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بعــث صاحــب الســمو الشــيخ خليفة بن 
زايد آل نهيــان رئيس الدولــة، حفظه الله، 
ثالث برقيات تهنئة؛ إلى الرئيســين حســن 
شــيخ محمود رئيــس جمهوريــة الصومال 
الفيدرالية، وبــول كاجامي رئيس جمهورية 
رواندا بمناسبة ذكرى يوم استقالل بالدهما، 
وإلــى ديفيــد جونســتون حاكم عــام كندا 
بمناســبة اليــوم الوطني لبــالده. كما بعث 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتــوم نائــب رئيس الدولــة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكم دبــي، رعاه اللــه، وصاحب 
الســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهــد أبوظبــي نائب القائــد األعلى للقوات 
المســلحة، برقيات تهنئة مماثلة إلى الرئيس 
حسن شــيخ محمود، والرئيس بول كاجامي 

وديفيد جونستون.

دانت دولة اإلمارات بشــدة التفجير اإلرهابي الذي وقع 
فــي منطقة العكر الشــرقي بمملكة البحرين الشــقيقة 
مســاء أول مــن أمــس، وأدى إلى مقتل امــرأة وإصابة 
ثالثة أطفال إثر تعرضهم أثناء مرورهم لشــظايا التفجير 
اإلرهابي.  وقال ســمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان 
وزيــر الخارجية والتعــاون الدولي، إن دولــة اإلمارات 

تســتنكر بأشــد العبارات هذه الجريمة اإلرهابية اآلثمة 
التي تســتهدف ترويع اآلمنين بمــا يتنافى مع كل القيم 
والمبادئ اإلنسانية وتعاليم الشريعة اإلسالمية السمحة، 
وتشــجب في الوقت ذاته كل محــاوالت تبرير اإلرهاب 
والتحريــض عليه. وأكد ســموه تضامن دولــة اإلمارات 
الكامــل ودعمها القــوي لمملكة البحرين الشــقيقة في 
مواجهــة مثل هذه الجرائــم اإلرهابية الخطيــرة، داعياً 
إلى ضــرورة تضافر الجهود وتكثيفهــا على الصعد كافة 

لمواجهــة اإلرهاب بكل أشــكاله وصــوره. وأكد معالي 
الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في 
تغريدات على «تويتــر» أن العنف والتحريض المذهبي 
المفضــوح فــي البحريــن أجندتــه خارجيــة، وأن حزم 
الحكومــة وتوجه الملك اإلصالحي ســينتصر. كما دانت 
السعودية وقطر والكويت التفجير اإلرهابي وعبرت عن 

تضامنهــا مع البحرين فــي وجه اإلرهاب 
والتدخالت الخارجية.

 أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشــؤون 
الخارجيــة، أن التمــرد في اليمن تعامل مع مشــاورات 
السالم بأفق ضيق ومنطق تكريس غنائم االنقالب.  وقال 
على «تويتر» إن مفاوضات الكويت شــهدت تعنتاً حوثياً 
موثقاً في محاولة لتكريس غنائم االنقالب، وعلى األرض 
محاوالت التمرد الحثيثة للتوســع استغالًال لوقف إطالق 
النــار. وأوضح أن االنطبــاع العام من الكويت أن التمرد 
مســتمر في غّيــه ولم يتعامل مع فرصة الســالم بجدية 
ومســؤولية، ميدانياً، شــنت مقاتــالت التحالف غارات 
جويــة على مواقع االنقالبيين فــي صنعاء ومأرب لمنع 
مســاعي المتمردين خرق الهدنة. إلى ذلك قتل 4 عناصر 
يشــتبه بانتمائهــم إلى تنظيم القاعدة في هجوم شــنته 
طائــرة أميركية بال طيار على معقل للشــبكة المتطرفة 
فــي جنوب اليمن. وأشــار تقرير صدر عن منظمة ســام 
للحقــوق والحريــات ومقرهــا في جنيــف أن أكثر من 

7 آالف انتهــاك ارتكبتها ميليشــيات الحوثي 
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أصدر معالي ســلطان بن ســعيد البادي الظاهري 
وزير العدل، قراراً بتشكيل لجنة تحري رؤية هالل 
شــهر شــوال بعد غٍد االثنين 29 رمضان «4 يوليو 
2016»، علــى أن تجتمع بعد صــالة المغرب في 
دائرة القضــاء في أبوظبي. ونــص القرار على أن 

تقوم جميع المحاكم الشــرعية في الدولة بتحري 
الرؤية وموافاة اللجنة بما يثبت لديها. وعلى لجنة 
تحري الشــهور القمرية بدائرة القضاء في أبوظبي 
فــي «المناطــق الوســطى والشــرقية والغربية» 
باإلمارة، متابعة مهمتها الشــهرية في جمع األدلة 

المؤدية إلى إثبات بداية شهر شوال  
وموافاة اللجنة بما توصلت إليه.
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هاجــم مســلحون مطعماً بالحــي الدبلوماســي في دكا 
عاصمــة بنغالديش أمس، واحتجزوا عــدداً من الرهائن 

بينهم أجانب قدرته الشرطة بـ 30 رهينة.  
ووقــع تبادل إطــالق نار كثيف فــي المطعم بين 
عناصر أمنيــة ومجموعة المســلحين، على ما أفادت 
الشرطة، التي أكد رئيس فرقة التدخل السريع فيها أن 

المسلحين يحتجزون رهائن بينهم أجانب.
وأعلن تنظيم داعش تبنيه العملية بحســب ما نقلت 

وكاالت األنباء عن مواقع تابعة له.
وقالت مصادر من الشــرطة إن عــدد القتلى 4 بينهم 

اثنان من الشرطة وإن الجرحى يقاربون العشرين.
وبحســب موقع صحيفة «ديلي ستار» على اإلنترنت، 
اقتحم من خمســة إلى تســعة مهاجمين مطعم «هولي 

ارتيزان بيكري» في حي غولشان الراقي وأطلقوا النار.

ووقــع الهجوم قــرب «نورديــك كالب» الذي يرتاده 
األجانــب من دول شــمال أوروبا، والقريب من ســفارة 
قطر، وقال قائد القوات الخاصة بالشــرطة في بنغالديش 
إن هنــاك عدداً من األجانب بين الرهائن. وأضاف بنجير 
أحمــد للصحافييــن أن الشــرطة تحاول ضمان ســالمة 

الرهائن بطريقة سلمية. 
مــن ناحيتها أكدت المملكة العربية الســعودية عدم 

وجود أي دبلوماسي سعودي ضمن الرهائن.

اعتمــد مجلس حقوق اإلنســان أمس باإلجماع، 
القــرار المقــدم من دولــة اإلمــارات والخاص 
بالمســاواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم، 
وذلك بحســب تغريدات على الحساب الرسمي 
للبعثــة اإلماراتية في جنيف عبــر «تويتر»، هنأ 
فيها السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم 
للدولة لدى األمم المتحدة والمنظمات الدولية 
األخــرى في جنيف، ســمو الشــيخ عبدالله بن 
زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، 
والوزارة، بهذا اإلنجاز الذي يُعّد األول من نوعه. 

وأضافــت التغريــدات أن «أكثــر مــن 70 دولة 
قامــت بدعم وتبّني مشــروع القرار المقدم من 
دولة اإلمارات العربيــة المتحدة. ويحّث القرار 
جميع الدول علــى تعزيز وتكثيف جهودها من 
أجل العمل تدريجياً على تحقيق المســاواة في 
تمّتــع كل فتاة بالحق فــي التعليم». كما «يؤكد 
القــرار أهمية تعزيــز الحوار بين«يونيســيف» 
و«يونســكو» والمقــرر الخاص المعنــي بالحق 
في التعليم بغيــة تحقيق هدف تعليم الفتيات. 
ويطلــب القرار مــن المفوض الســامي لحقوق 
اإلنســان إعداد تقرير عن تحقيق المســاواة في 

تمتع الفتيات بالحق في التعليم.



عرضــت الحلقــة النقاشــية األولــى التي 
نظمهــا مجلس شــباب أم القيوين مســاء 
أمــس تحــت عنوان «مــا بعــد الثانوية» 
أهــم التحديات التي تواجــه الطالب في 
اختياره للتخصصات المطلوبة التي تتوافق 
واحتياجات ســوق العمــل في ظل تخبط 
نسبة من الطلبة في تحديد المسار العلمي 
والعملي الذي سيســلكونه بعــد الثانوية 
العامة.  وتم من خالل الجلسة التي جاءت 
ضمن سلســلة الحلقات النقاشية لمجلس 
شــباب اإلمارات، طرح محاور عدة توضح 
أهــم التحديات التــي يواجهها الشــباب 
قبــل دخولهــم الجامعة وخالل الدراســة 

الجامعية وما بعد الجامعة.
حضر الجلســة حميد راشــد الشامســي 
األمين العام للمجلس التنفيذي بأم القيوين 

وســيف المزروعي مستشــار معالي وزير 
التعليم العالي والدكتور ســليمان الجاسم 
باحث أكاديمي والدكتورة شــيخة عيســى 
العري أســتاذة جامعية في كليات التقنية، 
إضافة إلى كلثم طحنون آل علي منسق عام 

مجلس شــباب أم القيوين، وأعضاء مجلس 
شــباب أم القيوين ومجموعة من الشباب 

من الجامعية وطلبة الثانوية العامة.
وفــي بداية الجلســة قدم جاســم ناصر 
بوعصيبة عضو مجلس أم القيوين للشباب 

نبــذة تعريفية عــن مجالس الشــباب في 
اإلمــارات التي تعد إحدى مبادرات وزيرة 
دولة لشــؤون الشــباب ومجلس اإلمارات 
للشــباب، ومنصة شــبابية حواريــة تنظم 
بشــكل دوري في مواقع مختلفة ليتم فيها 

عرض أفضل الممارسات.
 وأشــارت الدكتورة شــيخة عيسى إلى 
أن أهــم التحديــات التي تواجــه الطالب 
هــي طريقــة إعــداد الطلبــة قبــل وبعد 
مرحلة الثانوية الكتشــاف الصعوبات التي 
يواجهونهــا وتداركها قبــل دخول المرحلة 
الجامعيــة، منوهــة بضــرورة تطوير آلية 

اكتشاف المهارات الكامنة لدى الطالب.

وذكــر ســيف المزروعــي أن الطلبة في 
هــذه اللحظــة ال يزالــون يغيــرون فــي 
التخصصــات التي يرغبون في دراســتها، 
إضافة إلــى التغييرات في اختيار الجامعة 
التي سيدرسون فيها، علماً بأن اإلعالن عن 
قبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي 
لهذا العام ســيكون األســبوع المقبل، مما 
يدل على تخبط نســبة من الطلبة بشــأن 

تحديد المســار العلمي الذي سيسلكونه، 
وعــدم الدراية الكافيــة بماهية التخصص 
ومتطلباتــه وفرص العمــل المتوفرة لهذا 

التخصص.
وأوضــح الدكتور ســليمان الجاســم أن 
مــن أهم التحديــات التي تواجــه الطالب 
هي عدم اطالع الطالــب في الثانوية على 
احتياجات ســوق العمل، مما يوقع الطالب 
فــي حيــرة، إضافة إلــى الدراســة باللغة 

االنجليزية في الجامعة أو الكلية.
وجــاءت التوصيــات والمقترحات التي 
قدمهــا ضيوف الحلقــة النقاشــة والطلبة 
المشــاركين بين توصيات خاصــة بتطوير 
القطــاع التعليمــي وتعزيــز دور األســرة 
والمطالبــة بوضع آلية واضحة ومدروســة 
من خــالل التعاون مع كافــة األطراف في 
مواجهــة التحديــات التي تواجــه الطالب 

وإيجاد الحلول لها.

تواصل سفارة الدولة في كاتماندو اإلشراف 
على تنفيذ مشــروع «إفطــار صائم» الذي 
تموله مؤسســة محمد بن راشد آل مكتوم 
الخيرية اإلنســانية ويستفيد منه  لألعمال 

آالف النيباليين طوال شهر رمضان.
وأكد ســعيد حمدان النقبي سفير فوق 
العــادة ومفــوض لدولــة اإلمــارات لدى 
جمهورية النيبال أن هذه الجهود الخيرية 
الســخية التــي تبذلهــا اإلمــارات وجدت 
تقديراً واهتماما كبيرين على المســتويين 
الشعبي والرســمي في النيبال، مشيراً إلى 
أن البرامــج الخيرية اإلماراتية ســتتواصل 
خــالل هذا الشــهر المبارك فــي عدد من 
المناطــق الفقيرة مســاهمة فــي تخفيف 
المعاناة عن المحتاجين والفقراء وترسيخاً 
لقيــم التآخي والتــآزر التي يقــوم عليها 
ديننا اإلسالمي الحنيف.ولفت إلى أن هذه 
المشاريع الخيرية لها بالغ األثر في نفوس 
المســلمين المحتاجيــن وإبــراز الجانــب 
اإلنســاني لدولــة اإلمــارات األمــر الذي 
الحظناه من خالل زياراتنا لمواقع اإلفطار 

في وجوه المســتفيدين وشــكرهم لدولة 
اإلمارات على هذه المبادرة الطيبة، مشيراً 
إلى أنه تم تقديم ما يقرب من ألف وجبة 
إفطار بشــكل يومي خالل مشروع اإلفطار 
لهــذا العام الذي لقي استحســاناً كبيراً من 
المواطنين النيباليين نظراً لما يجسده من 
قيــم روحية واجتماعية نبيلة فضًال عن مد 

جســور المحبة واإلخاء بين المسلمين في 
مختلف دول العالم.

وأشــاد المســتفيدون من هذا المشــروع 
الخيري بهــذه المبادرة الكريمــة الرامية 
إلى تقديم يد العون للمســلمين في نيبال 

وجميــع أنحاء العالم خالل شــهر رمضان 
المبارك.

وأكدوا أن ذلــك ليس بجديد على أهل 
العطاء والخير في دولــة اإلمارات داعين 
اللــه عز وجل أن يحفظ القيادة الرشــيدة 
لإلمارات وشعبها الكريم وأن يديم عليهم 

الخير ونعمة األمن واألمان.

شــارك متطوعو برنامج تكاتف للتطــوع االجتماعي التابع 
لمؤسســة اإلمارات، أيتــام دار البر بــرأس الخيمة، بزيارة 
المســنين في مستشفى عبيدالله لعالج كبار السن وأمراض 
الشــيخوخة برأس الخيمة وذلك بمناســبة يوم زايد للعمل 

اإلنساني.

10
أنهت بلدية دبي اســتعداداتها الستقبال ذبائح عيد الفطر، إذ 
أعدت خطة لتجهيز المعدات وصيانتها ومضاعفة عدد األطباء 

المراقبين، داعية إلى االلتزام بالذبح اآلمن.

بحث مجلس متعاملي هيئة الطرق والمواصالت في 
دبــي، مــع رواد مركبات األجرة وشــركات االمتياز، 
التــي تعمل تحــت مظلة الهيئة، باقــة من الخدمات 
المختلفــة، التــي يقدمها مركز الحجــز والتوزيع في 

مؤسسة المواصالت العامة.
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أشاد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد 
المعــال عضــو المجلس األعلــى حاكم أم 
القيوين بالمجالــس الرمضانية في الدولة 
عامــة وأم القيوين خاصة؛ لما لها من دور 
في دعــم الترابط والتواصــل االجتماعي 
بين أفراد المجتمع واستعراض موضوعات 

وقضايا تهم الوطن والمواطن.
 جــاء ذلك خالل الزيــارة التي قام بها 
صاحب الســمو حاكــم أم القيوين يرافقه 
ســمو الشيخ راشــد بن ســعود بن راشد 
المعــال ولي عهــد أم القيويــن الليلة قبل 
الماضيــة لمجلس أبنــاء المرحوم خلفان 
سالم الشاوي الغفلي بمنطقة فلج المعال.

 وتبادل صاحب السمو حاكم أم القيوين 

مــع المواطنين رواد المجلــس الرمضاني 
التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك 

شهر الرحمة والمغفرة.
وتأتــي هــذه الزيارة فــي إطار حرص 
صاحب الســمو حاكــم أم القيوين الدائم 
على االلتقــاء بأبنائه المواطنين والتواصل 

معهــم وتقاســم اآلراء والمواضيــع فــي 
مجالس أهالي المناطق الرمضانية.

حضــر اللقــاء الشــيخ أحمــد بن ســعود 
بن راشــد المعــال نائب رئيــس المجلس 

التنفيــذي إلمــارة أم القيويــن والشــيخ 
محمد بن ســعود بن راشــد المعال رئيس 
أمناء جائزة راشد بن أحمد المعال للقرآن 
الكريم والثقافة اإلسالمية والشيخ عبدالله 
بــن ســعود بن راشــد المعال وعــدد من 

الشيوخ وأبناء القبائل بالمنطقة.

■ جانب من الجلسة الشبابية في أم القيوين  |  البيان

■ آالف النيباليين استفادوا من المساعدات  |  وام 

■ التحديث الجديد يظهر معالم دبي بجمالية أكثر  |  البيان ■ حاكم أم القيوين خالل زيارته مجلس أبناء المرحوم خلفان الغفلي بحضور راشد بن سعود  |  وام 

أكــد المكتب اإلعالمــي لحكومة دبي 
في تغريدة نشــرها أمس على حسابه 
الرســمي فــي «تويتــر» أن «غوغل» 
أطلقــت تحديثــاً لخدمــات «غوغــل 

إيرث» يمتاز بدقة أعلى.

وأوضــح أن التحديــث الجديــد يظهر 
معالم دبي بشكل أكثر وضوحاً وبألوان 

حقيقية.

 أعلنــت دائــرة البلديــة والتخطيــط في 
عجمــان عــن توحيد خارطــة الموقع مع 
دائــرة األراضي واألمــالك باإلمارة حرصا 
منها على تعميق العالقات البناءة وإرساء 
قواعــد الشــراكة االســتراتيجية مع كافة 
االتحادية  والمؤسســات  المحلية  الجهات 
في الدولة وبمــا يصب في خدمة الصالح 

العام.
جاء ذلك بعد االجتماع المشترك الذي 

عقد بين الدائرتين في بلدية عجمان.
وأكــد عبــد الرحمن محمــد النعيمي 
مديــر عام دائرة البلديــة أن الدائرة هي 
جزء ال يتجــزأ من المنظومــة الحكومية 
المحلية واالتحادية العليا وتســعى بشكل 
دائــم ودؤوب لتوثيق العمل المشــترك 
والبناء مع الجميع بتوجيهات مباشرة من 
الشــيخ راشــد بن حميــد النعيمي رئيس 
دائــرة البلدية والتخطيط بعجمان لتعزيز 
كافة أوجه التنســيق المتبــادل والتعاون 
المثمر مــع كافة الجهــات صاحبة القرار 
في اإلمارة لدفع عجلة التقدم واالزدهار 

بعجمان وجعلها تتبوأ مكانة مرموقة بين 
قريناتها.

وقــال إن توحيد خارطــة الموقع بين 
البلديــة واألراضــي واألمــالك بعجمــان 
يبرهن على صدق المبــادئ التي تتبناها 
والنزاهــة  الشــفافية  لتعزيــز  الدائــرة 
المطلقة مع الشــركاء االستراتيجيين في 

كافة المجاالت.

من جانبه قــال المهندس محمد بن عمير 
المهيري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون 
الهندسية بدائرة البلدية إن توحيد خارطة 
الموقع هي خطوة إيجابية وهامة تهدف 
للتيســير علــى المتعاملين مــن مختلف 
وإتمام  االجتماعيــة  والشــرائح  الفئــات 
إجراءات معامالتهم بسهولة مطلقة وبأقل 

جهد ممكن كما وتتميز بالدقة العالية.
وأضــاف أن المخطط الذي ســتصدره 
دائــرة األراضــي واألمــالك بعجمان مع 
ملكيــة األرض ســيوضح جميع الخصائص 
البلديــة  بدائــرة  المتعلقــة  الهندســية 

والتخطيط.
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قالــت معالي عهود الرومي وزيرة الدولة 
للســعادة إن تجربــة العطــاء في رمضان 
أكــدت لنا أن فرحة العطــاء تفوق فرحة 
األخذ، ومســاعدة اآلخرين في أن يكونوا 

سعداء ستسعدك أنت أيضاً.
وأضافت معاليها في تدوين عبر حســابها 
فــي «تويتر»: الجود أصلــه وبدايته زايد، 
والعطاء الحقيقي له اســم آخر يســمونه 
زايــد.. زايد هو من غرس فينا حب الخير 

وعلمنا مبادئ العطاء.
وتابعــت معاليها: مع اقتــراب رحيل هذا 
الشــهر الفضيــل، تتــراءى أمامــي بفخر 
الجهود التطوعية الرائعة التي بذلت طيلة 

شهر رمضان ضمن حملة العطاء سعادة.  
وقالت معاليها: لمســتني حماسة الشباب 
وعزيمتهم المذهلة لتحقيق أسمى معاني 
التكافــل االجتماعــي وأروع قيم  العطاء 
وعمــل الخير ، وآمــل أن نرى المزيد من 
تلك المبادرات طوال أشهر السنة، فالعطاء 
ال يعرف شــهراً بل همماً، وهمم شــبابنا 
تعانق حدود الســماء وترســم أروع صور 
العطاء.                     دبي - البيان 

انطلقت فعاليات ملتقى زايد اإلنســاني 
العالمي في دورتــه الـ14 في الخرطوم، 
الذي عقــد تزامناً مع المهام اإلنســانية 
والجراحيــة  والعالجيــة  التشــخيصية 
والوقائية لبعثة زايد العطاء بحضور نخبة 
من رواد العمل التطوعي من العديد من 
المؤسسات الســودانية التطوعية، وذلك 
فــي قاعــة المؤتمــرات فــي المفوضية 
اإلنسانية بتنظيم من مبادرة زايد العطاء 
التطوعــي وبرنامج  والمركز الســوداني 

اإلمارات للتطوع.

ويأتــي انعقاد الملتقى اإلنســاني ضمن 
سلســلة مــن الملتقيات التــي تنظم في 
مختلف دول العالم بهدف ترسيخ ثقافة 
التطوعي واإلنســاني  والعمــل  العطــاء 
فــي مختلف فئــات المجتمــع، وتحفيز 
المؤسســات لتبنــي مبــادرات تســاهم 
بشــكل فعال فــي تمكين الشــباب في 
الخدمــة المجتمعية المســتدامة، إضافة 
إلــى ما يقدمه من منصــة لطرح األفكار 
واســتحداث  المبــادرات  واســتعراض 
الشــراكات بيــن المؤسســات الحكومية 
والخاصة وغير الربحية للمساهمة الفعالة 
واالقتصادية  المجتمعيــة  التنميــة  فــي 

المستدامة.

وتضمنــت فعاليــات افتتــاح الملتقــى 
اســتعراض فيلــم وثائقي عــن إمارات 
العطــاء يبــرز الــدور الريــادي لدولة 
اإلمــارات في مجــال العمــل التطوعي 
واإلنســاني علــى الصعيديــن المحلــي 
اســتعراض  إلــى  إضافــة  والعالمــي، 
زايد  لمبــادرات  اإلنســانية  المشــاريع 
العطــاء كحملة العطــاء العالمية لعالج 
مليــون طفل ومســن وحملــة المليون 
متطوع التي اســتطاعت منــذ انطالقها 
عام 2002 تقديم نمــوذج مميز للعمل 
التطوعي واإلنساني يحتذى به من خالل 
برامجها اإلنسانية التي وصلت للماليين 

من البشــر تحت إطــار تطوعي ومظلة 
إنسانية.

كما تــم عرض المشــاريع اإلنســانية 
لحملة العطاء العالمية لعالج مليون طفل 
ومسن، التي دشــنت مسبقاً بمبادرة من 
سمو الشــيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة 
االتحــاد النســائي العام الرئيــس األعلى 
لمؤسسة التنمية األسرية رئيسة المجلس 
األعلى لألمومة والطفولة، التي استطاعت 
أن تصل برســالتها اإلنسانية للماليين من 

البشر في مختلف دول العالم.
وتضمن الملتقى استعراض المبادرات 
التي تبــرز دورهم  التطوعية للشــباب، 
الريادي في الحركة المجتمعية من خالل 
مشــاركتهم الفعالة ميدانيــاً وإلكترونياً، 
إضافة إلى اســتعراض المهام اإلنســانية 
للفريق اإلماراتي الســوداني في مختلف 
أنجزت  التــي  الســودانية  المحافظــات 
مــا يزيد علــى 25 مخيماً طبيــاً تطوعياً 
في الســودان، ســاهم بشــكل فعال في 
التخفيــف من معاناة المرضى المعوزين 

من األطفال والمسنين.

كمــا تضمنــت الفعاليــات تكريــم رواد 
األعمــال والمؤسســات الفائــزة بجائزة 
زايد للعمل اإلنســاني تثمينــاً لجهودهم 
فــي مجال العمــل التطوعي واإلنســاني 
واالجتماعي، بحضور عدد من رواد العمل 
التطوعــي واإلنســاني واالجتماعي، وتم 
منح المركز السوداني للتطوع جائزة زايد 
العطــاء العالمية للعمل اإلنســاني تثميناً 
لجهــوده في تفعيــل الحركــة التطوعية 

والمجتمعية واإلنسانية محلياً وعالمياً.
كمــا كــرم الملتقى عدداً مــن األفراد 
للعمل  الداعمين  والشركاء  والمؤسسات 
اإلنســاني من داخــل الدولــة وخارجها 
تقديــراً إلســهاماتهم في مجــال العمل 
اإلنســاني والتطوعي، وتقدم المشاركون 
بالشكر والتقدير إلى جمهورية السودان 
حكومة وشــعباً على حفاوة االســتقبال 
وكرم الضيافة وتســخير كافة اإلمكانات 
إلنجــاح فعاليــات هــذا الملتقــى الذي 

تستضيفه الخرطوم.

 الفريق اإلماراتي السوداني التطوعي  |  وام

خالل أداء المهام العالجية 

شــهد قطاع التدريب في إمارة دبي نمواً 
ملحوظاً خالل السنوات الماضية، إذ بلغت 
المعاهد العاملة فيهــا 1111 معهداً حتى 
نهاية الشــهر الماضي مقارنــة بما يقارب 

300 معهد مصرح له في عام 2008.
وأكــدت أســماء دلموك مديــر إدارة 
تصاريــح المؤسســات التدريبية في هيئة 
المعرفــة والتنميــة البشــرية دبــي، في 
تصريــح خاص لـ«البيــان» أن معاهد دبي 
تقــدم دورات تدريبيــة متنوعة تشــمل 
العديــد مــن البرامــج اإلداريــة والمالية 
والمهــارات الشــخصية، كمــا أن الهيئــة 
تشــجع مزودي الخدمــات التعليمية على 
طرح برامج تدريبية مبتكرة، تســاعد في 

تعزيز خبرات المتدربين. 
وأشــارت إلــى أن 86 معهــداً تدريبياً 
تقدمــت إداراتها بطلبات إغالق ألســباب 
تشــغيلية وذلك منــذ العــام 2008، فيما 
أغلقــت 3 معاهد في الفتــرة ذاتها لعدم 
تمكنهــا من االلتــزام باللوائــح واألنظمة 

المتبعة في اإلمارة.
وكان ســمو الشــيخ حمدان بن محمد 
بن راشــد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس 
المجلس التنفيــذي إلمارة دبي، قد أصدر 
قرار المجلس رقم /  50/   لسنة 2015 بشأن 
تنظيم المعاهــد التدريبية في إمارة دبي 
بهدف إناطــة عملية التنظيم واإلشــراف 

والرقابــة علــى المعاهــد التدريبيــة في 
البشــرية  المعرفة والتنمية  اإلمارة بهيئة 
ومنحهــا صالحية التصديق على شــهادات 

التدريب.
وتطبــق أحــكام القــرار علــى كل من 
يزاول النشــاط التدريبي في دبي بما في 
ذلــك مناطق التطوير الخاصــة والمناطق 
الحــرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي 
وتســتثنى من أحكامه الجهات والمعاهد 
الحكومية والجهــات المصرح لها من قبل 
التشــريعات  أية جهــة حكومية بموجب 
الســارية في اإلمــارة بتقديم أي نشــاط 
تدريبي وكذلك الجهات الخاصة التي تقدم 

البرامــج التدريبية لموظفيها بهدف زيادة 
بأجهزتها  معرفتهــم وتطويــر مهاراتهــم 

الذاتية.
كمــا تســتثنى من هذا القــرار البرامج 
التدريبيــة المرتبطة بتنظيــم المؤتمرات 
المرخــص إقامتها فــي اإلمــارة من قبل 
الجهــات المعنية وأية جهات أو أنشــطة 
تدريبيــة أخرى يتم اســتثناؤها بقرار من 

رئيس المجلس التنفيذي.
وذكــرت  أســماء دلمــوك أن الهيئــة 
تشــجع مزودي الخدمات التعليمية على 
طرح برامج تدريبية مبتكرة تســاهم في 
إثراء المعارف والخبرات لدى المتدربين، 
الســيما وأن التعليــم رحلة مســتمرة ال 
تتوقــف عند مرحلــة معينــة، الفتة إلى 
أن زيــادة معــدالت اإلقبال علــى تلقي 
التدريب في دبي تلقي على عاتقنا بمزيد 
مــن المســؤوليات التي ترتبــط بتزويد 
مزودي الخدمــات التدريبية والمتدربين، 
معتبرة أن القانون رقم 50 لســنة 2015 
يعــد إطار عمل متكامــل يضمن الحقوق 
والمســؤوليات ويعــزز مــن مكانة دبي 
فــي ميــدان جــودة البرامــج التدريبية 
وتصنيفاتهــا، ومــن ثــم الوقــوف بحزم 
وحســم تجاه أية مخالفــات ترتبط بهذا 

الميدان.
ودعــت كافة المتدربين إلى التأكد من 
أن المعاهد التدريبية وبرامجها التدريبية 
التي يعتزمون االلتحــاق بها حاصلة على 
التصريــح التعليمــي من هيئــة المعرفة 
والتنمية البشرية، مشــيرة إلى أن الهيئة 
طرحت قائمة شــاملة بالمعاهد التدريبية 
المرخصة في دبي عبر موقعها اإللكتروني 
www.khda.gov.ae، إضافة إلى التطبيق 
الذكــي للهيئــة علــى الهواتــف الذكية، 
وذلــك لضمان إتاحــة كافــة المعلومات 
التفصيليــة حول المعاهــد التدريبية في 
دبي وبرامجها وأنشــطتها المعتمدة بين 
يدي مختلف األطراف المعنية، ما يرســخ 

من مبادئ الشفافية والمحاسبة».

توقع المشــاركون في ندوة نظمها مجلس 
البطيــن ضمن أمســياته الرمضانية ارتفاع 
الطلــب على المــاء والكهرباء في أبوظبي 
حتــى عــام 2023، مســلطين الضوء على 
قطاع الماء والكهرباء في اإلمارة وجهوده 
فــي تلبيــة الطلــب المتزايد علــى الماء 
والكهربــاء لالســتخدام المنزلي والتجاري 

والصناعي والزراعي.
وأكد عبداللــه علي بن مصلح األحبابي 
رئيس مجلــس إدارة هيئة ميــاه وكهرباء 
الهيئــة  أن  النــدوة،  خــالل  أبوظبــي، 
وبتوجيهات قيادتنا الرشيدة تعمل جاهدة 
على استشراف المســتقبل وتضع الخطط 
والمشاريع المناسبة لتلبية الطلب المتزايد 
على المــاء والكهرباء، حيث يتوقع ارتفاع 
الطلــب على المــاء عــام 2023 إلى 962 
مليون جالون يومياً وأن يكون أقصى طلب 
عام 2023 علــى الكهربــاء 19 ألفاً و630 

ميغاواط.
وقــال األحبابي إن هيئــة مياه وكهرباء 
تتولــى مــن خــالل مجموعــة  أبوظبــي 
الشــركات التابعــة لهــا تقديــم خدمات 
المــاء والكهرباء إلمارة أبوظبي وجزء من 
احتياجات اإلمارات األخرى ودعم األبحاث 

لتطوير القطــاع والعمل علــى المحافظة 
على موارده وتأهيل وتوظيف المواطنين.

ولفت إلــى أن القيادة الحكيمــة وإدراكاً 
ألهميــة الميــاه كرافــد أساســي للتنمية 
أُنشــئت الهيئة كمؤسســة وطنيــة تتولى 
تنفيذ سياســات حكومة أبوظبي المتعلقة 
بقطاع الماء والكهرباء، مشــيراً إلى تأكيد 
صاحــب الســمو الشــيخ محمد بــن زايد 
آل نهيــان ولي عهد أبوظبــي نائب القائد 
األعلى للقوات المسلحة، «المياه أهم من 

النفط بالنسبة لإلمارات».
ونوه بأن الهيئة وعبر مسيرتها المباركة 
قادت قطاع المــاء والكهرباء ليصبح رائداً 
فــي إنجازاته ويشــار إليها بالبنــان كثاني 
أكبر قطــاع في إمارة أبوظبــي ومن أكثر 
قطاعــات المياه والكهربــاء تقدماً وتميزاً 

في المنطقة.
للمحافظة على  النــدوة «معــاً  كانــت 
مواردنــا الطبيعية» أشــادت بالدعم الذي 
توليــه حكومــة أبوظبــي لقطــاع المياه 
والكهربــاء وبجهــود القطــاع فــي توفير 
الطلــب المتزايــد علــى المــاء والكهرباء 
والصناعي  والتجاري  المنزلي  لالســتخدام 

والزراعي.

 وقــال ســيف ســعيد القبيســي مدير 
عام مكتب التنظيــم والرقابة باإلنابة، إن 
المكتــب هــو الجهة الحصرية المســتقلة 
لتنظيــم قطــاع المياه والصــرف الصحي 
أبوظبي والمســؤول  والكهرباء في إمارة 
عــن تنظيم أنشــطتها مــن توليــد ونقل 
الكهرباء وإنتاج المياه وتوزيعها وخدمات 

الصرف الصحي.
 من ناحية أخرى تحدث ســعيد محمد 
الســويدي مدير شــركة أبوظبي للتوزيع 
باإلنابة التابعــة للهيئة عن خدماتها ضمن 
منطقــة اختصاصها، حيث تتوزع شــرائح 
المتعاملين بها ما بين «حكومي وســكني 

وصناعي وتجاري وزراعي».
وأشار الســويدي إلى أن أقصى كميات 
التوزيع اليومية للمياه 500 مليون جالون 
وتصل جــودة المياه 96 فــي المئة وهي 
مــن أعلــى النســب العالميــة فــي حين 
تبلغ الطاقة اإلنتاجيــة للمحطات 6 آالف 

ميغاواط في الساعة.
علــى  الشــركة  اســتراتيجية  وتركــز 
أبوظبي واألولويات  ترجمة أهداف خطة 
الميــاه والكهرباء  االســتراتيجية لقطــاع 
في أربعة محاور رئيســية هي: «إســعاد 
المتعامليــن - النمو واالســتدامة - التميز 

في العمليات - والتميز في األداء».   

شــخص  أي  علــى  يحظــر 
مزاولة النشاط التدريبي في 
اإلمارة لصالح الغير إال بعد 
بذلك  تصريح  على  الحصول 
من هيئــة المعرفة والتنمية 
البشــرية في دبــي ورخصة 
صادرة عن سلطة الترخيص.

المعاهد  علــى  يحظــر  كما 
التدريبي  النشــاط  مزاولــة 
فــي أي مجــال غيــر الوارد 
في التصريح، وعلى الشخص 
الــذي يملك مكانــاً أو لديه 
الســماح ألي  إدارته،  حــق 
شخص بما في ذلك المعاهد 
بتقديــم برنامج تدريبي في 
هذا المكان ما لم يكن لدى 
الشخص الراغب بتقديم هذا 
البرنامج ما يفيد السماح له 

بذلك من الهيئة.

 المشاركون في الندوة  |  وام 

أشرفت ســفارة الدولة لدى تونس 
علــى توزيع كســوة العيد المقدمة 
مــن الهــالل األحمــر اإلماراتي في 
إطــار عملياته الخيرية واإلنســانية 
وعيــد  رمضــان  شــهر  بمناســبة 
الفطر وتحت رعاية ســالم عيســى 
قطــام الزعابي ســفير الدولة لدى 

الجمهورية التونسية.
وأشرف ســلطان عــبيد سـلطان 
الكعبي من سفـارة الـــدولة عــلى 
إس  أو  إس  بقــريــة  نظــم  حفــل 
اليتــامى وفاقدي  قــمرت لألطفال 

الرعــاية األسـرية.
وأكد الكعبــي أن هذه المبادرة 
تأتــي في ســياق مــا دأبــت عليه 
اإلماراتيــة  الخيريــة  الجمعيــات 
مــن تقديــم الدعــم والمســاعدة 
للمحتاجيــن فــي الدول الشــقيقة 

خاصة بالمناسبات الدينية.
وأعــرب مدير قريــة إس أو إس 
قمرت عن تقديــره لمبادرة الهالل 
األحمــر اإلماراتي، مؤكداً أنها دليل 
على ما دابــت عليه دولة اإلمارات 
من قيم العمل اإلنساني الخير الذي 
غرســه المغفور له الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. 
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تعلــن وزارة التربية والتعليــم غداً األحد في 
أبوظبي أسماء الطلبة المقبولين في مؤسسات 
البعثات  الحكومية وبرنامــج  العالــي  التعليم 
الخارجيــة والمنــح الداخلية، للعام الدراســي 
المقبل 2016 2017-، حيث تشمل المؤسسات 
جامعــة اإلمــارات العربية المتحــدة، كليات 
التقنيــة العليا، جامعــة زايد، مركــز أبوظبي 
للتعليــم والتدريب التقنــي والمهني، جامعة 
خليفــة، باإلضافة إلى جامعــة محمد الخامس 

«أكدال».
وعملت وزارة التربية والتعليم على مساعدة 
طلبــة الصف الثاني عشــر المتقدمين بطلبات 
لاللتحاق بمؤسسات التعليم العالي الحكومية، 
المؤسسات،  التحاقهم بهذه  الستيفاء شــروط 
حيث منحتهم فرصتيــن لتجاوز امتحان قياس 
الكفــاءة التربوية في اللغة اإلنجليزية «ســيبا 
اللغة اإلنجليزية» الذي يعد من شروط قبولهم 
بهذه المؤسسات أو االلتحاق ببعثات خارجية 

تابعة للوزارة، وعقدت االمتحان األول لهم في 
27 من شــهر فبرايــر 2016، واالمتحان الثاني 

في 30 أبريل 2016.
كمــا حرصت الــوزارة على تنفيــذ برنامج 
لإلرشــاد األكاديمــي للطلبة فــي كل إمارات 

الطلبــة  وتعريــف  توعيــة  بهــدف  الدولــة، 
وأوليــاء األمــور بالمختصين بعمليــة القبول 
والتســجيل فــي مؤسســات التعليــم العالي، 
والبرامــج والفرص التعليميــة المتاحة للطلبة 
فــي الجامعــات والمعاهد الحكوميــة، إضافة 

إلــى المعلومــات الخاصة بامتحان (الســيبا)، 
وشروط القبول، وكيفية تعبئة طلب االلتحاق 

اإللكتروني.
وعلــى صعيــد برنامــج االبتعــاث، أعادت 
الوزارة النظر في برنامج االبتعاث للعام -2016

2017 وطورته ليشمل التخصصات التي تخدم 
توجــه الدولة المســتقبلي المتعلــق باالبتكار 
واستشــراف المســتقبل وعلم الفضاء وريادة 
األعمال، حيث تشمل مجاالت االبتعاث الطب 
والعلوم الصحية ومصــادر المياه «تحلية مياه 
البحر» والطاقة البديلة والمتجددة واالستدامة 
والتكنولوجيا النظيفة والزراعة ونظم األغذية 
التحية وعلم  والنقــل والمواصــالت والبنيــة 
البحــار والمحيطــات. كمــا اختــارت الوزارة 
الدول المتقدمة في مؤشرات االبتكار كاليابان 
والصين وفنلندا وكوريــا الجنوبية كدول ذات 
أولوية فــي االبتعــاث، إضافة إلــى الواليات 
المتحدة األميركية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا 
والمملكة المتحدة وإيرلندا وألمانيا وفرنســا 

وإسبانيا وسنغافورة والسويد. 

■ الجامعات الحكومية تستعد الستقبال دفعة جديدة من الطلبة  |  من المصدر

بحــث مجلــس متعاملــي هيئــة الطرق 
والمواصــالت في دبي، مع رواد مركبات 
األجــرة وشــركات االمتيــاز، التي تعمل 
تحت مظلــة الهيئة، باقة مــن الخدمات 
المختلفــة، التــي يقدمهــا مركــز الحجز 
المواصــالت  مؤسســة  فــي  والتوزيــع 
العامة في الهيئة والتركيز على اســتخدام 
التطبيقات الذكية لطلب مركبات األجرة، 
وذلــك من أجــل تبــادل اآلراء واألفكار 
وتقديم المقترحات، التي من شــأنها أن 
تســهم في تطويــر آلية العمــل لتحقيق 

المصلحة العامة. 
تــرأس الجلســة، التــي انعقــدت في 
المبنى الرئيس للهيئة، محمد عبيد المال، 
عضــو مجلــس المديرين رئيــس مجلس 
المتعاملين في هيئة الطرق والمواصالت 
بحضور أحمد محبوب، مدير إدارة خدمة 

المتعاملين، عبدالله المهري، مدير إدارة 
مراقبة أنشطة النقل بمؤسسة المواصالت 
العامــة وأعضاء مجلــس مركبات األجرة 
وعدد من موظفي الهيئة. وخرج المجلس 

بعدد من التوصيــات القّيمة منها توجيه 
مؤسسة المواصالت العامة بإجراء المزيد 
مــن حمالت الرقابــة والتفتيش على كل 
مركبــات األجرة وســائقيها، وذلك للحد 

من السلوكيات الخاطئة لبعض من سائقي 
المتعاملين  مركبات األجرة حرصــاً على 
وحفاظاً على الســمعة المؤسســية لهيئة 
الطــرق والمواصــالت. وإصــدار تعميم 

على جميع شــركات االمتيــاز بالتفتيش 
ومراقبــة أداء الســائقين وخاصة المظهر 
العام والنظافة الشخصية ورائحة السائق 
ونظافــة الملبس والهنــدام باإلضافة إلى 

وضــع البطاقــة التعريفيــة وغيرها من 
الضوابط المهمة ألداء السائقين. وتوجيه 
إدارة التســويق واالتصال المؤسسي في 
الهيئــة بتنفيــذ حمالت تثقيــف وتوعية 
للمتعامليــن مــن مســتخدمي ومرتادي 
مركبات األجرة والســياح بالتعميم على 
عدم ترك أو نســيان أمتعتهم وأغراضهم 
الشخصية عند نزولهم من مركبات األجرة 
خاصة المتوّجه منهم إلى مطارات الدولة 
للســفر خارج الدولة والتأكيد على طلب 
وأخــذ إيصال الدفع لوجــود العديد من 
المعلومات المهمــة في حال اإلبالغ عن 
أي مفقود داخل مركبات األجرة.وتوجيه 
مؤسسة المواصالت العامة بالتعميم على 
كل ســائقي مركبات األجــرة العاملة في 
المتوفرة  العرض  دبي باستخدام شاشات 
في مركبات األجرة بالنظر لورود العديد 
من شكاوى المتعاملين بعدم تشغيلها أو 

وجود أعطال بها بشكل شبه دائم. 

الهيئات  التربيــة والتعليــم  دعــت وزارة 
التدريســية إلى حضــور برنامج تخصصي 
يعقــد خــالل األســبوع األول مــن العــام 
الدراسي المقبل ٢٠١٦-٢٠١٧ ودعتهم إلى 
التواجــد في مقار مدارســهم يــوم األحد 
٢١ أغسطس المقبل حسب توقيت الدوام 
الرســمي وااللتزام بالدورة التدريبية التي 
ســتعقد فــي الفترة من ٢٢-٢٤ أغســطس 
لمدة ثالثة أيام والعودة إلى مدارسهم يوم 

٢٥ من الشهر ذاته.
وســيتم اإلعالن عــن برنامــج تدريبي 

لرياض األطفال بعد االنتهاء من إعداده.
وشــددت الــوزارة في تعميــم لها إلى 
إدارات المدارس والمناطق التعليمية على 
أهمية االلتزام بتنفيذ الورش أيام التدريب 
التخصصــي للهيئــة التدريســية بالمدارس 
الحكومية حســب الجــداول المحددة مع 
التأكيد علــى التزام معلمي التربية الخاصة 
بحضــور التدريب مع المــواد األخرى كٌل 
حســب تخصصه فيما طالبت معلمي مواد 
الرياضيات والعلوم إحضار الكتب وأجهزة 

الحاسب المتنقل معهم.
ومعاييــر  مواضيــع  الــدورة  وتشــمل 
والرياضيــات  العلــوم  لمــواد  التدريــس 

الواحــد  القــرن  فــي  التعلــم  ومهــارات 
العلوم  والعشرين واســتراتيجيات تدريس 
وتقويــم التعلم فــي العلــوم والرياضيات 
المبادئ واالستراتيجيات واألدوات وإطاللة 
على منهج اللغة العربية والتربية اإلسالمية 
المطــور، ومــن المواضيــع التي تشــملها 
الدورة فلســفة بناء المنهج المطور لمادة 
التربية اإلسالمية، وحلقة نقاشية في المنهج 
ذاته مســتهدفة معلمــي المرحلة الثانوية، 
وبنائيــة المناهــج المطــورة فــي التربية 
والصحية، والمفاهيم واالســتراتيجيات في 
التربية البدنية والصحية، والفنون الشعبية 
المطور واالبتكار والموســيقى  والمنهــاج 
المشاريع  تطبيق  استراتيجيات  التصويرية، 

في الفنون البصرية والتطبيقية.
ومــن الــورش المهمــة فــي البرنامــج 
التدريبــي اإلطــار العام الموحــد لمعايير 
التعلــم الوطنيــة ومنهجيــة بنــاء دروس 
منهــج العربيــة المطور والتقويــم البديل 
واالســتراتيجيات المطبقــة فــي المنهاج، 
وســمات مناهج العربية المطورة ونماذج 
تطبيقية من كتاب المهــارات والتطبيقات 
اللغويــة، والمهــارات التخصصيــة لمــادة 
وسمات  المتكاملة  االجتماعية  الدراســات 
منهــج الدراســات االجتماعيــة والتربيــة 

الوطنية المطور للصفوف من ٩-١٢.
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أفــادت وزارة التربيــة والتعليــم بإيقاف 
تســجيل وقبــول الطلبــة المواطنين في 
المــدارس الخاصــة فئة «ضعيــف جداً»، 
باإلضافــة إلــى إيقاف صرف بدل رســوم 
التعليــم ألولياء أمور الطلبــة اإلماراتيين 
في المــدارس الخاصة التــي تقدم جودة 
تعليــم فئــة «ضعيــف» للعام الدراســي 
المقبل ٢٠١٦- ٢٠١٧، تمهيداً لبدء إيقاف 
تســجيل وقبــول الطلبــة اإلماراتيين في 
فئة «ضعيف» اعتباراً من العام الدراســي 

٢٠١٧- ٢٠١٨م.
جاء ذلك بناًء على نتائج دراسة منهجية 
تــم رفعها إلــى مجلس الــوزراء من قبل 
مجلــس التعليم والموارد البشــرية حول 
التقييم المدرســي في المــدارس الخاصة 

على مستوى الدولة. 

واســتناداً إلــى توصيــات الدراســة التي 
نفذتها فرق عمل متخصصة بوزارة التربية 
والتعليم بالتنســيق مع مجلــس أبوظبي 
للتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية 
بدبي، وأقّرها مجلس الوزراء مؤخراً، فإن 
الخطوة تســتهدف ضمــان حصول الطلبة 

اإلماراتييــن الذين يتلقــون تعليمهم في 
المــدارس الخاصة على جودة تعليم فعال 
بجــودة عاليــة تواكــب ما يحصــل عليه 
أقرانهــم من الطلبــة الملتحقيــن بقطاع 
التعليــم الخــاص علــى مســتوى الدولة، 
العالمية  التنافســية  بما يســاهم تعزيــز 
لمخرجــات التعليــم المدرســي وبلــوغ 
مؤشرات وأهداف األجندة الوطنية لدولة 

اإلمارات 2021.

ووفقاً للغة األرقام، فإن المدارس الخاصة 
التي تشكل نســبة %46 من إجمالي عدد 
المدارس فــي الدولة، تحظــى بمعدالت 
نمــو متزايدة في أعداد الطلبة الملتحقين 
بهــا تواكب ارتفاع معــدالت الطلب على 
التعليــم، حيــث يتلقى حوالــي %67 من 
مجموع الطلبة اإلجمالي بالدولة تعليمهم 
فــي مــدارس خاصــة، %20 مــن الطلبة 
اإلماراتييــن يمثلــون ثلث أعــداد الطلبة 
الملتحقين بالتعليم على مســتوى الدولة، 
ويحصل %57 مــن الطلبة اإلماراتيين في 

المــدارس الخاصة على جــودة تعليم في 
فئتي تعليم «متميز» أو «جيد جداً».

يأتــي ذلــك، في وقــت خاطبــت وزارة 
التربيــة والتعليــم الهيئــات والمجالــس 
والمناطق التعليمية على مســتوى الدولة 
بدخــول القرار حّيــز التنفيــذ اعتباراً من 
العــام الدراســي المقبل، مؤكــدة حرص 
فريــق العمل الــوزاري على رفــع كفاءة 
وأداء منظومة التعليم بشــكل عام وقطاع 
التعليــم الخــاص بشــكل خــاص، وتوفير 
خيارات متنوعة أمــام أولياء أمور الطلبة 
اإلماراتييــن تضمن حصــول أبنائهم على 
جودة تعليــم عالية، وتشــجيع المدارس 
الخاصــة علــى االرتقــاء بجــودة التعليم 
فــي خطوة تواكب حزمــة من المتغيرات 
والمســتجدات الدولية في ميدان التعليم 

والتعلم.
اإلمــارات  دولــة  مؤشــرات  وتركــز 
ومســتهدفاتها ألجندتهــا الوطنيــة للعام 
الطلبــة  اكتســاب  علــى ضــرورة   ٢٠٢١
اإلماراتيين لمهارات القرن ٢١، وتمكينهم 
أكاديمياً ومعرفياً بما يســهم في المحصلة 
النهائيــة فــي رفــع ســقف مســتوياتهم 

التعليمية.

أعلنــت وزارة التربية والتعليم عن تمديد فترة تقدم طلبة مواطني 
دولة اإلمــارات العربية المتحــدة للبعثات الخارجيــة، بكالوريوس 
والدراســات العليــا، والمنــح الداخلية فقط للدراســات العليا حتى 
30 يوليــو 2016. وتســتقبل الطلبات إلكترونيا مــن البوابة الوطنية 
للمبتعثيــن والتطبيــق أو من خالل زيارة مراكــز خدمة المتعاملين 
فــي أبوظبي ودبي لمعرفة المعايير والشــروط والجامعات والدول 

المحددة لالبتعاث.
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افتتحت هيئة الطــرق والمواصالت أمس 
6 مسارات من الجسر الجنوبي على شارع 
الشــيخ زايد من دبي إلى أبوظبي، وذلك 

ضمن أعمال المرحلة األولى من مشــروع 
قناة دبي المائية، ويتضمن الجســر ثمانية 
مســارات. وأكدت الهيئة أنه سيتم افتتاح 
المســارين الباقييــن في منتصف الشــهر 
الجاري، ويمر الجسر أعلى القناة بارتفاع 

ثمانيــة أمتــار ونصــف المتر، ما يســمح 
بحركة المالحة البحرية على مدار الساعة.

وأشارت الهيئة إلى أن أعمال المرحلة 
األولــى من مشــروع قناة دبــي المائية ا 
شــملت تنفيذ جســر على محور شــارع 

الشــيخ زايد بطول 800 متر وسعة ثمانية 
مســارات في كل اتجاه، إضافة إلى تعديل 
مســارات الطــرق المتأثــرة بمــا يحقق 
تكامل الحركة المرورية بين ضفتي القناة 
المائية، وأعمال تحويل خطوط الخدمات 

القائمة التي تأثرت بمسار القناة.
ويتميــز الجســر بتصميمــه الفريد من 
خالل الشــالالت المائية التي تنســاب من 
أعاله، وبأعمدة اإلنارة الذكية يتم التحكم 
بها عبر تطبيق خاص يستند لقاعدة بيانات 

لمتابعة حالة اإلنــارة وتبادل المعلومات 
واألوامر التشغيلية، فيما تم توفير التغطية 
الكاملة لجميع الجهات في المنطقة تمّكن 
الهيئــة مــن التفاعل مع مواقــع التواصل 

.3G االجتماعي عبر تقنية
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أيــام معدودات تفصلنا عن نهاية شــهر 
رمضــان المبارك، ليســدل الســتار على 
ملحمــة من العمل الــدؤوب في رحاب 
جامع الشــيخ زايد الكبيــر، أبطالها فرق 
عمــل من المتطوعين والمنظمين عملوا 
كخلية نحل وجمعهم مشــروع «ضيوفنا 
الصائمــون» الــذي ينفذه مركــز جامع 
الشــيخ زايد الكبير منــذ بداية رمضان، 
فأبــوا إال أن تكــون خدمــة المصليــن 
ورعايتهم  وراحتهم  غايتهــم  والصائمين 

مقصدهم الدائم.
المصلون القاصدون جامع الشيخ زايد 
تجاوزت أعدادهم الـــ 700 ألف مصل 
على مدار الشــهر الكريــم، اصطفوا في 

مشهد مهيب تكسوه أجواء روحانية.
«البيــان» بدورها شــاركت المصلين 
األجواء الروحانية في جامع الشيخ زايد 
الكبير ونقلت عبارات الشــكر والتقدير 
مــن المصليــن لجميــع القائميــن على 
تنظيــم العمــل بالجامع طوال الشــهر 

الكريم.

ومــا إن تصــل لجامع الشــيخ زايــد الكبير 
ســتجد كافة أشــكال الدعــم والرعاية التي 
يعمل على تقديمهــا أكثر من 120 متطوعاً 
يتضاعف عددهم خالل العشــر األواخر من 
شهر رمضان، حيث يعملون على توفير كافة 
التســهيالت والخدمــات لزوار هــذا الصرح 
الكبيــر مــن صائميــن ومصلين طيلــة أيام 
وليالــي الشــهر الفضيــل، وأوكل لهم مركز 
جامع الشــيخ زايد الكبير العديد من المهام 
والواجبات، لتأميــن تقديم كل الدعم الذي 
من شــأنه أن يوفر أجواء الراحة والطمأنينة 

للمصلين.

ويقول كل من محمد عبد الرحمن وعبدالله 
أحمــد ومحمد األلفي الذين يحرصون يومياً 
علــى االســتمتاع بأجواء رمضــان في جامع 
الشــيخ زايد الكبيــر: «وجدنا كافة أشــكال 
الرعايــة واالهتمــام مــن الفــرق المنظمة 
والمتطوعيــن المتواجدين فــي كافة أرجاء 
الجامع، فليس عليك ســوى طرح أي ســؤال 
لتجــد اإلجابة حاضرة دوماً منهم»، مضيفين 

أن آليــة العمــل بجامع الشــيخ زايد الكبير 
فــي رمضان هي جــزء ال يتجزأ من منظومة 
عمل متكاملة مطبقة في مختلف مؤسسات 
الدولــة عنوانها االبتكار وهدفهــا دائماً رضا 

وسعادة الجماهير.

وأوضح مركز جامع الشــيخ زايــد الكبير أن 
عمــل المتطوعيــن يبدأ من لحظــة التوافد 
على المســجد ويشــتمل علــى العديد من 
المهام بدءاً من تنظيم عملية دخول وإيقاف 
مركبــات الجمهور فــي المواقف المخصصة 

لها، مروراً بتسهيل إجراءات انتقال المصلين 
مــن المواقف إلى مبنــى الجامع من خالل 
عدد من ســيارات النقل الكهربائية، وتنظيم 
دخول وخــروج المصلين من قاعات الصالة، 
كما يتولى عدد من المتطوعين مهام تقديم 
االستفســارات  عــن  واإلجابــة  المســاعدة 
المرافق  إلــى  المصلين  المتعلقــة بإرشــاد 

الخدمية التي يضمها هذا الصرح الكبير.

وفي أحد أركان الجامع يجلس محمد صالح 
«سبعيني» لم يمنعه تقدمه في العمر من 

االســتمتاع باألجــواء الروحانية في رحاب 
جامــع الشــيخ زايــد الكبير وســاعده في 
ذلــك الرعايــة واالهتمام التــي حظي بها 
مــن لحظة حضــوره إلى الجامــع، متوجهاً 
بالشــكر إلى كافــة القائمين علــى جامع 
الشــيخ زايــد الكبير لحرصهــم على رعاية 
وخدمــة المصلين والصائمين طوال شــهر 

رمضان المبارك.
وذكر مركز جامع الشــيخ زايــد الكبير أنه 
عمل علــى توفير نحــو 2000 مقعد طبي 
تم تخصيصها لكبار الســن والمرضى وذوي 
اإلعاقــة، وذلــك الســتخدامها خــالل أداء 

الصالة في الجامع دون وجود أي صعوبات. 
ولفت إلى أنه خالل العشر األواخر من 
رمضان تطوعــت أعداد من موظفي مركز 
جامع الشيخ زايد الكبير للعمل في الفترة 
المســائية في الجامع عــالوة على عملهم 
الرسمي خالل الفترة الصباحية كما يتعاون 
المركز مع عدد من الجهات والمؤسســات 
الحكومية وشــبه الحكومية، باإلضافة إلى 
جمعيات النفع العام في الدولة الستقطاب 
عدد مــن الكــوادر الوطنية التــي ترغب 
بالتطوع لخدمة ضيوف الجامع خالل هذه 

المناسبة الدينية.
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وّفر جامع الشــيخ زايد الكبير، بالتعاون مع دائرة الشؤون البلدية 
والنقــل، حافالت لنقل المصلين مــن مواقف مدينة زايد الرياضية 
إلــى الجامع ليلة 27 رمضان. وأّمنت الحافالت المكيفة عملية نقل 
المصليــن من مواقف مدينة زايــد الرياضية للجامع بمعدل حافلة 
كل 5 دقائق، لضمان تقليل فترة انتظار المصلين ليلة 27 رمضان.

أفــاد مركز جامع الشــيخ زايــد الكبير بأنه تم توفيــر عيادة طبية 
بالقــرب من مدخل قاعة الصالة الرئيســة، لتقديم كافة الخدمات 
العالجية األولية والطارئة، كما تم توفير سيارات إسعاف، وتجهيزها 
بكافة األجهــزة والمعدات الطبية لتوفير الخدمة العالجية الطارئة 

في كافة المواقع بالجامع عند الضرورة.

■ عمل دؤوب للمتطوعين في الجامع  |  تصوير: مجدي اسكندر■ جموع المصلين في جامع الشيخ زايد الكبير  |  من المصدر
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وجهــت الهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع 
االتصــاالت مســتخدمي مواقــع التواصل 
االجتماعي عمومــاً، وأولياء أمور األطفال 
بصورة خاصة، بعدم التفريط بالخصوصية 
االجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  علــى 
واســتخدام كلمــات مرور قويــة وقراءة 
شروط استخدام تطبيقات الهواتف الذكية 
مــن حيث طلب األذونات، فضال عن عدم 
قبــول طلبات الصداقة من قبل أشــخاص 
غيــر معروفيــن للطفل، ناصحــة األهالي 
بالتأكد من ممارســات أطفالهم الســليمة 
على تلك المواقع وعدم مشاركة مواقعهم 
الجغرافية، أو نشــر وعــرض المعلومات 

أو الصور الخاصة علــى األجهزة المتصلة 
باإلنترنــت لحمايتهم من التعرض لالبتزاز 

اإللكتروني.
جــاء ذلك خالل مشــاركة الهيئة في ندوة 
حــول االبتزاز اإللكترونــي، والتي نظمت 
مــع برنامــج خدمــة األمين فــي مجلس 
الراشــدية بالتعــاون مــع هيئــة تنميــة 
المجتمــع في دبــي، بغية توعيــة أولياء 
ابتــزاز األطفال إلكترونياً  األمور بمخاطر 
عن طريق االســتخدام غير اآلمن لشــبكة 
التواصــل  وشــبكات  عمومــاً  اإلنترنــت 
االجتماعي بشــكل خــاص، والتي وجهت 
فيها األمهات باســتخدام تطبيقات التحكم 

األبــوي، ومراجعة األلعــاب والتطبيقات 
قبل تحميلها على األجهزة الذكية. 

وقــال المهنــدس محمــد الزرعوني مدير 
إدارة السياســات والبرامــج فــي الهيئــة 
العامة لتنظيم قطــاع االتصاالت: «تهدف 
هــذه الفعاليــات إلــى تعريــف وتوعية 
الناجمة عن  بالمخاطر واألضرار  المجتمع 
عدم الحرص الكافي أثناء استخدام الشبكة 
العنكبوتية والتطبيقات الذكية، خاصة في 
حــال اســتخدام التطبيقات غيــر اآلمنة، 
وبدورنا نعمل بحرص على توعية المجتمع 
بشــكل عام وأولياء األمور بشــكل خاص 
لتجنب الوقوع ضحية االبتزاز اإللكتروني، 

وزيادة الوعي بطرق االســتخدام الســليم 
االجتماعي  التواصــل  لشــبكات  واآلمــن 

والتطبيقات الذكية». 
وتضمنــت النــدوة أربعة محاور رئيســة 
هي المحــور التقني واألمنــي والقانوني 
والمحــور االجتماعي، باإلضافة إلى محور 
قانــون حمايــة الطفــل، حيــث تم عرض 
أهم اإلجراءات الواجــب اتباعها من قبل 
األهالــي لحمايــة أطفالهــم مــن االبتزاز 
علــى خصوصية  والحفــاظ  اإللكترونــي، 
االجتماعي  التواصــل  مواقع  مســتخدمي 

بشكل عام.                     دبي- البيان

تنتشر فرق من بنات اإلمارات في عدد من الشوارع والميادين بإمارة رأس الخيمة 
في وقت قريب من أذان المغرب، متسلحات بروح العطاء وتشجيع أسرهم للعمل 
كمتطوعــات فــي توزيع وجبات إفطار على العابرين وســائقي المركبات الذين لم 

يسعفهم الوقت للوصول إلى منازلهم وتناول إفطارهم مع أسرهم.
وأكدت أسماء أحمد الشحي الطالبة بقسم اإلعالم في تقنية أبوظبي، عضو فريق 
«تكاتف» للتطوع، أنها سعادتها في المشاركة بمبادرة «رمضان أمان» التي تتبناها 
عدد من الدوائر الحكومية والمؤسســات الخيرية في الدولة، لتوزيع وجبات إفطار 
الصائم على المارة، مشيرة إلى أن تشجيع األهل لها للمشاركة في تلك المبادرات 
يأتــي من واقع إدراكهم لدور المرأة والفتــاة في مجتمعنا المحلي جنباً إلى جنب 

مع الرجل.
وأشــارت إلى أن تواجد المتطوعات من الطالبات ســاهم بشكل كبير في نجاح 
المبادرات الخيرية، في ظل تواجد بعض النساء داخل المركبات والالتي يخجلن من 
فتح زجاج المركبة ألخذ الوجبة، إال أن تواجدنا شــجعهن على اســتالمها في أجواء 

عائلية ال تراها في أية دولة أخرى.
وأكدت الشحي، شــعورها بسعادة غامرة لمشاركتها األولى في المبادرات التي 
تعكس القيم المجتمعية لشعب اإلمارات الذي يتسابق لتقديم مثل هذه المبادرات 
لمختلف الفئات بمن فيهم الســائقون واألهالي الذيــن تضطرهم الظروف لتناول 

اإلفطار على الطريق.
وتابعــت: لم أتردد لحظة واحدة في مصارحة األهل برغبتي عندما طرأت علي 
فكرة المشاركة ضمن فريق «تكاتف» واالنضمام إلى باقي الزمالء والزميالت الذين 

يقومون بدور كبير في إنجاح الفعاليات االجتماعية.
وأشارت إلى أن أكثر المشاهد روعة هو قيام المتطوعين بدورهم يومياً بتنظيم دقيق 
على التقاطعات المرورية بالتعاون مع رجال الشــرطة، بتســليم الوجبات إلى زمالئهم 
الذين يوزعونها على المتطوعين والمتطوعات للقيام بواجبهم اإلنساني "إفطار الجميع".

■ المشاركون في الندوة عقب الختام  |  من المصدر  

أتم صندوق الزكاة اســتعداداته الستقبال 
جموع المزكين بمقره الرئيســي بأبوظبي 
إلــى جانب خدماته المتعددة الحتســاب 
ودفع الــزكاة خالل الفتــرة المتبقية من 

شهر رمضان الكريم.

وقال عبدالله بن عقيدة المهيري أمين 
عام صنــدوق الــزكاة إن الصنــدوق أتم 
اســتعداداته الســتقبال جمــوع المزكين 
بمقره الرئيســي وذلك مــن خالل العمل 
علــى فترتين صباحية ومســائية لتيســير 
عمليــة دفــع الــزكاة وتقديــم الفتــاوى 

الشرعية حول الزكاة.

 وأكــد أن الصندوق يســتقبل المزكين 
في الفترة الصباحية من الســاعة التاسعة 
صباحــاً وحتــى الواحــدة ظهــراً وخــالل 
الفتــرة المســائية عقب صــالة التراويح 
وحتــى منتصف الليل من اليوم الســادس 
والعشــرين مــن رمضــان وحتى التاســع 

والعشرين منه.

 وأوضــح المهيــري أن الصندوق على 
استعداد إلرســال مندوب خاص لتحصيل 
الزكاة مــن كبار المزكين من مقار عملهم 
أو إقامتهــم في أي وقت يرغبون في أداء 

زكاتهم فيه من خالل الصندوق.
 وقال إن صنــدوق الزكاة يحرص على 
تقديم أفضل ما لديــه لخدمة المتعاملين 

بتميــز انطالقــاً مــن توجهــات القيــادة 
الرشــيدة بتحقيق نقلة نوعيــة في كفاءة 
الخدمــات الحكوميــة تماشــياً مــع رؤية 

اإلمارات 2021.
 وأكد علــى أن موظفي مركز خدمات 
المزكين على استعداد دوماً لقبول الزكاة 
مــن خالل وســيلة الدفــع التــي يفضلها 

المزكي نقداً كانت أو من خالل شيكات أو 
بطاقات االئتمان أو بطاقات الخصم، وذلك 
من خالل مراكز تقديم الخدمة المباشــرة 
والذاتية وســتصل للمزكي إشعارات آلية 
من خــالل الرســائل النصية علــى هاتفه 
المحمول تفيده باستالم المبالغ المدفوعة 

أو تذكره بالموعد التالي ألداء زكاته.

شــهد اللواء محمد ســعيد المــري، مدير 
فــي  المجتمــع  إلســعاد  العامــة  اإلدارة 
شرطة دبي، حفل اإلفطار الجماعي لقافلة 
الشواب الرمضانية في نادي ضباط شرطة 
دبــي، والذي يأتي برعاية مؤسســة محمد 
بــن راشــد آل مكتــوم لألعمــال الخيرية 
وتنظيم مؤسســة «كوتوبيا»  واإلنســانية، 
للمســؤولية االجتماعية، ومشاركة القيادة 

العامة لشرطة دبي.
وقال اللــواء المري إن هــذه المبادرة 
التــي تأتــي تزامناً مــع يوم زايــد للعمل 
اإلنساني، تحتفي بذكرى المغفور له بإذن 
الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه 
الله، الذي أســس دولة اإلمــارات العربية 
المتحدة على نهج إنساني وحضاري عنوانه 
العطــاء والريادة والتســامح وحب الوطن 
والوحــدة واالتحاد، فاإلنجــازات المتتالية 
التي تشهدها دولة اإلمارات جاءت نتيجة 
الرؤيــة الثاقبة للشــيخ زايد الذي أرســى 

معالم دولة اإلمارات المشــهود لها بالخير 
والعطاء ومــد يد اإلنســانية إلى مختلف 

بقاع األرض. 
وأضاف اللواء المــري أن نهج المغفور 
لــه بإذن الله، الشــيخ زايد، جعلنا أســعد 
شعوب العالم ومن فضل الله تعالى أن ّمن 
علينا بمن أكمل المســيرة بقيادة صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان 
رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب 
رئيــس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، رعاه الله، وصاحب الســمو الشــيخ 
محمــد بن زايــد آل نهيان ولــي عهد أبو 
ظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، 
الذين حرصوا على الســير على نهج الشيخ 
زايد ما أسهم في ارتقاء الدولة إلى مصاف 

الدول المتقدمة.
وأشــاد اللــواء المــري بمبــادرة قافلة 
الشواب في االحتفاء بمبادرة (عام القراءة) 
التي أطلقها صاحب الســمو رئيس الدولة 
من خــالل تشــجيع االيتام علــى القراءة 

والتمســك باللغة العربية ألنها لغة القرآن 
الكريم واللغة التي أسست لحضارة العالم 
ونهضتــه، واللغة التي نعتز بها ونتمســك 

بحروفها ومكنوناتها وإبداعاتها، وجمالياتها 
التي تفتقر لها كثير من لغات العالم.

ومــن جانبــه شــكر يوســف العبيدلي 
لمؤسســة «كوتوبيا»  التنفيــذي  الرئيــس 
للمسؤولية االجتماعية، مؤسسة محمد بن 
راشــد لألعمــال الخيرية واإلنســانية على 
رعايتها الكريمة لقافلة الشواب الرمضانية 
ودعمها لمبادرات المسؤولية االجتماعية.

وأكــد العبيدلي أن نجــاح القافلة يأتي 
بفضــل توجيهات صاحب الســمو الشــيخ 
محمد بن راشــد آل مكتــوم بتوفير أقصى 
درجات الراحة واالطمئنان لهذه الشريحة 
التــي تمثل جيــل اآلباء واألجــداد الذين 
عاشــوا وترعرعــوا علــى أرض اإلمــارات 
الطيبة وأســهموا بصبرهــم وكفاحهم في 
وضــع اللبنــات األولى فــي بنــاء الدولة 

العصرية.
وفــي الختام قام اللــواء المري بتكريم 
المســنين واأليتام، حيث تخللت الفعالية 
حفل تراثي وديني تم خالله توزيع الهدايا 

على المسنين وكسوة العيد على األيتام.

أوضح أحمد إسماعيل الكمالي، رئيس 
قســم المهتدين الجدد بدار زايد للثقافة 
اإلسالمية في العين، أن الخيمة الرمضانية 
من الفعاليات الرئيســية المدرجة ضمن 
خطــة أنشــطة الــدار، لما لها مــن األثر 
الكبير في تحقيق األهداف االستراتيجية 
للــدار. وأن من أبــرز تلك األهداف دمج 
المهتدين الجدد فــي المجتمع المحيط، 
وتقديــم الرعاية الالزمــة لهم، وتعريف 
المهتمين أيضا بجوهر الثقافة اإلسالمية. 
إضافة إلى أن الخيمــة تعد بمثابة دورة 
عملية لتعليم المهتدين الجدد كيفية أداء 
الصالة والصيام، واستغالل أوقات فراغهم 

بما يعود عليهم بالنفع.
الخيمــة  اتســمت  الكمالــي:  وقــال 

الرمضانية هذا العام بالكثير من المميزات 
منها تنوع برامجها الرمضانية، وما تحويه 
من فقرات لتخدم مرتاديها، وتحقق لهم 
أكبر قدر من الفائدة. حيث تضمنت ركنا 
لالستشارات األسرية واالجتماعية، خاصة 
وأن معظــم الموجودين هم عائالت، لذا 
فــإن وجــود األخصائــي االجتماعي كان 
مهماً لتلقي استفسارات المهتدين الجدد 
واإلجابة عنها. وكذلك ركن القراءة، وهو 
عبــارة عن مكتبة مصغرة شــعارها (معاً 
نقرأ). وأوضــح الكمالي أن عدد الحضور 
تجــاوز 60 أســرة وذلك علــى مدى أيام 
فعاليــة الخيمــة الرمضانيــة. إلى جانب 
اســتيعاب الخيمة لـ200 شــخص من فئة 
المهتدين الجدد والمهتمين باإلسالم. كما 
بلغ عدد المحاضــرات التي ُقدمت خالل 
فعالية الخيمــة الرمضانية (12) محاضرة 

ثقافية متنوعة.
وتطــرق الكمالــي فــي حديثــه عن 
اليومي في الخيمة،  الرمضانــي  البرنامج 
وقــال: «للخيمة برامج ثابتــة يومياً تبدأ 
بتعلم ســنة من ســنن النبي صلــى الله 
عليه وســلم، ثم تناول اإلفطــار، وتأدية 
صالة المغرب، يعقبها العشــاء والتراويح 
جماعــة. كمــا يتــم عمل حلقــات تعلم 
القرآن الكريم للمهتدين الجدد، وبعدها 
الرياضيــة  المنافســات  اســتكمال  يتــم 
المختلفــة في بطولتي كــرة القدم وكرة 
الســلة. إضافة إلى ذلك فإن هناك برامج 
أخــرى متنوعة تم تنفيذهــا في الخيمة 
الرمضانيــة، مثــل المحاضــرات الدينية، 
الجــدد في  المهتدين  وعــرض تجــارب 
العمــرة، وتجاربهم فــي الصيام، وعرض 

قصص إسالمهم.». 

كما أشــار الكمالي إلى أن خيمة الدار 
أطلقت في شهر رمضان مبادرات منها 
مبــادرة «مهارات»، وهــي عبارة عن 
حصــر لمواهب ومهــارات وإبداعات 
علــى  والعمــل  الجــدد،  المهتديــن 
االستفادة منها من خالل نقل المعرفة 
بين المهتدين الجدد، واالستفادة منها 

كذلك في تدعيم برامج الدار.
وقــال: «تم بالفعــل حصر أكثر من 
70 موهبــة فــي مجــاالت متنوعــة، 
كمهارة الطبخ، والمهــارات الرياضية، 
والتخصصيــة، وكان مــن أولــى نتائج 
هذه المبادرة تشــكيل فريق دار زايد 
للثقافة اإلســالمية لكرة السلة، وفريق 
آخر لكرة القدم، وفريق أللعاب القوى 

والجري». 

■ الكمالي مع الفريق الرياضي للمهتدين الجدد المشاركين في برامج الخيمة الرمضانية  |  من المصدر

■ محمد المري مكرماً الشواب خالل الفعالية   |  من المصدر

أوضــح يوســف العبيدلــي ان 
القافلــة ضمت عشــر محطات 
الفجيرة  ثــم  بدأت مــن كلباء 
وخورفكان ودبا الحصن والذيد 
وحتــا ورأس الخيمــة وعجمان 
والشــارقة واختتمت في دبي، 
المبادرة تحتفي  مشيرا إلى أن 
بعام القراءة وتصاحب محطات 
المبادرة جلسات قرائية وتوزيع 
الكتب على األيتام المشاركين.
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أنهــت مؤسســات الدولــة اســتعداداتها 
الســتقبال عيــد الفطــر الســعيد بتجهيز 
المصليات والمقاصب، إلى جانب تكثيف 
اإلجراءات الرقابية على المنشآت والمحال 
التجاريــة لضمــان التزامها بالممارســات 
اآلمنــة والمعاييــر الصحية الســليمة في 

عملها. 
ودعــت وزارة الداخليــة لإلبالغ عن حاالت 
اإلســاءة لألطفــال عبر الخط الســاخن، في 
الوقــت الــذي رفعت فيــه مراكــز الدفاع 
المدنــي على مســتوى الدولة مــن تأهبها 
واســتعداداتها لمواجهــة حــوادث الحريق، 
ودعت إلى االلتزام باشــتراطات الســالمة، 
فيمــا أكــدت البلديات جاهزيــة المقاصب 
الستقبال الذبائح، إضافة إلى مضاعفة األطباء 
المراقبين، وتوافر فرق عمل تفتيشــية على 
المحال والمطاعم للتأكد من النظافة العامة. 
ووضعــت الدوريــات المرورية خطط عمل 
لتنظيم حركة الســير والمــرور خالل عطلة 
العيد في جميع المناطق والطرق الخارجية 
والداخليــة وأمام المســاجد بهــدف توفير 
األمن والسالمة والطمأنينة لمرتادي الطريق 
وللحد من وقوع الحوادث، كما بدأت بعض 
الدوائــر تركيب زينــة العيد في الشــوارع 
الحيويــة مــا يعكس أجــواء الفرحــة التي 

يعيشها الجميع في تلك المناسبة السعيدة.

 –

أنهــت دائرة األشــغال والخدمات العامة 
في رأس الخيمة اســتعداداتها الســتقبال 
عيد الفطر الســعيد، بعد إنجــاز األعمال 
اإلنشــائية لمصلى العيــد الجديد بمنطقة 
ســيح البيــر، وتنفيــذ الصيانــة الشــاملة 
لثالثة مصليــات بمناطق خــزام والخران 
والحويالت، إلى جانب االنتهاء من تجهيز 

حديقة صقر العامة. 

وأوضح المهنــدس أحمد محمد الحمادي 
مدير عــام الدائــرة أن أن أعمال الصيانة 
شملت استبدال االنترلوك القديم وتركيب 
آخــر جديد، وتعديــل وتوســعة مداخل 

ومخارج بعــض المصليات لتتناســب مع 
األعداد الكبيرة للمصلين، وتهيئة المناطق 
المخصصة لمواقف السيارات القريبة من 

المصليات.
وقــال إن الدائرة انتهــت من تجهيز 
حديقة صقر العامة اســتعداداً الستقبال 

الزوار من العائالت واألطفال، فضًال عن 
تركيب العديد من األلعاب الميكانيكية، 
وزراعة المســاحات الخالية في شوارع 
اإلمــارة وكورنيــش القواســم بأصناف 
من أشــجار الظل والزينة.وأشار إلى أن 
الدائرة ســتبدأ فــي تركيــب زينة عيد 
الفطر الســعيد فــي الشــوارع الحيوية 
كورنيــش  منطقــة  وخاصــة  باإلمــارة 
القواســم الذي يشــهد إقبــاًال كبيراً من 
العائالت والشــباب خالل العطلة، الفتاً 
إلــى أن تزييــن اإلمارة يعكــس أجواء 
الفرحــة التي يعيشــها الجميع في تلك 
علــى  ويضفــي  الســعيدة،  المناســبة 
الفعاليــات واألنشــطة المتنوعة أجواء 
خاصة تجعــل مــن رأس الخيمة وجهة 
لكل من يرغب في قضاء إجازة ممتعة.

دعــا مركــز وزارة الداخليــة لحماية 
الطفل ضمن اســتعداداته لعيد الفطر 
الســعيد، جميع أفــراد المجتمع إلى 
التواصل مع الشــرطة لإلبالغ عن أية 
حالة إســاءة معاملة لألطفال يشــتبه 
فيها، عبــر الخط الســاخن االتحادي 
116111 والــذي يعد صمــام األمان 
فــي حماية األطفال فــي إطار حرص 
عمليــات  تســهيل  علــى  الــوزارة 
اإلبالغ عــن طريق تقديــم البالغات 
عبــر الهاتف وتطبيــق حمايتي على 
الهواتف الذكيــة واإلبالغ اإللكتروني 
عن طريق موقع المركز على شــبكة 

اإلنترنت.

وقال اللواء الدكتــور ناصر لخريباني 
النعيمــي األمين العام لمكتب ســمو 
نائــب رئيــس مجلس الــوزراء وزير 
الداخلية، رئيس اللجنة العليا لحماية 
الطفل، إن الــوزارة تتطلع من خالل 
الخــط الســاخن االتحــادي لحمايــة 
األطفال إلــى المزيد من التعاون مع 
قطاعات المجتمع المختلفة باعتبارها 
خطــوة مهمــة فــي منــع أو وقــف 
االنتهاكات لبراءة األطفال وحمايتهم 
مــن الضــرر عبر التواصــل مع الخط 

الســاخن وتقديم المشــورة والدعم 
واتخــاذ اإلجــراءات الالزمة في هذا 

اإلطار.
وحث أولياء األمــور على التأكد 
من توفر اشــتراطات الســالمة في 
األطفال  لعــب  وأماكــن  منازلهــم 
والحرص على ســالمتهم من مخاطر 
دون  للحيلولــة  الناريــة  األلعــاب 
وقوع أي حوادث تعكر صفو فرحة 
العيد، وااللتــزام بمتطلبات الوقاية 
والســالمة فــي مختلــف المواقــع 
الســياحية كالحدائــق والمتنزهات 
والمراكــز  واألســواق  والشــواطئ 
العطلة وغيرها من  أثنــاء  التجارية 
المواقع التي من المتوقع أن تشهد 

كثافة عالية من مرتاديها.

■ ناصر لخريباني النعيمي   

أعلنت إدارة الطــرق والبنية التحتية 
الهندســية بدائرة  الشــؤون  بقطــاع 
البلديــة والتخطيط فــي عجمان عن 
مجانية المواقف مســبقة الدفع بدءاً 
مــن صباح غــٍد وحتى يــوم الجمعة 
الثامن من شهر يوليو الحالي بمناسبة 

عيد الفطر السعيد.
وأكــد المهندس محمــد أحمد بن 
عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع 
الشــؤون الهندسية أن الدائرة تحرص 
على مشــاركة المواطنين والمقيمين 
وزوار إمارة عجمــان فرحة االحتفاء 
بــكل المناســبات واألعيــاد الدينية، 
كما تعمل بجــد لتوفير كل الخدمات 

الترفيهية للجميع خالل أيام اإلجازات 
الرسمية. 

وأوضح أن القرار يشمل كل مناطق 
إمــارة عجمــان انطالقــاً من ســعيها 
الدائم على توفير كل مقومات الراحة 
والســعادة لينعموا باألجواء الرغيدة 
والهانئة، ويقضوا إجازة سعيدة، رافعاً 
أســمى آيات التهنئة والتبريكات إلى 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيــس الدولة، حفظه الله، 
وأخيه صاحب الســمو الشيخ محمد 
بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيس 
الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم 
دبي، رعاه اللــه، وإخوانهما أصحاب 
الســمو أعضاء المجلس األعلى حكام 

اإلمارات. 

رفعت مراكز الدفاع المدني على مستوى 
الدولة من تأهبها واستعداداتها لمواجهة 
حوادث الحريــق، وجهوزية فرق اإلنقاذ 
والطوارئ، خالل أيام عيد الفطر السعيد. 

وقال اللواء جاسم محمد المرزوقي، قائد 
عام الدفــاع المدني بوزارة الداخلية، إن 
الفــرق جاهــزة ومســتعدة وفق خطط 
مرسومة، كما هي الحال في كل األوقات، 
حرصاً مــن الدفاع المدنــي على تقديم 
أفضــل الخدمات للحفــاظ على األرواح 
والممتلكات، ويتم تكثيف العمل، خاصة 
أيام األعياد وموســم اإلجــازات والعطل 
الرســمية، الزديــاد الحركــة المجتمعية 
وتنقل الناس، وزحمة األماكن الترفيهية، 

ومراكز التسوق.
ودعــا إلى ضــرورة التــزام الجمهور 
باشتراطات السالمة والوقاية من مسببات 
الحرائق، واتباع اإلرشــادات والتعليمات 
التــي تُحول دون وقــوع الحوادث، مثل 
فصل التيار الكهربائي، وغلق أســطوانات 
الغــاز عند مغــادرة المنــازل، واالمتناع 
عن الشــواء داخــل المنازل أو الشــقق، 
لمخاطرهــا فــي التســبب بالحريــق أو 
االختنــاق بالغــازات واألدخنة الســامة، 
المركبات  والتأكد مــن صالحية وأمــان 

عند الخروج برحالت طويلة. 
وناشــد القائد العام للدفــاع المدني، 

الجمهــور التعــاون مع الدفــاع المدني، 
باإلبالغ الفوري والســريع عن الحوادث، 
وتســهيل وفســح الطريق أمام مركباته، 
وفرق اإلطفاء واإلنقــاذ، وعدم التجمهر 
فــي مواقع الحــوادث أو الوقــوف أمام 
فوهــات الحريق، وعــدم إغالق وعرقلة 
منافــذ الحريــق المتوفرة فــي المباني 
الكبيــرة ومراكــز التســوق، والتأكد من 
الحريــق،  طفايــات  وعمــل  صالحيــة 

وضرورة عدم ترك األطفال دون مراقبة 
فــي حدائق الترفيــه، ومواقــع األلعاب 
العاليــة، وإبعاد  والشــواطئ واألماكــن 
والمولــدات  والمواقــد  النــار  مصــادر 
الكهربائيــة عن مواقع الخيــم، ومراقبة 
التدخين داخل الخيــم وإبعاد المصابيح 

عن قماش الخيم.
المرزوقي  اللواء جاسم محمد  وينتهز 
الــوالء والتهنئة للقيادة  الفرصة لتقديم 

الرشــيدة، وإلى المواطنيــن والمقيمين 
وضيــوف اإلمارات بمناســبة حلول عيد 
الفطر الســعيد، ولعناصر الدفاع المدني، 
مطمئنــاً الجميــع، من أن فــرق الدفاع 
المدنــي في جميع المراكز بالدولة، على 
أهبــة االســتعداد لتلقــي البالغات على 
مدار الســاعة لتلبية النــداء، في مختلف 
األوقات علــى رقم هاتف الطوارئ 999 

أو997، متمنياً للجميع األمن والسالمة.

■ من غرفة عمليات أحد مراكز الدفاع المدني   | من المصدر 

للمؤسسات  العامة  اإلدارة  حددت 
العقابيــة واإلصالحيــة بشــرطة دبي 
مواعيــد الزيــارة للنــزالء والنزيالت 
خــالل العيــد كما يلــي: تبــدأ زيارة 
الرجال للنزالء في اليوم األول بالمبنى 
رقم 1 في الفترة الصباحية من الثامنة 
إلى الحادية عشرة للرجال من جميع 
الجنســيات، أمــا الزيــارة المخصصة 
للنســاء فتبدأ مــن الثانيــة والنصف 
بعد الظهر إلى الخامسة مساًء لجميع 
الجنسيات.وتبدأ زيارة الرجال للنزالء 
فــي اليوم الثانــي بالمبنى رقم 2 في 
الفتــرة الصباحيــة مــن الثامنــة إلى 
الحادية عشــرة من جميع الجنسيات، 
أما زيارة النساء فمن الثانية والنصف 

بعد الظهر إلى الخامسة مساًء لجميع 
لنــزالء  الزيــارات  الجنســيات.وتبدأ 
الجنــح والمخالفات وســجن  ســجن 
النساء واألحداث في اليوم األول في 
الفتــرة الصباحية من الســاعة الثامنة 
إلى الحادية عشــرة للرجال الزائرين 
العربية،  والجنســيات  المواطنين  من 
ومن الســاعة الثانيــة والنصف ظهراً 
إلى الســاعة الخامسة مساًء للزائرات 
من المواطنات والجنســيات العربية، 
أمــا اليوم الثانــي فتبــدأ الزيارة في 
الفتــرة الصباحية من الســاعة الثامنة 
إلى الســاعة الحادية عشرة للزائرين 
ومــن  األخــرى،  الجنســيات  مــن 
الســاعة الثانيــة والنصف ظهــراً إلى 
الساعة الخامسة مســاًء للزائرات من 

الجنسيات األخرى.

أنهــت بلديــة دبــي ممثلة في قســم 
الســتقبال  اســتعداداتها  المقاصــب، 
ذبائح عيــد الفطر الســعيد، إذ أعدت 
خطــة لتجهيز المعــدات وصيانتها في 
صــاالت الذبــح، إضافة إلــى مضاعفة 
األطبــاء المراقبين، داعية الجمهور إلى 
االلتزام بالذبح اآلمن والسليم، محذرة 
مــن مخاطــر الذبح الخارجــي، مؤكدة 
أن المقاصــب توفر الفحــص البيطري 
اآلمن قبل وبعد الذبح للتأكد من صحة 

وسالمة اللحوم للمستهلك.

وأوضــح علــي طاهر الحمــادي رئيس 
قســم المقاصــب أن البلدية ستشــغل 
مقصبين جديدين في بداية عام 2017، 

ويقعان فــي منطقتي القوز ومرغم، إذ 
يخــدم األول القاطنين فــي منطقة بر 
دبي بالكامل والثاني مناطق الليســيلي 
والروية والخوانيج والعـــوير، ويقدمان 

الخدمات وفقاً ألعلــى المعايير لتأكيد 
الريادة الكبــرى لبلدية دبي في مجال 
المحافظــة على الصحة العامة للجميع، 
إضافة إلى إنشــاء ملحق في كل منهما 

لبيع المواشي وملحمة لتقديم خدمات 
الذبح الخاص للجمهور، وذلك في إطار 
التــي تقدمها  البلدية  تطوير خدمــات 
للجمهور والحفاظ على الصحة العامة.

وذكــر أن األســعار لم يطــرأ عليها 
أي تعديــل وهــي 15 درهمــاً للرأس 
الصغيــر ومن 25 إلى 45 درهماً للرأس 
للجمال  وبالنســبة  (األبقــار)،  الكبيــر 
فأســعار الذبح بالنسبة لها من 60 إلى 
65 درهماً، مشــيراً إلــى أن الخدمات 
الخاصــة التي تشــمل التقطيــع لقطع 
صغيــرة وتجهيزها للشــواء وغير ذلك 
مــع خدمــات الذبح والتنظيــف فتبلغ 

قيمتها 50 درهماً.
األطبــاء  كفــاءة  الحمــادي  وأكــد 
البيطريين بوحدة تفتيش اللحوم (قسم 
الخدمات البيطرية) وخبراتهم المتميزة 

في فحص المواشي قبل وبعد الذبح.

■ المقاصب توفر الفحص البيطري اآلمن قبل الذبح وبعده  |  من المصدر 

■ أعمال الصيانة شملت استبدال االنترلوك القديم   | من المصدر 

■ إقبال كبير على مراكز التسوق لشراء مستلزمات عيد الفطر |  البيان
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وضعــت إدارة المــرور والدوريات 
بشــرطة أم القيويــن خطــة عمــل 
لتنظيم حركة الســير والمرور خالل 
عطلــة العيد فــي جميــع المناطق 
والطرق الخارجيــة والداخلية وأمام 
المساجد من خالل تواجد 12 دورية 

مرورية على مدار الساعة. 

وأكد المقدم سعيد عبيد مدير إدارة 
المــرور والدوريــات أن الهدف من 
خطــة العمل نشــر الوعــي الثقافي 
المجتمــع  فئــات  لــكل  المــروري 
ومنع حــدوث المخالفات المرورية 
واللهــو  وتهــور  بطيــش  كالقيــادة 
بالدراجات والمركبات على الطرقات 
العامــة بطريقة مخالفــة والحيلولة 
دون حــدوث اختناقــات مروريـــة.

ولفــت إلى أن الدوريات ســتتواجد 

الباكر عنــد المصليات  من الصبــاح 
الســير  حركة  لتنظيــم  والمســاجد 
وتســهيل وصول النــاس وخروجهم 
بســرعة ويســـر. وأضاف أن رجال 
المرور ســيضاعفون جهودهم خالل 
عيــد الفطــر الســعيد لضبــط أمن 
الطريق وتوفير الســالمة للســائقين 
ومرتــادي الطرق، متمنياً أن تشــهد 
شــوارع وطرقات الدولة بشكل عام 
وأم القيوين خاصة انخفاضاً في عدد 

الحوادث المرورية.

وأشــار عبيد إلى أن الشــباب الذين 
يســتغلون فرصة قدوم العيد بعمل 
إضافــات غير قانونية على المركبات 
مثــل المخفــي الشــامل أو العاكس 
أو اإلضافــات التي تزيد من ســرعة 
السيارة سيجدون أنفسهم متورطين 
مركباتهم  تحويل  بمخالفات، وسيتم 

إلى الحجز.

أصدر معالي سلطان بن سعيد البادي 
الظاهري وزير العدل قراراً بتشــكيل 
لجنة تحري رؤية هالل شــهر شــوال 
بعد غٍد االثنين 29 من رمضان 1437 
هجرية الموافــق 4 يوليو 2016 على 
أن تجتمــع بعد صالة المغرب بدائرة 

القضاء في أبوظبي.
تضم اللجنة - التي يرأســها معالي 
وزيــر العــدل - محمــد بــن حمــد 
البادي وكيل وزارة العدل ويوســف 
ســعيد العبــري وكيل دائــرة القضاء 
فــي أبوظبــي باإلنابــة ومحمد عبيد 
المزروعــي المدير التنفيــذي للهيئة 
والدكتور  اإلســالمية  للشؤون  العامة 
الديني  المستشــار  فــاروق حمــادة 
بديوان ولي عهد أبوظبي والمستشار 
علي الشــاعر الظاهري مديــر إدارة 
التفتيــش القضائي بدائرة القضاء في 
أبوظبي والمستشــار محمــد اليدالي 
بن محمــد المفتي الشــرعي بدائرة 
القضاء في أبوظبي والقاضي يوســف 

حسن رجب رئيس استئناف بمحكمة 
اســتئناف رأس الخيمة ومحمد سهيل 
المهيــري مديــر مكتب حتــا - دائرة 
الشــؤون اإلســالمية والعمل الخيري 
بدبي والدكتور أحمد محمد سليمان 
األهدل كبير الوعاظ بدائرة الشــؤون 
اإلســالمية والعمــل الخيــري بدبــي 
والدكتور سالم محمد الدوبي الواعظ 
بدائرة الشــؤون اإلســالمية بالشارقة 
والمهنــدس خلفان ســلطان النعيمي 
رئيس مجلس إدارة جمعية اإلمارات 
للفلك والمهندس صخر سيف عبدالله 

نائب رئيس جمعية اإلمارات للفلك.
ونص القرار علــى أن تقوم جميع 
المحاكم الشــرعية في الدولة بتحري 
الرؤيــة وموافــاة اللجنة بمــا يثبت 
لديهــا وعلــى لجنــة تحري الشــهور 
القمريــة بدائرة القضــاء في أبوظبي 
فــي «المناطق الوســطى والشــرقية 
باإلمارة متابعــة مهمتها  والغربيــة» 
الشهرية في جمع األدلة المؤدية إلى 
إثبات بداية شهر شــوال لهذه السنة 

وموافاة اللجنة بما توصلت إليه.

قررت مؤسســة دبي لخدمات اإلسعاف 
اســتمرار العمل للمناوبين والمســعفين 
والســائقين على مدار الســاعة بمناسبة 
عيد الفطر المبارك، ووضعت 98 ســيارة 
إسعاف، و708 مسعفين في حالة تأهب 
على مدار الـ24 ساعة طوال إجازة العيد، 
كما صــدرت تعليمات لمســؤولي إدارة 
عمليات اإلســعاف وقســم اإلســعافات 
الطارئة أن يكونوا على أهبة االســتعداد 

ألي طارئ. 
وقــال المديــر التنفيذي للمؤسســة 
خليفة بن دراي إن مســعفي المؤسسة 
المزوديــن بمركبات إســعاف متطورة 
فــي  موجــودون  ســريعة  ورياضيــة 
المناطــق التي تشــهد كثافــة مرورية 
وتجمعــات خــالل أيــام العيــد، مثل 
الحدائق والمتنزهات ومراكز التســوق 
لضمان  التراثية،  والمزارات  والشواطئ 
الوصــول إلى أي إصابــة وحالة مرضية 

في أقصر وقت ممكن.

وأشــار ابن دراي إلى أن 708 مســعفين 
مزودين بـ 98 ســيارة إسعاف سيعملون 
علــى مــدار الســاعة، ومعهم مســعفو 
طب فني طــارئ، وســيقدمون خدمات 
اإلســعاف للحــاالت المرضيــة الطارئة، 
القلبية والجلطات والغرق  مثل األزمات 

وحاالت العناية المركزة. 

وتابع انه تم وضع 98 مركبة إسعاف، 
وثالث حافالت إســعاف، وثالث مركبات 
دعم ومســاندة في حالة استعداد لتلبية 

اية بالغات خالل أيام العيد.
وأوضح أن حافالت اإلســعاف، تعمل 
بوصفها مستشــفيات متنقلة الســتيعاب 
اإلصابــات الجماعية وإجراء اإلســعافات 
الالزمة لها، كما تم وضع ســيارات عناية 

مركزة للحاالت المرضية الطارئة.

وذكر ان مركبات اإلســعاف موجودة 
في مراكز التســوق التي تعمل على مدار 
الـ24 ساعة، كما توجد في القرية العالمية 
ومنطقــة قرية التراث في دبي، وحدائق 
الخور،  الممزر وجميرا وزعبيل وحديقة 
إلى جانب شــاطئ الجميــرا بالقرب من 
برج العــرب، بما يضمن تلبيــة أي نداء 

خالل أقل من سبع دقائق.
ولفــت بــن دراي إلى أن المؤسســة 

وفــرت ســيارات إســعاف دفــع رباعي 
للتحرك في حال تلقي بالغات من مناطق 
صحراوية ومناطق وعرة وشــواطئ، كما 
وفرت دراجات نارية إســعافية للوصول 
إلى المناطق الضيقة أو شديدة االزدحام، 
إلى جانب توفير سيارات إسعاف (أمومة 
وطفولة) تعمل عليها مســعفات لخدمة 
البالغات الخاصة بالحــاالت المرضية أو 

اإلصابات النسائية.

■  «إسعاف دبي» في حالة تأهب على مدار اليوم |  من المصدر 
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تعتزم دائرة الشــؤون البلدية والنقل 
ممثلة فــي مكتب النقــل بالحافالت 
العامــة فــي أبوظبي، تنفيــذ نحو 4 
آالف رحلة يومية خــالل إجازة عيد 

الفطر السعيد.
وأشــار مركز خدمة العمالء التابع 
إلى  العامة،  بالحافالت  النقل  لمكتب 
اعتماد خطة شاملة للحركة المرورية 
وخدمات وسائل النقل الجماعي خالل 
الســعيد، تتضمن  الفطر  عطلة عيــد 
تشــغيل بعض الخطوط الرئيسة على 
مدار الـ24 ساعة، موضحاً أن إجمالي 
عدد خطوط حافالت النقل يبلغ 127 
خطاً فــي إمــارة أبوظبــي، منها 68 
خطاً فــي مدينة أبوظبــي و28 خطاً 
في المنطقــة الغربية و22 في العين 

إضافة إلى 9 خطوط إقليمية.
وعمــل مكتــب النقــل بالحافالت 
على وضع كامل أسطوله من حافالت 
النقــل العــام على أهبة االســتعداد، 
توفيــر جميع خدمات  وذلك لضمان 

النقــل الجمهور، حيث تمــت زيادة 
عــدد موظفــي مركز االتصــال خالل 
فتــرات الذروة المتوقعــة للرد على 
الجمهور ولضمان سرعة  استفسارات 
العثور  التي يتم  المفقودات  تســليم 

عليها ألصحابها خالل إجازة العيد.
الحافالت  عــدد  إجمالــي  ويبلــغ 
العامــة في إمارة أبوظبــي نحو أكثر 
مــن 570 حافلــة، ومتوســط عــدد 
رحالتها الشــهرية أكثر من 120 ألف 
رحلة، فيما يشكل مجمل عدد الركاب 
العامــة  للمواصــالت  المســتخدمين 

نسبة تصل إلى 5%.
وأوضــح مكتب النقــل بالحافالت 
التشغيلية  الجداول  اعتمد  أنه  العامة 
لخطوط النقل وأنهى كل استعداداته 
الذيــن  الــركاب  بنقــل  الخاصــة 
ســيتواجدون فــي محطــات النقــل.

ودعا المكتب كل فئات الجمهور إلى 
التواصل مع مركــز خدمة العمالء أو 
عبر الموقع اإللكتروني الخاص بدائرة 
الشــؤون البلدية والنقل للتعرف إلى 

جميع تفاصيل الجداول التشغيلية.
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النســائية  التجميــل  صالونــات  تتأهــب 
ومحــال الحالقــة الرجاليــة فــي أبوظبي 
إلقبال متزايد مــن الجماهير خالل الفترة 
المقبلــة مــع اقتــراب حلول عيــد الفطر 
الســعيد، فيما تحرص البلدية سنوياً على 
تكثيــف اإلجــراءات الرقابيــة علــى هذا 
النوع من المنشآت خالل فترة المناسبات 
واألعيــاد لضمــان التزامها بالممارســات 
اآلمنــة والمعاييــر الصحية الســليمة في 
عملها.ووفقــاً إلحصاءات بلديــة أبوظبي 
تضــم المدينة نحــو 977 صالونــاً ومركز 
تجميل نسائياً، إضافة إلى نحو 710 مراكز 
وصالونــات حالقة رجالي تخضــع لرقابة 
صارمة على مدار العام، من خالل الزيارات 

والحمالت التفتيشية الدورية والمفاجئة.
وقالت مصادر بالبلدية إن هناك خطط 

تفتيــش يتــم إعدادهــا ســلفاً بداية كل 
عــام، تغطي هذه المنشــآت خــالل فترة 
المناســبات مثــل األعياد، حيــث تتضمن 
إجراءات تفتيشــية أكثر تركيــزاً لمواجهة 
اإلقبــال المتزايــد مــن الجماهيــر عليها، 

ويتولــى تنفيذهــا كادر تفتيشــي مؤهل 
لديه الخبرات الكافية لرصد أية تجاوزات 
والتصدي ألســاليب التحايل التي يقوم بها 

البعض.
وأوضحت أن هذه الزيارات التفتيشية 

ال تقتصر وحســب على صالونات التجميل 
النســائية وإنما تمتد أيضاً لتشــمل مراكز 
الحالقــة الرجالية التي تشــهد أيضاً إقباًال 
ملحوظاً مــن الجماهير الســيما ليلة عيد 
الفطر الســعيد، وفي اليوم األول.وأكدت 
الحــرص الدائــم علــى متابعــة ومراقبة 
الصالونات الرجالية ومراكز التجميل بشكل 
دوري على مــدار العام، وتكثيف حمالت 
الرقابــة والتفتيــش خالل األعيــاد، وذلك 
ضمن منهجية مدروسة تغطي جميع هذه 
المراكز للتأكد من مــدى التزامها بتطبيق 
بلدية  «تحرص  والنظم.وأضافــت  اللوائح 
أبوظبــي على إيجاد آليات جديدة لنشــر 
الوعــي الثقافــي والفكري لــدى أصحاب 
هــذه المراكز والصالونات والجمهور بكل 
فئاتهم، وذلك من خالل اطالعهم على كل 
النظم المســتجدة والخاصة باالشتراطات 

الصحية بشكل دوري ومستمر».

حددت بلدية أبوظبي ضوابط يجب على صالونات التجميل االلتزام 
بها من أجل ضمان عدم التعرض للمســألة القانونية، ومنها ضرورة 
الحفــاظ علــى النظافة العامة للمــكان واالهتمــام بعملية تعقيم 
وتنظيف المواد المستخدمة، وعدم استخدام مواد مجهولة المصدر 
والتي لم تســتوف شــروط البطاقــة التعريفية مثل اســم المادة، 
وماركتهــا، وبلد الصنع، ومحتويــات المادة، ووزن العبوة وطريقة 

التخزين واالستعمال والبار كود والتحذيرات الطبية.

 –

تشــهد محــال تطريز وخياطــة المالبس 
إقبــاالً كبيراً مــن المواطنين والمقيمين، 
حيــث تعج هذه المحال بالحركة ما بين 
الزبائــن الذين يبحثون عــن اختياراتهم 
من األقمشــة وتفصيلها حسب أذواقهم، 
وبين آخرين ينتظرون تســلم مالبسهم، 
األمر الذي دفع بهــا إلى رفض قبول أي 

طلبات جديدة.
وشــكا عدد من الزبائن ارتفاع أسعار 
األقمشــة وتكاليف تطريزها، واستغالل 
أصحــاب محــال خياطــة للعيــد، حيث 
الثياب  ســجلت تكاليف خياطة وتطريز 
التي ســيتم تســليمها قبل إجــازة العيد 
ارتفاعاً بنسبة تتراوح بين 25 إلى 40%، 

مقارنة بالشهور الماضية.
وأرجــع عــدد مــن أصحــاب محــال 
الخياطة هذا االرتفــاع إلى تفضيل كثير 
مــن الجمهور شــراء وتفصيل مالبســهم 
خالل هذه الفتــرة، مما يضاعف الطلب 
على شراء األقمشة والثياب بشكل كبير، 
متوقعيــن أن ترتفع إلــى أكثر من 60% 
خالل األيــام الثالثة األواخر من رمضان، 
وذلك فــي حال وجــود طلبــات طارئة 

ومستعجلة.

وأرجع محمد أســلم، أحــد العاملين في 
محال الخياطة في أبوظبي، أسباب ارتفاع 
األسعار إلى أن شــهر رمضان هذا العام 
يصادف فترة إجازة الطالب المدرســية، 

األمــر الذي أدى إلى كثافــة إقبال الناس 
علــى شــراء المالبس وخياطــة وتطريز 
الثياب اســتعداداً لموسم اإلجازات، الفتاً 
إلــى أن نوعيــة القماش وطولــه وفترة 
إنجازه وغيرهــا، تمثل عوامل مهمة في 

تحديد تكلفة الخياطة.
وأضــاف: كل عام يبــدأ اإلقبال على 
شراء المالبس وخياطتها مع بداية شهر 
رمضان، ولكن بســبب دخــول اإلجازة 
المدرسية وطول فترة إجازة العيد، فقد 
شــهدت محال الخياطة والتطريز إقباًال 
كبيراً وتنافســاً فيما بينهــا خالل بداية 
شهر رمضان للفوز بأكبر شريحة ممكنة 
من الزبائــن، موضحاً أن معظم المحال 
تعانــي منذ منتصف شــهر رمضان من 

اكتظاظ الزبائن.

وقال جالل أكبــر إن محله توقف عن 
قبول أي طلبات جديــدة نتيجة الضغط 
الشديد، حتى يتمكن من إنجاز المطلوب 
قبل العيد، وإال ســيكون موعد التســليم 
بعــد االنتهاء مــن إجازة العيد، مشــيراً 
إلــى أن العاملين في محلة يصلون النهار 
بالليــل حتى يتمكنوا من تســليم طلبات 
واحتياجات المســتهلكين استعداداً لعيد 

الفطر.
وحول األسعار التي كانت توفرها هذه 
المحال خالل الفترة الماضية يقول سالم 
الزعابي: إن متوســط ســعر (الكندورة) 
من نوع «تيوبو» خالل الشــهور الماضية 
بلــغ نحــو 120 درهماً شــاملة القماش 
والتفصيــل، و150 درهماً للمصنوعة من 
قماش «الزبدة» و110 دراهم للمصنوعة 

من قماش «الخشــخاش»، الفتــاً إلى أن 
موسم اإلجازات يعتبر من أهم المواسم 
الربحية للمؤسسات والمحال العاملة في 

هذا النشاط.

ونــوه حمزة علي صاحــب محال خياطة 
بــأن ارتفاع أســعار األقمشــة وتكاليف 
اســتيرادها هــو الســبب الرئيــس وراء 
ارتفاع تكلفــة خياطة المالبس، مشــيراً 
إلى أن زيادة اإلقبال على تفصيل الثياب 
اســتعداداً إلجــازة عيــد الفطــر، هو ما 
دفعهــم لزيــادة عدد العمال، وســاعات 
العمل التي تمتد إلى الثانية من منتصف 

الليل، لالنتهاء من طلبات الزبائن.
وتوقــع أن تشــهد أســعار الخياطــة 

ارتفاعــاً خــالل األيام األخيرة من شــهر 
رمضان، حيث يحرص بعض الزبائن على 
مضاعفــة مــا يدفعون من أمــوال حتى 
يتمكنوا من تســليم ثيابهم في فجر يوم 

العيد وقبل صالة العيد.
وأشــار ذياب المنصــوري إلى ضعف 
اإلقبــال علــى شــراء وتطريز األقمشــة 
والمالبــس خــالل الشــهرين الماضيين، 
أبنــاء  انشــغال  إلــى  الســبب  مرجعــاً 
الدوام  بفتــرة  المواطنيــن والمقيميــن 

المدرسي.
ولفــت أكرم جمــال إلــى أن ارتفاع 
أســعار المالبس ولجوء محــال الخياطة 
والتطريــز إلى حيــل مبتكرة اســتغالًال 
لموســم األعياد، دفعه إلــى اللجوء إلى 

شراء المالبس الجاهزة.

■ انتعاش حركة الشراء في المراكز التجارية
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التقى الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل 
وزارة الداخليــة في مكتبه بمقــر الوزارة 
وفــداً من المركز الوطنــي للبحث واإلنقاذ 
برئاســة محمد بــن براك الظاهــري نائب 

مدير عام المركز.
مــن  عــدد  بحــث  اللقــاء  خــالل  وتــم 
الموضوعــات ذات االهتمــام المشــترك، 
وســبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، 
والمســتقبلية  الحاليــة  التعــاون  وآليــة 
لعمليــات البحث واإلنقاذ وتفعيل خطوط 
االتصال بين مركز العمليات الرئيسي وغرف 
 العمليات فــي القيادات العامة للشــرطة 
بالدولة.  أبوظبي - البيان ■ سيف الشعفار خالل االجتماع  |  من المصدر■ خميس المزينة مستقبالً مجلس كنائس جبل علي  |  من المصدر

يبــدأ اعتبــاراً من منتصف شــهر يوليو 
اإللكترونية  بالتأشــيرات  العمل   ،2016
التي تصدرهــا الوزارة ضمــن خدماتها 
الذكية، مــع إيقاف إصدار التأشــيرات 
عنــد الوصــول لمقيمــي دول مجلــس 
التعاون لدول الخليج العربية ومرافقي 
مواطني دول المجلس في كافة المنافذ 
الجويــة، باإلضافة إلــى الفئات األخرى 
الواردة في نص القرار الوزاري رقم 377 

لسنة 2014.
وتدعــو الــوزارة ضيــوف الدولة من 
مقيمــي دول مجلــس التعــاون لــدول 
الخليج العربيــة ومرافقي مواطني دول 
المجلــس الراغبيــن بالقــدوم إليها عبر 
المنافذ الجوية للتســجيل في الخدمات 
اإللكترونيــة والحصــول علــى تأشــيرة 
الدخول اإللكترونية لتمكينهم من دخول 

الدولة من دون أي تأخير أو إعاقات.

ويأتــي القــرار في إطــار حــرص وزارة 
الداخليــة ممثلــة فــي قطاع الجنســية 
واإلقامة والمنافذ علــى رضا المتعاملين 
وتقديــم خدمــات إلكترونيــة متميــزة 

للجمهور حيث تــم إطالق هذه الخدمة 
في شــهر مايو عــام 2015 ضمــن باقة 
خدمــات فــوري ويمكــن الوصــول إلى 
الخدمة من خــالل موقع وزارة الداخلية 

اإللكتروني.

وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي 
وكيل وزارة الداخلية المســاعد لشؤون 
الجنســية واإلقامــة والمنافــذ باإلنابة، 
إن هــذا اإلجــراء يأتي فــي إطار حرص 
قطاع الجنســية واإلقامــة والمنافذ على 
تســهيل اإلجــراءات وإنجــاز معامالت 
دول  مقيمــي  مــن  القادميــن  جميــع 
التعــاون، ومرافقي موطني في  مجلس 
دول المجلس قبــل وصولهم إلى منافذ 
الدولــة، بهــدف تقديــم الخدمات لهم 

بجودة عالية وتسهيًال إلجراءاتهم.

قطــاع  أن  الخييلــي  اللــواء  وأوضــح   
الجنســية واإلقامــة والمنافــذ يســعى 
دائمــاً إلى إيجاد آليــة متطورة لتقديم 
خدمــات متميــزة للمتعاملين، ومواكبة 
مســيرة النهضة والتطور التي تشــهدها 
الدولــة في مختلف المجــاالت، وجعل 
خدماتــه في متناول يــد الجميع تنفيذاً 
لتوجيهات القيادة الرشــيدة في خدمة 
وإرضاء وإســعاد المتعامليــن واالرتقاء 
بتنافســية دولــة اإلمارات بمــا يعكس 
المكانة المرموقة التي وصلت إليها بين 

دول العالم.

نظمــت وزارة الداخليــة محاضــرة بعنــوان 
قاعــة  فــي  وذلــك  الوظيفيــة،  الســعادة 

المحاضرات بمقر الوزارة.
وأكد اللواء محمد العوضي المنهالي وكيل 
للموارد والخدمات  المساعد  الداخلية  وزارة 
المســاندة باإلنابة، إن القيادة العليا بالدولة 
كانــت الرائــدة في إســعاد أفــراد مجتمعها 
حيث سارعت بجعل السعادة أساساً في عمل 
مؤسسات الدولة؛ فكانت السباقة عالمياً بأن 

خصصت وزارة معنية بالسعادة.
وأضاف أن وزارة الداخلية اســتجابت مع تلك 
الرؤى الرســمية كجهة حكومية، وبتوجيهات 

من الفريق ســمو الشــيخ ســيف بن زايد آل 
نهيــان نائــب رئيس مجلــس الــوزراء وزير 
الداخليــة، لجعل الســعادة غايــة أصيلة في 
رؤيتهــا ورســالتها وهي تعمل علــى ضمان 
توافر الخدمات المتميزة ضمن معايير جودة 
عالية من شــأنها تلبية احتياجات جميع فئات 
المجتمع بــل وتجاوز توقعاتهم بما يصل إلى 
حد الرفاهية بالعيش وتمكينهم بحيث يكونوا 
قادريــن على اإلســهام في االرتقــاء بالعمل 

األمني والشرطي إلى أعلى المستويات.

وتم خــالل المحاضــرة تقديم شــرح حول 
الوظيفية ومعايير تحقيق  الســعادة  عناصر 

الســعادة، ومنظــور الســعادة المؤسســية 
والعوامــل المؤثــرة والمتأثــرة بهــا، إضافة 
إلــى أهــم النظريات والمفاهيــم المرتبطة 
بالســعادة ســواء بشــكلها العام أو بشكلها 

المؤسسي والوظيفي.
حضــر المحاضــرة اللواء ســالم مبارك 
الشامســي مدير عام الماليــة والخدمات 
الظاهري  المساندة، والعميد محمد عبيد 
مديــر عــام المــوارد البشــرية، والعميد 
محمد علــي المرزوقي من اإلدارة العامة 
بالوزارة،  المســاندة  والخدمات  للماليــة 
وعدد من الضباط وصف الضباط واألفراد 
والعنصــر النســائي من مختلــف إدارات 

وزارة الداخلية.

■ محمد العوضي والحضور خالل الورشة    |  من المصدر
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أكــد الدكتور المهندس راشــد الليم رئيس 
هيئــة كهرباء وميــاه الشــارقة أن الهيئة 
تســعى لتضافــر الجهــود وحشــد جميع 
مؤسســات الدولة واألفراد للمشــاركة في 
الكهربــاء والماء  تخفيض االســتهالك في 
الزائدة، جاء  وتوعيتهم بخطورة األحمــال 
ذلــك خــالل إطالق هيئــة كهربــاء ومياه 
الشــارقة بمركز ميجا مول الشارقة حملتها 
في المراكــز التجارية للتوقيع على التعهد 
اإللكتروني بالمشــاركة في مبادرة ســاعة 
الترشــيد التي أطلقتها الهيئــة بتوجيهات 
من صاحب الســمو الشيخ الدكتور سلطان 
بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس 
األعلــى حاكم الشــارقة لتكــون في األول 
مــن يوليو من كل عام من الســاعة 2.30 
حتى 3.30 ظهراً وهي الســاعة التي يزداد 
فيها الطلب على التيــار الكهربائي وتصل 
األحمال إلى الذروة، وذلك بهدف التوعية 
بأهمية االستخدام األمثل للطاقة وتخفيض 
االنبعاثــات الكربونيــة من خــالل إغالق 
األجهزة غير الضرورية واالهتمام بالصيانة 

الدورية. 

وقــال الليم إن اســتراتيجية الهيئــة لتنفيذ 
المبــادرة تتضمن أسســاً ومعاييــر محددة 
إلحــداث تغييــر فــي المفاهيــم الخاصــة 
باستخدامات الطاقة، وتحقيق أفضل النتائج 
مــن خــالل تنفيذ مبادرة ســاعة الترشــيد، 

وتســتهدف اســتقطاب كل فئات وشــرائح 
المجتمع، الفتاً إلى أن دعم معالي المهندس  
سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة ومعالي     
الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير 
المناخــي والبيئة لمبادرة ســاعة الترشــيد 
وتوقيعهم على الوثيقة ســاهم بشــكل كبير 
في نجاح المبادرة هــذا العام باإلضافة إلى 
دعم عدد من الجهــات الحكومية في إمارة 

الشارقة وخارجها.

وأوضح أنه تم تحديد ســاعة الترشــيد 
بناًء على دراسة استقصائية حول معدالت 
اســتهالك الطاقة خالل 5 ســنوات وبينت 
الدراســة أن أعلى معدل لالستهالك يكون 
فــي أول يوليو، وذلك تزامنــاً مع ارتفاع 

درجات الحــرارة وخاصــة عندما يتوافق 
مع شــهر رمضــان المبارك، حيــث تزداد 
األحمال على محطات وشــبكات الكهرباء 
مــا يســاهم في زيــادة تكاليــف اإلنتاج 

واستهالك الوقود.

وأشار إلى أن مبادرة ساعة الترشيد حققت 
العــام الماضي نتائج إيجابيــة كبيرة على 
مســتوى إمارة الشــارقة، وتم توفير 22.5 
ميجاوات خالل ســاعة الترشــيد ما يعادل 
فــي اليوم الواحــد توفيــر 540 ميجاوات 

وتخفيض 325 طن انبعاثات كربونية.

وأكد أن الهيئة ستوفر كل اإلمكانات الالزمة 

لتنفيــذ االســتراتيجية الخاصــة بالمبادرة 
لتكــون بدايــة الطريق نحــو تحقيق حلم 
الشــارقة مدينة الترشــيد العالمية، حيث 
حققــت الشــارقة إنجازات فــي مجاالت 
عــدة وأصبحت مدينــة الثقافــة العربية 
واإلسالمية ومدينة الطفل، وبالعمل الجاد 
وتضافر الجهود ســتصبح مدينة الترشــيد 

العالمية خالل المرحلة المقبلة.
ولفــت الليم إلــى أن الهيئــة أطلقت 
هــذا العام 14 برنامجاً ومبــادرة مختلفة 
للترويج لســاعة الترشــيد تســتهدف كل 
فئات وقطاعات المجتمع، تتضمن مبادرة 
رايــات ســاعة الترشــيد من خــالل عمل 
لوحــات إعالنية وتوزيعها على الشــوارع 
والفواتيــر واألكيــاس ومبــادرة خطوات 
بعيــدة ومبــادرة رواد الطاقــة بالتعاون 

مــع الجمعية النســائية بالشــارقة والتي 
تهــدف لتثقيــف وتوعية ربــات المنازل، 
ومبادرة ومضات ساعة الترشيد من خالل 
بــث مجموعة مــن رســائل التوعية عبر 
وسائل اإلعالم للتعريف بالمبادرة، وأهم 
اإلجراءات التي يجب تنفيذها للمشــاركة 
في هذه الســاعة، ومبادرة تجوال لساعة 
الترشــيد من خــالل الزيــارات الميدانية 
وتوزيع مطويات ونصائح توعية، ومبادرة 
مصانعنا مرشــدة من خــالل التوقيع على 
تعهد بالمشاركة في ساعة الترشيد واتباع 
تخفيض  إجــراءات  واتخــاذ  الســلوكيات 
االســتهالك خاصة في المنشآت والمصانع 
ذات االســتهالك الكثيف للطاقة، ومبادرة 
منابر الترشيد من خالل الترويج للمبادرة 
عبر مســاجد إمارة الشــارقة، وتعريفهم 

بساعة الترشــيد ونشر ثقافة الترشيد فيها 
مــن خالل خواطر بعد الصالة ومحاضرات 
لعمــال النظافة باإلضافة إلــى مطبوعات 
ونشــرات توزع على المصليــن ومعرض 
مصغر للتعريف بأساليب الترشيد، وكذلك 
الترويج للمبــادرة في المراكــز التجارية 
معاً لساعة الترشيد، وبرنامج إلعداد قادة 
الترشــيد من خــالل اختيار منســقين من 
وإعدادهم  وتدريبهــم  الجهــات  مختلف 
للترويــج لســلوكيات الترشــيد الصحيحة 
ومبــادرة قوافــل الترشــيد والتي تجوب 
مختلــف المناطق داخــل الدولة للترويج 
لســاعة الترشيد، مؤكداً أن تنفيذ فعاليات 
بالمراكز التجارية يعد من أبرز المبادرات 
التــي أطلقتهــا الهيئة الســتقطاب فئات 

المجتمع المختلفة. 

■ راشد الليم   ■ جانب من فعاليات التوعية    |    من المصدر

أوضحــت المهندســة غادة جمعة ســالم مدير إدارة الترشــيد أن 
الفعاليات التي تنفذها الهيئة بمركز ميجا مول تتضمن توزيع هدايا 
ومطبوعات وتنظيم مســابقات ومرســم حر لألطفال الســتقطاب 
فئات المجتمع المختلفة للتوقيع على التعهد اإللكتروني باالنضمام 
لســاعة الترشيد والمجسم الخاص بالمبادرة، مشيرة إلى أن الهيئة 
ستســتمر خالل المرحلة المقبلة في تنظيم عدد من الفعاليات في 
المراكز التجارية لتوعية مرتادي المراكز بأهداف المبادرة ووسائل 

تنفيذها والتوعية بأساليب وممارسات الترشيد الصحيحة.

تنظر محكمة جنايات الشــارقة في قضية 
مقتــل صاحــب محل بمنطقــة الرولة في 
الشــارقة وتعــرض بائــع لديــه إلصابــات 
بالغة الخطورة بعــد هجوم عليه من قبل 
20 شــخصاً اســتخدموا األســلحة البيضاء 
والعصــي الغليظــة، كما قاموا باالســتيالء 
على محتويــات المحل قبل طعن المجني 

عليهما والفرار من موقع الحادث.
الجريمــة وقعت بعد أن دخل شــخص 
آســيوي إلــى محل لبيــع الســاعات في 
منطقــة الرولــة بالشــارقة وقام بســرقة 
ســاعة، وشــاهده في هذه األثناء صاحب 

المحل حيث نشــب بينهما مشادة كالمية 
تطــورت إلى تشــابك باأليــدي، وبعد أن 
تمكــن صاحب المحل من إعادة الســاعة 
المسروقة، قام بطرد السارق الذي توعده 
باالنتقــام، واعتقــد الضحيــة أن كلمــات 
التهديــد مجرد حديث فــارغ ال قيمة له، 
ليفاجأ بعد ذلك بدخول الســارق وبرفقته 
20 شــخصاً يحملون أسلحة بيضاء وعصياً، 
وأتــوا علــى محتويــات المحــل وطعنوا 
صاحب المحل الذي توفي جراء اإلصابات 
البالغة التي تعــرض لها، فيما يرقد زميله 

في المستشفى في حالة حرجة.

وفي الجلسة أكد المحامي المنتدب للدفاع 
أن ذوي القتيــل قبلــوا بالدية الشــرعية، 
حيث جرت خالل الجلســة بحث تفاصيل 
توقيعها مــن والد المجني عليه في الهند، 
وتــم تأجيل القضية إلى جلســة 28 يوليو 

الجاري في انتظار تنازل أولياء الدم.

شــارك متطوعــو برنامج تكاتــف للتطوع 
االجتماعي التابع لمؤسســة اإلمارات، أيتام 
دار البــر بــرأس الخيمة، من خــالل زيارة 
المسنين في مستشفى عبيدالله لعالج كبار 
الســن وأمراض الشــيخوخة بــرأس الخيمة 

وذلك بمناسبة يوم زايد للعمل اإلنساني.
وأوضح أحمد حمدان البخيتي مسؤول 
لجنــة التوعيــة ببرنامــج «تكاتــف»، أن 
الزيــارة تأتي ضمن المبادرات المجتمعية 
التواصل  التي ينظمهــا «تكاتف» بهــدف 
مــع اآلبــاء واألجــداد لتعزيز، بــراً بهم، 
والعرفان بدورهم الفاعل في مسيرة بناء 
دولتنــا الحبيبة، في ظل قيادتنا الرشــيدة 
التي تحرص على توفير كافة ســبل الحياة 

الكريمة لمواطني ومقيمي الدولة.

وأضــاف: «تــم تقســيم المتطوعين على 
قســمين فريق قام بزيارة المسنين الرجال 

وفريق ممثل من القيادات النسائية لزيارة 
النســاء، وذلــك لالطمئنان علــى صحتهم 
وســالمتهم متمنين لهم الشــفاء العاجل، 
وتــم تبــادل األحاديــث الودية مــع كبار 
السن بخصوص حالتهم الصحية إلى جانب 

محادثتهــم وتذكيرهم بالماضــي، كما تم 
توزيــع الهدايــا عليهم ما ادخل الســرور 

والبهجة إلى نفوسهم».
وأشــار إلى أن إطالق هذه المبادرة خالل 
شــهر رمضان المبارك جاء ترسيخاً للعمل 

الخيــري اإلنســاني المســتمد مــن نهــج 
المغفور له بإذن الله الشــيخ زايد، رحمه 
الله، حيث قدم المتطوعون بمشاركة أيتام 
دار البــر التهاني بشــهر رمضــان المبارك 

وقرب عيد الفطر للمسنين.

■ الزيارة هدفت لالطمئنان على صحة وسالمة المسنين    |  من المصدر

عّبر محمد راشد الشحي مدير 
مستشفى عبيدالله لعالج كبار 
الشــيخوخة  وأمراض  الســن 
عن شــكره لمتطوعي برنامج 
اللفتة  تكاتــف، علــى هــذه 
البسمة  رســمت  التي  الطيبة 
الســن في  على وجــوه كبار 
هــذه األيــام المباركــة مــن 

الشهر الفضيل.

استقبل اللواء خميس مطر المزينة، القائد 
العام لشــرطة دبــي، األب مينا حنا، رئيس 
مجلس إدارة الكنائس في جبل علي والوفد 
المرافق لــه، الذي قدم لتهنئته بمناســبة 

شهر رمضان وحلول عيد الفطر المبارك.
وتم خالل اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون 
بيــن شــرطة دبــي والمجلس مــن حيث 
التواصــل الثقافــي والحضاري والتمســك 
بالقيــم الثابتــة التــي تحض على حســن 
التعامل والتســامح والتعاون مع الجاليات 

المقيمة على أرض 
اإلمارات. دبي- البيان 



شــنت مقاتالت التحالــف العربي غارات 
جوية على مواقع االنقالبيين في محافظتي 
صنعاء ومأرب لمنع مســاعي المتمردين 
خرق الهدنــة وتحقيق مكاســب ميدانية 
بعــد يوم مــن قرار نقــل لجنــة التهدئة 
والتنســيق إلى محافظة ظهــران الجنوب 
في المملكة العربية الســعودية، في وقت 
صدت المقاومة الشعبية هجمات متعددة 
شــنها االنقالبيون على جبهة الصبيحة في 

محافظة لحج. 
مواقع  العربــي  التحالــف  واســتهدف 
للحوثييــن فــي مديريــة صــرواح، غرب 
مأرب، ومنطقــة المجاوحة بمديرية نهم 
شــرق صنعاء بغارات جوية أســفرت عن 
إحبــاط تحركات عســكرية للتمرد باتجاه 

مواقع قوات الشرعية.
وتزامنــت تلــك الغــارات مــع تصاعد 
االشــتباكات بين الحوثييــن وقوات صالح 
مــن جهة، ورجال الجيــش والمقاومة من 
جهة أخرى بمديريتي نهم وبني حشيش.

وذكرت المصادر أن اشــتباكات عنيفة 
اندلعــت في نهم، مع تقدم قوات الجيش 
الحوثيين وقوات  والمقاومة نحو مواقــع 
صالح وسيطرتهم على عدد من التالل، مع 
اســتمرار محاولتهم في استعادة السيطرة 

على جبل المجاوحة ومنطقة بني فرج.

وأوضحت أن الطرفين اســتخدما األسلحة 
ســقوط  مؤكــدة  والمتوســطة،  الثقيلــة 
عشــرات القتلى والجرحــى من الطرفين. 
وفي مديرية بني حشــيش، أكدت مصادر 
محليــة اندالع اشــتباكات بيــن الحوثيين 
وقــوات صالح من جهة، وقــوات الجيش 
والمقاومة الشــعبية من جهة أخرى على 

مشارف المديرية القريبة من مطار صنعاء 
الدولي.

ولفتــت المصــادر إلــى أن مقاتــالت 
التحالف حلقت بشــكل كثيف في أجواء 
المنطقة، وانتشــرت ســيارات اإلسعاف 
بشــكل كبير على خــط المطــار باتجاه 

مديريتي بني حشيش ونهم.
التصعيــد مــن جانــب  يأتــي ذلــك 
االنقالبيين بعد تعليق مشاورات الكويت 
التــي اســتمرت نحــو شــهرين، على أن 
تستأنف جلساتها منتصف الشهر الجاري، 
مع إعالن المبعوث األممي إسماعيل ولد 

الشــيخ استمرار اتفاق وقف إطالق النار 
الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل الماضي 

تمهيداً لبدء المشاورات.

فــي الســياق، صعــد االنقالبيــون مــن 
خروقهــم التفــاق وقــف إطــالق النار، 
لكــن الجيش الوطني والمقاومة لقنوهم 
قاســية ودحــروا كل الهجمات  دروســاً 
وألحقــوا بهم خســائر كبيــرة في العدة 

والعتاد. 
وذكــرت مصــادر محليــة فــي جبهة 

الصبيحــة بمحافظــة لحــج أن المقاومة 
الشــعبية تصدت لهجمات متعددة شنها 
االنقالبيون الحوثيون المدعومون بقوات 
الرئيــس المخلــوع في جبــل ذي عهده 
وأجبروهم على االنســحاب باتجاه جبل 
الواقــع في أطــراف مديرية  الصيبــاره 

الوازعية جنوب تعز.
ومع استعادة المقاومة السيطرة على 
حبــل جالس في مديريــة القبيطة بلحج 
أكــدت المصــادر أن المواجهات انتقلت 
إلــى جبهــة الظهوره وجبــال النجج في 
الجهة الشــمالية الغربيــة لجبهة األغبرة 

وفي منطقة الصفر حيث لجأ االنقالبيون 
إلى إطالق صواريخ الكاتيوشــا وقذائف 
الهــاون بكثافة على القرى.  وطبقاً لهذه 
المصــادر تدخلــت مقاتــالت التحالــف 
وســاندت المقاومــة فــي المواجهــات 
ودمــرت مخزنــاً لألســلحة فــي منطقة 
التابعــة لمحافظــة تعــز كما  الراهــدة 
اســتهدفت مواقع لالنقالبين في أطراف 

منطقة كرش. 

الجوف،  المتون بمحافظة  وفي مديرية 

اســتمرت المواجهــات العنيفــة بيــن 
الجيــش الوطنــي المســنود بالمقاومة 
واالنقالبيــن واســتخدمت فيها مختلف 
أنواع األسلحة بعد أن أقدم االنقالبيون 
على اســتهداف مواقــع الجيش الوطني 
بالمدفعيــة وقذائف الهــاون في صفر 
الحنيــة والمجمــع الحكومــي لمديرية 
المتون. ووفق مصــادر الجيش الوطني 
فــإن قوات الشــرعية ردت على هجوم 
االنقالبين وقصفت مواقعهم في خشم 
حــام األعلــى ومزرعة العيــزري غرب 

المجمع الحكومي بالمتون.

اســتعادت المعارضة السورية الســيطرة على بلدة كنسبا وتالل أخرى 
من قوات نظام األســد، وباتت قريبة من بلدة سلمى االستراتيجية في 

المنطقة.
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بعد أن كشــفت الســلطات التركية النقاب عن هوية 
منفــذي تفجيــرات مطــار أتاتــورك في إســطنبول، 
أوضحت تقارير إعالمية أن االنتحاريين خططوا ألخذ 

عشرات المسافرين رهائن قبل تنفيذ عملياتهم.

أعلنت بريطانيا أنها سترسل مجموعة من 
جنودها إلى العراق لتوسيع مهمة تدريب 
القوات العراقية في إطار حملتها لمكافحة 
تنظيــم داعش، وينتظر أن يصل نحو 200 

جندي بريطاني إضافي.
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اســتنكرت المنظمــة الوطنيــة للتنمية 
لملف  الخطيــرة  التطورات  اإلنســانية 
المختطفيــن في اليمن، الذين تم أخيراً 
إحالــة أكثر مــن 40 شــخصاً منهم إلى 
النيابــة الجزائيــة المتخصصة بينهم 11 
إعالميــاً مضــى علــى احتجازهم لدى 
جماعــة الحوثــي والقــوات المواليــة 
للرئيــس المخلوع علــي عبدالله صالح 

أكثر من عام.
ودانــت المنظمــة في بيــان ترويج 

وســائل إعالم جماعة الحوثي والرئيس 
المخلوع ألرقــام مبالغ فيها تقول إنهم 
ســجناء سياســيون تم إطالق سراحهم 
الواقــع  مــن ســجونها، بينمــا يثبــت 
عكــس ذلــك تمامــا، حيــث ال يتجاوز 
عدد المفــرج عنهم من ســجناء الرأي 
والمعتقلين السياســيين 34 شخصاً من 
أصل 2981 مختطفاً مدنياً داخل سجون 
التمرد جلهم من النشــطاء السياســيين 

والحقوقيين واإلعالميين.
المريب  الصمــت  المنظمة  ودانــت 
مــن المجتمع الدولي الذي يدعي دوماً 

الدفــاع عن حرية الــرأي واإلعالم التي 
تتعرض ألبشع مجزرة في تاريخ اليمن. 
وقالــت إّن األخطــر من ذلــك أن تأتي 
هكذا إجــراءات غير قانونية من جهات 
ال تتمتــع بأي صفــة شــرعية بالتزامن 
مــع تصريحات المبعــوث األممي لدى 
اليمن عن تحقيق تقدم كبير على طريق 
باليمن، وفي  المعتقليــن  اإلفراج عــن 
وقــت كان أهالــي هــؤالء المختطفين 
ينتظــرون لحظــة خــروج أبنائهم من 
داخل زنازيــن جماعة الحوثي والقوات 
الموالية للرئيس الســابق خصوصا بعد 

التزاماتهــا األخيــرة خــالل محادثــات 
الكويت بإطالق سراح ما ال يقل عن 50 
في المئة من إجمالي المحتجزين لديها 

قبل انتهاء شهر رمضان هذا العام.
وأوضــح بيــان المنظمــة أن األرقام 
واإلحصاءات تشــير إلى أن عدد حاالت 
االختطــاف التــي ارتكبتهــا مليشــيات 
الحوثــي والقــوات المواليــة للرئيــس 
المدنيين منذ  بيــن أوســاط  المخلوع، 
مطلع الشهر الماضي تجاوزت 350 حالة 
موثقة، أي ما يعادل عشرة أضعاف من 
تم اإلفراج عنهم على مستوى اليمن.  

أكــد معالــي الدكتور أنور قرقــاش، وزير 
الدولة للشــؤون الخارجية، أن االنقالبيين 
فــي اليمن لم يتعاملوا مع فرصة الســالم 
بجّدية فــي محادثات الكويــت، بل بأفق 
ضيق ومنطــق تكريس «غنائم االنقالب»، 
الفتاً إلى أن االنطباع العام عن مشاورات 
الكويت أن التمرد مســتمر في غّيه تجاه 

الحل السياسي. 
وتناول معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير 
الدولة للشــؤون الخارجية، في تغريدات 
علــى «تويتر» الوضع فــي اليمن وتهرب 
االنقالبيين من الحل السياسي بعد اختتام 

مفاوضات الكويــت التي لم تخرج بنتائج 
حاســمة رغم مفاوضات اســتغرقت أكثر 
من شــهرين.  وكتــب معاليه: «شــهدت 
مفاوضــات الكويت تعنتاً حوثياً موثقاً في 
محاولة لتكريس «غنائم» االنقالب، وعلى 
األرض محاوالت التمرد الحثيثة للتوســع 

استغالالً لوقف إطالق النار».

وتطــرق معالــي وزيــر الدولة للشــؤون 
الخارجية إلى محاوالت الحوثيين استغالل 
فرصة الســالم من أجل تحقيق مكاســب 
فــي تغريدة: «االنطباع  ميدانية. وأوضح 
العــام من الكويــت أن التمــرد الحوثي/ 

صالح مســتمر فــي غّيه ولــم يتعامل مع 
فرصة السالم بجدية ومسؤولية، محاوالت 

تغيير الحقائق على األرض شاهدة».
الحــل  إلــى  وأردف معاليــه: «الطريــق 
المرجعيات  السياســي واضــح وتدعمــه 
الدولية، الحوثي/ صالح تعامل مع الفرصة 
بأفــق ضيق ومنطــق تكريــس االنقالب، 

وهذه العقلية لن تنجح».

مــن جهة أخرى، اتهم رئيــس الوزراء أحمد 
عبيد بــن دغــر، مليشــيا الحوثــي وصالح، 
بالتعنت في مشــاورات الكويت. وقال خالل 
لقائــه عدداً من الصحفيين وممثلي وســائل 

اإلعالم المحليــة والعربية بالعاصمة المؤقتة 
عــدن جنــوب اليمــن، إن تعنــت الحوثيين 
هو الســبب وراء تعليق هذه المشــاورات. 
وأكــد أن الحكومة تبذل كل ما بوســعها من 
أجــل عودة الحيــاة إلى طبيعتهــا في عدن، 
وباقي المحافظات. الفتــاً إلى أنه تم تعليق 
مشاورات الكويت دون أي تقدم في الحلول، 
رغــم يقين الطــرف اآلخــر وكل المهتمين 
بشأن حل األزمة اليمنية، بأن الشرعية بعثت 
الوفــد الحكومي المفاوض مــن أجل إحالل 
الســالم الدائم والشــامل لليمــن، والذي لن 
يتحقق إال من خالل تنفيذ قرار مجلس األمن 
الخليجية وآليتها  الدولي 2216، والمبــادرة 

التنفيذية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
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ربط مسؤول يمني رفيع عملية 
تحريــر صنعاء بما ســتوفرها 
الحكومة الشرعية خالل األيام 
المقبلة من تجهيزات ومعدات 
عسكرية٬ تقدم الجيش بطلبها 
فــي وقــت ســابق٬ وتعهدت 
الحكومــة بتوفيرها في وفترة 
قوات  مع  والتنســيق  وجيزة٬ 
وقــال  العربــي.  التحالــف 
المصــدر إن الجيــش الوطني 
للقيادة  عسكرية  مطالب  رفع 
العليا٬ تتمحور في توفير بعض 
للقوات  الضرورية  المتطلبات 
المرابطة على تخوم  المسلحة 
أوامر  إصــدار  قبــل  صنعــاء٬ 

تحرير العاصمة.

أوضح رئيس المنظمة الوطنية للتنمية اإلنســانية محمد النقيب قيام 
المنظمة بالعديد من الفعاليات واألنشــطة التضامنية مع المعتقلين، 
وإســهامها برفد أســر عــدد من المعتقليــن بمبالغ ماليــة لتخفيف 
المعانــاة التي تعيشــها. وأضــاف: إن المنظمة ســتعمل على تنفيذ 
برنامج الدعم النفســي للمعتقلين المفرج عنهم وأســر من يقبعون 

خلف قضبان المليشيات والدعم المادي ألسرهم.
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طالب رئيس كتلة كفاءات النيابية هيثم 
الجبــوري، أمس، بالكشــف عن أســماء 
النــواب الذيــن اتهمهم رئيــس الوزراء 
بـ«إفشــال» خطة تحرير  العبادي  حيدر 
الموصل، فيما شدد على أهمية محاسبة 

المسؤولين العسكريين عن ذلك.
وقــال الجبوري في بيــان «ندعو مجلس 
النــواب بمطالبة رئيــس مجلس الوزراء 
بالكشــف عــن أســماء النــواب الذين 
اتهمهــم بإفشــاء خطة تحريــر الموصل 
أثناء لقائه مع مجموعة من اإلعالميين»، 
مشدداً على «فتح تحقيق فوري بذلك».

وطالب الجبوري بـ«محاسبة المسؤولين 

العسكريين ممن تكلموا علناً عن آليات 
وخطــط تحريــر الموصل وإيصــال تلك 

المعلومات الى أعضاء مجلس النواب».
وكان رئيــس الــوزراء حيــدر العبــادي 
كشــف األربعاء عن تغييــر خطة تحرير 
الموصــل، عازيا الســبب الى تصريحات 
بعــض النــواب التــي عرضــت القوات 
بغداد - الوكاالت األمنية للخطر.  

ردت مستشــارة لرئيــس مجلس النواب 
ســليم الجبــوري على تحذيــرات رئيس 
الوزراء حيدر العبادي من «مطامع لتركيا 
فــي العــراق وأي تمدد لها فــي مدينة 

الموصل».
وقالــت وحــدة الجميلــي فــي تصريح 
صحافي، «من المستحيل أن تكون هناك 
مطامــع تركية في العــراق أو أن يكون 

هناك توقع الحتالل تركي للعراق».
وأضافت إن «العراق دولة ذات ســيادة 
وتركيا أيضا دولة ذات سيادة، ولن يكون 
هنــاك خطر من إحداهمــا على األخرى، 
فتركيــا من المســتحيل أن تكــون مثل 

داعــش الظالمي وتقــوم باحتالل أراضي 
دولة أخرى، ونحن كعراقيين نرحب بأي 
مســاعدة دوليــة تمد لنا يــد العون في 
حربنا ضــد الجماعات التكفيرية وتنظيم 

داعش».
وأشــارت الجميلــي إلــى أن «المؤامرة 
الكبــرى التي تحــاك ضد العــراق حالياً 
تحريــر أمــام  العراقيــل  وضــع   هــي 
 المدن».  بغداد - البيان

استهدف اإلرهاب اآلثم مملكة البحرين 
بتفجير تســبب في مقتل امرأة وإصابة 
ثالثة أطفال في منطقة العكر الشــرقي، 
في وقت شــهد العمل اإلرهابي إدانات 
عربية وإســالمية واسعة، وفي مقدمتها 
دولــة اإلمــارات، التي دانــت الجريمة 
اإلرهابية اآلثمة بشدة وأكدت تضامنها 
ودعمهــا القوي لمملكــة البحرين، وأن 
العنف والتحريــض المذهبي المفضوح 
فــي البحريــن أجندته خارجيــة، وحزم 
البحريــن  عاهــل  وتوجــه  الحكومــة 

اإلصالحي سينتصر على اإلرهاب. 
وأعلنــت الســلطات البحرينيــة عن 
وقوع عمل إرهابي مساء أول من أمس 
أودى بحيــاة مواطنــة بحرينية وإصابة 
ثالثة أطفال كانوا برفقتها في الســيارة 
إثــر تعرضهم أثنــاء مرورهم لشــظايا 

تفجير إرهابي وقع في العكر الشرقي.
وأكــد المدير العام لمديرية شــرطة 
محافظة العاصمة عن عزائه ومواســاته 
ألســرة المتوفاة، مؤكــداً أن يد العدالة 
ســتطال المتســببين فــي هــذا العمل 

اإلجرامي اآلثم.
وأشــار إلى أن فرق مسرح الجريمة 
واألدلــة الجنائية وكافــة الفرق األمنية 
المعنيــة، انتقلــت للموقــع فــور تلقي 
غرفة العمليات الرئيســية بالغاً بالعمل 
اإلرهابــي، حيــث تــم مباشــرة أعمال 
البحــث والتحــري لكشــف مالبســات 
هويــة  وتحديــد  اإلرهابــي  التفجيــر 
ارتكابه والقبض عليهم،  المتورطين في 
منوهــاً بأنه تــم إخطار النيابــة العامة 

بالواقعة.

ودانــت دولة اإلمــارات العربيــة المتحدة 
بشــدة التفجيــر اإلرهابــي الــذي وقع في 
منطقــة العكر الشــرقي بمملكــة البحرين 
الشــقيقة. وقال ســمو الشــيخ عبدالله بن 
زايــد آل نهيــان وزير الخارجيــة والتعاون 
الدولــي إن دولة اإلمارات تســتنكر بأشــد 
العبارات هــذه الجريمــة اإلرهابية اآلثمة 

التي تســتهدف ترويع اآلمنيــن بما يتنافى 
مــع كل القيم والمبادئ اإلنســانية وتعاليم 
الشريعة اإلســالمية السمحاء، وتشجب في 
الوقــت ذاته كل محــاوالت تبرير اإلرهاب 

والتحريض عليه.
وأكــد ســموه تضامــن دولــة اإلمارات 
الكامــل ودعمهــا القوي لمملكــة البحرين 
الشــقيقة فــي مواجهة مثل هــذه الجرائم 

اإلرهابيــة الخطيــرة التــي تســتهدف أمن 
المملكــة واســتقرارها والنيل مــن وحدة 
نســيجها الوطني، داعيــاً إلى ضرورة تضافر 
الجهود وتكثيفها على الصعد كافة لمواجهة 

اإلرهاب بكل أشكاله وصوره.
وأعرب سموه عن تعازي دولة اإلمارات 
الحــارة لقيــادة وحكومة وشــعب مملكة 
البحرين ولعائلة الضحية وتمنياتها لألطفال 

المصابين بالشــفاء العاجل، داعياً الله العلي 
القدير أن يحفظ مملكة البحرين الشــقيقة 

من كل سوء.

فــي الســياق، أكــد معالــي الدكتــور أنور 
قرقاش، وزيــر الدولة للشــؤون الخارجية، 
فــي تغريدات علــى «تويتــر» أن «العنف 

والتحريض المذهبي المفضوح في البحرين 
أجندتــه خارجية، حــزم الحكومــة وتوجه 
الملــك اإلصالحــي ســينتصر، لــن يصح إال 

الصحيح».
وأضــاف معاليــه: «العنــف والطائفيــة 
المعارضــة وارتباطاتهــا  تكشــف حقيقــة 
الخارجيــة، النمــوذج البحريني حّي وجامع 
ومتقدم على النمــوذج الالهوتي المذهبي 

الذي يروج له هؤالء».

كما عبرت المملكة العربية الســعودية عن 
إدانتهــا واســتنكارها الشــديدين للتفجيــر 
اإلرهابــي. وجــدد مصدر مســؤول بوزارة 
الخارجيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية 
التأكيــد على وقوف الســعودية ومؤازرتها 

لمملكة البحرين.
وأعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة 
للتفجيــر اإلجرامــي، حيث قالــت وزارة 
الخارجيــة القطرية في بيان لها إنها تدين 
هــذا العمــل اإلجرامي الــذي يهدف إلى 
ترويع اآلمنيــن بما يتنافى مع كافة القيم 
الشــريعة  اإلنســانية وتعاليم  والمبــادئ 
اإلســالمية، فإنها تؤكــد تضامن دولة قطر 
الكامــل ووقوفها إلى جانب األشــقاء في 

مملكة البحرين.
بدورها أدانت الكويت العمل اإلرهابي 
الجبــان، وأكدت تضامنها مع البحرين ضد 
اإلرهــاب. في األثنــاء، عبر األميــن العام 
لمنظمــة التعاون اإلســالمي، إيــاد مدني، 
عن اســتنكاره الشــديد لوقوع هذا العمل 
اإلرهابــي، مجــدداً تأكيــد موقــف منظمة 
التعــاون اإلســالمي الثابــت الداعم لوحدة 
البحرين وأمنها واســتقرارها وعدم  مملكة 

التدخل في شؤونها الداخلية. 
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أكد رئيس البرلمان العربي 
أحمد بــن محمد الجروان 
البحريــن  مملكــة  دعــم 
إلــى جانبها في  والوقوف 
أمنها واســتقرارها،  تعزيز 
مثمنــاً فــي الوقــت ذاته 
الجهــود المتميــزة التــي 
تقوم بها المملكة للتصدي 
ألي تدخالت خارجية ومنع 
أي يد من أن تنال وتعبث 
وقــال  البحريــن.  بأمــن 
إن  صحافي  مؤتمــر  خالل 
البرلمــان العربي وبالنيابة 
العربــي  الشــعب  عــن 
المتميزة  الجهــود  يثمــن 
البحرين  بهــا  تقــوم  التي 
للتدخالت  التصــدي  فــي 

اإليرانية السافرة.

أصدر مجلس الشــورى البحريني بيان 
إدانة للجريمة اإلرهابية حيث وصفه 
بأنه نتاج فكر تخريبي متطرف دخيل 
البحرينــي. وطالب  المجتمــع  علــى 
البيــان بتطبيق القانــون على منفذي 
هــذا العمــل االجرامــي والقائميــن 

والمحرضين عليه. 

كمــا أعرب عضــو لجنة الشــؤون 
الوطني  واألمــن  والدفاع  الخارجيــة 
بمجلس النواب البحريني النائب نبيل 
البلوشــي عن إدانته الشديدة للتفجير 
اإلجرامــي، موضحــا بأن هــذا العمل 
اإلجرامي يهدف بشكل مباشر لترويع 
اآلمنين ولزعزعة أمن واستقرار البالد 
وتنفيــذ اجنــدات خارجيــة واضحــة 

المعالم.

وأكد البلوشي في تصريح لـ«البيان» على 
تــورط جهــات داعمة وممولــة ومؤيدة 
لمثــل هــذه العمليــات اإلرهابيــة عبر 
التدخالت الســافرة في شؤون البالد عن 
طريق التصريحات التحريضية على نشــر 
الفوضى وحمل السالح والقيام بعمليات 
إرهابيــة من جهــات معروفة، خاصة في 
اآلونــة األخيــرة حيــن كشــفت الدولة 

والجهات  اإلرهابية  الجماعات  مخططات 
الممولــة لها واتخاذ اجراءات صارمة ضد 
اإلرهابييــن والداعميــن لهــم وتجفيف 

منابع اإلرهاب.

وبدوره، شدد النائب جمال داود سلمان 
على أهمية أن تتخذ دول مجلس التعاون 
لدول الخليــج العربية مواقف اكثر حزماً 

وصرامة مع ايران لتشمل المقاطعة التامة 
فــي جميع المجــاالت ووضع خط فاصل 
يحد من اســتمرار التدخــالت وعمليات 

القتل على ارض البحرين.
وقال إن العملية اإلرهابية بالمعســكر 
الشرقي مقصودة ومخطط لها وتستهدف 
ســفك الدمــاء وإزهــاق األرواح وفقــاً 
يســتهدف  الــذي  اإليرانــي  للمخطــط 
البحريــن بشــكل خــاص ودول المنطقة 

دون استثناء وتحويل المنطقة إلى عراق 
آخر لفرض الهيمنة على بالد العرب.

ودعــا النائب البحريني قــادة مجلس 
التعــاون إلى اســتعجال إعــالن االتحاد 
الخليجي، مؤكدا أن شعوب دول المجلس 
تســاند قادتها وترفض اســتمرار التدخل 
اإليرانــي في شــؤونها الداخلية وتعريض 
الخــراب  إلــى  والمكتســبات  األرواح 

والدمار واإلرهاب.

أقيمــت في الفلوجة صــالة موحدة في أول 
جمعة بعد تحرير المدينة من سيطرة تنظيم 
داعــش اإلرهابــي، فــي وقت قالــت األمم 
المتحــدة إن الســلطات العراقية ستســمح 
لنازحي الفلوجة بالعودة إلى ديارهم بحلول 

أغسطس.
وأقيمــت الصالة في جامــع عبد العزيز 
السامرائي بمنطقة حي نزال (وسط الفلوجة) 
بحضور القيادات األمنية والعشائرية وعلماء 
الدين والمســؤولين ومديــري الدوائر، وأّم 
الصــالة رئيس ديــوان الوقف الســني عبد 

اللطيف الهميم.
وتعــد هذه الصالة األولى من نوعها منذ 
نحو ثالث ســنوات مرت على المدينة تحت 
حكم تنظيم داعــش قبل أن تتمكن القوات 
العراقية المدعومة بأبناء العشائر أخيراً من 

تحريرها من سيطرة التنظيم اإلرهابي.
واعتبــر رئيــس مجلــس األنبــار صباح 
كرحــوت أن الفلوجة لبســت ثوب التحرير 
بعد إقامة أول صــالة جمعة فيها، فيما أكد 
أن نازحي المدينة سيعودون إلى مناطقهم 

بعد عيد الفطر المبارك.
وأضــاف كرحــوت أن «إعــادة نازحــي 
الفلوجة إلى المدينة سيكون بعد عيد الفطر 
المبــارك». يذكر أن القوات األمنية تمكنت 
مــن تحريــر مركز مدينــة الفلوجــة بداية 
األسبوع الحالي ورفعت العلم العراقي فوق 

مركز المدينة.

وإلى ذلك، قالت األمم المتحدة إن السلطات 
العراقية ستسمح للمدنيين الذين نزحوا من 
جراء الهجوم على الفلوجة التي كانت تحت 
سيطرة تنظيم داعش ببدء العودة إلى الديار 

بحلول أغسطس.
وفر أكثر مــن 85 ألفاً من ديارهم خالل 
الحملــة التي اســتمرت شــهراً وانتهت يوم 
األحد حين أعلنت الســلطات العراقية أنها 
اســتعادت المدينة بالكامل. وتقع الفلوجة 

على مسافة ساعة بالسيارة غربي بغداد.
المتحــدة  األمــم  مفوضيــة  وأصــدرت 
الســامية لشــؤون الالجئين تقريراً الخميس 
أشارت فيه إلى أن مستوى الدمار سيصعب 
عودة السكان في األمد القصير وأن العبوات 

الناسفة ستمثل خطراً على السكان.
المخيمــات  فــي  المدنيــون  ويعتمــد 
التابعــة للحكومة على معونــات من األمم 
المتحدة وجماعات إغاثة. ويمثل المدنيون 
الموجودون في هــذه المخيمات نحو ثلث 
إجمالي عدد سكان الفلوجة قبل أن يستولي 
عليها التنظيم المتشــدد قبل عامين ونصف 

العام.
ونتيجة لنقص التمويل ال يتوفر لكثيرين 
المأوى المناســب أو ما يكفــي من الطعام 
والمياه وســط حــرارة تتجــاوز 50 درجة 

مئوية.
وتخشى وكاالت إغاثة من أن يؤدي سوء 
أوضاع الصحــة العامة إلى انتشــار أمراض 

معدية مثل الكوليرا واألمراض الجلدية.

 –

تتواصل االســتعدادات إلعادة تأمين طريق 
صالح الدين كركوك، بعد عيد الفطر المبارك، 
فيما هاجم محافظ نينوى السابق، والمشرف 
على قوات الحشــد الوطني، أثيل النجيفي، 
الداعين إلى مشــاركة الحشــد الشعبي في 
تحريــر مدينــة الموصــل بـ«التماشــي مع 
المشــروع اإليرانــي»، وبالتزامــن أعلنــت 
بريطانيا انها سترسل مزيدا من جنودها إلى 

العراق لتدريب القوات العراقية. 
ونقلت وكالة أنباء اإلعالم العراقي «واع» 
عن وزيــر الدفاع البريطانــي مايكل فالون 
قوله «سنرســل نحو 200 جندي إضافي إلى 
العراق لتدريب قواته ومساعدتها في حربها 

ضد تنظيم داعش». 
وأضاف فالون «أنه مع اســتمرار القوات 
العراقيــة اســتعادة األراضــي والبــدء في 
العمليــة الكبــرى لتحريــر الموصــل؛ فمن 
المهم مواصلة قوات التحالف تقديم الدعم 

للسماح لهم بتحقيق تقدم إضافي». 
وذكــرت وزارة الدفــاع البريطانيــة في 
بيان، أن «القوة اإلضافية وفريق المهندسين 
ســترفع من إجمالي القوات البريطانية في 

العراق إلى 1100 جندي».

وإلــى ذلــك، كشــفت إدارة محافظة صالح 
الدين عن استعدادات تتواصل إلعادة األمن 
للطريق الذي يربط المحافظة (170 كيلومترا 

شمال العاصمة بغداد)، مع كركوك، بعد عيد 
الفطر المبارك، كونه «خارج السيطرة» حالياً.

وقال محافظ صالح الدين، أحمد الجبوري 
عقب جولــة فــي مناطق الجزيــرة، غرب 
ســامراء،  إن «العوائــل النازحة عادت إلى 
منازلها في منطقة الجزيرة، غرب ســامراء، 
وال صحة لما يشاع عكس ذلك»، مشيراً إلى 
أن «المرفــوض عودتهم هم المشــبوهون 

والمتواطئون مع تنظيم داعش».

ومــن جهته، اتهــم محافظ نينوى الســابق 
مشــاركة  إلــى  الداعيــن  النجيفــي  أثيــل 
الحشد الشــعبي في تحرير مدينة الموصل 

بـ«التماشي مع المشروع اإليراني».

ودعا النجيفــي إلى دعم تحرير الموصل 
على أيدي أهلها.

وقال النجيفي عبر صفحته الرسمية على 
موقــع التواصــل االجتماعي فيســبوك، إن 
الداعين لمشاركة الحشد الشعبي في تحرير 
الموصل يتماشون مع المشروع اإليراني في 
تحويل العراق إلى دولة بمؤسســات أمنية 

تابعة إليران.
ومــن جهة أخرى ذكــر مصدر محلي 
فــي محافظــة نينــوى أن مــا يســمى 
برئيس «المحكمة الشرعية» في تنظيم 
داعــش وزوجتــه لقيا حتفهمــا بقصف 
للتحالف الدولي وسط الموصل، عاصمة 
المحافظة، الفتاً أنهما يحمالن الجنســية 

الفرنسية.
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أكــد وزير شــؤون اإلعــالم البحريني علي 
بن محمد الرميحي أن الدولة ال تســتهدف 
أحداً أو طائفة بعينها، وأشار إلى أن مملكة 
البحريــن اعتمدت نهج العفو والتســامح 
والحكمــة مع بعض التجــاوزات القانونية 
إال أن تنامي الطائفية السياسية والمخاطر 
اإلرهابية استوجب التدخل لضمان استقرار 
الدولــة والتصــدي لمحــاوالت جرها إلى 

منزلقات خطيرة.
وانتقــد الرميحــي بشــدة ســعي البعض 
لتصوير أحــكام قضائية وإجراءات قانونية 
تم اتخاذها ضد بعض األفراد المحســوبين 
على تيار المعارضــة، وكياناتهم التنظيمية 

على أنها هجمة طائفية من قبل السلطات 
البحرينية على معارضة سلمية بحتة.

وشدد على تطبيق القانون ضد الشخصيات 
والتنظيمات التي يثبت قضائيا تورطها في 
قضايا تتعلق بممارســة اإلرهاب، والعنف 
المنامة- بنا أو التحريض عليهما.  



تتجــه كل موســكو وأنقــرة نحو طي 
صفحــة الخالفات بشــكل نهائي وفتح 
صفحــة جديدة مــن العالقــات، وهو 
مــا أكده وزيرا خارجية روســيا وتركيا 
فــي أول لقــاء منذ عــودة االتصاالت 
بيــن البلديــن بعــد قطيعة إثــر أزمة 
دبلوماســية اســتمرت أشــهراً، حيــث 
شــددا على أهمية التنســيق السياسي 
والعســكري بين الجانبين في مواجهة 

اإلرهاب والملف السوري.
الروســي سيرغي  الوزيران  واجتمع 
الفــروف والتركــي مولــود جــاووش 

أوغلــو، فــي منتجع سوتشــي، جنوب 
روسيا.

ونقلت وكالة اإلعالم الروسية عن وزير 
التركي قولــه بعد االجتماع  الخارجية 
إن علــى تركيــا وروســيا العمــل معاً 
إليجاد حل سياســي لألزمة الســورية. 
وبثت الوكالة عن جاووش أوغلو قوله 
في منتجع سوتشــي المطل على البحر 
األسود، أن أنقرة تحارب تنظيم داعش 
مباشرة، ولهذا السبب فإن تركيا هدف 

لإلرهابيين.
ونســبت وكالة «إنترفاكس» للوزير 

تصريحاً بأن الرئيس الروســي فالديمير 
بوتيــن، والرئيس التركــي رجب طيب 
أردوغان قد يجتمعان الشهر المقبل في 
سوتشي قبل قمة العشرين، وهو األمر 
ذاتــه الذي أكــده الكرملين فــي بيان، 
حيث أوضح أنه ال يســتبعد احتمال أن 
يجتمع الرئيس الروسي فالديمير بوتين 
ونظيره التركي رجــب طيب أردوغان 
المقرر  العشــرين  قبل قمــة مجموعة 

عقدها في الصين في سبتمبر المقبل.
وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري 
بيســكوف فــي مؤتمــر هاتفــي مــع 
الصحفيين: «يبدو اآلن أنه سيكون هناك 
شهر أو أكثر من االتصاالت المكثفة مع 

تركيا بشأن إعادة العالقات».

ومــن جانبه، قــال وزيــر الخارجية 
الروســي: «نأمــل في إجــراء اتصاالت 
بين الجيشين الروســي والتركي بشأن 

سوريا».
وشــدد الفــروف علــى أن التعاون 
مــع تركيا لمواجهة اإلرهاب يكتســب 
أهميــة إضافيــة، مشــيراً إلــى أهمية 
منع اإلرهابيين من اســتخدام األراضي 
التركية. وقال الفــروف في تصريحات 
فــي بدايــة االجتمــاع نقلتهــا وكاالت 
األنباء الروســية: «نأمــل أن يعيد هذا 

اللقاء العالقات إلى طبيعتها».
ومن جهتــه، صرح جــاووش أوغلو 
أن «رئيســي بلدينا تباحثا هاتفياً. وكان 
ذلك بنــاء جداً، وكلفانــا مواصلة هذه 
المحادثــة لتطبيع العالقــات وإيصالها 

إلى مستوى مناسب».

وبدأت روســيا وتركيا، األربعاء، تطبيع 
العالقــات بينهما بعد أشــهر من أزمة 
دبلوماســية خطرة نتجت عن إســقاط 
طائرات «إف16-» تركية مقاتلة روسية 

قرب الحدود مع سوريا.
البلديــن فالديمير  وأجــرى رئيســا 
بوتين ورجب طيب أردوغان، األربعاء 
الماضي، مكالمة هــي األولى منذ بدء 

األزمة. وقرر الجانبان أن يلتقيا قريباً.
التوتر  وفي أول مؤشــرات احتــواء 
أمر بوتين برفــع العقوبات المفروضة 
على تركيا في مجال الســياحة وتطبيع 

العالقات التجارية مع أنقرة.

حّقــق مقاتلــو المعارضــة اختراقــاً كبيراً 
بتمكنهــم من اســتعادة بلدة كنســبا في 
ريــف الالذقيــة مــن بين مخالــب قوات 
األســد، وفيما أُســر طيار لقــوات النظام 
بعد ســقوط طائرته فــي القلمون، أبدت 
واشنطن استعدادها لتنسيق الضربات مع 
الــروس حــال توّقف دمشــق عن قصف 

المعارضين.
المسلحة  السورية  المعارضة  استعادت 
السيطرة على بلدة كنسبا التي تعتبر أعلى 
نقطــة في جبــل األكراد بريــف الالذقية 
الشمالي، وعلى تالل أخرى، وباتت قريبة 

من بلدة سلمى االستراتيجية.
وســيطرت المعارضة المســلحة أمس 
الســيطرة على بلدة كنســبا وتلَّتها، وعلى 
تلتي الشــيخ يوســف وشــلف فــي جبل 
األكــراد، بعد معــارك ضارية مــع قوات 

نظام األسد.
وباتت قوات المعارضة قريبة جداً من 
بلدة ســلمى في ريف الالذقية الشــمالي 
الواقعة تحت ســيطرة قــوات النظام، ما 
يتيح لها اســتعادة معظــم المناطق التي 
خســرتها مــن جــراء مســاندة الطيــران 
الروسي لقوات النظام في ريف الالذقية.

وســيطرت قــوات المعارضــة خــالل 
األيام الماضية على أكثر من عشــرة قرى 
وتــالل في جبلي األكراد والتركمان بريف 
الالذقية الشمالي بعد بدء عملية عسكرية 

واسعة.

علــى صعيــد متصــل، ســقط 12 قتيــالً 
وعشرات الجرحى بينهم أطفال من جراء 
قصف قوات النظام بلدتي أوتايا والنشابية 
في غوطة دمشــق الشــرقية، كما أفادت 
األنباء باستهداف القصف بلدة دوما أيضاً.

وأّكد المجلس المحلي في داريا بريف 
دمشق الغربي، أّن طائرات النظام السوري 
ألقــت أكثر من خمســين برميــًال متفجرا 
علــى المدينة، ما خلف دماراً واســعاً في 
األحياء الســكنية وممتلــكات المواطنين، 
بالتزامــن مع محــاوالت النظــام اقتحام 

المدينــة المحاصرة من الجهــة الجنوبية 
الغربية.

أما في حلب فقد ذكرت شــبكة شــام أّن 
الطيران الروســي والسوري شــّن غارات 
عنيفــة على منطقــة المالح بعــد تمكّن 
المعارضــة من اســتعادتها، فيما شــملت 
الغــارات أيضــاً مــدن عنــدان وحريتان 

وحريتان وكفرة حمرة وتل مصيبين.
إلى ذلك، قالت شــبكة شام إّن الطيران 
الروســي والســوري شــن غــارات علــى 

اللطامنــة وكفرزيتــا وبلدة  عطشــان في 
حماة. 

وشــنت طائــرات النظام غــارات على 
أحياء الرشدية والصناعة والعمال وحويجة 
صكــر بمدينــة دير الزور وبلــدات حطلة 
والحســينية والمريعيــة ومحيــط المطار 

العسكري بريفها.
أّما في ادلب فقتل ثالثة أشــخاص فيما 
جرح آخــرون إثــر انفجار دراجــة نارية 
ملغمــة وســط المدينــة، بينما تســببت 
غــارات في قريــة معرة ماتر فــي مقتل 

طفل وسقوط جرحى.

وفي تطّور الفت، أســر مقاتلــو المعارضة 
طياراً سورياً بعد سقوط طائرته في منطقة 
العاصمة دمشــق،  الشــرقي قرب  القلمون 
وفــق ما أفــاد المرصــد الســوري لحقوق 

اإلنسان من دون أن يحّدد سبب سقوطها.
وقال مدير المرصد الســوري رامي عبد 
الرحمــن: «ســقطت طائرة حربية ســورية 
في منطقــة القلمون الشــرقي، ولم يعرف 
مــا إذا كان ذلــك نتيجــة عطل فنــي أو تم 
إسقاطها من قبل أحد الفصائل المقاتلة في 
المنطقة»، مشيراً إلى أّن «الطيار تمكن من 

القفز بمظلته فوق بلدة جيرود حيث أسره 
فصيل معارض وســلمه إلــى فصيل آخر لم 

نتمكن من تحديده». 
بدوره، قال جيش اإلسالم الفصيل األبرز 
فــي الغوطــة الشــرقية قرب دمشــق على 

«تويتر»، إّنه أسقط الطائرة وأسر الطيار.
وكتب الناطق باســمه إسالم علوش على 
حســابه على «تويتر» إلى جانب صورة قال 
إّنهــا تعود للطيار: «أســر قائد الطائرة التي 
أســقطتها قواتنا في القلمون الشرقي، وهو 
ضابــط برتبة رائد واســمه نورس حســن، 
الطائــرة من طراز ســوخوي 22»، من دون 
أن يحدد مكان ســقوطها أو الســالح الذي 
تّم اســتخدامه. ونشــر جيش اإلسالم صورة 
للطيــار، فضــًال عن شــريط فيديــو قال انه 
لمكان ســقوط الطائرة ويتضمن مقابلة مع 

الطيار. 
مــن جهتها نقلت وكالة األنباء الرســمية 
عن مصدر عســكري قوله: «سقطت طائرة 
حربية خالل قيامها بمهمة تدريبية في ريف 
دمشــق الشرقي بســبب خلل فني»، مشيراً 
إلــى أّن الطيار تمكن مــن الهبوط بالمظلة 

والبحث جار عنه.

بدورهــم، قال مســؤولون أميركيــون، إن 
حكومــة الرئيس بــاراك أوباما تدرس خطة 

لتنســيق الضربــات الجوية مع روســيا ضد 
جبهة النصــرة وتنظيم داعش في ســوريا، 
حــال توقف الحكومة الســورية عن قصف 

المعارضة المعتدلة.
وعلــى الفور، أكدت الخارجية الروســية 
أن موسكو مستعدة لدراسة مبادرة أميركية 
حــول إبرام اتفاقية التعاون العســكري في 

سوريا.
وأشــار نائب وزيــر الخارجية الروســي 
ســيرغي ريابكوف، إلى أّن بــالده لم تتلق 
مقترحات رســمية بعد، معتبراً أّن التعاون 

الوثيق في محاربة اإلرهاب مطلوب.  
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أعلن التحالف الدولــي بقيادة الواليات 
المتحدة أمس أن طائراته شنت 16 غارة 
جويــة جديدة على مواقع تنظيم داعش 
القيادة  في ســوريا والعــراق. وقالــت 
بيان،  التحالف في  المشــتركة لعمليات 
إنــه تم تنفيذ ســبع غارات في ســوريا 
قرب مارع ومنبج اســتهدفت منشــآت 
ومخابئ لمســلحي داعش. وفي العراق 
قال البيان إنّه تم شــن تسع غارات ضد 
البغدادي  للتنظيم قــرب  تابعــة  مواقع 
وبيجــي وكســيك والموصــل والرمادي 
وســنجار والســلطان عبدالله استهدفت 
مواقع للتنظيم.  واشنطن - الوكاالت

الرئيس الســوري بشــار األســد  وصــف 
الوصــول إلى حل للصراع الدائر في بالده 
منذ أكثر من خمس سنوات بأنه مستحيل، 
معتبراً في الوقت نفســه أن الحل بســيط 

وبدأت تلوح مالمحه في األفق. 
وفــي مقابلة مــع محطــة «اس.بي.اس» 
األســترالية بثتهــا وكالة األنباء الســورية 
أمس، قال األســد رداً على ســؤال عما إذا 
كانت بوادر لنهاية األزمة الســورية تلوح 
في األفــق: «بالطبع فــإّن بــوادر النهاية 
تلــوح فــي األفق، والحل واضــح جداً هو 
بســيط ومع ذلك مســتحيل، بســيط ألنه 
واضح جداً ويتمّثل في كيفية إجراء حوار 

بين الســوريين حول العملية السياســية، 
لكن فــي الوقت نفســه محاربة اإلرهاب 

واإلرهابيين في سوريا. 
على صعيد متصل، قلل األســد من أهمية 
التقارير حول دعوة 50 دبلوماسياً أميركياً 
لتنفيذ ضربات عســكرية حقيقية وفعالة 
ضد ســوريا، معتبــراً أنّــه ال يكترث بهذا 
دمشق - د.ب.أ البيان.  

70.000

طالبت منظمة أطباء بال حدود اإلنسانية 
اإلغاثية  المســاعدات  باســتئناف  الطبية 
والغذائيــة المقدمة لنحــو 70 ألف نازح 
ســوري عالقيــن بالقــرب مــن الحدود 
األردنيــة الســورية، والبدء فيها بشــكل 
فــوري، كما دعت إلــى توفيــر الحماية 
لهــم. وقــدرت الســلطات األردنية عدد 
العالقين في منطقتي الركبان والحداالت 
الحدوديــة بأكثــر مــن 100 ألــف نازح 
نصفهم من األطفال. وقالت المنظمة، إن 
المساعدات اإلغاثية والطبية لم تصل إلى 
عمان - الوكاالت العالقين.  

2.5
المركــز  ممثــل  أعلــن 
الهدنة  لتنسيق  الروسي 
رســالن  ســوريا  فــي 
توكاريف، أنه تم تسليم 
حوالــي 2.5 طــن مــن 
اإلنسانية  المســاعدات 
من الجيش الروسي إلى 
محافظة حماة، طبقا لما 
ســبوتنيك  وكالة  ذكرته 

الروسية لألنباء أمس.
توكاريــف:  وقــال 
«المعونــة المقدمة إلى 
الرصافة في حماة  قرية 
المــواد  مــن  معظمهــا 
الغذائية وهدايا لألطفال 
من أجــل المدارس، كي 
يبــدأوا الدراســة مطلع 
ســبتمبر بســالم، وهي 

2.5 طن من البضائع».

■ مركبات عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية في طريقها إلى منبج  |  اي.بي.ايه

■ سيرغي الفروف مستقبالً مولود جاووش أوغلو في سوتشي  |   رويترز 

فــي ظّل المحــاوالت الدؤوبــة للمجموعات 
اإلرهابية ضرب االستقرار الداخلي واإلخالل 
بأمــن لبنان، رفعت المســتويات السياســية 
والشعبية على اختالفها منسوب رهانها على 
الجيــش واألجهزة األمنيــة وااللتفاف حولها 
فــي حربها المفتوحة مع اإلرهاب ومنعه من 
تحقيــق أهدافه.  وفيما دخلت السياســة في 
عطلة، بعدما غّيبتها المســتجدات األمنية في 
بلــدة القاع الحدودية منــذ االثنين الماضي، 
وما رافقها من إجراءات وتدابير واستنفارات، 
وّجه رئيس مجلــس النواب نبيه بّري نصيحة 
أخيرة إلى السياســيين بالقبول بســّلة الحّل 
التــي قّدمها، فهذه آخر فرصة وإّال سيســبق 
الوقــت. وفــي محاولــة منه لكســر الجمود 
الحالي، دعا بّري القوى السياسية إلى الشراكة 

في الحل، إذ إّن يداً واحدة ال تصّفق.

في الجانــب األمنــي، يركّز الجيــش الرقابة 
علــى مخّيمات النازحين الســوريين وأماكن 
وجودهم خارجها، إلــى جانب ضبط مناطق 
التمــاس على الحدود، وســّد الثغــرات التي 
يمكن أن يتســلّل منهــا اإلرهابيون. ولوحظ 
أّن إجراءات الجيش تطال كّل المناطق، حيث 
تكّثفت خاللها التوقيفات لعشــرات المشتَبه 

بهم بالتعامل مع اإلرهابيين.
لــدى  المتوافــرة  المعطيــات  وفرضــت 
األمنييــن اتخاذ تدابيــر احترازيــة ووقائية. 
وكانت الفتة لالنتبــاه مبادرة حزب الله إلى 
إلغاء االحتفــال الجماهيــري بـ«يوم القدس 
العالمــي»، الــذي كان مقــّرراً أن يقيمه في 

الضاحية الجنوبية لبيروت.
وإذ تضــارب وصــف المصــادر األمنيــة 
لألخبار بيــن مبالغة فــي التخويف وواقعية 
فــي الــكالم، جاء إلغــاء حزب اللــه احتفاله 
الجماهيري في مناســبة يوم القدس، ليضفي 
على الحذر وقعاً أكثر جدية، أضف إليه دهم 

قــوة من األمن العام بمــؤازرة الجيش، وكراً 
إلرهابيين في خراج بلدة عرســال الحدودية 
في البقاع الشمالي، في إطار عملية استباقية، 
وعثرت على حزام ناســف وأســلحة وأعتدة 

حربية مختلفة. 

في الســياق، أشــارت مصادر لـ«البيان» إلى 
ضــرورة أن تســتمر الدولة في اســتنفارها 
ربطــاً  والعســكري،  واألمنــي  السياســي 
المنطقــة،  فــي  المتالحقــة  بالمســتجدات 
والتطــورات الداخلية األخيرة، وبروز العامل 
اإلرهابــي وظاهرة االنتحارييــن، وهو األمر 
الذي اســتغلّه البعض إلغراق البلد بشائعات 
واختالق روايات ال أساس لها عن استهدافات 
إرهابيــة في هذه المنطقــة أو تلك، فرضت 

جّواً من التوتر والقلق.

إلــى ذلــك، تحكّــم الوضــع في بلــدة القاع 
بمجريــات جلســة مجلس الــوزراء أول من 
أمس، حيــث أعاد المجلــس البحث بالوضع 
األمنــي برّمتــه، بعــد عــرض قّدمــه رئيس 
الحكومة تّمام ســالم وحــّذر فيه من خطورة 
وضــع اللبنانييــن بمواجهــة مــع النازحيــن 
السوريين، وما لهذا األمر من تداعيات سلبية. 
وشــاطر معظم الوزراء ســالم مخاوفه، وكان 
إجماٌع على ضــرورة إعطاء الغطــاء الكامل 
للجيش واألجهزة األمنيــة ألخذ كّل التدابير. 
ومــع تطّور أنماط التهديــد اإلرهابي، وفيما 
طبيعة األهــداف المحتملــة للمتطّرفين في 
المرحلة المقبلة تشــغل بــال اللبنانيين كما 
األجهــزة األمنية، مع ما يواكب هذا الهاجس 
مــن شــائعات ال تقــّل وطــأة عــن األحزمة 
الناســفة، علمت «البيــان» أّن النقاش تناول 
بشكل أساسي األمن الذاتي والقرار السياسي 
لعمليات اســتباقية ضد «داعش» في الجرود 
وعمــل اللجنــة األمنية، ومــا إذا كان مجلس 

الوزراء صاحب القرار األمني.



أدت جمــوع المصليــن فــي المســجد 
الحرام والحرم المدني آخر صالة جمعة 
من شــهر رمضان المبــارك.. كما زحف 
آالف الفلســطينيين منــذ منتصف ليل 
الخميــس الجمعة نحو الحرم القدســي 
لعبور جدار الفصل العنصري والحواجز 
العســكرية اإلسرائيلية التي تزّنر مدينة 

القدس المحتلة.
وفي بيت الله الحــرام، أدى ما يربو 
علــى مليوني مصل صالة الجمعة ونحو 

نصــف المليــون فــي الحــرم المدني 
الشريف.

المســجد  إدارات  جميــع  وكثفــت 
وفــود  الســتقبال  جهودهــا  الحــرام 
المســجد  إلــى  القادميــن  المصليــن 
الحــرام منذ الســاعات األولى للصباح، 
مهيئيــن لهــم الســاحات والمصليــات 
والبوابات والممرات لســهولة دخولهم 
وخروجهــم وأداء عباداتهــم بخشــوع 
وســكينة وطمأنينة تليق بالبيت الحرام 
وســط منظومة متكاملــة من الخدمات 
والترتيبات التــي وفرتها حكومة خادم 
الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن 

عبدالعزيز. وشــهد المسجد الحرام منذ 
ســاعات الصبــاح األولى تدفــق أعداد 
المصلين حيث امتألت أروقته وأدواره 
وســاحاته وبدرومه بالمصلين وامتدت 
صفوفهــم إلى الطرقــات المؤدية إليه. 
ونشــرت شــرطة العاصمــة المقدســة 
بالتعــاون مع الجهــات األمنية األخرى 
أعــداداً كبيرة مــن رجالها لحفظ األمن 
المرورية  الحركــة  والنظــام وتســهيل 
حيــث أســهم رجال األمن في تســهيل 
حركة الســيارات وفي إيصال المصلين 
والمعتمريــن والزائرين إلــى بيت الله 

الحرام بكل يسر وسهولة.

وفــي فلســطين المحتلــة، جاهد آالف 
الفلســطينيين، ومنذ ليل الخميس، في 
«الزحف» إلى المسجد األقصى المبارك 
الجمعــة  أداء صــالة  فــي  للمشــاركة 

األخيرة من شهر رمضان.
وشهدت القدس المحتلة حركة تدفق 
القــدس وضواحيها  واســعة من أهــل 
الخــط األخضر  وبلداتهــا ومــن داخل 
(األراضي الفلسطينية المحتلة في العام 
48)، ومن مدن وقــرى الضفة الغربية، 
كما تمّكــن مئات المصليــن من قطاع 
غزة من الصالة في المســجد عبر معبر 
بيــت حانــون (إيريز) شــمال القطاع.. 
فيما نشــرت قوات االحتالل اآلالف من 
عناصــر وحداتهــا الخاصة وما يســمى 
حــرس الحدود فــي شــوارع وطرقات 
المدينة المقدســة.. وتمّكــن نحو 280 
ألــف مصل مــن أداء الصالة في رحاب 

الحرم.

واستشــهد فلســطيني في الخمسينيات 
من عمره نتيجة اختناقه بالغاز المسيل 
للدمــوع الــذي أطلقه جنــود االحتالل 
خــالل مواجهــات اندلعــت على حاجز 
قلنديا العســكري شمالي القدس بعدما 
قررت ســلطات االحتالل اغالق المعبر 

ومنع وصول المصلين للمسجد. 

أعلــن متمــردو الحركــة الشــعبية (قطاع 
الشــمال) ترحيبهم بالحوار الذي يجري بين 

اإلدارة األميركية والحكومة السودانية.
وأبدت الحركة المتمــردة تطلعها بأن يؤثر 
ذلك الحــوار إيجابــاً في مخاطبــة القضايا 
السياســي  والتحــول  العاجلــة  اإلنســانية 
الديمقراطي في الســودان، كقضايا رئيسية 
يمكن بحلها حل بقيــة القضايا ومن ضمنها 

اإلرهاب والهجرة الخارجية. 
وقــال األميــن العــام للحركــة الشــعبية، 
ياســر عرمان، في بيان صحافــي إن الحوار 
الســوداني األميركي الذي يقــوده مبعوث 
وجنــوب  للســودان  األميركــي  الرئيــس 

الســودان دونالد بــوث، يمثل فرصة يمكن 
أن تدفــع إلــى مخاطبة القضايا اإلنســانية 
العاجلة وحمايــة المدنيين في جبال النوبة 
القانــون  والنيــل األزرق ودارفــور وفــق 
اإلنســاني الدولي كأولويــة. وحول خارطة 
الطريق األفريقية بشــأن إنهاء الحرب، أكد 
عرمــان أن هنــاك مناخــاً إيجابيــاً للتوصل 
إلى تفاهم بين قوى نداء الســودان واآللية 
اإلفريقيــة الرفيعــة فــي ما يخــص خارطة 
الطريــق، وذلك يأتي بمخاطبة القضايا التي 
أثارتها قوى نداء السودان ودعوتها للتوقيع 
على خارطة الطريق، وهو األمر الذي يحتاج 
إلــى نقاش صريــح وعميق بيــن الطرفين.  

وطالــب عرمان بمخاطبة الوضع اإلنســاني 
بمنطقتــي جنــوب كردفــان والنيل األزرق 
على أســاس القانون اإلنساني الدولي وعدم 
إخضاعه لألجندة السياســية، معلنا استعداد 
الحركة الشــعبية للجلوس من أجل التوصل 
لخطــة عمل لمعالجة الوضع اإلنســاني في 
المنطقتيــن ووقــف للعدائيــات لمدة عام 
قابلة للتجديد، بجانب اســتعدادها لالتفاق 
على مســارات إنســانية ال تخضع للسيطرة 

والتحكم .

تتوقع دوائرة مختلفة في إسرائيل وكذلك 
في الجالية اليهودية الفرنســية، أن يشهد 
عام 2016 أعلى هجرة ليهود فرنســا الى 
إســرائيل، خاصة بأن العام الماضي وصل 
الى اســرائيل 8000 يهودي فرنسي، وفقا 
لما نشره موقع القناة العاشرة اإلسرائيلية 

أمس.
وأشــار الموقــع إلى أن عام 2015 شــهد 
ارتفاعــاً ملحوظــاً في عدد اليهــود الذي 
وصلوا إســرائيل مســجالً رقماً قياسياً لم 
تشهده إسرائيل منذ 12 عاماً، حيث وصل 
إســرائيل ما يقارب مــن 30 ألف يهودي، 
وكان ليهود فرنسا النصيب األكبر من هذا 

العدد. ومــن المتوقع أن تســتمر هجرة 
يهــود فرنســا الى إســرائيل وخــالل هذا 
الصيــف ســيصل 2000 منهم إســرائيل، 
ويوجــد توقعات بــأن يصل إســرائيل ما 
يقارب من 50 ألف يهودي فرنســي خالل 

السنوات القليلة القادمة.
وأضاف الموقع بأنــه جرى احتفال ليهود 
فرنســا أول من أمس في حديقة «ساغر» 
فــي القدس المحتلــة والذي شــارك فيه 
العديد من الشخصيات العامة اإلسرائيلية 
مــن ضمنهم وزيــر التعليــم زعيم حزب 
«البيت اليهــودي» نفتالي بينت، وتحدث 
العديــد مــن الشــخصيات العامــة فــي 

هــذا االحتفال، حيــث طالبــوا الحكومة 
اإلســرائيلية باالستعداد الســتقبال أعداد 
كبيرة من يهود فرنسا، وقال نفتالي بينت 
موجهــاً حديثــه ليهود فرنســا «ما دامت 
معاداة الســامية موجودة في فرنســا فإن 
اســرائيل بيتكم الحقيقــي»، وفق التعبير 
اإلسرائيلي الدارج الستجالب المستوطنين 
إلى فلسطين المحتلة.      بيت لحم- معا

راقب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حركة 
الطائفين بالبيت الحرام من على الشــرفات الزجاجية بقصر الصفا 
المطــل مباشــرة على الكعبة المشــرفة، في وقــت أدى أكثر من 
مليونــي مصٍل ومعتمر  الليلة الماضية صلوات العشــاء والتراويح 
والقيام بالمسجد الحرام في مكة المكرمة وشهدوا فيها ليلة السابع 
والعشــرين من شــهر رمضان المبارك، وأدى قرابــة نصف مليون 

مصٍل الصلوات ذاتها في المسجد النبوي الشريف.
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استشهدت فتاة فلســطينية بإطالق جيش 
االحتــالل اإلســرائيلي النار عليهــا، وقتل 
مســتوطن إســرائيلي برصــاص مجهولين 
في مدينة الخليل جنــوب الضفة الغربية، 
فيمــا قالت اللجنــة الرباعية للســالم في 
الشــرق األوســط في مســودة تقرير إنه 
يجــب علــى إســرائيل التوقف عــن بناء 
المســتوطنات وإعاقة التنمية الفلسطينية. 
وذكرت مصادر فلســطينية أن فلســطينية 
تبلغ (27 ســنة) قتلت بعيــار ناري أطلقه 
جندي إســرائيلي قرب الحرم اإلبراهيمي 
في الخليل وتم احتجاز جثتها. وزعم جيش 
االحتــالل أن جنــوده «أحبطــوا» محاولة 
الفلســطينية تنفيــذ عملية طعن بســكين 
وأطلقوا عليها النــار وقتلوها من دون أن 
يصاب أي منهم بأذى.  وقال مدير المسجد 
اإلبراهيمي قرب المنطقة التي وقعت فيها 
األحداث حفظي أبو ســنينة إنهم ســمعوا 
صوت الرصاص قبــل أن يعرفوا أن المرأة 

قتلت.
وفي تطور الحق اعلن الجيش االســرائيلي  
انه فرض اغالقا كامــال على مدينة الخليل 
والمنطقة المحيطة بها، اثر سلسلة هجمات 
فلســطينية وقعت في هــذه المنطقة من 
الضفة الغربيــة المحتلة بينما اعلن رئيس 
وزراء اسرائيل عن مصادرة اموال للسلطة 
الفلسطينية مخصصة لدفع رواتب االسرى 

وعائالت الشهداء .

وُقتل مستوطن وأصيب 3 بإطالق نار قرب 

مستوطنة «عتنائيل» قرب السموع جنوب 
مدينــة الخليــل. وأكــدت مصــادر طبية 
إســرائيلية مقتل مستوطن وفقدان زوجته 
للوعي وإصابة ثالث بجروح خطيرة ورابع 
بإصابة متوســطة، بإطالق نار على السيارة 
التــي كانوا يســتقلونها، حيث فقد ســائق 
الســيارة قدرته السيطرة عليها بعد إطالق 

النار فانقلبت. 

إلــى ذلك، قالــت اللجنة الرباعية للســالم 
في الشــرق األوســط في مســودة تقرير 
إنــه يجب على إســرائيل التوقف عن بناء 
المســتوطنات وإعاقة التنمية الفلسطينية. 

وجــاء فــي مســودة تقريــر اللجنــة التي 
المتحدة وروســيا واالتحاد  الواليات  تضم 
األوروبــي واألمــم المتحدة، أن السياســة 
اإلســرائيلية «تقوض على الــدوام إمكانية 
نجاح حل الدولتين». وأضافت: «هذا يطرح 
تســاؤالت مشروعة عن نوايا إسرائيل على 
المدى الطويل والمقرونة بتصريحات بعض 
الوزراء اإلســرائيليين بأنــه يجب أال تكون 

هناك أي دولة فلسطينية على اإلطالق». 

وذكــرت مصــادر دبلوماســية أن التقرير 
لــه ثقل سياســي كبير ألنــه يحظى بدعم 
التي ســعت جاهدة  المتحــدة  الواليــات 
إلحياء محادثات السالم في الشرق الوسط 
وسط توتر العالقات بين نتنياهو والرئيس 

األميركي باراك أوباما.

■ وجود مكثف لقوات االحتالل في محيط الحرم اإلبراهيمي بالخليل  |  أ.ف.ب
المصالحة التركية اإلسرائيلية أعادت ملف 
األســرى اإلســرائيليين المحتجزيــن لدى 
المقاومة الفلســطينية في قطاع غزة إلى 
الواجهة، في ظل اتصاالت تركيا مع حركة 
حماس في فترة ما قبل اإلعالن اإلسرائيلي 
التركي، وعلى الجانب اإلسرائيلي تكثفت 
اإلســرائيليين  الجنــود  ذوي  تحــركات 
واعتصاماتهــم أمــام مقر رئيــس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو لتحريك ملف 

أبنائهم من خالل تركيا.
في كل مرة يتظاهر أهالي الجنود األسرى 
في غــزة ويتهمــون نتانياهــو بالتقصير، 
يرد عليهم فــي المؤتمرات الصحافية بأن 
حكومته تواصل جهودها السرية والعلنية 
إلعــادة أبنائهم إليهم دون الكشــف عن 
التفاصيل، تفادياً لإلحراج الذي يسببه هذا 
الملــف. ولكن في هذه المــرة قد تكون 
األجواء مواتية لتحريك المياه الراكدة في 
القضية بعد المصالحة مع تركيا التي تقيم 

عالقة تحالفية مع حركة حماس.

وأقامــت عائلــة الجنديين األســيرين لدى 
المقاومة خيمة اعتصام قبالة مكتب نتنياهو 
بالقــدس المحتلــة، للضغط علــى نتانياهو 
وأعضاء حكومته لعدم التوقيع على االتفاق 
مــع األتراك قبل إعــادة الجنود، ورد عليهم 
نتانياهو قائًال: «إسرائيل تواصل أنشطتها بال 
هوادة، وتعمل على بذل جهود علنية وسرية 
مــن شــأنها إعــادة الجندييــن المحتجزين 
فــي القطاع». وذكــرت صحيفــة يديعوت 
التركي  احرونوت اإلســرائيلية أن االتفــاق 
اإلســرائيلي لم يشــمل أي شــيء بخصوص 
الجنود األســرى، إال أنها لفتت إلى أن تركيا 
تعّهــدت ببــذل كل الجهود للتوســط لدى 
«حمــاس» إلتمام صفقة تبــادل. واتهم والد 
الضابــط األســير غولدين حكومــة نتانياهو 
بالفشــل قائالً: نتانياهو فشــل فــي االختبار 
األول إلعــادة الجنود في إطــار االتفاق مع 
تركيــا، وإن الشــعار الــذي يطلقــه الجيش 
والحكومة بعــدم تركهم للجنود خلفهم في 
المعــارك ال يمــت للواقع بصلــة، ووصف 

نتانياهو بأنه خدعهم على مدار عامين.

واعتبــر مختصــون في الشــأن اإلســرائيلي 
تصريحات شــعبة القوى البشرية في جيش 
االحتــالل باعتبار الجندي شــاؤول والضابط 
جولدن بمكانة أســرى حرب مفقودين، أنه 
مقدمــة لترويض جبهة االحتــالل الداخلية، 
حول إمكانية عقد صفقات تبادل مســتقبلية 
مع المقاومة، أو اســتئناف المفاوضات غير 

المباشرة في هذا الملف.

570.000
حســب مســودة تقرير اللجنــة الرباعية، فــإن ما ال يقل عــن 570 ألف 
إســرائيلي يعيشون في مستوطنات. وأوصت بأن على إسرائيل أن توقف 

سياسة البناء والتوسع االستيطاني في األراضي الفلسطينية المحتلة.
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كشــف تقرير أعــده جهاز االســتخبارات 
األميركــي، أن 10 مقاتليــن مــن مختلف 
إلى معسكرات  الجنسيات ينضمون يومياً 

تنظيم داعش في ليبيا.
ونقلت صحيفة الخبر الجزائرية عن تقرير 
أمني أعدته االســتخبارات األميركية سلم 
للدول المحيطــة بليبيا منها الجزائر، قوله 
إّن معســكرات «داعش» في ليبيا تستقبل 
معــدل 10 مقاتليــن يومياً مــن مختلف 
الجنسيات. وأكد التقرير وصول ما ال يقل 
عن 1000 متطّرف من مختلف الدول إلى 
ليبيا في األشهر الثالثة األولى من 2016. 
كما أشــار إلى ســهولة وصول المتطّرفين 

إلى ليبيا، الســّيما عبر حدودها البرية مع 
النيجــر والســودان، خاصة بعــد التضييق 
المفروض على المنافذ المؤدية إلى معاقل 

«داعش» التقليدية في سوريا والعراق.
ولفــت التقريــر األميركــي إلــى أن ليبيا 
تحولــت فــي األشــهر األخيــرة إلى أهم 
منطقــة لجذب المتطّرفيــن القادمين من 

مختلف أنحاء العالم.
من جهة أخرى، قال مصدر أمني رفيع، إّن 
مديرية أمن الجيش الجزائري شكّلت خلية 
الغربيين  عمل لمراقبة ملــف اإلرهابيين 
والفرنســيين مــن أصول مغاربيــة الذين 
وصلــوا إلى ليبيا في األشــهر واألســابيع 

األخيــرة. ولفت المصدر إلــى أّن الجزائر 
تخشى تأثير إرهابيين فرنسيين من أصول 
جزائريــة موجودين حالياً فــي ليبيا على 
أمنها القومي.    الجزائر - د.ب.أ

(أقــدم  المصــري  الوفــد  يُجهــز حــزب 
وأعــرق األحزاب المصرية) رؤية شــاملة 
لإلصالح؛ لعــالج المواطن المثيرة للجدل 
في الموازنة العامــة للدولة للعام المالي 
2017-2016 التــي أقّرهــا مجلس النواب 

المصري رسمياً يوم األربعاء الماضي.
وقال رئيس حزب الوفد د. السيد البدوي، 
إن حزبه بصدد إعداد رؤية شاملة لإلصالح 
لتصحيح  والمالــي؛  النقــدي  االقتصــادي 
ما جــاء في الموازنة العامــة للدولة؛ ألن 
الموافقــة المشــروطة التــي صدرت عن 
الهيئة البرلمانية لحزب الوفد كانت محل 

نقاش كبير بين الوفديين.

وأشــار -خالل لقائه مع أعضــاء وقيادات 
اللجنة العامة للحزب بمحافظة المنوفية- 
إلــى أن بيت الخبــرة البرلماني في الوفد 
بمشاركة 3 من كفاءات من الحزب وضعوا 
تقريرا حلل الموازنة العامة يشمل تحليالً 
علميــاً اقتصادياً، وبناًء علــى هذا التقرير 
حدث اجتمــاع بين النائب الوفدي محمد 
فؤاد ووزيري الماليــة والتخطيط ورئيس 
لجنــة الخطة والموازنــة بمجلس النواب، 
وناقشــوا مالحظات الوفد علــى الموازنة 

العامة.
وأشــار إلــى أن هنــاك ظروفاً سياســية 
واقتصادية وداخلية إقليمية ودولية تفرض 

علــى الحزب أن يتخذ مواقف وطنية أكثر 
منها سياســية تحقق المصلحة العليا للبالد 
أكثــر منها مواقــف حزبية. مردفــاً: «ولو 
كانت الموازنــة العامة تطرح في ظروف 
عادية لــكان لنا رأي آخــر، ولكن البديل 
صعب».      القاهرة - البيان

ال يزال البحث عن رئيس حكومة جديد 
في تونس مســتمراً، إذ من المتوّقع أن 
يتم الكشــف عــن هويته فــي غضون 
10 أيــام، فيما يعيــش رئيس الحكومة 
الحالــي الحبيب الصيد فترة استشــفاء 

بعد خضوعه لتدّخل جراحي. 
وعلمت «البيان» من مصادر مطلعة 
أّن «لجنــة المشــاورات حول تشــكيل 
حكومة وطنية ستجتمع االثنين المقبل 
لوضــع اللمســات األخيــرة على ملف 
التوافقــات بين المنظمــات واألحزاب 
المشــاركة فــي اجتماعــات التمهيــد 
لإلعالن عن تركيبة التشــكيل الحكومي 
المنتظر، وهوية الشــخصية التي سيتم 
الوحــدة  بتشــكيل حكومــة  تكليفهــا 

الوطنية. 
وأّكــدت المصادر ذاتهــا أّن «عملية 
البحث عــن رئيس للحكومــة الوطنية 
المرتقبة اليزال مســتمراً، إّال أّن هناك 
نحو اختيــار شــخصية حزبية  اتجاهــاً 

وذات خبرة اقتصادية ومالية. 
ولفتــت المصــادر إلى أّنه «ســيتم 
اإلعــالن عــن هويــة رئيــس الحكومة 
الجديــدة المكّلف خــالل 10 أيام على 
أن يتم اإلعالن عن التشكيلة الحكومية 
فــي 25 يوليو الجاري». في األثناء، قال 
رئيس مجلس نواب الشــعب التونسي 
محمد الناصر، أنه استعرض مع الرئيس 
الباجــي قائد السبســي مبادرة حكومة 
الوحدة الوطنية وبالخصوص ما تقتضيه 
المصلحة العليا للبالد من وحدة وطنية 
برنامج  وانخــراط كل األطراف حــول 
المرحلة  أولويــات  يتضمــن  مشــترك 

المقبلة وسبل تحقيقها.

علــى صعيــد متصل، أكّــد القيادي في 
حزب آفــاق تونس كريــم الهاللي في 
تصريحــات له، أّن «من الســابق ألوانه 

الحديــث عــن رئيس حكومــة الوحدة 
الوطنية، ومن غير المنطقي الخوض في 
هذه المســألة وإثارة الجدل حولها في 
الوقــت الراهن، باعتبار التزام األطراف 
المشــاركة في الحوار الوطني بخارطة 

الطريق التي تضبط األولويات.
ولفت الهاللي إلى أّن جهود مختلف 
األطــراف منصّبة على إنجــاح مبادرة 
الرئيس السبسي وكل النقاشات تتمحور 

حــول حكومة وحدة وطنية يســاندها 
أكبر طيف سياســي من خــالل التوافق 
حول أولوياتها وثم هيكلتها قبل النقاش 
حول اسم رئيس الحكومة وفق ما تنص 

عليه خارطة الطريق.

إلى ذلك، دخل رئيس الحكومة التونسية 
الحبيب الصيد فــي راحة إجبارية بعد 

خضوعــه لتدخــل جراحي إثــر وعكة 
صحية ألمت به قبــل يومين، وفرضت 
عليــه االنتقال إلى أحد المستشــفيات 
الخاصــة لتلقي العــالج. وتغيب الصيد 
خالل اليوميــن الماضيين عن نشــاطه 
اليومــي المعتــاد فــي قصــر الحكومة 
بالقصبــة، بينما أكدت مصــادر مقربة 
منه أنه بدأ يتماثل للشــفاء، وقد يعود 

إلى نشاطه المعتاد االثنين.

أعلنت إثيوبيا شروعها عملياً في تشغيل سد 
النهضة، مشــيرة إلــى أّن «أعمال البناء فيه 
تجاوزت الخمسين في المئة بكثير. وكشفت 
أديس أبابا عن تركيب توربينتين، الفتة إلى 
أّن «بدء التشــغيل الجزئي للســد ســيكون 
خالل األشــهر القليلة المقبلة»، مؤكّدة في 
الوقت نفســه وجود تفاهم وتنســيق كامل 
بينها والخرطوم بشــأن االستفادة المشتركة 
مــن المشــروع باعتبــاره أكبر المشــاريع 
االقتصاديــة التــي تخدم مصالح الشــعبين 
الســوداني واإلثيوبي، مع استمرار مساعيها 

إلزالة مخاوف وشكوك مصر بشأن السد.

وقــال الســفير فــوق العــادة والمفــوض 
اإلثيوبــي بالخرطوم عبادي زمو، إّن «هناك 
تنســيقاً كبيــراً فــي المواقف بيــن إثيوبيا 
والســودان بشــأن مياه النيــل، موضحاً أّن 
الشــكوك الســابقة تحّولت إلى منافع تعود 

على البلدين الشقيقين.
وقــال زمــو إّن أعمــال البناء في الســد 
والــذي بــدأ العمل فيه قبل خمســة أعوام 
تجــاوزت الـــ 50 في المئة بكثيــر، مضيفا: 
«أســتطيع القول جازماً إّن أعمال التشــييد 
في الســد تجاوزت الخمســين فــي المئة، 
وتم خــالل الفترة القليلــة الماضية تركيب 
توربينتين لبدء التشغيل الجزئي للسد فيما 
ستتواصل أعمال البناء وفق البرنامج المعد 

حتى نهاية المشروع.
وأشــار إلى أّن الســد يمّثل أكبر مشروع 
اقتصــادي بين بــالده والســودان باعتباره 
ســيربط البلدين بشــبكة الكهربــاء، مردفاً: 
«مشروع الربط الكهربائي كلف إثيوبيا 1.3 
مليــار دوالر، فيمــا ال يزال يعمــل الجانب 
السوداني في أعمال الربط بالشبكة القومية 

للكهرباء».

وبشــأن المخاوف المصرية من تأثيرات سد 
النهضــة على حصــة مصر من ميــاه النيل، 

أوضح زمو أّن مخاوف وشــكوك المصريين 
اختلفت تماماً عنها في بداية قيام المشروع 
وآخــذة في التالشــي، الفتاً إلى أّن تســعي 
إلزالة مخــاوف الجانب المصــري من قيام 

السد. 

وحــول معالجــة المشــاكل الحدودية بين 
الســودان وإثيوبيا، كشــف الســفير عبادي 
زمــو عــن االتفاق علــى أن تكــون منطقة 
الشريط الحدودي التي تنشط فيه عصابات 
«الشــفتة» منطقة تكامل، الفتــاً إلى وجود 
تنســيق أمني بيــن القوات المســلحة بين 
البلديــن لتأميــن تلك الحــدود وخلق حالة 
من االســتقرار والتنمية بالقــرى الحدودية 
من أجل مصلحة مواطني الدولتين وتسهيل 

عملية التبادل.
وأبدى الســفير اإلثيوبي عدم رضائه من 
حجم التبادل التجاري بين بالده والسودان، 
قائــًال: «رغم التطور الملحوظ في العالقات 
وارتفاع حجــم التبادل التجــاري من ثالثة 
مالييــن دوالر قبــل ثالثة أعــوام إلى 200 
مليــون، إّال أّن ذلــك ال يــزال دون طموح 
البلديــن. وعــّدد زمــو أربع عقبــات تعيق 
عملية التبادل التجــاري بين البلدين والتي 
تتمّثــل في التحويــالت الماليــة والقوانين 
والتشــريعات، وعــدم التقــارب بين رجال 

األعمال والضوابط الجمركية.

عبادي زمو ■  

تســتعد األجهزة األمنية المصرية لتأمين 
احتفــاالت عيــد الفطــر المبــارك الــذي 
يحل بعيــد أيام قليلة، منعــاً لحدوث أي 
أعمال تُفســد على المصريين احتفاالتهم 
ولمواجهــة أيــة محــاوالت لتعكير صفو 

المناسبة.
ــه الرئيــس المصري عبــد الفتاح  ووجَّ
السيســي األجهزة األمنية بضرورة اليقظة 
التامــة حتــى ال يحــدث ما يعكــر صفو 

المصريين في العيد.
ووفــق ما ذكــره مشــاركون في حفل 
إفطار األســرة المصرية األخير فإن تأكيد 
السيســي لمطالبته أجهزة األمن باليقظة 
التامة تم من خالله اســتنباط معلومات - 
لم يفصح عنها الرئيس السيســي - بشــأن 
مخططات ُمحتملة من قبل «أهل الشــر» 

إلفساد العيد على المصريين.
المصريــة  األمــن  أجهــزة  وواجهــت 
اختبــارات قويــة خــالل الفتــرة األخيرة 
ونجحت في مواجهة مخططات التنظيمات 
والعناصر اإلرهابية واإلجرامية الســتغالل 

لتنفيــذ عملياتهــم إلرباك  شــهر رمضان 
المشــهد األمني المصري، كما نجحت في 
تأمين احتفاالت المصريين أخيراً بالذكرى 
الثالثة لثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم 

تنظيم اإلخوان اإلرهابي. 
وشــدد مصــدر أمنــي مســؤول على 
أن خطــة التأميــن الموضوعة قبل شــهر 
رمضان المبارك مستمرة لتأمين احتفاالت 
المصريين في العيد، مع تكثيف الحمالت 
والدوريــات المختلفــة والدفــع بقــوات 

مكافحة الشــغب، ال ســيما في الميادين 
الســينما والمتنزهات  الكبرى وأمام دور 

ومناطق التجمعات المختلفة. 
وأعلن مســاعد وزير الداخلية المصري 
ألمــن مطروح اللــواء هشــام لطفي بدء 
تنفيذ خطة أمنية جديدة اســتعداداً لعيد 
الفطــر المبــارك تســتمر طــوال موســم 
الســياحي بهدف فــرض أقصى  الصيــف 
درجــات الســيطرة األمنيــة وتوفيــر كل 
ســبل األمن واألمــان للمواطنيــن وزوار 

المحافظة، مؤكداً أن الخطة تشــمل تأمين 
الطريق الســاحلي الدولي (اإلسكندرية - 
مطــروح) وحتى الحــدود الليبية، وكذلك 
فــي  الســياحية  والمنتجعــات  القــرى 
الســاحل الشمالي، خاصة مع زيادة أعداد 

المصطافين خالل العيد.
ويشارك في خطط التأمين فرق مدربة 
ومجموعــات قتاليــة على أعلى مســتوى 
وقــوات أمنية مجهزة، باإلضافة إلى إدارة 
البحث الجنائي والمرور والدفاع المدني. 
وتتضمــن الخطــط فرض الســيطرة على 
مداخل ومخارج المحافظات المختلفة عن 
طريــق األكمنة الثابتة والمتحركة ونشــر 

قوات إضافية وتوسيع دائرة االشتباه.
وفــي الجيزة أعلن مدير اإلدارة العامة 
لمباحث الجيزة اللواء خالد شــلبي عن أن 
اإلدارة قد وضعت خطة لتأمين احتفاالت 
المصرييــن بذكــرى 30 يونيــو وتســتمر 
إلى ما بعد عيد الفطــر المبارك، وتعتمد 
على تكثيف التواجــد األمني إلحباط أية 
عمليــات أو محاالت إرهابيــة، فضًال عن 
شــن حمالت أمنية لضبــط الخارجين عن 

القانون.

أوجدت تصريحات رئيس الوزراء التركي 
بن علي يلدريم بشأن عالقة بالده بمصر 
تساؤالت واســعة حول مدى إمكانية أن 
تشــهد المرحلة المقبلة بــوادر انفراجة 
في أزمة العالقات المصرية التركية، التي 
بــدأت منذ اتخاذ الجانــب التركي موقفاً 
عدائيــاً من مصر عقب ثــورة 30 يونيو؛ 
ليخرج رئيس الــوزراء التركي بعد ثالث 
ســنوات من هذا التاريخ ليؤكد أن بالده 
تتجه نحو «تطبيع الصالت الدبلوماســية 

مع مصر».
ورغم أن التصريحات التركية األخيرة 

التي ســاقها رئيــس الــوزراء التركي قد 
حملــت تمســكاً بالموقف التركــي إزاء 
االنحياز إلى جماعة اإلخــوان اإلرهابية، 
وذلــك من خالل وصفه لألحكام الصادرة 
ضــد الرئيــس المعــزول محمد مرســي 
بأنهــا «غير العادلــة»؛ إال أنها قد حملت 
فــي الوقت ذاته بدايــة تغّير ملحوظ في 
الموقف التركي نحو تطبيع العالقات مع 
القاهرة، ال سيما وأنه أكد أنه ال يوجد أي 
عائق أمام «تطويــر العالقات االقتصادية 
ويمكن حــدوث تبادل بين وزراء ووفود 
تجارية ويمكن وجود اتصاالت عسكرية».

ولم تسرف الدبلوماسية المصرية في 
توقعاتها بشــأن انتهاء وشــيك أو بوادر 

انفراجة في أزمة العالقات الثنائية، ففي 
الوقت الذي اعتبر فيه وزير خارجية مصر 
سامح شكري أن هناك أمراً «إيجابياً» في 
التصريحــات التركية األخيرة؛ إال أنه في 
الوقــت ذاتــه ال يمكن اعتبــار أن تركيا 
لديهــا توجه لعالقــات إيجابية مع مصر 
في ضوء تمســكها بموقفهــا ضد اإلرادة 
الشــعبية المصريــة التــي تجلت في 30 

يونيو.
مصــري  دبلوماســي  مصــدر  وذكــر 
لـ«البيان» أن القاهرة ال تعادي أحداً، بل 
إن يديهــا مفتوحة للجميع بشــرط عدم 
التدخل في شــؤونها الداخلية، إضافة إلى 
ضرورة احترام اإلرادة الشعبية المصرية، 

وهــو ما ينطبق علــى تركيا التــي عليها 
أن ُتحــدد موقفها بوضــوح وأال «تناور» 
بتقديم تصريحات تدس من خاللها «السم 
في العســل» لتبــدو ذاهبة إلــى تطبيع 
العالقــات مع مصر، فيما هــي ال تحترم 
اإلرادة الشــعبية المصريــة وتكيل عداًء 
للسلطات المصرية الحالية، في ازدواجية 
شــديدة ال يمكــن أن ُتبنى عليها عالقات 
قويــة بيــن حكومتين تعيــد األمور إلى 
نصابها الطبيعي. مؤكداً في الســياق ذاته 
أن مشــكلة الحكومة التركية اآلن ليست 
مــع الحكومــة المصريــة فقــط؛ بل مع 
الشــعب المصري أجمع الرافض للسياسة 

التركية والموقف التركي ضد إرادته.

■ انتشار أمني لتأمين احتفاالت العيد  |  أ.ف.ب

■ السلطات في تونس تشيّع الطبيب العسكري العميد فتحي بيوض في جنازة رسمية بعد أن لقي مصرعه في تفجيرات مطار 
أتاتورك بإسطنبول عندما كان ذاهباً إلعادة نجله الذي انضم إلى تنظيم داعش في سوريا، فيما وافقت السلطات التركية على 

تسليم ابن الفقيد المعتقل لديها إلى السلطات التونسية  |  أ.ف.ب

أطل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
-خالل األســبوع الماضي- على المصريين 
فــي أكثر من خطاب ومناســبات مختلفة 
حــرص خاللهــا علــى «احتــواء» بعــض 
األزمات، كما تطرق إلى عدد من الملفات 
التي تثير لغطاً في الشــارع المصري مثل 
أزمــة «تيــران وصنافير»، وكذلــك أزمة 
امتحانات الثانوية العامة، وقد حرص على 
تقديم رســائل عدة لتعزيز ثقة المصريين 

فيه.
األزمــة األولــى التي احتواهــا الرئيس 
السيســي فــي تصريحاتــه كانــت أزمــة 
«الثانويــة العامة» وما شــاب االمتحانات 
مــن جــدل واســع علــى وقــع عمليات 
التســريب، ليعلــن الرئيــس المصري عن 
الحكومــة تفعيــل نظــام جديد  اعتــزام 
للثانويــة العامة بــدءاً من العــام المقبل 
للتخفيف على الطــالب ولمواجهة عملية 
التسريب، متعهداً بعدم تكرار األمر الذي 
وصفه بـ«الواقع المؤلم» ثانية، وذلك في 
تصريحــات أوجــدت ارتياحاً فــي الكثير 
من األوســاط الغاضبة مــن هذه الظاهرة 

المثيرة للجدل.

وألقى السيسي خطاباً خالل فعاليات إفطار 
«األســرة المصرية» األسبوع الماضي، كما 
ألقــى خطاباً لالحتفال بليلة القدر، وثالث 
بمناســبة الذكرى الثالثــة لثورة 30 يونيو 
2013 التــي أطاحت بحكم اإلخوان، وهي 
الخطابــات التي حرص خاللها على طمأنة 
المصريين والتطرق إلى عدد من الملفات 

المثارة في الشارع المصري.
ووفــق مراقبيــن، فإن جهــود الرئيس 
السيســي منصبــة علــى إصــالح الجبهة 
الداخليــة ومعالجة كل األمــور واألزمات 

قبل تفاقمها، وأن مؤسسة الرئاسة حريصة 
دائمــاً علــى تأكيــد قربها مــن الملفات 
الداخليــة والتعامل معها وتوضيح موقفها 
للرأي العــام المصري؛ بمــا يعد أداة من 
أدوات تعزيــز الثقة في الرئاســة وأدائها 
وموقفها من مختلف الملفات التي تشغل 

بال المصريين.

ومن بين الملفات التي بعث فيها الرئيس 
السيسي برسائل توضيح للشارع المصري 
ملف اتفاقيــة تعيين الحدود البحرية بين 
مصر والســعودية. إذ علَّق السيســي على 
الجــدل المثار عقب حكــم قضائي برفض 
هذه االتفاقيــة، مطالبا الحكومة بضرورة 
أن توضح للمواطنين وأن تشــرح األسانيد 
المتعلقة باالتفاقية للشــارع المصري وأن 

يُحلل اإلعالم ذلك كله.

في خطابه بمناسبة االحتفال 
بليلة القدر حرص السيســي 
الشــعوب  يدعــو  أن  علــى 
العربية واإلسالمية إلى البعد 
أن  عن االنقســامات، مؤكداً 
أي طــرف ينتصــر ألي نوع 
من أنواع التمييز على أسس 
مذهبيــة أو عرقية سيخســر 
كل شيء ولن يجد في نهاية 
المطــاف وطنــاً ليتنازع فيه 
على مصلحة يحققها أو خير 

يستأثر به.



 «1 «أوروبــا  إذاعــة  أعلنــت 
أن الشــرطة الفرنســية فتحت 
تحقيقــا أمــس بعــد أن قــال 
«ريستوس  في مؤسســة  مدير 
دو كــور» الخيريــة إن زوجين 

طعناه وهما «يكبران».
وأكــد مصدر في الشــرطة أن 
زوجين يحمالن فأســا وسكينا 
طعنا المدير بالمؤسسة الخيرية 

في مونتري شرقي باريس.

قضت المحكمة الدســتورية في النمسا أمس بإعادة انتخابات الرئاسة في البالد بعد 
وقــوع مخالفات في عمليات فرز األصوات. وبصــدور هذا الحكم، أصبحت الفرصة 

سانحة أمام حزب الحرية اليميني نوربرت هوفر الفرصة للفوز بمنصب الرئاسة. 
وصــرح رئيس المحكمة جيرهاردت هولتســينجر بأن هذا الحكــم «يعزز الثقة في 
قوانينا وديمقراطيتنا» وكان هوفر خســر االنتخابات بفارق طفيف بعد حصوله على 
7ر49 في المئة من األصوات أمام مرشح حزب الخضر ألكسندر فان دير بيلين الذي 
حصــل على 3ر50 فــي المئة، بفارق يبلغ حوالي 31 ألف صــوت انتخابي. وذكرت 
الداخلية النمســاوية أن انتخابات اإلعادة بين هوفر وفان دير بيلين ســتجرى على 

األرجح أواخر سبتمبر أو مطلع أكتوبر المقبلين.  فيينا-د.ب.أ

من المرتقب صدور الحكم النهائي بشــأن عزل الرئيســة البرازيلية المعلقة مهامها، 
ديلماروســيف، بيــن 25 و27 أغســطس المقبل، بعــد أيام قليلة مــن اختتام دورة 

األلعاب األولمبية في ريو، وفق ما أعلن رئيس مجلس الشيوخ رينان كالهيروس.
وقــال كالهيــروس في مؤتمــر صحافي: «ســنناقش التفاصيــل التقنية، ثم ســنقوم 
بالتصويت على تقرير اللجنة الخاصة، قبل التصويت في الجلسة العامة التي ستعقد 
بين 25 و27 أغسطس». ووضع كالهيروس بذلك حداً لتكهنات كانت سارية، ومفادها 
أن التصويت الذي ســيقرر مصير الرئيســة، البالغة 68 عاما، يتم في منتصف دورة 

األلعاب األولمبية من 5 إلى 21 أغسطس. برازيليا-أ.ف.ب

قرر مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة إنشاء أول منصب يتواله خبير مستقل 
يعنــى بحقوق «مجتمــع الميم»، أي المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنســية 
ومتحولي النوع االجتماعي. وتم التصويت على القرار الليلة قبل الماضية بعد ساعات 
مــن النقاشــات الحادة، في عملية شــكلت مرحلة مهمة لمجتمع الميــم على ما افاد 
الناطق باسم مجلس حقوق اإلنسان روالندو غوميز في لقاء صحافي.نيويورك-أ.ف.ب

أنهت اإلدارة األميركية منع المتحولين جنسياً من االنضمام إلى الجيش في قرار تاريخي 
اتخذته وزارة الدفاع (البنتاغون) لتشجيع التجنيد. وأعلن وزير الدفاع األميركي اشتون 
كارتر انه بات بإمكان المتحولين جنســياً الخدمــة علناً في الجيش األميركي والحصول 
على العناية الطبية في إطار النظام الصحي العسكري.                   واشنطن-أ.ف.ب

بعد أن كشفت السلطات التركية النقاب 
عــن هويــة منفــذي تفجيــرات مطــار 
أتاتورك في اســطنبول، أوضحت تقارير 
إعالميــة أن االنتحارييــن خططوا ألخذ 
عشرات المســافرين كرهائن قبل تنفيذ 
عملياتهم، فيما اعتقلت قوات األمن 11 
من المشتبه بهم بعد يوم من اعتقال 13 

شخصاً بينهم ثالثة أجانب.
الموالية  «صبــاح»  صحيفــة  وأفادت 
اســتطلعوا  المهاجميــن  أن  للحكومــة 
المكان وأرادوا في األصل أخذ عشــرات 
المســافرين رهائن قبــل تنفيذ مجزرة، 
لكنهم اضطروا الى بدء الهجوم مســبقا 
بعد االشــتباه بهم. وأضافت ان حصيلة 
المجزرة كانت لترتفع بشكل كبير لو لم 
يعترض شــرطي المهاجمين على مدخل 
القاعــة، الفتــة الــى أن المعاطف التي 
ارتدوها إلخفاء شحناتهم الناسفة أثارت 

انتباه المدنيين وشرطي.
وفي تســجيالت فيديو نشرتها وسائل 
إعالم تركية نقــًال عن كاميرات المراقبة 
فــي المطــار بــدا ثالثة رجــال يرتدون 
ســترات داكنة اللون واعتمر اثنان منهما 

قبعة.

كذلــك أفادت صحيفــة «حرييت» ان 
االنتحاريين الثالثة اســتأجروا شــقة في 
منطقــة فاتح التــي يكثر فيها الســكان 
الســوريون والفلســطينيون واللبنانيون 
واألردنيون، ودفعوا مسبقا 24 ألف ليرة 
تركية (حوالــى 7500 يورو) لمدة عام. 
كما نشــرت الصحيفة شهادات عدد من 

سكان الحي.

في األثناء، تستمر حملة االعتقاالت التي 
تخوضهــا قوات األمــن التركية بحثاً عن 
المشــتبه بهم حيث أعلنــت قناة «خبر 
تــرك» أن الشــرطة اعتقلــت 11 أجنبيا 
يشــتبه بأنهم على عالقة بمنفذي هجوم 

اسطنبول.

وبالتالي يرتفع  عدد من ألقي القبض 
عليهم في هذا التحقيق إلى 24.

أن  المتحدة،يبــدو  الواليــات  وفــي 
تداعيات هجوم أورالندو األخير ال تزال 
قائمة، حيث أعلن رئيس مجلس النواب 
األميركي بول راين أن إجراء يهدف الى 
منع األشــخاص الذين يشــتبه بتورطهم 
باإلرهاب، من شراء سالح ناري سيناقش 
األســبوع المقبل فــي المجلــس.. فيما 
شــددت الواليات المتحــدة اإلجراءات 
األمنية على أراضيهــا لفترة عطلة نهاية 
األسبوع استعدادا لمناسبة يوم االستقالل 
الــذي يصادف بعد غــد االثنين خصوصا 
داخل المطارات ومحطات النقل، وذلك 
بعد االعتداء في اسطنبول، وفق ما اعلن 

وزير األمن الداخلي جيه جونسون.

كلينتــون  هيــالري  مســاعدو  أعلــن 
ان الرئيــس األميركــي بــاراك اوبامــا 
سينضم األســبوع المقبل الى المرشحة 
الديمقراطية للرئاسة في حملتها للمرة 
األولى، قبل أيام على خطوة في االتجاه 
ذاته سيقوم بها جو بايدن نائب أوباما.

ومن المقرر ان يالقي أوباما كلينتون 
في شارلوت بكاروالينا الشمالية الثالثاء 
المقبــل في ظهــوره األول في الحملة 
االنتخابية 2016، بحســب بيان أصدرته 

حملة كلينتون.
وأضــاف البيان ان أوبامــا وكلينتون 
سيبحثان كيفية البناء على التقدم الذي 
أحرزناه ورؤيتهما ألميركا أقوى متحدة.

االنتخابــي  اللقــاء  موعــد  وحــدد 
المشــترك األول في 15 يونيو الماضي 
في ويسكونســن بعد ايــام على إعالن 
اوبامــا تأييده لكلينتون لكنه ارجئ بعد 
إطالق النــار الدامي في ملهى ليلي في 

اورالندو، بوالية فلوريدا.
ويتوقــع ان يخــوض اوبامــا الحملة 
بكثافــة لمصلحــة كلينتــون التي كانت 
االنتخابــات  فــي  الشرســة  منافســته 

التمهيديــة للحــزب الديمقراطــي في 
2008 قبــل أن تعمــل معــه عن قرب 

كوزيرة للخارجية في واليته االولى.
ويبــدو ان أوباما حريص على حماية 
إرثــه عبر الدفع باتجاه تولي شــخصية 
ديمقراطية الرئاسة بعده وسط انقسام 
حاد بين الحزبين الكبيرين في واشنطن.

مــن جهة أخــرى، ينضــم بايــدن الى 
كلينتــون فــي تجمع انتخابــي الجمعة 
المقبل في سركانتون، بوالية بنسيلفانيا 
حيــث يملــكان جــذورا بحســب بيان 

منفصل لكلينتون.
وسيوفر سلوك نائب الرئيس القريب 
مــن النــاس وقدرتــه علــى التواصــل 
الشــخصي مــع ناخبي الطبقــة العاملة 
دفعــا ضروريا لكلينتون فــي مواجهتها 
الحــزب  عــن  المرشــح  للمليارديــر 
الجمهــوري دونالــد ترامــب، خصوصا 
في أوســاط الناخبين من الذكور البيض 

األكبر سنا.
وبين كلينتون وبايــدن تاريخ طويل 
من التنافس رغم خدمتهما في حكومة 

أوباما.

■ إجراءات أمنية مشددة في مطار أتاتورك  |  أ.ف.ب 

■ كلينتون تتحدث إلى أنصارها خالل تجمع انتخابي في لوس أنجليس  |  رويترز 

تعتبــر المفاوضــات أداة مهمة في حل 
بعض أنواع قضايا النــزاع، ولكن طالق 
بريطانيــا مــن االتحــاد األوروبي جعل 
مفاوضــات الخــروج الســليم والناجح 
صعبة، وقد تقــع المملكة المتحدة في 
الخنوع الســلبي عند مجابهة المشــاكل 
المتفاقمة في مواجهة االتحاد االوروبي، 
وقد تســتنتج بريطانيا أنه يجب االتفاق 
مع االتحاد االوروبــي الذي يبدو وكأنه 
ســيبقى إلى األبد، وهــو الخيار المقنع 
خصوصــاً فــي حالــة غيــاب الخيارات 

الواقعية وتكاثر الخسائر االقتصادية.
ويقول عضو مجلس العموم البريطاني 
غيراينــت دافيــز في مقال نشــره على 
بعنــوان:  غارديــان»  «ذي  صحيفــة 
«اســتفتاء إضافي يمكــن أن يبعدنا عن 
النيران، دعونا نفعــل ذلك»، أنه ينبغي 

على الحكومة أن تطرح اســتفتاًء جديداً 
البريطانيين ليقولــوا رأيهم وإما  علــى 
أن يقبلــوا حزمة اإلجــراءات (الصفقة) 
الخاصة بالخــروج من االتحاد االوروبي 
تســتمر  وبالتالــي  يرفضوهــا،  أن  أو 

بريطانيا عضوا في التجمع األوروبي.

وأكــد رئيس الــوزراء البريطاني ديفيد 
كاميــرون أن التجــارة والتعاون األمني 
سيكونان محوريين أياً كان شكل العالقة 
مع أوروبا في المســتقبل غير أن رئيس 
المفوضيــة األوروبية جــان كلود يونكر 
رد بقوله: «يتعيــن على من يرغب في 
أن يكون جــزءا من الســوق األوروبية 
الصارمة  بقواعدهــا  االلتزام  الموحــدة 

دون استثناء».
الحكومــة  أعلنــت  األثنــاء،  فــي 
البريطانية عن إنشاء دائرة خاصة ستبدأ 
العمل على مســألة الخروج من االتحاد 

األوروبي.
وكانت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكوال 
ســتورجين وصلــت الــى مقــر االتحاد 
األوروبي في بروكســل إلجراء سلســلة 

من اللقاءات مع كبار مســؤولي االتحاد 
تنفيذا لاللتزام الذي قطعته على نفسها 
بإجراء استفتاء جديد النفصال اسكتلندا 
عــن المملكــة المتحــدة وبالدفاع عن 
المصالح االســكتلندية، ويأتي ذلك بعد 
ان صوت معظم االســكتلنديين بأغلبية 
كبيرة لصالح البقاء مع االتحاد، عكس ما 
اتجهت إليه ويلز وانجلترا وهو الخروج 

من كتلة بروكسل.

وأخبر كاميرون نواب مجلس العموم 
في لنــدن بأن الطريقــة المثلى لضمان 
مصالح اســكتلندا وموقعها في الســوق 
األوروبيــة الموحــدة تتمثــل في نجاح 
المملكــة المتحــدة فــي التوصــل الى 
«أفضــل عالقــة ممكنــة» مــع االتحاد 

االوروبي عن طريق التفاوض.
واسترسل قائًال: «عضويتنا في االتحاد 
االوروبــي تمت تحــت اســم المملكة 
المتحدة، وهو االســم الــذي ينبغي أن 

نخوض المفاوضات تحته».
أن  البريطانيــة  الحكومــة  وأكــدت 
اســكتلندا لديها ما يكفي من األســباب 

للبقــاء ضمــن المملكة المتحــدة اآلن 
وذلك بعد 18 شهرا على االستفتاء الذي 
انتهــى برفض االســتقالل. واعتبرت أن 
«اســتفتاء جديدا يشــكل مصدر انقسام 

هو آخر شيء تحتاجه بريطانيا».
وفــي أول رد، قــال عضــو البرلمان 
الوطنــي  الحــزب  عــن  األوروبــي 
لـ«البيان»:  ســميث  آلين  االســكتلندي 
«ســنحتاج إلى المزيد من الصبر، ولكن 
نرجو ان يتذكر االتحاد االوروبي ودول 
مثل ألمانيا وإسبانيا وفرنسا ان اسكتلندا 
لم تخذل االتحاد االوروبي ونحن اليوم 
بمحاوالت  لنــدن  مطالبات  ســنتجاهل 
ســلب حريتنا وسنتوســل الــى االتحاد 

االوروبي أال يخذل اسكتلندا».

وفي حديثها مــع «البيان» قالت زعيمة 
الجبهــة الوطنيــة الفرنســية اليمينيــة 
ماريان لوبــان: «على فرنســا أن تختار 
مصير بريطانيا في التخلي عن اتحاد لم 
يجلــب لنا إال المزيد من الالأمن والفقر 

والبطالة».
ان  وأوضحــت  مشــجع  اختيــار 
البريطانيين اختــاروا طريقا كان يعتقد 
أنه مغلق في كل األزمنة، وهو ما يشجع 
كل األحزاب القومية والشعبية أن تقوم 
بنفــس الخطوة دفاعاً عن هوية بلدانهم 
التــي أصبحــت مغيبة في ظــل وجود 
االتحاد االوروبي الذي حقق االتحاد في 
الفســاد والوحدة ضد أصوات الشعوب 

فقط.
مــن جانبه، قــال الرئيس الفرنســي 
فرانســوا هوالند إن خروج بريطانيا من 
االتحاد لن يؤثــر على اتفاقيات الحدود 
بيــن بالده وبريطانيــا إذ إنها تدار وفقا 

التفاقية ثنائية بين البلدين.

أوقفــت ســلطات بوركينا فاســو عشــرة 
أشــخاص علــى عالقــة باالعتــداءات في 
واغادوغو ومنتجع غران بسام البحري في 

ساحل العاج.
وقــال وزير الداخلية في بوركينا فاســو 
ســيمون كومباوري في مؤتمر صحافي 
إن مــن بيــن المعتقلين ثالثــة يثيرون 
اهتمامــاً خاصاً على عالقــة باعتداءات 
كابوتشــينو (المقهى الذي شــكل هدفاً 
لهجوم واغادوغو) وغران بسام،  رئيسياً 
وكذلك هجمات أورســي (شــماالً على 
الحدود مع مالي والنيجر) في أغسطس 
الماضي.             واغادوغو - أ.ف.ب
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قتل شخص وفقد 20 آخرون جراء أمطار 
غزيرة جنــوب الصيــن أدت الى وقوع 

انزالقات للتربة.
ووقــع االنــزالق فــي بلــدة بيانبو في 
مقاطعــة غويجو (جنــوب غرب) وطمر 
حوالي 29 شخصا، على ما نقلت الوكالة 
الرسمية عن السلطات المحلية، فيما تم 
انتشــال تسعة أشــخاص من السكان من 
الــركام في وقت الحــق توفي احدهم، 
بحسب المصدر. يشار إلى أن الفيضانات 
تشــكل حدثا متكــررا فــي الصيف في 
جنوب الصين .      بكين-أ.ف.ب

اعتقلت الســلطات اإلســبانية أمس ثالثة 
باكستانيين التهامهم بالترويج للتشدد عبر 

وسائل التواصل االجتماعي.
وذكر بيان لوزارة الداخلية أن الثالثة كانوا 
يعيشــون معاً في منــزل في مدينة الردة 
بشمال شرق البالد، حيث ينشرون محتوى 
يبرر عمليات اإلعدام التي يقوم بها تنظيم 
«داعش» ويدعم حركة طالبان وجماعات 
باكستانية. وأضافت أن السلطات لم تحدد 

بعد إن كانوا جزءا من شبكة أكبر.
واحتجــزت إســبانيا منذ بدايــة العام 29 
شــخصا يشــتبه في انتمائهــم أو عملهم 

لصالح جماعات متشددة.مدريد- رويترز

قتل ستة أشخاص عندما أمطر مسلحون 
حافلتيــن بالرصاص أمس فــي مقاطعة 
مانديرا بكينيا على الحدود مع الصومال.

وقال مفوض المقاطعة فريدريك شيسيا 
إن الهجــوم وقع أثناء توجــه الحافلتين 
إلــى مانديــرا مــن العاصمــة نيروبي، 
مشيرا إلى أن الهجوم وقع تحديداً على 
الطريق بين وارجادود وإلواك. وحذرت 
الواليات المتحدة رعاياها في كينيا من 
الســفر إلــى مناطق قرب الحــدود مع 
الصومال بسبب تهديدات حركة الشباب 
الصومالية المتشددة.   نيروبي- أ.ف.ب

20+136
أعلنت الحكومة الكندية أنها سترسل ألف 
جنــدي إلــى التفيا في إطــار خطة حلف 
شمال األطلسي «الناتو» لنشر أربع كتائب 
في أوروبا الشــرقية رداً على ضم روســيا 

شبه جزيرة القرم.
وأوضح وزيــر الدفاع الكنــدي هارجيت 
ســاجان في بيان أن بالده، جنباً إلى جنب 
مع الواليــات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، 
ســتكون واحدة مــن الــدول األربع التي 
ســتعزز االنتشــار المتقدم لحلف شــمال 
األطلســي فــي أوروبا الشــرقية ووســط 

أوروبا.
وأضاف إن كندا ستؤسس وتقود مجموعة 

تكتيكيــة مناوبــة ومتعددة الجنســيات، 
مشــيرا إلى أنه ســيتم تقديــم مزيد من 
التفاصيــل خالل القمة األطلســية المقبلة 
فــي وارســو يومــي الجمعــة والســبت 

المقبلين.
وذكــرت وســائل إعالم كنديــة أن أوتاوا 
قررت إرســال ألف جندي إلى التفيا، من 
بيــن أربعة االف جندي اطلســي ســيتم 

نشرهم قريبا في دول البلطيق وبولندا.
وعــزز حلــف شــمال األطلســي بالفعل 
الشرقية  العســكري على حدوده  وجوده 
بشــكل غير مســبوق منذ نهايــة الحرب 
الباردة.        أوتاوا-أ.ف.ب
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تولت سلوفاكيا الرئاسة الدورية لالتحاد األوروبي للمرة األولى 
أمــس، فيما تتمثل إحدى النقاط المهمة للرئاســة الســلوفاكية 
بعقد قمة غير رسمية لقادة االتحاد األوروبي من دون بريطانيا 
في براتيســالفا في 16 سبتمبر المقبل لمناقشة مستقبل التكتل 

27 عضواً.



 –

 مع دخول العشر األواخر من شهر رمضان 
تزايدت حاالت التسول وأعداد المتسولين 
التي تبدأ مع بداية الشــهر ســنويا لتشمل 
كل شــوارع وطرقات المدن والمحافظات 
الســعودية، مســتغلين األجـواء الروحانية 
ومشــاعر الصائميــن الذيــن يكثــر حجم 
تبرعاتهــم وإنـفـاقـهـم ومــســــاعــدتهم 
األمـر  والمســاكـــــين،  لـلـمـحـتـاجـيــن 
تـواجـــد  كـثـــرة  إلـــى  يـــؤدي  الــذي 
المـســـاجـد  أمـــام  المـتـســـولـين 
والمـجـمـعـــات الـتـجـاريـــة واألســواق 
الشــعبية والمـنـاطـق السكنية، والمطاعم 

والمحالت. 
السعوديين والمقيمين   ويشكو غالبية 
في المملكة من اســتمرار تلك المشــاهد 
التي تشــوه وجــه المدينــة وخاصة جدة 
بوابــة الحرميــن الشــريفين والتــي يرد 
إليها ماليين الحجاج والمعتمرين ســنويا، 
ويســتاؤون من رؤية مثــل هذه الظواهر 
التــي تنقل صــور ســلبية عــن المجتمع 
الســعودي، فيما طالبوا السلطات بسرعة 

مكافحة ظاهرة التسول.
وفــي المقابل وحتى فــي غير رمضان 
كثيرا ما يقابلك شخص بهندام أنيق ويقود 
ســيارة جميلة ربمــا أفخم من ســيارتك 
يتنظرك أما أمام مكينة الصراف أو محطة 
الوقود ويسألك 10 رياالت لوقود سيارته 
ويقول لك انه جاء من مدينة كذا وتعرض 

للســرقة أو أّن الســبل تقطعت ولم يعد 
لديــه أي نقود، وهو فــي الغالب يكذب 
ويعبر عن نفسية مريضة. كما تجد أطفاًال 
صغاراً، ال يتجاوز عمر أكبرهم 10 سنوات، 
يتحركون بين إشارات المرور عارضين بيع 
المياه والساعات التقليد بأرخص األسعار.

 وبخالف السعوديين أثبتت الدراسات 
أن اغلــب المتســولين األجانــب هم من 
جنســيتين عربيتيــن تعصــف ببالدهــم 

حروب وأزمات.
 ورغم أن قانون مكافحة التسول ينص 
على الســجن ســنتين والغرامــة 30 ألف 
ريال ســعودي لكل من يستخدم طفًال أو 
امــرأة أو شــخصاً مــن ذوي االحتياجات 
الخاصــة فــي ممارســة التســّول، اال أن 

الظاهرة تتفاقم في شهر رمضان.

توصلــت دائرة شــؤون الالجئين بمنظمة 
تفاهمات  لورقــة  الفلســطينية  التحريــر 
مــع وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن 
للبدء  أفضت  «األونــروا»،  الفلســطينيين 
بتوزيع البطاقة اإللكترونية «الشؤون» في 
المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية 
وتوزيعها بشكل سلس، وذلك بعد سلسلة 

اجتماعات بينهما.
ونــص االتفــاق علــى تشــكيل لجنــة 
ثالثيــة تقوم بوضــع المحــّددات لعملية 
تقييــم البطاقــة اإللكترونيــة وتتضمــن 
خيــارات لحماية مجمل القوة الشــرائية 
للبطاقــة التي لها عالقة بارتفاع األســعار 
أو انخفــاض ســعر العملة، كمــا تضمنت 
خيارات لزيادة قيمــة البطاقة بما يضمن 
الحصول على مواد غذائية كافية وبنوعية 
جيــدة، وخيــارات أخــرى للتخفيف من 
مخاطــر التضخم المالــي، والتخفيف من 
اثــر الذبذبات الكبيــرة (أعلى من 20 في 

المئة) في سعر صرف العملة.

والتزمــت الوكالــة بالبحــث عــن طرق 
فــي  أكبــر  بفعاليــة  للعمــل  محتملــة 
البرامــج والمشــاريع لضمــان أن يحصل 
كل الواقعيــن تحت خطــر الفقر المدقع 
مــن الالجئين فــي الضفــة الغربية على 
بالبطاقة  المتمثلــة  الغذائية  المســاعدة 

اإللكترونيــة أو أي مســاعدات موازيــة، 
كمــا تبحــث الوكالة عن طــرق محتملة 
لتمكين األســر الواقعة تحت خط الفقر 

من الخروج من دائرة الفقر.
وبحســب اإلعــالن، فإن علــى الوكالة 
االلتزام بجوهر عملهــا، وإعطاء األولوية 
القصوى لالجئين عند ملء الشــواغر في 
الوظائف، كما تلتزم بالتشــاور مع دائرة 
شــؤون الالجئين وممثلــي اللجان وأخذ 
رأيهم بعين االعتبار قبل اإلقدام على أية 
خطوة تمس خدماتهــا المقدمة وقبل أي 

تغيير على برامجها وسياساتها.
وتم االتفاق بشكل مستقل من المبادئ 
األساســية للعمل في مجال المســاعدات 
اإلنسانية وكمؤسسة تابعة لألمم المتحدة 
ستتشاور مع أطراف خارج منظومة األمم 

المتحــدة علــى أال تكــون توصيات هذه 
األطراف ملزمة بالضرورة، كما ســتتقدم 
النهائية حول  اللجنة المشتركة بتوصياتها 
البطاقة اإللكترونية بأقرب وقت لتطبيق 

التوصيات فيما بعد.
«األونــروا»  التفاهمــات  وألزمــت 
باالســتمرار بالعمــل علــى الحصول على 
دعــم المانحين من اجــل تجديد وحدات 
الســكن لحاالت شبكة األمان االجتماعي، 
بحيــث يتمكــن الالجئــون مــن العيش 
بكرامــة ريثما يتم إيجاد الحل السياســي 
لتطوير  اللجــان  لمســألتهم، والعمل مع 
خيــارات لتحديــد األولــى فاألولى وفق 
تقييــم حالة الفقــر، والقــرار األخير في 
الفقر يعــود لالونروا  تحديد مســتويات 

ويكون ملزماً.

يعيــش الليبيون وضعاً صعباً خالل شــهر 
رمضان وفي ظل صيف ساخن على جميع 

الصعد.
فإلى جانب العنف المتواصل وانتشار 
المســلحة واتســاع دائرة  الميليشــيات 
الجريمة المنظمة وشــح السيولة وانهيار 
ســعر الدينار وارتفاع األســعار وانقطاع 
مياه الشرب، شــهدت منظومة الكهرباء 
عجــزاً واضحاً مما تســبب فــي حرمان 
أغلب المــدن بما فيها العاصمة طرابلس 
مــن التيار الكهرباء لمــدة تتجاوز أحياناً 
الـــ 20 ســاعة يوميــاً ممــا تســبب في 
انــدالع احتجاجات شــعبية في طرابلس 
المــدن األخــرى، حيث  وســبها وبعض 
خــرج الســكان المحليون الى الشــوارع 
ليًال مناديــن باإلطاحــة بحكومة الوفاق 

الوطني. 
المفــوض بمهام وزير  بالمقابل، قــرر 
الوطني  الوفــاق  الداخليــة في حكومــة 
العــارف الخوجة تشــكيل لجنــة لمتابعة 
متابعــة  وباألخــص  األمنيــة  األوضــاع 
المحطات الكهربائية بالتنسيق مع الشركة 
العامــة للكهربــاء وأي جهات أخرى ذات 
العالقة، وقال إنه كّلف مدير أمن مديرية 
أمن طرابلس العقيد صالح الدين رمضان 
الســموعي برئاســة اللجنة التي تضم في 
القيــادات األمنية،  مــن  عضويتهــا عدداً 
الفتاً إلــى أّن مديرية أمن طرابلس وهي 
جزء من غرفة الطوارئ اســتطاعت تأمين 
غرفة التحكم في الشركة العاّمة للكهرباء 
وتأميــن محطــات توليــد الطاقــة داخل 

وخارج طرابلس.
وقــال الوزيــر إن االحتجاجــات التي 
شــهدتها طرابلس األيام الماضية تعّبر عن 
مدى االحتقان الشعبي جراء انقطاع التيار 
الوزارة ســتحاول تجنب  الكهربائي، وإن 
مثــل هــذه االحتجاجات مــن خالل حل 

األزمات التي تمر بها البالد.
وحملت الشــركة العامــة للكهرباء في 
طرابلس كافة الجهات التي قامت بترجيع 
التامــة في حال  األحمــال «المســؤولية 
حــدوث أي خلل قد يحدث في الشــبكة 
العامــة أو اإلظالم التــام، أو أي تداعيات 
أخرى قد تنشــأ عــن هذا التصــرف غير 

المسؤول».
وأوضحت الشــركة في بيــان أن عدم 
اســتقرار الشــبكة الكهربائية جاء «نتيجة 
لرفــض بعض المحطات الواقعة في بعض 
المناطــق داخل  الليبية وبعــض  المــدن 
مدينة طرابلس عــن عملية برنامج طرح 
األحمال، ونتيجــة لدخول مجموعات من 
التشكيالت المســلحة لعدد من المناطق 

داخل محطات الكهربــاء وقيامها بترجيع 
األحمال تحت تهديد السالح».

الــى ذلك، قــال رئيــس حكومــة الوفاق 
الجماعــات  إنَّ  الســراج  فائــز  الوطنــي 
المســلحة تســاهم في تفاقم مشــكالت 
إمدادات الكهرباء بضغطها على مسؤولي 

التوزيــع لمنــح األفضليــة لألحيــاء التي 
يســيطرون عليها، مشــيراً الى أّن انقطاع 
الكهربــاء يرجع جزئياً إلى مشــكالت فنية 
ومالية وإن بعض المحطات تضررت جراء 

االشتباكات.
وأضــاف الســراج، في كلمة للشــعب 
الليبــي، أن بــالده بحاجــة إلــى عــودة 
الشــركات األجنبيــة الســتئناف أعمــال 

الصيانة، وتابع بالقول إنَّ هناك مشكالت 
أمنيــة وأنَّ عــدداً مــن غــرف التحكم ال 
توزع إمدادات الكهرباء بالتساوي بسبب 
ضغوط الجماعات المســلحة التي تمنعها 
مــن قطــع الكهرباء عــن المناطــق التي 

تسيطر عليها.
مــن جانبه، أكد نائــب رئيس المجلس 
الرئاســي لحكومة الوفاق الوطني موسى 

الكونــي أن الوضع الناتج عن تفاقم أزمة 
الكهربــاء فــي مناطــق ليبيا، صــار يهدد 
بحدوث كارثة االنقطــاع الكلي للكهرباء 
ما لم يتم تــدارك الوضع بوطنية، وتفهم 
من الشــعب لواقع األزمــة، والتضافر مع 
الحكومة في مســاعيها لحل األزمة، مبرزاً 
أن المجلس الرئاسي يعطي اهتماماً كبيراً 
واســتراتيجياً لضرورة إيجاد حلول ناجعة 

وســريعة لمشــكلة انقطاع الكهرباء التي 
تعاني منهــا مناطق ليبيا المختلفة، والتي 
وصفها باألزمة الخانقة التي صارت تكسر 

ظهر المواطن الليبي.
بعــض  تدخــل  أن  الكونــي  واضــاف 
الفصائل المسلحة لمنع طرح األحمال في 
بعض المناطق، ســاهم في تأزم اإلشكال، 
ورســم خريطــة ظالمة لتوزيــع الطاقة، 
فليس من العدل أن تغرق مدناً في ظالم 
دامس لســاعات طويلة في ظروف الحر، 
بل الحر الشــديد الذي عرفته ليبيا المدة 
الماضية، وفي شــهر الصوم الكريم، بينما 

تتمتع مناطق. 
وحذر من أن يؤدي استمرار االستهالك 
غيــر المقّنن للكهربــاء دون األخذ في 
االعتبــار بحقيقــة األزمــة القائمة، إلى 
كارثة االنقطاع الكلي للكهرباء، مناشداً 
الــورش والمصانــع، وخاصة  أصحــاب 
المصانع الكبيــرة مثل الحديد والصلب 
وما شــابه ذلك، والتي تحتــاج لمقدار 
عــاٍل  جداً من الطاقة، أن تعلق أعمالها 
وحتى تجاوز هــذه األزمة، ألننا إن لم 
نتدارك األمر سنقود بالدنا إلـى كارثــة 

حقيقيـة.

وفي شــرق البالد، تتواصل أزمة الكهرباء، 
حيــث أكد رئيس الهيئــة العامة للكهرباء 
للحكومــة  التابــع  المتجــددة  والطاقــة 
المؤقتــة عباس محمد عباس أن مشــكلة 
انقطاع الكهرباء ليست بالمشكلة الجديدة 
وإنما منذ بداية األحداث في بنغازي العام 
2014 ما أدى الى انفصال الشبكة الشرقية 
عــن الغربية، حيث تم اإلبقاء على محطة 
شمال بنغازي وهي المصدر الوحيد لتوليد 
الطاقة فــي المنطقة الشــرقية، وأنه منذ 
تلك الفترة بدأت الهيئة العمل على إعادة 
توليد الطاقة والبحث عن حلول للمستقبل 
الفتاً إلى أنه تم تقديم مقترحات للحكومة 
المؤقتة بشأن تنفيذ محطة طبرق موضحاً 
أنه في الفتــرة الماضية كانــت الحكومة 
ترغب في توليد ســريع يتزامن مع دخول 

شهر رمضان ولألسف لم يحدث ذلك.

وفي الجنوب الليبي، حمل مجلس ســبها 
البلــدي مســؤولية تكــرار انقطــاع التيار 
الكهربائــي وتــردي األحــوال المعيشــية 
لحكومــة الوفاق وأعضــاء مجلس النواب 
عــن المنطقــة الجنوبيــة لعــدم قيامهم 
بواجبهــم.  وبّيــن المجلس فــي بيان أن 
انقطاع الكهرباء علــى المنطقة الجنوبية 
بلغ في بعض المناطق أكثر من 48 ســاعة 

متواصلة خصوصاً في الصيف.
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لقــي 2514 شــخصاً حتفهــم خــالل العام 
الماضــي بســبب الحــوادث المرورية في 
عمــوم العــراق بعــد أن تم تســجيل نحو 

تسعة آالف حادث.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة التخطيط 
عبد الزهرة الهنداوي، إن زيادة طفيفة في 
حوادث المرور المســجلة فــي عام 2015 
بالمقارنــة مع عــام 2014 بلغت 0.24 في 
المئة، موضحاً أن عدد الوفيات بين الذكور 
مــن جراء الحوادث بلغ نحــو 2000 وفاة، 
فيما كان عــدد الوفيات بيــن اإلناث أكثر 
من 570 وفاة وبنســبة 23 فــي المئة من 
بغداد - البيان المجموع الكلي للوفيات».  

أعلنــت المندوبيــة الســامية للتخطيــط 
فــي المغرب أن معدل التضخم الســنوي 
ألســعار المســتهلكين في المملكة ارتفع 
إلى %1.9 مايو الماضي من 1.6 في المئة 

في أبريل بسبب ارتفاع أسعار الغذاء.
وذكــرت المندوبيــة أن تكاليــف النقــل 
تراجعــت بـــ: 1.3 في المئة لكن أســعار 
الفنادق والمطاعم ارتفعت 2.8 في المئة 

من دون أن تسهب في التفاصيل.
وعلى أســاس شــهري ارتفع مؤشر أسعار 
المســتهلكين 0.5 فــي المئة في مايو من 
0.1 في المئة في أبريل مع ارتفاع أسعار 
الرباط- رويترز الغذاء 0.8 في المئة.  

األمــم  بعثــة  رئيــس  وصــف 
ليبيا مارتن كوبلر  المتحدة إلى 
اســتمرار انقطــاع الكهرباء في 
أجزاء كبيرة من طرابلس ألكثر 
من 15 ساعة في اليوم بـ«األمر 
المقلق».ودعا كوبلر في تدوينة 
مقتضبة على صفحته الرســمية 
بشــبكة «الفيســبوك» للتواصل 
الوفــاق  حكومــة  االجتماعــي 
الوطني لـ«اتخاذ التدابير الالزمة 

لحل مشكلة توليد الطاقة».

الشــؤون  وزارة  تهيــب 
الســعودية  االجتماعيــة 
بالباذلين والمتبرعين عدم 
بإعطاء  التســول  تشــجيع 
المتســولين في الشــوارع 
والمســاجد  والمياديــن 
صدقاتهــم  وغيرهــا 
تقديمهــا  أو  وزكواتهــم، 
أحوالهم  وأشــخاص  ألسر 

غير معروفة.

■ المياه النظيفة باتت الشغل الشاغل لليبيين  | أرشيفية 

■ أزمة الطاقة أعادت الحياة لمعدات الطهي المنقرضة  

■ الجئون يتسلمون مساعدات في غزة     |   أرشيفية  
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لم يعد أمام التونســيين إال االعتراف بحجم 
الصعوبــات التــي تواجهها بالدهــم، والتي 
بدأت تتفاقم أكثر فأكثر بعد أكثر من خمسة 
أعوام مضت على اإلطاحة بالنظام الســابق، 
فبالبــالد التي كانت تســمي نفســها بـ«درة 
المتوســط» و«تنين شــمال أفريفيا» تواجه 
اليوم مخاطــر جدية أبرزهــا اإلفالس طبق 
السيناريو اليوناني، كما أشار الى ذلك الخبير 
االقتصادي عزالدين ســعيدان، عندما أشــار 
إلــى خطورة الوضع الذي وصلت إليه البالد 

خاصة على المستويين االقتصادي والمالي.
ومــا يزيد من صعوبة الموقف ان الديون ال 
تنفق في االستثمار وإنما في االستهالك وفي 

خالص اجــور الموظفين النفقات العمومية، 
إضافــة الــى ان تونس مطالبة خــالل العام 
الجــاري بإرجــاع 5.2 مليــارات دينار (2.5 
مليار دوالر) كخدمات دين تتضمن أقســاط 
الدين ونسب التضّخم وهو ما يعادل ميزانية 
خمــس وزارات كبيرة، وهذا الرقم ســيصل 
الــى ثمانية مليــارات دينــار (حوالي أربع 

مليارات دوالر) في سنة 2017.
وتواجــه تونس تراجعاً في االنتاج والتصدير 
والســياحة وفي جلب االســتثمارات، ما اثّر 
ســلبا على عملتهــا المحلية التــي تراجعت 
بقــوة، حيــث بلغ 2.15 أمام الــدوالر، فيما 
بلغ ســعر صرف اليــورو الواحد 2.47 دينار 

فــي ظل توقعات بمزيد من التراجع للدينار 
بفعــل صعوبات جديدة على رأســها تفاقم 
عجــز الميزان التجــاري واالرتفاع المرتقب 
المواد األولية المستوردة. وبحسب  ألسعار 
بيانات رســمية للمعهد التونســي لإلحصاء، 
شهد التبادل التجاري مع الخارج خالل الربع 
األول من العام الجاري، انخفاضاً في إجمالي 
الصادرات بنحو 3.3 في المئة، بينما ارتفعت 

الواردات بنحو 7.5 في المئة.
وفي هذا الســياق، دعا القيــادي في حركة 
مشــروع تونس منذر بلحاج علي السياسيين 
إلى تحّمل مســؤوليتهم وإبالغ التونســيين 
بحقيقة الوضــع االقتصــادي الكارثي، وفق 

قوله، الفتــا الى مخاطر الفشــل االقتصادي 
وتراجــع الموازنات المالية بســبب ارتفاع 
حجــم األجور، وعجــز الدولة عــن تحقيق 
للمناطــق  ووعودهــا  التنمويــة  أهدافهــا 

الداخلية. 
وبحســب المراقبين المحليين فإن األوضاع 
في تونس تســير نحو األســوأ، خصوصا مع 
تواصــل مرحلــة التذبذب السياســي، وحال 
التجاذب السياسي، وفشل السلطات الحاكمة 
فــي ربــط عالقــات متوازنة مــع األطراف 
الدوليــة، وكذلك بســبب غيــاب الثقة في 
المســتقبل مع اتســاع دائرة نفوذ اإلســالم 

السياسي.

وتدفع األزمة االقتصادية الى توتر اجتماعي 
واضح يــرى المهتمون بالشــأن المحلي أنه 
سيشــهد تصعيدا خالل الشــهور المقبلة من 
العمالية  اتســاع دائرة االحتجاجــات  خالل 
والفئوية، في حين يبدو الشــارع السياســي 
مختنقاً نتيجة فشل النخب الحاكمة والمؤثرة 
على صياغة مشــروع وطنــي يتجاوزون به 
مرحلة الشعارات، وكذلك في بلورة الحلول 
االقتصاديــة التي يمكن ان توفر االســتقرار 

للبالد والمجتمع. 
التونســي  الرئيــس  يواصــل  حيــن  وفــي 
الباجــي قايد السبســي العمل علــى الدفع 
نحــو تشــكيل حكومــة وطنيــة بديلة عن 

المراقبون  حكومــة الحبيب الصيــد، يــرى 
أن ذلــك لن يحل المشــكلة األساســية في 
ظل اتساع ظاهرة الفســاد المالي واالداري 
وتراجع اإلنتاج وانهيــار الثقة بين الفاعلين 
السياسيين والشارع واستمرار حالة االنقسام 
المجتمعــي، إضافة الى تواصــل التهديدات 
اإلرهابية وحالة الفلتان في مجاالت عدة ما 
ينبئ بعجز الدولة عن استعادة هيبتها ومنح 

الثقة للمستثمر الداخلي والخارجي.

يعيــش المغرب علــى وقع االســتعدادات 
لالنتخابــات البرلمانية المقــرر تنظيمها في 
الســابع من أكتوبــر المقبل، التي ســتكون 
ثاني انتخابات تشــريعية تحت مظلة دستور 

.2011
وتــم تحديد الفتــرة المخصصــة إليداع 
ابتداء من  بالترشيح لالنتخابات  التصريحات 
يوم األربعاء 14 سبتمبر المقبل إلى منتصف 
يــوم الجمعة 23 من الشــهر ذاتــه على أن 
تنتظــم الحملة االنتخابيــة انطالقاً من اليوم 
التالــي إلى غايــة منتصف ليــل الخميس 6 

أكتوبر.
ويراهن المغرب على أن تكون مشــاركة 
المرأة والشــباب بالترشــح لعضوية الغرفة 
األولــى للبرلمــان في مســتوى الطموحات 
السياســية، حتــى ان وزيــر الداخلية محمد 
حصــاد والوزيــر المنتــدب لديه الشــرقي 
الضريس وعــدا بفتح باب تــدارس إمكانية 
إنشــاء صندوق لدعم تمثيلية الشــباب في 

مجلس النواب.
وأكدت تقارير إعالمية أن وزارة الداخلية 
المغربيــة قررت دراســة ثالثة طلبات تقدم 
بها الكاتب العام للشــبيبة االســتقاللية عمر 
العباســي تتعلــق بإحــداث صنــدوق دعم 
الشــباب، وتخصيــص دعــم آخــر للحملــة 
االنتخابيــة وتوفير نصف تمويله من ميزانية 
الوزارة كما كان الشأن بالنسبة الستحقاقات 
2011، إلــى جانب توقيع اتفاقية بين الهيئة 
الوطنيــة للشــباب والديمقراطيــة ووزارة 

الداخلية.

المعارضــة  أحــزاب  ذلــك، وجهــت  إلــى 
البرلمانيــة مذكــرة إلــى رئيــس الحكومة 

عبداإلله بنكيران تتعلق بعملية االســتعداد 
لالنتخابات التشريعية، حيث طالبت أحزاب 
األصالــة والمعاصــرة، واالتحاد االشــتراكي 
الدســتوري  واالتحــاد  الشــعبية،  للقــوات 
بـــ «مراجعــة اللوائح االنتخابيــة خاصة في 
جانبها اإللكتروني، واالرتكاز على البطاقات 
الوطنية والمعلومات المبينة فيها وحدها»، 
معتبــرة أن «عمليــة التســجيل اإللكتروني 
فــي اللوائــح االنتخابية شــابتها العديد من 
االختــالالت، ما يفتح البــاب لحاالت الغش 
ويُشــكل مساســاً خطيــراً بصحــة العمليــة 

االنتخابية»، وفق تعبيرها.
وحــذرت المذكرة الموجهــة إلى رئيس 
الحكومــة مــن التأخــر الحاصل فــي وضع 
مشــاريع النصــوص التشــريعية، المتعلقــة 
بانتخابــات مجلس النــواب المزمع تنظيمها 
يــوم 7 أكتوبر 2016، معتبرة أن من شــأنه 

أن «ينعكس ســلباً علــى اســتقرار القانون 
االنتخابــي ومــا ســيترتب عنــه مــن مس 
بمصداقية هذه االستحقاقات»، مشددة على 
ضــرورة «اعتماد منهجية تشــاركية، خاصة 
في ما يتعلــق باللوائح االنتخابية وبترتيبات 
أخــرى، للوصــول إلــى عمليــات انتخابيــة 

نزيهة». 
ودعــا قــادة األحزاب بنكيــران إلى الرد 
علــى كل طلباتهــم المتعلقة بـ «اإلشــراف 
على االنتخابات وإعــادة النظر في التقطيع 
االنتخابــي، بمــا يتــالءم مــع المعطيــات 
الســكانية الجديــدة، وكل مــا يتعلق بيوم 
االقتراع وتشــكيل المكاتب وتقليص عددها 
ووضعيــة المراقبيــن فيهــا واالحتفاظ بكل 

الوثائق وأوراق التصويت». 
 لكن رئيس الحكومة، الذي يتزّعم حزب 

العدالة والتنمية، هّدد بالشارع.

إلى ذلك، أعلنــت اللجنة الخاصة العتماد 
بــاب  فتــح  عــن  االنتخابــات  مراقبــي 
الوطنيين  المراقبين  الترشــيحات العتماد 
والدوليين من أجل القيام بمهام المالحظة 

المستقلة والمحايدة لالنتخابات. 
العتمــاد  الخاصــة  اللجنــة  وســتبت 
مراقبــي االنتخابات في طلبــات االعتماد 
المحددة، وتبلغ  الشــروط  المقدمة وفق 
قراراتهــا للهيئــات المرشــحة فــي أجل 
أقصــاه 30 يونيو الجاري، علــى ان تلتزم 
الهيئــات المعتمــدة باحتــرام مقتضيات 
والقواعــد  للمبــادئ  المحــدد  الميثــاق 
المستقلة  بالمالحظة  المتعلقة  األساســية 
والمحايــدة لالنتخابــات وكذلك النصوص 
التشريعية والتنظيمية المعتمدة المتعلقة 

باالنتخابات.

يبدو للمراقب أن الســاحة الفلســطينية 
اإلســرائيلية تشهد حراكاً دبلوماسياً نشطاً 
تشــارك فيه أطراف كثيــرة، ويغيب عنه 
الطرف األشــد تأثيــراً، الواليات المتحدة 
األميركية التي تحتكر ملف التســوية منذ 
بدأت فعلياً بعد حرب الخليج سنة 1991. 
المراقبــون: هل مــن جدوى  ويتســاءل 
ترتجــى مــن هــذا الحــراك أم يصح فيه 

القول «أسمع جعجعة وال أرى طحناً»؟.
دوالب الدبلوماســية يحمل الكثير من 
المســننات. ففرنسا أرســلت مبعوثاً إلى 
القاهــرة بعد فتــرة قصيرة علــى عودة 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو 
من موســكو. الهدف المعلــن من الزيارة 
محاولة تفعيل المبادرة الفرنسية الخاصة 
بتحريك التسوية على الجبهة الفلسطينية 
اإلســرائيلية. لكن المراقب لمســار هذه 
التسوية يصعب عليه توّقع جدوى التحّرك 
على هــذه الجبهة بعدما قــذف نتانياهو 
موقفه الرافــض للمبادرة في وجه رئيس 
وزراء فرنســا مانويل فالس الذي عاد من 

فلسطين المحتلة بخفي «نتانياهو». 
بعد عودة نتانياهو من موسكو ظهرت 
تصريحات متناقضة من الجانبين الروسي 
واإلســرائيلي بشــأن «قبــول» نتانياهــو 
المبــادرة العربية. لكن هــذا التناقض ال 
يعنــي أن المعلــن يتناقض مــع المبطن 
فــي واقع الحال، إذ يصعب تقّبل مشــهد 
يعلن فيه وزير الخارجية الروسي سيرغي 
الفروف مواقف على لســان نتانياهو من 
دون أن يكون سمعها منه فعًال. قد يكون 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي ألمح للقبول، أو 

أن يكون أبدى قبوًال مشــروطاً بالمبادرة، 
لكــن ما هــو غير وارد أن يلجأ مســؤول 
بحجــم الفــروف ومــا تمّثلــه دولة مثل 
روسيا، إلى اختراع تصريحات من مخّيلته 
ونسبها إلى مسؤول آخر باسمه الصريح.

لكــن للمشــهد برمتــه قراءة أخــرى لها 
العقلية اإلسرائيلية  عالقة بمعرفة طبيعة 
والهدف الحقيقي من زيارة نتانياهو إلى 
موســكو، كما يقّدمها سياق األحداث في 
المنطقة، وكما تحّدث سياسيون ومحللون 
وإعالميون إســرائيليون، وهذا هو األهم. 
ال يمكننا أن نختزل الحدث ونحقنه بخلط 
اعتباطي بين التحليل والموقف. فنتانياهو 
زار موسكو أربع مرات خالل سنة واحدة، 

ألنه بحاجة إليها وليس العكس، فما الذي 
يريده؟. زفي ماغين سفير إسرائيل السابق 
لدى موســكو والذي يعمــل حالياً بمعهد 
دراســات األمن القومي التابع لجامعة تل 
أبيب المس منطقية األشــياء وهو يلّخص 
مــا يريــد رئيــس حكومتــه، إذ يقول إن 
نتانياهــو ال يبّدل والءه، لكن ما نراه هنا 
هو محاولة للمناورة بشكل مستقل لدعم 

مصالح إسرائيل.
قادة إســرائيل لديهــم عقلية ال ينفع 
فــي محاولــة فهمهــا أن نســقط عليها 
عقليــات وطرائق تفكيــر آخرين، بمن 
فيهــم نحن العرب. هؤالء ال يحشــرون 
أنفســهم فــي ثنائية األبيض واألســود، 
إنما  المطلق،  المطلقة والعداء  الصداقة 
يبحثــون عن ألوان بينيــة ومناطق بين 

الصداقة والعداء.
صحيح أن الجــدل اإلعالمي أثير حول 
الموقــف مــن المبادرة العربيــة الخاصة 
الفلســطينية  الجبهــة  علــى  بالتســوية 
اإلســرائيلية، لكن واقع الحــال يقول إن 
نتانياهــو لم يذهب إلى موســكو لبحث 
الملف الفلسطيني، بل لم يدفعه لركوب 
الطائــرة والطيــران إلــى هنــاك ســوى 
الملف الســوري، بالدرجة األولى والثانية 
والعاشــرة. وفي فهم العقلية اإلسرائيلية 
يمكــن االســتنتاج بــأن إســرائيل قرأت 
المعادلــة اإلقليميــة والدولية، ورأت أن 
موســكو باتت الممســك الرئيس بأوراق 
الملف الســوري، فضًال عــن حقيقة أكثر 
إطالقيــة وهي أن موســكو باتــت العباً 
دولياً أساســياً، وأن بوتين لم يحتل موقع 

الشــخصية األكثــر تأثيــراً على مســتوى 
العالم، من فراغ ومن دون أن يضع نفسه 
في حســبان كل من يريد أن يقرأ المشهد 

الدولي والشرق أوسطي.

الزيارة األخيرة إذن تأتي في هذا السياق، 
إذ تريد إســرائيل أن يكــون لها دور في 
الترتيبات التي ســتوضع القضية السورية 
علــى ســكّتها، وإن لم تمنــح دوراً، فإنها 
تريــد بالحــد األدنى أن تؤخــذ مصالحها 
باالعتبــار، وإن تعّذر ذلك أيضاً فهي تريد 
من موســكو أن تضمن لها تخفيف أضرار 
النتائج المحتملة لوصول األزمة السورية 
إلى نهاية ال تروق إلســرائيل، األمر الذي 
عّبر عنــه وزير الدفــاع المســتقيل للتو 

موشــي يعالون الذي طلب، إن لزم األمر، 
تدّخــالً إســرائيلياً «محــدوداً» في األزمة 
السورية إلســقاط بشار األسد. سبق ذلك 
تصريحــات لنتانياهو يقــول فيها إن على 
النظــام الســوري أن ال يحلــم بالجوالن، 
ثــم أتبعــت التصريحات بعقــد اجتماع 
اســتعراضي للحكومــة اإلســرائيلية فــي 

الهضبة المحتلة.
إذن، علــى الجبهــة الفلســطينية تبدو 
عربة التســوية بال قوة دفع وبال مقومات 
أساســاً، وعلــى جبهة شــمال فلســطين 
المحتلة، تجري إسرائيل مناورات تحاكي 
إخالء مستوطنات كاملة ونقل مستوطنيها 
إلى منطقة األغوار، مترافقة مع تصريحات 
تســتغرق في تقديم سيناريوهات لحرب 

مقبلة.
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افترقت مجدداً مواقف الفرقاء السودانيين 
وتباينت رؤيتهم لحل األزمة المستحكمة 
فــي تالبيــب بلدهم، واصطدمــت جهود 
الوســاطة االفريقية بحاجز انعــدام الثقة 
التي  الدوليــة واإلقليمية  الضغــوط  رغم 
ظلت تمارس على الجانبين من اجل إنهاء 
حالة االحتراب والدمار الذي لحق بالدولة 
الســودانية، وخيبــت األنباء الــواردة من 
العاصمــة أديــس ابابا وتلــك التي وردت 
عن الحزب الحاكم في العاصمة الخرطوم 
آمــال الوصول إلى التســوية عقب رفض 
الحــزب الحاكم لمقتــرح تقدمت به قوى 
نداء الســودان المعارضــة بإضافة ملحق 

لخريطة الطريق األفريقية. 
الوطنــي  المؤتمــر  حــزب  وأعلــن 
الحاكــم رفضــه القاطــع للمقتــرح الذي 
تقدمــت بــه قوى نــداء الســودان والتي 
القوى  تضم الحركات المســلحة وبعــض 
السياســية المعارضــة إضافــة أي بند او 
ملحــق علــى خريطة الطريــق األفريقية، 
وطالب المعارضــة بالتوقيع على االتفاق 

كما جاء، وحــذر من أي تكتيكات صغيرة 
لكونها غير مفيدة للبالد، واتهم الحركات 
المتمــردة بالتلكــؤ فــي التوقيــع علــى 
الخريطــة األفريقية رغم الضغوط وانتفاء 
دواعــي الحرب واالقتتــال، ووصف ذلك 
بأنه خذالن للشعب السوداني، وألمح إلى 
فشل مفاوضات أديس أبابا بسبب مقترح 
نداء الســودان الذي قال بأنه يحتوي على 
تدابيــر مجهولــة، كمــا انه لفــت إلى ان 

المقترح يمثل إجهاضا لخريطة الطريق. 
وقــال نائب رئيــس القطاع السياســي 
البرير  الوطني عبدالملك  المؤتمر  للحزب 
فــي تصريــح لـ«البيــان» إّن حديث قوى 
الســودان حول الملحــق يمثل هروبا مما 
ترتــب على خريطــة الطريــق، وزاد بأن 
إضافة اي ملحق ستكون إجهاضا للخارطة، 
لكنــه اســتدرك قائــًال «اآلليــة االفريقية 
والحكومة لن تدعا فرصة لنداء الســودان 

للوصل لهدفه».
 وشــكك البرير في مصداقية قوى نداء 
الســودان، ولفت إلى ان التجارب السابقة 
معهم ال تدعم حســنة النيــة من طرفهم، 
مؤكــدا بــأن الحكومــة لن تغيــر موقفها 
الثابت تجاه التوقيع على خريطة الطريق 
وان اآللية األأفريقية والمبعوث األميركي 

يستوعبان موقف الحكومة. 
بدوره، قــال أمين أمانة اإلعالم بحزب 
المؤتمر الوطني ياســر يوسف ان خريطة 
الطريــق التــي تــم التوقيع عليهــا يمكن 
أن تؤســس لنظرية سياســية والبناء عليها 
في حل المشكلة، وأضاف: «حين عرضت 
علينــا الخريطة كانت ال تعبــر عن كل ما 
نريــده لكن الوســاطة طلبت منــا إما أن 
نقبلهــا أو نرفضهــا فوقعنا عليهــا بالتالي 
علــى اآلخرين أن يوقعوهــا»، منوها في 
تصريحات عقب اجتماع القطاع السياسي 
إلى أن التوقعات كانت أن تنضم الحركات 

لخريطة الطريق لكنها تلكأت وترددت.



دعــا رئيس التشــيك ميلوس زيمــن، إلى 
إجراء استفتاء على استمرار بقاء أو خروج 
بالده من االتحاد األوروبي وحلف شــمال 
األطلســي، في أول خطوة مــن نوعها من 
دولة أوروبيــة بعد االســتفتاء البريطاني 
الذي نتج عنــه إعالن المملكــة المتحدة 

خروجها من االتحاد.
وعلــى الرغــم من عدم تمتــع الرئيس 
التشــيكي بصالحية الدعوة إلى اســتفتاء 
التــي تتطلــب تعديــًال دســتورياً، إال أنه 
يحظى بتأثير كبير في البالد التي يتشــكك 
فيهــا كثير مــن المواطنين حيــال االتحاد 

األوروبي منذ االنضمام منذ عام 2004.
وقــال زيمن فــي تصرحيــات إذاعية، 
نقلتهــا رويترز: «أنا ال اتفق مع المؤيدين 
للخــروج مــن االتحاد األوروبــي.. لكنني 
سأفعل أي شــيء من أجل إجراء استفتاء 
إلتاحة الفرصة لهؤالء للتعبير عن أنفسهم، 
ونفــس األمر بالنســبة للخروج من حلف 

األطلسي».
وتراجع مستوى رضى مواطني التشيك 
عــن عضويتهم في االتحــاد األوروبي إلى 
25 في المئة في أبريل، بحســب استطالع 
للــرأي، وذلك انخفاضاً عــن 32 في المئة 

في استطالع أجري العام الماضي.
المتشــدد فــي دولة  اليمين  ويعتــزم 
ســلوفاكيا المجــاورة إطــالق عريضة من 
أجــل إجراء اســتفتاء علــى عضوية البالد 
في االتحــاد األوروبي والناتو. كما تخطط 
المجر إلجراء اســتفتاء لكن رئيس الوزراء 
فيكتور أوربان قال الخميس إنه سيصوت 

على المغادرة أو سيغيب عن التصويت.
وأحدث خــروج بريطانيا مــن االتحاد 
األوروبــي إثــر اســتفتاء جرى األســبوع 
الماضــي زلــزاًال سياســياً واقتصاديــاً في 
أوروبا والعالم، وشجع دوًال أخرى للتفكير 
فــي إجراء مماثــل وهو ما يهــدد وحدة 

أقوى تجمع إقليمي.

اســتقال أربعة مــن وزراء حكومة الوفاق 
انتكاســة  فــي  أمــس  الليبيــة  الوطنــي 
لمساعيها لتوسيع نفوذها وتوحيد األطراف 
المتنازعــة. وقال المجلس الرئاســي وهو 
الكيان القيادي للحكومة إنه قبل استقاالت 
وزراء العدل والمصالحة والمالية واالقتصاد 
والصناعة وبالتزامن أعلنت مدن ليبية عدة 
عن قرارهــا برفع الغطــاء االجتماعي عن 
كل مــن يثبت انتماؤه أو مناصرته لتنظيم 

داعش اإلرهابي. 
وقــال المجلس الرئاســي فــي بيان إن 
الــوزراء األربعــة تغيبــوا عــن أعمالهم، 
ورفضوا استالم مهام وظائفهم في حكومة 

الوفــاق الوطنــي. وأضاف فــي بيان على 
صفحتــه على فيســبوك أن هؤالء الوزراء 
تــم قبــول اســتقاالتهم بعــد تغيبهم عن 
أعمالهم، ورفضهم اســتالم مهام وظائفهم 
في حكومة الوفاق الوطني لمدة تجاوزت 

ثالثين يوماً. 

إلــى ذلــك أعلنت مــدن ليبية عــدة عن 
قرارها برفع الغطاء االجتماعي عن كل من 
يثبت انتمــاؤه أو مناصرته لتنظيم داعش 
اإلرهابــي، حيث أعرب المجلــس البلدي 
ومجلــس الحكمــاء واألعيــان والمجلــس 
العســكري، وعدد من مؤسسات المجتمع 
المدنــي بمدينة زليتن (شــمال غرب) عن 
عناصر  العترافــات  واســتنكارهم  إدانتهم 
التنظيم اإلرهابي بمســؤوليتهم عن تفجير 
معهد تدريب الشرطة بمدينة زليتن، بداية 
يناير الماضــي، معلنين عن تبرؤهم ورفع 
للغطاء االجتماعي عن كافة المتورطين في 

األعمال اإلرهابية.

وطالبــت الهيئــات والجمعيــات المحلية 
فــي بيــان مشــترك، بالقصــاص العــادل 
مــن المتورطين فــي األعمــال اإلرهابية، 

واســتكمال القبض على باقي المتورطين، 
القانونية واالجتماعية  محملين المسؤولية 
ألسر هؤالء اإلرهابيين، ولكل من ساندهم 
وتســتر عليهم، بحسب وصف البيان الذي 
دعــا أوليــاء األمور إلــى مراقبــة أبنائهم 
والتعاون مع الجهات األمنية، واإلبالغ عن 
كافة النشــاطات المشــبوهة، مؤكداً دعم 
الجهات المكلفــة بمكافحة اإلرهاب، بكل 

ما يلزم من إمكانيات.

كما أعلن المجلس البلدي لمدينة الخمس 
والجهات األمنية والعســكرية ومؤسسات 
المجتمــع المدني بالمدينــة، رفع الغطاء 
االجتماعــي عن كل من يتعاون أو يتواصل 
مع تنظيم داعش، وقال المجلس في بيان 
مشــترك مع الجهات األمنية ومؤسســات 
المجتمع المدني إنهم اتفقوا على محاربة 
تنظيم داعش ومهربي البشــر من شواطئ 

المدينة. 
وحــذر البيــان أي جهــة أو شــخصية 
اجتماعية من عقد اجتماعات «مشبوهة»، 
داخل نطــاق البلديــة، مؤكداً أنه ســيتم 
القبــض على كل من له يد في الهجرة غير 
الشــرعية بوصفه جهة داعمة للتنظيمات 

«اإلرهابية».

مدد االتحاد األوروبي رسمياً حتى 31 يناير 
2017 العقوبات االقتصادية المشددة التي 
فرضها على روسيا في صيف 2014 التهامها 
بالتدخــل في النزاع فــي أوكرانيا، في قرار 
نــددت به موســكو على الفــور، في وقت 
قــال الرئيس الروســي فالديميــر بوتين إن 
بالده ســتحاول بدء حوار يتعلق بإجراءات 
لبنــاء الثقــة ومنع النزاع مع حلف شــمال 

األطلسي.
وفــي األثنــاء نــددت وزارة الخارجية 
الروســية بقــرار األوروبي الــذي مدد فيه 
العقوبات على موســكو حتى يناير 2017، 
واعتبرته أنه يشهد على «استمرار بروكسل 
فــي سياســتها القصيرة النظــر». وجاء في 
بيــان صادر عن الخارجية الروســية «نحن 
نعتبــر من العبــث ربط هــذه اإلجراءات 

التمييزيــة ضد روســيا التي ليســت طرفاً 
فــي النزاع الداخلــي األوكرانــي، باحترام 
اتفاقيات مينسك»، في إشارة إلى اتفاقات 
السالم الموقعة في فبراير 2015 والتي لم 

تنجح في وقف النزاع في أوكرانيا.
بتــرو  األوكرانــي  الرئيــس  وأعــرب 
بوروشــنكو عــن امتنانــه لقــادة االتحاد 
األوروبي علــى دعمهم وتضامنهم الثابتين 
حيال أوكرانيــا، «وكتب على صفحته على 
موقــع فيســبوك» ينبغــي أن يرغــم هذا 
روسيا على تطبيق اتفاقات مينسك ووقف 

احتاللها للقرم.
وفرضــت دول االتحــاد األوروبي هذه 
العقوبات على روسيا في نهاية يوليو 2014 
التهامها موسكو بدعم المتمردين الموالين 
لها في شرق أوكرانيا، بعد أيام على تحطم 
طائــرة الخطــوط الجويــة الماليزية (298 
قتيــالً) إثر إصابتها بصــاروخ أثناء تحليقها 

فوق تلك المنطقة. ونفت موســكو بشكل 
قاطع أي ضلوع مباشــر لها في النزاع الذي 

أوقع أكثر من 9400 قتيل خالل عامين.
وردت روسيا بفرض حظر على واردات 
المنتجــات الزراعيــة والغذائيــة من دول 
الرئيس  االتحــاد األوروبــي، وقــد جــدد 
فالديمير بوتين للتو هذا الحظر حتى نهاية 
2017. وفي سياق آخر قال الرئيس الروسي 
فالديميــر بوتين أمس إن بالده ســتحاول 
بدء حــوار يتعلق بإجــراءات لبنــاء الثقة 
ومنــع النزاع مع حلف شــمال األطلســي 
بعد قمة الحلف التي ســتعقد في العاصمة 
البولندية وارسو هذا الشهر. وأضاف بوتين 
بعــد اجتماع مع الرئيس الفنلندي ســولي 
نينيســتو إن المجلس المشــترك لروســيا 
والحلف سيجتمع بعد القمة وأن الجانبين 
ســيبحثان كيفية منع الصراعات في منطقة 

بحر البلطيق.

ذكرت وســائل إعالم أن ثالثــة من ضباط 
الشرطة الكينية احتجزوا على خلفية اختفاء 
محام وموكله زعما تعرضهما إلساءات على 
أيدي الشــرطة. وقالت جماعة حقوقية إن 

جثتي المحامي وســائق ســيارة أجرة عثر 
عليهما في نهر بشمال شرق العاصمة.

وتقــول جماعات حقوقيــة إنها تعتقد 
بوجــود جريمــة وراء اختفــاء الرجليــن 
وسائقهما وتطالب بتحقيق في هذا الشأن 
وفي مزاعم عن فســاد الشــرطة واتباعها 
ألســاليب عنيفة. ولم يصدر تعليق فوري 
مــن جانــب الناطق اســم الشــرطة عن 
االعتقاالت التي أوردتها صحيفة ستاندارد 

ووسائل إعالم أخرى.
وقدم المحامي ويلــي كيماني وموكله 
جوزيفــات موينــدوا شــكوى اتهمــا فيها 
الشــرطة بإطــالق النــار علــى موينــدوا 
وإصابته في أبريل الماضي. وقال نشــطاء 

إن موينــدوا اتهم بعد ذلك بسلســلة من 
التهــم بينها حيــازة مخــدرات ومقاومة 
الســلطات. واختفــى الرجــالن ومعهمــا 
جوزيف ميوروري ســائق ســيارة األجرة 
الــذي أقلهما بعــد جلســة للمحكمة في 
23 يونيو الماضي. وقالت مؤسســة «بعثة 
الواليــات  ومقرهــا  الدوليــة»  العدالــة 
المتحــدة والتي كان كيمانــي وميوروري 
يعمالن لصالحها إن جثتي الرجلين وجدتا 
في نهر بشمال شرق العاصمة. وال يعرف 

مكان مويندوا حتى اآلن.
وقال مكتــب المفتش العام للشــرطة 
الخميس إن المســاعي مســتمرة القتفاء 
أثــر الرجال الثالثة وإن «العدالة ســتأخذ 

مجراها بال شك» إذا تبين أن ضباط شرطة 
أو غيرهم متورطون في أي جريمة.

وقالت منظمات حقوقية إن هناك أدلة 
على أن الرجال الثالثة كانوا في مرحلة ما 
في قبضة الشرطة الكينية وإن اختفاءهم 

ربما يعد «قسرياً».
ونظــم أعضــاء فــي نقابــة المحامين 
الكينية مســيرة إلى مكتب المفتش العام 
للشــرطة أمس الخميــس للمطالبة بفتح 
تحقيق. وقال أحمد ناصر عبد الله الرئيس 
الســابق للنقابة متحدثــاً لرويترز «أصبح 
اختفــاء النــاس دون أن يعثــر لهــم على 
أثــر أمراً نمطياً ودون تحميل أي شــخص 

المسؤولية».
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ذكــرت وكالــة أنبــاء برنامــا الماليزيــة 
الرســمية أن وزراء من ماليزيا وأستراليا 
والصين ســيلتقون في كوااللمبور في 19 
البحث  الجاري لمناقشــة مستقبل  يوليو 
عــن الطائرة المنكوبــة التابعة للخطوط 

الجوية الماليزية.
واختفــت الطائرة التي كانــت تقل 239 
مــن الركاب وأفراد الطاقم في الثامن من 
مارس 2014 فــي طريقها من كوااللمبور 

إلى بكين.
وجرفت األمواج جــزءاً من جناح الطائرة 
إلى جزيرة ريونيون الفرنســية في يوليو 

.2015

وتجري حالياً عمليــة تفتيش تحت الماء 
عــن الطائــرة علــى مســاحة 120 ألف 
كيلومتر مربع في جنوب المحيط الهندي.

ونقلــت برناما عن وزيــر النقل الماليزي 
ليــو تيونج الي قوله إن االجتماع ســيركز 
على الخطوة التالية بعد انتهاء البحث في 

المساحة المحددة.
وقال تيونج الي، «نحن أســتراليا والصين 
وماليزيــا لن نلغي البحث. نحن ملتزمون 
باســتكمال البحث في 120 ألف كيلومتر 
وحتــى اآلن غطينــا 107 آالف منهــا». 
التالية بعد  وأضاف: «ســنعلن الخطوات 

ذلك».كوااللمبور - رويترز

أكــدت وكالــة ســتاندرد آند بــورز تصنيفها 
االئتماني لشــركة أبوظبــي الوطنية للتأمين 
(أدنيــك) عنــد «أي-» مع نظرة مســتقبلية 
مســتقرة وذلك نظراً للقوة المالية للشــركة، 
كما تمــت إزالة تصنيــف «كريدت ووتش» 
السلبي والذي يراقب الشركة من أجل احتمال 
تغييــر تصنيفها، والذي تم وضعه بتاريخ 18 
أغســطس 2015. وأشارت الوكالة إلى ربحية 
أدنيك في 2016 وتعزيز قاعدتها الرأسمالية 
بإصدارها أسهماً مختلطة، وتصحيح األسباب 
التــي أدت إلى تــآكل رأس المال في 2014 
و2015، وتطبيقها نظــام مراقبة أكثر صرامة 

لمنع تكرار ما حدث. دبي - البيان

 أعلــن الديوان الملكي الســعودي وفاة 
األمير بدر بــن محمد بن عبدالعزيز آل 
ســعود. وذكر الديــوان الملكي في بيان 
بثته وكالة األنباء الســعودية «واس» أنه 
ســيصلى على الفقيد اليوم السبت بعد 
صالة العشــاء في المسجد الحرام بمكة 
الرياض - وام  المكرمة.  

 لــم تفلح زيــارة وزيرة الدفــاع األلمانية 
أورزوال فــون ديــر اليــن لتركيــا في حل 
الخالف مع حكومة أنقرة حول حظر زيارة 
مسؤولين ألمان لقوات بالدهم في قاعدة 
انجرليك التركية.  يذكر أن الحكومة التركية 
رفضــت زيارة وكيــل وزارة ألماني ونواب 
مــن البرلمــان األلماني لقاعــدة انجرليك 
التركية عقب إصدار البرلمان األلماني قراراً 
يصنــف فيه الجرائم التي ارتكبت في حق 
األرمن إبان الدولة العثمانية قبل أكثر من 
مئــة عام على أنها «إبادة جماعية».  وفي 
أعقــاب لقائها مع نظيرهــا التركي فيكري 
ايشــيك في أنقرة، قالت الوزيرة المنتمية 

إلــى حــزب المستشــارة انغيــال ميــركل 
المســيحي الديمقراطي، في ختام زيارتها 
التــي اســتغرقت يومــاً واحداً، «ســأقدم 
تقريــراً عن الزيــارة للحكومــة والبرلمان، 
وســنرى معاً الخطوات الالحقة التي يمكن 
أخذهــا من أجل التوصل إلى حل جيد مع 
تركيــا». وحول لقائها مــع نظيرها التركي، 
قالــت فون ديــر الين، «شــرحت أهمية 
أن يتــاح للنــواب المختصيــن مرة أخرى 
الوصــول إلــى القوات في تركيــا، وأعرب 
محدثي عن تقديره لتعاوننا العسكري في 
مواجهة اإلرهاب وكذلك في حلف شمال 

األطلسي.             اسطنبول - الوكاالت

■ عشرات اآلالف من المؤيدين للديمقراطية يتظاهرون في هونغ كونغ في ذكرى 
عودة هذه المنطقة إلى الصين وسط مخاوف من تعزيز بكين لرقابتها على هذه 

المستعمرة البريطانية السابقة، وللمرة األولى تقوم مجموعات استقاللية بإحياء ذكرى 
إعادة هونغ كونغ إلى الصين في 1997، بتجمع منفصل.   |  أ.ف.ب

قالت وزارة الخارجية التشــيكية إن تشــيكيا أصبح االسم اإلنجليزي 
الرســمي للبالد بدالً من جمهورية التشــيك بما يسمح للمستخدمين 
بوضــع كلمــة واحــدة وتوفير المســاحة علــى بطاقــات التعريف 
والملصقات على المنتجات. وقالت ناطقة باسم الخارجية إن الوزارة 
أبلغت األمم المتحدة بأن تشــيكيا وطرق كتابته باللغات الفرنســية 
واأللمانية والروســية والعربية والصينية يمكن اآلن اســتخدامه بدالً 
من االسم المطول السابق. وينتهي بذلك أكثر من عقدين من التردد 
في االتفاق على كلمة واحدة اسماً للجزء الغربي من تشيكوسلوفاكيا 
الســابقة وهو اتحاد بين تشــيكيا وســلوفاكيا انفصل ســلمياً في عام 
1993. وقالت الوزارة إنها لن تضغط الســتخدام االســم الجديد على 
الفور ولكنها ستتركه ينتشر بصورة طبيعية بمرور الوقت باالستخدام 
الطوعــي. وقالــت الناطقــة «هذا ال يعنــي أنه سيســتخدم في كل 
براغ - الوكاالت التجمعات الدولية من اآلن فصاعداً». 

 كشف تقييم أعده مسؤولون بالمخابرات 
األميركيــة أن نحــو 116 مدنيــاً قتلوا عن 
طــرق الخطأ في غــارات شــنتها طائرات 
بدون طيــار أميركية خارج مناطق الحرب. 
وقــال مديــر االســتخبارات الوطنيــة في 
تقرير من المتوقع أن يســلط الضوء على 
اســتخدام الواليات المتحدة بشــكل سري 
طائرات بدون طيار الستهداف اإلرهابيين 
فــي الخــارج، إن ما بيــن 64 و116 مدنياً 

قتلوا في غــارات لمكافحة اإلرهاب خارج 
أفغانستان والعراق وسوريا. 

وأضاف التقرير أن الطائرات األميركية 
نفذت 473 ضربة ضد أهداف إرهابية بين 
بدايــة الوالية األولى للرئيس باراك أوباما 
في عام 2009 وحتى نهاية العام الماضي، 
ما أســفر عن مقتــل نحــو 2581 مقاتًال. 
ومــن المرجح أن تواجه واشــنطن موجة 
انتقــادات كبيرة جراء التقرير الذي تناول 
اســتخدام الطائرات بدون طيار وعمليات 

القتل المستهدف.

قتــل أكثــر مــن 100 إرهابــي واعتقل 
عشــرات آخرون في عمليــات مختلفة 
للجيــش الجزائــري في النصــف األول 
مــن العام الجاري. وأظهر مســح أجرته 
وكالــة األنباء الجزائرية نشــر أمس، أن 
30 إرهابيــاً قتلــوا واعتقــل 13 آخرون 
إلــى جانب ضبــط كمية من األســلحة 
والذخيرة فــي عمليات مختلفة للجيش 
في شهر يونيو الماضي، حيث تم القضاء 
على 18 إرهابيــاً واعتقل أربعة آخرون 

بوالية جنوبي العاصمة الجزائر، فيما تم 
تحييد 8 إرهابيين بوالية سطيف شرقي 
البــالد، وإرهابيين اثنيــن بوالية جيجل 
المجــاورة، بينما تم العثور على جثتين 
إلرهابيين بوالية البويرة المحسوبة على 

منطقة القبائل.
وكانت حصيلة نشرتها مجلة الجيش 
الناطقــة باســم الجيــش الجزائري في 
عددها الخاص بشــهر يونيــو الماضي، 
واعتقال  أفــادت بمقتــل 73 إرهابيــاً 
111 إرهابيــاً وعناصــر إســناد ودعــم 
خالل األشــهر الخمسة األولى من العام 

الحالي.
وجرى اكتشــاف وتدميــر 248 مخبأ 
وملجأ، إلى جانب ضبط ترســانة هائلة 
من األســلحة منها 485 بندقية آلية من 
بندقية رشاشة  نوع كالشــنيكوف و42 
و26 مدفعــاً مــن نوع هــاون عيار 60 
و81 مــم و34 بندقية صيد و25 بندقية 
مضخيــة و16 قاذفة صواريــخ «آر بي 

جي 7».
وتحفظــت قوات الجيــش الجزائري 
على 723 قنبلة يدوية دفاعية وهجومية 
و79 قنبلــة تقليدية الصنــع و18 قنبلة 

دخانية و49 مدفعاً تقليدي الصنع، كما 
اكتشفت 151 لغماً تقليدي الصنع و22 
لغمــاً مضاداً لألفــراد و18 لغماً مضاداً 
للدبابات، إلى جانب ضبطها لكمية من 

الذخيرة ووسائل اتصال متطورة.
 وأكد نائب وزير الدفاع رئيس أركان 
الجيش الفريق أحمد قايد صالح، خالل 
اجتماعه بالمســؤولين العسكريين في 
شــرق الجزائر الشهر الماضي، أن بالده 
قهرت ظاهــرة اإلرهاب البغيضة وأنها 
ســتواصل جهودها إلى غايــة اجتثاثها 

إلى األبد.

الفرنســيون باإلجمــاع على  النــواب  صوت 
مذكرة قدمتها الحكومة تتيح تجريم من ينفي 
حصول جرائم ضد أإلنســانية مثل االستعباد 
واإلبادة األرمنية أو يقلل من شــأنها. وتمت 
الموافقــة على هذه المذكرة في قراءة أولى 
وهي تفرض عقوبة بالســجن لعام لمن ينفي 
حصــول هذا النوع مــن الجرائم، كما يفرض 
عليــه غرامة مالية تصــل إلى 45 ألف يورو. 
أمــا الجرائم التي يحظر نفــي حصولها فهي 
«اإلبادة» و«الجرائم األخرى ضد اإلنســانية» 
و«جرائم االســتعباد أو استغالل شخص حتى 
الحرب»،  و«جرائــم  االســتعباد»  مســتوى 
حســب المذكرة التي تــم التصويت عليها. 
وقالت وزيرة الدولة للمساواة الفعلية اريكا 
بيــري «في حيــن أن نفــي حصــول إبادة 
اليهود هــو الوحيد الذي يجــرم اليوم، فإن 
هذا النص ســيتيح تجريــم مجمل الجرائم 
ضد اإلنسانية أو جرائم الحرب بشكل غير 

محدود.       باريس - الوكاالت
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هناك عالقة وثيقة بين االبتكار والتميز وهنالك مداخل حديثة في 
االبتــكار ترتبط بشــكل دائم بتحقيق التميــز الحكومي عن طريق 
تطوير مهــارات المبدعين لضمان قدرتهم علــى تحويل أفكارهم 
إلى مشاريع ابتكارية. باعتبارهم دعامة التمّيز المنشود في جودة 
وريادة وتطويــر األداء، ورغم خصوبة مصطلحات تعريف كل من 
اإلبــداع واالبتكار فما زالت الجدلّية قائمة حول الفروق بينهما إال 
إن الشــيء الذي ال شــك فيه اتفاق الجميع على أن عملية التفكير 
التي ميز الله ســبحانه وتعالى اإلنســان بها عن سائر الكائنات تعد 
من أعقد أنواع الســلوك اإلنســاني على اإلطالق وهي األساس في 

إخراج اإلبداع أو االبتكار. 
االبتكار ليس سهالً طّيعاً يتعلّم من محاضرات أو نشرات أو غيرها 
بل يستلهم من عقيدة قيادات الجهات الحكومية في تطوير البيئة 
العملياتيــة والخدماتيــة، وتوفير الموارد واإلمكانــات للموظفين 
المبتكريــن، وتقديــم الحوافــز المعنويــة والمادية لهــم وبتبني 
أفكارهم وتطبيقها ودعمها مالياً ومعنوياً وتســجيل براءات ابتكار 

أو اختراع لها ألن العقل النّير هو األصل في كل تقدم وتطوير.
قدوتنا في استشراف المستقبل صاحب السمو الشيخ  

محمــد بن راشــد آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة 
رئيــس مجلس الــوزراء حاكم دبي، رعــاه الله، 
فسموه حّث موظفي حكومة دبي على تحويل 
اإلبــداع إلــى هــدف يومي فــي كل عمل 

يقومون به. 
إن مفهوم استشراف المستقبل وتحديد 
التنبــؤ يمثالن  بينه وبيــن  الفــرق 
حاجــة ملحة في مســيرة 
لتوظيــف  التطويــر، 
أدواته في اســتباق 
التحديات، والعمل 
علــى إيجاد حلول 
على  أساســاً  تقوم 
كمنهــج  االبتــكار 
الخدمــات  لتطويــر 
والعمــل الحكومي وفق 

رؤية مستقبلية. 
بنــاء  ذلــك  ويشــمل 
اإليجابــي  التفكيــر 
لالبتــكار  كأســاس 
مع  والتوافق  والتميز 
التحــوالت العالميــة 
وتحديــات  الجديــدة 
العصــر وإعداد الخطط 
والبرامــج وتقييم األداء 
التميــز  لتحقيــق 
وتطبيق  الحكومــي 
التخطيــط  أســاليب 

الفّعال في الواقع العملي وكيفية المتابعة السليمة عن بعد.
وال شــك أن تعزيــز روح اإلبــداع لــدى الموظفيــن المبدعيــن، 
ســيجعلهم قادريــن على تطبيــق األفكار بفعاليــة وتطوير العمل 
الحكومي ليســهم في جعــل إمارة دبي األكثر ابتــكاراً في العالم 
إضافة إلى تشجيعهم على إطالق أفكارهم ومناقشتها مع زمالئهم 
ورؤســائهم، بهدف تحويلها إلى مشــاريع متميزة تصّب في جهود 

تحسين األداء وتحقيق سعادة المتعاملين.
كمــا أن إعــداد الخطــط الخاصــة باالبتــكار والتميــز بنــاًء على 
ســيناريوهات مســتقبلية، وتدريــب هــذه الجهات علــى قراءة 
المتغيــرات بطريقة علمية، وتصميم النظم المتكاملة الستشــراف 
المســتقبل، وتحليل البيئــة الداخلية والخارجيــة وتحديد الفرص 
المتاحة ســيعزز وال شــك االتجاه نحو ثقافة االبتكار في التخطيط 
ومتابعة األعمال ووضع التنظيم الديناميكي الفّعال لتحقيق التميز 
 QWL الحكومي كنتيجة للتنسيق الخالق ودعم جودة حياة العمل

والقيم المحورية لها.
 كما أن دراســة خصائص الشخصية المبتكرة والتركيز على أهمية 
االبتكار يفضي إلى تحقيق اإلبداع اإلداري واستيعاب مهارات حل 
مشكالت العمل بشكل ابتكاري يؤدي إلى تحويل األفكار اإلبداعية 
إلى خطط تنظيمية واســتبعاد األســاليب التقليدية لحل مشكالت 
التنسيق واستنباط حلول اســتباقية للتحديات واستخدام األدوات 
االبتكارية كمدخل الستشراف المســتقبل واتخاذ االبتكار والتميز 

كمقومات أساسية لالنتقال بالعمل الحكومي إلى المستقبل.
 ومــع تطبيق منظومــة التميز الحكومــي (الجيل الرابــع) تواجه 
الدوائــر الحكومية تحدي إبراز دور االبتــكار في تطوير العمليات 
اإلدارية والمنتديات وتطوير الخدمات، ودور هذا االبتكار في رفع 
كفــاءة هذه الخدمات وفعاليتها، وتحقيــق قيم مضافة للموظفين 

والمتعاملين بل الشركاء والموردين والمجتمع كله.
لقــد أصبــح االبتكار مطلبــاً اجتماعياً وإنســانياً بل أصبــح مطلباً 
حكوميــاً تتبناه الحكومــات، فحكومة اإلمــارات العربية المتحدة 
أطلقــت عام 2015م عام االبتكار، وســعت كل الجهات الحكومية 
أمــام ذلك لتتحدث بلغة االبتكار، وباتــت برامج التميز الحكومية 
تــدرج االبتكار معياراً مســتقالً في معايير التميــز الحكومي مثل: 
منظومــة التميز الحكومــي، الجيل الرابع، وأفــردت جائزة أفضل 
جهة في مجال االبتكار، فهو ليس مجرد ممارسات العصف الذهني 
وال كلمــة تُــرّدد فــي المجالس على ألســنة القــادة اإلداريين أو 
المســؤولين، بل االبتكار يطور أساساً منتجاً جديداً، خدمة جديدة 
وعليــه، فالقائد اإلداري هو من يعــرف قيمة االبتكار كونه يعرف 
قيمــة المبتكرين وأهمية توفير بيئات مناســبة لهم، ويســتقطب 

العقول المتفتحة في مؤسسته.

لطالما تســاءل األصدقاء والغرباء عــن األحوال في باريس خالل هذه 
األيــام، مع حلول بطولة أمم أوروبا لكــرة القدم (يورو 2016). لكن 
لنضع األمر على النحو التالي، فحينما قدمت برنامجي اإلذاعي المحلي 
باللغة الفرنســية بت أشــعر وكأنــي إحدى مذيعــات «راديو لندن»، 
ممــن يوجهون بثهم لفرنســا المحتلة خالل الحــرب العالمية الثانية، 
عــدا أن الموجودين في الوقــت الحالي يتمثلــون بمجموعة متنوعة 
من الفوضويين، والنشــطاء النقابيين، ومثيري الشغب في رياضة كرة 

القدم، فضالً عن السياسيين االشتراكيين، والمتطرفين.
لقــد وســعت الحكومــة الفرنســية، للتو، مــن التدابيــر األمنية غير 
التقليدية، عبر نشر 10 آالف جندي على امتداد البالد، في حالة تأهب 
قصوى. ولكن كل ما يعنيه ذلك حقاً هو وجود 10 آالف إضافيين من 
أفراد الجمهــور. ومن هنا يمكن تطبيق نظريــة «النوافذ المحطمة»، 
التي تشير إلى أنه عند تفاقم التخريب والفوضى، فإن ذلك سيؤدي في 
النهاية لبزوغ األعمال اإلجرامية الخطيرة. فعلى الرغم من اإلجراءات 
األمنية المشــددة، إال أن مدينة مارسيليا ال تزال منطقة حرب، وذلك 
عندما اجتاح مشــجعو كرة قدم، أخيراً، شوارع المدينة بأعمال شغب، 

في أعقاب مباراة بين روسيا وإنجلترا.
مــن المفترض أن تكون بطولة «يورو 2016» فرصة لتســلط فرنســا 
الضوء على نفســها، ويمكن تشــبيه األمر بأن تســتضيف عمالءك في 
منزلك، وتريد من أطفالك أن يتصرفوا بأحســن ما لديهم. ولكن ماذا 
يمكن أن تفعل في حال قرر األطفال اســتخدام عشــاء العمل كفرصة 

البتزازك؟ في حال كنت في فرنسا، فإنك ستجلس هناك متغاضياً، ألنك 
ملتزم بـ«الحرية»، وذلك فيما يقومون بأفعالهم أمامك.

لقــد دعت نقابة «ســي جي تي»، التي تعتبر أكبــر اتحاد عام للعمال، 
إلــى يوم آخر من األعمال الجماهيرية فــي المدن على امتداد البالد، 
لالســتفادة من الفرصة إليجاد المزيد مــن الفوضى، في الوقت الذي 

يفترض أن تظهر فيه البالد سعيدة، في حين أنها ليست كذلك.
ووفقــاً للســلطات، فقــد جــرت فــي 31 مايــو الماضــي، موجة من 
االحتجاجــات التي اجتذبت نحــو 390 ألف متظاهــر. ويحتج أولئك 
المحرضون على قانون عمل من شأنه تسهيل إجراءات إقالة الشركات 

للعاملين، فضالً عن أمور أخرى.
يبــدو األمــر كما لو أن نصف فرنســا في خضــم احتجاجات إضراب، 
حيث تكدســت القمامة في باريس، أخيــراً، بفعل إضراب عمال جمع 
النفايات. (وقد عملت الخدمات الخاصة على التخلص منها، أخيراً، في 
مناطق مختارة). ناهيك عن أن اتحادات ســيارات األجرة الغاضبة من 
منافســة منافســيهم غير الخاضعين للتنظيم، كشــركة (أوبر)، هددت 
بإغالق الطرق بالقرب من المالعب األوروبية، كما أن عمال الســكك 

الحديدية مضربون.
ووفقــاً لمــا ذكرته تقارير، ال يقتصر نزول وفــود كرة القدم األجنبية، 
بشــكل رســمي، في باريس فحســب، بل كذلك تفعل وفود اتحادات 
العمــال األجنبية، مــن كل من بلجيكا وسويســرا وإيطاليا وإســبانيا، 
بهدف المشاركة في عمليات اإلضراب. وهكذا فإن المتظاهرين الذين 

حجــزوا رحالتهــم على متن الطيران الفرنســي، لن يصلــوا أبداً، ألن 
الطيارين الفرنسيين أنفسهم في إضراب أيضاً.

وفــي تلك البيئــة ذات «الحد األقصى من األمن»، عمد قاتل فرنســي 
الجنسية، يدعى الروسي أباال، ويبلغ من العمر 25 عاماً، والذي سبقت 
إدانتــه بتجنيد متشــددين للقتال في باكســتان، عمد، أخيــراً، لطعن 
ضابط شرطة وزوجته، التي كانت تعمل في الشرطة أيضاً، في منزلهم 
بالقرب من باريس. ليعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن عملية القتل.
لقــد نصب مئــات المهاجرين القادمين من الشــرق األوســط، أخيراً، 
مخيمات مؤقتة وسط مدينة باريس، حيث تم اإلبالغ عن رصد حاالت 
مصابة بالسل. وقد توجه المهاجرون لطلب المال والطعام من الغرباء 
في المناطق التي تشــهد تواجداً كثيفاً للسكان حول المدينة. وأعلنت 
عمدة باريس، آن هيدالغو، أخيراً، أن المدينة ســتقيم مخيمها الخاص 

إليوائهم.
ال يعتبــر ذلك ســوى أحــدث إخفاق من بيــن اإلخفاقات الفرنســية 
العديدة الرامية لدمج أفراد من ثقافات أخرى في النسيج االجتماعي 
للبــالد، وبالطبع لن يكــون األخير. ال يمكن نعت أي شــخص بصفته 

فرنسياً، وافتراض أن ذلك كاٍف للتماسك االجتماعي.
لذلك، فلتواصل فرنسا على ذلك المنوال، لتصبح البالد بأكملها منطقة 

حرب، قريباً.

ahmedsaif59@gmail.com

مقولة «رمضان شــهر الخير» تتبلور بشــكل عملــي وفعال في 
مبادرات العطاء التي تنطلق من دولة اإلمارات العربية المتحدة 
وينتظرهــا العالــم دائماً، وتأتي حملة «أمة تقــرأ» التي أطلقها 
صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولــة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبــي، رعاه الله، في بداية 
شهر رمضان، والتي استهدفت عند اإلعالن عنها توفير 5 ماليين 
كتاب للمحتاجين في مخيمات الالجئين وحول العالم اإلسالمي، 
وتزويــد 2000 مكتبة حــول العالم اإلســالمي بمليوني كتاب، 
ضمن سلســلة المبــادرات اإلنســانية والتنمويــة العالمية التي 
تطلقها اإلمارات، والتي تركز على مكافحة أسباب الفقر والجهل 
والتعصــب، وتضــيء دروب العلم والمعرفــة والثقافة النافعة 
الداعمة للتنمية والبناء، ولم يمض شــهر رمضان الكريم بعطائه 
فــي بلد الجود والكرم حتى حققــت الحملة نتائج مبهرة فاقت 
التوقعات، حيث نجحت في توفير ما يكفي لطباعة ونشــر 8.2 
مالييــن كتاب على الالجئين والمحتاجين في العالم اإلســالمي، 
متجــاوزة الهــدف الذي تم إعالنه في بدايــة الحملة الرمضانية 
وهو 5 ماليين كتاب، وهو ما أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشــد موجهاً الشــكر لكل من ساهم وشارك ودعم، ومؤكداً 

سموه أن اإلمارات ستبقى بلداً للخير وعاصمة للعطاء. 
وهكــذا كما حققت اإلمارات الريادة العالمية في المســاعدات 
اإلنســانية مــن الغــذاء والكســاء وغيرها، تحقق الســبق بأول 
حملة عالمية من أجل نشــر المعرفــة والثقافة ومحاربة الجهل 

والتعصب.
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نشــرت وزارة الدفاع الوطنــي الجزائرية 
صوراً تظهر قيام الجزائر بتشــغيل أنظمة 
«شتورا» الروســية على دبابات من طراز 
«تي- 90»، أثناء زيارة رئيس أركان الجيش 
الشــعبي الوطني الجزائري، الفريق أحمد 
قايد صالح، التفقدية للكتيبة المدرعة 26.  
وأفــادت مجلة «جينز ديفنس ويكلي» أن 
تثبيــت أنظمة شــتورا المصممة لتعطيل 
عمــل أنظمــة التوجيه لدى بعــض أنواع 
األســلحة المضادة للدبابــات ممكن فقط 
على الدفعة الجديدة من دبابات تي- 90.

تم الكشــف، أخيراً، عــن أن مروحية من 
للســنغال من  الهجوميتيــن  المروحتيــن 
طراز «مي35-بي» باتــت مجهزة بأنظمة 
كهربائيــة بصرية من طــراز «دي إس بي-
إتــش دي» مــن إنتــاج شــركة كونتروب 

اإلسرائيلية. 
وكانت الشــركة اإلســرائيلية قد نشــرت 
صــوراً للمروحيــة مرفقة ببيــان صحافي 
يعلن أنها حصلت على عقود عدة لتجهيز 
مروحيات بأنظمة مماثلة، من دون تحديد 

الزبائن.

أمــر الرئيس الموريتاني بتشــغيل زورقي 
دوريــة مــن إنتــاج الصيــن انطالقــاً من 

نواذيبو، أخيراً. 
وأفــادت وكالة األنباء الرســمية بأن كلفة 
الزورقيــن «تمبــدرا مــن فئة بــي631» 
و«غورغــول من فئة بــي632» بلغت 42 
مليون دوالر أميركي، وأنهما مماثالن من 
حيــث األبعاد لزورق آخــر حصلت عليه 

موريتانيا من الصين في عام 2002. 
الزورقان مســلحان بنســخة مــن المدفع 

المضاد للطائرات «جي دي إف» . 

يســتعد قادة الجيش األميركي في العراق 
للطلب من الرئيــس األميركي باراك أوباما 
الشــيء الوحيد الــذي يقــاوم الخضوع له 
أكثر من أي شــيء آخر، في األشهر األخيرة 
المتبقيــة له في الحكم، وهو نشــر المئات 

من الجنود األميركيين اإلضافيين.
ويســتعد القــادة العســكريون الذيــن 
يوجهــون العمليــات ضد اإلرهــاب لطلب 
المزيــد مــن الجنــود والمعــدات، التــي 
يشــعرون بالحاجــة إليها لتعزيز وتســريع 
تقدمهــم باتجاه إلحــاق الهزيمــة بتنظيم 

«داعش». 
لم يجــر التقدم بهــذه المقترحات إلى 
البيت األبيض بشــكل رسمي بعد للموافقة 
عليها، حيث ســيتم فحصها من جانب قادة 

البنتاغون أوًال. 
واستنادا إلى العديد من كبار قادة الجيش 
والمســؤولين في الكونغرس واإلدارة، فإن 
قادة الجيش على األرض، بما في ذلك قائد 
قــوات التحالف في العراق الجنرال شــين 
ماكفارالند، يشــعرون باإلحبــاط، جراء ما 
رأوه من ســقف تعسفي تم وضعه من قبل 
البيت األبيض على أعداد الجنود، والمســار 
المثبط للعزائم الذي يعترض الطلب بشكل 

مباشر لما يحتاجون إليه. 

يقــول الجنرال المتقاعد جــاك كين، النائب 
الســابق لرئيــس هيئــة أركان الجيش، إن 
ماكفرالند وغيره من الجنراالت على األرض 
بحاجــة إلــى المزيد مــن التحكــم الجوي 
في  المنخرطين  والمستشــارين  التكتيكــي 
وحدات أقرب من القتال، لكنهم لم يطلبوا 
رســميا مئــات إضافية من الجنود بســبب 
الضغوط التي يمارســها رؤساؤهم، مضيفاً: 
«يعلمون بما ينبغــي عدم المطالبة به ألنه 
لن يحصــل، ويجري قطــع الطريق أمامهم 
ألن البيت األبيض لن يوافق عليه. ومستوى 

اإلحباط بسبب ذلك كان فوق الطبيعي». 
وقد قــام البيت األبيــض تدريجياً برفع 
الســقف علــى عــدد القــوات األميركيــة 
فــي العــراق منذ بدء الحــرب على تنظيم 
«داعــش». ورســمياً، ثمة أقل مــن 4100 
جندي أميركي منتشــرين هناك. لكن قادة 
عســكريين ومسؤولين في الكونغرس قالوا 
إن 900 جنــدي أميركي إضافي في العراق 
ال يجري احتســابهم ضمن األرقام الرسمية 
ألنهــم قوات عمليات خاصة ال يعترف بهم 
غالبــاً، ويجري نشــرهم بنــاء على تعريف 
للمهمــة كواجب مؤقت، كطريقة للمراوغة 

في اإلحصاءات. 
الجيــش  أركان  رئيــس  نائــب  وقــال 
األميركــي الجنــرال دانيــال بــي اليــن إن 

الســقف الموضوع من قبــل البيت األبيض 
على أعداد الجنود في العراق أجبر الجيش 
علــى تفكيك الوحــدات وإلحــاق القوات 
المنتشــرة هنــاك بمتعاقديــن، األمر الذي 
من شــأنه أن يضر بعمليات الجيش ويزيد 
التكاليــف. وعدد المتعاقديــن األميركيين 
الذيــن يدعمــون الجيش في العــراق غير 

معروف، لكنه يقدر باأللوف. 
ويقــول الين إن الجنراالت يقومون اآلن 
بإعــداد طلبــات مفصلة لمــا يعتقدون أنه 
ضروري في حال تطلب التقدم العســكري 
في العراق من الواليات المتحدة مســاعدة 
القوات العراقية لحصار الموصل واستعادتها 

في النهاية. 
وكان قــادة الجيش المعنيــون بالمهمة 

يقولون أيضا للمشرعين وأعضاء الكونغرس 
وراء أبواب مغلقة إنهم بحاجة إلى المزيد 
مــن القــوات عاجًال وليس آجــًال، أخذاً في 
االعتبار الفــارق الزمني بين تقديم الطلب 
ومتى يصبح بإمكان تلك القوات المساهمة 

في القتال.

يســأل رئيس لجنة الخدمات المسلحة في 
مجلــس النــواب: «هل يســتطيع جنراالت 
الجيــش طلب زيــادة في مســتوى أعداد 
القــوات؟ فيجيــب بـ»نعم، لكــن قبل ذلك 
يعود جس النبــض إلى لجنة األمن القومي 
للكشــف عما سيكون عليه رد الفعل. وهم 
واعون لواقــع أن البيت األبيض يريد إبقاء 

األعداد في حدودها الدنيا«. 
يقول ديريك تشولت، المسؤول السابق 
فــي إدارة أوباما وفــي البنتاغون:»المزيد 
من كل شيء ال يعتبر استراتيجية، ففي كل 
حملة عســكرية في التاريخ، أراد العســكر 

المزيد دوماً«. 
ويقول الجنــرال المتقاعد جيمس دوبك 
الذي أشــرف على تدريب القوات العراقية 
خــالل الفتــرة 2007 و2008 إنــه حتى لو 
حصــل الجيش على القــوات اإلضافية التي 
يريدها، فإن»داعش«لــن يهزم أبدا إلى أن 
تلتزم الواليات المتحدة بانخراط دبلوماسي 
وسياســي أكبــر، لدعــم الدولــة العراقية 

وتأمين استقرار طويل األمد. 
ويضيف:»إخــراج داعش من العراق لن 

يهزم التنظيم، وسوف يعود«. 
العراقية  السياســة  لمنتقــدي  بالنســبة 
إلدارة أوباما، يشــكل تــردد البيت األبيض 
في الموافقة على زيــادة القوات والموارد 
لقتال»داعش«مثــاًال آخر لعزم الرئيس بناء 
إرثه علــى إنهائــه حربين بدأهما ســلفه، 
وإخراج الواليات المتحــدة من الصراعات 

الدموية للشرق األوسط. 
فإذا قرر أوباما عدم تلبية رغبة الجنراالت 
بزيادة الموارد في العراق، فإنه قد يحافظ 
على إرثه الشــخصي بإبقاء مســتوى أعداد 
القــوات منخفــض، لكن ذلك ســيأتي على 
حساب العراقيين وأمن الواليات المتحدة، 
ويكون بذلك قد مرر تلك القرارات الصعبة 

إلى خلفه. 

■ القادة األميركيون يطالبون بالمزيد من القوات والمعدات للعراق  |  أرشيفية

أفاد مســؤولون في وزارة الدفاع الهندية 
أن الهنــد تخطط لتوفير معــدات دفاعية 
متنوعة إلى فيتنــام بما في ذلك صواريخ 
كــروز من طراز «براهموس» إنتاج هندي 

روسي مشترك. 
وقال المســؤولون الهنــود لمجلة «جينز 
ديفنــس ويكلــي»: «إن الوفد العســكري 
الهندي إلى فيتنام سوف يعمل على تعزيز 
التطويــر واإلنتــاج المشــترك لجملة من 
المعدات العسكرية مثل األسلحة الخفيفة، 
والصواريخ وأنظمة البحرية باإلضافة إلى 

الذخائر المصاحبة. 
ويبلغ مدى صاروخ كروز المضاد للســفن 
مــن طــراز براهمــوس 292 كــم ويمكن 
إطالقه من السفن، فيما نسخة معدلة عنه 
يمكن إطالقها من منصات أرضية متحركة. 

أعلنــت وزارة الدفــاع الســلوفاكية عــن 
رفضها صفقة الحكومة السويدية المتعلقة 
باســتئجار ثمانــي طائــرات مقاتلــة من 
طراز»غريبن«التي تنتجها شــركة ســاب، 
والتي تتطلع سلوفاكيا الستئجارها في ظل 
نقص في التمويل لشــراء مقاتالت جديدة 

تحل محل طائراتها من طراز»ميغ 29«. 
وقال وزير الدفاع السلوفاكي الجديد بيتر 
كاجــدوس إنه»من غير المقبــول طريقة 
تفــاوض الســويديين معنــا مــن منظور 
تشريعي وقانوني، كما أن السعر المطلوب 

غير مقبول«. 
مــن  طائــرات  ســت  العــرض  ويشــمل 
طراز»ســي«بمقعد واحــد، وطائرتين من 
طــراز»دي" بمقعديــن، مقابل ســعر لم 

يكشف عنه . 

نمــوذج  األرجنتينــي  الجيــش  عــرض 
دبابتــه المتوســطة مــن طراز»تــام 2 اي 
تحديــث،  لبرنامــج  تخضــع  بي«التــي 
أي«،  إم  شــركات»أي  مــع  بالتعــاون 

و»البيت«و»تاديران«اإلسرائيلية. 
ونقلــت مجلة»جينز ديفنــس ويكلي«عن 
مصــادر في الجيــش األرجنتيني قولها إن 

نموذج الدبابــة الجديدة  يخضع لالختبار 
لتحديد تأثير الوزن الزائد على األداء. 

وكان قــد كشــف عــن النمــوذج األولي 
 ،2013 مــارس  2ســي«في  للدبابة»تــام 
اإلســرائيليتين»أي  الشــركتين  لكــن 
نموذجــاً  أي«و»إلبيت«اقترحتــا   إم 

يدعى»تام2أي بي«بدروع إضافية. 

وضعــت إندونيســيا فــي كتابهــا األبيض 
الجديــد الخطوط العريضــة لبناء «صناعة 
دفاعيــة قوية ومســتقلة»، تدعم جهودها 
الراميــة لحمايــة الســيادة، علــى ضــوء 

التوترات اإلقليمية المتنامية. 
واســتناداً إلى الوثيقة، تكمن المخاوف 
االســتراتيجية الرئيســية إلندونيســيا في 
«قضايا الحدود التي لم تحل بعد»، فالنمو 
االقتصادي ســمح للصين بتحديث جيشها، 
وهــذا الوضــع ولــد قلقــاً حــول التوازن 
العسكري، ويمكن أن يشكل معضلة أمنية 

لدول المنطقة. 
ومــن المخــاوف األمنية األخــرى التي 
أشــار إليها الكتــاب األبيض أيضــاً، هناك 
النزعــة االنفصاليــة، والقرصنــة، واإلغاثة 
مــن الكــوارث، وتأمين خطــوط البحرية 

لالتصاالت. 

وفــي قلــب رد إندونيســيا علــى تلك 
التهديدات، هناك «استراتيجية الحد األدنى 
مــن القوة األساســية» للقوات المســلحة 
اإلندونيســية التــي تحــدد مــا يفتــرض 
بإندونيســيا أن تكون قادرة على نشــره، 
لناحيــة الحــد األدنــى للعــدد المطلوب، 

والنطاق، وطبيعة القدرات العسكرية. 
وفي بنــاء تلــك القوة األساســية، فإن 
نشــاطات رئيســية عــدة ينبغــي القيــام 
بها، وهذه تشــمل «قــدرات دفاع وطني 
الدفاعيــة»،  اإلدارة  و«تعزيــز  معــززة»، 
الدفاعيــة،  المنظمــات  هيكلــة  وإعــادة 
وتقوية المرافق العسكرية، وحماية أفضل 
للحدود، واستثماراً في أنظمة المعلومات 
واالتصــاالت، وتطويــر التعــاون الدولي، 

و«تمكين الصناعة الدفاعية الوطنية». 
وفيمــا ال توفر الوثيقة تفاصيل بشــأن 

المتطلبات العســكرية للقوات المســلحة 
اإلندونيســية فــي العقــد المقبــل، غيــر 
أنهــا توفــر مؤشــرات واضحــة ألولويات 
مشترياتها، حيث يجري تسليط الضوء على 

«برامج تشــكل أولوية» للصناعة الدفاعية 
في إندونيســيا، وتشــمل تصنيع غواصات 
ودواســر وقذائــف وصواريــخ ورادارات 

ودبابات متوسطة وطائرات مقاتلة. 

وتفيد الوثيقة أن االســتراتيجية األساسية 
القــدرات  تطويــر  لناحيــة  إلندونيســيا 
الصناعيــة، تكمــن في االلتــزام الحكومي 
للمصادر  المشــتريات  بوضع األولوية في 
المحلية. واســتراتيجية «المشــتريات» تم 
تأطيرهــا ســابقاً في قانون يعرف باســم 

«قانون الصناعة الدفاعية 2012». 
عــالوة علــى ذلــك، تحــدد الوثيقــة 
الخطــوط العريضــة فــي برامــج شــراء 
األنظمــة العســكرية والمعــدات التي ال 
يمكــن بناؤها محليــاً، لمتطلبــات «عائد 
تجــاري ومحتوى محلي وبرنامج مبادلة». 
وليســت إلندونيســيا سياســة خصوصــاً 
ببرامــج المبادلة الدفاعيــة، لكن الكتاب 
األبيــض يقدم اإلطــار األمثل فــي مجال 
التعاون الصناعي بهدف تشــجيع التنمية. 

وهــو ينبع أيضاً من متطلبات وضعت في 
قانون الصناعة الدفاعية 2012. 

ويصف الكتــاب األبيض العائد التجاري 
كشــكل من تجــارة المقايضــة التي يقوم 
المتعاقــدون األجانب من خاللها بشــراء 
المنتجات من إندونيســيا بما يوازي %50 
من قيمــة العقد. عالوة علــى ذلك، تفيد 
السياسة بأن المشترين سيكونون مجبرين 
أيضاً «على إعادة 35% من قيمة العقد إلى 
إندونيسيا بمكون محلي وبرامج مبادلة».  
وهــذا المتطلــب األخيــر يمكــن تحويله 
عبــر قنوات متنوعــة وفقــاً للوثيقة، مثل 
الصيانة، والتصليحات، والترميم، والتجديد 
المشــترك، والتعاقد  والتعديــل، واإلنتاج 
من الباطــن، والبحوث والتطوير، والتنمية 
المشــتركة، «واالســتثمار فــي الصناعــة 

التصنيعية». 
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 يقال إن وزير الدفاع األميركي 
أشــتون كارتر ورئيــس هيئة 
المشــتركة  الجيــوش  أركان 
الجنــرال جوزيــف دانفــورد 
جونيــور كانــا متعاطفين مع 
طلــب مزيد مــن الموارد في 
العــراق، لكنهمــا كانا حذرين 
أيضا في الضغــط على البيت 
األبيــض لدرجــة تتجــاوز ما 

يعتبر مريحاً بالنسبة له. 
ويقول أحد مســؤولي اإلدارة 
الكبــار إن الشــعور باإللحاح 
لمواصلة الحرب يأتي مباشرة 
من الرئيس، لكن زيادة كبيرة 
األميركية  القــوات  في عــدد 
في العــراق تحمل في طياتها 
للحكومــة  سياســية  مخاطــر 

العراقية. 

أفاد الســفير اإلندونيســي في موســكو، وحيد ســوبريادي، لوكالة تاس 
الروســية، بأن جاكرتا تدرس شــراء غواصتين من طراز كيلو من روسيا، 
إضافة إلى طائرات برمائية من طراز «برييف بي200- سي إتش»، وبأن 

اختصاصيين روساً معنيين بالصفقة ستجري دعوتهم إلى إندونيسيا. 
وجاء تصريح الدبلوماســي بعد أيام من توقيع روسيا وإندونيسيا صفقة 
تعاون دفاعي تقضي بتســهيل تبادل البيانات االستخبارية والتعاون في 

مجال العلوم والتكنولوجيا وتأسيس مرافق صناعية مشتركة.



شاهد سكان غواتيماال، أخيرا، توجيه تهم 
تتعلق برشــى إلى رئيســهم أوتــو بيريز 
مولينــا ونائبة الرئيس روكســانا بالديتي، 
وإخراجهمــا من الســلطة. وقد كشــفت 
المدعــي العام للبــالد ثيلمــا ألدانا: «أن 
القضية التي أطاحت بالرئيس الغواتيمالي 
أوتو بيريز مولينا شكلت جزءا صغيرا من 
الدولة». وقالت  مشــروع إجرامي تديره 

الدانــا إن ما ال يقل عن 70 شــخصاً ضمن 
النخب السياسية ورجال األعمال في البالد 
متورطون في عملية غسل أموال وتقديم 

رشى بتمويل من حزب مولينا ورفاقه. 
وتقــدم غواتيماال، بذلك، مثــاًال فريداً في 
مواجهة الفســاد المؤسســي فــي منطقة 
تتفشى فيها تلك الممارسات. وبدأ تطوير 
نظــام العدالة الجنائية في البالد منذ عقد 
من الزمن عندما أسســت األمم المتحدة 

لجنة دولية ضد الحصانة القانونية. 
وبدأت تجربة ثانية في المنطقة هذا العام 

فــي هنــدوراس المجــاورة، حيث قامت 
منظمــة الدول األميركية بتأســيس «بعثة 
دعم ضد الفساد والحصانة القانونية» في 

البالد. 
وأكد الرئيس الغواتيمالي جيمي موراليس، 
أن إدارته عازمة على القضاء على الكسب 
غير المشــروع والمحســوبية، أما الرئيس 
خــوان أوالندو هيرنانديــز في هندوراس 
فأظهر حماســاً أقل لإلصالحات، لكنه قبل 
ببعثــة منظمة الــدول األميركيــة، تحت 

ضغوط دولية مشددة.

أحــرز العالم تقدماً كبيــراً في مجال الحد 
من انتشــار مرض نقص المناعة المكتسبة 
«اإليــدز»، بحيــث أن هــذا الوبــاء يكاد 
يتوارى عــن األضواء. لكنــه يبقى تهديداً 

رئيسياً.
وأعلنت األمم المتحدة عن هدفها المتمثل 
في القضاء على انتشار المرض بحلول عام 
2030، وهــذا الهــدف الطمــوح ال يمكن 

تحقيقــه إال إذا خاضــت الــدول منفردة 
حملة نشــطة لمعالجة جميــع المصابين 
بالفيروس والحد من اإلصابات الجديدة. 

وعلــى الرغــم مــن أن أعــداد المصابين 
بالفيروس عالية، إال أن الوفيات تراجعت 
بنســبة %36 بالمقارنــة مع عــام 2010. 
وهــذا يعود في جانــب كبير منه لحصول 
المزيــد من الناس علــى األدوية المضادة 
للفيــروس، أي حوالي 17 مليون شــخص 
فــي عــام 2015 بالمقارنة مع 7.5 ماليين 
منــذ خمس ســنوات.  وفيما بلــدان مثل 

جنــوب أفريقيا وكينيا أحرزتا تقدماً هائًال 
في رفع وتيرة العالج، فان %28 فقط من 
المصابين في غرب أفريقيا ووسطها تمت 
معالجتهم فــي 2015، وهذه األرقام تقل 
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا (17%) 
وأوروبا الشرقية ووسط آسيا (%21).  وال 
تساق هذه األرقام من أجل بعث الشعور 
بالرضــا، وإنمــا للقيــام بحمــالت صحية 
نشطة. فال وجود لعالج شاٍف لإليدز حتى 
اآلن، لكن هناك وســائل عدة للتقليل من 

آثاره المميتة.

تتواصل بال هوادة األزمة، التي يمكن القول 
إنهــا ألحقت بقــارة أوروبا الضــرر األكبر، 
أي الحــرب فــي ســوريا. وال تزال ســوريا 
تحترق على أبواب أوروبا. وقد حان الوقت 
لالعتــراف بأن جهود الســالم التــي بذلتها 
الواليات المتحدة وروســيا فشــلت فشــًال 
ذريعاً. أما مســألة مــا إذا كانت هناك فرص 
متوفــرة لتغيير هذا الوضع بعد تولي رئيس 
أميركــي جديد مقاليد الســلطة فــي أوائل 
2017، فتبقــى رهــن التكهنــات، لكن هذا 
تحديداً هو السؤال الذي يحتاج األوروبيون 
لطرحه على أنفســهم، للبدء في اإلعداد له، 

أما الوقت للقيام بذلك، فهو اليوم. 
ومــن يعتقــد أن الحرب في ســوريا قد 
توارت عــن األنظار، فليعد النظر ثانية. فقد 
تصاعدت الغــارات الجوية واســعة النطاق 
التي تشنها روسيا وقوات الحكومة السورية 
علــى مدينة حلب المحاصرة، وقد تم تدمير 
المزيــد من المستشــفيات وقتل المزيد من 

األطفال. 
لكن األوربيين يتجاهلون سوريا، وسوف 
يعانــون جراء ذلك، فمصيــر أوروبا مربوط 
باألحداث فــي محيطها العربــي بطريقة ال 
تنطبق علــى الواليات المتحدة. وفي مقابل 
كل ســوري الجــئ وصــل إلى أوروبــا، كم 
برأيكــم عدد الذين تم رفضهم أو علقوا في 
مناطق الحروب، وتزداد كراهيتهم لكل من 
فضل أن يرفع األســالك الشــائكة في وجهه 
في الغرب، أو ال يحرك ســاكناً؟ منشــغلون 
باإلرهاب وتوزيع الالجئين على بلداننا، بتنا 
قلقين من تأثير امتداد الصراع السوري، فيما 
توقفنا عن التفكير في األسباب الجذرية له. 
وينظــر معظــم األوروبيين إلى ســوريا 
بوصفهــا أساســاً مشــكلة تتعلــق بمكافحة 
اإلرهــاب، وتشــجع حكوماتهــم على ذلك، 
ألن إرســال طائرات حربية إلى ســوريا يعد 
أمــراً أكثر ســهولة من التعامــل مع حقائق 

الكارثة المعقــدة المتمثلة في أســوأ أزمة 
إنســانية فــي عصرنا.  وقد نما التشــدد في 
صفــوف المعارضة المســلحة في ســوريا، 
لكــن ينبغــي أن ال يفضي هــذا إلى صرف 
النظــر عــن المعارضة الســورية. فلو كانت 
هذه المعارضة مجرد حفنة من المتشددين 
ال غير، لمــا كانت هناك مفاوضات تشــمل 
«اللجنة العليا للمفاوضات» لقوى المعارضة 
بها  المناهضة لألســد والمعترف  الســورية 
من األمــم المتحدة. وقد مضت المباحثات، 
والتزمت بها روســيا حتى بعــد بدء تدخلها 
العسكري في ســبتمبر 2015، وكان يفترض 
بالمباحثات أن توقف الحرب األهلية، لكنها 

لم تفعل.  لنذكر كيف في ديســمبر الماضي 
صــوت مجلس األمن التابــع لألمم المتحدة 
باإلجمــاع من أجل التوصل إلــى حل ينهي 
الحــرب األهلية وتشــكيل حكومــة جديدة 
لســوريا؟ االتفاق تمت اإلشــادة به كخطوة 
رئيســية نحو الســالم. وكلفــت المجموعة 
الدولية لدعم ســوريا المؤلفة من 17 دولة 
رســمياً بقيادة التغيير السياسي في سوريا، 
ودعت إلى «حكم يتمتع بالصدقية وشــامل 
وغير طائفي» في غضون ســتة أشهر، وإلى 
«انتخابات حرة ونزيهة وفق دستور جديد» 
فــي غضون 18 شــهراً.  اآلن كل ما يبدو أن 
األمم المتحدة قــادرة على فعله هو انتظار 

ترخيص من نظام األســد للســماح بتســليم 
المدن والمناطق نفســها  المســاعدات إلى 
التي تحاصرها قواتــه. ووصلت أخيراً بعض 
إمدادات الغــذاء، فاحتلت عناوين الصحف، 

كما لو أن اختراقاً أساسياً قد حدث. 
وقيل الكثير بشأن تراجع القوة المفترض 
للواليات المتحــدة. ومن الصعب االختالف 
مع وجهــة النظر القائلــة إن إيجاد حل في 
ســوريا غير ممكن إال إذا كانت هناك درجة 
مــن التعاون من روســيا. وعلــى الرغم من 
اإلعالن عن انســحابها في مــارس الماضي، 
الصــراع،  فــي  تخندقــت  روســيا  أن  إال 
باالســتفادة مما رشــح من تأكيدات جازمة 

بأن إدارة أوباما كانت تريد أقل قدر ممكن 
من التــورط. ومن خالل نشــرها الطائرات 
ومنظومات الدفاع الجوي، أوجدت روســيا 
منطقة حظر طيران تالئم مصالحها ومصالح 
نظام األســد الذي تحميه، وليس في ســبيل 
حمايــة المدنييــن.  وبالطبع، قــوة أوروبا 
تعتبــر ضئيلــة فــي مقابــل القــوة الهائلة 
األميركيــة، لكنها ليســت غائبــة تماماً، في 
حــال تمكنت أوروبا من التحرك معاً. ولدى 
أوروبــا المزيد من المخاطر على المحك في 
سوريا من الواليات المتحدة نتيجة للطريقة 
التــي تأثرت بهــا سياســاتها المحلية وأمنها 
بشــكل مباشــر بالحرب. وينبغــي أن تكون 

هذه أولوية بالنســبة لألوروبيين قبل فوات 
األوان. روســيا هــي جارة أوروبــا، وينبغي 
على أوروبا أن تجد القوة لممارسة الضغوط 
على الرئيس الروســي فالديميــر بوتين. لن 
ينحني أمام االبتســامات، لكنه يواجه وضعاً 

اقتصادياً صعباً بين يديه.
 ربمــا الحديــث عــن عقوبــات أوروبية 
جديــدة هذه المــرة بالتركيز على ســلوك 
روســيا في ســوريا؟ وال توجد حلول سهلة، 
لكن طالما الواليات المتحدة وروســيا هما 
بمفردهمــا علــى طاولة المفاوضــات، فإن 
المصالح األوروبية ســوف تعاني، هذا دون 

ذكر معاناة المدنيين السوريين. 

■ الغارات الجوية على حلب صّعدت الحرب السورية  |  أرشيفية

خســر تنظيم داعش نصف األراضي التي 
كان يســيطر عليها في يوم من األيام في 
العــراق، وربع تلك األراضي في ســوريا. 
وبعد عام من سيطرته على سرت الليبية، 
فإن المدينة سقطت اآلن بيد تحالف من 
القوى المواليــة لحكومة الوفاق الوطني 
المدعومــة مــن األمــم المتحــدة. وفي 
الفلوجــة والرقة وســرت ومنبج، يخوض 
«داعش» حرباً على أربع جبهات، وهناك 
ما يدعو إلى التفاؤل بأنه يخسر الحرب. 
وكان يقــدر وجــود 1800 مقاتل من 
«داعش» في ســرت، حلق بعضهم ذقنه 
والذ بالفــرار، ومع ذلــك من الممكن أن 
يتمكن مقاتلو هــذا التنظيم من التجمع 
مجدداً لشــن عمليات إرهابية في مرافق 
النفط الليبية إلى الجنوب أو في العاصمة 

طرابلس. 
االســتيالء على الفلوجــة يعد مقدمة 
ضرورية الستعادة الموصل. ومع ذلك قد 

ال يكون هذا ممكناً حتى العام المقبل. 

وفي ســوريا، فإن القــوات المدعومة 
روســياً والموالية للرئيس الســوري بشار 
األسد حررت تدمر. اآلن تتجه غرباً باتجاه 
معقــل «داعــش» في الرقــة، فيما قوات 

البشمركة الكردية تتقدم من الشمال. 
ويعتقــد أن للتنظيــم ما بيــن 19 ألفاً 
إلى 25 ألف مقاتل في ســوريا والعراق. 
وفيما قد يكون هذا العدد أكثر من كاف 
لشــن حرب عصابات، إال أنــه ليس كافياً 
لخوض حرب استنزاف تقليدية على هذا 
العدد الكبير من الجبهات. وهناك تقارير 
بأن وحدة الجماعة الداخلية بدأت تشهد 

انشقاقات. 
وهــذا يــردد أصــداء مــا حصــل في 
أوروبا عــام 1943 عندمــا أصبح واضحاً 
بشــكل متزايــد لقــادة قــوات الحلفــاء 
أنهــم ســيفوزون بالحــرب، دون معرفة 
كم سيســتغرق ذلك أو تكاليفه. وعندها 
كان لــدى تشرشــل وســتالين وروزفلت 
البصيــرة للتخلــي عن خالفاتهــم والبدء 
بالتخطيط للمرحلة التي ســتلي الحرب. 
فالتخطيــط بعناية هو بقدر أهمية الفوز 
اآلن. وينبغي أن تعــزز أميركا وبريطانيا 
للحلفاء  الدعم االســتخباري واللوجستي 

الموثوق بهم على خط الجبهة.

■ القوى الموالية لحكومة الوفاق الوطني تمكنت من استعادة سرت  |  أرشيفية
هل هناك من مســار نحو تحويل اليونان 
إلــى اقتصــاد ناجح بتمويــل ذاتي داخل 
منطقــة اليورو؟، ومــا المطلوب لوضعها 
علــى هــذا المســار؟، ســؤاالن مهمان، 
ال عالقــة ألي منهمــا كثيــراً بمــا يجري 
حاليــاً، والــذي هو عبارة عــن «التمديد 
والتظاهر»: فمنطقــة اليورو تتظاهر بأن 
اليونان ليســت متخلفة عن دفع ديونها، 
واليونان تتظاهــر بأنها تجري إصالحات، 
الوقت. فكيف  وكالهما يماطالن لكسب 

تبدو الحسابات الصادقة؟
ويقر الصنــدوق بأن البرنامج الموافق 
عليه فــي عام 2010، غير واقعي بالمرة. 
وفــي المحصلــة، فإن الديــون غير قابلة 
لالستمرار، وهناك حاجة ألموال من أجل 

خدمة الدين. 
فهل هذه الحســابات متشــائمة أكثر 
ممــا ينبغــي؟، الحجة التــي تدعم فكرة 
أنها متشائمة أكثر مما ينبغي، تقوم على 
أساس أنه، حتى مع تحسينات متواضعة، 
ودعــم متجــدد مــن البنــك المركــزي 
األوروبي، فــإن االقتصاد اليوناني ووضع 
ديونــه، قد يكونان في وضع أفضل بكثير 
مما يتصور. والحجة التي تدعم فكرة أن 
منطقة اليــورو بإمكانهــا االنتظار، تقوم 

على فكرة أن دفعات خدمة الدين مواتية 
جداً، وأفضل سياســة تكمن في االنتظار، 
كما يأمل وزير المالية األلماني وولفغانغ 

شوبيله. 
وبالتالــي، مــاذا يفتــرض القيــام بــه 
على ضوء هــذه المعطيات التي تتســم 
بالغموض؟، هنــاك ثالثة خيارات واقعية 

لمنطقة اليورو. 
الخيــار األول، االســتمرار كمــا اآلن، 
وربمــا لعقــود، فــي منح مــا يكفي من 
األمــوال إلبقــاء العــرض اليونانــي، مع 
اإلصرار على األهداف التي تحقق القدرة 

على تحمل الدين، دون تحقيقها. 
الخيــار الثاني، كســر هــذا النمط من 

التصــرف، مــن خــالل االعتــراف بــأن 
الفوائــض األولية المتوخــاة غير واقعية. 
باإلضافــة إلى ذلــك، مبادلــة تخفيضات 
دائمة في قيمة الدين الحالي، بإصالحات 
يتم قياســها، وفقــط بعــد تحقيق هذه 
اإلصالحات. وحتــى إصالحات متواضعة، 
يمكنهــا أن تحول األوضــاع إلى األفضل. 
في الوقت نفســه، ينبغي أن نعترف بأن 
اليونان تشكل تحدياً تنموياً، والمؤسسات 

تتغير ببطء. 
الخيــار الثالث، المرفوض إلى اآلن من 
قبل الشعب اليوناني ومنطقة اليورو، هو 
القبول بــأن البالد ال يمكنهــا أن تزدهر 
داخــل منطقــة اليورو. والجانــب األكثر 

إزعاجــاً في وضــع االقتصــاد الكلي، هو 
وضع اليونــان الخارجــي، وليس وضعها 
المالــي، حيــث يركــز صنــدوق النقــد 
الدولي. فرغم الركــود الهائل، لم تحقق 
تجــارة اليونان فائضاً، ولــم يتغير حجم 
الصــادرات، وكل التعديــالت جاءت عن 
طريــق ضغــط الــواردات. وإذا تعافــي 
الطلــب المحلــي، فإن العجــز الخارجي 
ســوف يبدأ في االرتفاع بشكل كبير مرة 
أخرى. فمن ســيقوم بتمويل هــذا؟، إذا 
لم يفعــل أحد ذلك، فــإن تمويل العجز 
الخارجي، ســيبرهن على أنــه قيد ملزم. 
سوف تقع اليونان في ركود دائم. وتوجد 
طريقتــان معقولتــان للخــروج من هذا: 
تحويــالت دائمــة أو تراجــع هائــل في 
العملــة. الخيار الثاني ال يمكن أن يحدث 
بسرعة كافية داخل منطقة اليورو، وخيار 
خروج اليونان ســوف يبــزغ من جديد، 

بقدر ما سيكون نجاحه صعباً. 
الدولي منطقة  النقــد  تحدى صندوق 
اليــورو. وإذا لم يحصل علــى التنازالت 
التي يسعى وراءها، فإنه ملزم باالنسحاب 
من الفوضى اليونانية. وقد ال يتمكن من 
إنقاذ اليونان، لكنه على األقل ســيتمكن 

من إنقاذ نفسه.
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تــم إحــراز تقــدم فــي القتال 
فــي  أخيــراً.  «داعــش»  ضــد 
ســوريا والعراق، بــات التنظيم 
فــي موقــع دفاعي، ويبــدو أن 
القوات الكردية والعربية تنشط 
الجيوب.  المزيد من  الســتعادة 
وهذا ليس إال جانباً من الصورة، 
يفضــل  الــذي  الجانــب  لكنــه 
السياســيون الغربيــون اإلضاءة 
عليــه.  أما الجانــب اآلخر فهو 
ما أوجد الجزء األكبر من حركة 
الالجئين من ســوريا إلى أوروبا 
في عــام 2015: الحرب األهلية 
التي بدأت في 2011 عندما أمر 
الرئيس بشار األسد قواته األمنية 
بفتــح النيران علــى متظاهرين 
سلميين، كانوا يدعون إلى ثورة 
ديمقراطية، كما في تونس. وهو 
الذي أطلق سراح متشددين من 
ســجونه، وعمل على التأكد من 
أن العالم بدأ يرى سوريا بثنائية: 

األسد مقابل المتشددين.

في ســبيل جعــل الدين قابــالً لالســتمرار ، من دون تخفيــض قيمته 
االســمية، فإن هناك حاجة إلى  تمديد  لتواريخ االستحقاق،  و تحديد 
أسعار الفائدة الرسمية بـ 1.5 % . وسيكون على أعضاء منطقة اليورو 
التعويض عن الخسائر التي يسببها تجميد معدل الفائدة على القروض 

اليونانية. ونصبح أمام «اتحاد تحويالت».



 اســمه المتعــارف عليــه هــو: حركة 
التاريخ. ومســارها عبر العصور يمضي 
بيــن مّد وجزر، أو فلنقــل بين عمليات 
الجمــع والطــرح، كمــا يقــول منطــق 
الرياضيــات. والمعنــى أن ظلــت حياة 
البشــر فــوق كوكــب األرض تجنح إلى 
التجميع واإلضافة، يشهد بهذا، تحوالت 
المجتمع البشري من نمط حياة القبيلة 
– العشــيرة، إلى نمط حيــاة المجتمع، 
الــذي يضم شــتات القبائل والعشــائر، 
ومن ثم، كان اكتشــاف البشــر الختراع 
حمل االســم المبســط التالــي: الدولة، 
وهــي الكائــن أو الكيان الــذي يتولى 
أمر الترتيب والمواءمة والتنظيم لشتات 
القبائــل واألقــوام، مســتخدماً في ذلك 
صولجان السلطة – أو الشوكة، كما يقول 
المفكــر المســلم ابن خلــدون (-1332 
1406)، وأحيانــاً يكــون هــذا الكيان – 
الدولــة، تجســيداً لكائــن خرافــي بالغ 
الحزم، إلى حد القســوة، بل إلى حد أن 
يحمل وصف المارد أو التّنين، على حد 
ما يذهب إليه المفكر اإلنجليزي توماس 

هوبز (1588-1679). 
 في حال المد، تتجلى نزعة التجميع: 
من القبيلة إلى الدولة، ومن الدولة إلى 
اإلمبراطورية، على نحو ما شهده التاريخ 
القديم والوسيط، في حالة الرومان مثًال.

 وفــي حالــة الجــْزر، تتجلــى نزعة 
التشتت والتجزئة واالنقسام، على نحو ما 
شهده التاريخ الحديث من تجزؤ الدولة 
التركية، الســلطنة العثمانية منذ أواخر 
القرن التاسع عشر، ثم بالذات مع اندالع 
وانتهاء الحرب العالمية األولى (1914)، 
إلى حيث قامت منذ عشــرينيات القرن 
الماضــي، الكيانات والــدول والممالك، 
ومــن ثــم الجمهوريات، التــي ما زالت 
باقية وفاعلة في ربوع الشــرق األوسط 

وأفريقيا الشمالية حتى اليوم.

هذه الظاهرة التي ُتراوح – كما ألمحنا، 
بيــن المــّد والجــزر، هي التــي تجلت 
معالمها في األيام القليلة الماضية، وإن 
كان النموذج هذه المرة، يحمل االســم 

الشهير التالي: االتحــاد.. األوروبي.
الكيــان العولمــي األشــهر، الذي بدأ 
العالــم يتســامع به بعد انتهــاء الحرب 
العالميــة الثانيــة، حيث كانــت البداية 
أكثر مــن متواضعة، وتجلت في جماعة 
الفحم والحديد عام 1951، وفي السوق 
األوروبيــة المشــتركة عــام 1958، إلى 
حيث أسلمت قوانين التجميع- التوحيد 
إلى معاهدة ماستريخت في عام 1993.

 وما كان من االتحاد األوروبي، إال أن 
انطبقت عليه في األيام القليلة الماضية، 
قوانيــن التفريق، وتجســدت على نحو 
بــارز ومشــهود، فــي قــرار الناخبيــن 
اإلنجليز باألمس القريب، باالنفصال عن 
االتحاد األوروبي، وهو ما يفتح الطريق 
كذلــك أمام احتماالت خصم أو عمليات 
طْرح ينطوي عليها المســتقبل بالنســبة 
لكيان أوروبا الموحدة، ســواء جاء ذلك 
في مرتفعات إسكتلندا أو أصقاع إيرلندا 
الشــمالية أو ربوع الباسك وكتالونيا في 

إسبانيا وغيرها.
 – العالــم  خارطــة  أن  المهــم   
الجيوسياسية كما قد نسميها – ما برحت 
معّرضــة للتغييــرات، وهــو مــا يوجد 
السياسة  الكيانات  أمام  بالتالي تحديات 
الفاعلة في عالمنا، وخاصة تلك الموَكلة 
بحكــم الحجــم أو اإلمكانــات والنفوذ، 
أو التجــارب التاريخيــة أو التطلعــات 
القومية، بــأن تضطلع بأدوار القيادة أو 

الريادة على صعيد العالم كله.
 وبديهــي أن يكون فــي مقدم هذه 
أو  الراهنــة  األدوار  ذات  الكيانــات 
المطلوبــة، كيــان كبيــر يحمل االســم 
الواليــــات  التالــــي:  البديهـــــي 

المتحــدة.
 ثــم تــزداد هــذه البديهيــة بــروزاً 
وتأكيــداً، بحكم اللقب الــذي ال تــزال 
تحمله الواليات المتحدة، وهــو: القــوة 

- الدولة العظمــى (وأحياناً األعظــم).
 صحيــح أن شــاركها اللقــب نفســه 
والخطوة نفســها، كيان آخر، سبق وأن 
حمل اســم االتحاد الســوفييتي، إال أن 
األصــح هو أن شــهد العقد التســعيني 
المنصرم، تصّدع وانهيار، ومن ثم، زوال 
الكيان السوفييتي، تاركاً أميركا في حال 
أقرب إلى احتكار مكانة الدولة العظمى 
(سوبر باور)، على امتداد العقد الختامي 

من القرن العشرين، ثم على مدار هذه 
السنوات االستهاللية من القرن الجديد.

 ولما كانت الســنوات المذكورة حافلة 
بصنوف التحديات غير المسبوقة أحياناً، 
ســواء من حيث غائلة اإلرهاب، أو من 
حيــث توالي المشــكالت الفادحة، التي 
ما برحــت تســتبد باقتصــادات عالمنا 
(أزمــة 2008 نموذجاً)، فقد كانت هذه 
الظروف، وما زالت، دافعاً إلى أن يعاود 
الدارســون واألكاديميــون والمحللــون 
السياســيون، التفكير فــي نمط األدوار 
وطبيعة األدوار التي يتعين على أميركا، 
القــوة العظمى، أن تقــوم بها في إطار 
عالــم اليــوم، بــكل مــا يرتبــط به من 

مالبسات ومتغيرات وتحديات.
 في هذا السياق، تأتي قراءتنا لواحــد 
مــن الكتــب المهمة الصادرة في هــذا 
المضمــار. ويحمــل الكتــاب العنــوان 
التالــي: الدولــة العظمــــى:  المباشــر 

ثالثــــة خيــارات بالنســبة لدور أميركا 
في العالم. 

 ومؤلــف الكتاب البروفيســور أيان 
بريمــر، هــو أســتاذ العلــوم السياســة 

األميركي، األرمني األصل.
 إن أول مــا يطالعــه القــارئ مــن 
مقوالت هذا الكتاب، هو تأكيد المؤلف، 
أو تســليمه، بأن العالم الراهن، ما زال 
خاضعاً لمنطق العولمة، وبمعنى، أن لم 
يعد من ســبيل إلى االنفراد أو االنعزال، 
وال عــادت الحدود الوطنيــة تحمي أي 
كيان سياســي مــن التأثيــر والتأثر بما 
يدور في ســائر مناطق، أو فلنقل أحياء 
أو حــارات تلــك القريــة، التــي تحمل 
اســم العالم، بعد أن ســيطرت على كل 
مســالكها، ومن ثم توجهاتها وأفكارها، 
أخطر وسائل االتصال التي عرفها البشر 

عبر التاريخ.

هنالــك ال يتــورع مؤلــف الكتاب عن 

مصارحــة قارئيه بباقة مــن االعترافات 
المســتمدة، كمــا نراها، مــن معطيات 
نعيــش  الــذي  الموضوعــي  الواقــع 
فيــه: يذهب المؤلــف إلــى أن حلفاء 
أميــركا باتوا يتســاءلون عن مدى قدرة 
واشــنطن حالياً على االلتــزام أو الوفاء 
بالمســؤوليات التــي ظلــت تنهض بها، 
أو تتحــدث عنها خالل األيــام الخوالي، 
وذلك بعد أن جاءت مطالع هذه األلفية 
الثالثة، لتحمل معها متغيرات ال ســبيل 
لالستهانة بها، ســواء بالنسبة لمعطيات 

الحاضر أو لتوقعات المستقبل.
 فــي هــذا اإلطــار، باتــت أميــركا، 
العظمى، حتى ال ننسى، تواجه تحديات 
في بقاع شتى من العالم: ما بين الصين 
إلى روسيا، وما بين الشرق األوسط إلى 

أميركا الالتينية.
فــي هذا اإلطــار، يعــرض كتابنا إلى 
ظاهــرة الصعود المطــرد للصين، التي 
أصبحت تشكل في رأي المؤلف، تحدياً 
قوياً، ولــه طابعه الخــاص. لماذا؟، ألن 

الصيــن كما يتابعهــا المؤلف، ما برحت 
ماضية في بناء نفوذها اإلقليمي الخاص، 
وبصــورة متصاعدة، وخاصــة ما يتصل 
بجوانــب اقتحــام األســواق الســلعية، 
الطاقــة، واشــتداد ســاعد  وإمــدادات 
طموحاتهــا القومية، وخاصة على صعيد 
الســاحات اإلقليمية في ميــاه المحيط 

الباسيفيكي.

 مــن هنا، تتحول مقــوالت هذا الكتاب 
إلــى طرح الســؤال البديهــي: في ضوء 
المتوقعة،  الراهنــة أو  المتغيرات  هذه 
فما هي المسارات أو الخيارات المتاحة 
أمام أميركا، لكــي تواصل دورها كقوة 

عظمى؟
إن مؤلــف كتابنــا يحــدد 3 خيارات 

أساسية، على النحو التالي:
عنــوان  ويحمــل  األول:  الخيــار   •
أميــركا التــي ال يمكن االســتغناء عنها: 
ومؤداه أن تواصل واشــنطن االضطالع 

بدورهــا المعهــود فــي قيــادة العالم 
(والمعروف أن مصطلح عدم االستغناء 
(indispensable)، ســبقت إلى طرحه 
مادلين أولبرايت وزيرة خارجية أميركا 

خالل عقد التسعينيات).
• الخيار الثاني: ويحمل عنوان: أميركا 
المصلحيــة، بمعنى الدولــة التي تقصر 
تدخالتها في شــؤون العالــم، وتعاطيها 
مع الــدول األخرى، على مــا يحقق لها 
مصالحهــا الذاتية فقــط، وهو ما يمكن 
وصفــه، كمــا يتصــور المؤلــف، بنهج 

التعامل االستراتيجي.
• الخيــار الثالث: ويطلق عليه مؤلف 
الكتاب، وصف أميركا المســتقلة، حيث 
بالذات،  الســياق  االســتقالل في هــذا 
يعنــي أن تظل واشــنطن فــي حال من 
التباعــد، أو تبقى بمنأى عن مشــكالت 
العالــم الخارجي، وبالتالــي، ال تتدخل 
إال بقــدر مــا يحقق مصالحهــا القومية، 
فيمــا تعمــل فــي الداخل علــى زيادة 
مــا تنفقه مــن اعتمادات علــى التعليم 
في  واالســتثمار  االجتماعية  والخدمات 
صالح وتطوير المرافق األساســية داخل 

حدودها.
 والمهــم، أن كتابنا يختتــم مقوالته 
بدعوة قارئيه إلى صياغة آرائهم، بشأن 
الخيــارات الثالثــة التي ســبق المؤلف 
إلى طرحهــا، وإن كان المؤلف يشــفع 
هذه الدعوة، بتأكيد أنه شــخصياً يفضل 
الخيار رقم 3: أميركا المســتقلة، بمعنى 
تلك التي تركز معظــم اهتماماتها وكل 
همها على خدمــة مصالحها وأوضاعها، 
ومعالجة أوجاعها ومشــكالتها الداخلية، 
دون أن تتصور نفسها مسؤولة باستمرار 

عن مشكالت اآلخرين.

 يأتي توقيت هذا الكتاب، عند مرحلة زمنية فاصلة في مسارات السياسة األميركية، وهي تتمثل في 
أن األشهر األربعة أو الخمسة المقبلة، هي المرحلة الزمنية التي تتشكل فيها معالم السياسة واإلدارة 
والتوجهات األميركية خالل السنوات األربع المقبلة، أي بعد انتهاء السباق الرئاسي الوشيك، ودخول 
إدارة مســتجدة إلى ســّدة الحكــم في البيت األبيض. وقد عكف مؤلف هــذا الكتاب، بحكم خبرته 
األكاديميــة والميدانية في مجال العلوم السياســية ومضمار السياســة الخارجيــة، على تحليل الدور 
األميركي، في ما يتصل بعالقة أميركا مع عالمها بين الســلب واإليجاب. ومن هذا العرض والتحليل، 
يخلص الكتاب إلى ثالثة خيارات محورية، يراها مطروحة أمام راســم السياســة – صانع القرار في 
الواليات المتحدة. ويتعلق الخيار األول، بدور أميركا التي ال يمكن االســتغناء عنها بالنســبة لشئون 
العالم. ويتعلق الخيار الثاني، بالدور المصلحي البحت في عالقة واشــنطن بقضايا العالم ومشكالت 
العصــر، فيما يتصل الــدور الثالث، بما يصفه الكتاب بأنه أميركا المســتقلة، بمعنى التي تركز فقط 
على مصالحها الوطنية، وخاصة في داخل حدودها، وهو الدور الذي يوليه مؤلف الكتاب، مزيداً من 

االهتمام والتفضيل. 

لواشنطن  |  أرشيفية ■ العالقات بين الواليات المتحدة والصين شكلت تحدياً 

عندمــا تتحول بوصلة الكتاب من آســيا 
إلى أوروبا، يرصد المؤلف تحرك الدب 
الروســي بعد أن أفاق من صدمة، ومن 
ثم غفوة، ما بعد الحقبة السوفييتية، فإذا 
به يتطلع إلى المطالبــة بنفوذ إقليمي، 
فــي أوكرانيــا مثــًال، فضًال عــن مهارة 
الكرملين الروســي في اســتثمار موارد 
الطاقــة التي يتمتع بها، ال للتعامل فقط 
مــن مركز القوة مــع االتحاد األوروبي، 
بل أيضاً الســتعادة ربيع عالقات قوية، 
كانــت تربط بيــن روســيا والصين في 

سالف األيام.
في الشرق األوسط، باتت القوة العظمى 

األميركية تواجه تحديات غير مسبوقة، 
ومعظمها ناجم عن تورط واشــنطن في 
حــرب العراق منــذ عــام 2003، فضًال 
عمــا تعترف به صفحات هــذا الكتاب، 
مــن العجــز عــن حســم المواجهة مع 
القاعدة  جماعات الطالبان، أو مجموعة 
في أفغانســتان، برغم انقضاء 13 ســنة 
مــن الجهــــود األميركيــــة فــــي هذا 

الميــدان.
 التحديات نفســها التي مــا زالت تنال 
من قوة أميركا ومكانتها وتأثيرها، ماثلة 
بدورها في أقطار أخرى من آســيا، مثل 
الهند، وفي بلدان مــن أميركا الالتينية، 

مثل البرازيل.

في كل األحوال، يخلص البروفيســور أيان 
بريمــر، إلــى أن أميــركا ال تــزال أمامها 
فســحة من الزمن الراهــن، وبما يتيح لها 
أن تواصل دورها، بوصفها القوة العظمى 
الوحيــدة في العالم (ويمكــن من جانبنا 
كقارئين، أن نعزز هذا التصور، ال سيما في 
ضوء أحدث التصّدعات – البريطانية التي 
أصابــت كيان االتحاد األوروبي، فضًال عما 
يتهدد الكيان المذكور، على نحو ما أسلفنا 

من مشكالت وتحديات).
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بريمر، مفكر  أيان  البروفيســور 
أميركي مــن أصل أرمني، درس 
في جامعــة تولين، وحصل على 
مــن  والدكتــوراه  الماجســتير 
جامعة ستانفورد، اختصاصياً في 
مجال العلوم السياســية وقضايا 
السياســة الخارجية، ال سيما عن 
التي تجتاز أطوار  أوضاع الدول 
التحــول في عصــر العولمة. له 
كتــب عديــدة، منهــا كتابه عن 
السوفييتية،  القوميات  مشكالت 
بعنوان «أســلوب جديد  وكتابه 
أســباب صعود وســقوط  لفهم 
الــدول»، فضــالً عــن دراســته 
بعنوان «دول جديدة وسياسات 
جديدة: بناء دول ما بعد االتحاد 

السوفييتي». 

ينبــه المؤلف إلى أن طرح الخيارات الثالثة أمام مســتقبل السياســة 
الخارجية لواشنطن ال يعني انسحاب أميركا  أمام أوضاع عالمها، بقدر 
ما أن المقصود هو حســن اســتثمار اإلمكانات التي تتمتع بها ، خاصة 
أن هذه المنعة االقتصاديةما لبثت أن نالت منها عواقب األزمة المالية 
فــي 2008. وبرغــم أن أميركا  ما زالت تضم أعلــى نصيب للفرد من 
الناتــج المحلــي اإلجمالي، إال أن جهود الصين ال ســبيل إلى تجاهلها، 
وهو ما أفضى إلى حقيقة أن واشنطن أصبحت أكبر مدين في عالمنا، 

ما أدى  إلى إضعاف قوتها الناعمة .



أقامت بلدة ســاراندا فــي ألبانيا تمثاالً برونزياً للمرشــحة 
الديمقراطيــة فــي االنتخابات الرئاســية األميركية هيالري 
كلينتون تقديراً لهــا على تأييدها قضايا ألبانية، كما أللبانيا 
تاريخ في االحتفاء بالرؤســاء األميركييــن، حيث يوجد بها 

تماثيل لرؤساء أميركيين وشخصيات سياسية عامة.

28
في العام 2007 تّم توقيع اتفاق بين دولة اإلمارات والحكومة 
الفرنســية إلنشــاء متحف «لوفر أبوظبــي» كأّول متحف ذي 
طبيعة عالمية ــ يونيفرســال ــ في العالــم العربي. واعتبارا 
من العام 2010 تم الشــروع بورشة عمل لبناء متحف «لوفر 
أبوظبي» من تصميم المعماري الفرنسي الشهير جان نوفيل.

تشارك المطربة السورية ميادة الحناوي، والجزائري 
الشــاب خالــد كأبــرز نجــوم الــدورة 52 لمهرجان 
الحمامات الدولي ثاني أعرق المهرجانات الفنية في 

تونس، الذي ينطلق في يوليو الجاري.
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دورة استثنائية جمعت 30 خطاطاً من 11 
دولة عربية وإســالمية ليخطــوا بأناملهم 
نســخة خاصة وفريدة من القرآن الكريم 
ليقدموها في الــدورة الثامنة من ملتقى 
رمضــان لخط القرآن الكريم، الذي تقيمه 
وزارة الثقافــة وتنمية المعرفة في فندق 
إنتركونتننتــال بفســتيفال ســيتي بدبــي 
برعايــة وحضور معالي الشــيخ نهيان بن 
مبــارك آل نهيــان، وزير الثقافــة وتنمية 
المعرفة، وافتتح أول من أمس، وسيستمر 
الملتقــى على مدى ثالثة أيــام على خط 
آيــات القــرآن الكريم، حيث تــم توزيع 
أجــزاء القرآن على الخطاطين ليكون لكل 
خطاط جزء يكتبه، ولعل ما يميز نســخة 
الــدورة الثامنــة إنه ألول مــرة منذ زمن 
بعيد يكتب القرآن الكريم بخط «المحقق 
والريحاني» وهما من أوائل الخطوط التي 

كتب بهما القرآن الكريم.

افتتــح الملتقــى معالي الشــيخ نهيان بن 
مبــارك آل نهيــان، وزير الثقافــة وتنمية 
المعرفة، وأكد في كلمته أهمية الملتقى، 
الذي أصبح تقليداً ســنوياً يرتبط بالقرآن 
الكريــم أوال، ثم بالخــط العربي ومكانته 
الســامية في مســيرة الحضارة اإلسالمية، 
وعالقته الوثيقة بآيات الذكر الحكيم، وهو 
فن إســالمي أصيل يسهم في إظهار روعة 
القرآن الكريــم وجالله، وقال: إن الوزارة 
وهــي تطلق الــدورة الثامنة مــن ملتقى 
رمضان لخــط القرآن الكريم، تعتمد على 
النجــاح الكبير الذي تحقــق في الدورات 
الســابقة، حيث أصبح الملتقى واحداً من 
أهم الملتقىــات الثقافية المتخصصة على 
األجندة الدولية فــي مجال الخط العربي 
والفنون اإلســالمية، مؤكدا أن الهدف من 
تنظيــم هذا الملتقى هــو دعم فن الخط 
العربــي، ليــس علــى المســتوى المحلي 
وحســب وإنما عالميــا أيضــا، مؤكدا أن 
مشــاركة 30 من أشهر خطاطي العالم من 

11 دولة عربية وإسالمية، يضمن أن تخرج 
النســخة الخطيــة الثامنة مــن كتاب الله، 
كتحفــة فنية نادرة تبقى لألجيال القادمة، 
وأضــاف أن القرآن الكريم كان وســيظل 
هو الملهم األســمى لكافة الخطاطين عبر 
العصــور واألزمان، فعكفــوا على تطويره 
واإلبــداع فيه حتى صــار أحد أهم معالم 
الفنــون اإلســالمية التي يهــدف الملتقى 
لدعمهــا والحفــاظ عليها، ونحــن نحتفي 
بعمل الخطاطين فــي هذا الملتقى، فإنما 
ندرك تمامــاً أن تَحســيَن الخط وبخاصة 
فــي كتابة القرآن الكريم أمر ال يجيده إال 
الراغبون المتمرســون من ذوي المواهب 
العميقــة  والنفســية  والفكريــة  الفنيــة 
والمتفــردة، ومن هذا المنطلق يســعدنا 

وجود هذه الكوكبة مــن الخطاطين على 
أرض اإلمــارات العربية المتحــدة ونعتز 

بإنجازهم.

وفــي ختام كلمته أكــد معاليه أن الوزارة 
إذ تحــرص كل الحرص علــى تنظيم هذا 
الملتقــى فــي هــذه األيــام المباركة من 
كل عــام إنما تهتدي بالتوجيهات الحكيمة 

لصاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، فســموه 
يؤكــد لنــا دائماً أهمية رعايــة كل ما هو 
إســالمي أصيل، واالهتمــام بكافة عناصر 
الحضــارة اإلســالمية، وتقديمها للمجتمع 
والعالــم، فــي أبهــى صورها، كما شــكر 
صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتــوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكم دبي، رعــاه الله، وصاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولــي عهد أبوظبــي نائب القائــد األعلى 
للقوات المسلحة، على جهودهم المبذولة 
فــي المجال، الفتــاً إلى أن هــذه الدورة 
تضيف لمسة فريدة وهي ألوِل مرة ومنذ 
زمــن بعيد، يكتــب القــرآن الكريم هذا 

العام، بخط «المحقــق والريحاني» وهما 
من أوائل الخطــوط التي كتب بها القرآن 
الكريــم، وبهذا يكون لهــذا الملتقى فضل 

إحياء هذا الفن التراثي العظيم.

حضر افتتاح الملتقى: معالي عبد الرحمن 
بن محمــد العويس وزير الصحة، ومعالي 
صقــر غبــاش وزيــر المــوارد البشــرية 

والتوطيــن، ومعالــي محمد أحمــد المر، 
واألديــب عبــد الغفار حســين، وعبدالله 
العويــس رئيــس دائرة الثقافــة واإلعالم 
بالشارقة وســلطان صقر السويدي رئيس 
مجلــس إدارة ندوة الثقافــة والعلوم في 
دبي، وعفراء الصابري وكيل وزارة الثقافة 
وتنمية المعرفة، كما حضر االفتتاح سعيد 
النابــودة، مدير عــام هيئة دبــي للثقافة 
والفنون باإلنابة، والدكتور حنيف حســن 
رئيــس مركــز جنيــف لحقوق اإلنســان 
والحوار العالمي، والدكتور صالح القاســم 
مستشــار هيئــة دبــي للثقافــة والفنون، 
ونخبة من القيادات الثقافية والفكرية في 

الدولة، ومحبي فن الخط العربي. 

وأشــاد معالي عبــد الرحمن بــن محمد 
العويس وزيــر الصحة بالدور الكبير الذي 
تقــوم به وزارة الثقافة والشــباب وتنمية 
المجتمع لدعم الفنون اإلسالمية، خصوصاً 
الخط العربي والزخرفة اإلســالمية، وقال: 
إن الملتقى أثبت نجاحاً متميزاً على مدار 
السنوات السبع، وفي دورته الثامنة والتي 
أحيت خط المحقق وخط الريحاني وذلك 
بمثابة نقلة نوعية وتحد كبير للخطاطين، 
فهــذه الخطوط مــن الخطــوط القديمة، 

وأمهــات المصاحف كتبت بهذه الخطوط 
الجميلــة، وهذا يعود إلــى فكرة الملتقى 
الفريدة من نوعها، والتي تسهم في توثيق 
وتطوير فــن الخط العربــي، وأضاف: إن 
اإلمــارات أصبحت واحدة من أهم الدول 
العربية واإلسالمية في مجال رعاية الفنون 
اإلسالمية، ودعم فنون الخط العربي، كما 
أصبحت قبلــة المبدعين وخطاطي العالم 

لما تقدمه من فن أصيل.

وقــال معالــي محمــد أحمــد المــر: إن 
الملتقى في تطور مستمر فقد أعاد إحياء 
الكثير مــن الخطوط العربيــة، حيث بدأ 
بخط النســخ، ثم أضيف لهــا خط الثلث 
والنســخ، ثم أضيــف لها خــط المحقق، 
ثم انطلق في دورتــه الثامنة إلعادة خط 
المحقــق والريحاني وهما نوعان من أهم 
وأنــدر الخطوط التــي كتب بهــا القرآن 
الكريــم، وقــد أحيت هذه الــدورة هذه 
الخطــوط والتي شــهدت عصرها الذهبي 
أيام السلجوقيين والصفويين والعثمانيين، 
وأوضــح معالي المــر االهتمام الكبير من 
األجيــال الجديــدة بتعلم الخــط العربي، 
والتعــرف إلــى فنونــه، مؤكــداً أن دولة 
اإلمارات ســتظل رائدة في رعاية الفنون 

اإلسالمية وفن الخط العربي. 

الخطاط اإلماراتي محمد عيسى خلفان 
يشــارك للمرة الثامنة فــي الملتقى، وقد 
افتتــح الملتقــى بخطه بكتابة البســملة، 
وفــي حديثه للبيان أكــد ان أهم ما يميز 
الدورة الحالية عن الدورات الســابقة هو 
إضافــة خطي المحقــق والريحاني، وهي 
من الخطوط القديمة ونادراً ما يستخدمها 
الخطاطــون إال في المســابقات، وأشــار 
خلفان الذي خط الجزء الثامن من نســخة 
القــرآن الكريم ضمن هــذا الملتقى إلى 
أن كتابتــه للجزء اســتغرقت مــا يقارب 
الشــهرين، ألن الكتابة في هــذه الدورة 

تمتاز بالتنوع والصعوبة.
مــن جانبه أكــد محمــد التميمــي عضو 
لجنة تحكيــم ملتقى رمضان لخط القرآن 
الكريــم، أن الدورة الثامنــة من الملتقى 
تشــهد تجربة جديدة وفريــدة من نوعها 
مــن خالل تركيزها علــى االهتمام بخطي 
المحقــق والريحانــي، باعتبارها من أهم 
وأنــدر الخطوط التــي كتب بهــا القرآن 
الكريــم قبل قرون، وقــد فقد الخطاطون 
اهتمامهم بها، ليأتي الملتقى ويعيد إحياء 

جماليات خطي المحقق والريحاني.

■ .. ويطلع على إحدى اللوحات بحضور غباش والمر وعبدالله العويس ■ نهيان بن مبارك يطلع على األعمال المعروضة في الملتقى بحضور صقر غباش ومحمد المر وسلطان السويدي 

■ جمهور غفير خالل الملتقى

■ خط احتفى بجماليات الذكر الحكيم

■ أعمال فنية تبرز قيمة هذا الفن

■ من أوائل الخطوط التي كتب بها القرآن الكريم 

الملتقى  أقيم على هامــش 
جمــع  للخــط،  معــرض 
مجموعة من األعمال الفنية 
فــي مجــال الخــط العربي 
الكريم،  القــرآن  لنصــوص 
وهــي مــن أهــم األعمال 
في  البردة  بجائــزة  الفائزة 
التــي  الــدورات الســابقة، 
تحتوي على مجموعة نادرة 
من أجمل وأنــدر اللوحات 
في الخط العربي والحروفية 
أبدعهــا  التــي  والزخرفــة 
والمزخرفــون  الخطاطــون 
الفائــزون  العالميــون 
تميــزت  وقــد  بالجائــزة، 
بألوانهــا والزخــارف التــي 
والكتابة  اللوحــات  زينــت 
التي أظهرت التناغم الفريد 
بيــن الفنــون الكالســيكية 
التقليديــة للخــط العربــي 

واإلبداعات المعاصرة.

أقامت بلدة ســاراندا فــي ألبانيا تمثاالً بر
الديمقراطيــة فــي االنتخابات الرئاســية ا
كلينتون تقديراً لهــا على تأييدها قضايا ألب

ي

تاريخ في االحتفاء بالرؤســاء األميركييــن
تماثيل لرؤساء أميركيين وشخصيات سياس
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كشــف رئيس كوريا الشــمالية، كيم جونغ 
أون، فــي آخر بدعة لــه، خطة القضاء على 
الفقــر فــي 200 يوم، حيــث أطلق «حملة 
الســرعة»، لدفــع عجلة االقتصــاد المتعثر 

بفعل العقوبات الدولية. 
البريطانية،  وأفادت صحيفة «ديلي ميــل» 
فــي تقرير نشــر أخيــراً، أن «معركــة» الـ 
200 يــوم التي أطلقها جونــغ أون، لتعزيز 
اإلنتاج، تشــكل جــزءاً من خطة خمســية 
لتنميــة اقتصاد كوريا الشــمالية المتراخي، 
فــي حملة ســرعة، هي الثانيــة التي يدعو 
إليها هــذا العــام، وقد دامــت األولى 70 
يومــاً، وانتهت قبيل انعقــاد مؤتمر الحزب 

في مايو الماضي. 
وأظهــرت بعــض الصــور القليلــة التي تم 
التقاطهــا، حقيقة حشــد العمــال بموجب 
هــذه الحملة، وحضهم قســراً علــى تلبية 
أهــداف الحملــة. ويفترض بعمــال مصنع 
وونســان، البالغ عددهم 220، االجتهاد في 
أعمــال الحياكة والخياطــة واللصق إلنتاج 

700 زوج من األحذية في اليوم. 
وال يقوم المصنع بتصدير أي من المنتجات، 
التي أشار المسؤولون إلى أنها مصنوعة من 
مواد محلية، وبآالت كورية شــمالية تماماً، 
وذلك تماشياً مع فلســفة الحكومة القائمة 

على «االكتفاء الذاتي».

وأكد مسؤولو المصنع، أنهم لم يلجؤوا إلى 
اســتقدام المزيد من األيدي العاملة لتعزيز 
اإلنتــاج، وأنهم ال يحتاجون للذهاب باتجاه 
تقديم مكافآت مالية أو تهديدات بالصرف 
مــن العمــل. ويحصل عمــال المصنع على 
االحتياجات األساســية مــن الحكومة، لكن 
قد يتلقون عالوات شهرية، إذا باع المصنع 
مــن األحذية مــا يتعدى الهدف المرســوم 
حكوميــاً. ويدخل عامل ضغط الزمالء بقوة 

في قوانين اللعبة. 
وأشــار المدير تشانغ، إلى أنه في حال كان 
العامل ال يحقق المســتوى المطلوب، فإنه 
يلتحق بشــريك فــي العمل أكثــر إنتاجيًة. 

وقــال إنــه ال أحد يرغــب بتصنيفــه على 
أنــه خامل، ألنه، ونظــراً لموقع المجموعة 
الخطــر، ال يريد أن ينتهــي األمر بالمصنع 
إلى اعتباره مشكلة في قطاع الصناعة ككل. 
إال أن المديــر لم يعلق علــى ما يمكن أن 
يحصل للعامل أبعد مــن النبذ االجتماعي. 
وأكد كانــغ جون جين، وهو مجند ســابق 
يبلغ مــن العمر 28 عامــاً، يعمل في لصق 
نعال األحذية في مصنع وونســان، أنه يكّد 
فــي العمل يوميــاً لثماني ســاعات، حيث 
يحضــر من الثامنة صباحاً حتى الظهر، ومن 
الســاعة الثانيــة بعد الظهر إلى السادســة 

مساًء.

من رمــاد هزيمــة االســتفتاء وأنقاض 
اإلذالل المحــرج، خرج رئيــس الوزراء 
البريطاني ديفيد كاميــرون إلى العلن، 
ليعلــن علــى وقــع هتافــات انتصــار 
خصومــه التــي ال تبعــد ســوى مئات 
اليــاردات تســليم دفة القيــادة لخلف 
أكثر اســتحقاقاً. وحده فســتان سامنتا 
ســيدة «10 داوننغ ستريت» المزركش 
كان فرحــاً باللحظــة التي بــدت ثقيلة 
على زوج أوشك على البكاء عدة مرات، 
السيما تحت رشقات انتقادات الناخبين 

وسخريتهم من سياساته االستسالمية. 
ميــل»  «ديلــي  صحيفــة  وأفــادت 
البريطانيــة، في تقرير نشــر أخيراً، أنه 
منذ لحظة خروج كاميرون ممســكاً بيد 
زوجته ســامنتا من بوابة المقر الوزاري 
فــي 10 داوننــغ، كان الجميــع يعلــم 
أنــه ســيقوم بالوثبة األخيــرة. لم تكن 
اللحظــة منوطة بالدولــة وأحوالها، بل 
للثنائي مثقلًة بالمشاعر  بالنسبة  جاءت 
واألحاسيس والتهور، وهي لحظة قررت 
فيهــا ســامنتا الوقوف بجانــب زوجها 

بكامل أناقتها وعنفوانها. 
وهكــذا بــدت ســامنتا بالرغــم من 
صعوبــة الموقــف وحساســية اللحظة 
متماســكة، ورافضة أن يرى أحد دموعاً 
كان مــن الصعب منعهــا. وأطلت على 
المأل أنيقًة متحفظة وقورة، كما يفترض 
بســيدة فــي موقعها أبــت إال أن تزين 

إعالن الرحيل بفستان مشرق األلوان. 
وعلــى غــرار ســامنتا التي عاشــت 
لحظات صعبة بدايًة أوشــكت فيها على 
االستسالم للبكاء، كافح كاميرون مرتين 
للحفاظ على هيبته، بينما كان يقرأ نص 
االســتقالة من على المنضدة الرســمية 
أمامه. وقــد زاد من صعوبــة الموقف 
تزامن بداية إلقاء التصريح مع هتافات 
المــارة، وإطالقهــم شــعارات االبتهاج 

احتفاًال بالنتيجة. 
أطلــق كاميــرون مناجاتــه األخيرة 
بوقــار واحترافية، في أداء أتى كالعادة 
خاليــاً مــن األخطــاء، علــى الرغم من 

جدلية المضمون. أنهى الكالم، والتفت 
نحو ســامنتا معلنــاً أن الوقت قد حان 
للعــودة إلى الداخل، ومــا كان منها إال 
أن اقتربت لتقّبله، لتتراجع في اللحظة 
األخيرة خشــية أن تفقدهمــا الخطوة 
الرزانــة المطلوبة، واكتفــى بدوره بأن 
رافقهــا إلى الداخل، واضعــاً راحة يده 

على ظهرها. 
لم يســتدر الثنائي نحــو المصورين 
الناعبيــن، ولم يطفئ نارهــم المتقدة 
اللتقاط صورة الســبق الصحافي لدمعة 
ُذرفــت غصبــاً، فحــرم صقــور اإلعالم 

لقطتهم التاريخية. 
لــن يتــرك كاميرون مــع رحيله من 
«10 داوننــغ» أي إرث جوهــري، ولن 
يســجل المؤرخــون إال أنــه مكث في 
منصبــه الرفيــع لمدة أطــول من تلك 
التي شــغلها العديد من أسالفه. وسيتم 
تذكــره دوماً علــى أنه رئيــس الوزراء 
الذي أشعل الفتيل الذي أدى النسحاب 
بريطانيــا من االتحــاد األوروبي. ويرى 
البعــض أن التضحية بالنفــس التي قام 
بها إنما تنبع من اعتقاد مضلل حول أن 
البريطانيين ســيكونون أكثر سعادة في 

المضــي قدماً محررين مــن قيود اتحاد 
يحتاج لإلصالحات. 

ويرى البعض أن كاميرون ال يستحق 
اليوم الكثيــر من التعاطف، على اعتبار 
أنه ألقى ببريطانيا في دوامة الشــكوك 
السياســية واالقتصاديــة، وأنه ســيترك 
المملكة وحزبه أكثر انقســاماً مما كانا 

عليه قبل جيل. 
وتعرض كاميرون، فــي غضون ذلك، 
لســيل من االنتقادات والسخرية أبرزها 
غضب الناخبين من إخفاقه في التعامل 
مــع أزمــة المهاجرين، ووصفــه تهكماً 

بأنه «نيفيل تشامبرلين القرن 21» نظراً 
لنهجــه «التســووي» الخاضــع مع قادة 
االتحاد األوروبي، رغم تأكيده على عدم 
وجود «عصا ســحرية» لتقليــص أعداد 

الالجئين.
وقيل فــي كاميرون إنــه رجل ذكي، 
لكنه يفتقر لحســن إصــدار الحكم على 
األمــور، ونقل عن عمدة لندن الســابق 
بوريس جونسون قوله، إن كاميرون قد 
حصــل على أعلى عالمــات التقدير من 
جامعة أكســفورد، معقبــاً بدهاء: «في 
السياسة والفلســفة واالقتصاد» أي في 

مــواد يعتبرها األذكياء بحق مجرد خيار 
سهل. 

أن  إلــى  الناقديــن  بعــض  ويشــير 
كاميرون يدفع اليوم ثمن سنوات طوال 
من الوعود غير المنفذة، وإلدارة حملة 
البقاء في االتحاد التي أساءت على نحو 
كارثــي الحكم على مــزاج البريطانيين. 
وال يــزال غير محســوم حتى يومنا هذا 
ما إذا كان كاميرون يدرك حجم األعداد 
التي أصبحت كارهًة له من قلب دائرته، 
ذلك أنه ال يبدي أي مؤشر على تفهم، أو 
على األقل احترام معتقداتهم الراسخة. 

يبــدو أن ريــاح المتاعــب مصــرة علــى 
مطاردة الزعيم السوفييتي األخير ميخائيل 
غورباتشــوف، فبعد مطالبــة بعض الروس 
بمحاكمته ومحاســبته على مسؤوليته عن 
انهيار االتحاد الســوفييتي، أعلنت أوكرانيا 
أخيــرا منعــه من دخــول أراضيهــا طوال 
الســنوات الخمس المقبلــة، وذلك لتأييده 

استيالء روسيا على شبه جزيرة القرم. 
وكان متحدث باســم غورباتشوف قد اشار 
فــي حديث مع وســائل اإلعالم الروســية 
بعد اإلعالن عن توقــع الخطوة األوكرانية 
في معــرض الرد على ســؤال حول تعليق 
غورباتشــوف علــى هذه الخطــوة بقوله: 
جميل، إنه ال يذهب إلى هناك ولن يذهب 

مطلقاً.
وكان غورباتشــوف، الــذي بلغ الخامســة 
والثمانين من عمره، قد أشــاد مرارا لقيام 
روســيا بضم شــبه جزيرة القرم التي تضم 
قاعدة بحرية روسية ضخمة، وصرح أخيرا 

لصحيفــة ”صنداي تايمز“ البريطانية بقوله 
إنــه كان ســيتصرف بالطريقــة ذاتها التي 
عمد الرئيس الروســي فالديمير بوتين إلى 

اعتمادها لو أنه كان في موقف مماثل.
غير أن غورباتشــوف الــذي تعرض للكثير 
مــن االنتقــادات التــي وصلــت إلــى حد 
المطالبــة بمحاكمته، قد حذر من العواقب 
الخطيرة إذا لم يتم التصدي للتوتر بشــأن 

أزمة أوكرانيا.
وقالت أولينا نكيليانســكا المتحدثة باســم 
هيئة أمن الدولة في أوكرانيا : ”لقد منعنا 
دخول غورباتشوف إلى بالدنا لمدة خمس 
ســنوات حفاظا على مصالح أمننا القومي، 
وذلك ألســباب عدة من بينها تأييده للضم 

العسكري للقرم من جانب روسيا“.
ويأتــي هذا التطــور بعد قيــام هيئة أمن 
الدولــة في أوكرانيا بحظر دخول ســيلفيو 
بيرلســكوني رئيس وزراء إيطاليا األســبق 
إلى أراضيها وذلك بعد قيامه بزيارة القرم.

حطت ميشيل وماليا وساشا أوباما، الرحال، 
أخيراً، فــي ليبيريا، في رحلة تمتد لســتة 
أيــام، وتهــدف لدعم التعليم فــي أفريقيا 
وإســبانيا، على أن يصبح الثالثي اللطيف، 
األميركيــة  الممثلــة  بانضمــام  رباعيــاً، 
المشــهورة ميريل ستريب إلى الحملة في 

المغرب. 
وأفادت صحيفة «ديلــي ميل» البريطانية، 
فــي تقرير نشــر أخيراً، أن أقدام ســيدات 
العائلــة األميركية األولــى، وطئت منطقة 
هاربيــل الليبيرية، معلنــًة عن بداية جولة 
رئاسية تشــمل أفريقيا وإســبانيا للترويج 

للتعليم. 
وتقدمــت ميشــيل أوبامــا، ابنتيها ساشــا 
وماليــا، ووالدتهــا ماريان روبنســون على 
الســجادة الحمــراء فــي مطــار روبــرت 
الدولــي، بالقرب من هاربيــل في ليبيريا، 
المحطة األولى في جولة تمتد لســتة أيام، 
وتتضمن وقفًة في المغــرب، قبل االنتهاء 

في العاصمة اإلسبانية مدريد، سعياً لتعزيز 
إكمال التعليم للفتيات. 

وحضــت ميشــيل، خالل اليــوم األول من 
رحلتهــا، الفتيات الليبيريــات، على البقاء 
فــي المدارس، التي تتوقــف الكثيرات عن 
حضور صفوفهــا بفعل الضغوطات المالية. 
المحامية خريجــة هارفارد، عن  وتحدثت 
قيمــة القيادة النســائية، وأهمية التحصيل 
العلمــي، وقالــت: «أنا هنا ألســلط ضوءاً 
ســاطعاً عليكن. وأريد منكــن أن تكافحن 

للبقاء في المدرسة».
وأشــار بيــان صادر عــن البيــت األبيض، 
إلى أن ميشــيل عقدت حلقــات نقاش مع 
المراهقــات «الالتي واجهن عقبات خطرة 
فــي التحصيل العلمي». وقالت في حديث 
مع أساتذة وفتيات مشروع «بيس كورب»، 
الذي يبعد 43 ميالً عن العاصمة مونروفيا: 
«أشــعر بالكثيــر مــن الحماســة لوجودي 

بينكم».

حظي األمير وليام حفيــد ملكة بريطانيا، 
أخيراً، بدعــم حليف غريب، حين أعربت 
مونيــكا لوينســكي عــن تأييدهــا حملة 
الشــاب الوســيم لوضع حــدٍّ للتنمر عبر 
اإلنترنــت، وأثنــت على خطبتــه في هذا 
المجال بوصفها على «درجة من الكمال». 
وأفــادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، 
في تقرير نشــر أخيــراً، أن دوق كامبردج 
البالــغ مــن العمــر 34 عامــاً حض بعض 
الشــركات مثل «أبل» علــى اتخاذ موقف 
صــارم إزاء الســلوكيات المســيئة عبــر 
اإلنترنــت، قائالً: «التنمــر هو التنمر أينما 

كان مسرحه».
وســارعت مونيكا األربعينية التي أتقنت 
الظهــور علــى الســاحة مجــدداً بصورة 
الناشــطة في هذا المجال، إلى الثناء على 
كالم وليــام وامتــداح موقفه فــي مؤتمر 
«منتدى المؤسسين 2016» الذي استضاف 

رجال أعمال من عالم الصناعة الرقمية. 

وســبق لمونيكا الناشــطة فــي الحملة أن 
وصفــت نفســها بـ«الحالة الدالــة» على 
التحــرش عبــر اإلنترنت، عقــب فضيحة 
عالقتها مع الرئيس األميركي األســبق بيل 
كلينتــون. وقد قالــت إنها تأثــرت كثيراً 
لرؤيــة األمير «يقتحم بجرأة حقل األلغام 

الرقمي».

وكان األميــر وليام قد ألقى خطاباً، أخيراً، 
شــرح فيه كيف أنه منذ أصبح أباً يشــعر 
بالرعب من حجم االنتهاكات التي تحصل 
عبــر اإلنترنت. وقال وليام: «إن المســألة 
المحددة التي أطلب مســاعدتكم بشأنها 
تتعلق بمعالجــة التنمر الذي لطالما كنت 
أمقته منذ كنــت صغيراً. ومنذ انطلقنا أنا 
وكاثرين في رحلة تكوين العائلة، شعرت 
بالذعــر من التقاريــر المتزايدة المرتبطة 
بالتنمــر عبــر اإلنترنــت، والــذي تصدر 

عناوين األخبار حول العالم».

■ غورباتشوف دفع ثمن تأييده ضم القرم |  أرشيفية ■ جولة سيدات البيت األبيض شملت أفريقيا وإسبانيا  |  أرشيفية ■ وليام حظي بدعم لوينسكي لوضع حدٍّ للتنمر  |  أرشيفية

صــوت  تأرجــح  لمرتيــن 
حيــن  أوالً  كاميــرون، 
أعرب عن شــعوره بالفخر 
قال  حين  وثانياً  بحكومته، 
: «أنــا أحب هــذه البالد، 
وأشــعر بالفخر أني قمت 

بخدمتها».
و أجج الكالم المشاعر التي 
ســخرية  غصة  اعترضتهــا 
 ، األجانــب  اإلعالمييــن 
مراسلة  تسمع  كنت  حيث 
التلفزيون الفرنســي تكرر 
: «ديفيد كاميرون انتهى». 
ناخــب  مليــون   17 قــال 
بريطانــي كلمتهم،  وحده 
داوننــغ   10 هــّر  «الري» 
ستريت ترك يتجول ، لكنه  
الحشــود  في  يحــّدق  بدا 
وكأنه يقول لهــم: «عذراً، 
التحديق؟  هّال توقفتم عن 
هناك َمــن يريد بعضاً من 

الخصوصية هنا».

■ سامنتا احتفظت بأناقتها في لحظات كاميرون الحرجة |  أرشيفية



ال شّك أن متحف اللوفر في قلب العاصمة 
الفرنســية باريــس هو أحد أشــهر وأكبر 
المتاحــف في العالم. وهــو يحتوي على 
مجموعات فنّية يقارب عدد األعمال التي 
تحتويهــا النصف مليون عمــل. وقد كان 
قصــر اللوفر قبــل أن يصبــح متحفا مقر 
ملوك العديد من ملوك فرنسا وتحّول إلى 
متحــف بعد أن قرر الملــك لويس الرابع 
عشر ــ الملك الشمس، كما كانوا يطلقون 
عليه ــ نقل مقر مملكته إلى قصر فرساي 

الشهير في نهاية القرن السابع عشر. 
وفــي عام 2007 تــّم توقيع اتفاق بين 
اإلمــارات والحكومة الفرنســية إلنشــاء 
متحــف «لوفــر أبوظبــي» كأّول متحف 
ذي طبيعــة عالمية ــ يونيفرســال ــ في 
العالم العربي. واعتبارا من عام 2010 تم 
الشــروع بورشة عمل لبناء متحف «لوفر 
أبوظبي» من تصميم المعماري الفرنسي 

الشهير «جان نوفيل». 

أول مــن أمس طُــرح للبيع في المكتبات 
الفرنســية كتــاب يحمــل عنــوان «لوفر 
ــــ  عالمــي  جديــد  متحــف  أبوظبــي. 
نشــر  دار  عــن  الصــادر  يونيفرســال»، 
الفرنســية  الجامعيــة  المطبوعــات 
وبمســاهمة «هيئــة أبوظبــي للســياحة 
و«متحف  أبوظبــي»  و«لوفر  والثقافــة» 
متاحــف  و«وكالــة  الفرنســي»  اللوفــر 

فرنسا». يبلغ عدد صفحاته 174 صفحة.
ويضم هــذا الكتاب عّدة مســاهمات 
المتاحــف والفن  ألخصائيين فــي مجال 
والتاريــخ وبحيث تــمّ تكريس فصل لكل 
مســاهمة. هــذا باإلضافــة إلــى تمهيــد 
ومقّدمة. تجدر اإلشارة أن الفصل الثامن 
واألخيــر من هذا العمل مكــّرس لتقديم 
عرض بالصور للمسار التاريخي الذي شهد 
تحقيق «فكرة إشــادة متحــف عالمي ــ 
يونيفرسال»، وذلك منذ «متحف اشمولن» 
الذي بنــي خالل ســنوات 1687 و1683 
بمبادرة من جامعة أكســفورد للمحافظة 
علــى التركــة الفنّية لـ «الياس اشــمول» 
الذي كان قد تخّلى بها للجامعة عام 1677 
وحّتى متحف «لوفر أبوظبي» المقام في 
«جزيرة الســعديات» القريبة من شاطئ 
أبوظبــي والتــي «تســتقبل مجموعة من 
المؤسســات الثقافيــة الرائدة»، حســب 
التوصيــف المقّدم. ومــرورا بـ«المتحف 
لنــدن ومتحف «اللوفر»  البريطاني» في 

في العاصمة الفرنسية باريس وغيرهما.

حــررت مقّدمة هذا الكتاب المشــرفات 
الثــالث علــى إنجــازه أي «شــارلوت ــ 
شاســتيل روّســو»، التي تحمل الدكتوراه 
في تاريخ الفن وخريجة مدرســة اللوفر؛ 
و«لورنس دي كار»، التي شــغلت منصب 
المدير العلمي لــ«وكالة متاحف فرنسا» 
والمســؤولة عــن تطويــر متحــف لوفر 
أبوظبــي؛ و«دومينيك دو فــون ــ ريو»، 
األمينـــــــــة الرئيســية لمتحــف اللوفر 
والتــي كانــت مســؤولة عن «التنســيق 

العلمي لمشروع لوفر أبوظبي».
وتقول الكلمات األولى من المقّدمة ما 
مفاده: «إن إنشــاء متحف أبوظبي يمّثل 
حركة ال ســابق لها فــي تاريخ المتاحف. 
إنه المتحــف األول الذي يولد من اتفاق 
دبلوماســي بين بلدين. وهو أّول متحف 
عالمي ــ يونيفرسال ـ في العالم العربي، 
وأّول متحــف يحمل اســم اللوفر خارج 

التراب الفرنسي».

واإلشــارة أيضا أن توقيع االتفاق إلنشاء 
«لوفــر أبوظبي» جاء في ســياق توقيع 
آخر بيــن «20 متحفاً أوروبيــاً وأميركياً 
كبيــراً عــام 2002 علــى ميثاق تــّم فيه 
التأكيد علــى القيمة الكبيــرة للمتاحف 
العالميــة». وتحديــد القــول فــي هذا 
السياق أن «مشروع لوفر أبوظبي أسس 

خطابــه علــى عرض أعمــال ذات أصول 
ثقافيــة وجغرافية متنّوعة، وعلى مفترق 
الحضارات العربية ــ اإلسالمية والغربية 

واآلسيوية».
وبعــد التأكيــد على الداللــة الثقافية 
والعالميــة لمتحــف لوفــر أبوظبي يتم 
التأكيد أيضا علــى أنه «أحد التعبيرات» 
البليغة في العالم المعاصر. واإلشارة أنه 
من الطبيعي أن تتعدد اآلراء والنقاشات 
التي ُأثيرت حول إنشاء المتحف لدوافع 
متعــددة، لكن ذلــك ال يمنــع واقعاً أن 
«مجموع المؤسسات والفرق التي تّمت 
تعبئتها منذ بداية المشــروع لم تتوقف 
عــن تقديم اإلجابــات علــى التحديات 

المطروحة»، كما نقرأ. 

في الفصل األول من الكتاب الذي يحمل 

عنوان «متحف أبوظبي العالمي: منظور 
تاريخــي» يقــّدم «زكــي أنور نســيبة»، 
المستشــار الثقافــي لدى وزارة شــؤون 
الرئاســة فــي دولــة اإلمــارات العربية، 
رؤيــة تاريخيــة لــدور الفــن باعتبــاره 
«اللغــة العالميــة األولــى لإلنســانية». 
وأن «اإلبداع» هــو إحدى الميزات التي 
يتحلّى بها اإلنسان منذ القديم، كما تدّل 
تلــك النقوش التــي تركها علــى الحجر. 
وإشــارته أنه يوجد في اإلمارات نماذج 
مــن تلك النقــوش تعود إلــى مئات بل 

آالف السنوات.

ويكــّرس الكاتب في هذا الســياق عددا 
من الصفحات لتوصيف الدور التأسيسي 
والتاريخــي للمغفور له الشــيخ زايد بن 
ســلطان آل نهيان، طّيب اللــه ثراه، في 

بناء دولــة اإلمارات المتحــدة الحديثة. 
وكانت أولوياته هي االستثمار بما اعتبره 
الورقة الرابحة األكبر واألكثر قيمة لديه، 

أي شعبه. 
اإلمارات  ترّكــزت مســيرة تحديــث 
علــى تقديم الكثير من الجهود في قطاع 
التربيــة والتعليــم. وينقــل الكاتب عن 
الشــيخ زايد، طّيــب الله ثــراه، قوله ما 
المستقبل؛  مضمونه «التربية هي مفتاح 
وثروتنــا الحقيقيــة هي المعــارف التي 
نستطيع أن نضعها تحت تصّرف األجيال 

الشاّبة».
وفي مثل ذلك المنظور االســتراتيجي 
ألهميــة التربية تّم بنــاء «متحف العين 
الوطني» ــ متحف اآلثار واالنثروبولوجيا 
ــ الذي تــّم افتتاحه عام 1971. وتابعت 
حكومة أبوظبي بعد رحيل الشــيخ زايد، 
طّيب الله ثــراه، سياســات التطوير في 

منظور المستقبل في أفق عام 2030، كما 
يشرح الكاتب. 

وتحديد القول إن «جزيرة الســعديات» 
غدت منذ عام 2006 بمثابة «مقر ثقافي» 
لــم يتأّخــر عــن أن يصبح «أكبــر مركز 
لتجّمع المؤسسات الثقافية والتربوية في 
المنطقــة». وعلى هذا الجزيرة الصغيرة 
قام الحقاً «لوفر أبوظبي» و«متحف زايد 
الوطني» و«متحــف غوغنهايم أبوظبي» 
ومتاحــف أخــرى و«جامعــة نيويــورك 

أبوظبي» ومؤسسات أخرى. 
في الفصل الثانــي من الكتاب تناقش 
المشــرفتان علــى إنجــاز هــذا العمــل 
شارلوت شاســتيل ــ روّســو ودومينيك 
دو فون ــ ريول مع بييرروزنبيرغ، عضو 
المدير  ــ  الفرنسية، والرئيس  األكاديمية 

العام الشــرفي لمتحــف اللوفر بباريس، 
مفهــوم» المتحف العالمي بين النزعتين 

القومية والعالمية ــ يونيفرسال». 
فكــرة  أن  «روزنبيــرغ»  ويشــير 
«المتحــف العالمــي» راودت أّوال ذهن 
فيفــان دونــون، الــذي تــرأس متحــف 
اللوفر في بدايات القرن التاســع عشــر 
وكان وزيــر الفنــون فــي ظــل نابليون. 
لكــن التحقق األّول لتلك الفكرة كان في 
انجلترا مع متحف اشمولن في اكسفورد 
وفــي المتحف البريطاني في لندن. لكن 
التأكيــد بالتــوازي مع ذلــك أن متحف 
اللوفــر هــو الذي طــرح بجدّيــة فكرة 
االنفتاح على العالم، وأن إنشــاء متحف 
لوفر أبوظبي يندرج حكما في إطار مثل 

هذا الطموح.

وتحــت عنوان «هل اللوفــر هو نموذج 
ــــ موديل ــ فريد للمتحــف العالمي؟»، 
تشــرح دومينيك دو فــون ريو أن ما هو 
«جّيد ينتمي إلى العالــم كلّه، أينما كان 
مكانــه»، كما تنقــل عن رســالة وجهها 
الموسيقي كارل زيلتر للشاعر غوته تعود 
إلى عــام 1800. وهي تؤكّــد أن النزوع 
إلــى العالميــة في الفن بــرز في أوروبا 

بقّوة منذ القرن التاسع عشر. 
وتبحث ســيلفيا نايف، أستاذة األدب 
العربي في جامعة جنيف منذ عام 2006، 
والحائزة مــن تلك الجامعــة عام 1993 
علــى شــهادة الدكتوراه حــول «الفن»، 
فيما تســميه «التراث في العالم العربي 
بين الخصوصية والعالمية ـ يونيفرسال». 
وفي مســاهمة ذات طابــع نظري بحت 
تشرح أنه «من الممكن أن نمّيز بالنسبة 
للعالــم العربي بين ثالث فئــات تراثية 
تتناظــر مع ثــالث حقــب تاريخية هي 

الحقب القديمة واإلسالمية والحديثة».

وباالعتمــاد علــى تقديم نبــذة تاريخية 
ســريعة لمجموعة من المبدعين العرب، 
مثــل النّحات المصري «محمود مختار» ــ 
توفــي عام 1934 ــ الــذي درس بباريس، 
حيــث صمــم «النمــوذج المصّغــر» لما 
ســيصبح فيما بعد عمله الشــهير «نهضة 
مصر»، تشرح الكاتبة أن التراث مّثل أيضا 
مرجعّية في سبيل صياغة لغة فنّية. وهذه 

هي أطروحتها األساسية في مساهمتها.
ودراســة نظرية أخرى تحــت عنوان 
«عرض ماٍض مشــترك: النزعات العالمية 
والمجموعــات األثريــة». كاتبهــا جــان 
فرانسوا شــارنييه، هو أحد العاملين في 

«وكالة متاحف فرنسا». 
األطروحــة الرئيســية التــي يقّدمهــا 
ويشــرحها تتمّثل في جملــة قيلت منذ 
القــرن الثانــي قبــل العصــر الميالدي، 
ومفادهــا: «أن الحقيقة تكمن في رؤية 
شــاملة ـ بانوراميــة ــــ وليــس محّليــة 
لألحــداث (....). فيمــا مضــى لــم تكن 
األحداث التي تجري فــي العالم تترابط 
فيمــا بينها. لكن فيمــا بعد غدت ترتبط 

بعضها مع البعض اآلخر».
وفــي مجمــل هــذه المســاهمة تتم 
العالمي»  «المتحــف  مفهــوم  مناقشــة 
مــن زاوية مــا يمكن أن تقّدمــه «اآلثار 
المعروضــة في المتاحف» أو المتواجدة 
في جــوف األرض مــن «إرث إنســاني 
مشــترك». والتأسيس عبر ذلك لنوع من 
«التناســق المتبادل بين الثقافات» كأحد 

طموحات «المتاحف العالمية».

والتأكيــد أن «تبــادل النظــر بعــد إزالة 
سلســلة  بالتقــارب».  يســمح  الحواجــز 
و«التاريخية»،التي  المرجعيات«الفكرية» 
يســوقها كاتب هذه المســاهمة لشــرح 
وجود «إرث إنســاني مشــترك»، طويلة. 
ويختم مســاهمته بالقول إن «اإلنســانية 
المشــتركة.  إلى أصولها  للعــودة  مدعّوة 

وهذا برنامج رائع لمتحف عالمي».
ماســيل»،  «كريســتين  بحــث  وبعــد 
مــن «المتحــف الوطني الفرنســي للفن 
بومبيدو»  بـ«مركز  المعــروف  الحديث»، 
في مســاهمتها حــول «النزعــة العالمية 
والفــن المعاصر في عالــم معولم»، يتم 
تكريس المســاهمة األخيرة فــي الكتاب 
للبحــث فــي «لوفر أبوظبــي وخصوصية 
يقــّدم  الفرنســية».  العالميــة  النزعــة 
األستاذ  كازيروني»،  «الكسندر  المساهمة 

في كلية العلوم السياسية بباريس.
يبــدأ المؤلــف مســاهمته بتأكيــد أن 
«لوفر أبوظبي اســتفاد من مشروع علمي 
تجديدي». ويضيف أن اتفاق تأسيسه أّكد 
على توصيفــه بـ«متحف عالمي». ويصفه 
الكاتب أنه «إحدى المنشــآت األساسية» 
جزيــرة  فــي  الثقافيــة»  لـ«المنطقــة 

السعديات. 
ويشــير الكاتب أنه إلــى جانب «حوار 
الحضــارات»، مّثل «لوفــر أبوظبي» أحد 
تعبيرات «الميل العالمي»، كإحدى سماته 
الخاّصــة التي ال تمتلكها المتاحف األخرى 

المجاورة له. 
بهــذا المعنى يشــير المؤلــف أيضا أن 
المنطقة الثقافية ــ في جزيرة السعديات 
ــ تضم مجموعة من النماذج ــ الموديالت 
واألميركيــة  الفرنســية  المختلفــة،  ــــ 
والبريطانيــة. ويقيم الكاتــب مقارنة بين 
مختلــف متاحف المنطقــة الثقافية التي 
تجمع بين التراث والحداثة وبين العالمية 

والمحلية.

26

يتم التركيــز على القول في 
مختلــف مســاهمات هــذا 
الكتــاب، أنــه بعــد قرنيــن 
من بروز مفهــوم «المتحف 
العالمــي» يمكــن للمعنــى 
العميــق الــذي يمثله «لوفر 
أبوظبي»، مــن حيث الجمع 
بين أعمال من أصول ثقافية 
وجغرافية متنّوعة، أن يكون 
مثــاالً الختراع متحف القرن 

الحادي والعشرين.

– 

… é

■ «لوفر أبوظبي» وجهة لالطالع على المقتنيات التاريخية في المنطقة  |  البيان 

■ نموذج فريد لعالمية الفن والثقافة

■ صرح معماري يليق بالفنون

■ يضم مجموعة من المؤسسات الثقافية الرائدة 



بدا مبنى الكولوســيوم في روما أكثر نظافة 
أمــس الجمعة مــع تفاخر إيطاليــا بإتمام 
أحدث مرحلة في عملية ترميم أحد أشــهر 

معالمها التاريخية.
وأثنــى رئيس الــوزراء اإليطالــي ماتيو 
رينتســي وهو يقف على منصة بالمســرح 
الضخــم الــذي بني قبــل نحو ألفــي عام 

الســتضافة مســابقات المصارعيــن علــى 
المشــروع الضخــم كمثال لحمايــة التراث 

الثقافي الكبير في البالد.
وتعرضــت اآلثــار في إيطاليــا لإلهمال 
لعقود وســط تقليــص اإلنفــاق الحكومي 
ومزاعــم بســوء اإلدارة لتتعــرض بعــض 
المواقع المدرجة على قائمة منظمة األمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» 
للتراث العالمي وعددها 51 لخطر االنهيار.  

ومن هذه المواقع كان الكولوســيوم الذي 
أصبح في حالة سيئة إلى أن تعهدت شركة 
تــودز لصناعــة األحذية بمبلــغ 25 مليون 

يورو قبل خمسة أعوام لترميمه.
وأثنى رينتســي -الــذي كان يقف فوق 
أقفــاص بداخلهــا األســود وغيرهــا مــن 
الحيوانات البرية قبل إطالقها في مسابقات 
المصارعــة- علــى االســتثمار الخــاص في 
الموقع الذي يجذب ســتة ماليين زائر في 

العــام. وخالل األعوام الثالثة الماضية نجح 
عمال الترميم في تنظيف أكثر من عشــرة 
آالف متــر مــن الواجهة الحجريــة وغطوا 
الصــدوع بنحو 1700 كيلوغــرام من الجير 
المعجــون بينما ظل المعلــم القديم متاحاً 

للسائحين.
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مــن المعروف عن المخــرج األميركي 
ستيفن سبيلبرغ أنه ال يهاب التحديات؛ 
بدءاً من أســماك القرش المفترسة في 
فيلــم «جوز/الفك المفتــرس» وانتهاء 
بالديناصــورات التــي افتــرض عودتها 
للحياة في سلســلة أفالم «جوراســيك 

بارك/حديقة الديناصورات».
 لكن عندما جــاءت اللحظة التي تعين 
عليــه فيهــا أن يصنع عمالقــاً من أجل 
فيلمــه األحــدث «ذا بيــج فريندلــي 
جاينــت» وجــد المخــرج المخضــرم 
نفســه أمام تحد «شــاق للغاية». وقال 
ســبيلبرج لتلفزيــون رويتــرز «عــادة 
التكنولوجيا ال ترهبني..عادة ما أحاول 
اللحــاق بركــب التكنولوجيا لكن هذه 
المرة كنت متأخرا قليال. استغرق مني 
األمر أســبوعين ألدرك بشــكل حقيقي 
كيــف يمكنني اســتخدام تقنية التقاط 

الحركة».
وتــم تصويــر فيلم الرســوم المتحركة 
باســتخدام تقنية التقاط الحركة، حيث 
يرتــدي الممثلون مالبس خاصة متصلة 
المشــاهد  بتأدية  بأســالك ويقومــون 

التمثيليــة فتلتقط األجهزة الحركة قبل 
أن تقــوم بتعديلهــا باســتخدام برامج 

المؤثرات الخاصة.
الفيلــم  فــي  الرئيســية  والشــخصية 
المقتبس عن رواية المؤلف البريطاني 
روالد دال التي تحمل االسم ذاته ليس 
عمالقــاً عادياً فهو ال يأكل األطفال مثل 
باقــي العمالقــة لكنه يجمــع األحالم 
ويحققها ثــم يقوم بتوزيعها في جميع 

أنحاء البالد تحت ستار الليل.

قدم أكثــر من 1000 موســيقي منهم كولد 
بالي وآبا وكاســابيان وســتينج شــكوى إلى 
المفوضية األوروبية ضــد موقع «يوتيوب» 
وغيــره مــن مواقــع اإلنترنــت التــي تبث 
التســجيالت الموســيقية الخاصــة بهــؤالء 
الموسيقيين مجاناً، وهو ما يمثل اعتداء على 
حقــوق الفنانين. وطالب الموســيقيون في 
رســالة إلى رئيس المفوضية األوروبية جان 
كلود يونيكر باتخاذ تحرك اآلن لتوفير ساحة 
منافســة عادلة بالنســبة للفنانين وأصحاب 

حقوق الملكية الفكرية. 
يذكــر أن صناعة الموســيقى بــدأت أخيراً 
التعافي من ســنوات التراجع في اإليرادات 

واألربــاح، وذلــك بفضــل تطــور خدمــات 
والتــي  اإلنترنــت  عبــر  الموســيقى  بــث 
يتــم تمويلهــا إما مــن خــالل اإلعالنات أو 
اشتراكات المستخدمين.  وبحسب الشكوى  
فإن نمــوذج يوتيوب الــذي يتيح ألكثر من 
مليار شــخص تنزيــل وتحميل التســجيالت 
الموســيقية مجانــاً، هــو ما يهدد مســتقبل 
صناعة الموســيقى. وأضافت الشــكوى التي 
تــم تقديمها بتاريخ 29 يونيــو الماضي، إن 
هذه الخدمات المجانيــة تؤدي إلى «فجوة 
كبيرة في القيمــة.. هذه الفجوة في القيمة 
تدمــر حقوق الملكية الموســيقية وتشــوه 
السوق».  بروكسل - د ب أ

توفي رجل كان يقود إحدى سيارات شركة 
«تيســال» للســيارات الكهربائية مستخدماً 
برنامــج «الســائق اآللــي»، وذلــك عندما 
اصطدمت الســيارة بشــاحنة نقل، بحسب 
ما أعلنته الشــركة يــوم الخميس، في أول 
حــادث مميت على ما يبدو بســيارة ذاتية 
القيــادة. ووفقــاً لتدويــن نشــرته شــركة 
«تيسال» على شبكة اإلنترنت، فإن الحادث 
وقع عندمــا عبرت شــاحنة ذات مقطورة 
الطريق السريع المقســم لحارات مرورية 
بشــكل غيــر متوقــع أمام ســيارة تيســال 

السيدان «موديل إس».
وقالت تيسال إن السائق وأجهزة االستشعار 

في السيارة لم يالحظا «الجانب األبيض من 
المقطورة في ظل أضواء السماء الساطعة»، 
وفشل السائق وأجهزة االستشعار بالسيارة 
في الضغط على المكابح. وأضافت الشركة 
أن الســيارة اصطدمت بالشــاحنة دون أن 
ينطلق نظام الســالمة من حوادث التحطم 

في السيارة.
 يذكر أن «تيســال» واحدة من بين عدد من 
شــركات السيارات والتكنولوجيا التي تقوم 
بتجربة تكنولوجيا القيادة اآللية للسيارات. 
وتقوم شركات «غوغل» و«فورد» و«جنرال 
موتورز» و«أودي» بتطوير ســيارات ذاتية 
القيادة.  لوس أنجليس - د ب أ

ربمــا غادر طــرزان األدغــال لكن نداء 
البرية كان أقوى مــن أن يتمكن البطل 
البــارع فــي القفــز والتأرجــح بالحبال 
ومقاومتــه ليعود في فيلــم جديد إلى 
الغابات األفريقية ليجد نفسه في سباق 
مــع الزمن إلنقــاذ زوجتــه المخطوفة 
وشــعب الكونجو. وبدأ عرض فيلم «ذا 
ليجينــد اوف طرزان» فــي دور العرض 
األميركيــة أمــس، ويحكي عــن طرزان 
-الذي يلعــب دوره الممثل الســويدي 
ألكســندر سكارســجارد- الــذي يعيش 
باسم جون كاليتن في ضيعة في انجلترا 
الفيكتوري والمتزوج بجين  العصر  إبان 
-التــي تلعب دورهــا الممثلــة مارجو 

روبي.

لكــن دعــوة إلــى الكونجو تعــود بآل 
كاليتــن إلــى الغابات حيــث يتعرضان 
لكميــن تختطف فيه جين على يد ليون 
روم -ويلعــب دوره كريســتوف والتز- 
المكلف بتســليم طــرزان لزعيم قبلي 

مقابل الماس.
وقالت الممثلة مارجو روبي لـ«رويترز»، 
«يــدور الفيلم أكثر عــن القصة األصلية 
لكــن بشــكل معكــوس لذا نعــود إلى 

الكونجو بدالً من البدء هناك».
وعمل الممثل سكارســجارد، المعروف 
بلعــب دور مصاص دماء في مسلســل 

«تــرو بلــد» - على بنــاء عضالته طوال 
تسعة أشهر حتى يجسد قوة بطل الغابة 

وخفته المشابهة لخفة الحيوانات.
وقال سكارسجارد «التحول» في األدوار 
كممثل دائما مثير. كان األمر صعباً بدنياً 
وأيضــاً عقلياً في بعض األحيان بســبب 
االنعــزال عن األصدقاء واألهل لتســعة 

أشــهر. ولم يكن صعباً بطريقة ما ألني 
كنت متحمساً ومدفوعاً.

وفي الفيلم يلعب صامويل إل جاكسون 
دور وليامــز الــذي يســاعد فــي إنقاذ 
الشعب الكونجولي من استعباد الجيش 
البلجيكي. وقال جاكســون: إنها طريقة 

لمنح الفيلم بعض الدقة التاريخية. 

■ فريق الفيلم خالل العرض االفتتاحي في هوليوود  |  إ ف ب

■ فرقة كولدبالي تتقدم المشتكين

تشــارك المطربة الســورية ميــادة الحناوي 
والجزائري الشاب خالد كأبرز نجوم الدورة 
52 لمهرجــان الحمامات الدولي ثاني أعرق 
المهرجانــات الفنية في تونس والذي ينطلق 
فــي يوليو الجاري. وقال معــز مرابط مدير 
المهرجان في مؤتمر صحفي «تتوزع عروض 
المهرجان هذا العام بين 11 عرضاً مســرحياً 
و28 عرضا موسيقيا وخمسة عروض راقصة».

وأضــاف «ستشــهد الــدورة 52 للمهرجان 
مشــاركة الفنانــة ميــادة الحنــاوي والفنان 

الجزائري الشاب خالد».
ويقــام المهرجان هذا العــام في الفترة من 

التاســع من يوليو إلى 20 أغسطس المقبل، 
وأوضح مدير المهرجان أنه يســعى لالنفتاح 
على جميع األذواق الفنية واســتقطاب عدد 

كبير من الجمهور.
وقال «بســبب عدم قدرة مسرح الحمامات 
على اســتيعاب عدد كبير من الجمهور وقع 
برمجــة عــروض فنيــة موازية ســيحتضنها 
مســرح المركز الثقافــي الدولي بالحمامات 
ودار سيباستيان باإلضافة إلى تقديم عروض 

أمام برج الحمامات األثري».
وتفتتح المهرجان مســرحية «نافذة على..» 
للتونسية رجاء بن عمار في التاسع من يوليو  

ثم عرض موســيقي بعنــوان «قعدة» للفنان 
التونسي بيرم كيالني في اليوم الثاني.

وستعرض خالل المهرجان الذي يركز على فن 
المســرح عدة عروض مسرحية تونسية منها 
(عنف) بطولة جليلة بكار والفاضل الجعايبي 
و«أرض الفراشــات» للمخرج سامي النصري 
و«بورقيبة والنساء» للممثل والمخرج رجاء 
فرحــات و«الصابرات» من إخــراج حمادي 
الوهايبي. ويســتضيف المهرجان هذا العام 
عدة عروض موسيقية من السعودية ولبنان 
والجزائر وإسبانيا وصربيا وعروض رقص من 
تونس - رويترز  فرنسا. 

تطلــق يوم غد شــركة روتانــا للصوتيات 
والمرئيات، األلبوم الغنائي الجديد «شيما 
2016»، للفنانــة شــيماء هاللــي، وهــو 
األلبوم الــذي يتضمن 6 أغانــي جديدة، 
تعاونت فيها مع المؤلفين تركي الشريف 
الغربــاوي ومضر  وأحمد علــوي وحامد 
شغالة، وكذلك مع الملحنين سليم سالمة 
وفايــز الســعيد وعادل العراقــي وأحمد 
حــداد. ألبوم «شــيما 2016» مــن إنتاج 
وتوزيــع روتانــا، وقالت شــيماء هاللي 
إنها بذلت فيه الكثير من الجهد إلســعاد 
جمهورها.      دبي - البيان 

تســتند  التي  قصة طــرزان 
إلــى كتــب إدجــار رايــس 
مــن  مســتوحاة  بــوروز 
للمؤرخ  الحقيقيــة  القصــة 
جورج  األفريقي  األميركــي 
واشــنطن وليامز الذي سافر 
إلــى الكونجــو ودان الملك 
ليوبولــد الثاني ملك بلجيكا 
لمعاملته القاسية والوحشية 

للشعب الكونجولي.
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توقع المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل أن يكون الطقس اليوم في البالد، طقســاً 
حاراً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة، وتظهر 
بعض الســحب على المناطق الشــرقية والجنوبية قد يتخللها بعض السحب الركامية بعد 
الظهر، والرياح معتدلة إلى نشــطة السرعة، والبحر متوسط الموج بوجه عام، ومضطرب 

في العمق غربا في الخليج العربي وشمال بحر عمان.
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صحابي وفقيه «متوفى 68 للهجرة»

ayya-222@hotmail.com

تابعــت تويتر منذ ظهــوره األول كمنصة تواصل اجتماعــي حقيقية، خاصة 
بعــد أن تحــول للغة العربية، في تلك الســنوات كان معظم المنضمين إليه 
يشكلون جماعات من المثقفين والمهتمين والمتابعين الذين لديهم بالفعل 
مــا يقولونــه، ال يعني ذلك أن لديهم خططاً لتغييــر العالم، لكن يعني أنهم 
أنــاس جادون بدرجة واضحة، لم تظهر لديهــم أية ميول نحو الصراعات أو 

التكفير والتخوين والوقاحة على اآلخرين والجرأة المبالغ فيها.
كان التويتريون األوائل منهم من يكتب الشــعر، ومن يكتب في السياســة، 
ومن يقدم ســهرات أدبية مسائية جميلة، وهنا أعترف بأن أول إطاللتي في 
هــذا الفضاء كانــت متفائلة جداً عبر تكوين مجموعة قراءة بســيطة لعرض 
كتاب كل أســبوع، قبل أن يعلو صراخ من هنا، وشــتائم من هناك، ويتحول 

تويتر في معظمه إلى ساحة احتراب وصراعات. 
 لم يكن تويتر أو لم يترك ليكون موقع تواصل اجتماعي فقط، وال أريد أن 
أذهــب بعيداً ألقول بأنه لم يخترع ليكون كذلك، فهذا تفكير ال أحبذه، ألنه 
تفكيــر تدميري وهدام، لكن لنتفق بــأن كل مواقع التواصل قد تم اختراقها 
من قبل أجهزة وجماعات وتنظيمات متباينة األهداف، وأنه قد تم توظيفها 

واستغاللها لغايات مختلفة، والسيئ منها أكثر من الفعال والمفيد.
الفــارق بيــن اإلعــالم التقليدي وتويتر هــو أن تويتر وأشــباهه حمل صفة 
(اإلعــالم االجتماعــي) أو إعالم كل مواطن، وأصبح بإمكان كل إنســان على 
وجه األرض يملك اتصاالً بالشــبكة وجهاز هاتف ذكي أن يكون لديه جريدة 
ومحطــة تلفزيون وقناة علــى اليوتيوب ومنصات ترويج أفــكاره وكتبه أو 
بضاعتــه، ودكان بضائعــه المقلــدة والمخبــوزات التي يعدهــا في مطبخه 

ويبيعها، وأيضاً لوثاته وخزعبالته وانحرافاته. 
لقــد أتاحــت مواقع التواصــل حرية الــرأي واالنفتاح على اآلخــر واإلفادة 
واالســتفادة، كمــا أتاحت فكــرة عالمية االنحرافات، واالســتغالل البشــع 

والمقيت وهذا ما ال توفره وسائل اإلعالم التقليدية!
اآلن لمــاذا يتهافت من ليس لديه شــيء ليقولــه أو يكتبه على التواجد في 
تويتر؟ خاصة وأن هناك من ال يكتب شــيئاً على اإلطالق، أظن أن هؤالء إما 
أنهم يريدون االســتفادة بشــكل بســيط، أو متلصصون وإما فضوليون، وإما 
أنهم يقومون بمهمة رسمية وقد يتبعون المثل القائل (حشر مع الناس عيد)، 
وإما أنهم يرون بأن تويتر صدقة التكنولوجيا وهم كغيرهم من مســتحقيها. 
المهم أننا في عالمنا العربي لم نحسن استغالل مواقع التواصل كما ينبغي.

أقامت بلــدة ســاراندا في ألبانيــا تمثاالً 
فــي  الديمقراطيــة  للمرشــحة  برونزيــاً 
هيالري  األميركية  الرئاســية  االنتخابــات 
كلينتون تقديــراً لها علــى تأييدها قضايا 
ألبانيــة. وألبانيــا مــن حلفــاء الواليــات 
المتحدة ولها تاريخ في االحتفاء بالرؤساء 
األميركييــن. ويوجــد فــي ألبانيــا تمثال 
للرئيس األميركي الراحل وودرو ويلسون 

لرعايته للدولة األلبانية الناشئة، وغيره. 
وقالت فلوريانا كوكا رئيسة مدينة ساراندا 
أمام حشــد صغير من الناس «هذا التمثال 
فــي أهم منطقــة عامة عندنــا تعبير عن 
امتناننا للشعب والحكومة األميركيين من 

خالل الســيدة كلينتون لما فعلوه للشعب 
والدولة األلبانيين».

وقالــت كــوكا وهــي أول ســيدة ترأس 
ساراندا إن التمثال يكرم كلينتون مرشحة 
الحــزب الديمقراطي النتخابات الرئاســة 
األميركيــة بوصفها نموذجاً للمرأة العاملة 
بالسياســة. وقال النحــات إدريس باالني 
إن فكرة التمثــال خطرت له عندما قالت 
كلينتــون للبرلمان األلبانــي في 2012 أن 
ألبانيا والواليات المتحدة قاما معاً بإحياء 
الواقعة بمنطقة  للدولــة  المئوية  الذكرى 
البلقــان وســيظالن صديقيــن لمئــة عام 
ساراندا - رويترز أخرى.  

نظمت المجموعة الحضرية في العاصمة 
الموريتانيــة نواكشــوط، أول من أمس، 
حفل تكريم إلطالق اسم المغفور له بإذن 
الله، الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، 
طيب الله ثراه، على أهم وأكبر شــوارع 
العاصمة نواكشــوط، وهو الشــارع الذي 
الجديد  الدولي  بالمطــار  العاصمة  يربط 
الذي تم تشغيله قبل عدة أيام، استعداداً 

الستضافة القمة العربية المرتقبة.
وقد أشــرف وزير الداخلية والالمركزية، 

أحمــدو ولد عبدالله، على افتتاح شــارع 
الشــيخ زايد والذي يربط قلب العاصمة 
بمطار أم التونســي الدولــي. وأوضحت 
أماتــي بنت حمــادي، رئيســة مجموعة 
نواكشــوط الحضرية، أن هذه المناســبة 
تحظى بداللة خاصة ضمن سياقها الزماني 
في بحر العشــر األواخر من شهر رمضان 
الكريم الذي ودعنا فيه المغفور له ســنة 
2004، بعــد أن تربع على كرســي الكرم 
اإلنســاني وتــرك تاريخــا حافــالً بالجود 

والعطــاء والبــذل دون تمييز بين قريب 
أو بعيد؛ مما جعله رائد العمل اإلنســاني 
وملهم أجيال العمل الخيري، وجعل دولة 
اإلمارات دوحة إنسانية للعطاء والسخاء 
والتضامــن. وأضافــت أن ذكــرى الفقيد 
ستبقى راسخة، وذلك بقدر ما قدم لوطنه 
وأمته واإلنسانية جمعاء، وبقدر ما أرسى 

من ثقافة راسخة للتعاون الدولي.
بدوره أوضح عيســى عبدالله مسعود 
الكلباني، ســفير الدولة في نواكشوط، 

الموريتانيــة  الحكومــة  مبــادرة  أن 
الشــقيقة بإطــالق اســم المغفور له 
بإذن الله الشــيخ زايد بن ســلطان آل 
نهيان، على أحد الشــوارع الرئيســية، 
خطــوة تذكــر فتشــكر، وأن تزامــن 
هــذه الخطــوة مــع ذكــرى رحيــل 
المغفــور لــه، يجعلها بمثابــة تخليد 
لهــذه الذكرى ويعطيهــا قيمة إضافية 
 كبيــرة، كمــا تجســد عمــق األخــوة 
نواكشوط - البيان والصداقة.  

قــال قاتــل مســتأجر ســابق لــدى عصابــة 
المخــدرات «ميديلين»، أول مــن أمس، إنه 
يرغب في الترشح لمجلس الشيوخ الكولومبي 
وينخرط في السياسة على غرار مقاتلي حركة 
القوات المسلحة الثورية «فارك» الذين سيتم 
تســريحهم قريباً.  وقال جون جايرو «بوباي» 
فيالســكيز إلذاعة «دبليو راديو» الكولومبية 
إنــه إذا كان لقائد «فارك» رودريجو لوندونو 
الحق في مقعــد بالبرلمان، فإنه له مثل هذا 
الحــق أيضا.  وأضاف: «لقــد أمضيت عمري 
في السجن»، وكانت «فارك» قد اتفقت على 
وقــف إطالق النار مع الحكومــة الكولومبية 
فــي 23  يونيو لتنهــي بذلك عقودا من إراقة 
الدمــاء ويتوقــع أن تبرم معاهدة ســالم مع 

الحكومة الشهر المقبل إلنهاء الحرب األهلية 
في البالد. يذكر أن فيالسكيز اعترف بالتورط 
فــي 300 عملية قتل على األقــل وتفجيرات 
أسفرت عن مقتل اآلالف .    بوجوتا - د ب أ

■■■

■■■

(23 ق هـ - 40 هـ)
■ مصلون يؤدون الصالة أمس في أحد مساجد مدينة بيشاور الباكستانية، في آخر يوم جمعة من أيام شهر رمضان المبارك، وما 

فاضت به من رحمة وطاعة آنست األرواح والقلوب  |  إي بي إيه

ذكــرت إدارة الطيران والفضاء األميركية «ناســا»، أول 
مــن أمــس، أن التموجــات التي وجدت علــى الكثبان 

الرملية في المريخ 
كانــت أكبــر كثيراً من تلك التــي توجد في األرض، 
مما يكشــف عــن أن الغالف الجــوي للكوكب األحمر 
بــات أكثر رقة مما كان عليه ذات مرة، وخصائص تلك 

التغيرات.
واكتشــف المســبار كيريوســيتي الموجود على 
سطح المريخ منذ أربعة أعوام تقريباً، هذه الكثبان 
المعروفــة باســم «كثبــان باجنولد» علــى الطرف 
الشــمالي الغربي لجبل شارب في المريخ قبل ستة 
أشــهر، لتصبح أول دراســة على اإلطالق عن كثبان 

الرمال النشطة بعيدا عن األرض.
وكشــف علمــاء «ناســا» الذيــن يدرســون بيانات 
كيريوســيتي عــن أن التموجات على الكثبــان الرملية 
علــى كوكب المريخ فــي العديد من الحــاالت كانت 
أكبر كثيراً من تلك الموجودة على األرض، ويحتمل أن 
يكون ذلك نتيجة للغــالف الجوي األكثر رقة للكوكب 

األحمر.
 كما وجد المسبار كذلك تموجات صغيرة محفوظة 
على حجر رملي يعود إلى أكثر من ثالثة مليارات عام 
تقترب في حجمها من تلك التي عثر عليها على األرض. 
وتشــير هذه األدلة إلى أن المريخ كان له غالف جوي 

أكثر سمكاً وفقد منذ ذلك الحين. واشنطن - د ب أ

ذكر التلفزيون الرســمي في بلغاريا أمس، 
أنه تم العثور على أنقاض مستوطنة أثرية 
تشــير التقارير إلى أنها تعود لثمانية آالف 
عــام مضت بالعاصمة صوفيــا. وقال عالم 
االثار فاسيل نيكولوف «إنها ظاهرة ثقافية 

لها أهمية لعموم أوروبا».
ويبلغ ارتفاع اثنين من منازل المســتوطنة 
أكثر مــن 20 متراً، وهو أطــول بناء أثري 
يعــود لفترة العصر الحجري الحديث، يتم 

العثور عليه حتى اآلن في أوروبا.
ويقــع موقــع الحفريــات فــي الضواحي 
الشــرقية لصوفيــا فــي منطقــة ســالتينا 
السكنية.     صوفيا - د ب أ

أعلنت مؤسسة أوباما التي تخطط إلنشاء 
مكتبــة الرئيس األميركي باراك أوباما أنها 
المعمارية  للهندســة  اختــارت شــركتين 
لتصميم المكتبة في ساوث سايد بشيكاغو 
والمقــرر بناؤهــا بعد رحيــل أوباما عن 

منصبه في يناير 2017.
وقــال مارتــي نيســبيت رئيس مؤسســة 
أوباما إن شــركة «تود وليامز بيلي تشين 
أركيتكتس بارتنرز» من نيويورك ســتقود 
فريق تصميــم مركز أوباما الرئاســي مع 
«إنتــر أكتــف ديزايــن أركيتكتــس» من 

شيكاغو.
وأضــاف نيســبيت - وهو صديــق قديم 
ألوبامــا - فــي مؤتمــر عبــر الهاتف مع 

الصحفيين إنه ال توجد بعد فكرة للتصميم 
أو تقديــر للتكلفــة أو حتــى موقع نهائي 

للمكتبة الرئاسية.
وتأمل المؤسسة افتتاح مركز أوباما الذي 
ســيضم متحفاً وأرشــيفاً بعد نحو خمسة 
أعــوام من مغادرته منصبه. ومن المتوقع 
بنــاء المركــز إما في واشــنطن بــارك أو 
جاكسون بارك بالقرب من الحرم الرئيسي 

لجامعة شيكاغو.
أوبامــا  الرئيــس  أن  نيســبيت  وأضــاف 
وزوجتــه الســيدة األولى ميشــيل اختارا 
الشــركتين بعد اجتماع مع ســبع شركات 
تم ترشــيحها من قائمة شملت 144 عرضاً 
واشنطن - رويترز مبدئياً.  
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