئ هو الخطــوة األولى 
التــي تنبئ بقــدوم موهبة فــذة وذات 
صيت لن يكون بالشــيء اليسير، فتدعيم 
هذا اإليمــان بالمتابعــة الدؤوبة وصقل 
المهــارات المتوفــرة يضمنــان لصاحب 
اليراع المبدع النجــاح في هذا الميدان، 
وأتمنى التوفيق للجميع في شــق طريقه 

الخاص في هذا البحر الخضم.

■ .. و يوقع إصداره األول في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2015  ■ عبدالله في مكتبته

يقول عبدالله ناجي إن معارض الكتاب هي تلك المســاحة الرائعة 
التــي تحوي هاالت ثقافية رفيعة المســتوى، وأحرص كل الحرص 
على حضورها في كل سنة واقتناء الجديد منها ألضيفه إلى الكتب 
فــي مكتبتي الخاصة، ومــن بين هذه المعارض معرض الشــارقة 

الدولي للكتاب ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب.

تعتبر برامج األســر المنتجة التي تنفذها 
وزارة الشــؤون االجتماعيــة، مــن أهــم 
البرامــج التي تهــدف للنهــوض باقتصاد 
األسرة االماراتية، للحفاظ على استقرارها 
وتمكينهــا اقتصادياً وتحســين مســتواها 
المعيشــي، ويتكون المشــروع من برامج 
اجتماعيــة ذات طبيعــة اقتصادية تهدف 
إلى اســتثمار جهود األســرة فــي اإلنتاج 
المنزلــي لتوفيــر مصدر دخــل أو العمل 
علــى زيادته، خاصة أن المشــاريع تتميز 
بأنهــا ذات عوائــد اجتماعيــة واقتصادية 
ونفسية، ولذلك تعمل الوزارة على دعمها 
فنياً ومساعدتها على تسويق المستفيدين 
لمنتجاتهم، خاصة أن عدد األســر المنتجة 
بلغ 1400 أســرة، ما يعكــس مدى نجاح 

البرنامج.

وتعتبــر مبــادرة (فرصتي) إحــدى أهم 
الخطوات التي رســخت تعاونا وثيقا بين 
المســتفيدين والقائمين على تنفيذ هذه 
المشروعات، يستهدف االرتقاء بالمستوى 
االقتصــادي لألســر االماراتية المشــاركة، 
وهو عبارة عن مشــروع مســتدام يخدم 
األســر المنتجــة ويســاهم فــي تمكينها 
اقتصاديــاً، باإلضافــة إلى برامــج تدريبية 

وتأهيليــة تهــدف إلــى اســتثمار جهود 
المشــاركين فــي اإلنتاج المنزلــي لتوفير 

مصدر دخل والعمل على زيادته. 

كما أطلقت الوزارة مبادرة (حرفة) والتي 
تعتبر مكملــة لمبادرة فرصتــي، وتتمثل 
فــي إصدار دليل لمعاييــر جودة منتجات 

األســر معتمد محلياً، يعمــل على تدريب 
تلك األســر علــى تطوير معاييــر الجودة 
للخــروج  يصنعونهــا،  التــي  للمنتجــات 
الجــودة تصلح  بمنتجات مميــزة وعالية 

للتسويق في السوق المحلي والخليجي.
ولما كان االرتقاء بزيادة مدخول األسر 
هدفا مطلوبا، فقد أوجدت الوزارة برامج 
فنية لإلرشاد والتوجيه، تساعد المستهدفين 

مــن خــالل منهج علمــي اقتصــادي على 
تطويــر المشــروعات الشــخصية الرائدة 
الصغيرة، والبرامج التدريبية في مجاالت 
تأسيس المشــروعات، باالضافة إلى وضع 
الميزانيــات واإلدارة الماليــة، والدورات 
التســويق  عمليــات  فــي  التخصصيــة 
والمســاعدة فــي إيجاد منافذ تســويقية 

للمنتجات.

ويأتــي ذلك بهدف تحويل أكبر عدد من 
األســر المنتجة إلى أصحاب مشروعات 
اقتصادية منتجــة، والعمل على الخروج 
المحلــي للوصول  المســتهلك  من إطار 
للمســتهلك الخارجــي مــن الســائحين 
يعشــقون  الذيــن  وزوارهــا،  للدولــة 
االحتفــاظ بذكريات خاصــة من كل بلد 

يزورونه يعبر عن حياته وتفاصيلها، كما 
إن المبادرة تســاعد على نشــر وتعميق 
ثقافة العمل الحر واالعتماد على النفس 
وإيجــاد مصــدر دخــل لألســر الفقيرة 

والمتوسطة.

ويشــتمل الدليل على المعايير الواجب 
توافرهــا فــي المنتجات والســلع التي 
تنتجهــا األســر المنتجــة، ســواء كانت 
غذائيــة أو تجميلية أو تراثيــة أو فنية، 
كما أولى الدليــل أهمية خاصة لمعايير 
الصحة والسالمة المهنية والبيئية ونظم 
وقواعــد اإلدارة الماليــة بهدف االرتقاء 
بنوعية المنتجات وإفساح المجال أمامها 
للمنافسة في السوق وكسب الزبائن مما 
يســاعد على إيجاد فرص جديدة للعمل 
وزيادة مصادر الدخل ما يضمن لألســر 
المنتجة التمتع بمســتوى معيشي رفيع 

وحياة مزدهرة.

■ جناح األسر المنتجة



اســتخدم طلبــة وباحثــون فــي جامعــة 
نيويــورك أبوظبي اختبــارا جينيا لتحديد 
أنواع ســمك الهامور الــذي يعد من أكثر 
أنواع األسماك أهمية وتداوال لدى سكان 
العربي وعلــى الصعيد  الخليــج  منطقــة 

التجاري.
أجريــت  التــي  الدراســات  وأشــارت 
بالجامعة إلى وجــود ثالثة أنواع منفصلة 
من السمك المعروف محلياً باسم الهامور 
والذي يتم تســويقه باعتباره نوعاً واحداً 

تحت اســم «األخفــس»، ويعــرف علمياً 
باسم (أبيني فيلس كوديس)، الذي يتعرض 
حاليا للصيد الجائر بالمنطقة بما يعادل 6 
أضعاف المستوى الذي يكفل بقاءه دونما 
انقراض. وقدمت الطالبة «ريمي كيتشوم» 
التي تخرجت مــن الجامعة العام الجاري، 
بالتعــاون مــع الباحثيــن بالجامعــة بحثاً 
بالتنوع  تضمن اكتشــافات جديدة تتعلق 
الجيني للهامــور، حيث بذل فريق البحث 
جهوداً كبيرة للتوصل إلى التكوين الجيني 
لســمكة الهامــور، بغرض الحصــول على 
معلومات علمية دقيقة وتحديد مؤشرات 
الخاليــا التي يمكن أن تســتخدم للتعرف 
على نوعيــة الكائنات البحريــة ورصدها 

ودراستها بشكل علمي دقيق.

وتمكن الباحثون من جامعة نيويورك أبو 
ظبي في هــذا اإلطار من تحديد مكونات 
الحمض الريبي المســتمد مــن 140 عينة 
نسيج جمعت من أربعة أسواق تباع فيها 
األســماك، ومن ثم تــم تحليــل البيانات 
المســتمدة من الدراســة لتحديد أنماطها 
حيث توصلــوا من خاللها إلى وجود ثالثة 
أنواع متباينة من األسماك المعروفة باسم 
«أبينــي فيلــس» والمعروفة لدى ســكان 
الخليج باســم الهامور، وهي (بيوتوفيلس 

كايدس وابيني فيلس أورايالتوس، وأبيني 
فيلس بليكري).

ومــن جانبه أكد جــون بيرد أســتاذ علم 
الطبيعة المســاعد فــي الجامعة أن هذه 

الدراســة المتعلقة بالمناهج الجينية، تعد 
األولى مــن نوعها على مســتوى الخليج، 
والتــي تتعامل مع ســمك الهامــور الذي 
يشــهد إقباال ملحوظاً من سكان المنطقة، 
مشــيرا إلى أن النتائج جاءت مبهرة حيث 
أظهرت أنه يتألف من ثالثة أنواع مختلفة 

تبــدو متماثلة في الشــكل إال انها تختلف 
جينياً تماماً.

وأشاد بيرد بالبحث الذي قدمته الطالبة 
معتبراً أنه إنجاز كبير كونها تقدمت بهذا 
الــذي أفضى  للتخرج  البحث كمشــروع 
إلــى نتائج قيمة تفيد المجتمع، قائال: إن 

فهــم األنماط الجينيــة للكائنات البحرية 
بشــكل عام ولألسماك بشــكل خاص هو 
أمر ضروري من أجل الحفاظ على البيئة 
البحرية، ويتيح للمؤسسات المعنية اتخاذ 

التدابير الوقائية الالزمة.

وبدوره أكد يوســف الداغور أســتاذ علم 
الطبيعة المســاعد بالجامعة مدى جدوى 
هذه الدراســة، التي تفيد فــي المحافظة 
علــى هــذا النوع مــن الســمك المعرض 
لالنقراض بسبب معدالت التغير المناخي 
واإلفراط في الصيد الجائر وهو أكبر خطر 
يهــدد الثروة الســمكية، كما أنه الســبب 
في انقراض العديد من األســماك البحرية، 
باإلضافة إلى األسباب البيئية في المنطقة 
التي تهدد سمك الهامور بخطر االنقراض.

أمــا ريمــي كيتشــوم خريجــة الجامعــة 
فأشارت إلى أن هذه الدراسة تلقي الضوء 
على قيمة اســتخدام األساليب الجينية في 
دراسة الكائنات البحرية، آملة أن تستفيد 
منهــا المؤسســات المعنية فــي اإلمارات 
للعمــل جاهدة لحماية الثروة الســمكية، 
والحفــاظ علــى التنمية المســتدامة، من 

خالل مثل هذه الدراسات.

قلة هــم الذيــن يتحملون عناء ســنوات 
الدراســة الطويلــة والمضنيــة بــال كلل، 
يدفعهم الواجب الوطني واالرادة المثابرة 
في ردم هوة نقــص التخصصات النادرة، 
واعادة التاريخ الى ســنواته المضيئة حين 

كان للعرب قصب السبق في الطبابة.
الدكتور ســعيد عبد الله رئيس برنامج 
البورد العربي لطب المجتمع في أبوظبي، 
من الرعيل األول الذي انخرط في دراســة 
الطب، وواحد من أولئك الذين وفرت لهم 
الدولة كل الدعم للحصول على الشهادات 
التخصصيــة، حيــث حصــل علــى درجة 
البكالوريــوس في الطب العــام للجراحة، 
والماجســتير في طب المجتمع ثم درجة 

الدكتوراه في التخصص نفسه.
قضى الدكتور ســعيد عبد الله سنوات 
الدراســة الجامعية في الخارج في رومانيا 
والمملكــة المتحدة بما فيها الماجســتير 
والدكتوراه ويعتقد أن تجربة الدراسة في 
الغربة على الرغم مــن أنها تجربة تحمل 
قدرا من المعاناة بسبب البعد عن األسرة 
والحنين إلى الوطن، إال أنها تعلم اإلنسان 
الصبــر واإلصرار على تحقيق الهدف الذي 
جاء من أجله، كما تشــعر اإلنســان بقيمة 
الرجال وأبناء الوطن المرافقين بأنهم جزء 
من أســرته الصغيرة في الغربة والدراسة 

في الخارج تكرس الجد وحب الوطن.

يســتعيد الدكتور سعيد ســنوات الدراسة 
جالســكو  جامعــة  فــي  بريطانيــا  فــي 
بإسكتالندا، حين ابتهج لدى وصوله بمدى 
اهتمام ســفارة الدولة بمســاعدة طلبتنا 
فــي التعرف علــى البلد المتصــاص حالة 
الغربــة والبعد عن األهــل ومن ثم تهيئة 
الطالب الجديد للتعامل بصورة جيدة مع 
المحيط الذي ســيتعايش معه وفيه لفترة 
طويلة، وذلك من خالل تعريفه بالمطاعم 
التــي تقدم وجبــات عربيــة أو بالمعاهد 
والمراكــز التي تــدرس اللغــة اإلنجليزية 

أو مــن خــالل تعريفه بزمالئه مــن أبناء 
الدولة الدارســين في الجامعة. ويستدعي 
ذكريــات تلــك المرحلة بالقــول: كنا في 
كل يــوم ســبت نجتمع في مــكان معين 
وفــي بعض المرات كنــا نقترب من المئة 
طالــب ودارس من اإلمــارات وأحيانا من 
دول الخليج وبعض الــدول العربية، وكنا 

نقيــم حفالت ترفيهية وشــعرية تقليدية، 
بينمــا تحضــر األســر المرافقــة األكالت 
اإلماراتيــة والعربية، وفــي بعض األحيان 
كنا نخرج مجموعة من األصدقاء والزمالء 
في رحالت برية ونعســكر خارج المدينة 
لالستمتاع بالطبيعة وكسر الروتين اليومي 

للدراسة والبحث.

الذاكرة:  الدكتور ســعيد حديــث  يواصل 
بمجرد أن يعلم موظفو الســفارة بوصول 
مسؤول أو شخصيات وطنية يذهبون إليه 
ويتفقون معه على إقامة ندوة أو أمســية 
ثقافيــة لتعريفهم بأحــوال اإلمارات وبما 
يــدور هناك ويذكر من الشــخصيات التي 

تمت اســتضافتها رئيس المجلس الوطني 
االتحــادي ومعالي الفريــق ضاحي خلفان 

وغيرهما الكثير.
وخــالل الفترة التــي قضاهــا الدكتور 
ســعيد عبد الله في بريطانيا ال يســتطيع 
نسيان ما كانت تقوم به السفارة اإلماراتية 
هناك لخدمــة الطالب والدارســين، ففي 
أول ثالثــة أيــام للطــالب هنــاك تتحمل 
الســفارة كافة نفقات الطالــب من إقامة 
في الفنــدق ومصاريف نثرية إلى أن يتم 
التحــاق الطالب بالكليــة والحصول على 
الســكن، كما كانت السفارة اإلماراتية في 
لنــدن البــاب المفتوح دائمــا أمام جميع 
الطالب لحل المشــاكل وتذليل الصعوبات 
التي تواجههم، وأنا شــخصيا عندما أدخل 
مبنى الســفارة في أي ظرف أو مناســبة 

كنت أشعر بأنني في منزلي تماما. 
وكنا دائما ـ والحديث للدكتور ســعيد 
ـ نشــعر بالفخر ويعترينا شعور باالعتزاز 
بأننــا ننتمي إلى دولة اإلمارات التي تهتم 
بأبنائهــا أينما حلوا وتقدم لهم كل المزايا 

والتسهيالت، مؤكدا على أن هذا اإلحساس 
الدائــم لدى طالب اإلمــارات كان بمثابة 
الوقــود والمحــرك لبذل جهــود مضاعفة 
لتحصيــل العلــم ونيل الشــهادة في أقل 

فترة ممكنة.

يقول الدكتور ســعيد عبــد الله إنه بعد 5 
ســنوات من المعاناة الممزوجة بالشعور 
الدائم بالغربة عندما يتم منحك الشــهادة 
تشــعر بــأن كل ســنوات الغربة تالشــت 
وأصبحــت ذكريات جميلة مــع األصدقاء 
والزمــالء والمواقف بحلوها ومرها والتي 

تبقى في الذاكرة ال تمحوها السنوات.
ويتذكــر الدكتور ســعيد عبد الله لجنة 
الدكتوراه  التي منحته درجــة  المناقشــة 
عندما سألته المشــرفة عن مشاريعه بعد 
حصوله على الدكتــوراه التي حصل عليها 
في موضوع «وبائيات الســرطان والحاجة 
إلــى نظام متابعــة ذات جــودة وجدوى 
فــي دولة اإلمارات» وعندمــا أجابها بأنه 
ســيضعها أمــام المستشــارين فــي بالده 
للعمــل بها، قالــت له لمــاذا تضعها أمام 
المستشارين أنت من أنجز الرسالة وأنت 
أولــى النــاس بتنفيذها فــي موطنك، ثم 
قالــت أنت باحث جيد وبلــدك يجب أن 

يفتخر بما قدمت له.
وقد حصل الدكتور ســعيد عبد الله في 
السابق على الماجستير حول «معرفة طرق 
وســلوكيات ومواقف الجهات المســؤولة 

عن الصحة حول الصحة التعزيزية».

شغل الدكتور سعيد عبد الله عدة وظائف 
فنيــة وإداريــة، منها طبيــب ممارس عام 
في مستشــفى العيــن، ثم مديــر الرعاية 
الصحيــة األولية بالعين، بعد ذلك ســافر 
الماجســتير  لنيل  المتحدة  المملكــة  إلى 
في طب المجتمع عام 1993 وبعد عودته 
كلف بــإدارة التخطيط في وزارة الصحة، 
ثــم تم تعيينه مديرا لمستشــفى الجزيرة 
والمركزي، بعد ذلك ســافر إلــى الخارج 
مرة أخــرى لنيل شــهادة الدكتوراه، وقد 
حصــل عليها في عــام 2014، وعندما عاد 
شغل وظيفة مدير إدارة الجودة والتطوير 
فــي وزارة الصحة، ومن ثم عمل أســتاذا 
مساعدا غير متفرغ في كلية الطب جامعة 
اإلمارات، كما عمل رئيسا لوحدة األمراض 
المعدية بمركــز الفحص والصحة الوقائية 
في أبوظبي، ويشــغل حاليا رئيس البورد 
المجتمــع وطبيبا متخصصا  العربي لطب 

في عيادة الصحة المهنية في أبوظبي.

توفر األندية الطالبية في جامعة أبوظبي، 
منصة مثالية لتشــجيع الطلبــة على تبني 
المبادرات التي تسهم في خدمة المجتمع، 
حيث نفذ طالب وطالبات نادي «إحسان» 
الخيري بالجامعة، بشراكة استراتيجية مع 
«تدويــر - مركز إدارة النفايات بأبوظبي» 
خالل العام الجــاري، حملة توعية بعنوان 
«معــاً»، ســعوا خاللهــا إلى نشــر الوعي 
بأهميــة الحفــاظ علــى نظافــة الطرق، 
وتســليط الضوء على الدور الحيوي الذي 
يلعبــه عمال النظافة، فــي التأكد من خلو 
الطرقات والحدائــق واألماكن العامة من 

أي نفايات.

وأخــذ الطلبة المشــاركون فــي الحملة، 
دور العمــال ليــوم واحد، بالتنســيق مع 
«تدوير»، لتنظيــف حوضين بمنطقة بين 
الجســرين في مدينة أبوظبي، األمر الذي 
أتــاح للعمــال يــوم راحة، كمــا تضمنت 
الحملــة فعاليات تكريم نخبــة من عمال 
النظافة، عبر من خاللها الطلبة المشاركين 
في حملــة «معاً»، عن تقديرهم للمجهود 
الذي يبذله عمال النظافة، وشكرهم على 

تأديتهم عملهم بجهد وإخالص.
وتقــول الطالبة مالك منصــورة من كلية 
الهندســة بجامعة أبوظبي ورئيســة نادي 
«إحســان» الطالبــي الخيري: «اســتلهمنا 

فكــرة الحملــة مــن الفريــق التطوعــي 
«نشامى اإلمارات»، وطورناها لنحل محل 
عمال النظافة ليوم واحد، كما حرصنا على 
تكريمهم للتعبير عن تقديرنا لمجهودهم 
وعملهم الشــاق، والذي ال يعي الكثيرون 
مــدى أهميته، كمــا أن الهــدف الرئيس 
للحملــة، هــو نشــر التوعيــة بيــن طلبة 
الجامعة بشــكل خــاص، وبيــن المجتمع 

بشكل عام».
وأكــد الدكتور تيري موتيــاك نائب مدير 
جامعة أبوظبــي للشــؤون اإلدارية، على 
أهميــة هذه الحملة، التــي بادر بها طلبة 
النادي الطالبي «إحســان»، وتســتحق كل 

المســاندة واالهتمــام، لما لهــا من دور 
حيوي في تسليط الضوء على وظيفة عامل 
النظافة، وتأثيرها الكبير في نظافة المدن 

والطرق والحدائق ومختلف األماكن.

 –

■  سعيد مع زمالء الدراسة وأسرهم 

■  سعيد عبدالله 

■ أحد أنواع «الهامور» في مياه الخليج العربي  |  من المصدر 

13

يقــدم الدكتور ســعيد نصيحة للطــالب اإلماراتيين خــارج الدولة 
بأنهــم ســفراء لدولة اإلمــارات التي وفرت لهم الفــرص والمزايا 
والمنــح لتحقيق أحالمهم وطموحاتهم فيجب أن يكونوا على قدر 
المســؤولية وأن يسعوا إلى تحصيل العلم والمعرفة بشتى الطرق 
وال يتوقعــوا من أحد أن يقدم لهم العلم على طبق من ذهب، بل 

عليهم بالجد واالجتهاد والصبر للوصول إلى تحقيق الهدف.
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ال شــك أن خدمــات اإلنترنت لهــا فوائد 
عظيمة ال تحصى، وتسمح للناس باالتصال 
والتواصــل فــي مــا بينهــم، واكتســاب 
الممتدة  الشــبكة  المعلومــات من  ونقل 
إلــى جميع أرجاء األرض بوســائل بصرية 
وصوتيــة ونصية مكتوبة، وبصورة تتجاوز 
حــدود الزمــان والمــكان والكلفة وقيود 

المسافات.
في المقابل، فإن هذه الشبكة العنكبوتية 
قــد «تعلــق» بهــا الكثيــر مــن األخطار 
واالجتماعيــة  الدينيــة  والمخالفــات 
والقانونية كذلك، إذ قد تكون مصدراً لشر 
عظيم، لمن أصر على ســوء اســتخدامها، 

كمن يحاول تصفح المواقع اإلباحية، سواء 
بعمــد أو عن جهل، أو كمن ينشــر كل ما 
من شأنه المســاس باآلداب العامة، فهذه 
األفعــال ليســت محرمة شــرعاً فقط، أو 
تخالف فطرة اإلنسان التي جبل عليها، بل 

هي مجرمة حسب القانون. 
في هذا الشــأن، يقول المستشار القانوني 
أيمن محمد عبد اللطيف، إن قانون تقنية 
المعلومــات رقــم 5 لســنة 2012، وضع 
عقوبــات رادعــة «لكل من أنشــأ أو أدار 
موقعاً إلكترونياً أو بث أو أرسل أو نشر أو 
أعاد نشــر عن طريق الشبكة المعلوماتية، 
مواد إباحية أو أنشطة للقمار، وكل ما من 

شــأنه المســاس باآلداب العامة»، موضحاً 
أن العقوبة تكون الحبس والغرامة التي ال 
تقل عن مئتين وخمسين ألف درهم، وال 
تتجاوز خمســمئة ألف درهم، أو بإحدى 

هاتين العقوبتين.
ولفــت المستشــار عبد اللطيــف إلى أن 
القانــون يعاقب كذلك «كل مــن أنتج أو 
أعــد أو هيــأ أو أرســل أو خــزن بقصــد 
االستغالل أو التوزيع أو العرض على الغير 
عن طريق شــبكة معلوماتية، مواد إباحية 
أو أنشطة للقمار». وقال: «يعاقب القانون 
بالحبــس مــدة ال تقل عن ســتة أشــهر، 
والغرامــة التي ال تقل عن مئة وخمســين 

ألف درهم، وال تتجاوز مليون درهم، كل 
من حاز عمداً مواد إباحية باستخدام نظام 
الشبكات أو المواقع اإللكترونية أو إحدى 
وســائل تقنية المعلومات، وكذا «كل من 
حرض أو أغوى آخر على ارتكاب الدعارة 
أو الفجور أو ســاعد علــى ذلك، وكل من 
ســب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها 
أن تجعلــه محالً للعقــاب أو االزدراء من 
قبل اآلخرين باســتخدام شبكة معلوماتية 

أو إحدى وسائل تقنية المعلومات».
وأشــار إلى أن هوية أي متصفح للمواقع 
باالختراق،  مهــددة  أصبحــت  اإلباحيــة، 
وتحديد تاريخ مشــاهداته، بعض الجهات 

الدولة، حذرت  الرقابيــة والقضائية فــي 
المواطنيــن والمقيمين مــن مغبة تصفح 
هذه المواقــع المحظورة، و«المراقبة من 

قبل جهات ومؤسسات أمنية داخلية».
وختــم حديثه بالقــول: «خدمة اإلنترنت 
تفتح أمامك أيديها بعطــاء وخير ومنافع 
ال تحصــى، ولكنها تجر معها مســؤوليات 
كبيرة، فكن خير مستفيد ومستخدم لها».

 –

التوحد واالنعزال أثناء شرح الدرس، وإرسال 
الرســائل، واســتقبالها، وتبادل المعلومات، 
والقفشــات، والمــزاح في ما بيــن الطلبة، 
عبر الهواتف النقالة داخل الصف الدراسي، 
وتبادل الرسائل ومقاطع البلوتوث، وتفشي 
ظاهــرة الغش فــي االمتحانــات، وابتكار 
وسائل جديدة في تناقل واستقبال اإلجابات 
عن أســئلة االمتحانات دون علم اآلخرين، 
أمور حذر منها تربويون ومحامون، وأولياء 
أمور، ألنها بحســب رأيهم تربــك العملية 
التعليميــة داخــل الصــف، وتشــوش على 
المعلم، وبقية الطلبة أثناء عملية التدريس، 
كمــا أن إحضار الهواتف فيه كســر لقلوب 
بعــض الطلبة غيــر القادرين علــى امتالك 
موديالت متطــورة وغالية الثمن، ما يؤدي 
إلى نتائج ســلبية، وأوضحوا أن اســتخدام 
الهواتف النقالة داخل المدارس يعد سالحاً 
أشــد فتكاً من الســالح الناري، لما يترتب 

عليه من مسائالت قانونية.

يــرى المحامي ناصر العصيبة أن اســتخدام 
الهاتف النقال في المدارس من قبل الطلبة 
والمعلميــن أصبح ظاهرة ال بــد من الحد 
منها، كمــا أن وجود الهاتف مــع الطالب، 
خــالل اليوم الدراســي يعد أشــد فتكاً من 
حيــازة الســالح النــاري، ألنه ال يــدري ما 
يترتب على نشر فيديو أو مقطع أو صورة، 
تحدث أمامه من عواقــب وخيمة، يجرمها 
أن  قانــون الجريمــة اإللكترونيــة، مبينــاً 
القانون أضفى صبغة واقعية على الرســائل 
اإللكترونية المتداولة فــي مواقع التواصل 
االجتماعي، والمواقع اإللكترونية بشكل عام 
بأن نص على أال تفقد الرســالة اإللكترونية 
أثرهــا القانوني أو قابليتهــا للتنفيذ لمجرد 
أنها جاءت في شــكل إلكترونــي، وبالتالي 
فــإن األثــر القانونــي المترتب على نشــر 

رســالة أو صورة إلكترونية ال ينتفي لكونها 
إلكترونية، فتعتبر بذلك كأنها مستند مادي 
تمت طباعتــه وتوزيعه حتى وإن اقتصرت 
هذه الرســالة على إرســالها لشخص واحد، 
ولو بحســن نية، وإنه حــال تم ارتكاب أي 
من األفعال بالمخالفة للتشريعات المنظمة 
الستخدام هذه الوسائل فيعتبر ذلك جريمة 
إلكترونية، وكما تم تعريفها هي كل شــكل 
من أشــكال السلوك غير المشــروع، الذي 
المعلوماتية أو  الشــبكة  يرتكب باستخدام 

وسيلة تقنية معلومات. 
وأضاف أنه ال بد من إعالم أبنائنا الطلبة 
بخطــورة اســتخدام الهاتف النقــال بصور 
خاطئة تســيء إليهم وتعرضهم للمســاءلة 
القانونية، وعلــى أولياء األمور يقع العبء 
األكبر، ومن ثم إدارات المدارس والجهات 
ذات الصلــة فــي الحد من تلــك الظاهرة، 
مبيناً أن هناك الكثير من الرســائل ومقاطع 
الفيديو زجت بمرســلها في السجن، بغض 
النظــر أنه طالب قاصــر أو خالفه، وحولته 
من شــخص قد ال يتجرأ على فعل أي عمل 
مخالــف للنظام فــي العالــم الواقعي إلى 

مجرم مدان بالســب والقــذف أو غير ذلك 
من الجرائم، فقد ضمن المشــرع اإلماراتي، 
من خالل هذه التشريعات نشر األمن حتى 

في العالم االفتراضي.

من جهته يقول محمد عمر مدير مدرسة 
الراشدية للتعليم الثانوي في عجمان إن 
وجــود الهاتف مع الطالــب أثناء اليوم 
الدراســي يعــد من الســلبيات الخطرة، 
التي تقلل من تحصيل الطالب الدراسي، 
العمليــة  علــى  التشــويش  وبالتالــي 
التعليمية داخل الفصل، وذلك من خالل 
قيام الطالب بالتواصل مع زميل له داخل 
الفصــل أو خارجه من دون علم المعلم، 
مــا يربــك العمليــة التعليميــة برمتها، 
مبينــاً أن هنــاك الكثير من المشــاكل، 
التي قد تحصل بســبب الجوال من قبل 
بعض الطلبــة، كأن يقوم بتصوير موقف 
يحــدث داخــل الحرم المدرســي، األمر 
الذي يحدث بلبلة في حال تســرب ذلك 
المقطع، ويؤثر ســلباً على الطالب نفسه 

الذي نشــر المقطع وعلى الشخص الذي 
ارتكب الفعل.

ويقول جاســم فايز مدير مدرســة حاتم 
الطائــي للتعليــم األساســي والثانوي في 
أم القيويــن إن ظاهرة اســتخدام الهاتف 
النقال تكثر وسط طلبة المرحلة الثانوية، 
وإن إدارة المدرسة، وبناء على تعليمات 
المنطقة التعليميــة في أم القيوين بعدم 
اصطحــاب الطلبــة للهواتــف خصصــت 
صندوقــاً لوضــع الهواتف فيهــا، ومن ثم 
تسليمها للطلبة في نهاية اليوم الدراسي، 
ولكن هناك بعض الطلبة يتبعون أساليب 
غــش فــي إخفــاء الهواتــف مــن أعين 
المعلميــن، كما أن إدارة المدرســة تتخذ 
إجراءات في حال إحضار الطالب الهاتف 
أول مــرة بأخذ تعهد من ولي األمر بعدم 
التكــرار، مبيناً أن الطالــب يعتبر الهاتف 
حقاً مســتحقاً له، وأنه ال بد من إحضاره 
حتى يســتفيد منه في العملية التعليمية، 
وتدريجيــاً، وبقليل من الحــزم وبتعاون 

أوليــاء األمــور يمكن التخلــص من تلك 
المشكلة نهائياً.

مــن جهته يقــول راشــد الحمر ولــي أمر 
طلبة يدرســون فــي أم القيويــن إنه ال بد 
مــن إيجاد قرار صــارم ورادع مــن وزارة 
التربيــة والتعليم لمنع اســتخدام الهواتف 
منعــاً نهائياً في المدارس، ألن اســتخدامها 
داخل المدرســة أصبح يشكل هاجساً كبيراً 
ألولياء األمور، خاصــة أن أبناءهم يعدون 
قاصريــن، وال يملكون الجرعــات الثقافية 
الكافية، التي تمنعهم من استخدامه بصورة 
خاطئــة توقعهم تحت طائلــة القانون بعد 
أن سن المشــرع اإلماراتي قانون الجريمة 
اإللكترونيــة، مطالبــاً بــأن تكــون هنــاك 
كاميرات مراقبة داخل الفصول الدراســية، 
وليس في الســاحات فقط حتى يتم تقنين 
اســتخدام الهواتف النقالة، وبالتالي حماية 
الطلبــة مــن الوقوع فــي براثــن الجريمة 
اإللكترونية حفاظاً على مستقبلهم، كما يقع 
علــى وزارة التربية عــبء كبير في تبصير 

الطلبــة بقانون الجرائم اإللكترونية حتى ال 
يقعوا فريسة سهلة نتيجة لجهلهم به.

ويقول ســعيد إبراهيم المنصوري ولي أمر 
طالبــة، إن بعض الطلبة يصــورون مقاطع 
فيديــو للمــدرس فــي وضــع يكــون فيه 
بحالــة عصبية أو في وضع يكون منشــرح 
الصدر يســاير التالميذ ويالطفهم، أو يكون 
المقطــع مجتــزأ مــن وضع طبيعــي يبدو 
كأنــه يخالف الموقــف األصلي، وقد يؤدي 
انتشــار مثل هــذه المقاطع إلــى بلبلة في 
المدرسة وخارج المدرســة، وتترتب عليه 
مخالفــات، يعاقــب عليها قانــون مكافحة 
الجرائــم اإللكترونيــة، محمــالً مســؤولية 
اصطحاب الطلبة الهواتف داخل المدرســة 
إلــى أولياء األمــور، الذين ينبغــي عليهم 
تثقيف أبنائهم وإعالمهم بخطورة استخدام 
الهواتــف النقالة، وتصويــر المقاطع وبثها 
عبــر المواقع، وعلى وزارة التربية أن تضع 
نظامــاً صارماً ال يتيح للطالب حمل الهاتف 
خالل اليوم الدراســي، وكذلك معاقبة ولي 
األمر، الذي يسمح البنه بحمل الهاتف حتى 

يمكن الحد من تلك الظاهرة.

تعد الشــائعات من أشــد الحروب المعنوية 
فــي  ســلبية  وأكثرهــا  تدميــراً،  و  تأثيــراً 
المــكان الــذي تطلق فيــه، كما أنهــا تعتبر 
ظاهــرة اجتماعيــة، لهــا خطورتهــا البالغة 
علــى المجتمعات، ولذلك يجب تشــخيصها 
وعالجها، والتصدي لها الستئصالها والتحذير 
منها، وبما أن الشــائعة هي خبر أو مجموعة 
أخبــار زائفة، تنتشــر في المجتمع بشــكل 
ســريع، فإنها دائماً ما تكون شــيقة و مثيرة 
لفضــول المهتميــن، وانطالقاً مــن ذلك فإن 
هناك طرقــاً إيجابية للتعامــل معها حتى ال 
تحــدث مشــاكل مجتمعيــة، يوضحها طارق 

الشــميري خبيــر اإلتيكيــت والبروتوكــول 
الدولي.

وأشــار أن سبب انتشار الشائعات يرجع إلى 
وجود تقبل عاطفي لدى شــريحة كبيرة من 
المجتمــع لتصديــق أي أخبار غيــر معلومة 
المصــدر، ويرجع ذلك ألهميتها ومناســبتها 
لألحــداث التي يعيشــها المجتمع في وقت 
معين، وتكــون غالباً قبل البــدء باإلجازات، 
أو صــرف المكافــآت والرواتــب، فضال عن 
الضبابية التي تخيم على بعض األحداث دون 

وجــود مصدر موثــوق يمكن الرجــوع إليه 
للتأكد، الفتاً أن وســائل التواصل االجتماعي 
لعبــت دوراً مؤثراً في انتشــارها على نطاق 

كبير داخل المجتمع.

وأضــاف أن وجود فــراغ كبيــر للوقت في 
حياة األشــخاص يعتبر أحد األسباب المهمة 
أي معلومــة  انتشــار  تســاعد علــى  التــي 
خاطئــة أو غير موثقة، باإلضافة إلى تشــويه 
أشــخاص معروفين أو مشــهورين من خالل 
نقل األكاذيب عنهم، بهدف اســتفادة معينة 

يحصل عليها مطلق الشــائعة، الفتاً أن هناك 
حــاالت أخــرى قــد يطلــق فيها شــخص ما 
بعض الشائعات على نفســه بهدف الترويج 
لشــخصه، ولفت األنظــار إليه للحصول على 

مكاسب مالية أو مهنية وما شابه.

وذكــر أن إتيكيــت التعامــل والــرد علــى 
الشــائعات يتطلب بعض األمور التي تساعد 
إيجابــاً في تخطي اآلثار الســلبية لها، خاصة 
إذا كانت هذه الشائعات تخص شخصاً معيناً، 
ومنها عــدم الرد واالكتراث بهــا، وإهمالها، 

باإلضافة إلى نشــر المعلومة الصحيحة التي 
تخــص هــذا الموضوع الــذي أثيــرت عليه 
الشــائعة، وبالتالــي يكون المصــدر األصلي 
للمعلومــة جزم بصحتهــا أو نفيها من خالله 
فقط، مشــيراً إلــى أهمية اختيــار التوقيت 
المناســب، إذا كان البد من الرد والتصحيح، 
حيــث إن زمن إطــالق الشــائعة هو أفضل 
وقت للرد عليها، وال يفضل التأخر زمنياً، كما 
أن طريقة الرد على الشائعة مهم هو اآلخر، 
بحيــث يجــب أال يكون مبالغاً فيــه، أو برد 
يحمل إهانة ألحد، ويجب أن يكون ذلك من 
خالل أسلوب الئق، ال يتعدى حدود العالقات 

المتعارف عليها داخل مكان إطالق الشائعة.

وقــال إن الرجوع مباشــرة إلى الشــخص أو 
المكان الذي أطلقت عليه الشائعة، هو أفضل 
األشــياء التي يجب اتباعها قبل تداول أخبار 
الشــائعة، حتى ال يضع األشخاص نفسهم في 
مأزق أخالقــي قد يترتب عليه اتخاذ موقف 
ســلبي ضدهم مســتقبالً، مشــيراً أنه يجب 
التأني عند سماع شائعة أو خبر مشكوك في 
صحته، وأال يكون هناك اســتعجال في الرد، 
باإلضافــة إلى أهمية ذكــر إيجابيات الطرف 
الذي تخصه الشــائعة حتــى التبين من صحة 

ذلك الحقاً.
وأكد التأثير النفســي الســلبي الــذي تتركه 
الشــائعات في نفــوس أصحابهــا، خاصة أن 
تأثيرها يظهــر خالل الخمس ثــوان األولى، 
وقــد تمتــد آثارهــا إلى ســنوات الحقة، ما 
يحتم ضرورة عدم االنســياق وراء مثل هذه 
األمــور، مضيفاً أنــه للتغلب على ذلك يجب 
االهتمام بالتنشــئة األسرية بشــكل إيجابي، 
مــن ناحية عــدم ترديد أمــور ال أهمية لها، 
فضالً عــن التأكد والتحقق من المصدر الذي 

تخصه المعلومة.
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أشار محمد عمر مدير مدرسة 
الراشــدية إلــى أهمية تعاون 
أوليــاء األمور بهذا الموضوع، 
بعــدم  أبنائهــم  وتوجيــه 
اصطحــاب الهواتف المتحركة 
حتى  المدرســي  الحــرم  إلى 
الظاهــرة، كما  تختفي هــذه 
تحجــز  المــدارس  إدارة  أن 
الهواتــف، ولكــن ليــس لهــا 
مصــادرة  فــي  الصالحيــة 
الهواتف، في حال التكرار من 
الطالب، وإحضاره مرة أخرى.

أوضح طارق الشــميري أن هناك جانباً إيجابياً من إطالق الشائعات، 
مثــل قياس نبض الشــارع حول قضية مجتمعيــة معينة ورصد ردود 
األفعــال، أو للترويج لمنتج اســتهالكي جديد، فضالً عن اســتخدامها 
لتهدئة وضع معين يتســم بالكثير من اإلشــكاليات، ما يتطلب معه 
تهيئة األمور المحيطة به بشكل إيجابي تجنباً لتطور غير مرغوب به.



ســّخر محمد عبد الرحمــن الطنيجي «60 
عامــا»، الذاكــرة القويــة والحــس الفني 
العالي اللذان اكتشفهما في نفسه الفاقدة 
لنعمة الســمع والنطق، في تجسيد مالمح 
تاريــخ مدينة الرمس التــي ولد فيها، عبر 
مجســمات لمنازل ومرافق تاريخية ألهم 
معالــم المنطقة التي عاصــر تاريخها منذ 
الخمســينات، مشــاركا في رحلــة تخليد 
التــراث والتاريخ لمنطقته بطريقته الفنية 

الخاصة.

مالمح الرضا والسعادة التي ترافق نظرات 
المواطــن محمــد الطنيجي خــالل لقائه 
صحيفــة «البيــان» للتحدث عــن تجربته 
فــي صنع المجســمات، والتــي نقلها كل 
من ابنه ســيف محمد وابن شقيقته عامر 
حســن الجــراح، تؤكد أن اإلعاقة ليســت 
مانعــا ألن تكــون عنصرا فاعال وســعيدا 
بل ومنتجــا في وطن يرحــب بكل أنواع 
العطاء، فمحمد صديق الجميع تربطه بهم 
العامرة بعطاء  الحاضرة وروحه  ابتسامته 

ال يعرف حد النهاية.
بدأ محمد عبد الرحمن تجسيده لتاريخ 
المنطقة رســميا قبل خمس سنوات، كان 
قبلها مساهما في تجســيد القرى التراثية 
لمدارس أبنائه الســبعة، من خالل نشاطه 
الفاعل في مجلس أولياء األمور، مســتمدا 
خبرتــه الســابقة في أول ســنوات حياته 
كبنــاء للبيــوت القديمة ومســاعد لعمه 
مقــاول البنــاء محمــد بن ربيــع، وما إن 
تقاعــد من عمله الذي تواله بعد ذلك في 
وزارة التربيــة والتعليــم حتــى بدأ رحلة 
جديدة لفتت انتباه أهالي منطقة الرمس 

بل واإلمارات كلها.

استحضر الحياة القديمة التي عاشها محمد 
عبــد الرحمن في مدينــة الرمس القديمة 
حيث كان يتعلم مع أصحابه قراءة القرآن 
الكريــم وحفظه في منــزل آل صالح أكبر 

منــازل المنطقــة آنذاك، دفعــه ألن يبدأ 
برســم مخطط للمنــزل القديــم مترامي 
األطراف وتجســيده بعد ذلــك بكل دقة، 
في مجسم استخدم فيه كل األدوات التي 
تقربه من واقعه الحقيقي، بشهادة جميع 

من شــاهد المجســمات وأولهم عائلة آل 
صالح التي أهدى محمد المجسم ألبنائهم 
كي يبقى شــاهدا على تاريخ عائلتهم في 
منطقة الرمس التي غادروها منذ سنوات 

لالستقرار في دبي.

أنجز محمد أكثر من 50 مجســما لمنازل 
قديمــة ومواقع تاريخيــة لمنطقة الرمس 
وضايــة، بل وســلط الضــوء علــى أبنية 
اندثرت مثل مبنى مسجد بن هذيب الذي 

كان فــي بدايــة القرن الماضي المســجد 
الجامع ألهالي المنطقة، الخطباء فيه عبد 
الرحمن حســن يعقوب وسلطان الزعابي 
والمؤذنــون عبــد الرحمن علــي الجراح 
وعلــي حميد بعــد أن بناه احــد األثرياء 
من دولة الكويت ووفر به ســبالً بســيطة 
لتجميع المياه مثل البئر في مرافق المبنى 
واألنابيــب التي تجمع ميــاه األمطار من 
السطح في مســتودع يستخدمه بعد ذلك 
المصلون للوضوء، قبل أن يهدم المســجد 
بعد ثمانية وعشــرين عامــا ليبنيه أهالي 

المنطقة من جديد بمواصفات حديثة.
خطط مستقبلية

يشــير محمــد «أبوجاســم» بيديه إلى 
صــور الحصــون التاريخيــة وقــالع مبنى 
الشرطة القديمة في الرمس التي جسدها 
في مجســماته، ومن ثم إلى صور حصون 
وقصور دولة اإلمارات في مدينة أبوظبي 
والعين ودبي، مؤكدا أنها ستكون توجهاته 

المقبلة في توثيق تاريخ اإلمارات.
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تســوس األســنان هو أكثر أمــراض الفم 
شــيوعاً لدى البشــر، وكذلك أمراض اللثة 
والتهاباتهــا المتنوعــة، ويبــدأ التســوس 
وأمراض اللثة بإصابة األســنان اللبنية عند 
األطفال منذ مراحل بزوغ األسنان المبكرة، 
وذلــك بســبب اإلهمال وعــدم االهتمام 
بنظافــة الفم وصحته، وعدم تناول الغذاء 
المتــوازن والصحي، واإلكثــار من المواد 
الغذائية الســكرية، وكذلــك زيادة تناول 
المواد الحمضية مثل المشــروبات الغازية 

والعصائر المحالة.
الدكتــور فــادي عدنــان مطانيــس جراح 
وطبيب أســنان فــي دبي وعضــو الهيئة 

التدريســية في كلية طب أســنان جامعة 
عجمان قال :

أفضــل الطرق للوقاية من التســوس ومن 
أمراض اللثة، هو تعويــد الطفل وتعليمه 
علــى العنايــة الفمويــة والمحافظة على 
نظافــة الفــم وتوعيته بمخاطــر العادات 
الصحية الســلبية منذ األشــهر األولى من 
عمره وقبل بزوغ أول أســنانه، حيث يتم 
مســح الفم واللثــة بقطعة شــاش رطبة 
أو قطعــة قمــاش نظيفة، وذلــك بعد كل 
وجبــة إلزالة بقايــا الطعــام. وبعد بزوغ 
األسنان يتم الشيء نفســه، باإلضافة إلى 
اســتخدام فرشاة أســنان خاصة باألطفال 

ومعاجين أســنان خاصة باألطفال حسب 
إرشــادات، وينصح بزيارة طبيب األسنان 
بشــكل دوري منذ األشــهر األولى لبزوغ 
األســنان، وعلينا تشجيع الطفل على هذه 
الزيــارة الدوريــة التي يجــب أن تتم كل 

أربعة شهور أو حسب الحاجة.
 وأضاف ان بزوغ األسنان اللبنية يبدأ من 
عمر ستة شهور وحتى عمر الثالث سنوات 
تقريباً مــع االختالف في فتــرات البزوغ 
بين األطفال قد تصل إلى ســتة شهور بين 

طفل وآخر.
وغالباً ما تبقى هذه األسنان اللبنية لعمر 6 
سنوات «القواطع» وبعضها يبقى لعمر 12 

ســنة، لذلك المحافظة عليها أمر ضروري 
وحيــوي ويجب عــدم التفريط بأي واحد 
منها فهي ضرورية وتلعب دوراً حيوياً في 
المحافظة على مســافات وأماكن لألسنان 
الدائمة البديلة، فقلع أحد هذه األســنان 
وعدم حفظها المســافة يــؤدي إلى ميالن 
األســنان المجاورة وتطاول السن المقابلة 
وبالتالي صغر أو ضيق بالمســافة للســن 
الدائمة البديلة التــي لن تبزغ في مكانها 
السليم بسبب ضيق المسافة وبالتالي إلى 
ســوء أطباق أو ارتصاف لألسنان، وكذلك 
األســنان اللبنيــة تعطــي الوجــه مظهره 
الطبيعي وهي تســاعد فــي تطوير النطق 

السليم للحروف، وهي تساعد الطفل على 
الحصول على تغذية جيدة من خالل مضغ 
الطعام الذي يســاعد على هضمه بشــكل 
ســليم، وهي تســاعد على إعطــاء بداية 
سليمة لألســنان الدائمة، فاألسنان اللبنية 
المتسوســة والملتهبــة يمكن أن تســبب 
تبقعات داكنة على األســنان الدائمة التي 
دبي ـ البيان تنمو وتتطور تحتها.  

العزلــة واالنطوائيــة واالكتئــاب للطفل 
والقلــق والحــرج واالنزعــاج للوالدين، 
أعــراض خطيرة لــكال الطرفين أســبابها 
التبــول الــالإرادي للطفــل. محــاوالت 
األم لمنــع الطفــل تصيب مــرة وتخفق 
العشرات والسبب في ذلك عيوب خلقية 
فــي قناة مجرى البــول أو المثانة تفوق 
إمكانيــات االثنيــن.  الدكتور إســماعيل 

وجراحــة  أمــراض  اختصاصــي  حســن 
المســالك البوليــة وصحــة الرجــل في 
مستشفى القرهود الخاص في دبي قال: 
مشــكلة التبول الــالرادي تصيب الذكور 

ضعف اإلناث.
حيث تبلغ النســبة من 12 %25- لمن 
هــم أقل من عشــر ســنوات وتقل هذه 
النســبة بتقدم العمر لتصــل إلى 2-3% 
لألطفال في ســن الثانية عشــرة. وكلما 
كان التبــول في هــذه المرحلة العمرية 

كانت اآلثار النفســية عليه وعلى والديه 
سيئة. 

ويضيــف: تظهر المشــكلة بانفالت البول 
تلقائيــا أثنــاء النوم مرتين إلــى 3 مرات 
أســبوعيا عنــد الطفــل الذي تجاوز ســن 
الثــالث ســنوات وهنــاك نوعــان للتبول 
الــالإرادي األول وهو عدم قــدرة الطفل 
على التحكم فــي البول منذ الوالدة حتى 

ســن متأخرة. والتبول الــالإرادي الثانوي 
حيــث يعود الطفل إلــى التبول الالإرادي 
ثانية بعد أن يكون قد تحكم بالبول لمدة 

6 شهور أو اكثر.

أســباب المشــكلة كمــا يقــول الدكتــور 
إســماعيل تعود أحيانا لعيوب خلقية في 
قنــاة مجرى البــول أو المثانة، أو اإلصابة 
بالدودة الدبوســية وهي ديــدان صغيرة 

للغايــة تتواجــد في الخضــروات الملوثة 
وهــذه الديــدان تكثر عند فتحة الشــرج 
ممــا يؤدى إلــى الحكة والتهيــج والتبول 
الالإرادي. وهناك أيضا أســباب نفسية أو 
ســلوكية يرغب فيهــا الطفل فــي عقاب 
والديــه أو مضايقتهمــا أو لفــت نظرهما 
إليــه اكثر مــن إخوته وتكثــر عند والدة 
طفل جديــد، والنوم العميــق لدى بعض 
األطفال حيث ال يشعر الطفل بالحاجة إلى 
الذهاب إلى دورة المياه أثناء الليل ولحل 

هذه المشكلة يمكن إعطاء الطفل الفرصة 
للنوم ســاعتين أثناء النهــار، وعدم تناول 
المشــروبات والســوائل ليال التي تحتوي 
علــى مــدرات للبــول كالشــاي والقهوة 

والشكوالتة.

وحــول كيفيــة عــالج المشــكلة يقــول 
الدكتور إســماعيل: هناك طريقتان األولى 
توعية األبوين بعدم طرح المشــكلة أمام 
اآلخريــن وتوبيخ الطفــل ومعاقبته على 
ذلك، والتأكيد لهم أنها مشكلة مؤقتة يقل 
تأثيرها تدريجيا مع الزمن، وتنبيه الطفل 
على الذهاب إلى الحمام مرة واحدة على 
األقل كل ساعتين وحث الطفل على تقليل 
شرب السوائل بعد السادسة مساًء أو على 
األقل قبل النوم بثالث ساعات، وعلى األم 
بذل جهد إضافــي بإيقاظ الطفل ليال بعد 
ســاعة ونصف من نومه وتكرار ذلك بعد 

ثالث ساعات من نومه لقضاء حاجته.
وثانيــا العــالج الدوائــي، نلجــأ لهــذا 
األسلوب بعد اتباع العالج السلوكي وعدم 
االســتجابة له بشــكل كاف، وهنا ال يجوز 
لألهــل اســتخدام األدويــة دون الرجوع 

للطبيب.

■ محمد يشير إلى إحدى مجسماته التاريخية القديمة بحضور سيف محمد وعامر حسن  |  تصوير حنيف 

■ محمد عبد الرحمن ■ أحد أعماله الفنية 

■  إسماعيل حسن  ■ التبول الالإرادي مشكلة مؤقتة 

التبــول  مشــكلة  تكثــر 
الذيــن  عنــد  الــالإرادي 
يؤثر  مــرض  من  يعانــون 
ومتالزمة  العقلي  التخلف 
داون أو األطفال المصابين 
أو  الحركة  فــرط  بمــرض 

نقص التركيز.

إنجازاتــه تشــعره بالفخر 
إعاقته  رغــم  وبالحضــور 
التي حرمتــه من أن يوثق 
أن  أو  بصوتــه  التاريــخ 
يســتمع للتفاصيــل التــي 
وثقها بعيونه كي تكون له 

بصمة في اإلمارات .
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تتســلم االدارة العامــة للخدمــات واالبنيــة 
المدرســية بوزارة التربية والتعليم والشباب 
30 مدرســة جديدة باإلمارات الشمالية خالل 
العام 81/82. موزعة على النحو التالي: دبي 8 
مدارس ابتدائية واعدادية، الشــارقة 6 مدارس 
ابتدائية، عجمان 3 مدارس ابتدائية، أم القيوين 
مدرسة ابتدائية واخرى اعدادية، رأس الخيمة 
7 مدارس، وفي الفجيرة والمنطقة الشرقية 6 

1981 /01/ 09 مدارس ابتدائية.  

دعت مدرســة الجاحظ في دبي أولياء 
االمور إلى اجتماع مشــترك، حيث كان 
موقف اآلبــاء ايجابياً إلى درجة كبيرة، 
فقــد حضر اكثر مــن 120 أباً بحثوا مع 
الطلبة.  المعلمين عــدة مواضيع تهــم 
كما تم انتخاب ثمانية من اآلباء وسبعة 
مــن أســرة التدريس لتشــكيل مجلس 
اآلباء والمعلميــن، وقد اختار المجلس 
حمد بن ســوقات رئيساً فخرياً وموجهاً 
للمجلس.      13 /02/ 1975

افتتح صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي، اكبر معرض بريطاني اقيم في منطقة الخليج العربي حتى اآلن.
اقيم هذا المعرض في ساحة وصاالت مبنى مطار دبي الدولي، واشتركت فيه اكثر من مئة شركة منتجة لمعدات ومواد البناء والتعمير في بريطانيا.

شهد افتتاح المعرض سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزير المالية والصناعة، وسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وزير الدفاع، وثاني بن عبدالله رئيس المجلس الوطني، ورؤساء البعثات الدبلوماسية، ورؤساء 
الدوائر المحلية. كما شهد االفتتاح جمع كبير من رجال المال واالعمال في الدولة.

عبد العزيز االنصاري مراقب أول ســينما 
ومطبوعات في وزارة االعالم والســياحة، 
عاد إلــى دبي مع العائلــة بعد أن أمضى 
اربعيــن يومــاً زار فيهــا االردن وســوريا 

ولبنان. 

صديقتا النادي الشــقيقتان ريم وعليا راشــد سيف الشامســي، من مدينة العين احتفلتا 
بإطفاء شموع عيد ميالدهما. ريم اطفأت ثالث شمعات وعليا اطفأت شمعة واحدة. 

وكان «الحلويــن» الذين حضروا الحفل يغنون ويرقصون بعد تناول الحلوى والمرطبات، 
وامضى الجميع وقتاً بهيجاً وهنأوا ريم وعليا.

اقامت ثانوية دبي مهرجاناً رياضياً اشترك فيه الطلبة والمدرسون، وقد قام عمرو 
ابراهيــم ناظــر ثانوية دبي بتوزيــع الجوائز على الفرق الفائزة في المســابقات 
الرياضيــة. كما تم توزيع الجوائز على اعضــاء فريق كرة القدم الذي فاز ببطولة 

المدارس الثانوية.

تغلــب فريق الزمالــك الدبوي على فريق 
الناصــر العمانــي بثالثــة اهــداف بدون 
مقابــل. وذلك فــي المبــاراة التي جرت 
بينهما على مالعب العروبة في الشــارقة، 
ضمــن مســابقات الــدوري العــام، احرز 
اهــداف الزمالك الالعــب عبدالله الدلو، 
حيث ســجل هدفين، أما الهــدف الثالث 

فسجله الالعب أحمد خليل.
ادار اللقاء الحكم محمد شركس، وساعده 

كل من روي، وسعيد نايلون.

056-6833088

zikrayat@albayan.ae



مــا بين الســحر والجمال وأناقة التصميم دبي هــي دانة الدنيا، وهي 
مصدر الســعادة لكثير من البشر حول العالم. ففي زمن قصير أبهرت 
العالم وباألمس شــاع نورها إلى العالم أجمع بأضخم األلعاب النارية 
بمناســبة رأس الســنة الميالدية وباألخص من برج خليفة أطول برج 

بناه اإلنسان على األرض. 
رأس الســنة كان مختلفــاً تماماً في دبي الســتقبال العام 2016. 180 
يوماً من التخطيط و60 يوماً من االســتعدادات والتجهيزات لتشهد ما 
شــهدتموه من ما يعادل 9 أطنان من األلعاب النارية الخالبة انطلقت 
من 685 موقعاً في دبي لتشق األضواء المبهرة سماء دبي انطالقاً من 
بــرج خليفة والى المواقع األخرى. 6 دقائق كانت ســماء مدينة دبي 

مزدهرة بجميع األلوان. 
أصبحــت مدينة دبي اليــوم من أهم الواجهات الســياحية في العالم 
وأصبحت من المصادر الرئيســية لإللهام ولطموحات الشباب العربي 

واألجنبي.
دبــي مول يجتمع فيه شــغف الموضة وجنون التســوق، حيث يعتبر 
من أكبر المراكز التســويقية في العالم، وتجتمع فيه جميع الماركات 
العالمية تحت ســقف واحد، ودائما ما يجد فيه المتسوقون العروض 
والحمالت الترويجية التي ترضي أذواقهم وتناسب حاجياتهم. والجدير 

بالذكر أن دبي مول يستقبل أكثر من 100 مليون زائر سنوياً.
أكواريــوم دبــي مول هو أحــد اكبــر األكواريومات المائيــة وأغناها 
باألسماك والحيوانات البحرية. 33000 كائن بحري و400 سمكة قرش، 
تتيــح تجربة مميــزة في الحوض بجانب أنواع مختلفة من األســماك، 
وتجربــة فريــدة من نوعها الكتشــاف ثــروة األرض البحريــة تتميز 

بعروضها اليومية المنوعة كعرض الحوريات والغوص مع األسماك.
إن كنتــم قــد زرتــم دبي مــول فال بــد أن تتوقفوا عنــد نوافير دبي 
الراقصــة والتي يشــهد زائروها بأنها أجمل النوافيــر في العالم، وقد 

أبهرت بجمالها وتصميمها الفريد كل العيون وأيضا أصبحت أجمل عن 
سابقتها في الس فيغاس األميركية.

تتميــز قمة برج خليفة بإطــالالت رائعة على مدينة دبي ويصلها أكثر 
من 800 شــخص كل ســاعة، ويتدفق الجمهور من مختلف الجنسيات 
باآلالف يوميــاً على برج خليفة لزيارة ”قمة البرج“ في الطابق 124، 
ومشــاهدة مدينة دبــي، وصوالً إلى المناطــق المفتوحة في أبوظبي 
واإلمارات الشــمالية، على امتداد 85 كيلومتــراً، ومن خالل 12 جهاز 

”تلسكوب“ تتوزع على جميع زوايا الطابق.
ممشى الـ«جي بي آر» في منطقة الجميرا، الذي يعتبر وجهة سياحية 
عصرية، يســتقطب أكثر من عشرة ماليين زائر سنوياً، ويضم اكثر من 
300 محالً تجارياً منوعاً من مطاعم ومحالت مخصصة لتجارة التجزئة، 
يتميز الممشــى بســحر جمال البحــر ويجمع بين ذكريــات الماضي 

ومعالم الحاضر في مطاعمه الكالسيكية والعصرية.
المتعة واإلثارة في سكاي دبي، حيث يتمتع زوارها بقضاء يوم ثلجي 
جميــل ممتع مليء باإلثارة في مســاحة 22500 متر مربع، يكســوها 
الثلج الطبيعي على مدار العام، ويضم ســكاي دبي خمســة مســارات 
تتباين صعوبة وطوالً وانحداراً، ويبلغ أطول هذه المسارات 400 متر 
بانحدار يزيد على 60 متراً، يســتطيع المتزلجون وعشاق ألواح التزلج 

على اختالف مستوياتهم االستمتاع بهذه المنحدرات بكل أمان.
 skydive لمن يجــرؤ فقط.. إثارة في ســماء دبي بالقفز بالمظــّالت
مغامــرة مليئــة باإلثارة وحب االســتطالع ترتفع عــن األرض بآالف 
األميــال، تجربــة ال تعوض فــي دبي ومغامرة ال توصــف بين األرض 
والسماء تكشــف لك جمال نخلة جميرا وفندق اتالنتس وأيضا جمال 

الصحراء من جهة أخرى.
ومــن النمط العصري إلى النمط التراثــي الحضاري لمدينة دبي فمن 
البســتكية ترى الحضارة والتاريخ مشــتركين في أقدم أحياء المدينة 
التي رّممت في نهايات القرن التاســع عشــر، وتشــكل هــذه الفترة 
مرحلــة مفصليــة في دبــي، إذ بدأت معهــا حركة تكويــن وازدهار 
المدينة، وفي فترة التأســيس ســكنها حاكم دبي واألسرة الحاكمة في 
دبــي «آل مكتوم». وينفرد الحي بعمرانه القديم الذي بني قبل البناء 
اإلسمنتي ويعتبر اليوم من أهم القرى التراثية في الدولة التي تجذب 

السياحة الداخلية والخارجية.
القرية العالمية تقدم مزيجاً من الحضارات والثقافات المتنوعة، فمنها 
يجد كل زوارها ما يالئمهم ويســتمتعون بيوم حافل مليء بالعروض 
المختلفة للحضارات التي ســكنت األرض، وكل منهم يروج لحضارته 
وثقافتــه، تنفــرد القرية العالمية ب 31 جناحــاً يمثلون دوالً مختلفة. 
وتعتبر القرية العالمية الواجهة الترفيهية للعائالت الخليجية والعربية 

وأيضا للسياح بمختلف جنسياتهم.
أهالً وسهالً بكم في دبي دانة الدنيا وكل عام وانتم بخير.

على مدى الســنوات األربع الماضية أصبحت سوريا ساحة مفتوحة 
لصراعــات الدول الكبرى واإلقليمية ســعياً إلعادة توزيع الســلطة 
والنفــوذ فــي اإلقليم ككل بما يتناســب مع مصلحــة كل دولة من 
الدول المتنافســة. وألنه مــن الصعب إن لم يكن من المســتحيل 
تحقيق كل مصلحة على حدة، فقد تســابق الجميع في خلق ودعم 
معارضــة أو فصائــل موالية له تقــوم نيابة عنه بحــروب بالوكالة، 
وبذلك تأسست عشــرات التنظيمات المحلية المتطرفة والمسلحة 
بالضــرورة وتدفق عليها اآلالف من المقاتلين األجانب. حتى باتت 
األراضــي الســورية تضم أكبر عــدد من اإلرهابيين والميليشــيات 

المسلحة المتحاربة السنية والشيعية. 
وفــي ظل هذه الظروف نمــا تنظيم داعش وحقق نجاحات مذهلة 
مســتغالً هذا الكم الهائل من المتناقضات واألجندات الخاصة التي 
تعطــي له القــدرة على االســتمرار. وبالتالي فــإن الحديث اليوم، 
وبعد أحداث باريس وقبلها إســقاط الطائرة الروسية على يد نفس 
التنظيم في سيناء، عن القضاء على داعش وليس فقط إضعافه كما 
كان يحدث من قبل، ســيظل يثير الكثير من التســاؤالت عن وجود 
اســتراتيجية جديدة بالفعل، ولنتأمل هنا بعض المشــاهد الكاشفة 

عن حجم التعقيدات على أرض الواقع.
مشــهد أول، فرنســا مدفوعــة بهول ما حدث لها تشــارك روســيا 
الضربات الجوية والعمليات العســكرية ضد داعش في ســوريا وال 
تمانــع في االســتعانة بقوات النظام الســوري اســتجابة للنصيحة 

الروسية.
مشهد ثاٍن، تركيا وهى عضو الناتو الذي تتزعمه الواليات المتحدة، 
تُســقط طائرة حربية روســية فــوق األراضي الســورية في خضم 

المعركة الدائــرة متعللة بأنها اخترقت المنطقــة اآلمنة المالصقة 
لحدودها، حيث يقطن حلفاؤها من التركمان. 

مشــهد ثالث، تركيا تعتبر معركتها في ســوريا هي باألســاس ضد 
األكــراد، والقوات الكرديــة هي اآلن في طليعــة محاربي داعش، 
وأميــركا حليفة الطرفيــن ال تثق فيما يتعلق بهذه المواجهة إال في 

األكراد الذين يحققون انتصارات فعلية على األرض.
وفي المقابل، ال تتطابق األجندة الروسية مع مثيلتها اإليرانية رغم 
ما بينهما من تحالف. فطهران بدأت االنفتاح على الغرب وتحديدا 
واشنطن، ومشروعها اإلقليمي التوسعي، الممتد إلى الخليج (حيث 
تشــهد اليمن اآلن حربا عنيفة) ليس هو مشروع موسكو المتمركز 
حول الســاحل السوري، ولن تخوض روســيا حربا مع دول الخليج 
وفي مقدمتها الســعودية، أشد رافضي المشــروع اإليراني، ولذلك 
قررت التدخل العســكري المباشر في سوريا رغم التواجد المكثف 

للقوات اإليرانية هناك.
مشــهد رابــع، القضاء على داعــش يحتاج إلى معركــة برية، فمن 
ســيتوالها بعدما أعلنت أميركا في البداية امتناعها عن هذا الخيار 
ثــم تبعتها روســيا، والبدائل التــي طرحت كاآلتي، قــوى إقليمية 
أو عربيــة مشــتركة ولكــن من وما الــذي يمكــن أن يجمع إيران 
بتركيا باألكراد بالســعودية بمصر باألردن بقطر فضالً عن عشــرات 
الميليشــيات المسلحة! بديل آخر يتمثل في القبائل المحلية، ولكن 
قدراتها ســتكون أقل من القيام بمهمة من هذا النوع، وخيار أخير 
ال يتمتع بالحد األدنى من التوافق وهو االعتماد على قوات النظام 

أي الجيش السوري، وبالتالي فهو غير ممكن عملياً. 
مشــهد خامس، حلول سياسية خيالية، كان أبرزها االقتراح الروسي 

بإجراء انتخابات جديدة تجمع طرفي الحكم والمعارضة في سوريا، 
وكأن حربــا أهلية لم تقم وأن المعارك المشــتعلة على األرض قد 
ُحسمت! بل وفور اإلعالن عن االقتراح سارعت واشنطن بالتصريح 
بأنه ال مكان لبشار في المرحلة االنتقالية وتبعتها الرياض بالتصريح 

بأن الحلول العسكرية لتنحيته مازالت قائمة.
مشــهد ســادس، يتعلق بالمعارضة السورية التي بات من الصعب على 
أي طرف تعريفها أو االتفاق عليها سواء تلك السياسية المجتمعة تحت 
مظلة االئتالف الوطني أو المســلحة التي بدأها الجيش الســوري الحر 
قبل أن تتبعه قوات مسلحة معارضة أخرى. في ظل كل هذه المشاهد 

الفوضوية، كيف سيكون حل األزمة السورية؟ 
إن الرحيل الفوري لبشار دون وجود بديل سيؤدي حتما إلى مزيد من 
التفكك واالرهاب، واإلبقاء على نظامه الحالي رغبة في استمرار شبكة 
المصالــح الدولية واالقليمية التي تربطه بكثير من هذه القوى لم يعد 
ممكنا أيضا على المدى الطويل حتى روسيا ذاتها تعترف بذلك، ونفس 
الشيء قد ينطبق على من يرون فيه ضمانة للحفاظ على كيان الدولة. 
هــل يكون حالً طائفيا على غرار اتفاق الطائف الذي رعته الســعودية 
في لبنان إبان الحرب األهلية؟ هل يكون التقسيم وإقامة دويلة علوية 
هــو الحــل التوافقي هذه المرة؟ خاصة وأنه لــم يكن هناك رفض وال 
مواقف حادة من أميركا على التدخل العســكري لروسيا هناك، بمعنى 
أن بــاب الصفقات مازال مفتوحا. إن كل شــيء جائز في ظل الفوضى 
الحالية، المهم أال يضيع الهدف الرئيس وســط ازدحام هذه المشــاهد 

أي الحرب على داعش!.
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ثمة جدارية تتداخل فيها الحروف مجتمعة، كأنها جحفلة من 
خيول حرة عطشــى تجمح اندفاعتها قبيل مســيل ماء؛ وكلما 
رأيتهــا تذكرت رجالً عرفته خــالل حياتي في مهنة الصحافة، 
قادته مراهقته الجامحة إلى التفاوض مع الملياردير اليوناني 
الشــهير قســطنطين أوناســيس، في حادثة خلدتها عدســات 

مصوري الصحافة العالمية.
كان شــاباً اختطف طائرة يونانية في السبعينات. وصدف أن 
ملكيتهــا تعود إلى أوناســيس، الذي جاء بــكل جدية يعرض 
نفســه رهينة بديلة عــن ركاب طائرة، قائــالً أنهم في حكم 
ضيوفه والمحتمين ببيته واســمه، في مناقبية أثارت الخاطف 
الشــاب، فاكتفى بكلمة شــرف مــن الملياردير األســطوري 

بالسعي لتحقيق مطالبه، وأفرج عن الركاب الرهائن.
بعــد انتهاء الحكاية، وعــودة الخاطف إلى بالده، أرســل له 
أوناسيس رسالة بريدية يشكره فيها على استجابته. وال أنسى 
رسم حروف الرسالة التي كتبها امبراطور النقل البحري بخط 
يده، ال ســيما تلك الجملة االفتتاحيــة المهذبة التي يخاطب 
بها الخاطف بـ«ســير»، والختامية التي يقول فيها باإلنجليزية: 
«حفظك الله». ويرد عليه الخاطف السابق برسالة يقول فيها: 
«بل الشــكر لك سيدي، أنك ســعيت بتصميم مخلص وصادق 
أن ال تتلطــخ يداي، أنا الشــاب المندفــع، أو قضيتي، بدماء 

األبرياء».
الحقاً تحول الخاطف الســابق إلى رجل أعمال ناجح. ووصل 
التوفيــق به إلى بدء مشــروع طموح تجســد بإنشــاء مصنع 

لتجميع السيارات في األردن. 
من المدهش أن الخاطف الســابق، تحول إلى ناســك متأمل 
وفنان تشــكيلي. وكرس وقته لمشروع إقامة أكبر معرض في 

التاريخ لفنان واحد، يضم ألف لوحة، كان رسمها فعالً. 
أتذكــر لليــوم أن هــذا الرجل قال لــي مفســراً تجربته في 
اختطاف طائرة أوناســيس: «لقــد كانت لدي انحيازات ضيقة 
حــادة، ولكننــي الحقاً بعــد تجربة التفاوض مع أوناســيس، 
أدركت أنني كنت مجرد شــاب جامــح يحاول أن ينتمي إلى 

العالم واإلنسانية، ولكن بأدوات فادحة».
وبالنظــر إلى تقلبات تجربة هذا الرجــل الذي عرفته، وكلما 
تذكرت تلك اللوحة، أفكر في نفســي: يمكن للمرء أن يكون 
جامحــاً، دون أن يهرق قطــرة دم واحدة، تماماً مثل الخيول، 

أو مثل الحروف التي تجمح حينما تفاجؤها فكرة مذهلة!

قدمت دبي نموذجاً عز نظيره قبيل ســاعات من إطاللة العام 
الجديــد، إذ أن حادثة حريق الفنــدق، والتي قد تقع في أي 
مكان في هذه الدنيا، كانت أكثر من حادثة عادية في دالالتها.

فقــد أثبتت دبي قدرتها علــى مواجهة أي حادثة، في توقيت 
حســاس يتجمع فيه مئات اآلالف في مــكان واحد لالحتفال 
بمطلــع عام جديــد. هذا االحتراف الذي رأينــاه في معالجة 
الحادثــة وإطفاء الحريق، وإخالء الناس، دون أن يفســد ذلك 
فرحهــم، أو يعرقــل االحتفاالت، دليل ســاطع على أن هذه 

النهضة مكتملة بكل شروطها وأدواتها.
ليس أدل على هذا النموذج الفذ، إال شفافية الجهات الرسمية 
في اإلفصــاح عن المعلومــات بكل اقتدار، ومنســوب الثقة 
الهائــل في نفــوس الناس، الذيــن بقوا في موقــع االحتفال، 
واثقين باألمن واالســتقرار، وقدرة البالد على إدارة شؤونها، 

على كل المستويات.
لقد كانت دبي تحت أنظــار العالم، فأبهرت الجميع بقدرتها 
علــى الفصل الميداني والذكي والعملي، بين حادثة بســيطة 
تقــع فــي أي مدينة، وبين ســير الحياة بشــكل طبيعي. إنها 
البيئة السياسية واالقتصادية واألمنية واالجتماعية المستقرة 
والصلبــة واآلمنة التي باتت تتمتع بها دولة اإلمارات العربية 
المتحــدة، والرؤيــة الطموحــة لقيادتها الرشــيدة، والتالحم 

الفريد لشعبها وكل من يعيش على أرضها.

17



أطلقــت القوات العراقية عملية عســكرية واســعة شــرقي الرمادي، 
الســتعادة مناطق ال يزال التنظيم المتشــدد يسيطر عليها، وتستهدف 
في مرحلتها األولى اســتعادة مناطق شرق الفرات، وصوالً إلى األحياء 

الوسطى.

20
استشــهد فلســطيني متأثراً بجروحه التي أصيب بها 
مطلع ديسمبر الماضي، بينما قتل مستوطنان وأصيب 

ثمانية آخرون بإطالق نار في قلب تل أبيب.

لقي 15 مصرياً مصرعهم إثر غرق مركب 
فــي ميــاه نهر النيل عشــية رأس الســنة 
الجديــدة، بينمــا أعلنــت الســلطات أن 
الغرق جاء بسبب الحمولة الزائدة وتهالك 

المركب.
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أطلقــت
الســتعاد
في مرحل
الوسطى.
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 وصلــت إلــى مدينــة عــدن العاصمة 
المؤقتة لليمن، الدفعة الثالثة من أفراد 
المقاومة الشــعبية الذيــن تم تدريبهم 
في معســكرات تابعة لقــوات التحالف 

العربي.
وقالــت مصــادر عســكرية يمنية إن 
دفعة مــن المقاومة الشــعبية التي تم 
تدريبها في معســكرات تابعة للتحالف 
وصلت إلــى ميناء البريقــة بعدن على 

متن ســفينة تابعــة للتحالــف العربي. 
وذكرت أن الدفعــة الثالثة يبلغ قوامها 
1500 شــخص، بعــد تلقيهــم تدريبات 
مكثفة لمدة شهرين. وأضافت، أنه بعد 
استكمال تدريب الدفعة الثالثة وعودتها 
إلــى عدن، يرتفع عدد أفــراد المقاومة 
الذيــن تــم دمجهم بالجيــش فعلياً إلى 
3600، حيــث تكونــت الدفعــة األولى 

والثانية من 2100 فرد.
العســكرية في  المصــادر  وأشــارت 
تصريحــات لموقع «المصــدر أونالين» 
اإلخباري اليمني، إلى أن ما يقارب 3500 
ال يزالون يتلقون تدريبات عسكرية في 
معســكرات التحالف فــي كل من رأس 
عبــاس، العنــد، قبل االلتحــاق بالجيش 
الوطنــي، وأن الوضــع المالي بالنســبة 
لنواة الجيش الوطني مستقر، حيث يتم 

صــرف مرتبات األفــراد أول بأول دون 
عرقلة أو تأخر، متوقعة تحسن األوضاع 
األمنيــة بالعاصمة المؤقتــة عدن خالل 

األيام القليلة المقبلة، وأن قوات الجيش 
الوطني باتت جاهزة الستالم مهامها في 

االنتشار وحفظ أمن المدينة.

فــي غضــون ذلــك، أكد محافــظ عدن 
العميــد عيدروس الزبيــدي، أن الوضع 
األمنــي في عدن ال يزال في حاجة إلى 
المزيد من الجهود على كل المستويات، 
مبينــاً أن التحقيقات مســتمرة لمعرفة 
الجهة التــي تقف وراء عمليــة اغتيال 
القيادي في المقاومة أحمد اإلدريسي.

تصريحــات  فــي  الزبيــدي  وقــال 
صحافيــة إن الوضع األمنــي في مدينة 
عــدن مطمئــن ونعمل بجهــود مضنية 
«لكننــا بحاجة إلى مزيد مــن التعاون 
مــن الجميــع للقضاء النهائــي على كل 
التحديات األمنيــة، فما زلنا في البداية 

لكننا سننتصر».
واســتبعد محافظ عدن وجود خاليا 
فــي  االنقالبيــة  للميليشــيات  نائمــة 

محافظة عدن قائًال: «التحقيقات ال تزال 
جارية وقضية وجود خاليا نائمة ليست 

واردة في الوقت الراهن».
التــي تبذلها قوات  بالجهود  وأشــاد 
التحالــف العربــي فــي دعــم األجهزة 
األمنيــة بمحافظة عــدن والتي وصفها 
بأنهــا كبيــرة وقوية، مؤكــداً أن هناك 
ورشة عمل تجرى في مختلف قطاعات 
أو  األمنيــة  ســواء  الدولــة  وأجهــزة 

الخدماتية أو االقتصادية أو التنموية.
وثمــن دور دول التحالــف العربــي 
وعلى رأسها المملكة العربية السعودية 
واإلمارات العربية المتحدة، التي تقف 
صفاً واحداً إلى جانــب أبناء اليمن في 
مدينة عدن ودورهــا في تطبيع الحياة 
وعملية اإلغاثة وإعادة إعمار مؤسسات 

الدولة.

باشــرت قوات تابعة للجيش الوطني عملها بتســليم حراسة ميناء 
الحاويات والمنطقة الحرة وذلك بعد استالمها من قوات المقاومة 
الشــعبية التابعة للقيادي أحمد اإلدريســي الــذي اغتيل األربعاء 
الماضــي. ويأمل ســكان عدن تحســن األوضاع األمنيــة بالمدينة 
بعد تدهور األوضاع األمنيــة وارتفاع عمليات االغتياالت والنهب 
والســرقة والبسط العشوائي على األراضي والمؤسسات الحكومية 

والخاصة.

 –
 –

قتل أكثر من 100 متمرد في اليمن في يوم 
داٍم لالنقالبيين، حيث قتل 50 في محاولة 
تسلل فاشــلة إلى األراضي السعودية كما 
قتــل نحــو 50 مســلحاً في قصــف جوي 
للتحالف على مواقع الميليشيات في تعز، 
في وقت حققــت المقاومة انتصارا نوعياً 
فــي حجة بعد يوم مــن تحريرها مديرية 
حرض، حيث ســيطرت على أول معسكر 
للحرس الجمهوري في المحافظة، كما قتل 
عشــرات المتمردين في غــارة للتحالف 

على تجمع لهم في إب. 
العربي لدعم  التحالف  وتمكنت قوات 
الشــرعية في اليمن، من صد هجوم شــنه 
جماعــة الحوثييــن، على منطقــة الخوبة 
بمحافظــة جــازان، جنوبــي الســعودية. 
وأفادت قناة «اإلخبارية» الســعودية في 
تغريــدة عبــر حســابها بموقــع التواصل 
االجتماعــي تويتــر أن 50 شــخصا مــن 
ميليشــيات الحوثي، قتلــوا خالل الهجوم. 
وذكــرت تقاريــر أن القوات الســعودية 
أحبطــت محاولــة تســلل أكثر مــن 100 
من عناصر ميليشــيات الحوثــي والرئيس 
المخلــوع علي عبــد الله صالــح. وقامت 
بالتصدي  والمدفعيــة  األباتشــي  طائرات 
لمحاولة التسلل، ما أدى لسقوط عشرات 
القتلــى من الميليشــيات علــى المنطقة 

الحدودية بين السعودية واليمن. 
في السياق، أعلنت السلطات السعودية 
ان ثالثة مدنيين بينهم طفالن استشــهدوا 

في جازان بقذائف أطلقت من اليمن.
وأشار الناطق الرسمي لمديرية الدفاع 
المدنــي بمنطقــة جــازان الرائــد يحيى 
عبداللــه القحطاني في بيان الى ســقوط 
عدد من المقذوفات مــن داخل األراضي 
اليمنيــة علــى األحيــاء الســكنية بمركز 
الموســم. وقــال ان ذلك أدى الــى وفاة 
ثالثة أشــخاص بينهم طفالن وإصابة احد 
عشر آخرين بينهم تسعة أطفال تم نقلهم 

للمستشفى لتلقي العالج الالزم.

إلــى ذلك، ذكرت مصادر محلية يمنية، أن 
قوات الجيش اليمني اســتكملت سيطرتها 
على معســكر الحرس الجمهوري الشــهير 
بمعسكر المحصام شرق مدينة حرض في 

محافظة حجة الحدودية مع السعودية.
 وأضافــت المصادر أن قــوات الجيش 
الوطنــي تمكنت من الســيطرة على هذا 
المعسكر االستراتيجي، بعد معارك عنيفة 
وحصار عســكري اســتمر عدة أيام، وقتل 
فيها عشرات المسلحين والجنود الموالين 
للحوثي والمخلوع صالح، حســب مصادر 

صحافية يمنية.
ويأتي هذا التطور العســكري الجديد، 
بعــد ســاعات من إعــالن قائــد المنطقة 

العســكرية الخامســة اللــواء الركن عادل 
القميــري في الجيش اليمنــي، أن منطقة 
حــرض في محافظة حجــة أصبحت تحت 
وأكــد  بالكامــل.  العملياتيــة  الســيطرة 
القيــادي العســكري أن محافظة الحديدة 
هى الهدف المقبل لقوات الشــرعية بعد 
التخلص من جيوب الميليشــيا في مناطق 

حرض وميدي.

وفــي جبهات تعز، قتــل ما ال يقل عن 50 
متمرداً في قصــف للتحالف ومعارك مع 

المقاومة. 
وأفادت مصادر في المقاومة الشعبية، 
بمقتل 33 مســلحاً مــن الحوثيين وجرح 

العشــرات جراء قصــف شــنته مقاتالت 
التحالــف العربي بمحافظــة تعز. وقالت 
المصــادر إن القصف أدى إلى تدمير أربع 
إلى جانــب مخزن  دوريــات ومدفعيــن 

أسلحة للحوثيين وقوات صالح.
وعلــى جبهــات المقاومــة، أوضحــت 
مصادر عسكرية لـ«البيان» مصرع 18 من 
افراد الميليشــيا كحصيلة للمواجهات التي 
دارت، منهم تســعة في جبهتي الشــقب 
وثعبات شرق جبل صبر، وجرح العشرات 

منهم. 
وقال الناطق باســم المجلس العسكري 
بتعــز العقيد منصور الحســاني لـ«البيان» 
ان الميليشــيات نفــذت بعض المحاوالت 
الهجوميــه الفاشــلة في بعــض الجبهات 

إال أن الجيــش الوطنــي والمقاومة تمكنا 
من صدها وإفشــالها فــي جبهتي ثعبات 
وحســنات في المحور الشــرقي للمدينة 
بعد معركة شــديدة اســتخدم فيها جميع 
األســلحة وقتــل فيها عدد مــن عناصرها 
وجرحــى بالعشــرات، مضيفا بــأن قوات 
الشــرعية تمكنت من صد وافشال هجوم 
معــادي باتجاه تبــة االرانب وتــم إجبار 
قوات الميليشــيا على التراجــع بعد قتل 

عنصرين منهم وجرح عدد آخر.
وفي جبهة القبيطــة تمكنت المقاومة 
الشــعبية من صد هجوم، شــنته ميليشيا 
الحوثيين وصالح في محاولة القتحام جبل 
الجاح االســتراتيجي في مديرية القبيطة. 
وأوضح الحســاني مقتل ســبعة من أفراد 
الميليشــيات وجــرح العديــد منهــم في 
هذا الهجــوم، كماتم إجبار الحوثيين على 
التراجــع ومنعهــم من الوصــول الى قمة 
الجبــل المطل على مديريــة طور الباحة، 
وجزء مــن الراهدة وقرى فــي االعبوس 

والقبيطة وقاعدة العند الجوية.

في الســياق، شــن طيــران التحالف عدة 
غــارات عنيفه على مواقع تســيطر عليها 
ميليشــيات جماعة الحوثــي في العاصمة 

صنعاء.
وقال شهود عيان ان غارة جوية لطيران 
التحالف استهدفت قاعة معارض ابولو في 

شارع الستين أسفل جبل عطان.
أخــرى  غــارة  أن  الشــهود  وأضــاف 
اســتهدفت جبل فــج عطــان، حيث يقع 
معسكر ألوية الصواريخ، ونتج عنها انفجار 
عنيف جدا. وأكد ســكان محليون شــمال 
العاصمة ان طائرات التحالف شــن غارات 
على مواقع داخل قاعدة الديلمي الحوية.

وفي إب، سقط عشرات القتلى من عناصر 
ميليشــيا الحوثي في غارة جوية للتحالف 
العربي على تجمع لهم في محيط معسكر 
الحمــزة. وذكــر شــهود عيــان أن طيران 
التحالف شــن غارة على تجمع لمســلحي 
الميليشــيات في محيط معسكر الحمزة، 
حيث قيــادة اللواء 30 حــرس جمهوري، 
وأن القصف أســفر عن مقتل العشــرات 
منهم كانوا متواجديــن بالموقع من دون 

ورود رقم محدد عن القتلى. 
مــن جهة أخرى، قــال محافظ الجوف، 
الشيخ العميد حسين العجي العواضي إن 
أكثر من 90 فــي المئة ومعظم مديريات 
المحافظة محررة من الميليشــيا الحوثية 
والقــوات الموالية للمخلوع علي عبد الله 
صالــح، وإن أغلب أبنــاء الجوف يؤكدون 
المناطق  إلــى  والءهم للشــرعية، إضافة 
المتاخمة، مؤكًدا أنه لم يتبق ســوى بعض 
الجيوب في الجــوف، التي يجري التعامل 

معها لحسم المنطقة.
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قال مســؤولون أمنيون ان ســتة أشــخاص قتلوا في تبادل إلطالق النار 
بين قوات الشرعية وإرهابيين من تنظيم القاعدة كانوا يستقلون سيارة 

محملة باألسلحة متجهين الى عدن.
وقالت المصادر ان حاجزا للمقاومة الشعبية في منطقة أحور الساحلية 
في محافظة أبين أوقف سيارة تابعة لتنظيم القاعدة على متنها اسلحة 
كانــت فــي طريقها الى عدن ما أدى الى مشــادات كالمية تحولت الى 

اشتباك مسلح اسفر عن مقتل ثالثة من المقاومة وثالثة من القاعدة.



قال وزير الخارجيــة اليمني عبد الملك 
المخالفــي، إن االنقــالب الحوثــي حال 
دون انتقــال اليمن إلــى العهد الجديد 
وطي صفحــة الماضي، في وقت عبرت 
نيوزيلندا عن دعمها للسلطات الشرعية 
فــي اليمــن، والتنفيذ الكامــل لقرارات 
مجلــس األمــن الدولي لضمــان خروج 

اليمن من وضعه الراهن. 

وفي رســالة إلى العاملين في وزارة 
الخارجيــة أكد وزيــر الخارجية اليمني 
عبد الملك المخالفي أن اليمن كان قاب 
قوسين أو أدنى من طي صفحة الماضي 
بكل مآســيه وســلبيات من خالل تنفيذ 
مخرجات الحوار الوطني، قبل أن تنقلب 
جماعة الحوثي على الســلطة وتتسبب 
في األحداث المأســاوية التي شــهدها 

اليمن خالل العام الماضي.
وأضــاف يقول إنه وعلــى الرغم من 
األحداث المؤســفة التــي مر بها الوطن 
خالل العام 2015 إال أن القيادة السياسية 
والحكومة وعلى رأسها عبد ربه منصور 
هــادي عازمون بــل ومصممــون على 

تجاوز سلبيات الماضي بكل أشكاله.
بالدور  اليمني أشــاد  الخارجية  وزير 
الــذي قــام به ويقــوم به كــادر وزارة 
الخارجيــة اليمنيــة في الديــوان العام 
المحافظــات  فــي  الــوزارة  ومكاتــب 
والبعثات في الخارج خالل العام 2015م 

في خدمة الوطن بروح من المســؤولية 
الدبلوماسي وبمسؤولية  الكيان  ووحدة 
وطنية عالية. ودعا المخالفي إلى اليقظة 
فــي هذه الظروف االســتثنائية والعمل 

معاً من أجل استعادة الدولة.

فــي األثنــاء، أكــدت نيوزيلنــدا دعمها 
للســلطات الشرعية في اليمن، والتنفيذ 
الكامــل لقرارات مجلــس األمن الدولي 
لضمان خروج اليمن من وضعه الراهن. 
وجدد الســفير النيوزيلندي غير المقيم 
في اليمن، ماكما ســتر، خالل اســتقبال 
نائــب رئيــس الــوزراء اليمنــي وزيــر 
الخارجيــة عبدالملك المخالفي له الليلة 
قبــل الماضية في مدينــة الرياض، دعم 
حكومة بالده للشــرعية الدستورية في 
اليمن، وعمليتها السياســية، إلى جانب 

دعم أمنها واستقرارها ووحدتها.
اليمنيــة  األنبــاء  وكالــة  وأفــادت 

الرســمية، أن الجانبين بحثا خالل اللقاء 
األوضــاع وتطــورات األحــداث علــى 
الســاحة اليمنية، إضافة إلى اســتعراض 
نتائــج المفاوضــات األخيــرة بين وفد 
ووفــد  الشــرعية  اليمنيــة  الحكومــة 
الميليشيا االنقالبية والتي عقدت أخيراً 
في مدينة بيل السويسرية برعاية األمم 

المتحدة.
وأكد نائب رئيس الوزراء اليمني، أن 
وفد الحكومة بــذل جهوداً كبيرة إلنهاء 
الحــرب وعودة األمن واالســتقرار إلى 
جميــع المناطــق في بــالده، معرباً عن 
أمله بأن تؤدي نيوزيلندا دوراً في تقديم 
المســاعدات اإلنسانية إلى اليمن ودعم 
إرادة شــعبه لتحقيق األمن واالستقرار 
فيه مــن خالل تنفيذ قرارات الشــرعية 
الدولية وخاصة القرار 2216، إلى جانب 
تنفيذ مخرجات مؤتمــر الحوار الوطني 
الذي شــاركت فيها كل القوى السياسية 

اليمنية.

كشــف تقريــر صــادر عن وحــدة الرصد 
بالمركــز اإلعالمــي للمقاومة الشــعبية ـ 
بمحافظة إب عن إقدام ميليشيا الحوثيين 
وصالح على ارتكاب 135 جريمة وانتهاكاً 

خالل شهر ديسمبر الماضي.
وأوضــح التقريــر توزعهــا بيــن القتل 
المنازل  وتفجيــر  واالغتيال  واالختطــاف 
والمداهمــات والنهب والســرقة وإحراق 

الممتلكات وتهريب السجناء والقصف. 
وأشــار إلى وقوع ســت حــاالت قتل 
وثــالث حاالت إصابــة بالرصــاص الحي، 
باإلضافــة إلــى حالة اغتيال إلمــام جامع 
بريف إب وجرح شخص كان يقف بجواره 

من قبل مسلحين.
وكشــف التقريــر عــن 28 حالة نهب 
توزعــت بين 12 نهب منــزل وحالة نهب 

محل صرافة وثالث حاالت نهب مساعدات 
إنسانية وتم بيعها في األسواق أمام مرأى 
ومســمع مــن المواطنيــن، وحالــة نهب 
مؤسسات حكومية، وحالة نهب مؤسسات 
خيرية، وأربع حاالت نهب سيارات، وست 

حاالت نهب أموال.
فيمــا بلغــت جرائــم االختطــاف 43 
حالــة، و26 حالة اقتحام ومداهمة منازل 
ومؤسســات حكوميــة وخيريــة. جرائم 
أخرى أشــار لها التقريــر تمثلت في قيام 
الميليشــيا بتفجير خمسة منازل وإحراق 
ثالثــة منــازل أخرى، إضافــة إلى إحراق 
ســيارتين، وثماني جرائم اعتداء وضرب 
قامــت بها الميليشــيات ضــد المدنيين، 
وســبع حــاالت قصــف ممنهجــة لقرى 
األهمول والشــعاور بالحزم وقرى اآلكام 
والفجــرة وحارة بــوراف بشــتى أنواع 

األسلحة الثقيلة.
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رســت في ميناء الزيت التابع لشــركة 
الباخــرة «ألكاتريني»،  مصافــي عــدن 
وعلــى متنهــا 35 ألف طــن متري من 

مادة البنزين.
وقــال مصدر فــي ميناء الزيــت لوكالة 
األنبــاء اليمنيــة (ســبأ)، إنه تــم البدء 
في تفريغ هذه الشــحنة إلــى خزانات 
المصفــاة، مشــيراً إلى أنه ســيتم خالل 
الســاعات المقبلــة البــدء بالضــخ إلى 
منشــأة شــركة النفط في عــدن، ومنها 
إلــى محطات الوقــود فــي المحافظة، 

والمحافظات المجاورة.
وأكد المصدر أن هذه الشحنة ستعمل على 

إنهاء األزمة الحالية في وقود الســيارات، 
وضمان اســتقرار الســوق، خــالل الفترة 
المقبلة في محافظة عــدن، والمحافظات 
اليمنية  المجاورة لهــا. وتعاني المناطــق 
أزمة في الوقود مع تعطل إمدادات الطاقة 
الداخليــة، بســبب الحــرب، التي شــنتها 
الميليشيات.        عدن- الوكاالت

قال نائــب رئيس الوزراء وزيــر الداخلية 
اللواء حســين محمد عــرب إن الحكومة 
أصــدرت وثيقة لتســهيل ســفر اليمنيين 
لعدم وجود جوازات ســفر جديدة بسبب 
رفــض الميليشــيات االنقالبية مد مصلحة 
المحررة  بالمناطــق  والجــوازات  الهجرة 
الخاضعة للشرعية بالجوازات. وقال عرب 
إن هذه الوثيقة معتمدة دولية وتســمح 
بالســفر للمواطن لدولــة واحدة، ويمكن 
للمواطــن أن يحصل عليهــا من المصلحة 
في عدن أو فروعها بالمحافظات المحررة. 
وأضاف أن مصلحة الهجرة والجوازات في 
عــدن والمناطق المحــررة تقدم خدماتها 

للمواطنيــن في تجديد الجــوازات. وذكر 
بــأن الــوزارة تعكــف حاليــاً علــى طبع 
جوازات سفر جديدة خالل األيام المقبلة 
وذلك في إطار عودة وتثبيت الشرعية في 
اليمن.         عدن – البيان

ثمــن محافــظ محافظــة المهــرة اليمنية 
محمــد كــدة، الــدور اإليجابــي للمملكة 
العربية السعودية، على دعمها ومساندتها، 
ووقوفهــا إلى جانب الشــعب اليمني في 
مختلف الظروف، وخاصة في ظل الوضع، 
الــذي يمر بــه اليمن. وأعــرب المحافظ 
خالل تدشــينه أمس، توزيع المســاعدات 
اإلغاثية المقدمة من مركز الملك ســلمان 
لإلغاثــة واألعمال اإلنســانية، عن شــكره 
للمركــز علــى المســاعدة، التــي يقدمها 
للســكان بمحافظة المهرة، التي ســتوزع 
على األسر الفقيرة.        صنعاء- البيان

حذرت األمــم المتحدة مــن أن مدينة 
تعــز اليمنيــة علــى شــفا المجاعة مع 
وصــول انعدام األمن الغذائي الشــديد 
مســتوى «الطوارئ» فــي المدينة التي 
يحاصرها االنقالبيون منذ ثمانية شهور، 
في وقــت يكافح المدنيون بمســاعدة 
من المقاومة للحصول على مياه شــرب 

كافية واسطوانات غاز. 
وأعرب برنامــج األغذية العالمي التابع 
لألمــم المتحــدة عــن قلقه الشــديد إزاء 
تدهــور الحالة اإلنســانية فــي مدينة تعز 
جراء نقــص الغذاء والــدواء في ظل عدم 
قدرة البرنامج مــن الوصول إلى العائالت 
المتضــررة فــي المدينــة التــي يحاصرها 

االنقالبيون منذ ثمانية شهور.
وقال المديــر اإلقليمي لبرنامج األغذية 
العالمي لمنطقة الشــرق األوســط وشمال 
أفريقيــا، مهند هــادي، في بيان: «يناشــد 
البرنامــج جميع أطــراف النزاع الســماح 
بالمــرور اآلمن للمســاعدات الغذائية من 
أجل جميع المدنيين المحتاجين للمساعدة 
في كل المناطــق بمحافظة تعز»، وأضاف 
أن الوضــع غير المســتقر في تعــز يعيق 
جهود برنامج األغذية العالمي للوصول إلى 
الفقــراء المعوزين، خصوصــاً في المناطق 
المحاصــرة بالمدينة، الذين لم تكن لديهم 
إمكانية الحصول على الغذاء لعدة أسابيع.

وأوضــح المســؤول الدولــي أن البرنامج 
أرسل مســاعدات غذائية إلى محافظة تعز 
علــى أمل الوصول إلى كل شــخص محتاج 
ولكن حتى اآلن لم نتمكن من الوصول إلى 

معظم هؤالء الناس.
وذكر برنامــج الغذاء العالمــي أن تعز 
واحدة من المحافظات العشــر التي تعاني 
انعدام األمن الغذائي الشــديد الذي وصل 
إلى مســتوى الطــوارئ – وهو المســتوى 
الــذي يســبق المجاعــة مباشــرة، وذلــك 
وفقــاً لمقياس مكون مــن خمس نقاط في 
التصنيــف المرحلي المتكامل لحالة األمن 

الغذائي. 
وقــال مهند هــادي: «يوجد فــي اليمن 
6ر7 ماليين شخص ال يجدون ما يكفي من 
الغذاء للتمتع بحياة صحية كما فقدوا سبل 
كسب الرزق ويواجهون معدالت من سوء 

التغذية الحاد تهدد حياتهم».
وتســببت الحرب التي شــنتها ميليشيا 
الحوثي والمخلوع على عدد من المحافظات 
إلــى تدهور حالــة األمن الغذائي الســيئة 
بالفعل ليزداد عدد األشخاص الذين يعانون 
الجــوع بأكثر من ثالثة ماليين شــخص في 

أقل من عام.

ورصدت «البيان» الحالة المعيشية الكارثية 
فــي ظل الحصــار الحوثي فــي تعز، حيث 
يتــأزم الوضع يومــاً بعد يوم، فاألســواق 
شــبه فارغة، والمحــال والمطاعم مغلقة، 
والمستشــفيات تعانــي نفاذ األكســجين، 
واألدوية نفذت من األســواق، والمصارف 

مهــددة باإلغالق، وفوق كــل هذا الحصار 
المفــروض علــى المدينة ومنع كل ســبل 

العيش عنه. 
ويســتمر القصــف المتواصــل من قبل 

ميليشــيا الحوثــي وصالــح علــى المدينة 
ليســقط المزيد مــن المدنييــن بين قتيل 
وجريــح، وكأن مــن لم يكتب لــه الموت 
في هــذه المدينة بالقذائــف تكتب عليه 

الميليشيا الموت جوعاً. 

ويقول الناشــط الحقوقــي عبدالرحمن 

الشــوافي: «تعز مدينة محاصرة يقطنها 
مالييــن األشــخاص يُمنــع عنهــم كــل 
مقومــات الحياة من مــاء ودواء وغذاء 
حتى أنابيب األكسجين التي تساعد في 

إنقــاذ حيــاة المرضــى والجرحى تمنع 
دخولها  والمخلــوع  الحوثــي  ميليشــيا 
المدينة». ويضيف: «أن تملك أسطوانة 
غــاز وكيلو من الدقيق أو األرز وتحصل 
على شــربة ماء فهذا يعني أنك أســعد 
إنسان في تعز!، وفي حين يصرخ أهالي 
هذه المدينــة المنكوبــة لطلب العون 
والمســاعدات، تأتي هذه المســاعدات 
واإلغاثــات لتصل إلى أطــراف المدينة، 
لتقــوم  الميليشــيات  تتمركــز  حيــث 

باحتجازها ونهبها».
ويضيف الشوافي أن ما يجري عقاب 
جماعي تنفذه الميليشيات ضد المدنيين 
فــي مدينة تعز، ومع هذا تبدو مقايضة 
مربحــة ألبنــاء تعز. ويوضح الشــوافي 
ذلك بالقول: «نخسر الغذاء واألكسجين 
ونكســب كرامتنا وحريتنا بل ونكســب 

تعز». 

عــزوز  اإلعالمــي  يقــول  بــدوره، 
الســامعي إن تعــز أشــبه بزنزانة مــع 
إغــالق كل المنافذ ومنع ســائر المواد 
الغذائيــة والدوائيــة والنفطية، ومعظم 
المستشــفيات باتــت مهــددة باإلغالق 
نتيجــة الشــح فــي مســتلزمات الدواء 

وانعدام األكسجين. 

طفل أصيب في قصف الحوثيين بتعز يتلقى العالج  |  رويترز

مدنيون جرحوا في قصف الحوثيين على تعز يتلقون إسعافات بدائية النعدام الخدمات الطبية  |  رويترز

أكد اإلعالمي محـمد مارش 
أن أبناء تعز يعيشون وضعاً 
مأســاوياً نتيجــة الحصــار 
المفــروض علــى المدينة، 
ما أدى إلى نــزوح معظم 
األريــــاف  إلــى  الســكان 
األخرى،  المحافظات  وإلى 
غيــاب  يعانــون  كــمــا 
الغذائية  الخدمات والمواد 
والدواء الذي تفــتقر إلــيه 
مع  المدينة،  مستشــفيات 
عن  المستشــفيات  امتناع 
الجراحية  العمليات  إجراء 

نتيجة انعدام األوكسجين.
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ســيطرت القوات العراقية على أجزاء من 
الطريق السريع الرابط باألردن، في وقت 
أطلقت فيه عملية واسعة لتطهير الرمادي، 
التي قالت تقديرات التحالف الدولي إلى 
أن نحــو 700 من مســلحي تنظيم داعش 
ال يزالــون يتحصنــون في بعــض أحيائها، 

ويتخذون نحو 200 أسرة دروعا بشرية.
وقال نائــب رئيس مجلــس المحافظة 
فالــح العيســاوي إن القــوات األمنية في 
محافظة األنبار تمكنت من فرض سيطرتها 
على أجزاء مــن الطريق الســريع الرابط 
بين العراق واألردن، فيما تتواصل الجهود 
لفتحــه أمــام حركــة نقــل البضائــع بين 

البلدين.
وأفاد العيســاوي، في تصريح صحافي، 
إن «اللواء الثامن عشــر - شرطة اتحادية، 
استطاع بعد تحريره ناحية الوفاء والقرى 
المحيطة بها شــرقي الرمــادي، أن يفرض 
ســيطرته علــى منطقــة الكيلو تســعين 
بالطريــق الدولي الســريع»، مشــيراً إلى 
إمكانية تأمين الطريق بالكامل في غضون 
األيــام القليلة المقبلــة، لغرض فتحه أمام 

حركة نقل البضائع بين البلدين.

وفي األثناء، أعلن قائــد عمليات األنبار 
اللواء إســماعيل المحالوي، عن انطالق 
عملية عســكرية واسعة شــرقي مدينة 

الرمــادي، الســتعادة مناطــق ال يــزال 
التنظيم يسيطر عليها.

وأوضــح المحــالوي أن قــوات مــن 
الفرقــة الثامنة التابعــة للجيش العراقي 
تقــود هذه العملية، التي ســبقها قصف 

مدفعي وصاروخي كثيف.
وأشــار إلى أن الهدف مــن المرحلة 
األولى لهذه العملية هو استعادة مناطق 
الصوفيــة والســجارية وجويبه التي تقع 

شــرقي الرمادي بمحاذاة نهــر الفرات، 
وصوال إلى األحياء الوسطى التي ال يزال 

التنظيم يحكم سيطرته عليها.
يذكــر أن حكومــة بغــداد كانت قد 
أعلنت رســميا عن تحريــر الرمادي من 
قبضة داعــش، إال أن هناك عدة مناطق 
فــي المدينة لم تحرر بعــد، خاصة وأن 
العراقي  للجيــش  العســكرية  العمليات 
تــزال  ال  الشــعبي  الحشــد  ووحــدات 

مســتمرة فــي أحيــاء الرمــادي، خاصة 
الشرقية منها.

وبحســب األنباء فإن عــدة أحياء من 
بينها حي الصوفية واألندلس والسجارية 
وحي جويدة والمعلمين وحي الصوفية، 
تــرزح تحت نيــر التنظيــم، خاصة وأن 
التنظيــم يســتمد إمداداته مــن منطقة 
الصقالوية شرقي الرمادي غرب الفلوجة.

من جانبه، قال التحالف الدولي الذي 

تقوده واشنطن ضد داعش، األربعاء، إن 
نحــو 700 من مقاتلــي داعش، يختبئون 

على األرجح وسط المدينة وشرقها.

وإلــى ذلــك، أعلن مصــدر أمنــي  في 
محافظة صــالح الديــن العراقية  مقتل 
ثمانيــة من عناصر تنظيم داعش وعنصر 
من الحشد الشعبي في اشتباكات شمال 

غرب تكريت. 
وقــال المصدر إن «عناصر تنظيم داعش 
هاجموا القوات األمنية العراقية والحشد 
الشــعبي في قاطع الالين قــرب قاعدة 
سبايكر غربي تكريت ما أسفر عن مقتل 
ثمانيــة من عناصر تنظيم داعش وإصابة 
12 آخرين بجروح، فيما قتل أحد عناصر 
اثنان آخران  الحشــد الشــعبي وأصيب 

بجروح».

■ القوات األمنية أثناء تأمين الرمادي |   أ.ف.ب

 –

شــهدت أرياف شمال ســوريا، وريف حلب 
الشرقي وســهل الغاب وريف حماة وجبال 
الالذقية ودير الزور وريف حمص على وجه 
الخصوص اشتباكات عنيفة بين قوات النظام 
وحلفائهــا من جهة والفصائل المقاتلة، فيما 
استهدف صاروخ أرض أرض داريا، في وقت 
تواصلت معارك الشيخ مسكين، وسط أنباء 
عن ضربات فرنسية جديدة استهدفت نفط 

تنظيم داعش.
واندلعت اشــتباكات بين قــوات النظام 
وتنظيــم داعش من طرف آخر قرب منطقة 
النجارة في ريف حلب الشرقي، وسط تقدم 
لقوات النظام ومعلومات عن سيطرته على 

مناطق جديدة كان يسيطر عليها التنظيم.
وفي ريف حماة الشمالي، قصفت قوات 
النظام بالمزيد من القذائف مناطق في بلدة 
كفرنبودة، كما اســتهدفت الفصائل المقاتلة 
تمركــزات لقوات النظام في ســهل الغاب، 
بينما تواصلت االشتباكات بين قوات النظام 
و«جبهة النصــرة» في ريفي حماة الجنوبي 
الغربــي والجنوبي الشــرقي، وســط تقدم 
قــوات النظام، فيما قصــف طائرات حربية 
يعتقد أنها روســية أماكن في منطقة التلول 

الحمر بريف حماة.

ونشــطت قوات النظام والطائرات الروسية 
في مناطــق الالذقية، حيــث قصفت قوات 
النظــام مناطق فــي جبل التركمــان بريف 
الالذقية الشــمالي، الذي يشــهد اشتباكات 
عنيفة مستمرة بين قوات النظام والفصائل 

والحــزب  النصــرة»  و«جبهــة  المقاتلــة 
التركســتاني في عدة محاور بجبلي األكراد 
والتركمان، ترافقت مع قصف مســتمر من 
قبل طائرات حربية روسية، ومن قبل قوات 
النظــام علــى أماكن في الجبليــن ومناطق 

االشتباك.

وتجددت االشــتباكات العنيفة في محافظة 
حمــص بيــن قــوات النظــام والمســلحين 
المواليــن لها من جهــة، والفصائل المقاتلة 
مــن جهة اخرى، في محيــط قرية تيرمعلة 

بريف حمص الشمالي.
أما في دير الزور، فقال المرصد السوري 

لحقوق االنســان إن اشتباكات عنيفة دارت 
بيــن قــوات النظام وعناصــر تنظيم داعش 
فــي محيط حي الرصافة وأطراف مطار دير 
الزور العســكري، ترافق مع تنفيذ الطيران 
الحربي عدة غارات على مناطق في محيط 
المطار ومناطق في حيي الرصافة والصناعة.

وســقط صاروخ يعتقد أنه من نوع أرض – 
أرض علــى منطقة في مدينــة داريا بغوطة 
دمشــق الغربيــة، التــي تشــهد منــذ عدة 
أشــهر قصفــا مكثفا من قبل قــوات النظام 
بالبراميــل المتفجــرة التي ألقتهــا طائرات 
النظام المروحية. وفي درعا، ارتفع إلى 31 
بينهــم قياديان اثنان علــى األقل عدد قتلى 
الفصائــل المقاتلــة إلى جانــب قيادي في 
«جبهة النصرة» خالل االشتباكات المستمرة 
منذ الثامن والعشــرين من الشهر الماضي، 
مع قوات النظام والمســلحين الموالين لها 

في بلدة الشيخ مسكين بريف درعا.

نفذت فرنســا ضربات جوية في وقت مبكر 
أمــس ضد مواقع نفطية في ســوريا بالقرب 

من مدينة الرقة معقل تنظيم داعش.
وانطلقــت الطائرات الحربية الفرنســية 
ميراج 2000 من قاعدة أردنية في الساعات 

األولى من صباح أمس لشن الضربات.

■ رجال الدفاع المدني يعاينون أضراراً خلّفتها غارات روسية في إدلب  |  رويترز

قالت مؤسســة أميركية مرموقة إن تركيا 
تســتعد للتدخــل عســكرياً في ســوريا، 
مــا قد يزيــد من تعقيــد الوضــع هناك، 
وســط تدخــالت دولية متعــددة الوجوه 
واألطراف، في وقت قال المرصد السوري 
لحقــوق اإلنســان إن أكثر مــن 260 ألف 

قتيل سقطوا منذ بداية النزاع السوري.

وتوقّعت مؤسســة ستراتفور األميركية 
في تقييمها لعام 2016 إمكانية شن تركيا 
عملية عسكرية في سوريا، من أجل تطهير 
شمالها من تنظيم داعش، والسيطرة على 

توسع القوات الكردية.
وقالــت المؤسســة في تقرير نشــرته، 
أمس، إن الخطوة التركية ستلقى دعماً من 
واشــنطن، وتوقعت أن تكون تركيا «أهم 

العب دولي» ينبغي متابعته.

وســتنافس تركيــا الــدور اإليراني في 
ســوريا، وفقا للتقرير، الذي أشــار إلى أن 
عالقتها مع موسكو لن تتحسن وقد تدخل 

في مواجهة معها في سوريا.
وأضافت ستراتفور، التي هي إحدى أبرز 
مؤسسات الفكر في الواليات المتحدة، أن 
تركيا «ستتجاوز حدودها» في عام 2016، 
باســتعدادها للقيام بعمليات عسكرية في 
ســوريا، كما أنها ســتبذل جهودا «حثيثة» 

للســيطرة على توسع القوات الكردية في 
المنطقة ذاتها.

وعّرج تقرير المؤسســة األميركية على 
عالقة روسيا مع النظام السوري، وقال إن 
موسكو ســتحافظ على شراكتها مع رئيس 
النظام السوري وقد تدخل في مواجهة مع 

واشنطن وأنقرة.
ومــن المقــرر أن يزور نائــب الرئيس 
األميركي، جــو بايدن، تركيا قريبا، ليلتقي 

الرئيــس التركــي رجب طيــب أردوغان، 
ورئيس وزرائه أحمد داوود أوغلو.

ويشــير محللون إلــى أن الزيارة تأتي 
فــي إطار «إعادة صياغة الدور التركي في 
المنطقــة»، األمــر الذي لفــت إليه تقرير 
المؤسســة، مشــيرا إلى أن واشــنطن لن 
تقف عائقا أمام التدخل التركي في سوريا 

بل ستقدم لها الدعم.

قــال وزير الدفاع العراقــي خالد العبيدي أمــس إن العام الجديد 
سيشهد بناء مؤسسة عسكرية رصينة وسيكلل باالنتصار على أعداء 

الوطن واالسالم. 
وقــال العبيدي فــي تصريح صحافي «قد يقــول البعض إنها مهمة 
صعبــة أو حلم من الصعب أن يتحقق. وهي كذلك ألنها تعني بناء 
جيش ومؤسســة عسكرية رصينة في وقت يواجه العراق مسؤولية 
صعبــة، هــي إدارة حرب ليســت ككل الحــروب التقليدية، وهي 
مســؤولية صعبة لكنها ليست مســتحيلة، ما دام في العراق شعب 

وجيش تعلم دائما أن يتجاوز كل الصعاب».

أكد قائد «الحشــد الوطني» السني، أثيل النجيفي، أنه ال يمكن الحديث 
عن االســتغناء عن الدعم التركي في معركة تحرير الموصل، مشددا في 

المقابل على أنه ال مكان لقوات الحشد الشعبي في تلك المعركة.
وقال النجيفي: «تركيا جزء من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.. 
ومحاربــة التنظيم ليس أمرا خاصا بجهة واحدة». ونفى النجيفي بصورة 
قاطعة أن يكون دفاع الحشــد الوطني عن الوجود التركي على األراضي 

العراقية سببه تلقيه تمويال ماديا من الحكومة التركية.

أصدر الرئيــس العراقي فــؤاد معصوم، 
أمراً رئاســياً بتشــكيل اللجنة الرئاســية 
العليــا للمصالحــة الوطنيــة، وتتكــون 
من مرشــحين اثنين لكل من الرئاسات 
الثــالث، إضافة إلى ممثــل عن مجلس 

القضاء األعلى.
وقال الناطق باســم رئاســة الجمهورية 
خالــد شــواني، فــي بيــان، إن «رئيس 
الجمهوريــة فــؤاد معصوم أصــدر أمراً 
رئاســياً بتشــكيل اللجنة الرئاسية العليا 
مــن  المكونــة  الوطنيــة،  للمصالحــة 
مرشــحين اثنين عن كل من الرئاســات 
الثــالث»، مشــيرا إلــى أن «ممثــًال عن 

الســلطة القضائيــة العليا ســيضم إلى 
عضوية اللجنة في وقت الحق».

وأضاف شــواني أن «األمر الرئاسي نص 
على أن اللجنة العليا للمصالحة الوطنية 
تضم كًال من شــيروان الوائلي وقحطان 
الجبوري عن رئاســة الجمهورية، وخليل 
مخيــف الربيعــي وجعفر عبــد الزهرة 
الحســيني عن رئاســة الــوزراء، وجابر 
الجابري وعدلي محمد عن رئاسة مجلس 

النواب».
وأوضح شــواني أن «تشكيل اللجنة جاء 
بناء على اتفاق الرئاسات الثالث»، الفتا 
إلى أن «األمر الرئاســي بتشكيلها يكون 

نافذا من تاريخ صدوره».
وكان معصوم دعا إلى تحقيق المصالحة 
االجتماعية في جميع المحافظات، ونبذ 
التفرقة، ومحاصــرة كل عوامل التطرف 
بغداد ـ البيان والتشدد والكراهية. 

طالب رئيس إقليم كردســتان مســعود 
البارزانــي األحزاب الكرديــة باالجتماع 
إلنهاء أزمة رئاســة اإلقليــم عبر االتفاق 
علــى إجراء انتخابات جديدة، أو اختيار 
رئيــس جديد، أو إبقــاء الوضع كما هو 
عليــه لحين االنتخابــات البرلمانية عام 
2017، داعيا حكومــة اإلقليم الى وضع 
خطط محكمة لتنفيذ إصالحات جذرية.

وتعهد البارزاني في كلمة بمناسبة العام 
الميالدي الجديد، ببذل كل ما في وسعه 
مع جميع األحزاب المشاركة في حكومة 
اإلقليم والبرلمان لحل جميع المســائل 
التــي تواجــه العملية السياســية، وحل 

كافة المشاكل والنواقص وعدم تكرارها، 
وتفعيل عمل البرلمــان والحكومة وفق 

أساس جديد.
وبشــأن رئاســة اإلقليم، جــدد مطالبة 
األحــزاب بعقد اجتماعات مكثفة إلنهاء 
هــذا الموضوع بإجراء انتخابات جديدة 
لرئاســة اإلقليم، أو االتفاق على شخص 
آخر يتولى رئاســة اإلقليــم حتى إجراء 
االنتخابــات البرلمانيــة عــام 2017، أو 
ابقــاء الوضع كما هــو عليه حتى إجراء 
االنتخابات، بسبب الحرب التي يخوضها 
اإلقليــم والوضــع الصعب فــي الوقت 

الحالي.

البارزاني حكومة اإلقليم بوضع  وطالب 
خطط محكمة للخــروج من الصعوبات 
المعيشــية التــي يمر بهــا اإلقليم، وأن 
بغداد - البيان تنفذ إصالحات جذرية. 

إعداد: قسم الشؤون العربية والدولية - غرافيك: حسام الحوراين
 أعلنت بعثة األمم املتحدة «يونامي» أن أعامل اإلرهاب والعنف
 والرصاع املسلح تتسبب بنزيف برشي كبري يف العراق، عىل األقل
من به  تتسبب  ما  عن  عدا  والجرحى،  القتىل  أعداد  ناحية   من 

موجات لجوء ونزوح واسعة
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مدنياً جرحوا يف األنبار
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عدد املدنيني من 

بني القتىل

 867
عدد املدنيني 

من بني الجرحى 



توقفــت حركــة المالحــة فــي مينــاءي 
االســكندرية والدخيلــة، فيمــا أغلقــت 
الســلطات اللبنانيــة لليــوم الثانــي على 
التوالــي مرفأ صيدا الجنوبــي أمام حركة 
المالحــة جــراء موجــة الطقس الســيئ 
التي تضــرب المنطقة مصحوبة بعواصف 
هوائية، وغطت الثلوج مســاحات واسعة 
لبنــان واألردن وبالتزامــن شــلت  مــن 
أمطار غزيرة وعواصف محافظة الحسكة 
السورية، وبينما حذر العراق من درجات 
حــرارة تحــت الصفر، شــهدت مصر هي 
األخرى أمطارا في عدد ممن المحافظات 
كانــت أعنفها في اإلســكندرية مصحوبة 
بموجــة برد ورياح شــديدة. وفي األثناء 
أعلنت الســلطات اللبنانية الجمعة توقف 
حركــة المالحــة البحرية بمرفــأ (صيدا) 
جنوبــي البالد لليوم الثانــي على التوالي 
جــراء موجــة الطقــس الســيئ وهبوب 
عاصفة شــديدة. ونقلت الوكالة الوطنية 
لإلعالم عن الســلطات القــول إن (صيدا) 
تأثــرت بالعاصفــة (فالديميــر) مــا أدى 
إلى تســاقط االمطار بغزارة طوال الليلة 
الماضية، وفي ســاعات صباح الجمعة مع 
اشــتداد في ســرعة الرياح وتدن ملحوظ 

في درجات الحرارة.

ولفتت الــى أن حركة المالحــة البحرية 
في مرفأ صيــدا توقفت لليوم التالي على 
التوالــي، ولم يســجل دخــول أي باخرة 
بســبب ارتفــاع الموج. ومــن جانبه قال 

المســؤول بمصلحة األرصــاد الجوية في 
العزي  المدنــي رفعــت  الطيــران  إدارة 
لوكالة األنباء الكويتية إن العاصفة يتوقع 
أن تبلــغ ذروتها ليلة أمــس بالتزامن مع 
تســاقط للثلــوج علــى الجبــال بارتفاع 
600 متــر وما دون ذلك في شــمال لبنان 
ومناطق البقاع شرقه. وأشار الى استمرار 
العاصفــة حتــى يــوم االثنين مــع توقع 
انحســارها اليوم الســبت قبــل أن تعود 

مــرة أخرى غداً األحد مــع أمطار غزيرة 
أحيانــا مترافقة بعواصــف رعدية ورياح 
قوية وتتســاقط الثلوج من ارتفاع 1400 
متــر وما فوق. ولفت العزي الى أن كمية 
األمطار المســجلة بلغت في بيروت 214 
ملــم في حين ان المعــدل هو 329 ملم، 
مشــيرا إلى أنه سجلت في العام الماضي 

أكثر من 402 ملم.
وبدورها ذكرت غرفة التحكم المروري 

التابع لهيئة إدارة السير والمديرية العامة 
لقوى األمــن الداخلي ان طريق بحمدون 
في جبل لبنان باتجاه البقاع مغلق بسبب 
تراكــم الثلــوج. والمــس الثلج بحســب 
الوكالــة الوطنيــة لإلعالم الرســمية 400 
متر في مناطق عكار شــمال لبنان. وكان 
الصليب األحمر اللبناني قد اعلن وضع 60 
سيارة ذات دفع رباعي و250 مسعفا في 
حالة اســتعداد من اجــل مواكبة العاصفة 

في حال تفاقمت حدتها. 
وفــي األردن أمضى النــاس نهار أمس 
تحت موجة قاســية من البــرد واألمطار 
التي ســقطت بغزارة في شمال المملكة، 
وأكد موقع طقس العرب أن الثلوج بدأت 
الساعات األولى  بالتساقط، والتراكم، مع 
من صباح الجمعة خاصة في جبال عجلون 
وجــرش العالية التي يزيــد ارتفاعها على 
1200 متــر وبعض المرتفعــات الجنوبية 

العالية، متوقعــا امتدادها إلى بقية جبال 
المملكــة التــي يزيد ارتفاعهــا على ألف 
متر وتشمل األحياء العالية من العاصمة. 
ولم تعف موجة الطقس الســيئ ســوريا 
المنكوبــة وتعرضت منطقــة آليان وجل 
آغا الجوادية بريف الحسكة شمال شرقي 
سوريا، منذ ليلة الخميس لعاصفة مطرية 
قويــة مصحوبة برياح عاتية، واســتمرت 
حتــى أمــس الجمعة، إذ وصل منســوب 

المياه إلى 70.

 وفــي مصــر توقفت حركــة المالحة في 
مينــاءي اإلســكندرية والدخيلــة، التــي 
شــهدت امطــارا غزيــرة  فيمــا أغلقت 
أو  دخــول  ومنعــت  المينــاء،  ســلطات 
مغادرةالسفن. وشلت حركة الصيد تماًما 
فــي الميناء الشــرقي وأبوقيــر ومناطق 
المكــس ومريــوط، بعد ارتفــاع األمواج 
لحوالي مترين مع شدة الرياح التي بلغت 
حوالــي 15 عقدة/   ميل بحري.   إلى ذلك 
توقعت هيئة االرصاد الجوية العراقية أن 
تضــرب مناطق البالد موجة برد شــديدة 
بــدءاً من اليوم الســبت وتســتمر األحد 
واالثنين، فيما أشــارت إلــى أن درجات 
الحــرارة ســتنخفض إلى مــا دون الصفر 
المئوي. وقال رئيس منبئين جويين أقدم 
فــي الهيئة محمــود عبد اللطيــف: «إن 
موجة برد شديدة ســتضرب العراق أيام 
الســبت واألحد واالثنيــن». وأضاف عبد 
اللطيف: «إن درجات الحرارة ســتنخفض 
إلــى مــا دون الصفر المئــوي في أغلب 

أنحاء البالد». 
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أكد تقرير أمس، أن العام 2015 كان األسوأ 
اقتصاديــاً في قطاع غــزة نتيجة الحصار، 

واالعتداءات اإلسرائيلية المتكررة.
وأفــاد التقريــر االقتصادي، الــذي أعدته 
غرفــة تجارة وصناعة قطــاع غزة أنه مع 
نهايــة العام 2015 كان قطاع غزة ال يزال 
يعاني من سياســة الحصــار، التي تفرضها 
إسرائيل للعام التاسع على التوالي، إضافة 
إلــى االعتــداءات والهجمات العســكرية 
وجميعهــا عمقت من األزمــة االقتصادية 
نتيجــة للدمار الهائل، التــي خلفته للبنية 
التحتية والقطاعات واألنشطة االقتصادية.

وأوضــح التقريــر، الــذي تنــاول الحصاد 

االقتصادي للقطاع، خــالل العام الماضي، 
أن عــام 2015 شــهد ارتفاعاً في معدالت 
البطالة، مســتنداً في ذلــك إلى إحصاءات 
مركــز اإلحصاء الفلســطيني، التي أعلنت 
أن نســبتها بلغــت 42.7 فــي المئــة في 
الربــع الثالث من عام 2015 ليتجاوز عدد 

العاطلين عن العمل 200 ألف شخص.
وأكــد التقريــر أن إســرائيل ال تزال تمنع 
دخول العديد من السلع والبضائع والمواد 
الخــام والمعدات واآلليــات والماكينات، 
وعلــى رأســها مــواد البناء، التــي تدخل 
غزة - وام بكميات مقننة.  

أعلــن نادي األســير الفلســطيني أن عدد 
الســجون  الفلســطينيين في  المعتقليــن 
اإلســرائيلية بلغ ســبعة آالف معتقل مع 

نهاية 2015.
وقــال النــادي فــي تقرير حــول أوضاع 
الســجون  الفلســطينيين في  المعتقليــن 
اإلســرائيلية أن العام 2015 شــهد اعتقال 
6815 فلســطينياً، بينهــم نســاء وأطفال، 
من محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة 
واألراضي المحتلة عــام 1948 وتراوحت 
أعمارهم بين 10 و73 عاماً، منهم أكثر من 
200 طفل وقاصر ونحو 200 امرأة وفتاة، 
منوهاً بأن جميــع هذه الحاالت تعرضت 

لالعتقال حتى لو تم اإلفراج عنها الحقاً.
وأوضــح النــادي أنــه مــع نهايــة العام 
2015 «وصل عدد األســرى في الســجون 
اإلســرائيلية إلى قرابــة 7000 منهم نحو 
450 طفالً وقاصراً و57 سيدة وفتاة وأكثر 

من 600 أسير إداري».
وأضاف النادي في تقريره أن االعتقال 
اإلداري زادت وتيرته في العام الماضي 
«الذي صــدر خالله 1248 أمــراً إدارياً 
بيــن جديــد ومجــدد منهــا 498 أمراً 
جديداً صدرت بحق أسرى اعتقلوا هذا 
رام الله - رويترز العام». 

أظهر استطالعان إســرائيليان للرأي العام 
اإللكترونــي،  نشــرهما موقعــا «والــال» 
أمس،  أحرونــوت»  «يديعوت  وصحيفــة 
أن أغلبيــة اإلســرائيليين فقدوا الشــعور 
باألمن، في أعقاب االنتفاضة الفلسطينية، 
وأن شــعبية حزب «ليكود» بزعامة رئيس 
الحكومــة بنيامين نتانياهــو قد تراجعت 
بشكل ملموس. وبحسب استطالع «والال» 
فإن 61 في المئة من اإلسرائيليين يشعرون 
بأن مســتوى أمنهم تضــرر أو تضرر جداً، 
منذ بــدء االنتفاضة الفلســطينية الحالية، 
بينما قال 29 في المئة، إن مستوى أمنهم 
لم يتضرر كثيراً، وعبر 9 في المئة فقط أن 

مستوى أمنهم لم يتضرر أبداً.
مــن جهــة ثانية، أظهــر اســتطالع صحيفة 
«يديعــوت أحرونوت» اإلســرائيلية تراجع 
شــعبية حــزب «ليكــود» في مــا لو جرت 
االنتخابــات العامة اآلن مــن 30 مقعداً في 
الكنيســت حالياً إلى 25 مقعداً.  وفي حال 
خاض االنتخابــات المقبلة حزب «كوالنو»، 
برئاسة موشيه كحلون بالتحالف مع القيادي 
فــي «ليكــود» غدعون ســاعر المعتزل عن 
العمل السياســي حالياً، فإن هــذا التحالف 
سيحصل على 12 مقعداً وسيتراجع «ليكود» 
القدس المحتلة - وام إلى 21 مقعداً. 

6
أعلنت وســائل إعــالم محلية 
مكســيكية أن ثالثة مواطنين 
واليــة  فــي  حتفهــم  لقــوا 
أعلنــت  بينمــا  «شــواوا»، 
الســلطات فــي وقت ســابق 
عن مــوت ثالثــة آخرين في 
واليــة «ســونورا» المجاورة، 
وذلــك جراء موجــة برد غير 
العديــد  ضربــت  مســبوقة 
مــن مناطق شــمال وشــمال 
غــرب المكســيك. وأوضحت 
أن  المكســيكية  الســلطات 
أحدهــم توفي بســبب البرد 
الشــديد وتسمم اثنان آخران 
بالغاز أثناء محاولتهم التدفئة.

استشــهد فلســطيني متأثراً بجروح أصيب 
بها مطلع ديســمبر الماضي، بينما استغلت 
الســيئة لتسليم  الجوية  إســرائيل األحوال 
جثامين 23 شــهيداً إلــى ذويهم، في وقت 
قتــل مســتوطنان وأصيب ثمانيــة آخرون 
بإطــالق نار في قلب تل أبيب في األراضي 

المحتلة العام 1948. 
وأعلنت وزارة الصحة الفلســطينية عن 
استشــهاد الشاب شــادي غبيش (38 عاماً) 
نتيجــة مضاعفــات إصابتــه برصاص جيش 

االحتالل اإلسرائيلي قبل 25 يوماً.
وذكــرت الــوزارة أن استشــهاد غبيش 
القاطــن في حي الزراعة القريب من مخيم 
الجلزون، شمال مدينة رام الله، جاء بسبب 
مضاعفــات إصابته في مواجهات مع قوات 
االحتالل اإلســرائيلي قرب مدخل المخيم، 

قبل بضعة أسابيع.
وقالــت الوزارة إن غبيــش غادر مجمع 
فلســطين الطبي بتاريخ 13 ديســمبر وقد 
أجرى مراجعاته فــي المجمع وكان وضعه 
الصحي مســتقراً. وحسب إفادة األهل فإن 
المذكور تعرض لوعكة صحية جراء اإلصابة 
التــي ال تــزال تؤثر علــى حالتــه الصحية، 
مــا اســتدعى إحضــار طبيب لبيتــه حيث 
ُأعلن عن استشــهاده. وذكــرت الوزارة أنه 
باستشهاد هذا الشاب، يرتفع عدد الشهداء 
منذ أكتوبر الماضي إلى 144 بينهم العديد 

من النساء واألطفال.

في ســياق آخر، سلمت إســرائيل جثامين 
23 شهيداً كانت تحتجزها. وأعلنت الهيئة 
العامة للشــؤون المدنية الفلســطينية في 
بيان أمس، بأنه تم تسليم 23 من جثامين 
الشــهداء أمس، مشــيرة إلــى أن الجهود 
مــا زالــت متواصلة من أجل تســلم باقي 
جثامين الشــهداء. وذكرت مصادر أن 17 
من هــذه الجثاميــن من منطقــة الخليل 

بالضفة الغربية. 

إلــى ذلــك، قالــت مصــادر عســكرية إن 
إسرائيليين اثنين قتال وأصيب ثمانية آخرون 
حالة أربعة منهم خطيرة، في عملية إطالق 

نــار في مرقص بشــارع «ديزنغوف» بقلب 
تل أبيب في األراضي المحتلة العام 1948. 
وهرعــت إلى المكان قــوات كبيرة من 

قوات االحتالل ومركبات اإلسعاف.
وأضافــت المصادر إن مطلق النار تمكن 
من االنســحاب مــن المــكان وأن المئات 
من عناصر قوات االحتالل شــرعت بعملية 

مطاردة واسعة في محاولة العتقاله.
وقال شــاهد لمحطــة التلفزيون األولى 
إن المهاجم اســتخدم ســالحا رشاشــا ضد 

األشخاص الذين كانوا في الحانة.

وأوضحــت الشــرطة أن الدوافــع وراء 
إطالق النار، لم تعــرف على الفور وأن 

المهاجم ال يزال فارا.
وأفــاد مســعفون انهم نقلوا ســبعة 
أشخاص إلى مستشفيات تل أبيب حيث 
أعلنــت الشــرطة أن اثنين منهــم توفيا 

متأثرين بإصابتهما.
وروت صاحبــة صالــون تزيين قرب 
الحانــة أنهــا ســمعت طلقــات ناريــة 
وصرخات وبكاء. وقالــت: لقد ارتميت 
أنا والزبائن أرضــاً كل ال يرانا اإلرهابي. 
كل األمر اســتغرق عشــرين دقيقة، كنا 
نرتجف من شدة الخوف وعانقنا بعضنا 
البعض». وأضافت: «قبل ذلك بدقيقتين 
كنت فــي الخارج، أدخن ســيجارة، إنها 
أعجوبــة، ألنني لــو بقيت فــي الخارج 
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دعا الرئيس الفلســطيني محمود عباس إلى 
إنشــاء مجموعة دعم دوليــة لرعاية إيجاد 
حل للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وتحقيق 

السالم في منطقة الشرق األوسط.
وقــال عباس، فــي خطاب بثــه تلفزيون 
فلســطين لمناســبة الذكرى الـ51 النطالقة 
الثــورة الفلســطينية أول مــن أمــس، إن 
تضــم  أن  يمكــن  المقترحــة  المجموعــة 
عــدداً أكبر مــن الــدول ذات العالقة، مثل 

المجموعــات التــي نشــأت للتوصــل لحل 
أزمات المنطقة.

كمــا طالب عبــاس، بعقــد مؤتمر دولي 
للســالم، مؤكــدا أن «تحقيــق الســالم في 
منطقتنا سيســحب الذرائع من المجموعات 
اإلرهابية التي تعمل باسم الدين، وتستخدم 

اسم فلسطين والقدس ذريعة إلرهابها».
وأكــد عبــاس، أن «الهبة الشــعبية الذي 
تشهدها بالدنا هي رد فعل ناتج عن استمرار 
االحتالل واالســتيطان وامتهان للمقدسات، 
وغيــاب حل عــادل لقضيتنا، بل وانســداد 

األفق السياسي وغياب األمل بالمستقبل».
وحــث عباس الدول التي لم تعترف بعد 

بدولة فلسطين إلى االعتراف بها.
وقال «إننا طالب حق وعدل وسالم، وأن 
الســالم واألمن، واالســتقرار في فلســطين 
والمنطقة بل في العالم لن يتحقق أي منها 
إال إذا تــم االعتــراف بحقوق شــعبنا وحل 

قضيته».
وأضاف إن تحقيق السالم يتم «عبر إنهاء 
االحتالل اإلســرائيلي ألرض دولة فلســطين 
المحتلة منذ العام 1967، وزوال االستيطان 

وتفكيــك جــدار العزل والفصــل العنصري 
وحل مشــكلة الالجئين الفلســطينيين وفق 

القرار 194، وإطالق سراح جميع أسرانا».
وخاطــب عبــاس اإلســرائيليين قائًال إن 
«حكومــة بالدكــم تضللكم، وهــي ال تريد 
الســالم لكــم وال لنــا، وإنما تســعى بكل 
الســبل إلطالة عمــر احتاللها واســتيطانها 
ألرضنا، وهي تريد األرض واألمن والســالم 
لها وحدها، وهذا أمر مستحيل القبول به».

وجدد عباس التأكيد، على «أننا لن نعود 
للمفاوضات من أجل المفاوضات، ولن نبقى 

وحدنا نطبق االتفاقيات الموقعة، ولن نقبل 
بالحلول االنتقالية أو المؤقتة، وسنعمل على 

توفير نظام حماية دولية لشعبنا».
الفلســطيني، أكد  الداخلي  الوضع  وفي 
عبــاس عزمــه علــى «تحقيــق المصالحة 
الوطنية، وتصميمه على لم شــمل شــعبنا 
الجغرافية،  واســتعادة وحدته  الفلسطيني 
والتوجه لتشــكيل حكومة وحــدة وطنية 
علــى أســاس برنامــج منظمــة التحرير» 
والعمــل على فك الحصار اإلســرائيلي عن 

قطاع غزة.



كشــفت عضو المجلــس القومي لحقوق 
اإلنســان بمصر شــاهندة مقلــد، عن أن 
المجلــس قــد أعد 12 مشــروًعا لقوانين 
مختلفــة يطرحهــا على مائــدة البرلمان 
الجديد، وسط جدل حول الرئيس المقبل 
للبرلمان هل ســيكون من المنتخبين أم 

المعينين.
أبرز تلك  لـ«البيــان»  وحددت مقلــد 
القوانين، والتي يأتي على رأســها قانون 
ضد التمييز بين الرجال والنساء سواء في 
العمل أو التعليم أو األحوال الشــخصية، 
وكذلك مشــروع قانــون لحماية األطفال 
اإلنــاث مــن الختــان وزواج القاصرات، 
ومشــروع قانــون ثالث من أجــل تقنين 
عمل الجمعيات األهلية بما يتناســب مع 

ظروف الدولة.
وكذلك مشــروع قانون آخــر للعدالة 
تعديــالت  إلــى  باإلضافــة  االنتقاليــة، 
المجلــس على قانــون التظاهر بما يكفل 
حريــة المواطنين فــي التعبير عن رأيهم 

بسلمية.
وأفــادت بأن المجلس القومي لحقوق 
اإلنســان يأمــل فــي أن يكــون مجلس 
النــواب الجديد به مجموعة أو تكتل من 
النــواب الحريصين على حقوق اإلنســان 
وحريصيــن على إصدار تشــريعات تدفع 

مجال الحقوق والحريات إلى األمام.
عبدالفتاح  المصــري  الرئيــس  ودعــا 
السيســي، الخميــس الماضــي، مجلــس 
النــواب لالنعقــاد وذلك في يــوم األحد 
الموافق العاشــر من ينايــر الجاري، كما 

عين 28 عضواً بالبرلمان.
ويتواصل السجال قبيل انعقاد البرلمان 
حول ماهية رئيــس البرلمان وما إن كان 
ســيتم اختياره من بين النواب المعينين 

أم المنتخبين.
وانحصــرت المنافســة بيــن النائــب 

المستشار ســري صيام، والنائب  الُمعين 
الُمنتخب المستشــار علــي عبدالعال، ال 
ســيما وأن قائمــة المعينيــن لم تشــهد 
تواجــًدا ألســماء يمكــن أن تنافس على 
منصب رئيس البرلمان مثل الدبلوماســي 

البارز عمرو موسى.

من جانبــه، أعرب عضــو مجلس النواب 
وزير التضامن االجتماعي األسبق د. علي 
مصيلحي، عــن رفضه ألن يكــون رئيس 
البرلمان من المعينين، مؤكًدا أن النواب 
الكفاءات  الكثير مــن  المنتخبيــن بينهم 

الذين يســتطيعون تحمل مسؤولية تولي 
رئاسة البرلمان، ال سيما وأن األمر يحتاج 
من هم على دراية بمشاكل الشارع، وهو 
ما اطلع عليه النائب المنتخب عن مقربة 
أثنــاء فترة الدعايــة االنتخابية أكثر ممن 

لهم خلفية قانونية.

وحدد محللون عدًدا من الصفات التي 
من المفتــرض أن يتمتع بهــا من يعتلي 
كرسي رئاســة مجلس النواب، أبرزها أن 
يكــون صاحب خلفية قانونية وسياســية، 
فضًال عن ضرورة أن يكون شخصية قوية 
وتوافقيــة، وهــو ربما ما جعــل العديد 
مــن النواب يــرون أن هــذه الصفات ال 
تتوافــر إال فــي المستشــارين علي عبد 

العال وسري صيام.

في ســياق آخر، قال عضو مجلس النواب 
عبد الباقي تركيا إن أهم ما يشــغله وما 
ســوف يتبناه فــي البرلمــان الجديد هو 
قضايــا الشــباب، حيث إن الشــباب هم 
مســتقبل الوطــن وحائط الصــد لحماية 
الدولة المصرية من أي ما يخطط ضدها، 
ســواء مــن أعدائها فــي الداخــل أو في 

الخارج.
وأوضــح أن هنــاك عــدًدا مــن قضايا 
الشــباب التي ســيتم العمل على طرحها 
وأخذ الموافقــة على رؤى مختلفة لحلها 
في البرلمان المقبل، خاصة أن الشــباب 
المصري اقتــرب من الوصول إلى مرحلة 
اليــأس واإلحباط بســبب البطالة والفقر 

واالحتياج.
وتابع تركيا لـ«البيان» أنه يعمل حالًيا 
على أخذ الموافقة من محافظ الشــرقية 
الجديد اللواء محمد خالد سعيد، لتخصيص 
أرض فارغة فــي المحافظة إلقامة ورش 
مختلفة النــوع عليها، في إطار تشــجيع 
للتغلب  للشباب،  الصغيرة  المشــروعات 
ولــو جزئًيا علــى البطالة المنتشــرة بين 
أبناء المحافظة، وإمكانية تحديد رســوم 
إيجــار قليلة ورمزية للبنايــات الصغيرة 

التي سيتم بناؤها على مساحة األرض.
وأكــد أنه لو تم عــالج ظاهرة البطالة 
ولو بمثــل تلك الرؤى والحلول فســيتم 
عالج باقي الظواهر السلبية مثل الجريمة 
بمختلــف أنواعهــا. كما ســيتم االهتمام 
بمطالبــة الحكومــة بإيجاد فــرص عمل 
للشــباب تقيهــم البطالــة والفقر، خاصة 
أن البطالة أحد أهم األســباب التي تقف 
وراء جعل النواب بمثابة فريســة للبطالة 

والتطرف واألفكار المتعصبة.

رهن عــدد من عمــداء بلديــات وأعيان 
وحكماء المنطقة الشرقية الليبية تمسكهم 
باالتفاق السياســي، الذي تم التوصل إليه 
في مدينــة الصخيرات المغربيــة بإدراج 
شروط عدة في االتفاق السياسي النهائي.

ويــزور موفــد األمم المتحــدة مارتن 
كوبلر مدينة شحات في شرق ليبيا إلقناع 
رئيــس البرلمان المعترف به عقيلة صالح 
وزعمــاء القبائــل بدعم حكومــة الوحدة 
الوطنيــة، وفق ما أفــادت الوكالة الليبية 

الرسمية.
ولــدى وصولــه إلى شــحات، المدينة، 
التي تبعد عشرة كيلو مترات من البيضاء، 
حيث مقــر البرلمان المعترف به، واجهته 
مجموعة من المتظاهرين، وبادرته إحدى 
النســاء بالقول: دعوا لليبيين حرية تقرير 

مصيرهم.
وإثــر اجتماع مغلق مع رئيس البرلمان 
أجــرى  صالــح،  عقيلــة  بــه  المعتــرف 
الدبلوماسي األلماني مشاورات مع زعماء 

قبائل برقة في شرق ليبيا.
ووضع هــؤالء ثالثة شــروط للموافقة 
على حكومــة الوحدة هي: حماية الجيش 
الوطنــي، وضمان توزيع عــادل للحقائب 
الوزاريــة، وحمايــة الحكومــة مــن دون 
اللجــوء إلى الميليشــيات، وفق ما أفادت 
الوكالة الليبية التابعة للسلطات المعترف 

بها.

المريمــي  الكريــم  عبــد  فتحــي  وقــال 
المستشــار اإلعالمي لرئيس مجلس النواب 
لـ«بوابــة الوســط» إن عمــداء بلديــات 
وأعيــان وحكماء المنطقة الشــرقية بحثوا 

مــع كوبلر، الشــروط الــواردة فــي بيان 
اجتماعهــم بمنطقة الوســيطة في الجبل 
األخضــر، التــي تضمنــت عدم المســاس 
وتوزيع  وقيادتها  العســكرية  بالمؤسســة 
المقاعــد الوزارية بالتســاوي بين األقاليم 
الثالثة في تشكيل حكومة الوفاق الوطني 
والتمثيل الدبلوماسي في السفارات الليبية 
بالخــارج، وأن يحمــي الجيش والشــرطة 
الحكومة، وضمان حقوق المنطقة الشرقية 
في إعــادة اإلعمــار والتنمية فــي جميع 
المجــاالت. وتابــع أنهم أكــدوا للمبعوث 
األممي «ضرورة تضمين هذه الشروط في 
وثيقة االتفاق السياسي النهائي»، وإال فإن 
المنطقة الشرقية «بكل مكوناتها السياسية 

واالجتماعية والعســكرية واألمنية ستكون 
في حل من االتفاق السياسي، وغير معترفة 
بحكومة الوفاق الوطني». وأشار المريمي 
إلــى أن صالح وكوبلر بحثــا قبل االجتماع 
وتشــكيل  السياســي  االتفــاق  الموســع، 
الوطني  الوفاق  الرئاسي لحكومة  المجلس 
والمستجدات السياسية حولها، إضافة إلى 
آخر المســتجدات السياسية حول االتفاق 
السياسي الموقع في الصخيرات، وتشكيل 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وينبغــي أن تحظــى الحكومــة بموافقــة 
غالبية ثلثــي أعضاء البرلمان المعترف به، 

لكن األخير فشــل مرتين األسبوع الفائت 
في عقد جلســة لهذا الغرض، بسبب عدم 
اكتمــال النصــاب. وســبق أن أعلن صالح 
ورئيــس المؤتمر الوطني العــام، البرلمان 
غير المعترف به، الذي مقره في طرابلس، 
نــوري أبــو ســهمين معارضتهمــا التفاق 

المغرب.
ويخوض مارتن كوبلر سباقاً مع الوقت 
ألن الحكومة يجــب أن تبصر النور خالل 
16 يومــاً. وتوجــه الدبلوماســي األممي 
أمــس، إلــى طرابلس التي يســيطر عليها 
تحالف جماعات مســلحة تحت مســمى 
«فجــر ليبيــا»، منذ صيــف 2014، حيث 

يلتقي أبو سهمين.
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صــرح الناطق العســكري المصــري العميد 
محمد ســمير، اول من أمــس، على صفحته 
الرســمية على «فيسبوك» بأن شهر ديسمبر 
شــهد نشــاطا مكثفا من قبل قــوات حرس 
الحدود المصرية، وأنها تمكنت من ضبط 48 
قطعة ســالح متنوعة و269 طلقة نارية و32 

كجم من المواد المتفجرة.
وأضــاف ســمير ان قوات حــرس الحدود 
المصرية تمكنت خالل شــهر ديسمبر من 
ضبــط 1383 كيلوغراماً مــن نبات البانجو 
المخــدر، و76 كيلوغرامــاً من الحشــيش 
وثمانيــة مالييــن قــرص مخــدر لعقاري 
الناطــق  وتابــع  والتامــول.  الترامــادول 

العسكري ان قوات حرس الحدود المصرية 
تمكنــت خالل الشــهر الماضي من إحباط 
تسلل 449 مهاجرا غير شرعي عبر الحدود 
الدوليــة لمصــر، واكتشــاف وتدميــر 10 
فتحات أنفاق على الشــريط الحدودي مع 
القاهرة - الوكاالت قطاع غزة. 

تجمــع عشــرات اآلالف من المشــيعين 
فــي قريــة آيت أحمــد بمنطقــة القبائل 
لحضــور جنازة حســين آيــت أحمد آخر 
التسعة الذين فجروا وقادوا حرب التحرير 
الجزائرية، والذي توفي يوم 23 ديســمير 

بسويسرا حيث كان يقيم.
وقبل ساعة من وصول جثمان الراحل ايت 
احمــد غصت القرية التي شــهدت ميالده 
قبل 89 ســنة بحشــود المشــيعين الذين 
تجمعوا في محيط ألفي متر وعلى الجبال 
المجــاورة، بينما قضــى الكثير منهم ليله 

في المكان.
وبمجرد وصــول الموكــب الجنائزي الى 

القرية بدأ أنصاره يرددون شــعار «جزائر 
حــرة ديمقراطيــة» قبــل ان تقاطعهــم 
مكبــرات  عبــر  والتهليــالت  التكبيــرات 

الصوت.
عائلة الفقيد، أرملته وأبناؤه الثالثة، اكدوا 
ان المعــارض للنظــام الجزائــري اوصــى 
بدفنه في قريته الى جانب والديه وخاصة 
أمه التي توفيت ســنة 1983 ولم يتمكن 

من حضور جنازتها.
كمــا رفــض قــادة حــزب جبهــة القوى 
االشتراكية الذي أسسه الراحل في 1963، 
لمرافقة  الرســمية  الســيارات  اســتخدام 
الموكــب الجنائــزي الــذي انطلــق مــن 

العاصمة الجزائرية نحو مثواه األخير على 
بعد 160 كيلومترا.

ووصــل جثمــان الراحل آيــت أحمد من 
سويســرا أول مــن امس، حيــث خصص 
له اســتقبال رسمي بحضور رئيس مجلس 
األمــة الــذي يمثــل الرئيــس عبدالعزيز 
بوتفليقة في المناســبات الكبرى ورئيس 

الوزراء وكل الطاقم الحكومي.
كمــا ادت كتيبــة من الحــرس الجمهوري 
الســالم الشــرفي أمام نعشــه الذي لف 
بالرايــة الوطنية وحمل على أكتاف ضباط 
الجزائر – أ.ف.ب من الدفاع المدني. 

اإلخــوان  جماعــة  تســعى 
التغطيــة  إلــى  اإلرهابيــة 
الداخليــة  خالفاتهــا  علــى 
الدولــة  علــى  بالتحريــض 
ومؤسســاتها.  المصريــة 
السياســي  المحلــل  وقــال 
حركات  شــؤون  في  الخبير 
اإلســالم السياسي د. يسري 
العزبــاوي إن البيان الصادر 
عــن جماعة اإلخــوان الذي 
تحرض فيه ضد مؤسســات 
خالله  من  وتحــاول  الدولة 
حشد أعضائها وأنصارها في 
مؤسســات  لتخريب  مصــر 
الدولــة والهجوم على أفراد 
األجهزة األمنية، سواء كانت 
القوات المسلحة أو الشرطة 
مناورة من  يعتبر  المصرية، 
قبــل الجماعة للتغطية على 

خالفاتها الداخلية.
أن  العزبــاوي  وأوضــح 
الجماعــة تحــاول من خالل 
هذه البيانات وهذا الخطاب 
التحريضي علــى العنف أن 
تســتدرج مجموعات بعينها 
الشــبابية  الحــركات  مــن 
حــزب  خاصــة  المحبطــة 
النور الذي يشــهد غضًبا من 
جانب الشباب بسبب نتائج 

االنتخابات النيابية.

مــن  العديــد  تعرضــت 
محافظات مصر لرياح شديدة 
وســقوط أمطار غزيرة خاصة 
المطلة  الشمالية  المحافظات 
على البحر األبيض المتوســط 
ومن بينها كفر الشيخ. وتتكرر 
حوادث النقل في مصر بسبب 
اإلهمال والتراخي في تطبيق 
معايير الســالمة. وتوفي نحو 
40 شــخصا في يوليو الماضي 
عندمــا غــرق قــارب جــراء 
اصطدام صنــدل نهري به في 

نهر النيل بالقاهرة.
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لقي 15 مصريــاً مصرعهم، أول من امس، 
جراء غرق مركب في محافظة كفر الشيخ 
بدلتا النيل، فيما قررت الحكومة المصرية 
صــرف تعويضات بقيمــة 10 آالف جنيه 

ألسرة كل ضحية.
التي كانــت تنقل  المعديــة  وغرفــت 
األهالــي مــن قريــة ديــروط بمحافظــة 
البحيرة عبر نهر النيل إلى قرية ســنديون 

التابعة لمركز فوة بكفر الشيخ.
وكانــت عبارة تقل 17 شــخصا غرقت 
في النيــل مســاء الخميس، اثنــاء قيامها 
بنقل ركاب بين ضفتي نهر النيل في قرية 
سنديون بمحافظة كفر الشيخ، وفق وكالة 

أنباء الشرق األوسط الرسمية.
لكــن التلفزيون المصــري قال نقال عن 
شاهد عيان إن المركب كان يقل 22شخصا 

عندما غرق.
ونقلت الوكالة عن مصادر طبية وأمنية 
ان حصيلــة ضحايا غــرق العبارة ارتفعت 
إلى 15 قتيــال. وأضافت الوكالة إن قوات 
اإلنقــاذ النهري واالهالي يواصلون البحث 

عن مفقودين في نهر النيل.
وكانــت قوات االنقــاذ النهري تمكنت 
من انتشــال عشر جثث، بحســب ما قال 
محافــظ كفر الشــيخ اللواء الســيد نصر، 
مؤكدا انتشــال شــخصين على قيد الحياة 

وفي حالة مستقرة.
وأوضــح المحافظ ان «المركب الغارق 
لــم يكن مصرحا له بنقــل ركاب، كما انه 
غيــر مصرح بعمــل العبــارات والمراكب 

ليال».
وأضاف «بســبب سوء األحوال الجوية، 
اختــل تــوازن المركب وغرق فــي النيل 
وخصوصــا انه صغير وغيــر مجهز ليحمل 

هذا العدد» من الركاب.
وقررت وزيرة التضامن االجتماعي غادة 
والــي أمس، صرف 10 آالف جنيه (1200 
دوالر) ألســرة كل متوفــى فــي الحادث، 
مؤكــدة أنها قــد كلفت مديــر المديرية 
الحادث وتقديم كافة  بالمحافظة بمتابعة 
أوجه المساعدة الممكنة إلى جانب صرف 
المساعدات ألســر الضحايا بمجرد صدور 

شهادة الوفاة.

إعداد: بركات شالتوة غرافيك: حسام الحوراين
مجلس النواب املرصي هو السلطة الترشيعية 
ويتوىل اختصاصات مختلفة ورد النص عليها يف 
الباب الخامس من الدستور. ووفقاً للامدة 101، 

يتوىل مجلس النواب سلطة الترشيع، وإقرار 
السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية 

االقتصادية، واالجتامعية، واملوازنة العامة للدولة، 
وميارس الرقابة عىل أعامل السلطة التنفيذية.

568
يتألف الربملان الجديد من 568 

عضواً منتخباً، هم 448 نائباً 
بالنظام الفردي، و120 نائباً بنظام 

القوائم املغلقة املطلق.

86
الحضور النسايئ داخل برملان 2015 
هو األكرب يف تاريخ الحياه النيابية 

يف مرص، فمع إعالن الرئيس 
السييس أسامء النواب املعينني 
سيكون عدد النساء تحت قبة 

الربملان أكرث من 86 عضواً.

5 سنوات
تبلغ والية املجلس 5 سنوات 

تحتسب من تاريخ أول انعقاد له. 
ويجري انتخاب املجلس الجديد 

خالل الـ60 يوماً السابقة عىل انتهاء 
مدة املجلس القائم.

% 5
عنّي الرئيس املرصي عبد الفتاح 

السييس 28 نائباً يشكلون 5 % من 
أعضاء املجلس، ودعا السييس إىل 
انعقاد أول جلسة للمجلس يف 10 

يناير الجاري.

■ كوبلر يتحدث إلى أعضاء في البرلمان غير المعترف به في طرابلس  |  أ.ف.ب
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بــدأت أوروبا العــام الجديــد بمخاوف 
أمنية متزايدة، بعد تلقي عدد من الدول 
تحذيرات وصفت بالجدية بتنفيذ عمليات 
إرهابية، وســط انتشــار أمني وعمليات 
إخالء وإلغاء لبرامج االحتفاالت، وتواصل 
الحضور رغم انتهاء االحتفاالت، إذ أخلت 
الشرطة االلمانية محطتين للقطارات في 
ميونيــخ بعد تلقيها معلومات عن هجوم 
انتحاري مزمع، كما اعتقلت بلجيكا ثالثة 

أشخاص في مؤامرة مزعومة.
ورفعت قوات األمــن في العديد من 
العواصم األوروبية حالة التأهب بعد عام 
شهد هجمات شــنها متشددون من بينها 
هجمات باريس في نوفمبر، أسفرت عن 
مقتل 130 شــخصا وأعلن تنظيم داعش 

المســؤولية عنهــا، ويخيم على شــوارع 
العواصم األوروبية.

وانتشر الجنود في العاصمة الفرنسية، 
وزادت قــوات في لندن ومدريد وبرلين 
واسطنبول من تواجدها خالل االحتفاالت 

بقدوم عام 2016.
الســلطات  نيويــورك عــززت  وفــي 
التقليدي  اجراءات األمن خالل االحتفال 
بإســقاط كرة من الكريســتال في ساحة 

تايمز سكوير.
وخيمــت الكآبــة علــى االحتفــاالت في 
المانيا، حينما حذرت الشرطة من هجوم 
إرهابي، وأخلت محطتي قطار في ميونيخ 

قبل ساعة من حلول منتصف الليل.
وقــال مســؤولون ألمان فــي مؤتمر 
تلقــت  الســلطات  إن  أمــس  صحافــي 
معلومــات مــن جهــاز مخابــرات دولة 

صديقة بأن تنظيــم داعش خطط لتنفيذ 
هجمات في ميونيخ باالســتعانة بسبعة 

انتحاريين.
ولم يحــدد المســؤولون الدولة التي 
قدمــت المعلومــات، لكــن التلفزيــون 
االلمانــي ذكر في تقريــر أنها وردت من 
فرنســا. وقال وزير داخلية والية بافاريا 
يواخيــم هيرمــان فــي مؤتمــر صحافي 
«اعتقــد أن هذا القــرار كان صائبا ألنني 
أعتقد أننا ال نســتطيع المخاطرة عندما 
يتعلق األمر بتهديدات محددة في أماكن 

محددة وتوقيت محدد».

وأعيــد فتــح المحطتيــن، وهمــا محطة 
ميونيخ الرئيســية ومحطة باســنج، التي 
تبعــد عنها نحــو ثمانيــة كيلومترات في 

وقــت الحق لعدم توافر مــا يثبت صحة 
المعلومات.

الخميس  الشــرطة  وفي بلجيكا قالت 
إنها تحتجز ثالثة أشخاص الستجوابهم في 
إطــار تحقيق في مخطــط لتنفيذ هجوم 

في بروكسل عشية رأس السنة.
وألغت الســلطات يوم األربعاء عرض 
األلعاب النارية الذي يقام عادة بمناسبة 
العــام الجديــد فــي العاصمة، مشــيرة 
إلــى مخــاوف مــن هجمــات محتملــة 

للمتشددين.
القبض على ســتة  وألقــت الشــرطة 
أشــخاص بعــد مداهمــة ســتة مواقــع 
البلجيكيــة وموقع خارج  العاصمــة  في 
المدينــة. كمــا ضبطت أجهــزة كمبيوتر 
وهواتف محمولة وأدوات تستخدم فيها 

بنادق إلطالق مقذوفات غير فتاكة. 

أعلنــت وزارة العــدل األميركية توجيه 
الخامســة  فــي  شــاب  إلــى  االتهــام 
والعشــرين من العمر بالتخطيط لشــن 
هجوم ليلة رأس الســنة على مطعم في 

والية نيويورك باسم تنظيم داعش.
وأفــاد نــص االتهام الصــادر عن مدعي 
القطــاع الغربــي مــن واليــة نيويورك، 
الخميــس، أن ايمانويل لوتشــمان كان 
يخطــط لالعتــداء علــى مطعــم فــي 
روشســتر (شمال شــرق) وخطف أحد 

الزبائن لقتله في وقت الحق.
وأضاف المصدر أن الشــاب الذي اعتنق 
الفكر المتشــدد، ويعاني من اضطرابات 

عقلية لــم يكن يملــك أســلحة نارية، 
واكتفى بســكين وفأس. وقام عنصر من 
مكتــب التحقيقات الفيدرالي «اف. بي. 

آي» بتزويد المتهم بالسكين والفأس.
لوتشــمان  ايمانويــل  أمــر  أن  وتبيــن 
كشــف بفضل هذا العنصــر من مكتب 
التحقيقات الفيدرالي، الذي كسب ثقته 
وأكد له أنه سيشــاركه في الهجوم على 

المطعم.
وسبق أن سجن لوتشمان خمس سنوات 

عام 2006 بعد إدانته بالسرقة.
وقام لوتشــمان بوجود عنصر «اف. بي. 
آي» بتصوير شــريط فيديــو يتبنى فيه 

االعتــداء المفترض على المطعم ويعلن 
انتمــاءه لتنظيم داعــش. وعلم أنه كان 
على اتصال بشــخص في ســوريا ينتمي 
نيويورك - أ.ف.ب إلى التنظيم نفسه. 

دعــا بابــا الفاتيكان فرنســيس األول خالل 
رســالته بمناســبة العــام الجديــد أمــس، 
المســيحيين الكاثوليك إلــى اتخاذ موقف 
قوي ضد الحرب واإلرهاب اللذين أثرا بقوة 

على العام الماضي. 
وقــال البابــا فــي عظتــه إن التغلب على 
«الالمبــاالة التي تحبــط التضامن» هو أمر 

ضروري إلرساء السالم. 
وأضــاف البابا في العظة التــي ألقاها، في 
كاتدرائيــة القديــس بطرس فــي روما، إنه 
حينئذ فقط سيكون من الممكن بناء «عالم 
أكثــر عدًال وأخوية يمكن فيه لكل إنســان 

وكل مخلوق العيش بسالم».  
وتابع: «ســوف نبــدأ هذا العــام في فتح 

قلوبنا وإيالء االهتمام بجيراننا».  
ويشــار إلى أن األول مــن يناير هو موعد 
تحتفل به الكنيسة الكاثوليكية كيوم للسالم 

العالمي.
وتنــاول البابا أيضاً اآلالم واالضطرابات التي 
تكبدها الكثيرون في العام الماضي، متطرقاً 
إلى معانــاة الالجئيــن والمهاجرين الذين 
أخرجوا من ديارهم بسبب الصراعات، التي 
شهدها العام الماضي ومن أبرزها ما يحدث 

في العراق وسوريا.

وكان البابا فرانســيس قد أثنى في رســالته 
التقليدية بمناســبة عيد الميالد على الدول 
واألفــراد «الذيــن تصرفوا بكرم لمســاعدة 
عديــد المهاجرين والالجئيــن»، فيما أطلق 
خالل عظته الســنوية في الفاتيكان دعوات 
إلى المصالحة في الشرق األوسط وأفريقيا، 
وســط أوضاع يســودها التوتر، بعد ســنة 
شــهدت موجة هجرة ولجوء نحــو أوروبا. 
وقــال: «البركة ألولئــك الذين تصرفوا بكرم 
والالجئين  المهاجريــن  عديــد  لمســاعدة 
والترحيب بهم».         روما – الوكاالت

■ دوريات الشرطة الفرنسية بجادة اإلليزيه خالل االحتفاالت في باريس 

■ عناصر الشرطة األلمانية أمام المحطة المركزية في ميونيخ | إي.بي.أيه

■ عناصر الشرطة البريطانية ينتشرون في لندن | أ.ب 
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أعلنت الشرطة األلمانية، أمس، أن سوريين 
وعراقيين متورطون في التخطيط الرتكاب 
اعتداءات في مدينة ميونيخ جنوبي البالد، 
في ليلة رأس الســنة، كما أبقت الشــرطة 

حالة التأهب في المدينة.
وأوضح قائد شــرطة ميونيخ أن ألمانيا 
تلقت معلومات قبل ساعات من منتصف 
الليــل، أفادت بأن متشــددين من العراق 
وســوريا يخططون لهجمات في المدينة، 
لكن الشــرطة لم تتمكــن من العثور على 
المشــتبه بهم، وغير متأكدة من وجودهم 

داخل البالد.
وقــال هوبيرتــوس اندريه فــي مؤتمر 
تلقــوا  ألمانــاً  مســؤولين  إن  صحافــي، 
معلومات «يعول عليها بقوة» أفادت بأن 
من المزمع شــن هجمــات انتحارية على 
محطــات للقطارات فــي المدينة الواقعة 

بجنوبي ألمانيا، عند منتصف الليل.
وتابع: «حصلنا على أسماء. ال نستطيع 
أن نقــول إن كانــوا في ميونيــخ أو حتى 
فــي ألمانيــا». وفي الســياق ذاته، أوضح 
ناطق باســم قــوات األمن فــي العاصمة 
اإلقليمية لبافاريا: «مازال لدينا العديد من 
عناصر الشرطة مستنفرين، وذلك سيستمر 

انطالقاً مــن مبدأ أن الخطــر اإلرهابي ال 
يزال مرتفعاً».

وأشــار مجدداً إلى وجود خمســة إلى 
ســبعة أشــخاص أرادوا ارتكاب اعتداءات 
انتحارية محتملة، في ميونيخ باسم تنظيم  
داعش في محطة القطارات الرئيسة، وفي 
تلــك الموجودة في منطقة باســينغ أثناء 

االحتفال برأس السنة.
وأضــاف «إن ينبغي أخــذ التحذيرات 

على محمل الجد ألنها قابلة للتصديق».
وذكــرت هيئــة اإلذاعــة والتلفزيــون 
العامــة في بافاريــا أن الســلطات تلقت 
معلومات أوًال من االستخبارات األميركية، 

ثــم من أجهزة االســتخبارات الفرنســية، 
تفيد أن ســبعة عراقيين عرفتهم باالســم 
موجودون في المدينة، ويستعدون لتنفيذ 

االعتداءات.
وبحســب هــذه العناصر فــإن هؤالء 
الرجال أرادوا تنفيذ عملياتهم بمجموعات 
صغيرة في المحطتين المذكورتين، وعلى 
األرجح أيضاً في أماكن أخرى من المدينة، 
كما ذكرت هيئة اإلذاعة والتلفزيون، لكن 
الشــرطة األلمانية لم تجر أمس أي عملية 
توقيف، كما أعيد فتــح المحطتين اللتين 
تم إخالؤهما أمــام العامة وحركة التنقل 

خالل الليل.

أعلن الرئيس الفرنســي فرنسوا هوالند في 
كلمة متلفزة، بمناســبة بدء العام الجديد، 
أن فرنســا «لــم تنته بعد مــن اإلرهاب»، 
معتبــراً أن «التهديــد ال يــزال قائماً ال بل 
يبقــى في أعلى درجاته»، فيما اعتبر وزير 
الدفاع الفرنســي جان ايــف لو دريان، أن 
الحــرب على تنظيم داعــش بدأت «تؤتي 
ثمارهــا»، وذلــك خــالل تفقــده الجنود 
الفرنسية  الطائرات  الفرنسيين على حاملة 
شــارل ديغول الموجودة في مياه الخليج. 
وقال الوزير الفرنسي مخاطباً الجنود «إن 
مصيــر الحرب ضد تنظيــم داعش يتحدد 
هنــا»، مضيفــاً «لقد بدأت االســتراتيجية 
تؤتــي ثمارهــا: في كل مــكان نالحظ أن 
تنظيــم داعش بات يعتمــد موقفاً دفاعياً، 
قليل الفاعلية بأي حال، كما يدل على ذلك 

خسارة مدينة الرمادي» العراقية.
وأضــاف لودريان «قبل أســابيع قليلة 
تلقــت فرنســا ضربــة فــي القلــب، هذا 
االعتداء على أرضنا يدعو إلى الرد، حيث 
يتنظم داعش لمهاجمتنا» في إشــارة إلى 
معسكرات تدريب المتشددين في سوريا.

وبدأ تنظيم داعش أيضاً يوســع نفوذه 
في ليبيا، حيث له معسكر تدريب بحسب 

يشــكل  وبات  الفرنســية،  االســتخبارات 
تهديداً تدريجياً على أبواب أوروبا.

لكــن لودريــان أوضح عبر قنــاة «تي. 
اف 1» الفرنســية أن شن ضربات في ليبيا 
التي تترقب تشكيل حكومة وحدة وطنية 
بموجب اتفاق رعته األمم المتحدة «ليس 

على جدول األعمال».
وقــال مصدر حكومي فرنســي إن قوة 
دولية يمكن أن تشكل بتفويض من األمم 

الوحدة  إذا شــكلت حكومــة  المتحــدة، 
وطلبت المســاعدة في إعــادة األمن إلى 

هذا البلد.
فــي المقابل، قــال لودريان «بالنســبة 
إلــى ســوريا والعــراق ينبغــي مواصلــة 
الضربات. العدو بــدأ يتراجع»، مؤكداً أن 
«هدفنا ببســاطة هو تدمير هذه المنظمة 
اإلرهابية». وأضاف «لتدمير عدونا ينبغي 
أوًال إضعاف قدراته واحتواؤه»، في إشارة 

إلى حملــة الضربات الجوية التي يشــنها 
التحالــف الدولــي ضد المتشــددين منذ 

صيف 2014».
وتابع «ينبغي في مرحلة الحقة تقليص 
(قدراتــه). ولذا يجب التحرك على األرض 
وهذا ما يقوم به شركاؤنا المحليون الذين 
ندعمهم في شكل مباشر»، في إشارة إلى 
اإلســناد الجوي للقوات العراقية واألكراد 

في شمال العراق.

وإلى ذلك، أعلن الرئيس الفرنســي فرنسوا 
هوالنــد في كلمة متلفزة، مســاء الخميس 
بمناســبة بدء العام الجديد، أن فرنسا «لم 
تنته بعد من اإلرهاب»، معتبراً أن «التهديد 
ال يزال قائماً ال بل يبقى في أعلى درجاته».

إلــى ضحايــا  وبعــد أن وجــه تحيــة 
االعتــداءات اإلرهابيــة التــي حصلت في 
ينايــر (17 قتيًال) ونوفمبر (130 قتيًال) في 

باريس أضاف: «رغم المأســاة فإن فرنسا 
لــم تتراجــع، ورغــم الدموع فهــي تبقى 

واقفة»، مشيداً «بقوة منظومة قيمها».
وقال إنــه من أجل التحرك ضد «جذور 
الشــر»، فــإن فرنســا ســتواصل ضرباتها 
ضــد تنظيم داعش فــي العراق وســوريا 
«فالضربــات تؤتي ثمارها والمتشــددون 
يتراجعــون. بالتالــي سنســتمر طالما كان 

ذلك ضرروياً».
علــى الصعيــد الداخلي، دعــا الرئيس 
«تحمــل  إلــى  البرلمــان  االشــتراكي 
مســؤولياته» عبر إقرار إصالح دســتوري 
اقترحــه مــن أجل إعطاء «أســاس صلب» 
لحالة الطوارئ ونزع الجنسية عن فرنسيين 
تمــت إدانتهم بقضايــا إرهابية ويحملون 

جنسية أخرى.
وهذا اإلجراء األخير ينال شــعبية قوية 
لدى الفرنسيين، ويثير اضطراباً في صفوف 
اليســار. وقــال هوالند «النقاش شــرعي، 
وأنا أحترمــه»، ولكن «عندما يتعلق األمر 
بحمايتكم، يجب على فرنسا أال تكون غير 
متحدة». وتابع: «في عام 2016، ســنكافح 
اإلرهــاب. نعم بالتأكيد، وبشــكل مكثف، 
ولكــن أيضاً ضــد كل ما يقســم مجتمعنا 
ويغذي االنطــواء واإلقصاء»، مشــيراً إلى 

«حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية».

10000
قالت الشــرطة في اســطنبول 
التــي تربط بيــن قارتي أوروبا 
وآسيا، إنها زادت عدد أفرادها 
في شــوارع المدينــة إلى نحو 

عشرة آالف.
وألقت الشرطة التركية األربعاء 
القبض على شــخصين يشــتبه 
داعــش،  لتنظيــم  بانتمائهمــا 
ويعتقــد أنهمــا كانــا يخططان 
لهجمات انتحارية عشــية العام 

الجديد في العاصمة أنقرة.

■ لو دريان يحتفل بالعام الجديد مع طاقم شارل ديغول   |  رويترز

قال الرئيس الفرنســي فرنســوا هوالند إنه لن يترشح لوالية ثانية 
فــي العــام المقبل إذا مــا أخفق في معالجة مشــكلة البطالة، في 
انعــكاس لضغــط الوضع االقتصــادي واالجتماعي علــى حكومته، 
وتحولها إلى أحد العوامل الرئيســية في تقدم الجبهة الوطنية من 
اليميــن المتطرف، التي فازت بنســبة 28 فــي المئة من األصوات 
فــي انتخابات المناطق في ديســمبر. ونتيجة لذلــك، فإن البطالة، 
التي تطال أكثر من 10 في المئة من القوى العاملة، «ال تزال أهم 
أولوياتي» كما قال هوالند. مكرراً القول إنه لن يســعى إلى والية 

ثانية في عام 2017 إذا لم تنخفض البطالة بشكل «موثوق».
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أصدر جاللة الســلطان قابوس بن ســعيد 
ســلطان عمــان، مرســوماً بالتصديق على 
الميزانيــة العامــة للدولة للســنة المالية 
2016. ونقلــت وكالة األنباء العمانية عن 
المالية  الوزير المســؤول عــن الشــؤون 
العمانيــة درويش بن إســماعيل بن علي 
البلوشــي، أن جملــة اإليــرادات المقدرة 
لعام 2016 تبلغ 8.6 مليارات ريال عماني 
فــي حين يبلغ حجم اإلنقاق العام المقدر 

11.9 مليار ريال.
وقــال إن العجز المالي المقــدر بموازنة 
عام 2016 يبلغ 3.3 مليارات ريال مقارنة 
بالعجز الفعلي المتوقع لعام 2015 والبالغ 

4.5 مليارات ريال عماني.
العامة  النفقــات  البلوشــي خفض  وأعلن 
في الســنة الجديدة بنسبة %15.6 بسبب 
تراجع أســعار النفط لكــن ذلك لن يمنع 
العجز في الموازنة.       مسقط - وكاالت

تعتزم مجموعة شــركة الخطــوط الجوية 
األلمانية لوفتهانــزا تعيين أكثر من 4000 

موظف جديد خالل العام الجاري. 
وأعلنت الشركة أمس في فرانكفورت أن 
شــركة يورو ـ وينجــز للطائرات منخفض 
التكاليــف والتي تحقق نموا باإلضافة إلى 
شركة ســيتي الين التي قدمت قبل وقت 
قصير عــرض الرحالت لمســافات بعيدة، 
تأتيان في طليعة شركات المجموعة التي 

تعتزم زيادة أعداد العاملين لديها. 
وقال ميشــائيل المبرتي المتحدث باســم 
لوفتهانزا إن عــدد الوظائف الجديدة في 

الشركة األم سيكون أقل. 

ويمثل تعيين 2800 مضيف جوي الركيزة 
األساســية للتعيينات الجديدة، وســيعمل 
أغلب هؤالء لدى لوفتهانزا وســويس اير، 
أمــا شــركات يــورو ـ وينجــز والخطوط 
الجوية النمســاوية وســيتي الين فال تزال 

تبحث عن مضيفين جويين. 
كما سيجري تعيين 240 طياراً جديداً خالل 
العام الحالي، منهم 140 طياراً لدى شركة 
يورو ـ وينجز و100 لدى شــركة الخطوط 
الجوية النمساوية.    فرانكفورت - د ب أ

وصف إمــام وخطيــب المســجد الحرام 
الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس قرار 
إنشــاء التحالف اإلســالمي العسكري بأنه 
قــرار تاريخي يرســم خارطة طريق لألمة 
للترقي في مدارج النصر والعزة والتمكين 
وليعلــن بجالء بــراءة اإلســالم من تهمة 
اإلرهــاب، مشــيرا إلى انه جــاء لمحاربة 
اإلرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وصوره 
والقضاء على أهدافه ومسبباته ما اعتبره 
أداء لواجــب حماية األمة ممن يعيث في 

األرض فساداً.
وأوصى الشيخ السديس في خطبة الجمعة 
أمس بالمســجد الحرام في مكة المكرمة 

قادة وزعماء العالم اإلســالمي بااللتحاق 
بهــذا التحالــف والحــذر مــن التخالــف 
والتخــاذل، مشــيرا إلى أن أمة اإلســالم 
سوف تســتعيد بهذا التحالف مجدها من 
جديد ســيراً فــي دروب التنميــة والنماء 
والخيــر والوفــاء التــي تتطلــب التكامل 

والتوازن والنظر إلى المصالح العامة. 

مدد الرئيس الســوداني عمر البشير وقف 
إطــالق النار مــع المتمردين شــهراً، مع 
تجديده الدعوة لحملة الســالح باالنضمام 
للحــوار الوطنــي الــذي مدد أجلــه أيضاً 
لشــهر، بينمــا أكد البشــير ثبات سياســة 
بالده الخارجية ممتدحاً مواقف اإلمارات، 
والســعودية والتــي تقــود تحالفــاً عربياً 
إلعادة الشــرعية فــي اليمــن، مضيفاً أن 
مشــاركة بالده في التحالف يأتي ألهمية 

االستقرار في كل الدول العربية.
وقــال البشــير في خطاب عــام وجهه 
الـــ60  الذكــرى  بمناســبة  للســودانيين 
لالســتقالل، إن تنفيــذ مخرجــات الحوار 
ســتكون عهــداً نوثقــه مــع اللــه ووعداً 
نقطعه للشــعب، معبراً عن شكره للذين 
اســتجابوا لنــداء الوطن، وزينــوا قاعات 
الحــوار بالنقاش الهــادف واآلراء البناءة. 
وأضــاف قائًال: أعلــن عن قرارنــا تمديد 
الفترة لمؤتمر الحوار الوطني لشــهر آخر 
على األقل والذي كان مقرراً أن يختتم في 

العاشر من يناير.

وأكد الرئيس السوداني أن بالده تواجه 
الكثير من التحديات، وقال إن عملية البناء 
الوطنــي ال تكتمــل إال بمناقشــة القضايا 

الكبرى. وأضــاف: «أطلقنا الحوار الوطني 
الشــامل والحوار المجتمعي بال اســتثناء 
ألحد، ودعونا الجميع للمشــاركة. وقدمنا 
الضمانات وأوقفنا إطالق النار وقفاً شامًال 
لشــهرين متتالييــن إبداء لحســن النوايا. 
واعتمــاد الحــوار ســبيًال واحــداً لتحقيق 
المطالب ورد المظالــم وإزالة المرارات. 
وأطلقنا سراح المعتقلين، وجددنا ترحيبنا 

بنشاط األحزاب السياسية».

فــي الســياق، أكد البشــير ثبات سياســة 
الســودان الخارجية على مواقفها المعلنة 
مــن عدم التدخــل في شــؤون اآلخرين، 
وانتهاج سياســة حســن الجــوار واحترام 
ســيادة الدول. وامتــدح مواقف المملكة 
الشرعية  إعادة  السعودية بشــأن  العربية 
في اليمــن، وقال: «كان موقفنــا تضامنياً 
ألهمية االستقرار في كل الدول العربية»، 
وحيــا اإلمارات والكويــت وقطر وغيرها 
من الدول العربية واألفريقية واآلســيوية 
التي تدعم بالدنا وتتسق مواقفها معنا في 

المنابر اإلقليمية والدولية.

قــال مســؤول فــي الشــرطة األفغانية، 
إن انفجــاراً قويــاً هــز العاصمــة كابول 
أمــس، وإنه نتــج فيما يبدو عن ســيارة 
يرتاده في  ملغومة اســتهدفت مطعمــاً 
العادة مســؤولون أفغان ودبلوماســيون 
أجانب. وأضاف المســؤول الذي تحدث 
شــريطة عدم ذكر اسمه ألنه غير مخول 
له الحديث لوســائل اإلعــالم، أنه «يبدو 
أّن االنفجار أصــاب مطعم «لو جاردان» 
وهو واحــد من بضعة مطاعم في كابول 

ال يزال يرتادها األجانب».

وأكــد قائد الشــرطة القضائية في كابول 
فريدون عبيدي ومصدر غربي أن الهدف 
كان مطعم «لو جاردان» الفرنســي الذي 
يملكه أفغانــي ويقع في حي يضم مقار 
العديــد مــن المنظمات غيــر الحكومية 
األجنبية. وقال دبلوماسي غربي «ال نعلم 
بعــد ما إذا كان هنــاك جرحى أو قتلى. 
قــوات األمن في المــكان»، وأكد مصور 
لوكالة فرانس برس أن الشــرطة فرضت 
طوقاً في محيط الموقع وأن الدخان كان 

يتصاعد من المطعم.
وتبنى إرهابيو حركة طالبان األفغانية 
الهجــوم، إذ قــال الناطــق باســم حركة 

طالبــان ذبيــح الله مجاهد علــى تويتر، 
«نفذنــا هجومــاً ضــد مطعــم للغــزاة 

األجانب».
ويأتي هذا االعتداء األول هذه السنة 

فــي كابول بعد أســبوع على لقاء رباعي 
مهم بيــن الصيــن والواليــات المتحدة 
وباكســتان وأفغانســتان بهــدف وضــع 
خريطــة طريــق الســتئناف مفاوضــات 

السالم مع متمردي طالبان والتي توقفت 
الصيف الماضي. وتستهدف حركة طالبان 
عادة القوات األفغانية وقوات األطلســي 
وكذلك مطاعم وفنادق يرتادها األجانب.

تمكنــت أجهــزة األمن فــي الكويت من 
ضبــط المتهم باإلســاءة للــذات األميرية 
وحرق جنســيته الســابقة، ونشره فيديو 
على مواقــع التواصل االجتماعي بجريمته 

المشينة.
للعالقــات  العامــة  اإلدارة  وذكــرت 
واإلعالم األمني بوزارة الداخلية الكويتية 
فــي بيان لها أن األجهــزة األمنية المعنية 
فور علمها بفحوى الفيديو المســيء الذي 

نشــره المتهــم ويدعــى عبدالكريم فوار 
صياح الشــمري تمكنت من ضبطه بمنزله 
الكائن بمنطقة القصر بعد أن اتخذت كافة 
اإلجــراءات القانونية وإصــدار أمر ضبطه 

تمهيدا لتحويله للنيابة العامة.
وأدلى المتهــم باعترافات تفصيلية عن 
جريمته المشــينة. فيما ال تزال ســلطات 
التحقيــق تواصل إجراءاتهــا معه للوقوف 
علــى األســباب والدوافع التــي حدت به 
الرتــكاب جريمتــه ومن ثــم إحالته إلى 

النيابة العامة.

تســلمت مصر رسمياً أمس مهام عضويتها 
غير الدائمة بمجلــس األمن الدولي لمدة 
عاميــن. وقال وزيــر الخارجيــة المصري 
ســامح شــكري، إن بالده بدخولها مجلس 
األمن تنتقل إلى مرحلة جديدة تعتبر فيها 
شــريكاً في تحمل مســؤولية صون السلم 

واألمــن الدولييــن، وليــس فقــط حماية 
مصالحها.

وكانت مصــر حصلت مؤخرا على 179 
صوتا من أصل 191 صوتا الختيارها عضواً 
غير دائم في مجلس األمن الدولي. ومصر 
هي البلد العربي الوحيد الذي حصل على 
مقعد غيــر دائم بمجلس األمن في 2016 

لتخلف األردن بعد انتهاء عضويته.

شــهدت الفلبيــن وقــوع حريقين في 
اليــوم األول مــن العــام 2016، التهما 
بحســب تقديرات أولية ما ال يقل عن 
ألــف منزل في العاصمــة مانيال، بينما 
توفيت طفلتــان وأصيبا أبوهما وأمهما 
في منطقة ســيبيريا الروســية في ذات 

الليلة نتيجة حريق اندلع في منزلهما.

وأفادت الناطقة باسم لجنة التحقيق 
في إقليم كراسنويارســك الروسي، بأن 
طفلتيــن (7 أعوام و11 شــهراً) توفيتا 
نتيجــة الحريق الــذي اندلع في مدينة 
كانســك باإلقليم، بينمــا تمكن أبوهما 
وأمهما من النجاة، بحسب قناة «روسيا 
اليوم»، وأشارت إلى أن والد الطفلتين 
(34 عامــاً) وزوجته (28 عاماً) قفزا من 
نافذة شــقتهما وأصيبا بجروح وحروق 

خطرة ونقال إلى المستشفى.

من ناحيته ذكــر مكتب الدفاع المدني 
ومكافحــة الحرائــق فــي الفلبيــن أن 
حريقيــن وقعــا فــي العاصمــة مانيال، 
أحدهمــا في منطقــة تونــدو واآلخر 
في كويزن ســيتي. وامتــد الحريق في 
منطقــة توندو إلى ما يقرب من 1000 
منزل، وخلف أضــراراً لحقت بـ 2000 
أســرة، بينما اقتصــرت اإلصابات على 
جريحيــن اثنين، بينما اســتمر الحريق 
الثاني حوالي الســاعة وترك 15 أســرة 

بال مأوى.

قتل شرطي تركي وُجرح خمسة آخرون، 
أثناء عملية أمنية نفذتها الشــرطة ضد 
حــزب العمــال الكردســتاني «بي كيه 
كيه»، في قضاء جزرة، بوالية شــرناق، 

جنوب شرقي البالد. 
وأفادت وكاالت انباء محلية ان مسلحي 
الشــرطة  عناصــر  اســتهدفوا  الحــزب 
بقذيفة صاروخيــة، أثناء قيامهم، بطمر 
الخنــادق، وإزالــة الحواجــز، وتفكيك 
العبــوات الناســفة التي زرعهــا عناصر 

الحزب في شوارع المدينة.
 وأشــار مستشار وزارة الصحة التركية، 
أيــوب كوموش، في تصريــح أمس، أنَّ 
«أربعــة من الجرحــى نقلوا بواســطة 
طائرة إســعاف إلى العاصمــة أنقرة». 
وأشــارت تقاريــر الــى أّن الســلطات 
التركية فرضت منذ 14 ديســمبر حظراً 
للتجوال، خالل ســاعات الليــل، بقضاء 
جزرة.    انقرة - الوكاالت
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اعتقلت ســلطات األمن السعودية إرهابياً 
سبق أن تورط في قتل رجلي أمن ومواطن 
ثالــث بالرصــاص، وإصابــة آخريــن فــي 
هجمات بسالح ناري، في محافظة القطيف 

(شرقي المملكة) في فترات متفرقة.
وصرح المتحدث األمني لوزارة الداخلية 
السعودية اللواء منصور التركي، بأن قوات 
األمــن اعتقلت أمس المطلوب لديها مفيد 
بن أحمد حســن العمران، في بلدة القديح 
بمحافظــة القطيف، وذلك بعد توفر األدلة 

على تورطه في عدة جرائم سابقة.
وأوضــح البيــان أن اإلرهابــي المعتقل 
تورط في قتل رجلي أمن بإطالق النار على 
سيارة الدورية التي كانا يستقالنها بالقرب 
من أحد المواقع الزراعية بمدينة ســيهات، 
والهجــوم بالرصاص على إحــدى دوريات 
المــرور فــي حــي الخويلديــة بمحافظة 
القطيف، بإطالق نار كثيف عليها من داخل 
منطقــة زراعية ما نتج عنه إصابة مســاعد 
قائد دورية المرور، واثنين من المارة (من 
الجنسية الهندية)، وسيارة أحد المواطنين.

وأضــاف المصدر أن من بيــن الجرائم 
التــي تــورط فيهــا اإلرهابــي المعتقــل 
مشــاركته فــي اختطاف أحــد المواطنين 
ببلــدة تــاروت بمحافظــة القطيف تحت 
تهديــد الســالح واالتجاه به إلــى منطقة 
زراعيــة ببلــدة العوامية واالعتــداء عليه 
بالضرب وتصويره وإطالق النار عليه قبل 

اإللقاء به ببلدة القديح.
 وأوضح بيــان الداخلية الســعودية أن 
قــوات األمن ضبطت في حــوزة اإلرهابي 
ســالحاً رشاشــاً وحقيبة بداخلها مســدس 
وقناعــان للوجه وقفــازات لليدين ومخدر 
مــن مادة الحشــيش و15 قرصــاً من مادة 

اإلمفيتامين المخدرة.

تبــدأ فــي الخرطــوم يوم 
غــد جلســة مباحثات بين 
الســودان  وزيري خارجية 
إبراهيــم غنــدور ودولــة 
جنــوب الســودان وبرنابا 
وصــل  الــذي  بنجاميــن، 
الخرطــوم للمشــاركة في 
بأعياد  البــالد  احتفــاالت 
وتتنــاول  االســتقالل، 
العالقة  القضايا  المباحثات 

بين الخرطوم وجوبا.

ســلمت السلطات األمنية األردنية نظيرتها الســعودية مطلوبا سعودياً 
ســلم نفســه طوعياً للجهات األمنية األردنية بعــد معرفة بأنه مالحق 
دوليــاً. وأكد المركز اإلعالمي في مديرية األمن العام في بيان نشــرته 
أمس مواقع إخبارية سعودية أن سلطات األمن األردنية سلمت نظيرتها 
الســعودية خالل أسبوعين ثالثة مطلوبين دولياً، وصادر بحقهم نشرات 
دوليــة حمراء وإذاعات بحث كل إلــى مصدر طلبه في المملكة ومصر 
ولبنان.  وأضافت بأن المطلوب السعودي حضر تلقاء نفسه لإلدارة بعد 
علمــه بصدور مالحقة دولية بحقه، وأشــار المركز بأن بعثة أمنية من 
انتربول الرياض حضرت الستالمه.   الرياض ـ عبد النبي شاهين

قال عضــو مصلحة تشــخيص النظام ونائب 
رئيس مجلس خبراء القيادة اإليرانية، محمد 
علي موحــدي كرماني، إنــه «يجب التفكير 
فــي ما بعد مرحلــة خامنئــي»، األمر الذي 
فسره مراقبون بأنه دليل على تفاقم الوضع 
الصحــي للمرشــد اإليراني، علــي خامنئي، 
الــذي يعاني من مــرض الســرطان، خاصة 
بعدما تكــرر طرح موضوع خالفة المرشــد 
من قبــل عدد مــن المســؤولين الكبار في 
النظــام اإليراني، في وقت ارســلت طهران 
اشــارات متناقضــة إزاء التلويــح األميركي 
بفرض عقوبات جديــدة عليها جراء إجرائها 

تجربة على صاروخ باليستي.
وفي األثناء أفادت وكاالت أنباء محلية ان 
نائــب رئيس مجلس خبراء القيادة اإليرانية، 
محمــد علي موحدي كرماني وهو أمين عام 
«جمعيــة رجال الديــن المناضلين»، وعضو 
مجلس تشخيص مصلحة النظام اإليراني، أكد 
خــالل كلمة له في اجتمــاع للتيار األصولي 
المتشــدد في طهران، علــى أن «البالد تمر 

أن  األصولييــن  بظــروف حساســة وعلــى 
يوحــدوا صفوفهــم لالنتخابــات القادمــة» 

المزمع إجراؤها في فبراير المقبل.

وفــي ســياق آخر بــدت ردة فعــل طهران 
متناقضــة إزاء التلويــح األميركي بعقوبات 
جديدة وفيما نفى الناطق الرســمي باســم 
حرس الثــورة اطالق صواريــخ بالقرب من 
ســفن أميركيــة قال وزيــر الدفاع وإســناد 
القوات المســلحة اإليرانية العميد حســين 
دهقان، إن القوات المسلحة ستواصل تطوير 
القــوة الصاروخية للبالد بقــوة وذلك تلبية 
لألمــر المهم الصادر عــن رئيس الجمهورية 
والقاضــي بمواصلــة برنامــج إنتــاج أنواع 
الصواريــخ التي تحتاجها القوات المســلحة 
بصورة ســريعة وجــادة، والــذي صدر في 

أعقاب السياسات العدائية ألميركا.
 وأكــد العميــد دهقان في تصريح نشــر 
الجمعــة: «ســنواصل بقــوة تطويــر القوة 
الصاروخيــة اإليرانيــة في إطار السياســات 
الدفاعية للبالد»، مضيفا على حد تعبيره «ان 

القــوة الصاروخية اإليرانية تكفل اســتقرار 
وأمــن المنطقة». وقال إن القوة الصاروخية 

والدفاعية اإليرانية غير قابلة للنقاش.

وشــدد وزير الدفــاع ان القــوة الصاروخية 
اإليرانية لم ولن تشكل موضوعا للمحادثات 
مع أميــركا أبدا ولم يحــدث أي توقف في 
برنامج تصميم وتصنيع الصواريخ الباليستية 

الدفاعية.
يذكر ان مســؤوال أميركيــا بارزا قال يوم 
الخميــس ان بــالده تبحث فــرض عقوبات 
جديدة ضد ايران بسبب برنامجها الصاروخي. 
فيما تســاءل وزير الخارجية اإليراني محمد 
جــواد ظريــف بشــأن النهــج األميركي في 
التعامل مع هذه المســألة، في تغريدة على 
موقع تويتــر للتواصل االجتماعي بمناســبة 
العام الجديد.وقــال: «لقد تحقق الكثير في 
عــام 2015 عن طريــق الدبلوماســية» في 
إشــارة إلى االتفاق النووي اإليراني، مضيفا 
أنــه يتعين علــى الناس التعلم مــن التاريخ 

«وتكرار النجاحات وليس اإلخفاقات». 



لحقــوق  القومــي  المجلــس  أعــرب 
اإلنسان، عن تفاؤله بشأن إقدام الرئيس 
عبدالفتاح السيســي على اختيار رئيس 
مجلس القضاء األعلى المستشــار سري 
صيام، ضمن قائمــة المعينين بالبرلمان 

والتي ضمت 28 عضواً.
وأكــد المجلس أن «المستشــار ســري 
صيام مــن أبرز المدافعيــن عن حقوق 
اإلنســان». وأشــار عضو المجلس صالح 
ســالم، إلى أن «خلو قائمــة التعيينات 
مــن ممثلي حقوق اإلنســان بمصر أمر 
غير مقلق»، السيما مع وجود شخصيات 
داعمــة لحقوق اإلنســان ومدافعة عنها 

بالمجلــس من بينهم المستشــار ســري 
صيــام، متوقعــاً أن يكون لصيــام دور 
بــارز في هذا اإلطار تحت قبة البرلمان 

الجديد.
ويعتبــر صيام مــن أبرز النــواب الذين 
طرحت أسماؤهم لشغل منصب رئاسة 
البرلمــان باالنتخاب، حيث من المتوقع 
أن يخــوض منافســة قوية مــع الفقيه 
المستشــار علي  القانوني والدســتوري 
عبدالعال.  القاهرة ــ البيان

25
كشــف مصدر حقوقي مصري أن وزارة 
الداخلية أبلغت المجلس القومي لحقوق 
اإلنســان، عن وجود دفعــة جديدة من 
المفرج عنهم من الســجون، على خلفية 
تهم خرق قانون التظاهر ســيتم اإلعالن 
عنها في وقــت قريب، وهو األمر الذي 
يأتي اســتكماالً لما ســبق من إفراجات 
حصــل عليها عــدد كبير خــالل الفترة 

األخيرة.
وتأتي اإلفراجات الجديدة المتوقعة مع 
قــرب انعقــاد مجلس النــواب الجديد، 
والذي يعقد أولى جلســاته في العاشــر 
من يناير الجاري، ومن المقرر أن يكون 

علــى رأس أولوياتــه النظر فــي قانون 
تنظيم التظاهر الذي أثار جدالً واسعاً.

ويأتــي ذلك اتصاالً بما ســبق وتعهد به 
السيســي  عبدالفتاح  المصــري  الرئيس 
الشــباب  الشــباب عن  باإلفــراج عــن 
المســجونين علــى ذمة قضايــا تظاهر، 
وأال يكــون خلــف القضبان شــباب من 
غيري المتورطين في أعمال الشغب أو 
العنف.  القاهرة ــ البيان

شّدد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق 
اإلنسان في مصر عبد الغفار شكر، إلى أّن 
حقوق اإلنســان تتعّرض إلى ضغوط عدة 
وتواجــه صعوبــات، الفتاً إلى أّن دســتور 
العام 2014 أكثر دســاتير البالد إنصافاً في 

مجال الحقوق والحّريات.
وأشــار شــكر إلى أّن ما ُيعيق الطفرة 
فــي مجال الحقوق هو عدم تفعيل المواد 
الدســتورية إلــى قوانيــن مباشــرة حتى 
اآلن، مبّيناً أّن على الدولة إفســاح المجال 
للمجتمع المدنــي والتعاون معه لتحقيق 
مستقبل أفضل. ونّوه إلى أّن «هناك حرية 

تعبير واسعة بمصر لكنها غير منضبطة».
وفي ما يلي تفاصيل الحوار بين شــكر 
و«البيــان» والذي تطّرق فيه إلى األوضاع 

الحقوقية والتحّديات الماثلة أمامها:

كيف ترون واقع حقوق اإلنســان في 
مصر اآلن؟

تتعــّرض حقوق اإلنســان فــي مصر إلى 
ضغــوط عديــدة ومتنوعــة، كمــا تواجه 
صعوبــات فــي تخطّــي هــذه الضغــوط 
متمثلة في األوضاع السياسية واالجتماعية 
المحيطــة التي تتســبب في زيــادة تلك 
الضغــوط التي تمنع بدورها تطبيق بعض 
الســليمة  بالطريقة  الحقوقيــة  المعاييــر 
والتــي تكفــل للمواطــن المصــري كامل 
حقوقــه، حيث إّن تطبيق القانون ال يعني 
تجاوز حقوق اإلنســان، فمثًال إلقاء القبض 
على المجرمين ال يبرر التعذيب وال يعني 
أيضاً االحتجاز غير المبرر، كما أّن مواجهة 
اإلرهاب ال تعني القبض العشــوائي على 
المواطنين، إذ إّن المجلس القومي لحقوق 
اإلنسان وكل المنظّمات الحقوقية تطالب 
بإنفاذ القانــون مع ضرورة مراعاة حقوق 

اإلنسان.
رفعــت ثــورة 25 ينايــر العديد من 
المطالــب الحقوقية ما الــذي تحّقق 

منها؟
إذا أمعنــا النظر ســنجد أّن كل المصريين 
طالبــوا بحقوق اإلنســان وتحدثــوا عنها 
بكل بســاطة دون إدراك ذلك خالل فترة 
الثــورة، حيــث إن المطالــب بالحقــوق 
البسيطة «عيش وحرية وعدالة اجتماعية» 
هي ما تعكس أّن الشــعب المصري مهتم 
وعلــى علــم بأحقيته في الحصــول على 
العدالــة االجتماعية بين  الحرية وتحقيق 
طبقاتــه، ومع هذا فــإّن هناك العديد من 
العراقيل أمام حقوق اإلنســان بعد الثورة 
وحتى بعد ثورة 30 يونيو 2013 مع تفاقم 

موجات العنف الكبيرة.

البعــض يــروج أن الشــعب المصري 
غيــر مؤهــل للديمقراطيــة والتمتع 
بالحريــات كما يجب.. كيف ترد على 

مثل هذه األقاويل؟
إّن الشــعب المصري مؤّهــل للتمّتع بكل 
حقوقه، حيــث إنّه يعلم مــا هي حقوقه 
ويطالب بها، وفــي رأيي فإّن الخروج في 
ثورتيــن كان كفيــًال بتوضيح أّن الشــعب 
مؤهــل للحريــات والديمقراطيــة، وعلى 
الدولــة دعم الشــعب فــي حصوله على 

حقوقه كاملة.
وهل ترى أن الدســتور الحالي يحّقق 

مبدأ الحقوق والحريات؟
الدســتور المصري به بــاب كامل حول 
الحريات والحقوق وبه العديد من المواد 
التي تكفل الحرية الحقيقية للشعب، وفي 

رأيي فإنه الدستور األول في تاريخ دساتير 
مصــر الــذي ينصف الحقــوق والحريات، 
وإذا طبق عملًيا فســيحدث نقلة حقيقية 

في مسار الحريات بمصر.

وهــل هنــاك مــا يعيق تحقيــق تلك 
الطفرة السيما عقب انتخاب البرلمان 
المخول لوضع تشــريعات تتوافق مع 

الدستور؟
مــا يُعيق تلــك الطفرة هو عــدم تفعيل 
المــواد الدســتورية إلى قوانين مباشــرة 
حتــى اآلن، حيث إّن أغلــب المواد بباب 
الحريــات تعتمد على جملــة «بما يُحدده 
القانــون» أي تحقيق الجانب التشــريعي 
المفتقــد، لهــذا فالبد من تفعيــل قوانين 
تحقق تلك المبادئ الحقوقية، واســتغالل 
تلك المــواد المهمة التي ســتحدث تغيًرا 

نوعًيا في مسار الحريات في مصر.
وكيــف تقيّــم األداء اإلعالمــي فــي 

التوعية بحقوق اإلنسان؟
إّن اإلعالم بصورة عامة ال يسلط الضوء 

علــى أهميــة الحريــات وكيفيــة تطبيق 
القوانيــن الحقوقية، بــل إّن هناك تجاوًزا 
ومزايدة علــى المطالبــة بالحقوق، دون 
االلتزام بميثاق العمــل اإلعالمي المهني، 
ه  كذلك الصحافة هناك من الكتاب من ُيتفِّ
من أهمية حقوق اإلنســان وجدواها في 

تصليح المجتمع وتحسين مساره.

وكيف تــرى وضع حرية الــرأي والتعبير 
في اإلعالم؟

هناك حرية كبيرة فــي الفترة الحالية، 
لكنهــا غير منضبطــة أي ال توجد مقاييس 
للفصل بيــن الحرية والتجاوز، وهو أخطر 

ما تواجهه مصر في الفترة الراهنة.
وكيف ترى سبل ضبط حقوق اإلنسان 

والحّريات؟
البد من إصدار القوانين بحســب مواد 
الدســتور وبما يكفــل الحريــة وااللتزام 
بالمبــادئ، ومحاســبة أي شــخص يحاول 
تخّطي الحقوق أو القانون، كذلك البد من 
تنامــي دور المجتمع المدني والجمعيات 

األهليــة والحقوقيــة بمختلفها، حيث إنّها 
تلعــب دوًرا مهّماً في توعيــة المواطنين 
المطالبــة بتطبيــق  بحقوقهــم وأهميــة 

قوانين حقوق اإلنسان.

وماذا عن دور الدولة؟
إّن على الدولة إفســاح المجال للمجتمع 
المدنــي والتعاون معه لتحقيق مســتقبل 
أفضل للشــعب، كما أّن المجلس المصري 
لحقوق اإلنســان تواصل مع الدولة بشأن 
القوانيــن الخاصــة بحقوق اإلنســان مثل 
قانون الجمعيات األهليــة وقانون تداول 
المعلومات وغيرها، وطالب بعدم إصدار 
الرئيس لهمــا واالنتظار حتــى يصدرهما 
دور  لتفعيــل  وذلــك  النــواب  مجلــس 
البرلمــان، والتحجيم من إصــدار الرئيس 

للقوانين.
وما هو دور المؤسســات االجتماعية 

واإلعالمية األخرى؟
أرى أّن اإلعــالم عليــه دور كبيــر في 
إّن  حيــث  اإلنســان،  بحقــوق  التوعيــة 

اإلعالم هو أكثر الجهات مخاطبة للشــعب 
المصــري، وعليــه العمــل علــى االرتقاء 
بــاألداء والحديــث عن حقوق اإلنســان 
وأهميتهــا وزيادة توعيــة المصريين بها، 
وأرى أّن الشــعب المصــري سيســتجيب 
سريًعا لاللتزام بها، نظًرا إليمانه بها حيث 

نادى بها في ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
ومــاذا عن الدعم السياســي والحزبي 

لحقوق اإلنسان؟
البــد من توضيــح أّن حقوق اإلنســان 
مرتبطة بصورة مباشــرة بالحياة السياسية 
والحزبيــة، حيــث إّن الديمقراطيــة جزء 
ال يتجــزأ من حقوق اإلنســان، والبد من 
تقوية الحياة الحزبيــة في مصر والتوعية 
السياســية وفتــح مجــال للمشــاركة في 
األنشــطة السياســية بحرية. الكثير يعول 
علــى النــشء الصغيــر فــي تحّمــل راية 

الحقوق والحريات.

في رأيك مــا ينقص الجانب التعليمي 
لغرس األفــكار الحقوقيــة في عقول 

النشء؟
المعاني  التعليمية غرس  على المؤسسات 
الحقوقيــة فــي نفوس النــشء عن طريق 
الداعمة  الصحيحــة  والمناهــج  التوعيــة 
للحقــوق والحريــات، كذلــك فتــح باب 
المناقشــة وطــرح اآلراء لتعليــم النشء 
ضــرورة التعبيــر عن الــرأي بحرية دون 
خوف، كذلك نص القوانين وتوجه اإلعالم 

بما يتالءم مع هذه الفكرة.
في ضوء وجود بعض وقائع التجاوزات 
الفردية من قبل قوات الشــرطة ضد 
مواطنيــن، ما هــي عالقــة المجلس 

ووزارة الداخلية المصرية؟
هنــاك تعاون كبير بيــن المجلس ووزارة 
لقــاءات  عقــد  يتــم  حيــث  الداخليــة، 
واجتماعــات بصــورة مســتمرة، كما أّن 
المجلس يتواصل مع الوزارة بشأن طلبات 
المتابعة لحقوق اإلنســان في السجون، إذ 
زار بالفعل المجلس ســجون مثل ســجن 
أبو زعبــل وطرة وتــّم التحقيق في كافة 
الشــكاوى التي تلقاهــا المجلس، وهناك 

تعاون بين الوزارة والمجلس.

■ تفاؤل بإقرار البرلمان الجديد المنتخب العديد من التشريعات المساندة لحقوق اإلنسان  |  أرشيفية 

فيمــا يثــار جــدل مفتعل حــول األوضاع 
بالسجون، يواصل المجلس القومي لحقوق 
اإلنسان بمصر اتصاالته المكثفة مع وزارة 
الداخليــة، وذلك في إطــار التعاون الدائم 
بين الطرفين، الســيما فيما يتعلق بمتابعة 
بالسجون،  واإلنســانية  الحقوقية  األوضاع 
وذلــك فــي ضــوء العديد من الشــائعات 
التــي حاولــت بعــض الجهــات ترويجها 
بشــأن األوضاع داخل السجون، فضالً عن 

الحقوقية. واجتمع رئيس  متابعة األوضاع 
المجلس د. محمد فايق مع وزير الداخلية 
اللــواء مجــدي عبد الغفــار، أكثر من مرة 
على مــدار الفترة الماضيــة، حيث أكدت 
الداخلية التزامها بمعايير حقوق اإلنســان 
ســواء في تعامالت ضباطها مع المواطنين 
بالشــارع أو المسجونين، في إطار قانوني 
واضح وسليم يتناســب مع شتى المعايير 

الحقوقية.
الداخليــة رئيس  وأكد مســاعد وزيــر 
مصلحة الســجون حسن الســوهاجي، أن 

ذلك التواصل مع المجلس القومي لحقوق 
اإلنســان يدحــض االتهامات والشــائعات 
التي يروجها البعض بشأن وجود تجاوزات 
داخل الســجون ضد بعض المسجونين من 
تنظيم اإلخــوان أو غيرهم، حيث إن تلك 
الشــائعات هدفهــا الوحيد إثــارة البلبلة 
وتأتي ضمن مخطط هادف لذلك األمر، إال 
أن الداخليــة فوتت الفرصة على الراغبين 
في تنفيذ ذلك المخطط بتواصلها الدائم مع 
المجلــس القومي، مؤكداً أن «هناك زيارة 
مرتقبة لوفد حقوق اإلنسان للسجون تأتي 

ضمن سلســلة الزيارات المتصلــة للتأكيد 
على سالمة األوضاع بالسجون».

مســؤول  حقوقــي  مصــدر  وأعــرب 
بالمجلــس القومــي لحقوق اإلنســان، أن 
«هناك ارتياحاً بالمجلس بشــأن اســتمرار 
التواصــل مع الداخلية، حيــث تم التوصل 
لجملة من التفاهمات حول تعزيز التواصل 
بيــن الطرفيــن من أجــل دعــم المعايير 
الحقوقيــة، ومن بين أوجــه ذلك التواصل 
هو الزيارات الميدانية للسجون للتأكد من 

سالمة األوضاع فيها.

أكّــد عبد الغفار شــكر عند ســؤاله عن أبرز القوانين التي ســيتم 
طرحهــا علــى البرلمان الجديــد فيما يتعلق بالشــق الحقوقي، أّن 
هناك وحدة داخل المجلس تعمل على وضع التعديالت على بعض 
القوانين وصياغــة قوانين جديدة ليتم تصديقها من قبل البرلمان، 
مضيفاً: «كمــا أّن المجلس يؤكد على ضرورة تعديل الئحة مجلس 
النــواب، التي تعد أهم تشــريع على المجلــس تعديله، حيث إنه 
يحدد آليــة العمل بالمجلس، كمــا أن صعوبتها تكمن في ضرورة 

تطبيق المجلس لها».



منــذ أكثر مــن 40 عاماً تعيش المســنة أم 
عبداللــه الغربــي (60 عاماً) رفقــة أبنائها 
وأحفادهــا داخل مقبرة الشــيخ شــعبان، 
الواقعــة وســط مدينــة غــزة، وفــي أكثر 

األماكن حيوية.
جــدار واحــد هــو الفاصل بيــن الحياة 
االعتياديــة للمواطنيــن الفلســطينيين في 
مدينة غــزة وبين حياة األمــوات والقبور 
داخل هــذه المقبرة، وأســرة فلســطينية 
تعيــش داخــل المقبــرة، وتتخــذ من هذا 
المكان بيتاً لهــا، ومن زوارها مصدر رزق، 
ومــن شــواهد القبــور منشــراً لمالبســها 

المغسولة.
مأســاة هذه األسرة تفوق الخيال، حيث 
بــدأت قصتها تنســج خيوطها بعــد نزوح 
والدهم من بلدتهم األصلية المجدل، وصوًال 
لغزة كباقي آالف الالجئين الفلســطينيين، 
ولــم يجد مكاناً يلجأ إليه إال المقبرة، وبدأ 
االســتقرار بداخلها بغرفة واحــدة فاثنتان 
فثــالث، وكبرت األســرة مــن زوجين إلى 

17 فرداً.
وداخل هذه الغرفة المبنية من الصفيح 
(ألواح الحديد - الزينكو) توجد شــبه حياة 
لمواطنين عاديين ولدوا وتعايشوا وتكاثروا 
داخــل المقبرة، ولكن بدًال مــن أن يفتتح 
أطفالهم حياتهــم بذكريات جميلة وألعاب 
وأماكــن ترفيهيــة، وجدوا نفســهم داخل 
منزل ال يصلح للعيش، وبين شواهد القبور 
يبحثــون عــن رزقهــم ورزق عائالتهم من 
زائري المقبرة لقــراءة الفاتحة على أرواح 

أقاربهم.
ولم تفلح المؤسسات والدوائر الرسمية 
كاألوقاف والبلدية في إخراج هذه األســرة 
مــن داخــل المقبــرة، لعدم وجــود بديل 

لألسرة بعد طردهم من المقبرة.
أم عبداللــه، هي رب األســرة بعد وفاة 
زوجها قبل عدة أشــهر، ودفنــه اضطرارياً 
أمام بــاب منزلهــم، تجلس كل يــوم أمام 

باب منزلها بجانب قبر زوجها وبين القبور 
وشــواهدها، تحــاول الحصــول على دفء 
شــمس الصباح، بعدما تلسع ألواح الحديد 
جسدها وأجساد أحفادها من البرد القارس.

بعيــون ومالمح ملؤها األلم والحســرة 
تقــول أم عبدالله: «حياة ال تصلح لألموات 

ونعيــش هنــا لعــدم وجــود منــزل آخر 
يؤوينــا، على الرغم من توافــد الكثير من 
المســؤولين لمنزلنا، ولكــن دون جدوى، 
ننــام بين األموات ونعيــش عذابهم ونحن 
أحيــاء، فالعقــارب تتجول بيــن أحفادي، 
والثعابين تتخذ مــن أطراف المنزل مالذاً، 

والجرذان تسرح وتمرح طوال الليل داخل 
المنزل، ونتعرض لكثير من األمراض نتيجة 

ذلك».
ال تكمل أم عبدالله كلماتها إال وتتساقط 
علــى خديها دمــوع تحــاول إخفاءها عن 
أحفادهــا األطفــال الذين تجمعــوا حولها. 
وتضيــف: «أصيــب زوجي بمرض نفســي 
طــوال الســنوات الماضيــة، وأبنائــي لــم 
يتمكنــوا مــن االلتحــاق بالمــدارس بعــد 
اســتهزاء األطفال بهم، وأصيــب أيضاً ابني 
في العشرين من عمره بمرض نفسي نتيجة 

وضعنا الصعب داخل المقبرة».
ويضطر األحفــاد للمرور بين ثالثة قبور 
داخل المنــزل للوصول لغرفة النوم، بعدما 
اضطــروا لضمها داخــل المنزل للتمكن من 
الحصول على غرفتيــن وحمام ومطبخ من 
دون أبواب، ومن دون حماية آمنة للمنزل 
مــن الحيوانــات البرية التي تنتشــر طوال 
الليــل. كما يخلــو منزلهم مــن أي أجهزة 
كهربائية داخل المطبخ، وتســتخدم األسرة 
فــي أغلب األحيــان النــار والحطب لطهي 
الطعام والمشــروبات الساخنة لعدم وجود 
غــاز لديهم، وأدى ذلــك لحروق كثيرة في 

يد المسّنة أم عبدالله.
يضطــر األطفال لالنتشــار فــي المقبرة 
لحظة دخــول أهالي الموتى لدفن أبنائهم، 
ويســارعون لتقديم المساعدة لهم وجلب 
المياه للمشــّيعين، على أمل الحصول على 

القليل من المال ليشتروا طعاماً ألسرتهم.
وتضيــف أم عبدالله: «يعيش أبنائي في 
عزلــة تامة عــن المجتمع نتيجــة وجودنا 
داخــل المقبرة، ويعملــوا جميعهم حفاري 
قبور بمبالغ رمزية، وانسحب جميع أبنائي 
من المدارس ويعيشــون معــي بين القبور 

بانتظار الرزق من رب العالمين».
دموعهــا وحســرتها لــم تفارقهــا خالل 
حديثها، نظراً لعدم مساعدة الحكومة بغزة 
لها وألسرتها على الرغم من زيارة الكثيرين 
لها، إال أن األلم يخّيم على أسرتها، وحسرتها 

تزداد بارتفاع عدد أسرتها وضيق منزلها.

موجــة رفض وانتقــادات نيابية وشــعبية 
في الكويت لتوصيات المستشــار العالمي 
«أرنســت أند يونــغ» للحكومة في شــأن 
تقليــص الدعم للســلع والخدمــات، حيث 

اعتبروها تمس بدخل المواطن البسيط.
وطالــب الكثير مــن الكويتييــن بعدم 
تحميلهم عواقب ســوء اإلدارة الحكومية، 
كما طالــب أعضاء مجلس األمــة الكويتي 
الحكومــة بالبحث عن موارد بديلة للدخل 

بعيداً عن جيب المواطن.
وكان المستشــار العالمي «أرنست أند 
يونغ»، عينته وزارة المالية الكويتية إلعداد 
دراسة تقليص الدعم الحكومي، وانتهى فيها 
إلى ضرورة أن يتحمــل المواطن الكويتي 
الفائدة كاملة عن القرض اإلســكاني الذي 

يحصــل عليه من الدولة، أو جزءاً منها، مع 
تخفيــض قيمة الفوائد مــن خالل تخفيض 
المدة الزمنية آلجال القروض، على أن يتم 

ربط أهلية المقترض مع مستوى دخله.
ما أوصى المستشار العالمي في تقريره 
الذي اســتعرضته وزارة المالية في اجتماع 
لجنة الدعم أخيراً ونشرت تفاصيله إحدى 
الصحــف الكويتيــة، أن يتــم العمل على 

إلغــاء منحة الـ 2000 دينــار، التي تقدمها 
الدولــة للمتزوجيــن، واإلبقاء على القرض 
الحســن بقيمة أربعة آالف دينــار، ابتداء 
من الســنة المالية المقبلــة 2016/  2017، 
مؤكــداً أن «من غير المتوقع أن يكون لهذا 
اإلصــالح أي تأثيــر ملحوظ علــى التضخم 
واالقتصــاد». ودعا «أرنســت أنــد يونغ» 
إلــى تخفيض نســبة األنصبة التــي تقدمها 

الدولــة لدعــم تكاليف المعيشــة، ما عدا 
األرز والســكر والزيت والطحين مع إلغاء 
العمالــة المنزليــة، وتخفيض ســقف دعم 
المواد اإلنشــائية إلى 15 ألف دينار خالل 
الســنوات مــن 2016/  2017 إلى الســنة 
2018/  2019 وإلغــاء هــذا الدعم كلياً في 
2019/  2020، مــع التخلص من هذا الدعم 

نهائياً في السنة المالية 2019/  2020.
وقدر المستشــار العالمــي الخفض في 
فاتورة خفض تكاليف المعيشــة نحو 573 

مليون دينار خالل سنوات اإلصالح.
وانتقــد العديــد مــن المواطنيــن على 
مواقع التواصــل االجتماعي من التوصيات 
الخاصة بالقرض اإلسكاني، وسط تحذيرات 
اللجــان اإلســكانية التطوعية مــن األضرار 
بنحو 100 ألف كويتــي في طوابير انتظار 
بيــت العمر، الذي بات «حلمــاً»، فيما نّبه 

الخبــراء العقاريــون إلــى مخاطــر ضربٍة 
ســتتلقاها حركة البناء والتطوير والترميم 
فــي قطاع الســكن الخــاص، إذا ما أخذت 

الحكومة بالتقرير.
المتوالية  الحكومية  التطمينــات  ورغم 
علــى لســان الــوزراء بــأن الحكومــة لن 
تمس االحتياجات األساســية إال أن العديد 
مــن الكويتييــن وفــي ما يشــبه «عاصفة 
التصريحــات» قــد أبــدوا تخوفهم من أن 
تأخــذ الحكومــة بمــا جــاء في الدراســة 
مــن توصيــات، في حيــن عّبر عــدد من 
نــواب مجلس األمــة الكويتي عن رفضهم 
ما انتهت إليه الدراســة الحكومية بشــأن 
تقليــص الدعم المقــّدم، مشــددين على 
ضرورة إيجاد بدائل أخرى لترشيد اإلنفاق 
بعيداً عن المواطن البســيط ومكتســباته 

التي كفلها له الدستور.

26
غــّرد رئيس ائتالف الوطنية في العراق، 
رئيــس الــوزراء األســبق إيــاد عالوي، 
السياســية  العمليــة  أن  عــن  مفصحــاً 
بالعــراق فــي خطــر حقيقي، بســبب 
الخالفات الكبيرة التــي تعصف بقواها 

الرئيسة.
 وقــال عالوي إّن الصراعات السياســية 
«موجــودة داخــل التحالــف الوطنــي، 
وداخــل تحالف القوى العراقية، وداخل 
القوى الكردية، إضافة للصراع فيما بين 

هذه القوى الكبيرة».
 وأضــاف أّن «العمليــة السياســية في 
خطــر، خصوصــاً أن بقيــت قائمة على 

اآلخــر،  ورفــض  واإلقصــاء  التهميــش 
واالعتمــاد على األجنبي»، مشــيراً إلى 
«عــدم وجــود خريطة طريق النتشــال 
العراق في ظل أجــواء إقليمية ودولية 
ملتهبة وملبدة بالغيوم». بغداد ــ البيان

قوبلــت تغريــدة للمرشــح عــن الحــزب 
بيرنــي ســاندرز  األميركــي  الديمقراطــي 
ضد التعّصــب في الخطــاب االنتخابي ضد 
المســلمين، بصدى إيجابي. وكتب ساندرز: 
«حــان الوقت كي نوقــف التعصب الديني 
األعمــى، ونبني وطننا، حيــث نقف جميعاً 
صفاً واحــداً فــي إدانة الخطــاب المعادي 
للمسلمين في الواليات المتحدة». وتفاوتت 
ردود فعل المعلقين على تغريدة ســاندرز 
بين مؤيد ومعارض، حيث حصلت على أكثر 
مــن 6000 إعجاب، فيما أعاد نشــرها نحو 
واشنطن - البيان ثالثة آالف مغرد.  

الغالء وصل إلى سوق الخضار والفواكه

■ أم عبدالله في «بيتها»■ بوابة عشتار

■ مطبخ العائلة وتّنورها بال سقف

 أعلنــت الســفارة األميركية فــي بغداد 
عــن تمويــل مشــروع لترميــم وصيانــة 
بوابــة عشــتار التاريخيــة بمدينــة بابــل 
األثريــة، وفيما بينت أن المنحــة المالية 
لهذا المشروع ســتبلغ أكثر من 500 ألف 
دوالر تحــت إشــراف خبراء فــي التراث 
الدولي، أشادت بـ«عزيمة وإصرار» شعب 
وحكومــة العــراق في التصــدي لألضرار 
التي يلحقها تنظيم داعش بالتراث الثقافي 

العراقي.
 وقــال القائم بأعمال ســفارة الواليات 
المتحدة جوناثان كوهيــن والمدير العام 
الثقافــة  وزارة  فــي  المتاحــف  لدائــرة 
العراقيــة ومجلس الدولــة لآلثار والتراث 
أحمد كمال مراد، في بيان، إن «الســفارة 
بوابة  ســتمول مشــروع ترميم وصيانــة 
عشتار التاريخية في مدينة بابل األثرية».

 وأوضــح كوهين إن «المنحــة المالية 
المقدمــة من الســفارة األميركية والبالغ 
مقدارهــا 530.000 دوالر إلــى الصندوق 

العالمي لآلثار ســتؤدي إلــى دعم أعمال 
الصيانــة التــي يقوم بهــا فريــق عراقي 
متخصــص في صيانة اآلثــار تابع لمجلس 
الدولة لآلثار والتراث تحت إشراف خبراء 
في التراث الدولي، من الصندوق العالمي 

لآلثار».
وأضاف كوهين أن «هذه المنحة تمثل 
جزءاً من الشــراكة الثقافيــة القائمة بين 
الواليات المتحدة والعراق دعماً التفاقية 
اإلطار االستراتيجي الموقعة بين البلدين». 
 وأثنى القائم بأعمال السفارة األميركية 
علــى «عزيمــة وإصرار شــعب وحكومة 
العــراق بالتصــدي لألضرار التــي يلحقها 
العراقي»، مبيناً  الثقافي  بالتراث  (داعش) 
أنه «في الوقت الذي يسعى فيه (داعش) 
لتشويه وتدمير التاريخ، فإن الفعالية التي 
تقام هذا اليوم تبعث رســالة واضحة بأن 
العراق ملتزم باالعتزاز والحفاظ على ذلك 
المتحدة األميركية  الواليات  التاريخ، وأن 

تقف إلى جانبكم تماماً».
ومــن المتوقــع أن يكتمــل العمل في 

العام 2017.

لــم تكن التوصيــات الخاصة بتقليــص نفقات االبتعــاث أقل وطأة، 
فســرعان ما ارتفعت أصــوات االتحادات الطالبيــة مطالبًة الحكومة 

بزيادة البعثات ال تقليصها.

بعثت مصر بعدٍد من الرســائل 
إلى جيرانهــا بالقارة األفريقية 
خــالل األيام القليلــة الماضية، 
فــي تأكيٍد مصــري جديد على 
بتوطيــد  القاهــرة  اهتمــام 
العالقات مع العمق األفريقي. 

وقــد شــهد األســبوع الماضي 
فعاليات مصرية مختلفة أكدت 
مباشرة،  بصورة  االهتمام  ذلك 
حيــث زيــارة وفــد برلمانــي 
يقــوده وزيــر خارجيــة مصر 
األســبق النائب محمد العرابي 
إلى السودان، فضالً عن مبادرة 
وزارة الخارجيــة بقيادة الوزير 
مع  للتعــاون  شــكري  ســامح 
مراكــز األبحــاث والفكــر من 
أجل تفعيل الدور المصري في 
القارة. ولنضــف إلى ذلك كله 
المصري  الرئيــس  تصريحــات 
خــالل  السيســي  عبدالفتــاح 
الفترة األخيرة حول العالقة مع 
تصريحاته  حيــث  القارة،  دول 
خــالل لقائه األخيــر مع رئيس 
األســبق  مالــي  جمهوريــة 
ومبعــوث االتحــاد األفريقــي 
ألفــا عمر  لجنــوب الســودان 
كونــاري التي أكد خاللها أن يد 
مصر ســتظل ممدودة ألشقائها 
في كافة الــدول األفريقية من 
واألمن  االســتقرار  تعزيز  أجل 
والتنمية داخل القارة. وهو ما 
أكد عليه كذلك خالل لقائه مع 
الخارجية والري، حيث  وزيري 
األفريقية  الــدول  أحقيــة  أكد 
فــي التنميــة (في إشــارة إلى 
الســودان وإثيوبيا) بما ال يضر 

بمصالح مصر.
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نشــر النائــب األردني عســاف الشــوبكي 
على صفحته عبر «فيســبوك» عقب جلسة 
النواب مع رئيس الوزراء لمناقشــة الوضع 
االقتصادي. «نفسي أصدق الحكومة بيوم».

ووفق ما جاء في المنشور: في الجلسة التي 
كان مفترضاً أن تكون جلسة مناقشة الوضع 
االقتصــادي واقتصرت علــى خطاب مطول 
تحــدث بأســلوب معهــود وبإســهاب عن 
إنجــازات الحكومة الكبيــرة في المجاالت 

كافة.
وتابع الشوبكي: كانت المديونية قبل هذه 
الحكومــة، والعهدة على رئيس الوزراء 16 
مليار دينــار، وغدت اآلن 22.6 مليار دينار 

حتى الشهر الماضي.
وأضاف المشــكلة ان المجلس كان يستمع 
إلى أن مل وضجر، مشــيراً إلــى أنه وبعد 
أن أنهى الرئيس واســتعد النواب للرد جاء 
اقتــراح تأجيل مناقشــة الموضوع من قبل 
ق  النواب إلى يوم األحد المقبل بمثابة طوَّ
نجــاة للرئيــس ليفلت من غضــب النواب 
وردودهم العلمية والقاسية. عمان ــ البيان

رأى رئيس تكّتل اللقــاء الديمقراطي في 
لبنــان النائب وليد جنبالط، في سلســلة 
تغريدات عبر حســابه علــى «تويتر»، أن 
«االتفاق أو القرار التاريخي لمجلس األمن 
في شــأن ســوريا يتضّمن صيغــة غامضة 
حول تشــكيل حكومــة وحــدة وطنية»، 
إذ «مــن غيــر الواضح من سيشــترك من 
قبل المعارضــة بعد تنقيته، وعما إذا كان 
إرهابيــاً أو ال»، مرّجحــاً أن يكــون هناك 
«خليط عجيب غريب بين الداخل السوري 

وخارجه».
واعتبــر جنبالط أن ما يجري في ســوريا 
هو عبارة عن «مسرحية».بيروت - البيان

في تغريدة له معلّقاً على إنجاز المشروع 
الوقفي للرعايا الســكنية، قال وزير العدل 
وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتي 
الصانــع: « وعــدت وأوفيــت..  يعقــوب 
المشــروع الوقفي للرعايا الســكنية يرى 

النور».
وعلق مغرد علــى تغريدة الوزير بالقول: 
« والله يتمنى الشعب أن يكون الوزير من 
أمثال أبو يوسف وافي»، وقال آخر « بارك 
اللــه فيك.. إنجــاز مبارك يا بويوســف». 
وقــال مغــرد ثالــث: « كفــو واللــه باقي 

إخوانك امناء السر ال تنساهم».
الكويت - البيان

تترقب األوســاط االجتماعيــة في الكويت دخول قانون التأمين الصحي الشــامل 
لفئة المتقاعدين حيز التنفيذ قريباً، وســط تطلعات بأن يتم تعميم التجربة على 

فئات أخرى.
وذكــرت مصــادر أن قانون التأمين الصحي للمتقاعديــن الذي مر أكثر من ثمانية 
أشــهر على إقراره في مجلس األمة الكويتي على وشــك تطبيقه، حيث إن وزارة 
الصحــة انتهت من إنجاز الئحته التنفيذية وأحالت موضوعه إلى لجنة المناقصات 

العامة.
ومن المقرر أن تطرح لجنة المناقصات المناقصة الخاصة بترســية تقديم خدمات 
التأميــن الشــامل لهذه الفئــة في المستشــفيات الخاصة خالل األســابيع القليلة 
الكويت - أحمد العبيدي المقبلة.  

يتحدث الشــارع العراقي عن «مجازفة» رئيس الوزراء حيدر العبادي بإقالة نائب 
رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس، المقرب من إيران، ليزيد الفجوة 

بين الحكومة والميليشيات المهيمنة.
ويشــير معنيون إلى أن العبادي لن يتمكن من تحجيم المهندس، حتى مع إقالته 
مــن منصبه، ألن العــراق يمر بحالة من الخطــر األمني واالقتصــادي، وأن إقالة 

المهندس ستؤزم العالقة بين الحكومة وفصائل الحشد.
مسؤول في فيلق بدر قال إن «سوء العالقة بين الحكومة والفصائل يتسبب بآثار 
ســلبية تؤثر في أمن العراق خاصة وأن الحكومة تعتمد بشكل أساس على الحشد 
الشــعبي في محاربــة داعش، لذا من المهــم جداً الحفاظ على مســتوى العالقة 
بغداد - عراق أحمد بينهما».  

أثيرت أنباء قوية خالل األيام القليلة الماضية حول إقدام بعض القوى السياســية 
والجهــات الرقابية ونــواب بالبرلمان المصري الجديد الــذي تنطلق أولى دوراته 
البرلمانية األسبوع المقبل في اتخاذ بعض التحركات ضد نواب بالبرلمان منتمين 
إلى فكر جماعة اإلخوان اإلرهابية، ســواء على المســتوى التنظيمي أو المستوى 

الفكري من بينهم نواب النور السلفي.
ويأتــي هذا بعــد أن أعلنت حملــة «ال لألحزاب الدينية» عن وجــود أعضاء في 
مجلــس النــواب المنتخــب ينتمون إلى جماعــة اإلخوان اإلرهابيــة كانوا أعضاء 
ســابقين في حزب الحريــة والعدالة المنحل، الذراع السياســية لجماعة اإلخوان، 
القاهرة - البيان ويتبنون خطة لتعطيل البرلمان المقبل.  

أطلق شــاب عشــريني النار على نفسه من 
مسدسه فوق قبر أبيه الذي توفي منذ فترة 
قريبــة في مدينة الرصيفة شــرقي العاصمة 

األردنية عّمان. 
خمس شــبان آخرين يصعدون فوق مبان 
مرتفعة في اوقــات مختلفة باليوم ذاته في 
مدينة العقبة الشــاطئية ويهددون باالنتحار 
طلبا بتشغيلهم. عجوز في الستين من عمره 
يقف في مجمع للكراجات ويضرم النار في 

جســده. ســيدتان تقذفان بنفســيهما من 
اعلى مبنى في احدى مناطق عّمان.

.. كلهــا قصــص لعمليــات انتحــار 
ومحاوالت انتحار يقول المختصون إنها 
ارتفعــت بصورة كبيرة العام 2015 ما 

اســتدعى أكاديميين لعقد 
ولقاءات  عمــل  ورشــات 

للحديث عن الظاهرة.
إحصائــي  تقريــر  وكشــف 
صــادر عن مديريــة األمن العام 
االنتحار  لحاالت  ارتفاعا مخيفا 
ع  في األردن. وال يجرم المشــرّ

األردني المنتحر، كونه ال فائدة من 
إيقاع العقوبة بشخص مّيت، لكن قانونيين 

يأخذون على التشريع األردني عدم تجريمه 
الشروع باالنتحار كذلك، وتنتهي اإلجراءات 
الشــرطية لحالة االنتحار بساعات ثم يطلق 
ســراحه. لكن النظرة االجتماعيــة للمنتحر 

تعتبره شخصا غير سوي ارتكب فعال مشينا، 
وتنقله إلى مصاف «المجرمين».

ومؤخــرا أوصى مشــاركون فــي مؤتمر 
«االنتحــار جريمــة» بتفعيــل دور عمادات 
شــؤون الطلبة بالجامعات فــي التوعية من 
ظاهــرة االنتحار، وبالحد من فرص الحصول 
على وســائل االنتحار، وبزيادة المحاضرات 
الدينيــة التــي تبيــن حرمــة االنتحــار في 

الجامعات والمدارس.
وعلى حد تعبير وزير األوقاف والشؤون 
الداود،  والمقدســات اإلســالمية د. هايــل 
خالل افتتاح المؤتمر الذي نظمته مؤسســة 

التدريبية: «إننا  الــدورات  الياســمين لعقد 
كمؤمنين فــان الحياة حق للــه تعالى، وان 
اكبــر جريمة تحدث هــي االنتحار أو القتل، 
وان اآليــات القرآنيــة واألحاديــث النبوية 

تحذر من االنتحار».
وأضــاف الــداود إّن هناك زيــادة لهذه 
الظاهــرة المحرمــة فــي بلدنــا وبأشــكال 
مختلفة، وعــدد المنتحريــن بازدياد. وتابع 
إّن ”المنتحــر يقدم على هــذا الفعل ألّنه ال 
يســتطيع مواجهة الحياة ومتطلباتها فيقدم 
علــى االنتحار وهذا خطــأ ومحرم، بل على 

اإلنســان مواجهــة التحديــات والتخطيــط 
لمواجهتهــا“، مؤكــدا انــه مــن يقبــل على 

االنتحار جزاؤه جهنم خالدا فيها.

وأشــار الداود إلــى أننا بحاجة إلى دراســة 
أســباب هــذه الجريمــة وأســباب زيادتها 
خصوصــا أن مجتمعنــا فيــه كثيــر من قيم 
التكافل والتعــاون، وان على جميع الهيئات 
المعنية ومؤسسات المجتمع المدني العمل 
لتدارك هذا األمر والبحث في كيفية التعامل 

مع هذه الظاهرة.
ويصنــف العلمــاء فــي األردن 
ومنهم أخصائي علم النفس د. محمد 
الحباشــنة  من يقدمون على االنتحار 
بأنهم أشــخاص غير أســوياء ويعانون 

من اضطرابات نفسية عميقة.
ويقــول د. الحباشــنة إن 90  فــي 
المئــة من الحــاالت التي تقــدم على 
االنتحار أشخاص غير أسوياء يعانون من 
اضطرابات نفســية أو فصام أو اضطراب 
ثنائي القطب واضطرابــات زائدة وقلق 
واكتئــاب حادة أو ضغط زائد دعته إلى 
اإلقدام على قتل نفسه. ويسجل عاطلون 
عــن العمل العام الماضي 18 حالة انتحار 
في حين وقعت 13 حالة بين طلبة، و19 

بين أحداث، و19 أجانب.
وبلــغ عــدد مــن لــم تتجاوز 
المنتحرين  أعمارهم 18 عاما من 
في العام 2011 سبعة أشخاص، وفي العام 
2012 ارتفــع العــدد إلى 13، أمــا العام 

2013 فشهد 19 منتحراً.
ويعيد د. الحباشنة أسباب ارتفاع حاالت 
االنتحــار فــي المملكة إلى ازديــاد الضغط 
النفســي واالجتماعــي فــي المجتمع عامة 
وفئة الشباب خاصة، وارتباك منظومة الدعم 
االجتماعــي واالقتصادي والحياتي األســري 

والتفكك األسري، وغيابها من قبل الدولة.

فــي األول من أبريل من العام الفائت، أقّر 
اللبنانــي قانون اإليجارات  النواب  مجلس 
الجديد، الذي تطال مفاعيله نحو 180 ألف 
عائلــة لبنانّية، معتمداً على ما قّررته لجنة 
اإلدارة والعــدل النيابّية من تعديالت على 
مشــروع الحكومــة، ومــن دون أن يتكّبد 
النــواب الذيــن صّوتوا مع إقــرار القانون 
عنــاء البحث فــي آليات وضع سياســات 
إســكانية تضمن حق الســكن للمواطنين.. 
علماً أنه، ومنذ أوائل التسعينات، والدولة 
تمعن في انتهاك حق الســكن، وسياساتها 
اإلســكانية و«اإلنمائية» واالقتصادية التي 
انتهجتهــا على مــّر الســنوات جعلت من 
بيروت مرتعاً للمضاربات العقارية، مدينة 
طاردة لســكانها، تهّمشــهم وتدفعهم نحو 

األطراف.
وفيما كان منتظراً أن يشّكل وضع قانون 
جديد لإليجارات القديمة مناســبة إلرساء 
سياســة إســكانية شــاملة، تتحّمل الدولة 
خاللها تأمين هذا الحق بشــكل متساٍو بين 
المواطنيــن، اكتفت بتحرير المالك القديم 
من عبء إســكان المستأجر القديم، دون 
أن تتحّمل هي هذا العبء، لتكتفي في ما 
بعد بدور «المتفّرج» على الصراع الحاصل 

بين المستأجرين والمالكين.
األماكن  بإيجار  القانون  اســتثناءاتويبدأ 
بصنــدوق  خاصــة  وأحــكام  الســكنّية 
المســاعدات، والمستفيدين من تقديماته، 
باســتثناء الذيــن اســتأجروا وفــق أحكام 
القانونين: 29/ 67 و10/ 74، أي األبنية التي 
كانت تعتبــر فخمة. وحــّدد القانون بدل 
المثل على أساس نســبة خمسة في المئة 
مــن القيمة البيعّيــة للمأجور فــي حالته 

القديمة.

وتســارعت التطّورات في ما يخّص قانون 
اإليجــارات الجديد، بدءاً من إقراره بمادة 
وحيدة وما استتبعه من إنكار بعض النواب 

معرفتهــم بتفاصيلــه، فتقــّدم 10 منهــم 
بطعنيــن أمام المجلس الدســتوري، فأّدى 
القرار الثاني الــذي أصدره المجلس حول 
هــذا القانون إلى تفاقــم األزمة. إذ طعن 
القانون،  «الدستوري» بمادتين وفقرة من 
وهي مواد أساسية لتطبيقه ترتبط بآليات 
تطبيقه، من دون أي إشــارة حاســمة من 
قبلــه إلى مدى تأثير هــذا الطعن الجزئي 
علــى نفاذ القانون.. وكانــت لجنة اإلدارة 
والعــدل النيابّية المحطة الالحقة للقانون، 

حيث مكث على طاولتها أشهراً عديدة لم 
تثمر إال بعض التعديالت الشــكلية. وعلى 
الرغم من شــكليتها، بقيت من دون فائدة 
بســبب عدم عرضها حتى اآلن على الهيئة 

العامة لمجلس النواب ليقوم بإقرارها.
حملــة كبيرةالى ذلك، جوبــه القانون، 
وال يــزال يجابــه، بحملة كبيــرة من قبل 
فئات المســتأجرين القدامى، تطّورت الى 
االعتصامــات والتظاهــرات في الشــارع، 
يقابلهــا تحّرك مشــابه للمالكيــن. وحتى 

اآلن، لم يتجاوز النقاش المستعر في شأنه 
المالكين والمســتأجرين  النزاع»،  «طرَفي 
القدامــى، اللذيــن يظهران كما لــو أنهما 
المعنيــان فقط في هــذا القانون، ذلك أن 
الخطاب العام، منذ إقرار القانون، لم يرتِق 
إلى تناول حق المواطنين في الســكن، وال 
إلى طرح المغالطات التي ينّص عليها هذا 
القانون والتي تتهّدد هذا الحق الدستوري. 
وبيــن تأكيد «لجنة الدفــاع عن حقوق 
«قانــون  أن  لبنــان»  فــي  المســتأجرين 
ل،  اإليجــارات األســود هــو قانــون معطَّ
استناداً إلى قرار المجلس الدستوري الذي 
أبطل المــواد المتعّلقة بآلية تطبيقه»، مع 
إشــارتها إلــى أن هذا القانــون أصبح في 
عهدة مجلس النــواب الذي له وحده حّق 
البــّت بشــأنه وتقرير مصيــره، وبين رأي 
«تجّمــع المالكين» الــذي يعتبر أّن قانون 
اإليجــارات الجديد «نافــذ» وفق األصول، 
النــواب  إلــى مجلــس  وأن مســألة رّده 
«باطلــة» في الدســتور، فــإن اآلراء حول 

نفاذ القانون أو عدمه ال تزال تتضارب. 

فــي المقابل، لم يتمكــن قضاة اإليجارات 
من التوافق على رأي واحد بالنســبة لهذا 
القانــون، وبات المســتأجرون والمالكون، 
على حّد سواء، يقفون أمام قرارات قضائية 
متناقضــة فــي قضايا اإليجــارات. ذلك أن 
الخــالف حــول نفــاذ قانــون اإليجارات 
الجديــد لــم يعــد مقتصــراً علــى النزاع 
«المســتعر» بيــن المســتأجرين القدامى 
ومالكي األبنية المؤّجرة. فاإلشــكالية التي 
رافقــت القانــون، منذ صــدوره في مايو 
عــام 2014، طاولــت القضاء الــذي بات 
محكومــاً باجتهادات القضــاة المتباينة، ما 
أّدى إلــى أحكام قضائية متناقضة تســتند 
الــى قانونيــن مختلفين: قانــون 160/ 92 
القديــم وقانون اإليجــارات الجديد، وهو 
ما يمّس بالمســاواة بين المواطنين الذين 
ما عــادوا يعرفون على أســاس أّي قانون 

يجري التقاضي.

■ رفع اإليجارات القديمة يفّجر الحراك  |  البيان

الالمســاواة في قضايا اإليجارات باتت أمراً واقعــاً، ويصّح القول إن الحظ 
يلعب دوره بالنســبة للطرفين، فإما أن يكون القاضي مقتنعاً بنفاذ القانون 
الجديد، فيخســر المســتأجر ســكنه. والعكس صحيح في حال كان القاضي 
غير مقتنع بنفاذ هذا القانون.. وذلك، في انتظار أن يُدرج قانون اإليجارات 

الجديد على جدول أعمال جلسة لمجلس النواب.



ظاهــرة النينــو هــي هدية عيــد الميالد 
غيــر المرغــوب فيهــا إلى حــد كبير في 
كل العالم. ارتفــاع درجة حرارة المحيط 
الهادئ في المناطق االســتوائية يؤدي إلى 
الجفاف والفيضانات والذي سيبلغ ذروته 
في نهاية هذا الشــهر، ولكنه ســيؤثر على 
نظم الطقس في جميــع أنحاء العالم في 

العام 2016.
العام  النينو هــذا  وتكتســب ظاهــرة 
قــوة مطردة منذ شــهر مــارس الماضي. 
ومن المحتمــل أن تكون هذه واحدة من 
األحــداث األكثر شــدة علــى اإلطالق، إذ 
يحذر مكتب األمم المتحدة المسؤول عن 
تنسيق المساعدات الطارئة، أوتشا، من أن 

«الماليين سيتأثرون» بها.
والصــالت التــي تربــط بيــن النينــو 
والجفاف في جنوب قارة أفريقيا ومنطقة 
القــرن األفريقــي، وبينهــا وبيــن هطول 
أمطــار غزيــرة في شــرق أفريقيــا، هي 
صالت راســخة. أما في باقي أنحاء القارة، 
فــإن صلتها بالمناخ أقــل وضوحاً. وهناك 
عوامل أخرى ينبغي أخذها بعين االعتبار، 
مثل درجات الحرارة في شــمال المحيط 
األطلسي وتأثيرها على الطقس في غرب 
أفريقيــا، وفقاً لرئيس قســم الصمود في 
مواجهة المناخ من أجل الغذاء في برنامج 
األغذيــة العالمي ريتشــارد شــوالرتون. 
ومــا يجعل ظاهــرة النينو تحمــل أخباراً 
ســيئة، وخاصة في 2016، هو أنه سيكون 
العام الصعب الثاني على التوالي بالنســبة 
للمزارعين والرعاة في جنوب قارة أفريقيا 
ومنطقة القــرن األفريقي - وإلى حد أقل 
فــي شــرق أفريقيــا، ألن 80 فــي المئة 

من ســكانها يعتمدون على الزراعة، وقد 
ضعفــت قدرتهم على مواجهة الشــدائد. 
ومــن المحتمل أن يواجهــوا اآلن اختباراً 
أكثر صعوبة.ســوف تكــون البلدان األكثر 
تضــرراً فــي 2016 هي: أنغــوال وجنوب 

أفريقيــا وبوتســوانا وزامبيــا وزيمبابوي 
وليسوتو وسوازيالند وموزمبيق. 

يعاني أكثر من 30 مليون شخص بالفعل من 

«انعــدام األمن الغذائــي» ـ أي ال يحصلون 
على ما يكفي من الغذاء لكي يعيشوا حياة 
صحية - وذلك بسبب ضعف المحاصيل في 
وقت ســابق من هذا العام. وقد كان إنتاج 
الذرة فــي جنوب أفريقيا يعــوض تقليدياً 
العجــز اإلقليمي، ولكن البــالد أعلنت عن 
انتشــار الجفــاف في خمس واليــات هذا 
العام، كما انخفض اإلنتاج بنسبة 30 بالمئة.

ومصدر الخوف هو أن المنطقة ستعاني 
من ضعــف محصــول آخر بســبب النينو، 
«ربما يكون كارثياً»، وفقاً لمكتب تنســيق 
الشــؤون اإلنســانية. كما نضبت مخزونات 
الذرة المخصصة لمواجهة حاالت الطوارئ 
وأســعار الذرة آخذة فــي االرتفاع. ولذلك 
ستحتاج الحكومات التي تضررت بشدة من 
التراجع العالمي في أسعار السلع األساسية، 
والتــي تعتمد عليهــا اقتصاداتها، إلى إيجاد 
المال لشراء الذرة في السوق الدولية. ومن 
المتوقع أن تستورد جنوب أفريقيا وحدها 

750,000 طن لتلبية احتياجاتها.
وعلــى الرغم من أن منطقة جنوب قارة 
أفريقيــا ذات دخل متوســط إلى حد كبير، 
فإن تجمعاتها الســكانية الريفية قد شهدت 
تاريخيــاً بعض أســوأ مؤشــرات الفقر في 
العالــم. وحتى فــي جنوب أفريقيــا، التي 
ُتعــد قــوة اقتصادية، يعاني مــا يقرب من 
ربع األطفال دون ســن الخامسة من توقف 
النمو. ويحد هذا المستوى من الحرمان من 

قدرة الناس على التعافي من الصدمات.

أثــرت قلة األمطار على أجــزاء من إريتريا 
وجيبوتــي والســودان والصومــال - ولكن 
تغطية وســائل اإلعالم الدوليــة تميل إلى 
التركيز على إثيوبيا. ويرجع ذلك جزئياً إلى 
الربط الكسول بين ما يحدث ومجاعة العام 
1984، ولكــن أيضاً ألن أعــداد المحتاجين 

كبيرة جداً.

في الوقت نفســه، مــن المتوقع هطول 
أمطــار غزيــرة وحــدوث فيضانــات فــي 
المناطــق المنخفضــة في جنوب وشــرق 
إثيوبيا. ويعتبر حوض نهر شبيلي والمنطقة 
الصوماليــة في أقصى شــرق البالد مدعاة 
للقلق بشكل خاص، إذ من المتوقع أن تؤثر 
الفيضانات على 315,000 شخص. والجدير 
بالذكــر أن الفيضانــات ال ترغم الناس على 
النــزوح فقط، ولكنها تدمر البنية التحتية - 
تغمر الطرق والجسور، وتؤثر على إمكانية 
الوصول إلى األســواق، وتغــرق المدارس 
والعيادات. ويواجه الصومال نفس المخاطر 
المزدوجة، وهــي الجفاف والفيضانات في 
بلــد يتميز ببعض أســوأ مؤشــرات التنمية 
اإلنســانية والبشرية في العالم. وقد أصاب 
الجفاف المناطق الشــمالية مــن الصومال 
وبونتالند، في حين تسببت األمطار الغزيرة 
فــي جنــوب ووســط البــالد فــي حدوث 
فيضانــات أثــرت علــى حوالــي 900,000 
شــخص، بحســب تقديرات مكتب تنسيق 

الشؤون اإلنسانية.
وحتى مــن دون ظاهــرة النينو، يحتاج 
نحو 3.2 ماليين صومالي إلى المســاعدات 
المنقذة للحياة ودعم سبل العيش، في ظل 
نــزوح أكثر مــن 1.1 مليون شــخص داخل 

البالد.

يســمح موســم األمطار القصير، إذا كانت 
الكميــة مناســبة وهطلــت فــي الوقــت 
المناســب - مــن أكتوبــر إلى ديســمبر - 
أحــوال  وتحســين  المراعــي،  بتجديــد 
المحاصيل وزيادة فرص العمل المؤقتة في 

الزراعة لألُسر الفقيرة.
ولكن إذا زادت عــن المطلوب ـ أي إذا 
استمرت األمطار حتى شهري يناير وفبراير 
الضعيفة  الحيوانــات  ـ فســوف تستســلم 
بالفعــل بســبب التعرض لموســم الجفاف 
الطويــل. ويمكن أن تؤدي األمطار الغزيرة 
أيضاً إلى انتشار األمراض التي تنقلها المياه، 
الماشــية  الكوليرا والتيفوئيد، وتصبح  مثل 
عرضــة لإلصابة بحمى الــوادي المتصدع ـ 

وهو مرض فيروسي ينقله البعوض.

يــرى األخصائيون في مكافحــة اإلرهاب 
أن تنظيــم داعش يمتلــك احتياطياً وافراً 
من الجوازات الصحيحة الســتخدامها في 
أوروبــا مثل تلــك التي اســتعملها بعض 
منفذي اعتــداءات باريس في 13 نوفمبر 

الماضي.
وطالب وزير الداخلية الفرنســي برنار 
كازنوف مطلع األسبوع نظراءه األوروبيين 
باتخاذ تدابيــر للتصدي لـ«هذه الجوازات 
الصحيحــة لكــن مزيفــة.. التــي يصعب 
جداً كشــفها»، كما دعا إلى تشــكيل فرق 
متخصصة عند «نقاط دخول المهاجرين».

انتزاعها  يتــم  الثبوتية  الوثائــق  وهذه 
تــارة عن جثــث جنود القــوات النظامية 
السورية الذين يقتلون في ساحة المعركة 
أو التــي يتــم العثــور عليها بيضــاء تارة 
أخرى في المقــرات الحكومية في المدن 
التي تســقط في أيدي تنظيــم داعش أو 
التي تصادر من المتطرفين األجانب  أيضاً 
لدى وصولهم، على حسب قول مصدر في 

أجهزة مكافحة اإلرهاب.
ذلــك  بعــد  إعدادهــا  يجــري  ثــم 
«الســتخدامها مــن قبــل آخريــن تكون 
مالمحهــم الجســدية مشــابهة» علــى ما 

أوضح مصدر في الشرطة.

وعثر على جوازين ســوريين باسم أحمد 
المحمــد ومحمد المحمود في نوفمبر في 
ســان دوني بشــمال باريس قــرب جثث 
انتحاريي ســتاد دو فرانس. كذلك كان في 
حوزة أحمد دهمانــي البلجيكي المغربي 
الذي يشتبه بعالقته بالهجمات جواز سفر 
سورياً عندما أوقف في أنطاليا بتركيا في 

منتصف نوفمبر الماضي.
وفيمــا يتعلق بأحمد المحمد، ســرعان 

مــا تحــدث المحققــون الفرنســيون عن 
فرضيــة أن يكون الجواز الذي كان يحمله 
يعــود لجندي ســوري قتل فــي المعركة. 
وأشــار مصــدر آخر مقرب مــن التحقيق 
إلــى فرضية أن يكون من كميات جوازات 
عليهــا  اســتولى  التــي  البيضــاء  الســفر 
المتطرفون فــي الرقة ودير الزور. ولفت 
مصــدر مقرب من التحقيق إلى أن هاتين 
المدينتيــن الســوريتين تقعــان في قلب 
القطــاع الذي كان ينشــط فيــه خصوصاً 
الفرنســي البلجيكي عبــد الحميد أباعود 
أحد منفذي اعتداءات باريس الذي تمكن 

في األشهر السابقة لذلك من العودة خفية 
إلى أوروبا.

وكان أحمــد المحمــد ومحمــد المحمود 
قدمــا فــي الثالث مــن أكتوبــر الماضي 
جوازي الســفر إلى السلطات اليونانية في 
جزيرة ليروس فيما كانا مندسين بين 198 

مهاجراً هاربين من سوريا.
وفي الســادس من الشــهر نفسه صعد 
المجهوالن إلى مركب متوجه إلى بيريوس 
قبل االنتقال إلى الحــدود المقدونية من 

دون تفتيشــهما. ثــم عثر علــى أثر أحد 
الجوازيــن غداة ذلك في مخيم بريشــيفو 

في صربيا بين تسعة آالف مهاجر.
ثم في الثامن منه ســجل في توفارنيك 
شــرق كرواتيا البلد الذي قد يكون الرجل 
اســتقل فيه قطاراً في بوتوفو متوجهاً إلى 

المجر قبل أن يختفي.

قــال المتخصص في علــم اإلجرام الخاص 
الوثائق، كريستوف نودان: «خالفاً  بتزوير 
لما نعتقده من الســهل جداً الدخول إلى 

االتحاد األوروبــي والخروج منه من دون 
لفــت األنظار». مضيفــاً: «يمكــن اعتبار 
عمليات المراقبة عند دخول منطقة شنغن 

شبه معدومة».
وفــي أكتوبــر الماضــي تم فــي براغ 
توقيــف متطرف فــي الـــ25 متحدر من 
تروا شــرق فرنســا وذهب إلى سوريا في 
أكتوبــر 2012، كما أفــادت مصادر مقربة 
مــن الملف. وهــذا المتطــرف المتمرس 
الملقــب أبو حفصــة الذي يتوعــد كثيراً 
علــى شــبكات التواصــل االجتماعي، كان 
بحوزته جواز ســفر سويدياً صحيحاً. كانت 
الوثيقة تحمل اســم متطــرف آخر مولود 
فــي كوســوفو توجه قبل أشــهر عدة إلى 

سوريا بحسب المصدر.
وكان أبــو حفصة يعرف عبــد الحميد 
مقتنعون  الفرنسيون  والمحققون  أباعود، 
أنه عاد ســالكاً مســاراً معقداً لينتقل إلى 

الفعل، ربما تحت إمرة البلجيكي.
لكــن هــل أن أباعود الــذي رصد في 
اليونــان في ســبتمبر عاد هو نفســه إلى 
فرنســا بوثيقة كهذه؟ ترى أجهزة مكافحة 
اإلرهــاب أنه أصبح مفوضــاً لالعتداءات، 
«ينســق ويجند ويــدرب» ومكلفاً األمور 
«اللوجســتية لعودة المقاتلين إلى بلدهم 
األصلــي». وكان يشــرف علــى األرجــح 

بصفته هذه على الوثائق.
الذين  ويتعذر إثبات عــدد اإلرهابيين 
تمكنــوا مــن اســتخدام هذه الجــوازات 

للدخول إلى أوروبا تحت قيادة أباعود.
ويبــدو بحســب مصــادر مقربــة من 
ومحمــد  المحمــد  أحمــد  أن  التحقيــق 
المحمود ســافرا إلى ليروس مع مجموعة 
من نحو عشرة رجال من دون التمكن من 
تأكيــد ما إذا كان لدى هؤالء الرجال أيضاً 

نوايا ارتكاب أعمال عنف.

دخــل لبنان إجــازة األعياد، وســط حال 
من االنتظار لما ســيحمله العــام الجديد 
على مســار أزماته المتطاولة،فيما تتالحق 
الدعــوات إلــى الوحــدة والحــوار وملء 
الشــغور الرئاســي إلعــادة العمــل إلــى 
مؤّسســات الدولة، إال أنه، ومع بدء العد 
العكســي لنهاية 2015، تراجــع االهتمام 
بالشــأن السياسي، ولم تســّجل الساعات 
األخيــرة أّي حــراك يتصــل بحــّل األزمة 
الرئيسة، في ظّل غياب مستمّر ألّي مؤّشر 
يوحي بانتخــاب رئيس جمهوريــة قريباً، 
ما يشــي بترحيل كّل الملفــات إلى العام 
الجديــد الذي بــات محمال بــكل خيبات 

وفشل الذي ســبقه. أما التسوية اللبنانية، 
فأدخلــت على ما يبدو غرفة إنتظار العام 
الجديــد، و«لم تمْت»، وفــق ما تبين من 
كالم رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي 
أشــار إلــى أنها «ال تــزال حيــة»، وباتت 
المشكلة شأناً داخلياً والخارج ال يعارضها 
وتلقــى الدعم المطلوب من الســعودية، 
مشّدداً على أن المطلوب من جميع القوى 
معالجة هذا الملف واإلسراع في انتخاب 
رئيس للبــالد. وفي مجــال متصل، لفتت 
أوساط سياســية متابعة لمســار التسوية 
لـ«البيان» إلى أن بعض الجهات لجأت إلى 
أساليب جديدة الستمرار الفراغ الرئاسي، 

من بينها ربط اإلســتحقاق بالسلّة الكاملة 
وفي شــكل خاص قانــون اإلنتخاب الذي 
يدور في دوامة المراوحة من دون إحراز 

أّي تقّدم.
وفي ظّل هذا الجو الرمادي، دخلت البالد 
فعلياً في عطلة رأس السنة، وغادر الرئيس 
تمام ســالم وعــدد من الــوزراء والنواب 
بيــروت إلى الخارج، في ما يشــبه إجازة 
كاملــة ماعــدا اإلجــراءات الروتينية التي 
تتخذهــا القوى األمنيــة لحفظ األمن في 

رأس السنة الجديدة.
وفــي المحصلــة، شــلّت العطلــة الحركة 
الداخليــة، لكنهــا لــم تجّمــد المواقــف 

السياســية، وبقي السؤال معلّقاً ألجل غير 
مســّمى: هل هــي إلعــادة التموضعات، 
أمــام كل  األبــواب مفتوحــة  أم إلبقــاء 
اإلحتمــاالت؟. وذلــك، لكــون المواقــف 
والمحطــات التي شــهدتها األيام األخيرة 
مــن العام الجــاري إلتقــت جميعها على 
نقل «أثقال» هذا العام إلى العام المقبل، 
وسط خشية من أن يؤّدي تعطيل التسوية 
الرئاســية مجــّدداً إلى مزيد مــن التآكل 
فــي بنيــة الدولــة ومؤّسســاتها، وعودة 
اإلســتقطاب إلى الســاحة السياســية من 
دون أن تتمكّن القوى الوســطية الرافضة 
لإلســتقطاب بيــن 8 و14 آذار من تثبيت 

مســار المبــادرة الرئاســية التــي تبّناها 
الرئيس ســعد الحريــري ودعمها كل من 
الرئيس نبيه بــّري والنائب وليد جنبالط، 
وأيّدهــا ســّراً وعالنية البطريرك بشــارة 
الراعــي الذي تعّرض لهذا الســبب لحملة 
مــن «التيــار الوطني الحــر»، وصلت إلى 
حّد وصفه باإلصابة بـ«الزهايمر الروحي»، 
األمر الذي اضطّره إلى إصدار توضيح قال 
فيــه إنه يمّيز ما بين المبادرة والشــخص 
النائب ســليمان  المرّشــح للرئاســة «أي 

فرنجية».
وفي وقت لم يســّجل أّي تحرك سياســي 
عملــي في شــأن اإلســتحقاق الرئاســي، 

وتوقف الحديث عن المبادرة التي طرحها 
الرئيس الحريري في شــأن دعم ترشــيح 
النائب فرنجية لرئاســة الجمهورية، أشار 
رئيس مجلــس النواب نبيه بــري إلى أن 
تفعيــل العمل الحكومــي وانعقاد مجلس 
الــوزراء ســيكون محور اإلهتمــام األول 
مــع بدايــة العــام الجديد، الفتــاً إلى أن 
األولوية تبقى النتخاب الرئيس، ألّن «هذا 
اإلنتخاب، إذا حصل، يحّل كل المشكالت».

■ أمطار وغرق تهدد أنحاء عدة في أوروبا

■ جنود في أحد شوارع بروكسل تحسباً ألي تهديد إرهابي  |  أ.ب
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50
نظراً لفشل كل من أمطار الربيع وأمطار كيرميت الصيفية التي عادة 
ما تكون موثوقة، «تحدث اآلن أسوأ موجة جفاف في إثيوبيا منذ 50 

عاماً،» كما أشارت منظمة إنقاذ الطفولة في بيان لها. 
وتعتقــد األمــم المتحدة أن 15 مليون شــخص ســيعانون من نقص 
المــواد الغذائية فــي عام 2016، ومن غير المتوقع أن يبدأ موســم 

الحصاد القادم قبل شهر يونيو.



من االستخدامات المألوفة للؤلؤ الطبيعي، 
اســتعماله فــي صناعة القالئــد والخواتم 
واألقراط كزينة تتبختر بها نساء المجتمع 
الراقــي فــي المناســبات، وقــد أثبتــت 
البحوث التاريخية أن اللؤلؤ كرمز للجمال 
وشــيء ثمين، له وجود بارز في مقتنيات 
الحضارات القديمة، فعلى سبيل المثال ال 
الحصــر كانت إليزابيــث األولى تميل إلى 
ترصيع مالبســها به، أمــا كليوباترا فكانت 
تســحق اللؤلــؤ لتنعيم بشــرتها والحفاظ 

على نضارتها. 

في كتــاب «آللىء العمر»، أوضح حســن 
التاريــخ  كتــب  أن  الفــردان،  إبراهيــم 
والتراجــم ذكرت أخباراً كثيرة عن اللؤلؤ، 
كقصة استعمال كليوباترا لمسحوق اللؤلؤ 
للمحافظة على شــبابها ونعومة بشــرتها، 

وعــن لؤلؤتيهــا الكبيرتيــن، فقــد أذابت 
إحداهما بشــراب الخل بعد أن ســحقتها 

وشربته، ليكون أغلى شراباً في التاريخ. 

زاد نهم أوروبا القتناء اللؤلؤ واســتيراده 
أو االستيالء عليه في القرن الخامس عشر، 
وكانت الملكة إليزابيال، ملكة قشتالة ومن 
بعدها إسبانيا، تضفر شعرها بعقود اللؤلؤ، 
وأصبح ذلك الحقاً صرعة بين النســاء في 
ذلك العصــر، وقد مولــت الملكة الحملة 
الثالثة لكريســتوفر كولمبــس على العالم 
الجديد، بعد أن شــاهدت مــا عاد به من 

كنوز وتقارير مفصلة عن الكميات الهائلة 
من اللؤلؤ التي يملكها الســكان األصليون، 
واألعــداد الكبيرة من المحــار الموجودة 

بالقرب من ساحل فنزويال. 

أما الملكــة إليزابيث األولى، فقد اهتمت 
باللؤلؤ بشــكل كبير وكان ذلك يظهر جلياً 
فــي اللوحــات الفنية التــي تُظهر كميات 

اللؤلؤ التي كانت ترصع بها مالبسها. 

لقــد أكدت بعض النصــوص التي تتحدث 
عــن القــرن األول قبل الميــالد وما يليه 
من القرون على ظاهرة اســتعمال النساء 
والرجــال للؤلؤ، وقد ذكــر أحد المؤلفين 
الرومان الفيلسوف ســنيكا أن النساء في 
ذاك الوقــت كــن يفضلــن األقــراط ذات 

الثالث آللئ، الكبيرة والثمينة جداً. 

وفــي القــرن الرابع الميــالدي كان حكام 
اللؤلؤ  البيزنطية يستعملون  اإلمبراطورية 
بكثرة في تيجانهم، ويزخرفون مالبســهم 
بعــدد كبير مــن اللؤلــؤ الثميــن لتعزيز 
هيبتهــم، أمــا فــي القرون الوســطى في 
أوروبا، فقد كان األطباء يســتخدمونه في 

وصفاتهم الطبية بعد سحقه.  

حلة بهية تســتلهم أحــدث ابتكارات الفنــون والتصميم، وتغازل 
ثيم التراث وعبقه، اكتســت بها شوارع دبي وأرجاؤها ومعالمها، 
بــدءاً من يوم أمس، لترفل بها وتختال، بينما ترحب اإلمارة بزوار 
فعاليات مهرجان دبي للتسوق في دورته الحادية والعشرين (من 

1 يناير وحتى 1 فبراير 2016). 

30
العبــاءات العملية التي تناســب المرأة في العمــل والنهار، هي أكثر 
مــا ركزت عليه مصممة األزياء اإلماراتية هنادي البدو، في تشــكيلتها 
الجديدة التي ضمت نحو 30 قطعة. «اعتمدت فيها على الشكل العملي 

الذي يتناسب مع الطالبات والمرأة العاملة ويحقق لها الراحة».  

تجمع األرائك الجلدية بين الجمال والفخامة، 
وهي تعتبر من اللمسات الكالسيكية األنيقة 
الرائجة في تشــكيالت األثاث لهذا الموسم، 
فمهندســو الديكــور لم يبخلــوا بأفكارهم 
ومحاوالتهــم ابتــكار إكسســوارات خاصة، 

والتي مكنتهم من إدخال األرائك الجلدية 
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تســتمر فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي لهذا العام بأجواء تراثية 
مفعمة بعبق الماضي، وســط حضور وإقبــال جماهيري متميز، يعبر 
عن حب الجمهور وتعطشــهم لالطالع على تراث األجداد، خاصة وأن 
المهرجان يهدف إلى تسليط الضوء على اإلرث اإلماراتي، وعرض ثراء 
التقاليد، والتراث، والثقافة اإلماراتية، ومدى تنّوعها عبر طرق تثقيفية 
وتعليميــة تفاعليــة، حيث تم تمديــد المهرجان لمدة ثالثة أســابيع 

إضافية في منطقة الوثبة بأبوظبي.

اإليطالــي  الرحالــة  تحــدث 
الذي  الكتاب  فــي  ماركوبولو 
أعده عــن رحلته (إلِمليوني)، 
عــن ملك (ماالبــار) وذكر أن 
مكونة  كانت  الملك  مســبحة 
مــن اللؤلؤ الكبيــر والياقوت 
فــي  يســتعملها  كان  التــي 

طقوس خاصة.

الشــيخ  المنظمة لمهرجان  اللجنة  كرمت 
زايد التراثي، الــذي يحظى برعاية كريمة 
من صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيــان رئيــس الدولــة، حفظــه الله، 
وبدعم من صاحب الســمو الشيخ محمد 
بــن زايــد آل نهيــان ولي عهــد أبوظبي 
نائــب القائــد األعلى للقوات المســلحة، 
ومتابعة ســمو الشــيخ منصور بــن زايد 
آل نهيــان نائــب رئيس مجلــس الوزراء 
وزيــر شــؤون الرئاســة، 110 متطوعيــن 
من مبــادرة «تكاتف» التطوعيــة التابعة 
لمؤسســة اإلمــارات للشــباب، حيث قام 
محمد سيف النيادي، مدير عام المهرجان، 
التي  الكبيرة  بتكريمهم علــى جهودهــم 
بذلوها فــي المهرجان من خــالل تقديم 
لــزوار  واإلرشــاد  والمســاعدة  العــون 
المهرجان طيلة أيــام انعقاده في منطقة 

الوثبة بأبوظبي.

وعبــر المتطوعون في مبــادرة «تكاتف» 
عــن فرحتهم العارمة بهــذا التكريم الذي 
يعــد بمثابــة وســام فخر يضعونــه على 
أنهــم تطوعوا في  صدورهــم، وخصوصاً 
مهرجان الشــيخ زايد التراثي الذي يحمل 

اســم األب المؤسس المغفور له بإذن الله 
الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، طيب 
اللــه ثراه، خاصة والذي يعتبر إحدى أكبر 
التظاهرات التراثيــة التي تقام على أرض 

دولة اإلمارات العربية.
التطوعية  «تكاتف»  مبادرة  وســتعمل 

في دورات مهرجان الشــيخ زايد التراثي 
المقبلــة، علــى توفيــر أعــداد أكبــر من 
المتطوعيــن، خاصــة وأنه اســتقطب بين 
أجنحته التراثية األصيلة التي تعكس الهوية 
اإلماراتية الوطنية زواراً من كافة شــرائح 
المجتمع، ومن مختلــف دول العالم، من 

المواطنين والمقيمين والسياح.

وبــدوره عبــر أحمد البلوشــي مشــرف 
المتطوعيــن فــي مهرجــان الشــيخ زايد 
التراثي، عن شــكره وتقديــره إلى اللجنة 
المنظمــة على الجهد الجبــار الذي بذلته 
فــي نقل التــراث اإلماراتــي األصيل، من 
خالل أكبــر تظاهرة شــهدتها أرض دولة 
اإلمــارات، والتي عــززت الهوية الوطنية 
لدى المواطنين وعرفت أجيال المستقبل 
من خالل صور تثقيفيــة وتعليمية بتراث 
العربيــة، وأتاحت لهم  دولــة اإلمــارات 
التعــرف على الحضــارات المختلفة التي 

يحتضنها المهرجان بين أجنحته المختلفة، 
مشــيراً إلى أن اللجنة المنظمة للمهرجان 
وفــرت لجميــع المتطوعين فــي مبادرة 
«تكاتف» كافة سبل الراحة وكانت داعمة 

ومتابعة لهم على الدوام.

كما قام الشــيخ فيصل بن ســلطان بن 
سالم القاسمي، بزيارة إلى المهرجان، 
حيــث قام بجولة تفقديــة في «جناح 
ذاكــرة الوطن»، الــذي يعتبر من أبرز 
فعاليــات المهرجــان وبتنظيــم مــن 
األرشــيف الوطنــي، جال فيهــا على 
وأفالماً  الجناح وشــاهد صوراً  قاعات 
تاريخية حول مســيرة االتحــاد وبناء 
الدولــة والدور الذي لعبه المغفور له 
بإذن الله الشــيخ زايد بن ســلطان آل 
نهيان في تأســيس االتحاد، إضافة إلى 
وثائق قيمة تعكــس إنجازاته وأقواله 
بالتنمية والتعليم  الخالدة واهتمامــه 

والزراعــة والبيئــة والمــرأة والتراث 
واإلنسان.

توجه بعدها إلى األحياء التراثية المشاركة 
التــي تنظمها مؤسســة خليفة بن زايد آل 
نهيــان لألعمال اإلنســانية، والتــي تتنوع 
بيــن اإلماراتي، والســعودي، والبحريني، 
والمغربــي،  والمصــري،  والُعمانــي، 
والبوسني، واألفغاني، والصيني، والهندي، 
وتفقد طويالً الحي اإلماراتي الذي يعرض 
التقاليد والتراث والثقافة اإلماراتية ومدى 

تنوعها بطريقة تثقيفية تعليمية.
وتجول بعدها في جناح الفوعة للتمور، 
حيث تعّرف على أنــواع التمور التي تتم 
زراعتهــا وصناعتهــا في دولــة اإلمارات 
العربية المتحدة، واطلع الشيخ فيصل بن 
سلطان بن سالم القاسمي في ختام جولته 
الذي  الكالسيكية  الســيارات  على معرض 

تنظمه شركة الندكروزر اإلمارات. 

 فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي خالل جولة تفقدية في جناح ذاكرة الوطن تكريم أحد المتطوعين |   من المصدر 

الملكة إليزابيث األولى مع كميات كبيرة من اللؤلؤ |   ارشيفية 
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ترفد وجهة بوكس بارك، الوجهة الحضرية 
الجديد،  الحياة  المتميز لنمــط  والمفهوم 
رؤى وغايــات مهرجــان دبــي للتســوق 
الـ21، خاصة وأن شركة «مراس القابضة» 
تعمدت فيــه أن تســتوحي تصاميمه من 
الجامعــة  الحضريــة  التجديــد  مشــاريع 

مفاهيم التصاميم المعمارية الجديدة. 
الجديــدة 44 متجــراً  الوجهــة  وتشــمل 
ومطعمــاً ومقهى وعالمة تجارية ترفيهية، 
وهي بذلــك تجمع بين أرقــى المفاهيم 
المحلية والعالمية، لتلبي تطلعات ســكان 
دبي مــن المواطنيــن والوافديــن، ويعد 
بوكس بارك، الوجهــة الثالثة التي تطلقها 

شــركة مراس خالل أقل من عامين، وذلك 
عقــب إطــالق مشــروعيها الرائديــن: ذا 

بييتش وسيتي ووك.
ويقدم بوكــس بارك، الواقع على شــارع 
الوصــل، تجربــة متميــزة ألولئــك الذين 
يبحثــون عن نمط حيــاة مختلف وجديد 
فــي دبي، إذ يعد وجهــة حضرية جديدة، 
توفر مجموعة واسعة من تجارب التسوق 
الفريــدة، وخيارات المطاعــم التي جرى 
انتقاؤها خصيصــاً من أنحاء العالم، ضمن 
مفهوم عصــري يرضي كل أذواق ســكان 
اإلمارة.          دبي - البيان

■ أرقى الماركات العالمية وأحدث التجارب السياحية ضمن المشروع 

حلــة بهيــة تســتلهم أحدث ابتــكارات 
الفنــون والتصميم، وتغــازل ثيم التراث 
وعبقه، اكتست بها شوارع دبي وأرجاؤها 
ومعالمهــا، بــدءاً من يوم أمــس، لترفل 
بهــا وتختال، بينما ترحــب اإلمارة بزوار 
فعاليات مهرجان دبي للتسوق في دورته 
الحادية والعشــرين (من 1يناير وحتى 1 

فبراير2016). 
وبدت نقطــة التفرد األبــرز في هذا 
الصــدد، بابتــكارات جاذبــة ورمزيــات 
جماليــة معبرة تخاطب عقــول وقلوب 
الــزوار فــي آن، لتشــكل لهــم مناخات 
متعة خاصة بشــتى فعاليــات المهرجان، 
وفي تجوالهــم بالمدينة بينمــا يتابعون 
برامجــه، إذ حيــث ازدانــت الطرقــات 
بتصاميــم وإنارات  الرئيســة  والمعالــم 
مزركشة وأعالم والفتات صيغت بأشكال 
الفتة، يحمل بعضها شــعار مهرجان دبي 
العــام الجديد  للتســوق، الذي يســتهل 
بأنشــطة متنوعــة اســتهلت يــوم أمس 
لتســتمر على مــدار 32 يومــاً، ممهورة 
ومطعمة بألوان التشويق والترفيه، وأيضاً 

التسوق المقترن بالمكافآت.

وفي موازاة ذلك، لم تغفل مؤسسة دبي 
للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسســات 

دائــرة الســياحة والتســويق التجــاري، 
والجهــة المنظمة للحدث، عــن التركيز 
العامة  الشــوارع والمرافق  على إكساب 
في دبي ملمحاً جمالياً يعبر عن حميمية 
المهرجــان  بــزوار  الحفــاوة والتأهيــل 
القادميــن مــن مختلف مناطــق العالم، 

مراعية فــي الخصوص التجديد والتطوير 
في أشكال وهيئة الزينة لتعكس وتحكي 
مــدى نمو وارتقــاء مضاميــن مهرجانها 
وتطوره، وكذلك لتجســد معاني شــعار 
حملته التسويقية، التي تحمل هذا العام 
اســم «مهرجان دبي.. يهديــك الروائع»، 

حيث امتألت شوارع المدينة بمجسمات 
لحقائب تســوق وصناديق وعلب هدايا، 
تعلوها رســومات للعائلــة لونت بألوان 
شعار المهرجان، وهي: األخضر واألحمر، 
فيما جــاءت الصناديق لتعبر عن الروائع 
األربــع، التي تتخلل هــذه الدورة، وهي 

روائع الجمال والموضة واألزياء والعطور 
والذهب والمجوهرات. 

تتوزع زينة المدينة، التي تتضمن إنارات 
والفتــات، علــى العديــد مــن المناطق 

الحيويــة والشــوارع الرئيســة في دبي، 
مثل: شــارع الشــيخ زايــد، منطقة مركز 
دبي التجاري العالمي، أمام مباني المطار 
1 و2 و3، شــارع الرقة، شارع آل مكتوم، 
شــارع الشيخ راشــد، شــارع الثاني من 
ديســمبر، شــارع الخيل، مداخــل مدينة 

تشــبع جوانــب التحديــث والتطويــر في 
مدينة دبي، بمشروعاتها المتميزة، وقدرتها 
علــى حصــد الريادة فــي شــتى الميادين، 
احتياجات زوار الدورة الحادية والعشــرين 
لـ«دبــي للتســوق»، الجماليــة والحياتيــة 
والترفيهيــة المتنوعــة، إذ تتيــح لهم دبي، 
بفضــل مقوماتها الســياحية والثقافية، باقة 
من منافذ وخيارات المتعة، ذلك مع افتتاح 
مجموعة من المواقع والوجهات الســياحية 
والترفيهية ومراكز التسوق الجديدة، تضاف 
إلى قائمــة الوجهات الســياحية المعروفة 
والمتميزة في المدينة، التي جعلت المدينة 

وجهة سياحية عالمية بامتياز. 
واعتنــى المركز اإلعالمي في مؤسســة 
بتوفيــر  والتجزئــة،  للمهرجانــات  دبــي 
معلومــات وافية للزوار، حــول أهم وأبرز 
هذه الوجهات، التي يمكن للسائح والمقيم 
ارتيادهــا في هــذا الموســم، بهدف منحه 
المزيد من التجارب المميزة، وزيادة متعة 
الســياحة والترفيه والتســوق فــي مدينة 
المهرجانــات والفعاليــات، وتوفير األجواء 

له، لالستمتاع بتجربة ال تنسى.

تمد حديقة «دبي المتوهجة»، أول حديقة 
للترفيه والتعليــم من نوعها، التي افتتحتها 
بلدية دبــي، أخيراً، زوار المهرجان ومدينة 

دبي، بترفيه ثقافي يحمل رمزيات ومعاني 
غاية في القيمة، إذ إنها، وإلى جانب كونها 
متفردة في رونقها، تحمل رسالة اجتماعية 
في خفض االنبعاثــات الكربونية، والحفاظ 
علــى العالم عبــر  إعادة التدويــر، لتقدم 
تجــارب متنوعــة «فنون في النهــار وتألق 
في الليل». وبلغت تكلفة إنشــائها نحو 30 

مليون درهم.
واســتلهمت أفكار الحديقة من عجائب 
الدنيا..وسيدخل المشروع موسوعة غينيس 
لألرقام القياســية، من خالل جامع الشــيخ 
زايــد الكبيــر المصنــوع مــن البورســالن 
بـــ90 ألف قطعة من األكــواب، والمالعق، 
وصحون البورسالن، وبرج خليفة المصنوع 
من 330 ألف قارورة زجاج مملوءة بالماء 

الملون، وبطول 12 متراً.

وتعزز آفــاق اإلنجــاز الجديــد لمجموعة 
«ماجد الفطيم»، المتمثل باكتمال توســعة 
وتطويــر مول اإلمارات بكلفة مليار درهم، 
علــى مســاحة تبلــغ 36 ألف متــر مربع، 
مــن تنــوع مروحــة الخيارات التســويقية 
والترفيهية في مهرجان دبي للتسوق (21)، 
إذ أسهمت توسعة المول في إضافة عالمات 
تجارية عالمية جديدة، تدخل للمرة األولى 

إلى الدولة. 

وفي الســياق، تشكل عملية افتتاح مساحة 

فســتيفال ســكوير الجديــدة كليــاً أمــام 
للسياحة ولمهرجان  الجمهور، رافداً جديداً 
التســوق في دبــي، إذ يعد هــذا االفتتاح 
الخطوة األولى في مســيرة حافلة ستشهد 
تحول المول، بحيث يصبــح الوجهة األبرز 
بامتياز للتسّوق والتســلية والترفه وارتياد 

المطاعم والمقاهي عالمية المستوى.
وكذلك االمر بالنســبة الفتتاح مجموعة 
ماجد الفطيم، مطلع شهر سبتمبر الماضي، 

سيتي سنتر معيصم.

 وســتكون التوسعة الجديدة لسوق التنين، 
إضافة نوعية لهذا المشروع الرائع، وتقوية 
وتنويعــاً لخيــارات الترفيه والتســوق في 
مهرجان دبي للتسوق، إذ يستقطب جمهوراً 
كبيراً من المتسوقين ،ويمنحهم المزيد من 
الخيارات مع وجود محالت تجارية جديدة، 
ومرافق متنوعة.  وهو ما ينطبق أيضاً، على 
فنــدق باالتزو فيرساتشــي، المفتتح أخيراً، 
وهــو يقع على مقربة من خور دبي، وعلى 
بعد دقائق قليلة مــن المطار وبرج خليفة 

ووسط المدينة.

كما شــهدت دبي، أخيراً، تدشــين المرحلة 
األولى من مشــروع الحبتور ســيتي، وهو 
مــا يضيــف الكثير إلــى مضاميــن الترفيه 
والتســوق فيها، ويرفد بالتالــي المهرجان. 
ووصف المشروع بأنه األضخم سياحياً في 
العالــم، وبلغــت كلفته 11 مليــار درهم، 
ويشــيد على مساحة تزيد على 8.5 ماليين 
قدم مربعة، وسيشــكل عند افتتاح مرحلته 
األخيرة، مدينة سياحية متكاملة هي األولى 

من نوعها في الشرق األوسط والعالم. 

■ مشاهد أخاذة لمعالم المدينة شكلتها زينة بديعة الرونق  |  من المصدر

■ «دبي المتوهجة».. ترفيه وعلوم وثقافة  |  أرشيفية 

تضفــي حديقة الفراشــات في دبي ملمحاً جماليــاً ترفيهياً خاصاً، 
يســند رؤى المهرجــان. إذ إنهــا افتتحت العــام الفائت.  وتمثل 
معرضاً أللوان وأنواع الفراشــات، حيــث اجتمعت فيها أكثر من 
15 ألف فراشــة من  أنحاء العالــم، بجانب 120 نوعاً من الورود 
والنباتات الطبيعية، التي تخفي بين ثناياها 26 نوعاً من الفراشات 
الفريــدة .وتعــّد الحديقة، التي تقع في «دبــي الند» قرب حديقة 
الزهــور، أكبر حديقة مغطاة من هذا النوع.. وتحتوي أماكن معينة 
لتغذية الفراشــات..وتمكن الزائر من معرفة دورة حياة الفراشات، 

ومراحل تحولها. 
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عشــاق الجمال على موعــد لإلطالع على 
أحدث الصيحات العالميــة لعالم الجمال 
وأبــرز المســتجدات فــي نمــط الحيــاة 
العصري، خــالل مهرجان دبي للتســوق، 
حيث استطاع المهرجان بسمعته العالمية 
العالمية،  التسوق  كأحد أفضل مهرجانات 
اســتقطاب الحدث العالمي «بيوتي كون» 
للمرة األولى في الشــرق األوسط، ضمن 
فعاليات روائع الجمال خالل الفترة من 2 

حتى 8 يناير. 
ويعــد بيوتي كــون أكبر مجتمــع رقمي، 
المؤثرة  والشــخصيات  المدونين  يجمــع 
التجاريــة  والعالمــات  والمشــاهير 

والمصممين وعشــاق الجمــال، من كافة 
التواصــل  عبــر وســائط  العالــم  أنحــاء 
لتبادل  اإللكتروني،  والموقــع  اإلجتماعي 
الخبرات وكل ما يتعلق بالجمال وإنشــاء 

المحتوى على اختالف ثقافاتهم. 
وتعــد واحة الجمــال من أبــرز فعاليات 
روائــع الجمال التي تســتمر من 1 إلى 7 
يناير. وهي واحدة من أربع روائع أخرى: 
روائــع الذهــب والمجوهــرات وروائــع 

الموضة واألزياء وروائع العطور.
وقال مــوج ماهــدارا، المديــر التنفيذي 
لبيوتــي كون:إن بيوتي كون مفهوم مبتكر 
وموجه للفئة العمرية 24-16 عاما للفتيات 

اليافعــات. ونحــن نشــعر بالفخــر بإلهام 
وتشــجيع الجمهور على اتبــاع أحالمهم.. 
وسعداء أيضا بأن نكون جزءا من فعاليات 
المجال  للتســوق، وإتاحــة  مهرجان دبي 
أمــام الــزوار الختبار تجربــة بيوتي كون 

في دبي.
وقال جوش لوسيدو، مدير الشؤون المالية 
والعمليــات: بيوتي كــون مجتمع عالمي 
يحتفل بكل ما يتعلق بالجمال والشــغف 
نحو أسلوب الحياة العصري، ونحن سعداء 
بالمشــاركة فــي مهرجان دبي للتســوق، 
المنصة األمثل التي نلتقي عبرها بمتابعينا 
في الشرق األوسط.          دبي - البيان
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■ ريادة تسجلها دبي بالمنطقة مع احتضان هذا الحدث في المهرجان

 توقعــات بمبيعــات قياســية يؤكــد 
مسؤولو أشهر الماركات العالمية، أنها 
ســتتحقق لهم مع فعاليات المهرجان. 
ومــن بين ذلك المــاركات المهمة في 
مجال االزياء والموضة، خاصة في ظل 
االهميــة الكبيرة التي باتــت تحوزها 
دبي فــي الخصوص.. كما ان المهرجان 
يولي هذا الجانب كبير العناية انطالقا 
مــن اعتبــار ان دبي أصبحــت عاصمة 
األزياء والموضة في المنطقة، وتحتضن 
أرقى العالمــات التجارية. وهكذا فإن 
( دبــي للتســوق) في دورتــه الحادية 
الضوء على عدة  والعشــرين، يســلط 
فعاليات يســتهدف معها هذا القطاع. 
واوضحــت مصادر عاملة فــي القطاع 
تفاؤلها بتسجيل مســتويات نمو قوية 
وزيــادة في المبيعات وأعــداد الزوار 
خــالل الــدورة الحاديــة والعشــرين 
لمهرجان دبي للتسوق، وتحقيق نسب 
عالية تضاهي أو تفوق السنة الماضية. 
وفي هذا السياق، قال سيمون كوبر، 
بالتزامن  رئيس ســنتر بوينت: «نطلق 
مــع مهرجان دبــي للتســوق، عروض 

تخفيضــات الشــتاء فــي كافــة متاجر 
ســنتربوينت هذا العام، حيث سيتمتع 
المتســوقون بخصومــات مذهلة تصل 

إلى %60 على عالماتهم المفضلة».
وعّلــق روبان شــانموغراجا، المدير 
العــام لمحــالت بيبــي شــوب: «يعد 
مهرجان دبي للتسوق إحدى الفعاليات 
األساســية بالنســبة لنا، حيــث تتوافد 
أعــداد هائلة من الســياح إلى اإلمارة، 
بهــدف قضاء عطلــة متميــزة والقيام 
الــدورة فإننا  بالتســوق. وخالل هذه 
سنسجل حضوراً قوياً في مهرجان دبي 
للتســوق أكثــر مــن أي وقــت مضى، 
وســنقدم عروضاً اســتثنائية تصل إلى 
%60 علــى تشــكيلة منتجاتنــا. ونحن 
نتوقــع زيــادة إيجابية فــي المبيعات 
تصل إلى %10 مقارنة بالعام الماضي، 
وإنه ألمــر مذهل تحقيــق ذلك خالل 

شهر واحد».
ويقــول شــيفام جويــال، الرئيــس 
التنفيذي للعمليات لدى سبورتس وان: 
يعــد مهرجان دبي للتســوق أحد أهم 
محركات النمو لمحالت سبورتس وان، 
ونحن نتوقع أن يقدم لنا انطالقة قوية 

للعام 2016.
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دبي من جهة الشــارقة وأبوظبي، جســر 
القرهود، جســر آل مكتوم، شارع الرباط، 
قرية الشــحن، برج الساعة وزعبيل، دوار 
الســطوة، منطقة الســيف وقرية التراث، 
ســوق الذهب وســوق الفهيــدي، الراس، 
شــارع االتحاد، مدينة دبــي لإلعالم، أمام 

مول اإلمــارات، إضافة إلى أنــواع الزينة 
المختلفــة علــى العديد من األشــجار في 

مناطق كثيرة. 

ويعود نهــج الزينة الخاصــة للمدينة في 

مناســبة مهرجان دبي للتسوق، المتناغمة 
مع روحيتــه، إلى مرحلــة بداية تنظيمه، 
للمــرة األولــى، ذلك خالل العــام 1996، 
حيث جاءت، وتســتمر هكذا، لتبدي تميز 
ولتنشــر  والترفيهية،  االحتفالية  األجــواء 
مظاهــر الفرح في قلوب ســكان المدينة 

وزوارهــا على حد ســواء. وفي الســياق، 
فــإن القائمين على المهرجان يتفننون في 
وضع وتصاميم هــذه الزينة في المدينة، 
ويختــارون أيقونــات وإضــاءات جذابــة 
للغايــة، تجعل من دبي كلها مدينة للفرح 

والترفيه والبهجة.

 3 عروض متفردة في «دبي للتســوق»، 
ال تتشابه إال من حيث اختالف الصيحات 
التي تعرضها للمرة األولى محلياً وعربياً، 
واإلبداع الذي يلــف كل عرض، وعناصر 
اإلبهار التي تبهر األلباب وتلهم الجمهور، 
ولعل ذلك ما يــروي ظمأ صناع الموضة 
وعشــاق األناقة، السيما وانهم ال يبحثون 
عــن جديــد المالبــس واإلكسســوارات 
والشــعر والمكياج واإلطالالت المميزة، 
بقدر ما يطمحون إلى االستمتاع بتجربة 
بصرية متكاملــة، ولعل تقديم المهرجان 
فــي دورتــه 21 عــروض أزيــاء نوعية، 
يعكس المكانة الرائــدة والمتقدمة التي 
وصلــت إليها دبي بيــن عواصم الموضة 

العالمية. 

عرض األزياء الموســيقي بدبي مول في 
15 ينايــر، موضــة على إيقــاع األغنيات 
أومــي،  الجمايكــي  للمغنــي  الصاخبــة 
البالــغ من العمر ثمانية وعشــرين عاماً، 
والذي بدأ مشــواره الفني منذ نحو عشر 
ســنوات من خالل أغــان صيفية خفيفة 
ثم أثرى مســيرته الفنيــة بأغنيات أكثر 

تأثيراً واســتقطاباً لشــريحة واســعة من 
المراهقين والشباب حول العالم. 

والمثير في عرض األزياء الموســيقي، 
أن العارضات ســيتبخترن أمام الجمهور 
على المسرح بجديد دور األزياء العالمية 
الشــرق  مــن  المصمميــن  وإبداعــات 
والغــرب، مــا ســيعزز حماســة األجواء 

وجاذبيــة الثنائي «األناقة والموســيقى» 
في «دبي للتسوق». 

وفــي 17 يناير، وللمــرة األولى، تحتضن 
حلبــة دبــي للتزلج في دبي مــول، التي 
تعــد أهم مركز ترفيهي وأول حلبة تزلج 

مغلقة فــي اإلمــارة، عرض أزيــاء على 
الجليــد، وجرى، من أجل هــذا العرض، 
تدريب حســناوات علــى منصات األزياء 
على التزلج جيــداً، خاصة وان ظهورهن 
بأحــدث صيحات  التزلــج  علــى حلبــة 
الموضة يتزامن مع سقوط ثلوج حقيقية، 
مــا يمنــح العــرض أبعــاداً من الســحر 

والجمال والرومانسية. فليس من السهل 
عــرض أزياء في أجــواء بــاردة وارتداء 
أحذية تزلــج، ولكن فكرة هــذا العرض 
ســُيكتب لها النجاح، لعدة أسباب، ومن 
بينهــا أن حلبة دبي للتزلــج على الجليد 
مفتوحــة للعموم وتشــكل عامل جذب 
لشريحة واسعة من الجمهور، إلى جانب 

أن حلبة دبي للتزلج تقع في بيئة منظّمة 
حرارياً، ومصممة وفق المعايير األولمبية 
العالميــة، مــا جعلها مؤهلة الســتضافة 
فعاليات متنوعة، مثل مســابقات التزلج 
على الجليد ومباريات الهوكي والحفالت 

الموسيقية الحية. 

أمــا عرض األزيــاء المتجول فــي الهواء 
الطلــق، فلن يكون إال على قدر كبير من 
اإلبداع والتميز أيضاً، وتكمن أهميته في 
كونه متنقالً بين ثالثة أماكن، إذ يقام 18 
ينايــر في منطقة الفهيدي، و23 يناير في 
إعمار برج بالزا، و25 يناير في مينا بازار. 
ويقدم العــرض المتجول أحدث خطوط 
الموضة وأبرز التصاميم األوسع انتشاراً. 
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 “ ”
 “ “
“ إلى جانب عــروض األزياء ”

متاجــر  تزخــر  الرئيســية، 
عروض  من  بكثير  التجزئة، 
األزياء المصغــرة الداخلية 
داخــل المتاجــر، فضالً عن 
المجموعــات  عــروض 
عن  والكشــف  الجديــدة، 
أســرار المنتجــات، وورش 
بتحســين  الخاصة  العمــل 
المظهــر، والحديــث عــن 

أحدث اتجاهات الموضة.



مجموعة من إكسسوارات الديكور الداخلي 
يقدمها متجر «برغندي ديزاينز»، مستوحاة 
من العصور المعمارية الساحرة السابقة 
في إيــران، تجعل منزلــك أكثر رحابة 
ودفئــاً هذا الشــتاء، فمصبــاح الفخار 
المزيــن بزخــارف ظليــة متداخلة ذات 
ألــوان عصريــة كاألزرق الملكي المختلط 
بالبيــج الراقــي يضفــي لمســة أناقة على 

المكان، واللون المشــرق لقطعة األثاث من 
خشب السنديان بطريقة الريترو تالئم المنزل 
العصــري، والتــي يمكنها أن تكســب المنزل 

أجواًء أكثر حيوية. 
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تجمع األرائك الجلدية بين الجمال والفخامة، 
وهي تعتبر من اللمسات الكالسيكية األنيقة 
الرائجة في تشــكيالت األثاث لهذا الموسم، 
فمهندســو الديكور لــم يبخلــوا بأفكارهم 
ومحاوالتهــم ابتــكار إكسســوارات خاصة، 
والتــي مكنتهم من إدخــال األرائك الجلدية 
المريحــة إلى حضن البيــت لتذكرنا بدفئه، 
األمــر الذي أكســب غــرف المعيشــة بكل 
فضاءاتها رفاهية خاصة. خالل هذا الموســم 
قدم خبراء التصميم في مفروشات الحذيفة 
تشكيلة جديدة ومبتكرة تميزت بتصاميمها 
الهندســية وألوانها النابضــة بالحياة، لتخرج 
بذلــك عــن اإلطــار التقليــدي مــن خالل 
محاكاة التصميم لطبيعة موســم الشتاء، وما 
يتطلبــه من عناصــر دافئــة، معتمدين في 
بعض التشــكيالت على األلوان الهادئة، وفي 
أخرى علــى األلوان القويــة والمثيرة، وهو 
ما يتيــح الفرصــة لترتيب غرف المعيشــة 
بطريقة جميلــة، تتوافق في الوقت نفســه 
مع متطلبــات الباحثين عن األناقة المنزلية، 

والراحة واالسترخاء. 
إلحــداث التــوازن فــي محيــط غــرف 
المعيشــة، يمكــن أن يكون عبر اســتغالل 
المســاحات المتاحــة فيهــا والتــي يمكــن 
االستفادة منها، من خالل توزيع قطع األثاث 
بطريقــة حيوية، وهــو ما تضمنه تشــكيلة 
«ماكســين» بتصميمها الهندسي األنيق الذي 
يشــبه قطع القرميد ذات األلوان المشــرقة 
التــي تمنح غرف المعيشــة أجــواء حيوية، 
ويمكن إضافة بعض اإلكسســوارات ليكتمل 
المظهــر العام بلمســة مرحة، فيمــا تعتبر 
تشــكيلة «ميرلنــدا» وهي األريكــة البيضاء 
اللينــة المصنوعة من الجلــد الفاخر، إضافة 
مثاليــة للمنــزل خاصــة فــي المســاحات 
الصغيرة، بينما تجمع تشــكيلة «ماجدالينا» 

بين الجلد الفاخر واأللوان الكالسيكية. 
نــادرة الخضــري مهندســة الديكور في 
مفروشــات الحذيفــة، أكــدت أن األثــاث 
الجلدي هــو األفضل لغرف المعيشــة، فهو 
ال يحتــاج إلى عناية خاصــة ويمكن تنظيفه 
بقطعــة قماش بيضاء نظيفة، تبلل بالســائل 
البخاخ المخصص للجلــد، ثم يبدأ التنظيف 
بلطف لتخليــص الجلد من الغبــار، ويمكن 
اعتماد هذه الطريقة مرة واحدة أســبوعياً، 
وتقــول: «يجب أال ننســى مــدى ما تحققه 
نباتــات الزينــة الداخلية مــن مظهر ناجح، 
فهــي تضفي علــى المنزل جواً مــن البهجة 

والحيوية».

جمال المائدة ال يكتمل من دون األطباق 
الغنيــة  األنيقــة  واألكــواب  المزخرفــة 
المزركشــة باأللوان، اخترنا من زارا هوم 
تصميما عصريا وجذابا من أدوات المائدة 
يتميز بالجمال والبســاطة والتي تناســب 

حفالت العشاء األسرية.

يفضــل وضع المرآة الكبيــرة عند مدخل 
المنزل للنظر فيها قبل الخروج مباشــرة، 
ولذا ننصح بضرورة االنتباه إلى أن يكون 
إطارها وزخارفها مناسبة مع كل ما يحيط 
بها، مع مراعــاة أال توضع بطريقة تعكس 
صورة الباب وهو مغلق فتعطي اإلحساس 

بضيق المكان.

متجــر  مــن  عصريــة  طــاوالت 
«برغندي ديزاينز»، بساطة التصميم 

بها ســمحت لتكون متعددة االســتخدام 
في أركان وغرف وزوايا المنزل بحســب 
أحجامهــا، فهــي تجمع بين فــن وفخامة 
التصميم الكالســيكي واألسلوب العصري 

المالئم لكل منزل.
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ملطف للشــعر من «ريتريد» 
الالزمــة،  المعالجــة  يوّفــر 
ليعود الشعر لحالته الطبيعية 
والقويّــة، كونــه يجمــع بين 
والبروتين  البحرية،  األعشاب 
الصويا ومزيج من  من حليب 

الزيوت.

طــالء أظافر بلون جــذاب من «مكياجي» 
يتميز بأنه طويل األمد، ما يجعله يدوم لـ 

6 أيام من دون تغيير.

كريــم لليدين من «أيزنبــرغ» يتكون من 
مواد طبيعية تســاهم في تنشيط وظائف 
الجلــد، للوصول إلى بشــرة صحية أصغر 

سناً.

العباءات العملية التي تناســب المرأة 
في العمــل والنهار، هي أكثر ما ركزت 
عليه مصممــة األزياء اإلماراتية هنادي 
التي  البدو، فــي تشــكيلتها الجديــدة 
ضمت نحــو 30 قطعة. هنادي قالت لـ 
«البيان»: «اعتمدت على الشكل العملي 
الذي يتناســب مع الطالبــات والمرأة 
العاملة ويحقق لها الراحة، ومنها ما هو 
على شــكل قمصان، كمــا طرحت أيضاً 
مجموعة من الجالبيــات العملية، التي 
تناسب المرأة خالل زياراتها النهارية أو 
حتى أثناء استقبالها للضيوف». هنادي 
أشــارت إلى أنها لم تحــرر العباءة من 
لونها األســود، رغم وجــود الكثير من 
المصممات اللواتــي يتجهن نحو طرح 
عبــاءات بألوان مختلفــة». وأوضحت: 
«اكتفيــت بوضــع بعــض المســاحات 
اللونية منها المشــجرة، كما استخدمت 
ألوانــاً هادئة مثل «البيبي روز» والبيج 
والمارون، وهي ألــوان ال تلفت النظر 
كثيراً كون العباءة مصممة لالســتخدام 
النهاري، مؤكدة أن األســود يظل ملك 
األلوان ولديه القدرة على إخفاء عيوب 

الجسم، في حال وجودها.

فقالــت:  للخامــات  بالنســبة  أمــا 
«استخدمت قماشــاً يعرف تجارياً باسم 
العباءة  «إنترنت»، ليتناســب مع فكرة 
العملية، بينما استخدمت الكريب الناعم 
في الجالبيات، وأدخلت فيها الشــرائط 
بطريقة هندسية». وأضافت:«استخدمت 
الخفيــف،  األســود  الدانتيــل  أيضــاً 
موديل  وأدخلــت  المنقط،  والشــيفون 
القبــة ألمنــح القطعة الطابــع العملي، 
معتمــدة في ذلــك على قصــة واحدة 
وتابعت:«بالنسبة  للعباءات».  بالنســبة 

للجالبيات اســتخدمت القصــة األردنية 
التي تأخذ شــكل الجسم من فوق، ومن 
ثم تأخذ القصة الفرنســية»، مشيرة إلى 
أن المــزج بين الثقافات طريقة تميزها. 
وقالت:«ســاعدني في ذلك أن الموضة 
أصبحــت عالميــة أكثــر مــن أي وقت 

مضى، وفيها الكثير من التداخل». 
هنادي أشــارت إلى أنها تعمل حالياً 
علــى تصميم عباءات لألعــراس، والتي 
ستكون كالمعطف القصير لتتناسب مع 
طبيعة الفســتان الذي ترتديــه المرأة. 
المرأة  تخلص  القصيرة  وقالت:«العباءة 
مــن حالة االرتباك أثنــاء خلعها العباءة 
عنــد حضورهــا لألعــراس والحفالت». 
وأوضحــت أنها تواكب ألــوان الموضة 
العالمية التي تســتخدمها في الجالبيات 

أو تدخلها بمساحات قليلة بالعباءات.

ن «ريتريد»
الالزمــة،  
ته الطبيعية
يجمــع بين
والبروتين  
 ومزيج من

ــطــالء
يتميز
6 أيام

حقيبة كالســيكية مــن تشــكيلة «كيرت 
جيجــر»، تتميــز بلونها األحمــر الجذاب، 

وتأثيرات جلد التمساح.

حقيبة يد صغيرة مــن «النفان» بطبعات 
رقمية مســطّحة بشكل حذاء بكعب عاٍل، 
ما يضفي نوعاً من الروح العصرية المرحة.

ســاعة من «فيليب ستاين» تتميز بمزجها 
بين لوحتي الوقت ولونها الفضي والذهبي 

ما يجعلها تتالءم مع مختلف األلوان.

 LE) عطــر «التوكســيدو» مــن مجموعة
VESTIAIRE DES PARFUMS)، التي 
دمجت مع (YSL Beauté ) ويتميز بأريج 
العنبــر المحاط بالغمــوض، ليولد جاذبية 

طاغية.

 طقم ألماس من «أمواج» يتألف من عقد 
األلماس األبيض يتوســطها حجر الياقوت، 
وأقراط، وخاتم، ويناسب الطقم الحفالت 

الفخمة.

حقيبــة يد من «إيكو» مصنوعة من الجلد 
الناعــم الخفيف بمظهر كالســيكي أنيق، 
بلونهــا األصفر الخردلــي الذي يمنح نوعاً 

من اإلطاللة العصرية.

■ هنادي البدو

عطر ديفيدوف اجير بليند من «ديفيدوف 
بلينــد»، والــذي يــزاوج بيــن الثقافتين 
الغربية والشــرقية، من خالل مادة العود، 

إلى جانب نكهات أخرى.

حقيبة يد
رقمية مس
ما يضفي ن

حقيبة كتف من «فيوريللي» من مجموعة 
لتناســب  العصــري،  بتصميمهــا  تتميــز 

االستخدام اليومي.
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يواجــه وليام فريدريــك دي كليرك، آخر 
رئيــس أبيض لجنــوب أفريقيــا، نداءات 
لتجريده من جائزة نوبل للسالم التي كان 
قــد فاز بها مناصفة مع المناضل األفريقي 
نلســون مانديال عام 1993، وذلك بعد أن 
كتــب مقاالً في صحيفة «التايمز» اللندنية 
ينتقــد فيه حملــة عالمية إلزاحــة تمثال 
للمســتعمر سيســيل رودس مــن إحدى 

كليات جامعة أكسفورد.
وقالــت صحيفة «التايمــز» إن دي كليرك 
هاجم ما أســماه بحماقة الحركة الطالبية 
«رودس ينبغي أن يســقط»، وقال إنه من 
المؤسف أن الحملة المناهضة لالستعماري 

المعروف قد انتشــرت من جنوب أفريقيا 
إلــى بريطانيا، وكتب يقول: «إن شــعبي 
من األفريكانر لديهم ســبب أكثر وجاهة 
يدعوهــم لكراهية رودس من أي شــعب 
آخــر، وقد كان مهندس حرب البوير، التي 

كان لها تأثير كارثي على شعبنا».
وبعــد نجاح طلبة جامعــة كيب تاون في 
إزاحــة تمثال رودس مــن حرم جامعتهم، 
تكتســب حركة مناظرة فــي كلية أوريل 
بجامعة أكســفورد قوة دفع كبيرة إلزاحة 

التمثال الموجود في الكلية أيضاً. 
ويتصدر لقيادة قسم أكسفورد من حركة 
الطالبيــة  يســقط»  أن  ينبغــي  «رودس 

الباحــث نيتــو كوزو كوابــي الذي وصف 
رودس بأنــه: «عنصري وقاتل مجنون كان 

سيئاً تماماً مثل هتلر».
وأعــرب الكثيــر من المنتميــن إلى هذه 
الحركــة الطالبية عــن اعتقادهم بأن دي 
كليــرك ينبغي أن يجرد مــن جائزة نوبل 

ويعاد تقديم الجائزة لمانديال وحده.
وكان نيتــو كــوزو كوابــي قــد ســبق له 
اإلعــراب عــن اختالفه عــن مانديال الذي 
ذهــب إلى القــول إن النصــب التذكاري 
لرودس في دير ويســتمنتر آبي ينبغي أن 
يتــرك كما هو كتــذكار للتعلم من أخطاء 
الماضــي. وقال كوابــي: «إن مانديال ليس 

زعيماً تســلم الشــعوب األفريقية بكل ما 
يقولــه، وإنمــا ينبغي الحكم علــى آرائه 
ومــدى دقتها من خــالل التجربة العملية 
والواقع المعــاش في مختلف دول القارة 

السمراء».

كثفــت غريــس موغابي، زوجــة روبرت 
موغابــي رئيس زيمبابــوي، جهودها على 
صعيد غير رسمي لشــغل منصب زوجها، 
وذلك عبر سلسلة من التجمعات السياسية 
الحاشــدة، لم تتردد في أحدثها عهداً في 
ارتــداء ثوب طبعت عليــه صورة زوجها، 
وأكملتــه بوضع قوس أخضر في شــعرها، 
وهو رمز حزب «زانــو» الذي ينتمي إليه 
زوجهــا، وذلــك فــي الوقت الــذي تزايد 
عشــقها لعالم الموضة واألزيــاء إلى حد 
حصدت معــه لقبي «المتســوقة األولى» 
و«غريس غوتشــي» اللذين يترددان على 
ألسنة الماليين، وسط تقديرات تشير إلى 
أن ثــروة عائلتها قد تجــاوزت مئة مليون 
دوالر أميركي، معظمها تم الحصول عليه 
بطرق غير مشــروعة، وهي ثروة تمكنها 
من إطــالق حملــة قوية لخالفــة زوجها 

وتسوق السلطة مثل مالبسها.
وقالــت مجلــة «فورين بوليســي» في 
تقرير نشرته أخيراً، إن الثوب الذي ارتدته 
غريس موغابــي وحمل صورة زوجها أثار 
ضجة كبيرة، خصوصاً مع استخدامها حلية 
خضراء على شــكل قوس، وهو رمز حزب 
«زانــو» في التجمع الذي اعتبر واحداً من 

العديد من التظاهرات المماثلة.
وفيما لم تعلن غريس موغابي رســمياً 
دخولها المعترك السياسي، إال أنها ألمحت 
بقوة إلى انطالقها المحتمل لشغل منصب 
زوجها، ولم تتردد في أحد التجمعات في 
القول: «يقول بعضهم إنني أريد أن أصبح 

رئيسة. لم ال؟ ألست زيمبابوية أيضاً؟».

ولم تتــرك غريس كثيراً من الشــك حول 
نواياها، ففي تجمع كبير في جروشــينغا، 
ألقت خطاباً نارياً بثه التلفزيون الرســمي، 
هاجمت فيه الصحافيين، وأشادت باليوان 
الصيني، وروجت للخطة الحكومية لإلنقاذ 
االقتصــاد، ثــم بــادرت بتقديــم الهدايا 
لمؤيديها، بما فيها زيت الطعام واألقمشة، 
ولــم يتــردد مســؤولون فــي مصاحبتها 
علــى امتــداد الطريق الذي يســتغرق 3 

ســاعات بالســيارة من العاصمة هيراري 
إلى جروشــينغا في شمال شــرقي البالد. 
وبادر بعضهم إلى الجثو عند قدميها إبداء 

للتقدير واإلعجاب.
وفــي غضون ذلك، فإن الرئيس روبرت 
موغابــي الذي أمضى 35 عاماً في منصبه، 
لم يشــر إلى اعتزامه التخلي عن منصبه، 
حيث ستجرى االنتخابات الرئاسية المقبلة 
في عام 2018، وقد رشــحه حزب «زانو» 
بالفعــل لخــوض هــذه االنتخابــات التي 
ســيبلغ لدى حلــول موعدها مــن العمر 

94 عاماً. 

ويشــير المراقبون إلى أن زوجته فيما 
يبدو تفكر في أمور أخرى، حيث بادرت، 
وهي التي لم يسبق لها أن أبدت طموحات 
سياســية، إلى التلميح إلــى رغبتها في أن 
تحل محل زوجها، وإن لم يكن إعالنها عن 

ذلك رسمياً، رغم اتسامه بالقوة. 

وقــال روبرت بيســيلنغ الباحث والمحلل 
السياســي، إن غريس تمضي بالتأكيد في 
حملة رئاسية بهدف ضمان مستقبل عائلة 
موغابي. وأشــار إلى أن غريس التي كانت 

تحمل اســم غريــس ماروفا قبــل زواجها 
برئيــس زيمبابوي، كانت تعمل طابعة في 
المقر الرئاسي في أواخر الثمانينات عندما 
التقت روبــرت موغابي الذي كان يكبرها 
بـ41 عاماً، وكانــت زوجة موغابي األولى 
تحتضر في ذلك الوقت من جراء ســرطان 
الكلــى، ولــم تكن قد أنجبــت أطفاالً من 
زوجهــا، وارتبطت غريــس به وأنجبت له 
ثالثــة أبناء، ومــا لبثا أن تزوجــا في عام 

.1996
ومنذ ذلك الحين، عرفت غريس أساساً 
بعشــقها لألزياء وللفخامــة، وجعلها هذا 

السلوك المترف بعيدة عن الشعبية تماماً 
وســط أبناء زيمبابوي، على الرغم من أنه 
ليســت هناك اســتطالعات للرأي إليضاح 
ذلك. وقد جاء إطالقها في الحياة السياسية 
تحت اســم دكتورة أماي غريس موغابي، 
مفاجأة للجميع على وجه التقريب. ولقب 
«أمــاي» يعني األم بلغة «الشــونا»، وهي 
إحدى لغــات زيمبابوي الرســمية، ويعد 

مؤشراً تقليدياً لإلجالل والتقدير. 
ويمكن للمرء القــول إن تحول غريس 
من الســيدة األولى إلى السيدة الطامحة 
للزعامــة، قد بدأ فجأة فــي 2014، عندما 

منحتهــا جامعة زيمبابــوي الدكتوراة في 
علــم االجتمــاع، حيث يقــال إنها أكملت 
الدراسة التي تؤهلها لها في شهرين! وفي 
أواخــر عــام 2014، أســندت إليها مهمة 
قيــادة الرابطــة النســائية التابعة لحزب 
«زانو». وتنطلق غريس حالياً في سلســلة 
من التجمعات والحشود السياسية منتقلة 
بطائرة هليوكوبتر  يستقلها الرئيس عادة. 
ويشــير بعض المراقبين إلى أن انطالقتها 
المتعجلــة فــي الحملة تجعــل الكثيرين 
يتســاءلون عما إذا كانت تعرف عن صحة 

زوجها شيئاً ال يعرفه اآلخرون.

أثارت مجلة «النجوم والنصيحة» الروسية، 
اهتماماً كبيــراً، بإصدارها روزنامة تحمل 
12 صــورة بالغة الغرابة من صور الرئيس 
الروسي فالديمير بوتين، تتناول كل صورة 

منها شهراً من شهور عام 2016.
وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، 
في تقرير نشــر أخيراً، إن الصور تشــترك 
جميعهــا فــي أنهــا تجمــع بيــن الغرابة 
والقــدرة على إثارة الدهشــة، وكل منها 
تظهر الرئيس الروسي في وضعيات الفتة 
للنظــر، مصحوبة بمقتطفــات وطنية من 
أقواله. وعلى ســبيل المثــال، فإن صورة 
نوفمبــر تظهر بوتيــن وهو يحمــل كلبه 
المدلــل ويلصق وجنتيه بــه، بينما يحدق 
فــي األفــق البعيــد، ويصاحــب الصورة 
مقتطف مفاده: «أنا والكالب نكن مشاعر 

ودودة بعضنا لبعضنا اآلخر». 
أمــا صورة شــهر أكتوبر، فهــي تحمل 
رســالة قوية، حيــث يرتدي فيهــا بوتين 
قميصــاً مخططاً، ويعتمر قبعة عســكرية، 

ويفيــد المقتطف المرافــق للصورة: «لن 
ينجــح أحد في إحراز التفوق العســكري 

على روسيا، فجيشنا حديث وقادر».
وتبرز صورتا شــهري مارس وســبتمبر، 
ولع بوتين بالنساء الروسيات، حيث يشم 
زهرة في إحدى الصور، ويرقص مع نساء 

يرتدين زياً تقليدياً في األخرى.
ويطــل المقتطــف التالــي مــع صورة 
شــهر مارس: «إنني أحب كل نساء روسيا، 
وأعتقــد أنهن األكثر موهبــة وجماًال في 

العالم».
وال تعود صــور الروزنامة جميعها إلى 
2015، فهنــاك صورة واحــدة على األقل 
تعــود إلى عام 2013، ويبــدو فيها بوتين 
وهو يصيد الســمك في سيبيريا، وقد اتهم 
بالمبالغة فــي أبعاد هذه الصــورة، التي 
قال إنه التقطها في ســيبيريا لنفســه عام 

 . .2013
يذكر أن الروزنامة تباع بـ 78 روبًال، أي 

حوالي 70 سنتاً.

انتهت الفضيحة التــي يعتبرها الكثيرون 
أشــهر فضيحــة أميركية، والتي تســببت 
في طالق حاكم نيويورك الســابق إليوت 
سبيتزر وزوجته ســيلدا بعد حياة زوجية 
استمرت ربع قرن، وقضت على مستقبل 
صديقتــه ليز ســميث السياســي الواعد، 
وذلك بانفصالهما بعد أقل من عامين من 

انطالق الفضيحة المدوية. 
وقالــت صحيفة «نيويورك ديلي نيوز» 
األميركيــة في تقرير نشــر أخيراً إنه بعد 
أقل مــن عامين على الفضيحــة المدوية 
انفصل ســبيتزر عن صديقته ليز ســميث 
،التــي كانــت وقــت حــدوث الفضيحة 
مرشــحة لمنصب سياسي مهم قضى عليه 
ظهــور صور لســبيتزر وهو يتســلل إلى 
شــقتها في حي ســوهو في ديسمبر عام 

 .2013
وكان ســبيتزر في ذلك الوقت ال يزال 
مع زوجته ســيلدا التي أصرت على البقاء 
معه بعــد أن أجبــر على االســتقالة من 

منصبه كحاكــم لنيويورك في عام 2008، 
بعــد أن تبين أنه أنفق مــا يزيد على 15 

ألف دوالر على الساقطات.
الفضيحــة  بعــد  الزوجــان  وانفصــل 
وحصلت سيلدا على 7.5 ماليين دوالر في 
تســوية الطالق، باإلضافــة إلى 240 ألف 
دوالر ســنوياً مــدى الحيــاة، كما حصلت 
على منزل الزوجية الفخم في جادة أفنيو. 
وبعــد الفضيحة لــم يكترث ســبيتزر 
كثيــراً بالظهــور عالنية مــع صديقته ليز 
ســميث عقب طالقه بأســابيع قالئل. كما 
تم تصويره خــالل قيام صديقته بتقديمه 
إلــى عائلتها في عيد الميــالد عام 2013، 
وبعد ذلك قام الصديقان برحلة رومانسية 
إلــى جامايــكا ،حيــث انهمكا فــي عطلة 

حافلة بالمفاجآت.
وقــد انفصل ســبيتزر عن ليز ســميث 
أخيــراً ،وألقيا اللوم فــي ذلك على برامج 
المتواصلة  عملهمــا المكثفة ورحالتهمــا 

التي فصلت بينهما على الصعيد العملي.

كشفت أحدث الدراسات المتعلقة بحياة 
السياســيين أنهــم يتقدمون فــي العمر 
أكثر من ســواهم، ويخصم ضغط العمل 

ما يقارب ثالث سنوات من حياتهم. 
«تلغــراف»  صحيفــة  وأفــادت 
البريطانيــة، في تقرير نشــر أخيراً، إن 
قيــادة بلد مــا تنطوي علــى الكثير من 
االمتيازات االستثنائية، إال أنها تجر معها 
أيضاً سيًال من المتاعب والتكلفة التي ال 

بّد من دفع ثمنها. 
وأشــارت أبحاث أجريــت حديثاً أن 
القــادة السياســيين يتقدمــون بالســن 
بوتيرة أســرع من المعتاد، وأن ضغوط 
الحياة السياســية تقصر حياتهم بمعدل 
ثالث ســنوات. وأجرى األطبــاء تحليًال 
حول طول الحياة التي عاشــها رؤســاء 
ورؤســاء وزراء 17 بلــداً بمــا في ذلك 
وألمانيــا  وفرنســا  وكنــدا  بريطانيــا 
تركهــم  عقــب  المتحــدة  والواليــات 
خســروا  بمرشــحين  مقارنة  لمناصبهم 

معركة الوصول للرئاسة. 
وتبين بعد مقارنة مصير 279 رئيســاً 
و261 مرشــحاً أن الرؤســاء الســابقين 
عاشــوا بمعــدل ثالث ســنوات أقل من 
الدراســة  نتائــج  ونشــرت  المتوقــع. 
المذكــورة في إحــدى المجالت الطبية 

المرموقة. 
وقــال كبيــر الباحثيــن، مــن جامعة 
هارفــارد للطب، الدكتــور أنوبام جينا: 
«شــكلت خســارة بضــع ســنوات أمراً 
مهمــاً. ولعل القــادة السياســيين كانوا 
يشــعرون بأن األولويــات الوطنية أكثر 
إلحاحاً مــن تناول الطعام أو ممارســة 
الرياضــة بشــكل صحيح. ربمــا لو كان 
هناك سالم عالمي لكان أسلوب حياتهم 
مختلفاً». وأشار كذلك إلى إقرار الرئيس 
بيل كلينتــون بميله  األميركي األســبق 
لتنــاول المأكوالت الجاهزة الســريعة، 
التي أفضت ربما إلى ما يعرف بـ«تناول 

الطعام تحت الضغط».

■ صور فالديمير بوتين أثارت الدهشة والغرابة ■ سبيتزر عزا انفصاله عن صديقته لبرنامج عملهما المكثف ■ السياسيون يتقدمون بالعمر أسرع من غيرهم

يقول بدزي ســاي أوهانيا، 
ديمقراطي  معهــد  مديــر 
غريــس  عــن  زيمبابــوي 
موغابــي: «إنهــا من دون 
المقــرب  الشــخص  شــك 
مــن الرئيس والذي يعرف 
ترى  الصحي، وهي  وضعه 
فراغــاً في قــدرة الرئيس 
على إدارة شــؤون الدولة، 
األمر الذي يمنحها الفرصة 

للتأثير في السياسات ».
و يشــير المحلــل روبرت 
عائلــة  أن  إلــى  بيســلنغ 
موغابــي، راكمت على مر 
السنين ثروة طائلة قدرتها 
تايمز»  «فايننشال  صحيفة 
مليــون دوالر، من  بمئــة 
في  كبيــرة  مصالح  بينهــا 
تشــمل  األعمال،  أنشــطة 
تمتلكهــا  كبيــرة  مزرعــة 
ومعظم  موغابــي.  غريس 
هــذه الثروة مــن مصادر 

غير مشروعة.

■ غريس عاشقة األزياء تجيد توظيف الهدايا



مــع ســقوط حقــوق النشــر عــن كتاب 
«كفاحــي» الدولــف هتلر فــي األول من 
يناير، يبقــى الكتاب ممنوعــا في الدولة 
العبريــة، وبانتهــاء يــوم امــس الجمعة 
حقوق نشــر «كفاحي» الذي كتبه الزعيم 
النــازي في ســجنه فــي العشــرينات من 
القــرن الماضي في والية بافاريا االلمانية، 
وســيصبح الكتــاب ملكية عالميــة عامة، 
ويتوقع أن تصدر النسخة األولى عنه منذ 
عام 1945 قريبا، وســتكون مرفقة بالكثير 
من الشرح، وأكدت وزارة الثقافة العبرية 
أن أي نشر واســع النطاق للكتاب ما زال 
ممنوعــا في الدولــة العبرية مع انه ليس 

مخالفا للقانون.

وتوجد نســخ من الكتاب فــي دول عدة 
بينهــا دول عربيــة مجــاورة إلســرائيل، 
ويمكن العثور على الكتاب على االنترنت 
حتــى داخل الدولة العبرية، ويؤكد رئيس 
معهد ياد فاشــيم الدولي للدراسات حول 
المحرقــة دان ميخمــان «الكتــاب متــاح 
الكترونيــا»، موضحا «يمكــن العثور على 
نســخ عديدة. تم طبع 12 مليون نســخة 
مــن الكتــاب بااللمانية، وهــو ليس كتابا 
نــادرا»، والكتــاب موجــود ايضــا باللغة 
العبرية في نسخة مختصرة في الجامعات 
العبريــة نتيجة لحملة قادهــا آنذاك ناج 
مــن المحرقة يدعى دان يارون في أواخر 

الثمانينات.

ودور النشــر ترفض ترويجــه، وخاض 
يارون الذي توفــي عام 1999 معركة من 
اجل نشــر الكتاب الذي كان محظورا في 
حينه باللغة العبرية، مشــددا على أهمية 

هذا النشر ألهداف تعليمية.

وقــال ميخمــان لوكالة فرانــس برس إن 
يــارون «اعتبــر بأنه مــن الضــروري أن 
يعلم النــاس ما الــذي كان يقوله الزعيم 
(النــازي) مــن اجــل منع تكــرار أحداث 
مشابهة في المستقبل»، موضحا أن يارون 
توجــه إليه لنشــر الكتاب ولكــن لم يكن 
يملك المال، وفي النهاية، مولت الجامعة 
العبرية في القدس المشــروع، وتم نشــر 
نســخة مختصــرة من الكتــاب الذي يبلغ 
عدد صفحاته األصلية 720. وهذه النسخة 
اإلســرائيلية  الجامعــات  فــي  موجــودة 

ومعاهد األبحاث.

وال يــرى الخبير في كتــب المحرقة مئير 
ليتفاك ســببا لحظر كتــاب «كفاحي» في 
إســرائيل، وأضاف «الكتاب منتشــر على 
الرغــم من كونــه اكثر الكتــب المعادية 
للســامية شــعبية في القرن العشــرين»، 
ولكن بالنســبة لكفاحي، يؤكد ليتفاك أن 
«هناك نوعا من الرفض العاطفي. لن يقبل 
بالقيام بذلك».وشارك ميخمان  ناشــر  أي 
فــي صياغة 3500 ايضاح مرافق للنســخة 
االلمانية التي أعيــد طبعها ومن المتوقع 

أن تطرح في األسواق في األيام المقبلة.

والمرئــي  المطبــوع  اإلعــالم  يلعــب 
حــراك  فــي  مؤثــراً  دوراً  واإللكترونــي 
المجتمع على مختلف األصعدة، ويساهم 
بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي 
االرتقــاء بفكــر وثقافة ووعــي المجتمع 
مــن مختلف األعمــار. وفي ضــوء إقبالنا 
على «عام القراءة 2016» إحدى مبادرات 
صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائــب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي يمكن 
اختــزال توجهها في مقولته: «هدفنا خلق 
القراءة  المدى لجعل  اســتراتيجية طويلة 
جــزءاً من ثقافــة وهوية وحيــاة أجيالنا. 
وننتظر من كل محب لإلمارات أن يســهم 

ولو بفكرة في عام القراءة»،
وانطالقــاً من هــذه المبــادرة، نبحث 
أبعــاد األدوار التي يمكن أن يقوم بها كل 
حقــل من اإلعــالم حســب تخصصه. وإن 
اتجهنا إلــى اإلعالم المطبــوع والمقروء، 
سنجد أن دوره في الغرب حاضر وتفاعلي 
وأقــرب إلى المنــارة التي يســتهدي بها 

القراء خالل بحثهم عن كتابهم المفضل.

في الغــرب، تتبنى الصحــف دوراً ريادياً 
في هذا المجال، انطالقاً من قوائم الكتب 
األكثر مبيعات الشهرية أو الموسمية التي 
تصدرهــا والتي تعتمدهــا بعض الجهات 
المعنيــة بصناعــة الكتــاب، ومثــال على 
ذلك صحيفــة «نيويورك تايمز» األميركية 
التي تضم قائمتها الكتب الخمســة األكثر 
مبيعــاً في كل جنس مــن األدب الواقعي 
وأدب الخيال والطفل، والعلوم والمعارف 
والصحــة، مــع ملخص يلقــي الضوء على 

مضمون الكتاب.

وتعنى المالحق األسبوعية والشهرية لتلك 
الكتب  الصحف، بعروض نقديــة ألحدث 
الصادرة، كما هو ملحق «ســاندي تايمز» 

إلى جانب حوارات مع الكتاب، ومواضيع 
معنية باألدب والمعرفة، إلى جانب صدور 
ملحقات مســتقلة معنيــة بعروض الكتب 
مثــل «لندن ريفيو أو بوكس» الذي يصدر 
كل أســبوعين منذ انطالقته عــام 1979، 
ليتضمــن كل عدد منه مــا يقارب من 15 
مقالة وعرضــا مطوالً للكتب، ودفع نجاح 
الملحــق الذي بلغ عدد النســخة الموزعة 
من كل إصدار في العام الماضي 65,129، 
وعــدد قرائــه الكبير، القائميــن عليه إلى 
افتتاح مكتبة تحمل اســمهم أيضاً. كذلك 
األمر بالنســبة لتجربة ملحــق «نيويورك 
ريفيــو أو بوكس» الذي صــدر عام 1963 

ويوزع حالياً أكثر من 145 ألف نسخة.

إطــالق  الصحــف  بعــض  تتبنــى  كمــا 
مســابقات أدبيــة خاصــة بهــا، ومرتبطة 
بالقصــة القصيــرة أو الروايــة األولى في 
أدب الخيــال إلى جانــب األدب الواقعي، 
ومثال على مثــل هذه المبادرات صحيفة 
«الغارديــان» البريطانية الراعية لجائزتين 
لهمــا مكانتهمــا البارزة فــي عالم األدب 
المحلــي، أولهــا جائزة «كتــاب غارديان 
األول» التي انطلقت عــام 1999 وجائزة 
«جائــزة غارديــان ألدب الطفل» من عام 
1967 إلى جانب رعايتها لمهرجان الكتاب 
المعنية بطلبة  «هاي»، وجوائز غارديــان 

اإلعالم منذ عام 1999.
كمــا تحــرص العديــد مــن المكتبات 
الكبــرى في الغرب علــى تقديم تنزيالت 
كبيــرة على أســعار الكتب خالل موســم 
نهاية العام، وبالتالي تشجيع عدد أكبر من 
القــراء على اقتناء الكتب ضمن ميزانيتهم 

المتوفرة.

باالنتقــال إلى اإلعالم المرئــي ننتقل إلى 
وســيلة تأثيرها أضعافــاً مضاعفة مقارنة 
بالمطبــوع، خاصــة وأن الشاشــة الفضية 
تجذب جميع أفراد األســرة على مختلف 
اهتماماتهم. كما ويســعى اإلعالم المرئي 
دائمــاً ال ســيما التابــع للحكومــات، إلى 
تقديــم برامــج تعنــى بتطويــر ملــكات 
وقدرات األطفال سواء فيما يخص العالقة 
بالكتــاب والمفردات والفنون أو توســيع 
مــدارك معارفهــم عــن الطبيعــة وعالم 
الحيوانات والتكنولوجيا وغيرها. وبالطبع 
األمثلة الحاضرة في ذهــن القراء عديدة 
وال تحصــى مــن مشــاهداتهم للمحطات 

الخارجية.
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ليس االســتماع إلى الموســيقى في غرف 
العمليات باألمر الغريب إذ يتفق المرضى 
والعاملون بالمجال الصحي على أنها إضافة 
إيجابية لكن دراسة جديدة تشير إلى أنهم 
ربما يختلفون على نوعية الموسيقى التي 

تساعد في إجراء جراحة ناجحة.
وأجرى باحثون أميركيون دراســة مسحية 
على أطباء وممرضــات ومرضى ووجدوا 
اختالفات. على سبيل المثال يفضل أطباء 
التخدير االستماع لموسيقى البلوز أو الجاز 
الجراحون  بينما يميــل  بصوت منخفــض 
لالستماع ألشهر أغاني األربعينات بصوت 

مرتفع.

وقال كبير الباحثين في الدراسة كلوديوس 
كونراد من مركز أندرســون للسرطان في 
هيوستن بجامعة تكساس «بسبب تشغيل 
الموســيقى في كثيــر من األحيــان أثناء 
العمليــات فإننا نعتقــد أن اآلثار المترتبة 
علــى تشــغيل الموســيقى (فــي غرفــة 
العمليــات) ذات صلــة إكلينيكية ويجب 

إخضاع ذلك لمزيد من البحث.»
وأضاف أن المرضى فهموا بحدســهم على 
ما يبدو أن الموســيقى يمكن أن تحســن 
التركيز والتواصل بين الفريق الذي يجري 
هيوستن - رويترز العملية. 

 اســتقبل معالي الشــيخ نهيان بن مبارك 
آل نهيــان وزير الثقافة والشــباب وتنمية 
المجتمع، في قصره، السيد مراد السوداني 
رئيس اتحاد كتاب وأدباء فلسطين النائب 
الثانــي لرئيــس االتحــاد العــام للكتــاب 

واألدباء العرب والوفد المرافق له.
وتبــادل مــع الســيد الســوداني والوفد 
المرافق الحديث حول المؤتمر الســادس 
والعشرين لالتحاد الذي استضافته أبوظبي 
أخيــرا والنتائج الطيبة التــي توصل إليها، 
إضافــة الــى المشــاركة الفاعلــة للوفــد 
الفلســطيني في اجتماعات المؤتمر التي 
تكللت بانتخاب اإلمــارات لألمانة العامة 

لالتحاد.
وهنأ المســؤول الفلسطيني معالي الشيخ 
نهيان بــن مبارك آل نهيان بفوز اإلمارات 
بمنصــب األمانــة العامــة لالتحــاد العام 
للكتــاب واألدباء العــرب، متمنيا لإلدارة 
الجديدة لالتحــاد كل التوفيــق والنجاح، 
كما أطلع الســيد السوداني، معالي الشيخ 
نهيان بن مبارك على مســيرة اتحاد كتاب 
وأدباء فلســطين واألنشــطة التي ينفذها 
رغم ظــروف االحتالل التي يعيشــها منذ 
أبوظبي - وام  فترة طويلة. 

شــهدت الســاحة العربية العديد من المبادرات الجــادة التي تدعم 
وتعــزز اللغــة العربية والقــراءة منذ بدايات تشــكل وعي األطفال، 
وأكبر مثال برنامج «افتح يا سمسم» الذي تابعه أكثر من ثالثة أجيال 
والراســخ في ذاكرتهم حتى اليــوم، كذلك تجربــة المالحق الثقافية 
التي تحضر وتغيب باســتثناء «بيان الكتب» األســبوعي الصادر عن ” 
البيــان ” منذ عام 1997، ومجالت األطفال المحدودة جداً التي تباع 
بســعر معتدل كمجلة «ماجد». كمــا ان العديد من الصحف المحلية 
و الخليجيــة و العربية كانت حريصة على اصدار المالحق المتخصصة 
فــي ميادين الثقافة واالدب و االبــداع ، وال تزال العديد منها التزال 
تواظــب على تنفيذ هــذه الخدمة المهنية الحاضــرة في العديد من 

الصحف العربية.  

 يقول ناشرون بالدولة العبرية انه على الرغم من أن نشر الكتاب 
ال يعــد مخالفــا للقانون، لكنه ال يزال موضوعــا محرما في الدولة 
العبريــة التي تحتل المحرقة مســاحة كبيرة مــن الوعي والتعليم 
فيهــا، ويقــول موراي غرينفيلد، مؤســس دار نشــر تعنى بالكتب 
حول اليهودية وتاريخ اليهود، انه لن ينشر الكتاب «حتى لو دفعوا 
لي مــاال ألقوم بذلــك»، ويضيــف «زوجتي ناجية مــن المحرقة، 
ولدينــا رقابة ذاتية تنبــع مّنا على هذا الكتاب، على الرغم من اننا 

معارضون جدا ألي رقابة».

■ كتاب كفاحي 

■ فريق وشخصيات برنامج «افتح يا سمسم»

■ ملحق «األوبزرفر» الصادر عن ذا غارديان■ ملحق لـ«نيويورك تايمز»

فــي أحــدث حلقة مــن حلقــات برنامج 
(كوميديانــز إن كارز جتينغ كوفي) جلس 
الرئيس األميركي بــاراك أوباما إلى جوار 
الممثــل الكوميــدي واإلعالمــي جيــري 
ساينفيلد داخل سيارة من مقعدين انطلق 
بها ساينفيلد، الذي اعتاد أن يستضيف في 
كل حلقة من حلقاته التي تمتد 20 دقيقة 
نجما مختلفا من نجــوم الكوميديا، حيث 
يتبــادالن الحديث ببســاطة وبــال تكليف 
بعد أن ينطلقا بالسيارة ويجلسا في مكان 

الحتساء القهوة.

وفــي حلقــة أوباما التــي ظهرت على 
إن  ســاينفيلد  قــال  اإلنترنــت  مواقــع 
الرئيــس «يتمتع بالقــدر الكافي من روح 
الفكاهــة التــي تؤهله للظهــور في هذا 
البرنامج.»واختار الممثل الكوميدي سيارة 
زرقاء ســماوية اللون مــن طراز كورفيت 
ســتينغراي 1963 في حلقته مــع أوباما. 
ولدواع أمنية اضطر أن يتحرك بالســيارة 
وإلى جواره الرئيس األميركي في ملفات 

بطيئة حول ساحة البيت األبيض .
 

 قالــت دراســة نرويجيــة إن األشــخاص 
الذيــن يعانون من ارتفاع ســكر الدم عن 
المستويات الطبيعية لكنهم لم يصلوا إلى 
حد اإلصابة بالســكري ربمــا تزداد لديهم 
الكلى،  احتماالت اإلصابة بمشــكالت في 
ووجدت الدراسة أنه مقارنة مع من تكون 
مســتويات الســكر لديهم طبيعيــة يزيد 
احتمال إصابة األشخاص الذين يعانون من 
ارتفاع طفيف في مســتوى الغلوكوز في 
الكلى  الدم بمشكلتين مرتبطتين بأمراض 
وهما ارتفاع مســتوى بروتيــن األلبومين 

في البول واضطراب في تنقية الدم.
وقــال روبرت كوهين الباحث في الغدد 
الصماء في كلية الطب بجامعة سينسيناتي، 

والذي لم يشارك في الدراسة إن التساؤالت 
التــي طرحتها هي «ما هي نســبة الســكر 
في الــدم التي تفوق المعــدالت الطبيعية 
ويبدأ عندها حدوث مشكالت في الكليتين 
كتلك التي نراها في مرضى الســكري.. وما 
هي المعايير التي يجب أن نســتخدمها إذا 
ما أردنا الحيلولــة دون حدوث مضاعفات 
السكري؟»، وهناك واحد من بين كل تسعة 
بالغين في العالم تقريبا مصاب بالســكري 
الــذي يرتبط عــادة بالســمنة والتقدم في 
العمــر ويعاني منه المــرء حينما ال يتمكن 
الجســم من انتــاج ما يكفي مــن هرمون 
االنســولين أو اســتخدامه بكفاءة لتحويل 
كوبنهاغن - رويترز السكر إلى طاقة.  

■ نهيان بن مبارك مستقبال الوفد الفلسطيني  |  وام 
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توقع المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل أن يكون الطقس اليوم مغبراً وغائماً جزئياً 
بوجه عام، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، خصوصاً فوق البحر، وتكون مثيرة للغبار 
واألتربة على المناطق المكشوفة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية األفقية أحياناً، وتزداد 
كميات الســحب تدريجياً فوق الجزر والســواحل الغربية خالل الليل وصباح الغد الباكر 

مع فرصة لسقوط األمطار.
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إن  األميركــي  بالكونغــرس  عضــو  قــال 
بويرتوريكو سجلت أول إصابة بفيروس زيكا 
الــذي يحمله البعوض وانتشــر فــي أميركا 
الجنوبية ومنطقة الكاريبي وربطت السلطات 
البرازيليــة بينــه وبين عيب خلقــي خطير. 
وقــال بيــدرو بيرلويزي ممثــل بويرتوريكو 
فــي الكونغــرس في بيــان إن مكتبــه على 
بالمراكز األميركية لمكافحة األمراض  اتصال 
والوقايــة منهــا التي أكــدت ظهــور إصابة 
وحيــدة بالفيروس فــي الجزيــرة. وربطت 
السلطات البرازيلية بين فيروس زيكا وزيادة 
فــي أعداد المولودين بعيب خلقي هو صغر 
سان خوان - رويترز حجم الرأس .  

 قالت ســيندي بيرغر وكيلــة الدعاية للممثل 
األميركــي روبــرت ريدفــورد إنــه على حي 
ووصفــت تقاريــر عــن وفاته بأنها «شــائعة 
ســخيفة»، وكان موقع تويتر قد نشرأول من 
أمــس تغريــدات تنعي الممثل بعــد تغريدة 
منســوبة لتلفزيون سكاي نيوز البريطاني بعد 
ســقوطه من عربة كهربائية في مدينة ســانتا 

مونيكا بجنوب كاليفورنيا. 
وكانــت الصفحة المزيفــة التي ظهرت 
عليهــا التغريــدة وتحمل اســم ســكاي 
بريكينغ نيوز قد نشرت سابقا تقاريرعن 
وفــاة مشــاهيرآخرين تبيــن أنهــا غير 
نيويورك - رويترز صحيحة. 

 أشارت تقديرات وزير النقل األلماني 
الكســندر دوربينــت إلــى أنــه مــن 
الممكن أن يبدأ تسيير سيارات بقيادة 
آلية علــى الطرق الســريعة األلمانية 
اعتبــارا مــن 2020، وفــي تصريحات 

لمجلة «فوكوس» األلمانية.
قــال الوزير «خالل خمســة أعوام 
سننتج أنظمة فائقة األتمتة يمكنها 
التحكــم في ســياراتنا رقميا على 
الســريع».موضحا«في  الطريــق 
منطقــة  نطــاق  سنوســع   2016
التجارب ».          برلين - د ب أ

اكتظت ســاحة تايمز ســكوير بأكثر من مليون شخص في 
مدينة نيويورك االميركية في ظل إجراءات أمنية مشــددة 
أول من أمس، وتوافدت هذه الحشــود الضخمة لالحتفال 
بقــدوم عام 2016 بإســقاط الكرة الكريســتالية في تقليد 

متبــع. واســتقبل المحتفلون عام 2016 في ســاعة مبكرة 
مــن صبــاح امس بالهتافات فــي أكبر احتفــال بليلة رأس 
الســنة الميالدية في الواليات المتحــدة تحت غطاء أمني 

لم يسبق له مثيل.

تزامنــاً مــع االحتفــاالت بعيد رأس الســنة 
الجديــدة، لم يجد هــذا الرجل مكانــاً يلجأ 
إليه غير قســطل ُيســتعمل للبنــى التحتية، 
فــي منطقة الفيــالت مدينة صيــدا- جنوبي 
لبنــان. وقد قام هــذا الرجل، الذي لم تعرف 
هويته وال األســباب الحقيقيــة، التي دفعته 
للتواجد في المكان، بالنوم داخل القســطل، 
بعدما استعمل بعض الكراتين وسادة لرأسه. 
والمشهد المؤسف اســتوقف المواطنين في 
المنطقة، فقدموا له بعض الحاجات، خصوصاً 
مع اشتداد العاصفة، التي تضرب لبنان حالياً.

توفيــت طفلتان وأصيــب أبوهما وأمهما في 
منطقة سيبيريا الروسية الليلة الماضية نتيجة 
حريق اندلع في شــجرة عيد الميالد بســبب 
ماس كهربائي في أسالك سلسلة األضواء التي 
تزين الشــجرة. وأفادت المتحدثة باسم لجنة 
التحقيق في إقليم كراسنويارســك أمس، بأن 
طفلتيــن (7 أعوام و11 شــهراً) توفيتا نتيجة 
الحريق الذي اندلع في مدينة كانسك باإلقليم، 
بينما تمكن أبوهما وأمهما من النجاة، بحسب 

قناة «روسيا اليوم» . موسكو - د ب ا

أطفال مدينة دينباسار بجزيرة بالي األندونيسية يحتفلون بالعام الجديد في ظل التنوع الثقافي والنسيج االجتماعي  
الذي يقدر بحوالي 300 مجموعة عرقية، تتحدث 721 لغة تنصهر في بوتقة فنية موسيقية طّورت على مدار أكثر من 

قرون، وتأثرت بالمصادر األوروبية والماليوية والصينية والعربية والهندية. أ ف ب
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تطبيق للهاتف الذيك:
ميكن التحكم بـ BB-8 بواسطة 

تطبيق عىل الهاتف الذيك الذي يعمل بنظام
 التشغيل iOS أو أندرويد. ميكنك التحكم بالروبوت 

بإصبع واحد أو تستطيع تركه يتنقل بشكل تلقايئ مستقل

»؟ »

:Sphero, Tested, uBreakiFix, Wired, starwars.com املصدر

إن كنت محظوظاً مبا فيه الكفاية لتمتلك أهم لعبة من ألعاب هذا املوسم
 الروبوت BB-8، فرمبا ستتساءل كيف يعمل. إليك الجواب

السعر: 149.95 دوالراً
الرسعة القصوى: 7.2 كلم/الساعة

شحن البطارية: يعمل ألكرث من ساعة بشحنة كاملة
الطول: 11.4 سنتم   العرض: 7.3 سنتم   الوزن: 200 غرام

توازن: عجالت 
علوية تعمل

من دون طاقة 

ثقل للتوازن:
يساعد عىل تثبيت

عجلة دفع الروبوت
BB-8

لوحة الدوائر:
تتضمن جريوسكوب

للمساعدة عىل 
التوجيه، وأضواء

 LED

محركان كهربائيان: املحركان يوفران الطاقة لعجلتي 
دفع بشكل مستقل، مام يسمح لهام باإللتفاف 

باتجاهات مختلفة وبالتايل ميكّن BB-8 من الدوران

عجالت دفع
ملف محاثاة للشحن

هوايئ بلوتوث
ميكن توصيله بالهاتف 

الذيك. كبري، لتوفري
مجال تشغيل يصل

إىل 30 مرتاً

غالف من البويل 
كربونيت عايل

الكثافة: سامكته
4 ملم، ليس

شفافاً، وهو مقاوم 
للمياه

منصة الشحن

الرأس: موصول بكرة الجسم
بواسطة مغناطيس

عجلة
الدفع

مقطع
جانبي

شحن حثي:
حقل مغناطييس كهربايئ
ينقل الطاقة
إىل البطارية
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