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عقــد فريــق العمل اإلماراتي البريطاني اجتماعــه الـ 13 في لندن أول 
من أمس، برئاســة معالي الدكتور أنور بــن محمد قرقاش وزير الدولة 
للشؤون الخارجية، وتوباياس إلوود وزير شؤون الشرق األوسط وشمال 
أفريقيــا فــي وزارة الخارجيــة البريطانية. وصدر في ختــام االجتماع 
بيان أكد «أهمية التعاون المســتمر حول التحديات السياسية واألمنية 
الرئيســية التي تواجه العالم اليوم»، ورحب الوزيران بالتنســيق القوي 
بين بلديهما ضمن التحالــف الدولي، والعمل معاً للقضاء على التهديد 
الذي يشــكله تنظيم داعش، حيث تترأس اإلمارات والمملكة المتحدة 

معاً إلــى جانب الواليات المتحــدة األميركية مجموعة 
العمل الخاصة باالتصاالت االستراتيجية.    لندن - وام

واصــل الجيش المصري ضرباتــه أوكار اإلرهابيين، إذ قتل 10 من 
عناصر تنظيم بيت المقدس في سيناء، وأصيب 14 آخرون بجروح 
فــي قصف جــوي للجيش المصري اســتهدف معاقل الجماعة في 

منطقة الشيخ زويد. 
فــي ســياق آخر، ذكرت تقاريــر إعالمية إســرائيلية أن الطيران 
الحربــي اإلســرائيلي يواجه تحدياً جديداً من مصر بعد تســلمها 
شــحنة من المنظومة الصاروخية سطح - جو المتقدمة الروسية 
«إس ـ 300»، مــا يعــد أول نشــر لهــذه المنظومة في الشــرق 
األوســط وفي بلد يشــارك حدوداً مع إسرائيل. وذكرت التقارير 
أن مــن المرجح أن يكون الجيش المصري بدأ بالفعل في نشــر 

البطاريــات المضادة للطائــرات بعيدة المدى في 
جميع أرجاء البالد.   عواصم - البيان والوكاالت

تحدثت تقارير إعالمية إسرائيلية أمس عن مبادرة سالم وشيكة يستعد 
الرئيس األميركي باراك أوباما إلطالقها، بعد أن تتضح تشكيلة الحكومة 
الجديدة في إسرائيل مع انتهاء االنتخابات المزمع تنظيمها 17 الجاري.

وقال مســؤول كبير في البيت األبيض إن أوباما يعتزم اســتغالل الفترة 
المتبقية لديه في منصب الرئيس لدفع المبادرة الجديدة إذ إن التدهور 
الحاصــل في األوضاع يقلق اإلدارة األميركية التي تخشــى اندالع أزمة 
جديدة في المنطقة. وأضاف المســؤول، في تصريحات أوردتها اإلذاعة 
اإلســرائيلية، أن من بين األفكار التي تجري حالياً دراســتها طرح رؤية 
جديــدة ومحدثة لحل النــزاع أو تمرير قرار جديــد في مجلس األمن 
الدولي سيســتند إلى وثيقة اإلطار التــي كان وزير الخارجية األميركي 

جون كيري يعتزم طرحها على الطرفين قبل عام.
ميدانياً، أصيب ســبعة إسرائيليين بينهم ســت شرطيات بجروح عندما 
صدم الشــاب المقدسي محمد محمود الســاليمة بسيارته اإلسرائيليين 
الذيــن كانوا ينتظرون في محطة للقطــار في القدس المحتلة. وذكرت 
اإلذاعــة اإلســرائيلية أن قائد الســيارة أصيب بجروح خطيــرة بنيران 
أفــراد الشــرطة، بعد أن حاول الخــروج من ســيارته وطعن عدد من 
المارة بســكين. وقال الناطق باســم شــرطة االحتالل ميكي روزينفيلد 
إن المهاجم أشــهر سكيناً ولكنه لم يستخدمها، مضيفاً انه محتجز اآلن.   
وأفاد مركز أســرى فلسطين للدراسات أن وحدات خاصة تابعة لجيش 
االحتالل اإلســرائيلي يرافقها العشــرات من شــرطة السجون اقتحمت 

أمس، (قســم 16) في ســجن عوفر العسكري غرب رام 
الله وقامت بإجراء حملة تفتيش واسعة في القسم.

أعلــن الزعيم القبلي في جنوب اليمن عبدالمجيد بن فريد العولقي 
تكثيف التواصل مع كل قبائل الجنوب من أجل تشكيل حلف شامل 
لهذه القبائل. وتعّهد العولقي الذي أعلنت قبيلته تجهيز ألف مقاتل 
لصد أي عدوان للحوثيين على الجنوب، ببذل كل ما في وسعه لكي 
يجعل من دعوة تشكيل حلف لكل قبائل الجنوب واقعاً في القريب 
العاجــل. وأضاف: «نحن وضعنا اآلن اللبنة األولى لتشــكيل الحلف 
بالتواصــل مع قبائل الجنــوب لتأييد الدعوة وبعــد اكتمال التأييد 
سنشــرع في إعداد وثائق الحلــف واإلعداد للقاء الموســع لقبائل 

الجنوب إلعالن الحلف». إلى ذلك، دعت القوى الثورية اليمنية إلى 
التظاهر في صنعاء اليوم الســبت للتنديد باالنقالب الحوثي ودعماً 
لشــرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، فيما شــهدت محافظة إب 

أمس تظاهرة حاشدة ضمت عشرات اآلالف.
وواصــل عشــرات اآلالف مــن ســكان مدينة إب وســط اليمن 
انتفاضتهم الرافضة لالنقالب الحوثي والداعمة لشرعية هادي للشهر 

الثاني على التوالي.
وقال شــهود عيان إن عشــرات اآلالف احتشــدوا أمــام المبنى 

اإلداري لمحافظــة إب، رافضين االنقالب الذي نفذه 
الحوثيون في صنعاء. 
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بدأت أمس في تركيا محاكمة فتى لم يتجاوز 
16 عاماً، متهم بإهانــة الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان، ومن المحتمل أن يواجه الفتى 
عقوبة بالسجن. وذكرت وكالة أنباء «دوغان» 
التركيــة أن القضية تأجلت حتــى الثالث من 
أبريل بعد جلسة استماع مقتضبة استمرت 15 
دقيقــة في إقليم كونيا وســط البالد. واعتقل 
محمد أمين التونسي في ديسمبر في مدرسته 
بعدما تردد أنه اتهم أردوغان بالفساد. وتأتي 
قضيته عقب قضية ميرفي بويوكساراك وهي 
ملكة جمــال تركيا الســابقة التــي يمكن أن 
تسجن لما يصل لعامين بعدما نشرت قصيدة 
ســاخرة علــى مواقــع التواصــل االجتماعي. 
وبويوكســاراك واحــدة من العشــرات الذين 
يواجهون صراعاً قضائياً بشأن تصريحات تنتقد 

الرئيس ومسؤولين بارزين. 
ويقــول منتقدو الحكومــة إن أردوغان أصبح 
ســلطوياً ومتمادياً على نحــو متزايد في قمع 
المعارضة.        اسطنبول- د.ب.أ

شارك عشرات األشخاص في تجمع للتزلج على الثلوج 
في ساحة الكونغرس األميركي متجاهلين حظراً فرضته 
الشرطة على التزلج في الموقع الذي يوجد به المبنى 
الشهير بقبته البيضاء. وأبلغت أميركية اإلعالميين بعد 
أن تزلجــت: «نحن هنا للتزلــج من أجل أميركا». وتم 

حظر التزلج في ســاحة مبنى الكونغرس ألسباب أمنية 
منذ هجمات 11 سبتمبر 2001 في الواليات المتحدة، 
وأكــدت شــرطة المبنــى أخيــراً أنها ســتنفذ الحظر. 
واقترب ضابط شــرطة من متزلــج وأبلغه أن «التزلج 
ممنوع في ساحة الكونغرس العتبارات تتعلق بالحفاظ 
على األرواح والســالمة واإلضــرار بالممتلكات». لكن 

الشرطة لم تتدخل لوقف المتزلجين.

شــديد  ســجناً  األشــخاص  آالف  اقتحــم 
الحراســة فــي الهند وأخرجــوا متهماً في 

جريمة اغتصاب وقتلوه.
واضطــرت الشــرطة أمام هذه الحشــود 
الكبيــرة إلى فرض حظر تجول الســتعادة 

النظام.
وهاجمت الحشود السجن الواقع في والية 
ناجاالند شــمال شــرقي البــالد في وقت 

متأخر الليلة قبل الماضية.
 وتــم اقتياد المتهم البالــغ من العمر 35 
عامــاً وهو رجــل أعمال وجــره عارياً في 

الشوارع وضرب حتى الموت. 
وقال رئيس وزراء الوالية تي. ار. زيليانج: 
«تغلبــت الحشــود على أفــراد األمن في 
السجن» فيما قتل شخص وأصيب آخرون 
حينما أطلقت الشرطة النار على الحشود. 
وتشيع جرائم العنف ضد المرأة في الهند، 
حيث يتــم اإلبالغ عن حادث اغتصاب كل 
21 دقيقة في المتوسط. نيودلهي ـ رويترز

واصــل تنظيــم داعش إرهابه ضــد تاريخ العراق وآثــاره إذ دمر 
التنظيــم أمس مدينة نمرود اآلشــورية األثريــة في الموصل بعد 
نهبهــا في أحــدث هجوم على واحــد من أعظم الكنــوز األثرية 
والثقافيــة في العالم يرجع تاريخه لثالثــة آالف عام، ويقع على 

ضفاف نهر دجلة. 
وذكرت مصادر في نينوى أن اإلرهابيين نهبوا ما بها من أشياء 
قيمــة، ثم بدأوا يســوون الموقع بــاألرض بالجرافات، مؤكدة أن 
التدمير كان شامًال وطال تماثيل وأسواراً وقلعة. واعتبرت منظمة 
األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) عملية التدمير 

«جريمة حرب».
ميدانيــاً، طردت القوات العراقيــة التنظيم من قضاء الدور في 
محافظــة صالح الدين لتقترب أكثر فأكثــر صوب مدينة تكريت. 
وتوقعت مصادر أمنية اقتحام الجيش ناحية العلم شرقي المدينة 

اليوم. 
في ســوريا أكمل األكراد تحرير كامل ريف مدينة عين العرب 
مــن التنظيــم اإلرهابي. وفّجر التنظيم الجســر الواقــع على نهر 
الفــرات الذي يربط بين بلدة الشــيوخ فوقانــي وطريق جرابلس 
- منبــج فــي الضفة الغربية لنهر الفرات، تحســباً لمطاردتهم من 
قبــل وحدات الحماية الكردية والكتائب المســاندة لها، وتحولت 

االشــتباكات علــى ضفتي نهــر الفرات إلــى تبادل 
إلطالق النار بوساطة القناصة والرشاشات الثقيلة.
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 وافــق المجلــس الوطني االتحــادي على «44» 
مشــروع قانون على مدى «58» جلســة عقدها 
خالل الفصل التشــريعي الخامس عشر الذي بدأ 

بتاريخ 15 نوفمبر 2011 .
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 فــي ظل اهتمام الدولة بقطاع الصحة على جميع المســتويات تؤمن مهرة محمد بن 
صــراي مديرة اإلعــالم والتثقيف الصحي بالمنطقة الطبية في رأس الخيمة بأن رســم 
البسمة على وجوه المرضى وكبار السن والتخفيف عنهم وتعريف الناس بطرق الوقاية 
مــن األمراض هي مهمة إنســانية قبل أن تكون وظيفــة يتقاضى عليها المرء أجراً، في 
الوقت نفسه تحتاج لمن يمتلك النفس الطويل والقدرة على مواصلة العمل والجهد. 

 نظمــت هيئة كهربــاء ومياه دبي ورشــة عمل للتعريف بمســابقة خبير 
التطبيقــات، التي أطلقتهــا لطلبة الجامعات في الدولــة، لتصميم وتطوير 
تطبيــق ترفيهــي، يســتهدف األفراد من ســن الســابعة فما فــوق، وذلك 
للمساهمة في غرس القيم البيئية تماشياً مع االستراتيجية الوطنية لالبتكار، 
التي أطلقها صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.  
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الصحيــة  للعلــوم  فاطمــة  كليــة  تشــارك 
وبرنامج «حكمة» المعني بالتثقيف الصحي 
فــي فعاليــات مهرجــان «الصحــة واللياقة 
2015»، الذي ينظمه مركز أبوظبي للتعليم 
والتدريــب التقني والمهنــي في الفترة من 

15 فبراير وحتى 13 مارس الجاري.
وتقدم الكلية وبرنامج «حكمة» خبراتهم 
للجمهــور عبر حمالت التوعيــة، التي تنفذ 
على مــدار ثمانية أيام في مراكز التســوق 
بأبوظبي والعين، كونها واحدة من الفعاليات 
المصاحبــة للمهرجــان اســتعداداً للحــدث 
الرئيــس، الذي يقام فــي الفترة من 11 إلى 
13 مــارس الجاري بمركــز أبوظبي الوطني 
للمعــارض، بمشــاركة 64 مؤسســة محلية 
وعالميــة متخصصة في المجــاالت الصحية 
وبالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم 
وبدعــم متميــز من شــركة االســتثمارات 
البترولية الدولية (آيبيك) الراعي الرســمي 

للمهرجان.

وغطــت حمــالت التوعيــة مراكز تســوق 
عــدة، شــملت كًال مــن دلما مــول، وياس 
مول بأبوظبــي، والبوادي مــول في العين، 
وتســتمر علــى مــدار ثمانيــة أيــام يتــم 
خاللهــا تقديم أنشــطة مجانيــة على أيادي 
خبرات طبية متميزة فــي التوعية الصحية، 
وكذلك مشــاركة فاعلة من طالبات برنامج 
«حكمة» المعنــي بالتربية والعناية الصحية 
والتثقيف الصحي، وتقــدم للجمهور الكثير 
مــن المعرفــة والنصائــح، التي تعــزز من 
الممارســات الصحية في حياتهــم اليومية، 
فــي إطار فعاليات يســودها جو من المرح 
والمتعة أعــدت خصيصاً لتناســب مختلف 
الفئات العمرية واألســر عامة، حيث تطرح 
الحملة أنشــطة عدة منها اختبارات الليونة 
واإلســعافات األوليــة والوقايــة من مرض 
الســكري، وإرشــادات التغذيــة الصحيــة، 

وألعاب قياس التوتر، وإرشادات حول نظافة 
األيــدي والطفولة واألمومــة والتعامل مع 
حــاالت الربــو، إضافة إلــى التوعية بمضار 

التدخين وغيرها.

وفــي هــذا الصــدد أكــد المهنــدس علــي 
المرزوقــي رئيس مهــارات اإلمارات بمركز 
أبوظبــي للتعليم التقني، أن مهرجان الصحة 
واللياقــة 2015 يدخل عامه الرابع بنجاحات 
متواصلــة في ظــل الدعم والرعايــة، الذي 
يحظــى بها منــذ انطالقتــه من قبل ســمو 
الشــيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس األعلى 
لمؤسســة التنمية األســرية رئيســة االتحاد 
النســائي العام، مستعرضاً التطور على مدار 

الســنوات األربــع الماضية، حيــث انطلقت 
الدورة األولى بفعاليات على مدار اليومين، 
وفــي الدورة الثانية امتــدت إلى ثالثة أيام، 
وفي العام الماضي بلغت عشرة أيام، لتصل 
إلى شــهر كامل هــذا العام، مشــيراً إلى أن 
المهرجــان يركــز هــذا العام علــى التوعية 
بمرض الســكري ويقام تحت شعار «لنواصل 
الحركة ضد داء السكري» ويشارك فيه نخبة 
مــن الخبراء، ومســؤولي المراكــز الصحية، 
والرياضيــة، والمتخصصيــن، لتمكيــن أبناء 
المجتمع من ممارســة حيــاة صحية وآمنة، 
ونشــر الوعي الصحي بينهم في إطار مفعم 
بالمرح، بما يســاعد في صناعة ثقافة صحية 
جديدة، تتوافق مع متطلبات النمو الصناعي 
واالقتصــادي بالدولــة، وهو ما يســعى إليه 

المركز من خالل تنظيم هذا المهرجان، الذي 
يفتح أبوابــه بالمجان لكل أبنــاء المجتمع، 
مثمناً الدعم الذي تقدمه «آيبيك» للمهرجان.

وأوضــح المرزوقــي أن الحــدث الرئيــس 
للمهرجان ســيقام فــي الفترة من 11 وحتى 
13 مارس الجــاري بمركــز أبوظبي الدولي 
للمعــارض، الــذي تشــارك فيــه (64) جهة 
حكوميــة وخاصــة تقدم أنشــطة وفعاليات 
صحيــة وتوعيــة لمختلف شــرائح المجتمع 
وأبرزها تقديم 20 ســاعة من عروض الطبخ 
المباشــر لتعريف األمهــات بالطبخ الصحي، 
و(25) ساعة من العروض المسرحية الصحية 
الترفيهية لمختلف الجهات المشاركة، إضافة 

إلى تواصل أنشطة الفحوص الطبية المختلفة، 
التــي تقدم على مدار أيــام المهرجان عامة، 
التي وصلت إلى أكثر من 3 آالف فحص طبي 

مجاني وبرامج اإلسعافات األولية وغيرها.

وأضــاف المرزوقي، إن المركز بدأ من 15 
فبرايــر الماضي بإقامــة فعاليات تمهيدية 
وتعريفية للمهرجان في كل إمارات الدولة 
وبالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليم، 
التي تفاعلت معها أكثر من 300 مدرســة، 
إضافة إلى العديد من العائالت، بما يحقق 
المتعلقة  للحدث  االســتراتيجية  األهداف 
بصناعــة أجيــال جديــدة تتمتــع بأنماط 
متميــزة صحيــاً ورياضيــاً، وأن الفعاليات 

المستمرة على مدار األيام الحالية تتضمن 
حمالت التوعية في المراكز التجارية التي 
انطلقــت من أول مارس وتســتمر حتى 8 
من الشــهر ذاته، وفي 9 الشهر ذاته سيتم 
تنظيم فعالية المشــي لنشــر الوعي حول 
مرض السكري، التي ستقام على الكورنيش 
في مختلف إمارات الدولة، وفي 10 مارس 
تقام أمســية ركــوب الدراجــات الهوائية 
فــي حلبة مرســى ياس، ودعــا المرزوقي 
كل الجمهــور من طلبة وأوليــاء أمورهم 
بمختلــف األعمــار والفئــات للمشــاركة 
والتفاعل مع الفعاليات الصحية والتوعية، 
والحرص على االستفادة القصوى من هذا 
الحــدث المهم، الــذي تقام كل أنشــطته 

بالمجان للجمهور.

كشفت مريم الشحي رئيس قسم المنافسات 
والتحكيــم في جائزة حمدان بن راشــد آل 
مكتــوم لــألداء التعليمي المتميــز، عن أن 
الجائــزة انتهــت مــن المرحلــة الثانية من 
التحكيــم المركــزي لألعمــال الحائزة على 
نســب التميز في المرحلة األولى من أعمال 
الدورة السابعة عشرة في كلية التقنية العليا 
للطالب، ومن المقرر أن يعتمد مجلس أمناء 
الجائزة أســماء الفائزين في الدورة الحالية 
فــي 18 مارس الجــاري، وتكريمهم في يوم 

22 أبريل المقبل.
وأوضحــت أن المرحلــة الثانية تضمنت 
المقابــالت  الشــخصية للطلبة المرشــحين 
والزيارات الميدانية لمرشــحي بقية الفئات 

التــي يتحدد على أساســها اعتمــاد درجات 
التميز التي ســبق أن حصل عليها الطالب أو 
تعديلها حسب عملية التقييم، ومن ثم يحدد 

الفائزون، وترتيب مراكزهم.
وأضافت الشحي، أنه فور انتهاء المرحلة 
األول مــن التحكيــم المركــزي والتي كانت 
نظرية أجرت اللجــان التحكيمية المقابالت 
الشــخصية للمشــاركين فــي فئــة الطالب 
المتميــز، للوقوف على صحة ما أوردوه في 
طلب الترشــيح، كما تمت زيارة المشاركين 
فــي باقيــة الفئــات، كل في ميدانه، ســواء 
فئــة المعلم المتميز أو المدرســة المتميزة 
أو االختصاصــي االجتماعــي، أو غيرها من 

الفئات.

وأشــارت إلــى انه علــى الرغم مــن انتهاء 
المرحلة الثانية من التحكيم المركزي، إال أن 
عملية التحكيم لم تنتِه  بعد، إذ إنها مستمرة 
حتــى إعالن النتائج في 18 مــارس الجاري، 
موضحــة أن تحديد عــدد وحجم المرفقات 
واعتمــاد التوثيق اإللكتروني ســاهمت في  

تسهيل عملية التحكيم.
وأكــد محكمو الدورة الســابعة عشــرة 
للجائــزة، أن التــزام المعايير واالطالع على 
الملفات الفائزة الســابقة من أهم األسباب 
التي تؤدي إلى الظفر في الجائزة، مشــيرين 
إلى أن هناك طلبات لم ترتِق  إلى المستوى 
المطلوب، مما يستدعي أصحابها العمل على 

استكمال النواقص في الدورات المقبلة. 

تطلــق مؤسســة الجليلــة أولــى دوراتها 
التدريبية الموجهــة لعائالت األطفال من 
ذوي االحتياجــات الخاصــة طيف التوحد 
فــي رأس الخيمة اعتبــارا من 27 الجاري 
ولمدة 8 أســابيع ، علــى أن يعقب ذلك 
إطالق برنامج ثــان باللغة االنجليزية في 
الشارقة قبل بداية صيف هذا العام وذلك 

كجزء من برنامج «تآلف» التابع لها.
وقــال الدكتــور عبدالكريــم ســلطان 
العلمــاء، الرئيــس التنفيــذي لمؤسســة 
الجليلــة لـ« البيان » إن البرامج التدريبية 
تهــدف إلى تقديــم التدريب الالزم حول 
التي يتوجب علــى األهالي  الســلوكيات 
اتباعها بغية تعزيــز قدراتهم على تقديم 
حياة أفضل ألبنائهم، موضحا أن المؤسسة 

تســعى إلــى تدريــب 400 أم وأب مــن 
مختلف الجنسيات على مدى أربع سنوات 

كجزء من رعايتها لهذا البرنامج.

الوالديــن  تأهيــل  إلــى  وأضاف:نتطلــع 
ومســاعدتهم على تقديم العناية الالزمة 
ألبنائهــم الذيــن يعانون مــن اضطرابات 
وتشــمل  بالتعليــم،  متعلقــة  مختلفــة 
الســلوكية  المهــارات  مــن  مجموعــة 
االحترافيــة التي ســتتيح لألهالي إمكانية 
االســتجابة إلى احتياجــات أبنائهم بطرق 
أفضــل، موضحا أن منافع برنامج «تآلف» 
باتــت تطال عدداً أكبر من أهالي األطفال 
ذوي االحتياجــات الخاصة،ويعكس النمو 

الذي شــهده هذا البرنامــج النجاح الذي 
حققته المؤسسة في تطبيق رؤية صاحب 
الســمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء 
حاكــم دبي، رعاه اللــه، الذي قام بإطالق 
مؤسســة الجليلة، كي تغــدو منظمة غير 
ربحية عالمية، تســهم في تحسين جودة 
حياة الناس فــي دولة اإلمارات ومختلف 
أنحاء العالم،كما نفخر بدعم جهود قيادتنا 
الحكيمــة، بما يتماشــى مع التشــريعات 
التــي أصدرتهــا أخيراً، بخصــوص تمكين 
ذوي االحتياجات الخاصة، وتعزيز مستوى 

اندماجهم وتفاعلهم بالمجتمع المحلي.
وأشــار إلــى أن « تآلف» شــهدت اقباال 
غيــر متوقع من قبل أهالــي اطفال ذوي 

االحتياجــات الخاصة منذ اطالق البرنامج 
،مؤكدا أن المؤسسة ســتمضي قدماً نحو 
المتمثلة في تغيير  تحقيق اســتراتيجيتها 
حياة أكثر من 800 أب وأم، من خالل هذا 

البرنامج بحلول عام 2018.
وتابع:ان البرنامج بــات يغطي المزيد 
مــن االضطرابات خاصة مع النجاح الكبير 
الــذي حققه البرنامــج و اهتمام األهالي 
التــي يقدمها  المســاقات  المتنامــي في 
البرنامــج، مبينــا أن النتائــج الملموســة 
األهالــي،  وآراء  وانطباعــات  للبرنامــج 
قاعــدة جّيدة لألبحاث المســتقبلية التي 
ســيجريها نخبة من العلمــاء المختصين، 
عندما يدخل مركز أبحاث مؤسسة الجليلة 

حّيز العمل.



قدم ســمو الشــيخ نهيان بن زايــد آل نهيان 
رئيس مجلــس أمناء مؤسســة زايد لألعمال 
الخيرية واإلنســانية، واجب العزاء إلى هزاع 
سلطان الدرمكي في وفاة نجله محمد، وذلك 
بمنــزل العائلــة بأبوظبي. كما قــدم العزاء 

إلــى جانب ســموه معالي الشــيخ نهيان بن 
مبــارك آل نهيــان وزيــر الثقافة والشــباب 
وتنميــة المجتمــع، ومعالي الشــيخ حمدان 
بــن مبارك آل نهيــان وزير التعليــم العالي 
والبحث العلمي، والشــيخ نهيان بن حمدان 
بن محمــد آل نهيــان، واللــواء الركن طيار 
بحري الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل 

نهيان، والشــيخ خليفة بن سلطان بن حمدان 
آل نهيــان، والشــيخ محمــد بن ســلطان بن 
خليفة آل نهيان، وعدد من كبار المسؤولين. 
وأعرب ســموه عن صادق تعازيه ومواساته 
ألسرة وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير 
أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح 
جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ألقى الســفير عبيد سالم الزعابي المندوب 
الدائــم لدولة اإلمارات لدى األمم المتحدة 
والمنظمــات الدولية األخــرى في جنيف، 
كلمــة الدولة أمام مجلس حقوق اإلنســان، 
مؤكداً أن دولة اإلمارات تشــارك المفوض 
التــي  انشــغاالته  مــن  العديــد  الســامي 
عبــر عنها في تقريــره والمتعلقــة بقضايا 
التطرف بجميع أشــكاله بسب ظهور بعض 
األيديولوجيــات المتطرفــة التــي أصبحت 
تشــكل مصدر تهديد للمجتمع الدولي على 

اختالف دياناته وقيمه.
ورحب باالســتنتاجات التي توصل إليها 
المفــوض الســامي فيمــا يتعلــق بمواقفه 
المبدئيــة نحــو تعزيــز أهــداف التنميــة 
المســتدامة المحددة فــي دورة التخطيط 

الجديــدة الممتدة ألربع ســنوات «-2014
2017»، معبراً عن أمله في أن يولي مكتب 
المفوضية الســامية لحقوق اإلنســان عناية 

خاصة .
و تطرق  باســتياء إلى مواصلة االحتالل 
اإلسرائيلي لألراضي العربية المحتلة، داعياً 
إلــى التنفيذ العاجل لجميع قرارات مجلس 

حقوق اإلنسان.
وبالنسبة للوضع في اليمن اعتبر السفير 
الزعابــي أن تفاقــم األزمة في هــذا البلد 
الشقيق بلغ مستويات خطيرة غير مسبوقة 
تتطلب اتفاق جميع األطراف والعمل على 

استرجاع األمن واالستقرار.
وفيمــا يتعلــق باألحــداث الجاريــة في 
العــراق، دعــا إلــى مواصلة دعمــه لبعثة 
المفوضية الســامية والحرص على محاسبة 

مرتكبي الجرائم في حق الشعب العراقي.
كما دعا المجتمع الدولي إلى دعم جهود 
الحكومة الشرعية الليبية في مواجهة خطر 

الجماعات المتطرفة.  

 قــام فريــق مؤسســة خليفة بــن زايد آل 
نهيان لألعمال اإلنسانية وفي إطار المرحلة 
الثانيــة من برنامج المســاعدات الشــتوية 
لألســر التونسية المعوزة بتقديم مساعدات 
عينية إلى 200 أسرة محتاجة في بلدة برج 
العامري التابعة لوالية منوبة شــمال غربي 
العاصمــة تونس. وقال مصدر مســؤول في 
مؤسســة خليفة لألعمال اإلنسانية إن هذه 
المساعدات تأتي في إطار توجيهات صاحب 
الســمو الشــيخ خليفــة بن زايــد آل نهيان 
رئيــس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب 
الســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبــي نائب القائــد األعلى للقوات 
المســلحة. وذكــر أن فريق المؤسســة قام 
أول مــن أمس بالتعاون مع ســفارة الدولة 

فــي تونس بزيــارة والية منوبة التونســية 
واستقبله والي الوالية محمد رضا السعدي، 
الذي أشــاد بمبادرة مؤسسة خليفة بن زايد 

آل نهيــان لألعمــال اإلنســانية فــي تقديم 
مســاعدات لعائــالت معوزة فــي مواجهة 
موجة البرد والفيضانات التي شهدتها تونس.

حضــر ســمو الشــيخ محمــد بــن حمد 
بــن محمد الشــرقي ولي عهــد الفجيرة 
أول مــن أمــس االحتفال الســنوي الذي 
ينظمه النادي االجتماعي الهندي في دبا 

الفجيرة.

وأكــد ســمو ولــي عهــد الفجيــرة على 
العالقــات المتميزة التي تربط بين دولة 

اإلمارات وجمهورية الهند.

وأشــادت الجالية الهنديــة بما تحظى به 
فــي الدولة مــن رعاية وحســن معاملة، 

وفي ختام الحفل تســلم ســمو ولي عهد 
الفجيرة درعا تذكارية من النادي.

حضــر الحفــل  ســالم الزحمــي مديــر 
مكتب ســمو ولــي عهد الفجيــرة وعدد 
من المســؤولين ورجال األعمال والتجار 
الهنود في الدولــة وجمع غفير من أبناء 

الجالية الهندية.

أكــد معالي الشــيخ نهيان بــن مبارك آل 
نهيــان وزيــر الثقافــة والشــباب وتنمية 
المجتمع أن أبوظبي استطاعت تطوير أكثر 
نظــام طبي حديث في العالم بفضل قيادة 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل 
نهيــان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبي نائــب القائد األعلى للقوات 
المسلحة حيث ارتقى مستوى مستشفياتنا 

وعياداتنا للعالمية.
جــاء ذلك خــالل حضــور معاليه أمس 
االفتتاح الرسمي لمؤتمر ومعرض التأهيل 
العصبــي الذي يســتضيفه مركــز أبوظبي 
الوطنــي للمعــارض بمشــاركة نخبــة من 
الخبراء والمختصين المحليين والعالميين.

وأعرب معالي الشــيخ نهيان بن مبارك 
آل نهيــان عــن ســعادته بمشــاركة هــذا 
العــدد الكبيــر مــن الخبــراء الطبيين في 
المعرفة مرحبا  المعــرض الكتســاب  هذا 
بالمشاركين الذين يزورون أبوظبي ودولة 

اإلمارات.

وأوضح معاليه أن المؤتمر سيسلط الضوء 
على أهمية التبــادل والتعاون الدولي في 
تعزيز التعليم الطبي واألبحاث والعمل معاً 
عبر الحدود الدولية حيث تمثل مشــاركة 
هذا العــدد الكبير مــن المهنيين الطبيين 
قوة كبيرة من أجل الســالم والتفاهم في 

العالم.
واعتبــر معاليــه احتضــان ابوظبي لهذا 

المتنامية  للمكانة  انعكاســاً  المؤتمر يمثل 
إلمــارة أبوظبي باعتبارهــا عاصمة لدولة 
مصممة على أن تكون مفترق طرق للعالم 
تقدم فيها أفضل رعاية صحية في المنطقة 
والعالم حيث تعتبر دولة اإلمارات العربية 
المتحــدة ان تأثير الصحة حاســم في رفاه 
مواصلــة  الشــعوب وضــرورة  وازدهــار 
التعليــم في المجال الطبــي الذي يتطلب 

تطويرا اكثر من أي وقت مضى.
وقال معالي الشــيخ نهيان بن مبارك آل 
نهيان مخاطباً الخبراء الطبيين المشــاركين 
في المؤتمر: ان تخصصاتكم من بين األكثر 
التخصصــات تعقيداً فــي مهنة الطب ألنها 
تتطلب مهارات تقنيــة عالية وفهماً عميقاً 
لعمليــة الترميــم.. منوهــاً بتفانيهــم في 
التعلم واحترامهم للمعرفة وروح التراحم.

وأضاف معالي الشــيخ نهيان بن مبارك آل 
نهيان ان هذا المؤتمر يدعو جميع شــرائح 
المجتمــع للعمــل معــاً لتحســين الصحة 
العامــة للســكان وتقليــل عــدد المرضى 
الذيــن يحتاجــون إلى العــالج على األقل 
فيما يتعلق بالوقاية من السكتات الدماغية 
مشــدداً على ضرورة العمل بجد إلحداث 
تغييــرات فــي نمط حيــاة النــاس الذين 
يعيشــون ويعملــون في دولــة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة واعتماد وجبــات أكثر 
صحيــة اضافــة إلى التوقف عــن التدخين 

وزيادة النشاط البدني.
واعتبر معاليــه أن مثل هذه التغييرات 
لن تحدث بين عشــية وضحاها مشيراً إلى 
اهميــة ان يقــدر الذين تأثروا بســلبيات 

العادات غير الصحيــة تلك التغييرات نحو 
االفضــل في حياتهم مؤكــداً الحاجة دائما 
لتشخيص أفضل وعالجات أفضل وتقنيات 

أفضــل وهكذا هنــاك دائما شــيء جديد 
بالنسبة للتعلم.

وأعــرب معاليــه عــن تقديــره لتفاني 

الخبــراء الطبيين المشــاركين فــي التعلم 
مدى الحياة وإيمانهم في التحسن المستمر 
وإصرارهم على الكفاءة وتطبيق أخالقيات 
العمــل التــي ال تعــرف الكلل وقــال: ان 
عملكم في مجال إعــادة التأهيل العصبي 
يقــدم أمًال كبيــراً لمالييــن المرضى حول 
العالــم، وســيتم تعزيز إمكانــات عملكم 
بشــكل كبير عن طريق تعليم عامة الناس 
ومن خــالل التدريــب المناســب لألطباء 
ونشــر أحدث نتائج البحــوث ومن خالل 
تعزيز اســتراتيجيات الوقاية والتعاون بين 

الدول والمؤسسات.
وكان مركــز المعــارض قد شــهد امس 
عقــد ورشــة عمل حــول المؤتمــر تحت 
عنوان «المعايير الدولية لخدمات التأهيل 

الطبي».
 وفي وقت الحق استقبل معالي الشيخ 
نهيــان بــن مبــارك آل نهيان أمــس بول 
كيهو وزير الدولة في إدارة رئيس الوزراء 

اإليرلندي والوفد المرافق.
وتبادل معاليه مع الوزير كيهو الحديث 
حــول العالقــات بين البلدين التي تشــهد 
تنامياً في مختلف المجاالت.. مشــيداً في 
ذلك بالجهود التــي يبذلها مجلس األعمال 

اإليرلندي لتطوير هذه العالقات.
وكان معالــي الشــيخ نهيــان بن مبارك 
قــد ألقى أمــس في فنــدق روتانــا بارك 
الكلمة الرئيســة في مؤتمر رجال األعمال 
اإليرلنــدي وأكــد فيها اهميــة اجتماعهم 
مــع نظرائهــم اإلماراتيين لمــا فيه تطوير 
مجاالت االســتثمار والســياحة واالقتصاد 

والتجارة لمنفعة شعبي البلدين.
وقال الوزيــر كيهو في تصريــح لوكالة 

أنبــاء اإلمــارات «وام»: إن زيارته للدولة 
تشــمل حضور المهرجــان اإليرلندي الذي 
يستمر ثالثة أيام متضمنا استضافة أبوظبي 
للمــرة االولى للمباريــات الدولية الخاصة 
بـــ 57 فريقــاً مــن أبناء وبنــات الجاليات 

اإليرلندية في دول العالم.
وأقام معالي الشــيخ نهيــان بن مبارك 
آل نهيــان مأدبة غداء على شــرف الوزير 
اإليرلنــدي والوفد المرافق حضرها معالي 
الدكتور ســلطان بن أحمد ســلطان الجابر 
وزير دولة وباتريك هينيسي سفير ايرلندا 
لدى الدولة وعدد من المسؤولين السابقين 

وبعض أعيان البالد.

وفــي وقت آخــر زار أمس معالي الشــيخ 
نهيــان بن مبــارك آل نهيــان، معرض دبي 
العالمــي للقــوارب، وتجــّول فــي أرجــاء 
المعرض يرافقه ســعيد حارب، نائب رئيس 
نــادي دبــي للرياضــات البحريــة ورئيس 
مجلــس اإلدارة، واطلع معاليه على أحدث 
المالحــة  والقــوارب ومعــدات  اليخــوت 
البحريــة الترفيهيــة التي يضمهــا المعرض 
الممتــّد على مســاحة 85 ألــف متر مربع 
والمقــام في نادي دبــي الدولي للرياضات 
البحريــة بالميناء الســياحي بدبــي، والذي 
تشــارك فيــه أكثر من 800 شــركة وعالمة 
تجارية مــن 54 دولة، بينهــا مجموعة من 
أبرز الشــركات اإلماراتية المصنعة لليخوت 
والقوارب، ويبلغ عــدد القوارب واليخوت 
المعروضة هذا العام 430 قارباً ويختاً، تصل 
قيمتهــا إلــى مليار درهم، منهــا 45 إطالقاً 
جديداً على المستويين العالمي واإلقليمي.
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قدم ســمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان 
ممثل الحاكــم في المنطقــة الغربية أمس  
واجــب العزاء إلى أســرة الصايغ بأبوظبي 
في وفاة المغفــور له بإذن الله تعالى علي 
بن محمد بن عبدالله الصايغ عضو المجلس 
االستشــاري الوطني، وذلــك بمنزل العائلة 

بأبوظبي.
وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته 
ألســرة وذوي الفقيــد، داعيــاً اللــه العلي 
القديــر أن يتغمده بواســع رحمتــه، وأن 
يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه 
الصبر والسلوان.         أبوظبي - وام 

الوطنــي لألرصــاد الجوية  المركــز  توقــع 
والــزالزل أن يكــون الطقــس اليــوم غائماً 
جزئيــاً على بعض المناطــق، وتكون الرياح 
معتدلة إلى نشــطة الســرعة وقوية أحياناً 
على البحر خاصة صباحاً، مثيرة بعض الغبار 
المكشــوفة،  المناطق  واألتربة علــى بعض 
وتزداد الرطوبة النسبية على بعض المناطق 
في ســاعات الليل والصبــاح الباكر ويحتمل 
تشكل الضباب خاصة غرباً. والرياح شرقية - 
شــمالية شرقية بسرعة 20 - 35 كم / ساعة 
علــى اليابــس بوجه عــام، وتكون شــمالية 
غربية - شــمالية شرقية بسرعة 35 - 55 كم 
/ ساعة فوق البحر بوجه عام. أبوظبي - وام 

 تفقــدت بــارك كون هيــه رئيســة كوريا 
الجنوبيــة التي تــزور البالد حاليــا البارجة 
المشــاركة  الجنوبية  الكوريــة  العســكرية 
في الجهــود الدولية الراميــة إلى مكافحة 
القرصنــة بالبحر األحمر التي رســت صباح 

أمس على رصيف ميناء زايد في أبوظبي.
وألقــت كلمة لجنودها علــى ظهر البارجة 
الكوريــة الجنوبية «ديه جــو يونغ» والتي 
تزن 4.400 طن،وكان في اســتقبالها اللواء 
ركن بحري طيار الشــيخ ســعيد بن حمدان 
بــن محمــد آل نهيــان نائب قائــد القوات 

البحرية.
وغادرت بارك كون هيه البالد مســاء أمس 

حيــث كان في وداعها بمطار الرئاســة في 
أبوظبــي معالي الشــيخة لبنــى بنت خالد 
القاســمي وزيرة التنميــة والتعاون الدولي 
رئيســة بعثة الشــرف المرافقــة و عبدالله 
خلفــان مطر الرميثــي ســفير الدولة لدى 
كوريــا الجنوبية و كوون هاه ريونغ ســفير 
كوريا الجنوبية لدى الدولة . أبوظبي - وام 
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نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي ورشة عمل 
للتعريــف بمســابقة «خبيــر التطبيقات»، 
التي أطلقتها لطلبــة الجامعات في الدولة، 
لتصميم وتطوير تطبيق ترفيهي، يســتهدف 
األفراد من ســن الســابعة فما فوق، وذلك 
للمســاهمة في غرس القيم البيئية، وتعزيز 
ثقافة ترشــيد اســتهالك الطاقة والمياه في 
المجتمع ككل بطريقة سهلة وممتعة، وذلك 
تماشياً مع االســتراتيجية الوطنية لالبتكار، 
التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وأقيمت ورشة العمل في فندق «جراند 
حيــاة» بدبي، بحضــور مجموعة كبيرة من 
الطلبة مــن مختلف الجامعــات والكليات، 
إضافة إلى عدد من أعضاء هيئات التدريس، 
حيث تم خالل الورشــة التعريف بتفاصيل 
وشــروط المســابقة، التي أطلقتهــا الهيئة. 
وقــام فريق تقنيــة المعلومــات في هيئة 
كهربــاء ومياه دبي بالرد على استفســارات 
وأســئلة الطلبة، الذين أبدوا حماســاً كبيراً، 
للمشــاركة فــي المســابقة التــي تســعى 
الهيئة من خاللها إلى إشــراك فئة الشباب، 

لالســتفادة من أفكارهم اإلبداعية، وتعزيز 
روح المنافسة واالبتكار لديهم.

وبهذه المناســبة، قال سعيد محمد الطاير، 
العضــو المنتدب والرئيــس التنفيذي لهيئة 
كهربــاء ومياه دبي: «يقول صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتــوم نائب 
رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكم 
دبــي، رعاه الله، عندما تشــجع البيئة على 
اإلبــداع واالبتكار تنطلق طاقات الناس نحو 
آفاق جديــدة، وتتفتــق مواهبهم، ويصبح 
تحقيق أحالمهم وطموحاتهم ممكناً، ونحن 

فــي هيئة كهرباء وميــاه دبي ندرك أهمية 
دور الشــباب في دعم وتطبيــق مبادرات 
هادفة ترسخ التنمية المستدامة في الدولة. 
ونهــدف من خــالل هــذه المســابقة إلى 
تشــجيع طالب الجامعات إلطــالق العنان 
إلبداعاتهــم فــي مجال التطبيقــات الذكية 
،وتطوير تطبيق يشــجع األفــراد على تبني 
نمط حياة مستدام، من خالل ترسيخ مفهوم 
ترشــيد اســتهالك الطاقة والمياه، بأسلوب 

جديد ومشوق».

وأضــاف: «تتطلــع الهيئة للمســاهمة في 

رســم مالمح مســتقبل أفضل للجميع، عبر 
المشــاركة الفّعالة في تحقيق رؤية قيادتنا 
الرشــيدة لتحويل دبي إلى المدينة األذكى 
في العالم، ودعــم تنفيذ خطة دبي 2021، 
التــي تهدف إلى أن تكون دبي مدينة ذكية 
ومتكاملة ومتصلة، ومستدامة في مواردها 
للحفاظ على مــوارد الطاقــة الوطنية، بما 
يكفــل تخفيض بصمتنــا الكربونية وتحقيق 

مستقبل مستدام لألجيال المقبلة».
وقالت مــوزة إبراهيم األكرف، رئيســة 
قطــاع تقنيــة المعلومات باإلنابة: «تشــهد 
المســابقة الحالية استجابة قوية من طالب 

الجامعات في الدولة».

بــدأت هيئة الطــرق والمواصالت في دبي 
فــرض غرامــة ماليــة بقيمــة 100 درهم 
لكل شــخص غير مخصص لــه الجلوس في 
المســاحة الجديــدة المخصصــة لمقصورة 
النساء واألطفال في مترو دبي، والتي تأتي 
في إطار سعي الهيئة إلى توفير الخصوصية 
والراحة لرّكاب هذه الفئة من المقصورات، 

ومراعاة عادات وتقاليد المجتمع. 
وأوضــح محمــد المظرب مديــر إدارة 
تشغيل القطارات بمؤسســة القطارات في 
هيئة الطرق والمواصالت، أن الهيئة تسعى 
بشــكل مســتمر إلى تنفيذ مبادرات ُتسهم 
بشكل أساسي في تلبية احتياجات الجمهور 
ورغباتهــم، الفتاً إلى أن توســيع مقصورة 
النســاء واألطفال جاء بنــاًء على زيادة فئة 
رّكاب هــذه المقصــورة خــالل الســنوات 
الماضيــة، األمــر الــذي اســتلزم معه هذه 
التوسعة بشكل دائم منذ 15 فبراير الماضي 
من خالل حمــالت أطلقتهــا الهيئة لتوعية 
الــركاب بالميــزة الجديدة، بعــد أن كانت 
محصورة في الســابق علــى أوقات الذروة 
فقط كمرحلة تجريبية، حيث إن المســاحة 
النســاء  الجديــدة المخصصــة لمقصــورة 
واألطفــال تم زيادتها إلــى الضعف مقارنة 
بالمساحة الســابقة 15 مقعداً للجلوس وما 

يقارب 70 راكباً للوقوف. 

وأضاف، يشــهد مترو دبــي بخطيه األحمر 
واألخضــر إقبــاًال كبيــراً مــن الجمهور من 
مختلــف فئــات وشــرائح المجتمــع، إلى 
جانــب الزّوار الذين يحرصــون على ارتياد  
المترو واتخاذه وسيلة المواصالت األساسية 
لهم فــي تنقالتهم كونه يربــط أهم وأبرز 
المناطق التجارية والسكنية والترفيهية، لذا 
كان لزامــاً علينــا العمل علــى تحقيق رضا 
المتعاملين وخاصة من فئة النساء واألطفال 
ومنحهــم الخصوصيــة خــالل تنقلهــم في 
اإلمارة، بواسطة توسيع المساحة المخصصة 

لهم في المترو.

قامت جمعية الشــارقة الخيريــة بالتعاون 
مع مؤسســة برق اإلمارات اإلخبارية بعالج 
حــاالت مرضية بأكثر مــن 5 ماليين درهم 
حيــث بلغ عــدد الحاالت المســتفيدة من 
خدمة «برق الخير» اإلنســانية التي تنفذها 
الجمعية بالتعاون مع المؤسســة نحو 135 
حالــة مرضية وذلك منذ إطالق المشــروع 

عام 2012.
وأكد عبد الله سلطان بن خادم عضو مجلس 
إدارة جمعية الشــارقة الخيريــة ومديرها 
التنفيذي أن خدمة «برق الخير» اإلنســانية 
تهــدف إلــى تقديم المســاعدات العالجية 
للمرضــى الذيــن يعانــون أمراضــاً مزمنة 

ويحتــاج بعضهم إلــى التدخــل الجراحي، 
حيث يعد المشــروع الذي تنفذه الجمعية 
بالتعــاون مــع مؤسســة بــرق اإلمــارات 
اإلخبارية للعام الرابــع على التوالي واحداً 
مــن أهــم المبــادرات االســتراتيجية التي 
تســعى الجمعية من خاللها إلى نشــر مبدأ 
التكافــل االجتماعــي، مؤكــداً أن الجمعية 
قامت خــالل العام 2014 بعــالج 20 حالة 
مرضية شــملت تدخالت عالجية وجراحية 
بقيمــة إجماليــة بلغــت مليونــاً و46 ألف 
درهم.        الشارقة - البيان 

اختتمــت حملة «القلب للقلب» االنســانية 
لعالج المرضــى الفقراء مهامها االنســانية 
فــي عــدد مــن  القــرى المصريــة وذلك 
بإشــراف نخبة من كبار االطباء والجراحين 
والمصرييــن  االماراتييــن  المتطوعيــن 
والســعوديين وبمبادرة مشــتركة من زايد 
العطــاء وجمعيــة دار البــر والمستشــفى 

السعودي االلماني .
وتأتي الحملة  اســتكماًال للبرامج العالجية 
والجراحية والوقائيــة التي تم تنفيذها في 
مختلف المحافظات المصرية واستفاد منها 
آالف االطفــال والمســنين مــن المصابين 
بأمراض القلب الخلقية والمكتسبة، وشارك 

في الحملة  العشــرات مــن الكوادر الطبية 
االمــارات ومصــر والســعودية، وقال  من 
عبداللــه علــي بن زايــد المديــر التنفيذي 
لجمعيــة دار البــر الشــريك االســتراتيجي 
فــي حملــة « القلــب للقلــب »إن الحملة 
شــكلت إضافــة كبيرة فــي مجــال العمل 
التطوعي واإلنساني ونقلة في مجال العمل 
المشــترك بين مختلف المؤسسات إنطالقا 
مــن مســؤوليتها االجتماعية تجــاه الفئات 
المعوزة .                    القاهرة - البيان 
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تــرأس معالي الفريق ضاحــي خلفان تميم 
نائب رئيس الشــرطة واألمن العام في دبي 
رئيس مجلــس إدارة جمعية توعية ورعاية 
األحداث اجتماع الجمعية العمومية العادية 
الثالث والعشــرين، وذلك بحضور  كل من 
الدكتور محمد مــراد عبد الله األمين العام 
والدكتور منصور العــور األمين المالي إلى 
جانــب أعضــاء مجلــس اإلدارة، ورؤســاء 
اللجان الفرعية، ومنســقي اللجان، باإلضافة 

إلى أعضاء الجمعية العمومية.
واســتعرض معالي الفريق ضاحي خلفان 
تميم، رئيس الجمعية، خالل االجتماع أهم 
الموضوعات المطروحة للنقاش، والمدرجة 
على جــدول األعمال؛ ومنها: التصديق على 
محضر االجتماع الســابق ومناقشة التقرير 
اإلداري لفرعي دبي والفجيرة وتقرير الخط 
الســاخن والتقرير المالي والموازنة المالية 
التقديريــة المقترحــة للعــام 2015، إلــى 
جانــب عرض أحدث مطبوعــات الجمعية، 
وصــادق المجلــس علــى التقريــر اإلداري 
الخــاص باألنشــطة والبرامج التــي نفذتها 
الجمعيــة وفقــاً لخطتها الســنوية بفرعيها 
دبــي، والفجيــرة بالمنطقة الشــرقية، وتم 
خالل االجتماع استعراض الخطة المستقبلية 

للجمعية.

وأوضــح معالــي الفريــق ضاحــي خلفان 
تميــم، في كلمــة افتتاحيــة لالجتماع، بأن 
نشــأة الجمعيــة كانت فــي  24 يوليو لعام 
 1991 بموجب القــرار الوزاري رقم  325 ، 
والصادر عن معالي وزير العمل والشــؤون 
االجتماعيــة، وتم تســجيل الجمعية تحت 
رقم  69 في سجالت وزارة العمل، ومقرها 
األساســي إمــارة دبــي، ودائــرة نشــاطها 
دولة اإلمارات العربيــة المتحدة، وتضم  6 
لجان رئيســية تتمثل في اللجــان التربوية، 
باإلضافة  والنفسية،  والصحية  واالجتماعية، 
البحوث والدراسات، واإلعالمية،  إلى لجان 

واللجنة الثقافية.
وأكد معاليه أنه منذ ذلك التاريخ وضعت 
الجمعيــة رؤية مســتقبلية لهــا تتمثل في 
أن تكــون األكثر تفعيًال، واألشــمل تنظيماً، 
واألحســن تحقيقاً للنتائج اإليجابية الرامية 
لخدمة المجتمع. وأن يكون محور رســالتها 
بالتماســك األســري  نحــو مجتمع يتســم 
والترابــط العائلي حفاظاً علــى النشء من 
االنحراف. كما تعتمد سياســتها العليا على 
التمسك بالقيم اإلسالمية، والتقاليد العربية 

األصيلة وتعميق االنتماء وتجذير الوالء.

وأضاف معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، 
بأن الجمعية تعمــل في إطار أهداف عامة 
وأهــداف مرحلية تتحدد من خالل دراســة 
الظواهــر المجتمعية، والقيام بالدراســات 
والنفســية  والتربوية  االجتماعية  والبحوث 
المتعلقة باألحداث فــي مجتمع اإلمارات، 
كما تقــوم الجمعية بإعــداد برامج التوعية 
األحــداث،  بتوعيــة  الخاصــة  اإلعالميــة 
والتنســيق مع أجهزة اإلعالم حول أساليب 
تنفيــذ برامــج التوعية، والعمــل على بث 
روح التــآزر والتعاضــد والتضامن من أجل 
تحقيق ما يســمى باألســر البديلة للحدث، 
وذلك بالتعاون مــع ذوي القربى واألرحام 
وتوفير دور رعايــة حديثه، وذلك بالتعاون 

مع الجهات الرسمية ذات االختصاص.

الالحقة لألحداث  الرعايــة  الجمعية  وتوفر 
الذيــن يتــم تقويمهم من خــالل المتابعة، 
المباشــرة  العالقة  واالتصال بالجهات ذات 
بهم، وتهيئة الظروف المالئمة لهم لالندماج 
بالمجتمــع، كمــا تقــوم الجمعيــة بتقويم 
الخطــط والبرامج الخاصة برعاية األحداث، 
ومتابعة أحدث الوســائل العلمية في مجال 
التوعيــة والرعايــة. واســتطاعت الجمعية 
الحد من ظاهـرة الطالق بالمجتمع وتقليل 
الفـراغ  جرائــم األحداث وشــغل أوقــات 
للنـــشء، باإلضافة إلى التصدي للمشــاكـل 
األســرية قبل اســتفحالها، وذلك عن طريق 
نشـــر الوعي االجتماعي واألســري وتحفيز 
المتعاونين والثناء عليهم ومـســاندة مراكز 

األحداث ودعمها قدر اإلمكان.

وأكــد الدكتور محمد مراد عبد الله، مدير 
مركــز دعــم اتخــاذ القرار بشــرطة دبي، 
األميــن العــام للجمعيــة، بــأن الجمعية 
نفــذت الخطــة الســنوية الخاصــة بهــا، 
وتضمنــت تنوعاً ملحوظاً على صعيد كافة 
األنشــطة والفعاليات من خالل مشاريعها 
اإلصدارات  وتوزيع  والمســتمرة،  الدائمة 
المشــاركات  إلــى جانب  والمطبوعــات، 
العديــدة فــي المعــارض، والمحاضرات، 
وتنظيــم الحمــالت التوعويــة، التي تعزز 
مفهوم الهويــة الوطنية مــن خالل حملة 
تم تنظيمها تحت شــعار: «حب.. انتماء.. 
مناصــرة»، باإلضافة إلى بــذل الجهد في 
العمل على تعزيز الشراكة المجتمعية، مع 

مختلف الهيئات، والمؤسســات المناظرة، 
حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية 
ومكتــب ثقافة احتــرام القانــون، بوزارة 
الداخلية، لترســيخ مفهــوم ثقافة احترام 
القانون لدى النشء، بحضور الفريق ســمو 
الشــيخ ســيف بن زايد آل نهيــان، نائب 
رئيــس مجلس الــوزراء، وزيــر الداخلية، 
ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب 
رئيس الشــرطة واألمن العام بدبي، رئيس 
الجمعية، باإلضافة إلــى تعزيز المبادرات 
األخرى؛ ومنها: مبادرة القصة اإللكترونية 
المصورة، التي تســتهدف شريحة األطفال 
من طلبة المدارس، وتساهم في توعيتهم 
بثقافــة احترام القانون مــن خالل دروس 
مخططة تهدف إلى االرتقاء بدرجة الوعي 
باحترام القانون وترسيخ ثقافته في نفوس 
النــشء. إلى جانب حــرص الجمعية على  
العلمية،  المؤتمرات  المشاركة بكثافة في 

واألنشطة الثقافية.

واستعرض المجلس تقريراً عن خدمة الخط 
الســاخن بالجمعيــة، خــالل  2014، وهي 
خدمــة استشــارية تربوية هاتفيــة تقدمها 
الجمعية ألفــراد المجتمــع واألبناء، حيث 
تم تقديم عدد 240 خدمة استشــارية، من 
بالجمعية،  خالل األخصائييــن االجتماعيين 
وقد اســتفاد من هــذه الخدمــة ما يقرب 
من نســبة الـــ %77 مــن طلبــة المدارس 
والجامعات، تتضمن نســبة الـــ %20 التي 
تتعلق بالمشكالت الدراســية، وأيضاً نسبة 
الـ %20 كانت عبارة عن مشــكالت أسرية، 
و%13 تربوية، باإلضافة إلى %9 مشــكالت 
سلوكية، بخالف المشكالت األخرى، تمثلت 
خاللها نســبة المواطنين المســتفيدين من 
هذه الخدمة %55 إلى جانب نســبة 45% 

من جنسيات عربية أخرى.

وفي ختام االجتماع تم التأكيد على أهمية 
وضرورة اســتمرار نهج الجمعية في تعزيز 
عملية الشراكة المجتمعية مع كافة الجهات 
أنشــطتها  لتعزيز  بالدولــة،  والمؤسســات 
وتفعيــل دورها، خاصة فيما يتعلق بنشــر 
التوعيــة من خــالل البرامــج اإللكترونية، 
ووســائل التواصــل االجتماعــي المختلفة، 
مــن أجل تحقيــق اآلمال التــي تصبو إليها 
الجمعيــة، واألهــداف التــي تطمــح فــي 
تحقيقها، إلى جانب إطــالق الدورة الثانية 
لجائزة الحاج سعيد بن لوتاه لرعاية األبناء 

للعام 2015.

غرافيك: حسام الحوراين
طورت جمعية توعية ورعاية األحداث خدمة الخط الساخن وحدثتها وزودتها بقاعدة بيانات تفصيلية حسب تصنيف املكاملات الواردة 
ودراستها وإجراء البحوث الالزمة حولها، إذ توفر الجمعية الظروف املالمئة الندماج األحداث باملجتمع عرب املتابعة واالتصال بالجهات 
ذات العالقة املبارشة بهم، وتقيم الخطط والربامج الخاصة بالرعاية، وتتابع أحدث الوسائل العلمية، وساهمت يف الحد من ظواهر سلبية 

كثرية بالوعي االجتامعي واألرسي وتحفيز املتعاونني والثناء عليهم ومـساندة مراكز األحداث ودعمها قدر اإلمكان.

240 مشكلة استقبلها الخط 
الساخن الهاتفي يف 2014

77 % من 
االتصاالت من رشيحة 
الطالب بـ 184 اتصاالً

23 % من 
االتصاالت من غري رشيحة 

الطالب 

48 حالة

48

اإلماراتيون
55 % من إجاميل املتصلني

45 %  جنسيات عربية أخرى

 110
% 46

130
% 54

 –

تنطلــق بعد غد فعاليــات الــدورة الثانية 
من المنتدى العالمــي لالبتكارات الزراعية 
الذي تستضيقه أبوظبي، ويعقد تحت رعاية 
كريمة من ســمو الشيخ منصور بن زايد آل 
نهيــان نائب رئيــس مجلس الــوزراء وزير 
شــؤون الرئاســة رئيس مجلس إدارة جهاز 
أبوظبي للرقابة الغذائية، ويستمر حتى 11 

مارس الجاري.
الحالية  الحدث فــي دورتــه  ويكشــف 
النقــاب عــن 300 مــن الحلــول الزراعية 
المتطــورة التي سترســم مســتقبًال لزراعة 
مستدامة في جميع أنحاء العالم، كما يشهد 
للمرة األولى تقديم «برنامج العلماء» الذي 

يستضيف 300 من كبار العلماء والخبراء من 
71 دولة، لبحث الحلــول الكفيلة بالتصدي 
لتحديــات الجوع ونقص التغذية في العالم 

نتيجة تضاؤل الموارد وتغير المناخ. 
ويبحــث المنتدى طرقا مبتكرة تســاعد 
العالــم فــي إنتــاج مــا يكفي مــن الغذاء 
إلطعــام 9 مليــارات نســمة بحلــول العام 
2050، تماشــياً مع رؤية المنتــدى الهادفة 
إلــى تســريع الجهود المبذولــة في تطوير 
حلول لتلبية التحديات الملحة التي يشهدها 
العالم اليوم، كما يستضيف المنتدى حشداً 
كبيراً من المشــاركين من شــتى المجاالت 
المرتبطــة بالزراعــة بــدءاً مــن األعمــال 
واألوساط األكاديمية وصوال إلى السياسات 
العامة واالســتثمار، لالطــالع على أكثر من 

400 عرض توضيحي تتضمن أفكاراً إبداعية 
مــن شــأنها أن تحدث تغيــراً جذريــاً في 
إنتاج األغذية ومعالجتها وتخزينها  أساليب 

وتوزيعها واستهالكها.

وقــال محمــد جالل الريســي مديــر إدارة 
االتصال وخدمة المجتمع في جهاز أبوظبي 
للرقابــة الغذائيــة رئيس اللجنــة المنظمة 
للمنتــدى: «إنه مــع تنامي أهميــة تطبيق 
الزراعــة الذكية مناخياً فــي إنتاج األغذية 
بدولة اإلمــارات وغيرها من المناطق التي 
تشــهد نــدرة في الميــاه بمنطقة الشــرق 
األوســط، تلتــزم أبوظبــي بتحفيــز ودعم 
الحــوار العالمــي حــول األمــن الغذائــي 

والسالمة المناخية».
وأضاف: «نحن فخورون بتنظيم مثل هذا 
الحدث الدولي الــذي يعكس رؤية القيادة 
الرشــيدة بشــأن تحفيز االبتكار في جميع 
مناحــي الحيــاة، وخصوصاً فــي المجاالت 
االســتراتيجية مثــل الزراعة، وتماشــياً مع 

مبادرة عام االبتكار».

وعــن «برنامــج العلماء»، قال الريســي إن 
البرنامــج تم تصميمه ليكــون بمثابة مركز 
لألبحــاث العلميــة يضم العلمــاء البارزين 
في مجال الزراعة المســتدامة، ويركز على 
الزراعــة الذكية مناخياً، باإلضافة إلى توفير 
البيئة المناســبة لتبادل وجهــات النظر مع 

الخبــراء المحلييــن حــول مســتقبل إنتاج 
الغذاء، فضًال عن إتاحة الفرصة للمشاركين 
للتفاعــل مع ما يصــل إلى 6000 من خبراء 
االســتدامة للدفع باتجاه التغيير المنشــود 
وبحث ســبل التعــاون في مجــال الزراعة 

المستدامة.
وسيشتمل البرنامج التفاعلي على ورشة 
عمل تقــام بتاريخ 9 مارس، وفعالية خاصة 
بالحلول متعددة التخصصات في 10 مارس، 
كمــا ســيقوم البرنامــج بعــرض ملخصات 
األبحاث الرئيسية للمشاركين، ليتولى جهاز 
أبوظبي للرقابــة الغذائية بعد ذلك جمعها 
ضمن كتاب خاص من أجل تعميم الفائدة. 
ودعا الريسي كافة المؤسسات التعليمية 
ذات العالقة إلى المشاركة في هذا المنتدى 

العالمــي لالســتفادة مــن النقاشــات التي 
ســتجري بين أبــرز الخبــراء العالميين في 
قطاع الزراعة، مشيراً إلى أن باب المشاركة 
مفتوح لجميع المهتمين وباإلمكان التنسيق 
مع الجهات المنظمة لضمان حصولهم على 

مختلف المعلومات الالزمة.

وفــي ســياق متصــل، أعلن معهــد مصدر 
للعلوم والتكنولوجيا عزمه اســتعراض عدد 
من مشــاريعه البحثية المبتكرة التي تسهم 
في الحفــاظ على األمــن الغذائي وتحقيق 
الزراعــة المســتدامة خالل مشــاركته في 
المنتــدى العالمــي لالبتــكارات الزراعيــة 

.2015

تشــارك اإلدارة العامــة لإلقامــة وشــؤون 
األجانــب في أبوظبي، ممثلة بإدارة اإلقامة 
وشــؤون األجانــب في العين، فــي الحملة 
الوطنية لحفظ الســجالت الشخصية (وثِّق) 
التــي ينظمهــا األرشــيف الوطنــي بوزارة 

شؤون الرئاسة.
وصرح العقيد خليفة مطر بالقوبع الحميري، 
مديــر إدارة اإلقامة وشــؤون األجانب في 
العيــن، بأن مشــاركة اإلدارة فــي الحملة 
تأتــي ضمــن تواصلها مع الشــركاء إلنجاح 

المبادرات الوطنية على مستوى الدولة.
وأعــرب الحميري عــن اعتــزازه وتقديره 
إقامــة  الختيــاره  الوطنــي  لألرشــيف 

العيــن لتكــون إحــدى الوجهــات األولى 
لتدشــين حملته الوطنية لحفظ الســجالت 
الشــخصية (وثِّــق) علــى مســتوى مدينة 
 العيــن، وشــؤون قطاع الجنســية واإلقامة
 والمنافذ.           العين ـ البيان

نفــذ مكتب ثقافة احتــرام القانون، بوزارة 
الداخلية محاضرة تثقيفية وتعريفية بمهام 
المكتب وأهدافــه، وذلك بالمنطقة األمنية 
بالفجيــرة بحضور العقيد حميــد اليماحي 
مديــر عــام العمليات الشــرطية بشــرطة 
الفجيرة، والعقيد عبد الله حسن الصغيري، 
مدير عــام الموارد والخدمات المســاندة، 
وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام 
ومديــري األفرع، وأفــراد المنطقة األمنية 

بالقيادة العامة لشرطة الفجيرة.
وأشــار المــالزم جاســم محمــد خميــس، 
مدير فرع «مكتب ثقافــة احترام القانون» 
بالمنطقة الشــمالية خــالل المحاضرة، إلى 

جهــود مكتب ثقافــة احتــرام القانون في 
تعزيز الثقافة القانونية لدى منتسبي وزارة 
الداخليــة، وأهدافه االســتراتيجية في هذا 

الجانب.
وقــدم خميــس عرضــاً تعريفيــاً وتوضيحاً 
التــي تنظــم عمــل  القانونيــة  للجوانــب 
حقوقهــم  وتحــدد  الشــرطة،  عناصــر 
علــى  والمهنيــة  القانونيــة   والتزاماتهــم 
المستويات كافة.      أبوظبي - البيان 
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أعلنــت اللجنة المنظمة لقمــة رواد التواصل 
االجتماعــي العــرب، التي تقــام تحت رعاية 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتــوم، نائب رئيــس الدولــة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكم دبي، رعاه اللــه، عن بدء فتح 
باب التســجيل لحضور فعاليــات القمة التي 
ســتقام في مركز دبي التجاري العالمي، قاعة 

آرينا في يومي 17 و18 من الشهر الجاري.  
وتحــرص القمة التي تعتبــر المنصة األكبر 
من نوعها على فتح المجال أمام المتخصصين 
التواصــل االجتماعــي  والمهتميــن بوســائل 
لحضور فعالياتها واالســتفادة من النقاشــات 
والجلســات وورش العمــل التي تســتضيف 
فيها رواد وخبراء وســائل التواصل االجتماعي 
الذيــن سيســلطون الضوء على أهــم القضايا 
وعرض أفضل الممارسات والتجارب الناجحة 
حــول العالم في اســتخدام وســائل التواصل 

االجتماعي. حيث أصبحت هذه الوسائل تحتل 
مكاناً بــارزاً في حياتنا اليوميــة وتعتبر العباً 
مؤثراً في تشــكيل الرأي بين أفراد المجتمع. 
فعاليــات  حضــور  فــي  للراغبيــن  ويمكــن 
القمــة التســجيل عبــر الموقــع اإللكتروني 
 www.ArabSMIS.ae للقمــة  المخصــص 
ونظــراً لمحدودية المقاعد ســتكون األولوية 
بناًء على األســبقية.   وتمتــد فعاليات القمة 
علــى مــدار يومــي 17 و18 مــارس الجاري 
بحضــور نخبة من كبــار المؤثريــن والخبراء 
في وســائل التواصل االجتماعي لمناقشة أبرز 
القضايــا وطرق االرتقاء بعمل هذه الوســائل 
بما يخــدم المجتمع العربي. حيث ســتحظى 
القمة بمشــاركة أكثر من 1500 من المؤثرين 
والخبــراء والمتخصصين في وســائل التواصل 
االجتماعــي، وذلك في خطــوة عملية تهدف 
إلى مشاركة جميع فئات المجتمع ومؤسساته 
في تعزيز دور وســائل التواصــل االجتماعي 
في مختلف نواحــي الحياة، خاصًة مع ازدياد 
أهمية هذه الوســائل مع التقدم التكنولوجي 
والتقني، واســتخدامها كمنصات إعالمية لبث 
األخبار والمســاهمة فــي عمليــات التطوير 

للمجتمعات العربية.

كمــا ســتتضمن القمــة عــدداً من األنشــطة 

والفعاليات الموزعة على مدار يومين، والتي 
ســتعمل فــي مجملها على خلــق بيئة تفاعل 
إيجابيــة ُتكرم االبتكار واإلبــداع على مواقع 
التواصل االجتماعي مثل جائزة رواد التواصل 
االجتماعي العرب التي أطلقها صاحب السمو 
الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتــوم، نائب 

رئيــس الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم 
دبــي، رعاه الله، في يونيو من العام الماضي، 
بهــدف تســليط الضــوء على أهــم مبادرات 
التواصــل االجتماعي في الوطــن العربي، من 
خالل جائزة ســنوية تكرم اإلبداعات الفردية 
والمؤسســية فــي مختلف القطاعــات، وعبر 

مختلف وسائل التواصل االجتماعي. 
وتشــتمل أجندة القمة علــى أكثر من 20 
جلسة نقاشية وتفاعلية، يشارك فيها عدد من 
كبار المؤثرين في وسائل التواصل االجتماعي 
مــن مختلف بلــدان الوطن العربــي والعالم. 
باإلضافــة إلى مبادرة بذور لدعم المشــاريع 
والمبــادرات المبتكرة على مواقــع التواصل 
االجتماعــي وذلــك عبر توفير منصــة فريدة 
لجمــع حاضنــات األعمال ومؤسســات دعم 
المشــاريع الجديدة مع رواد األعمال الشباب 
من أصحــاب المشــاريع واألفــكار المبتكرة 
علــى مواقع التواصــل االجتماعي، إذ ســيتم 
اختيــار عدد من هذه المبادرات والمشــاريع 
بعد إجراء مســابقة يتم خاللها تقديم الدعم 

المادي للفائزين فيها.
كمــا سينشــر على هامــش القمــة تقرير 
التواصــل االجتماعي العربي الذي يقدم نظرة 
شاملة عن واقع التواصل االجتماعي في العالم 
العربي، وذلك من خالل رصد جميع توجهات 
مشهد التواصل االجتماعي في العالم العربي.

 نظم فريق «اســتاهل امتياز» في مدرســة 
الظيــت للتعليــم الثانــوي بنــات في رأس 
للطالبــات  تكريــم  احتفاليــة  الخيمــة، 
المتفوقــات الحاصالت على معدالت عالية 
خالل الفصل الدراسي األول، بحضور مديرة 
المدرســة مريم درويــش النعيمي وأولياء 

األمور والمعلمات والطالبات.
وأكــدت مريم درويــش النعيمي في كلمة 
وتحفيزهــم  المتفوقيــن  رعايــة  ان  لهــا 
يأتي فــي إطــار توجيهــات وزارة التربية 
والتعليــم وحرص معالي حســين الحمادي 
وزيــر التربيــة والتعليم، بضــرورة متابعة 
وتحفيز المتفوقين لضمان ديمومة تفوقهم 

وإنجازهم، مؤكدة ان المدرسة قد ترجمت 
هــذا األمر مــن خالل تخصيــص فريق من 
أســماء  بقيــادة  المتميــزات  المعلمــات 
حميــدان لتنظيــم فعاليات نوعيــة تحقق 
الهــدف المرجو منه وهو تحفيز المتفوقين 
الطالبة  المدرســة. وأكدت  والمبدعين في 
نورة حبيب غلوم الحاصلة على أعلى معدل 
للطالــب فــي المدرســة، بــأن التفوق هو 
حصيلة جهد مشــترك ما بين المدرسة التي 
توفر كل اســباب التفــوق والتميز للطالب، 
واألســرة وعلى رأســها األم التي تتابع منذ 
رأس الخيمة- البيان الصغر ابناءها. 

حضر الشيخ سعيد بن طحنون بن محمد آل 
نهيان، مأدبة العشــاء التي دعا إليها الشاعر 
خلفان بــن نعمــان الكعبي وأبنــاء قبيلته 
الشعراء، مساء أمس بمنزله بمنطقة الفوعة 
في مدينة العين، حيــث ألقى أبناء القبيلة 
وعلى رأســهم الشــاعر محمد بــن نعمان 
الكعبــي العديــد مــن القصائد والشــالت، 
الوطنيــة والمــدح والغزلية  بيــن  تنوعت 
والحكمــة والفخر وســط تفاعــل كبير من 
الحضور. كما حضر المأدبة الشــيخ خالد بن 
طناف المنهالي والشــيخ ســالم بن ضاعن 
الراشــدي وأحمد سالم ســعيد آل سودين 
عضو مجلــس إدارة غرفة تجــارة وصناعة 

أبوظبي رئيس المنظمــة العربية األفريقية 
لالســتثمار والتطويــر العقــاري التجــاري، 
والشــاعر محمد بــن حامــد المنهالي، إلى 
جانب عــدد من المدعوين وأبنــاء القبائل 
واإلعالميين وكبار الشخصيات.العين- البيان

 –

تبدأ هيئــة الطرق والمواصالت بالشــارقة 
اليــوم تنفيــذ المرحلــة الثالثة مــن اعمال 
صيانــة شــارع كورنيــش بحيــرة خالد في 
المنطقــة ما بين منطقة المجاز 1 والبحيرة 
للجهــة المقابلــة للبحيرة، وتســتمر عملية 
الصيانــة حتى يوم 22 من الشــهر الجاري، 
وســتمتد األعمال من فندق «هوليداي إن» 
إلى واجهــة المجاز المائية، وذلك في إطار 
حرص الهيئــة على تطوير قطاعــات البنية 
التحتية وصيانة ورفع كفاءة شبكات الطرق 
القائمة واستكماًال لمراحل الصيانة السابقة 
التي قامت بها الهيئة لطرق مدينة الشارقة 

وفقاً ألعلى المعايير.
ويشمل الجزء المراد صيانته ثالث حارات 
للســير بعرض 10.95 أمتار، وسيتم تحويل 
حركة السير من فندق «هوليدي إن» باتجاه 

واجهــة المجاز إلــى الشــارع الخدمي مع 
بقاء الحركة المروريــة طبيعية في االتجاه 
المــؤدي إلى الســوق المركــزي، علماً بأنه 
ســيتم إغالق الطريــق المذكــور وفتحات 
الدوران بمنطقة العمل كلياً بالتنســيق مع 

القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وأوضحت الهيئة أن أعمال الصيانة تتضمن 
إزالة جزء من طبقة األسفلت وإعادة رصف 
طبقات الشــارع مــرة أخرى مــع تخطيط 
العالمات األرضية، وصبغ األرصفة وتوسعة 
فتحــات اإللتفــاف بهــدف زيــادة طاقتها 
اإلستيعابية وتحقيق اإلنســايبية المرورية، 
مشــيرة إلى أن أعمــال الصيانة ستشــمل 
إنشاء مطبات جديدة لعبور المشاة مطابقة 
للمواصفات القياســية، لضمــان  تنقل آمن 
علــى جانبي الطريق والحد من الســرعات 
تفادياً لوقوع حــوادث خاصة وأن المنطقة 
تشهد كثافة مرورية عالية، مهيبة بالسائقين 
توخــي الحــذر والتقيــد بقواعــد الســير 
والسرعات المحددة وارتياد الطرق البديلة 
للوصــول إلــى وجهتهم لحيــن االنتهاء من 
األعمــال. وأفادت الهيئة بأنها تواصل تنفيذ 
أعمال صيانة الطرق في المدينة وفق خطة 
شــاملة لتطوير ورفع كفاءة شــبكة الطرق، 
وتحســين مســتوى الخدمــة لمســتخدمي 

الطريق.



وافق المجلس الوطني االتحادي على  «44» 
مشروع قانون على مدى «58» جلسة عقدها 
خالل الفصل التشــريعي الخامس عشر الذي 
بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011 ولغاية الجلســة 
العاشــرة مــن دور االنعقاد العــادي الرابع 
التــي عقدها بتاريخ 17 فبراير 2015 بعد أن 
ناقشــها وعدل واســتحدث عددا من موادها 
وبنودها بهدف تطوير المنظومة التشــريعية 
فــي الدولة ومواكبــة التطور الذي تشــهده 
اإلمارات في مختلــف القطاعات االقتصادية 
واالســتثمارية  والســياحية  والثقافيــة 
واالجتماعيــة، وبما يعكس توجيهات صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بــن زايــد آل نهيان 
رئيــس الدولة، حفظــه اللــه، لتحقيق رؤية 
اإلمارات 2021 التي تتضمن أهدافاً طموحة 
فــي مجــاالت التوطيــن والتعليــم والصحة 
واالقتصــاد واإلســكان ومختلــف الخدمات 

ومقومات الحياة الحديثة.
ويعكس أداء المجلس المتميز خالل فصله 
التشــريعي الخامس عشــر التعــاون المثمر 
واإليجابــي مــع الحكومة الذي مثــل عنوانا 
بــارزا للعالقــة بينهما على مدى الســنوات 
الماضيــة من منطلــق اإليمان بــأن الجميع 
يعمل لمصلحة الوطن.. كما ويحرص المجلس 
كشأنه في الفصول السابقة على ترجمة هذه 
الرؤيــة الثاقبــة للقيادة الحكيمــة التي تعد 
منهــج عمل وطني شــامل لتعزيز المســيرة 
الوطنية مدعوماً بسواعد أبناء وبنات الوطن 
المخلصيــن المشــاركة في مســيرة التطور 
والتنميــة وفــي صيانــة المكتســبات التــي 

تحققت في كافة أرجاء الدولة.
الذي  الجلســات  وحســب تقرير نشــاط 
تصــدره األمانــة العامــة للمجلــس الوطني 
مناقشــة  زمــن  اســتغرق  فقــد  االتحــادي 
مشــروعات القوانين خالل الفصل التشريعي 
الخامس عشــر ما يقارب من «136» ســاعة 
من مجموع «310» ساعات الزمن المستغرق 
لعقد مجموع الجلســات جســدت ممارســة 
المجلس اختصاصه التشــريعي في مناقشــة 
مشروعات التعديالت الدستورية ومشروعات 
القوانين االتحادية ومشروع الميزانية العامة 
للدولة ومشروعات حساباتها الختامية وإبداء 
الرأي في المعاهــدات واالتفاقيات الدولية، 
حيــث إنــه ووفقــا للدســتور فللمجلس أن 
يوافق على مشروعات القوانين أو يعدلها أو 
يرفضها وله أن يبدي ما يراه من مالحظات.

وحسب الالئحة الداخلية للمجلس الوطني 
االتحادي لكل عضو عند نظر مشروع القانون 
أن يقتــرح التعديل باإلضافــة أو الحذف أو 
التجزئــة فــي المــواد، أو فيمــا يعرض من 
تعديالت أدخلتها اللجنــة عليها ويكون أخذ 
اآلراء على المشرع علنياً بطريق رفع اليد فإن 
لــم تتبين األغلبية علــى النحو أخذت اآلراء 

بطريق المناداة على األعضاء بأسمائهم.
وخــالل مناقشــة مشــروعات القوانيــن 
بلــغ عدد مداخــالت أعضــاء المجلس خالل 
مناقشــة بنــود ومواد هذه المشــروعات ما 
يقارب 5 آالف و570 مداخلة عكست حرص 
المجلس عبر مســيرته الممتــدة على طرح 

ومناقشة كافة القضايا التي لها عالقة مباشرة 
بشؤون الوطن ورفعته والمواطنين وتقدمهم 
والتركيز على جوانب رئيســية في مســيرة 
التنمية المســتدامة الشــاملة، وحرصه على 
شــمولها لمختلف مناطق الدولة، األمر الذي 
يطرح أمام المجلس مسؤوليات تطوير أدائه 
وتفعيل دوره في متابعة ومواكبة هذا التطور 
الذي تشــهده الدولة فــي مختلف المجاالت 
من خالل ممارســة اختصاصاته الدســتورية 
التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية 

وتعزيز تواصله مع المواطنين.
وخالل مناقشة مشــروعات القوانين التي 
حاز القطاع االقتصادي «20» مشــروع قانون 
منهــا بمــا نســبته 50 بالمائة مــن مجموع 
مشــروعات القوانين تكللت جهود المجلس 
خالل مناقشــة موادها وبنودها بالنجاح في 
ترســيخ منظومة تشــريعية حديثة تستهدف 
تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال 
البشري وإبراز قدرات المواطنين وتمكينهم 
لقيــادة اإلنجــازات للوصول إلــى األهداف 
الطموحة بما يتماشى مع رؤية اإلمارات في 
بناء اقتصاد معرفــي تقوده كفاءات إماراتية 
عبــر تعظيم مشــاركة اإلماراتيين وتشــجيع 
الريــادة وبنــاء القيــادات فــي القطاعيــن 
الحكومي والخاص وجــذب أفضل الكفاءات 

والحفاظ عليها.

  اســتحدث المجلــس الوطنــي االتحــادي 
خالل مناقشته مشروع قانون اتحادي لسنة 
2013 بشــأن المشاريع والمنشآت الصغيرة 

والمتوســطة ثالث مواد تتعلق باختصاصات 
مجلــس المشــاريع والمنشــآت الصغيــرة 
البرنامج الوطني  والمتوسطة وباختصاصات 
للمشــاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
وبوضع قيد زمني على اســتفادة المشاريع 
والمنشــآت من عضويــة البرنامــج، مؤكدا 
أهميــة وضع وتطوير السياســات والخطط 
االســتراتيجية لتنمية المشــاريع والمنشآت 
ووضــع الضوابــط الالزمــة للتنســيق بين 
البرنامج والجهات المعنية، فضًال عن متابعة 
مؤشــرات أداء البرنامج والمراجعة الدورية 
لفعاليــة المعاييــر وليكــون البرنامــج هو 
األداة التنفيذيــة الفاعلــة لدعم المشــاريع 

والمنشآت.
وأكد المجلس أهمية هذا المشــروع في 
دعم وتطوير المشاريع والمنشآت الصغيرة 
والمتوســطة لتعزيز دورها في دعم التنمية 
االقتصاديــة في الدولــة وتوفير فرص عمل 
للمواطنيــن وتحفيزهــم ودعمهــم لإلقبال 
على العمل في هذا المجال ونشــر وتشجيع 
ثقافــة البحث واإلبــداع واالبتــكار وريادة 
األعمال، مشــددا على أهميــة هذا القانون 
كونــه أول قانون على المســتوى االتحادي 
يتعلق بدعم المشاريع والمنشآت الصغيرة 
التنميــة  والمتوســطة، وارتباطــه بتعزيــز 
االقتصادية وتحقيق رؤية اإلمارات 2021م، 
كما تم االطالع على أنجح التجارب في هذا 
الموحدة  اإلطار كتجربة االتحــاد األوروبي 
والتجربــة األميركيــة واليابانيــة والكورية 
الجنوبيــة ومعايير األمم المتحدة في تقرير 

األعمال الدولية.

وعدل المجلس مادة التسهيالت والحوافز 
بمــا يؤكــد أن الجهــات االتحاديــة ملتزمة 
بالتعاقد مع المشــاريع والمنشــآت بنســبة 
من عقودها الســنوية مع رفع النســبة إلى 
10 بالمائــة علــى األقــل، وتــم إضافة بنود 
جديدة لمادة التســهيالت والحوافز بوصفها 
جوهــر هــذا المشــروع للتوســع فــي أمر 
التســهيالت والحوافز وبما يؤدي إلى التزام 
الشــركات التــي تملك الحكومــة االتحادية 
نســبة ال تقل عن 25 بالمائة من رأســمالها 
بالتعاقد مع المشــاريع والمنشــآت بالدولة 
بنســبة ال تقــل عــن 5 بالمائة مــن مجمل 
العقود لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية 
واالستشــارية وإقامــة المعــارض المحليــة 
المشــاركة ضمــن معارض  أو  المتخصصــة 
داخلية أخرى للترويج والتســويق لمنتجات 
المشاريع والمنشآت وجواز إعفاء المشاريع 
والمنشــآت ألغراضها اإلنتاجية من الضريبة 
الجمركية كالمعدات والمواد األولية والسلع 
الوســيطة وذلك بقرار من مجلــس الوزراء 
والســلطات المختصة في اإلمارات األعضاء 
فــي االتحــاد كل في حــدود اختصاصه بناء 
على توصية وزير االقتصاد وإعفاء المشاريع 
والمنشــآت من الضمــان المصرفي للعمالة 
التــي تســتخدمها علــى أن يضــع المجلس 
الضوابــط  العمــل  وزارة  مــع  بالتنســيق 

والشروط الالزمة لإلعفاء المشار إليه.

ويهــدف القانــون االتحــادي لســنة 2014 
بتعديــل بعــض أحــكام القانــون االتحادي 

رقــم 4 لســنة 2002 فــي شــأن مكافحــة 
جرائم غســل األموال الذي أقــره المجلس 
بعــد أن اســتحدث عددا مــن البنود تتعلق 
باختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل 
األمــوال وتمويل اإلرهــاب، وبعقوبة تمول 
اإلرهاب إلى تعزيز عملية تحديث منظومة 
مواجهة غســل األمــوال ومكافحــة تمويل 
اإلرهاب وااللتزام بالمعايير الدولية وتطبيقاً 
ألفضل الممارسات العالمية، وغلظ القانون 
العقوبات على المرتكبين أو المشاركين في 
إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون.

ووافق على تغيير مسمى القانون ليصبح 
«القانــون االتحــادي رقم (4) لســنة 2002 
بشأن مواجهة جرائم غسل األموال ومكافحة 
تمويل اإلرهاب» وذلك إلنشــاء وضع جديد 
للعبارة القانونيــة أو النص القانوني بإضافة 
تمويــل اإلرهاب إلى غســل األمــوال، ولم 
يقــف األمــر فقط عنــد حد إعــادة تنظيم 
غسل األموال، كما أضاف المجلس المرسوم 
قانون اتحــادي رقم (5) لســنة 2012م في 
شــأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى 
الخبرة التاريخية، نظراً الرتباط هذا القانون 
بمكافحة غســل األموال وتمويــل اإلرهاب 
ومــا تضمنــه صراحــًة باعتبــار أن إحــدى 
الوسائل الحديثة والهامة في القيام بعمليات 
غســل األموال ونشــرها تتم بواسطة تقنية 
المعلومــات، باإلضافة إلى أن نشــر األفكار 
اإلرهابيــة أو تمويــل العمليــات اإلرهابية 
يتم أيضاً بواســطة تقنية المعلومات، ولهذا 
األغــراض ســارعت الدولة باالنضمــام إلى 

اتفاقية مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وحــرص المجلــس الوطني االتحــادي خالل 
مناقشــة مشــروع قانــون مكافحــة الغــش 
التجاري على إضافة «الغش في الخدمة» إلى 
مشروع القانون ليتفق مع طبيعة الدراسات 
االجتماعية التي تؤكــد أهمية الخدمات في 
أســواق الدولــة بمــا تمثله من نســبة تبلغ 
حوالي 75 بالمائة، في حين أن السلع تغطي 
25 بالمائة وأن يشمل سريان مشروع القانون 
المناطــق الحرة في الدولــة وفرض عقوبات 
بالســجن ومالية تصل إلى مليون درهم لكل 

من يخالف أحكام مشروع القانون.
وشــدد المجلــس علــى إضافــة «الغش 
القانون  في الخدمــة» ليتماشــى مشــروع 
مع طبيعــة النمو الذي تشــهده القطاعات 
كافة فــي الدولة، حيث تؤكــد اإلحصاءات 
أن اإلمــارات تحتــل المرتبة الثانيــة عربيا 
فــي قطاعــات التجــارة والخدمــات، كمــا 
أصبحت إحدى األسواق العالمية في تقديم 
خدمات حيويــة مثل النقل الجوي والبحري 
والســياحة، باإلضافة إلــى الخدمات المالية 
وتوســع قطــاع االتصاالت، كمــا أنها تعتبر 
ثالث أكبر مركز إلعــادة التصدير، باإلضافة 
إلى تصنيفها المتقدم في مجال التســهيالت 

التجارية.
ويعمــل المجلــس علــى تعزيــز ودعــم 
التحوالت التي تتطلع إليها القيادة الرشــيدة 
وأبنــاء اإلمــارات، مــدركاً أن النجــاح فيها 
يتطلــب مــن الجميع وعياً ووحــدًة وترابطاً 
وتوجيهــاً للجهــد نحــو اســتقطاب وتأهيل 

وتحفيز الكفاءات المواطنة  .
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شــملت مشــروعات القوانيــن عــدداً من 
واالقتصادي  االجتماعي  أبرزهــا  القطاعات 
والخدمــي، فقد بلغ عدد المشــروعات في 
الجانــب االجتماعي ثالثة مشــروعات هي: 
مشــروع قانــون اتحــادي في شــأن رعاية 
األطفال مجهولي النســب، ومشروع قانون 
اتحادي بشــأن «تنظيــم مهنــة الترجمة»، 
ومشــروع قانــون اتحادي في شــأن عمال 

الخدمة المساعدة.
وبلغ عدد مشروعات القوانين التي تناولت 
الجانــب االقتصــادي ثمانيــة مشــروعات 
قوانيــن هي: مشــروع قانــون اتحادي في 
شــأن «الرقابة علــى االتجار فــي األحجار 

ذات القيمــة والمعادن الثمينــة ودمغها»، 
ومشــروع قانون اتحادي بشأن  المنافسة«، 
ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام 
القانون االتحادي رقم 6 لســنة 2007م في 
شأن »إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله«، 
ومشــروع قانون اتحادي في شأن »الخبرة 
أمام المحاكم«، ومشــروع قانــون اتحادي 
في شأن اعتماد الحســاب الختامي لالتحاد 
والحســابات الختاميــة للجهات المســتقلة 
والملحقة عن الســنة الماليــة المنتهية في 

31/12/2010م  .
 

ناقش المجلــس الوطني االتحــادي ووافق 
خــالل دور االنعقــاد العــادي الثاني الذي 
بــدأ بتاريــخ 6 نوفمبــر 2011م على مدى 
قــدره 104  17 جلســة اســتغرقت زمنــاً 
ســاعات، على  11 مشروع قانون منها »8« 
مشروعات قوانين عادية وثالثة مشروعات 
قوانين ميزانيات عامة وحســابات ختامية، 
مســتغرقاً في مناقشــتها زمنــاً قدره »50« 
ســاعة بنســبة 48 بالمائة من إجمالي زمن 
الجلســات، في حيــن بلغ عــدد مداخالت 
األعضاء فيهــا »1829« مداخلة من إجمالي 
عدد المداخــالت البالغ »2305« مداخالت 
بنســبة بلغــت »79« بالمائــة، وقــد كان 

مشــروع قانون اتحادي في شأن »الشركات 
التجارية« هو أطول المشــروعات زمناً في 
المناقشــة، حيث بلغ زمن مناقشــته »22« 
ســاعة و»31« دقيقــة بنســبة بلغت »22« 
بالمائة من إجمالي الزمن الكلي للجلسات، 
وكان مشروع قانون اتحادي »بتعديل بعض 
أحكام المرســوم االتحادي رقم (2) لســنة 
2004 بشــأن هيئة اإلمارات للهوية« أقصر 

المشروعات زمناً في المناقشة.
 
 

 وافق المجلس على «15» مشــروع قانون، 
وبلــغ الزمن اإلجمالــي لمناقشــتها «50» 
ســاعة بنســبة «53» بالمائــة مــن مجمل 
زمــن الجلســات البالغ «95» ســاعة خالل 
دور االنعقــاد العــادي الثالث مــن الفصل 
التشــريعي الخامس عشــر الذي بدأ بتاريخ 
11 نوفمبر 2013م وعلى مدى 17 جلسة .

وشــملت مشــروعات القوانيــن القطاعات 
التاليــة: األمــن بمشــروعي قانونيــن هما 
مشــروع قانــون اتحادي في شــأن الخدمة 
الوطنيــة واالحتياطيــة، ومشــروع قانــون 
اتحادي بشــأن أمن المنشــآت والفعاليات 
الرياضية واالجتماعية مشروع قانون واحد 

هــو حقــوق الطفــل واالقتصادية خمســة 
مشــروعات قوانيــن هي: مشــروع قانون 
اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة لالتحاد 
وميزانيــات الجهات المســتقلة الملحة عن 
الســنة المالية، ومشروع قانون اتحادي في 
شــأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة 
لالتحــاد وميزانيات الجهات المســتقلة عن 
الســنة الماليــة 2013م، ومشــروع قانون 
اتحــادي بشــأن مكافحــة الغــش التجاري، 
ومشــروع قانــون اتحــادي بتعديــل بعض 
أحــكام القانــون االتحادي رقم (4) لســنة 

2002م .  

 جاء صدور القانون االتحادي بشــأن الخدمة 
الوطنيــة واالحتياطيــة الذي أقــره المجلس 
عاكســاً لقيــم الوطنيــة والــوالء واالنتمــاء 
ومحققــاً  اإليجابيــة،  الوطنيــة  والتنشــئة 
إلدراكات أبناء الوطن في تحمل المســؤولية 
المشتركة، كما أن هذا القانون يحقق الوحدة 
الوطنية في العيش والمصير بأســمى معاني 
التضامــن والمشــاركة اإليجابيــة، إضافة إلى 
ذلك فإن مفهــوم المواطنة المنتجة ال يمكن 
أن نلمــس مضمونه أو نتائجــه إال من خالل 
الخدمة الوطنية التي تعد وســام شــرف لكل 
منتســب لهــا، ألنها هــي األكثر قــدرة على 
تجســيد العمل الجماعي في نطاق المصلحة 

العامة المجتمعية.
وأكد المجلس أن حماية اإلمارات العربية 
المتحدة والمحافظة على استقاللها وسيادتها 
واجــب وطنــي مقــدس علــى كل مواطــن، 
وإلحاق الشباب في الخدمة الوطنية سيعمل 
على صقل شــخصيتهم وإذكاء الروح الوطنية 
لديهم ليكونوا قادرين على مواجهة تحديات 

المستقبل.

وأشاد المجلس بالتأييد والترحيب الواسع 
لشــعب اإلمــارات العزيز واســتعداده التام 
ألداء واجــب الخدمة الوطنيــة واالحتياطية 
الــذي ُيتيــح ألبنــاء وبنات اإلمــارات فرصة 
تاريخيــة للتعبير عــن قيم الــوالء واالنتماء 
للوطــن، وليكونــوا لبنــًة أساســية فاعلة في 

منظومــة حماية مكتســباته وإنجازاته ورفع 
شأنه وتعزيز قوته الذاتية وسالمته واستقراره 
ومنعتــه وتحقيــق الطمأنينــة لــه حاضــراً 

ومستقبًال.
ويساهم المجلس في دعم المواقف الثابتة 
والواضحة التي تتبناها الدولة بشــأن مكافحة 

اإلرهاب ونبذ التطرف والعنف بكافة أشكاله 
وصوره وأياً كان مصدره، وتؤكد بأن التسامح 
والتعايــش بين األمــم والشــعوب من أهم 
ركائز سياســتها الداخلية والخارجية، ويعكس 
هــذا التوجه اعتماد قانــون مكافحة الجرائم 
اإلرهابية الذي أصدره صاحب الســمو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه 
اللــه، برقــم 7 لســنة 2014 بعد مناقشــات 
مستفيضة في المجلس الوطني االتحادي في 

دور انعقاد غير عادي.

كمــا وافــق المجلس علــى مشــروع قانون 
اتحــادي بإنشــاء المركز الدولــي للتميز في 
مكافحــة التطــرف العنيف «هداية» وشــدد 
على عدم استغالل المركز بأية أنشطة تخالف 
تشــريعات الدولة، حيث إن استضافة المركز 
فــي أبوظبي تهدف إلى نشــر ثقافة االعتدال 
والتسامح ونبذ العنف وبناء القدرات وتبادل 
أفضل الممارســات لمواجهة التطرف العنيف 
بكافــة أشــكاله والتصــدي لخطــر التطرف 
واإلرهــاب والجماعــات اإلرهابية، وهو أول 
مؤسســة دوليــة تدعم الجهــود العالمية في 
مجــال مكافحة التطرف عبر قيامها بالتدريب 
والحوار والتعاون والبحث في مجال مكافحة 

التطرف العنيف بجميع أشكاله ومظاهره.

وشدد المجلس خالل مناقشة مشروع قانون 

«حقوق الطفل» على ضــرورة تمتع الطفل 
بكافــة حقوقــه ووضــع اآلليات المناســبة 
لحمايتهــا وحظر تعريــض الطفل ألي إجراء 
تعســفي أو غير قانوني أو المســاس بشرفه 
وســمعته أو تشــغيله قبل بلوغه سن (15)، 
والتأكيد على الحقوق األسرية للطفل بفرض 
التــزام على والدي الطفــل بتوفير متطلبات 
األمــان األســري، ووضع التزام علــى القائم 
على رعايته بتحمل المسؤوليات والواجبات 
في تربيتــه ورعايته وتوجيهــه ونمائه على 
أفضــل وجه، وجعــل مصلحــة الطفل فوق 
كل اعتبــار وذات أولوية وأفضلية في جميع 

الظروف.
وأكــد المجلــس علــى أهميــة تضميــن 
مشــروع القانون الحقوق األساســية للطفل 
والتعليمية  والصحيــة  األســرية  والحقــوق 
والثقافيــة واالجتماعية فــي كافة المجاالت 
المتعلقــة بالطفــل وآليــات توفيــر الحياة 
اآلمنة والمستقرة له، حيث تضّمن عقوبات 
شــديدة تطبق على كل من تســول له نفسه 
ارتكاب أي فعل ضد الطفل يؤثر على توازنه 
العاطفــي والنفســي والجســدي واألخالقي 

واالجتماعي.
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أثــار الفيديو الخاص بإمــارة دبي والمصور 
الســريع،  التصوير  «هايبرالبــس»  بتقنيــة 
إعجــاب الكثيــر مــن محبي هــذه اإلمارة 
الرائعة، حيث تم تداوله في مواقع التواصل 
االجتماعي بســرعة كبيــرة وصنفه العديد 
من مســتخدمي برامج التواصل االجتماعي 
بأنــه األجمل واألكثر تأثيــراً على اإلطالق، 
خصوصــاً أن التقنيــات المســتخدمة فــي 
التصوير جديدة وتم استخدامها ببراعة من 
أجل إظهار جمال اإلمارة أمام أعين العالم.

وأبــدى متداولــو الفيلــم إعجابهــم بنشــر 
تغريدات خاصة تكشف عن حبهم لإلمارة وعن 
إعجابهــم بجمالها الذي برز للعالم عبر المقطع 
الذي نشــره المصور البريطاني روب ويتورث 
عبر حســابه الخاص على موقع «فيميو» وعرف 

بفيلم «تدفق الحركة في دبي». 

وتجــري ديناميكيــة الحركــة المصورة في 
فيلم مــن األرض إلى الطائــرة، إلى أطول 
برج فــي العالــم بــرج خليفة نــزوًال إلى 
أكواريوم مجمع دبي التجاري. وينحدر عدد 
من اللقطــات من أعالــي المباني واألبراج 
الشاهقة لدبي لتكشف للمشاهد عن مهارة 
المصــور ومميزات إمــارة دبــي الجميلة، 
التي وصفها المغــردون على برنامج تويتر 
بمدينة الخيال. حيث لم تستثن المغامرات 
الصحراويــة للمتعــة والســقوط المظلــي 

واأللعاب المائية وغيرها الكثير.
وكشــفت التغريــدات المتداولــة عــن 
بالنقلة  الكثيريــن  الفيديــو عــن إعجــاب 
الحضاريــة التي تعيشــها اإلمارة وكشــفت 
تعليقاتهم عن تصريحات شخصية تضع دبي 
في مقدمة المدن الســياحية العالمية مثل 

نيويورك ولندن. 

التصويــر  محبــي  الفيديــو  لفــت  كمــا 
المجــال وأكدوا  والمتخصصيــن في هــذا 
مــن خــالل تعليقاتهــم أن تقنيــة التصوير 
بالـــ «زووم إن» ، التي اســتخدمها المصور 
وضعــت المشــاهد فــي حالــة عجيبة من 
اإلثارة نحو مشــاهدة األحداث المتسارعة 

التــي حملتهم في أجــواء ثالثية األبعاد في 
ربــوع اإلمارة. وتداولــوا النصائح واألفكار 
والتكهنات التــي من الممكن أن يكون قام 

بها المصور البريطاني في إعداده الفيلم. 
وأثار الفيديــو إعجاب وفضول اغلب 
المغرديــن على مســتوى العالم بروعة 
الحركة الســياحية والمعيشية في إمارة 
دبــي التي ظهــرت واضحة فــي فترتي 
المساء والصباح. وغرد البعض بعبارات 
اإلعجــاب بالمنجــزات الحضاريــة التي 
تشهدها مدينة دبي وكشفوا عن رغبتهم 
في خوض غمار تجربة ســياحية جديدة 

فيها. 

ترســيخ ثقافة احتــرام القانون 
وتعريفهــم  الناشــئة  لــدى 
الناجحة  والطــرق  باألســاليب 
التي ترسخ مفهوم ثقافة احترام 
القانــون والوعي به أصبح أمراً 
ضروريا في ظل  عصر المخاطر 
نعيشــه  الــذي  التكنولوجيــة 
والــذي لــم يعــد مناســبا مع 
األسلوب التقليدي للتربية التي 
كانــت أعلى مخاطرها ســابقا 
المشاجرات فيما بينهم ، حيث 
أصبحنا نعيش في عصر يجلس 
فيه النشء في غرفهم وحيدين 
يشــاهدون  كل أنواع الجرائم 
أو يتعرضون ألشــكال مختلفة 
وســائل  عبر  االســتغالل  مــن 
. وهنــاك  الحديثــة  التواصــل 
آبــاء يرتكبون أخطــاء تربوية 
ضــد أبنائهم تتمثــل في دالل 
زائــد أو قســوة مفرطة والتي  
مــن الممكــن أن تنجــم عنها 
مشــاكل سلوكية كبرى قد تؤثر 
في النــشء  وفي مســتقبلهم 
الدراســي واالجتماعي في ظل 
عدم معرفتهــم بالقوانين التي 
تحميهــم  ، كمشــكلة العنــف 
أو  الجريمــة  نحــو  والجنــوح 
مشــكلة الخنوع والضعف وما 
يرتبط بهما من سلوكيات سالبة 
تجعل النشء مرشحين ليكونوا 
مجنيــا عليهــم في المســتقبل 
التربوية  االخطــاء  لتلك  نتيجة 
التي يجب علــى أولياء االمور 
عنهــا  واالســتعاضة  تجنبهــا 
بتعليم ابنائهم أن هناك قوانين 
منظمــة لحياة افــراد المجتمع  
بها،  والعمــل  احترامها  يجــب 
وكيفيــة غــرس مفهــوم ثقافة 
نفوس  فــي  القانــون  احتــرام 
جبارا  يتطلب مجهــودا  النشء 
، وهو ما يقوم به مكتب ثقافة 
احترام القانون بوزارة الداخلية 
والذي يركز على دور األســرة 
فــي تطويع النــشء وتكوينهم  
مــن خالل  اجتماعيــا  تكوينــا 
إيصال رســالة المجتمع وقيمه 
األخالقية اليهم بشكل تدريجي 

ومدروس.

تحــرص القيادة العامة لشــرطة عجمان على توفير خدمــات عالية الجودة ومتميزة 
تحقــق ثقة ورضا المتعاملين وتفوق توقعاتهم، ومن هــذا المنطلق أطلقت القيادة 
"ميثــاق خدمة المتعاملين"، وحددت القيادة مجموعــة من االلتزامات التي توفرها 

للجمهور وهي: 
1. حسن االستقبال والمعاملة باهتمام واحترام.

2. خدمات متميزة وعالية الجودة ومعاملة عادلة. 
3. تلبية االحتياجات بمهنية واحترافية من قبل موظفين مدربين ومؤهلين.

4. االســتجابة للطلبات واالحتياجات دون تأخير مــع بذل أقصى الجهود لتلبيتها فى 
الوقت المناسب.

5. توفيــر المعلومات الدقيقة عن الخدمات ومتطلباتها بشــكل واضح وفي المواعيد 
المحددة إلنجازها.

6. تبسيط اإلجراءات وتقليص زمن تقديم الخدمة لتحسين جودة وسرعة الخدمات.
7.  تقديــم الخدمات وتوفير المعلومات عبر القنــوات المختلفة وفي األوقات التي 

تناسب الجمهور.
8. الترحيــب باآلراء والمقترحات واالنطباعات عن الخدمات من خالل توفير قنوات 

عدة. 
وحددت القيادة العامة لشرطة عجمان مجموعة من الطلبات التي تأمل من الجمهور 

تلبيتها لتوفير خدمات متميزة وتتمثل العوامل بـ :
1. تقدير جهود الموظفين العاملين في خدمة الجمهور ومعاملتهم باحترام متبادل. 

2. توفير جميع الوثائق واألوراق الثبوتية المطلوبة عند تقديم الطلب.
3. توفيــر جميع المســتندات والمعلومات والبيانات المطلوبة بشــكل كامل ودقيق 

إلتمام المعاملة.
4. اإلعالم  في حال وجود خطأ أو تعديل في البيانات بأسرع وقت ممكن.

5. اإلبالغ عن أي تغييرات في المعلومات الشخصية وذات الصلة باألوضاع.

«قرارك يحدد مصيرك» .. «غايتنا سالمتك» 
.. «معاً للحد من الحوادث» شعارات رفعها 
القائمــون على أســبوع المــرور الخليجي 
الموحد هدفها أوًال وأخيراً سالمة الجمهور 
مــن األذى وتوعيتهــم بمخاطــر الطريــق، 
حمــالت التوعية المروريــة التي لن تنتهي 
عنــد أســبوع المــرور ليســت عبــارة عن 
احتفــاالت وفعاليــات وأنشــطة مدرســية 
وبروشــورات تدعــو الجمهور إلــى التقيد 
بمعايير األمن والسالمة، وإنما الهدف منها 
التطبيق الفعلي لهذه الشــعارات، فالطريق 
ملــك الجميــع واحترام القواعــد المرورية 

والتقيد بها السبيل األوحد لتقليل الحوادث 
وتجنب ما ال تحمد عقباه.

أسبوع المرور الخليجي الموحد هذا العام، 
الذي حمل شــعار «قرارك يحدد مصيرك»، 
حمل رســالة لقائدي المركبات بأن يكونوا 
أهًال الســتخدام الطريق وأن يتخذوا دائماً 
القــرار الصحيح أثناء انتقالهــم بمركباتهم، 
فالطيــش والتهور والســرعة الزائدة وعدم 
احتــرام الغير أثناء القيــادة كلها تصب في 
هذا الشــعار، حيث إن قائد المركبة يكون 
عندها اتخــذ القرار الخاطــئ الذي بدوره 
يســير به نحو الحــوادث المؤلمــة، وعلى 

الطــرف اآلخر احتــرام القواعــد المرورية 
وتجنــب الســرعة الزائــدة واالنتبــاه عند 
االنتقال من مسرب آلخر في الشارع تؤدي 
إلــى اتخاذ القرار الصحيــح وبالتالي تضمن 

سالمة الجميع.
األمــر ال يتوقف على قائدي المركبات وإن 
كانت المسؤولية عليهم كبيرة، حيث يتعداه 
إلــى كل من يســتخدم الطرقــات، فالمارة 
عليهــم أيضاً االنتباه للقواعــد والعبور من 
األماكن المخصصة وبالتالي احترام الطريق 

مسؤولية الجميع.
حمــالت التوعية المروريــة التي تنفذ على 

مــدار العام مــن قبل المعنييــن في وزارة 
الداخلية تهدف لخفض الوفيات واإلصابات 
الناجمــة عن الحوادث المروريــة وبالتالي 
فليكن أســبوع المــرور الخليجــي الموحد 
نقطة البداية لعهد احترام القانون ومراعاة 
القواعد المرورية وااللتزام بها، ففي العجلة 

الندامة وفي التأني السالمة. 

رغــم عمله في قطاع التربيــة والتعليم 
إال أن يعقــوب الحمــادي االختصاصــي 
االجتماعي في  مدرسة الشهباء للتعليم 
االساسي حلقة ثانية اختار لنفسه هواية  
غريبة تحمل من المشــقة الكثير  وهي 
تشــييد المنازل، هواية قد تكون أقرب 
إلــى مهنة اخرى يعمل بهــا  في أوقات 

فراغه. 
بعالم  الحمادي:«بــدأت اهتم   يقول 
البناء عندما أردت تشييد المنزل الخاص  
بعائلتي قبل قرابة  15 عاماً، حيث اخبرني 
المهندس المشــرف على المشروع انني 
سأحتاج إلى عام  كامل كي يصبح البناء 
قائماً وجاهزاً للســكن وهي مدة طويلة 
جداً بحســب وجهة نظــري، ومنذ تلك  
اللحظة بدأت أفكر كيف أنجز منزلي في 
فترة أقل وبإشــراف تام مني، واحضرت 
بالفعــل عماًال لبدء المهمــة  وكان  من 
بينهــم عامل لديه درايــة  وخبرة كاملة 
في المســألة تفوق بها على مهندســين  
متخصصيــن وابدى اســتعداده لخدمتي 
وتقديم كل ما احتاجه، وشــرعنا بتشييد 

منزل العمر بإشراف كامل مني.
تخوف مــن حولي بأن هــذا المجال 
لــه أصحابه  لكني أكملــت الدرب رغم 
إنهاء  وبعــد  واالحباطــات،  التحديــات 
الرســمية المطلوبة  بدأت  االجــراءات 
الخطوات العملية بشكل متسارع لينتهي 
البناء في ســتة اشــهر ، ما اثار دهشــة 
مهنــدس البلدية الذي قدم لموقع البناء 
وأعطــى الموافقة مبــاركاً االنجاز الذي 
تم أيضا بإشــراف مباشر من  مهندسين 
واستشــاريين  وعمــال، وقــد تعلمــت 
واكتســبت خبرة  منهم حتى في الرسم 

الهندسي للبيوت واالخطاء الشائعة التي 
يقع فيها غالبية اصحاب العقارات.

وقال :»الجهل بالشيء ليس خطًأ ولكن 
عــدم  التعلــم هــو الخلــل الحقيقي، 
فالشخص  الحريص على مصلحته عليه 
دومــاً أن يكون متابعــاً ومراقباً وقادراً 
على فهم االمــور ال أن يتركها، وانتهى 
بي الحال ألن أســاعد أقاربي واخوتي 
فــي بناء منازلهم الخاصــة الذين قالوا  
لــي ان هوايتك الجديــدة تحميناً من 
الوقــوع بين يــدي بعض المهندســين 
بشــكل  يعملون  الذيــن  والمقاوليــن 
تجاري بحت بعيداً عن الجودة واالداء 
الممتاز فتظهر االخطاء بعد ان يســكن 

صاحب العقار في المنزل.
واضاف كانت لي بصمتي في تشــييد 
منــازل اشــقائي وعــدد مــن االصدقاء 

واالقــارب ومــا زلت في وقــت فراغي 
اســاعد واعمل فــي هذا المجــال الذي 
رغم صعوبته ومشقة العمل فيه اال انني 
احبه  والحياة تحتاج الى الكد واالجتهاد  
والعمل المضاعف  حتى يثبت  الشخص 
اقدامه وهو مجال سأعمل فيه مشروعي 
الخاص ألكــون من المواطنيــن القالئل 
الذيــن  يطرقون هــذا المجــال بدراية 
وقدرة على فهم خبايا السوق وتفاصيله 

الدقيقة.

ويعتبــر الحمــادي الهوايــات جميعهــا 
مفيدة لكنه وجد في هذه الهواية نفسه، 
ويقــول هي بعيــدة عن مجــال عملي 
كاختصاصي  اجتماعي لطالب في الحلقة 
الثانية ، لكن لكل شيء فائدة  وأنا اعلم 
الطــالب  عندما اجلس معهم بأن العمل 
ليــس عيبا والخطأ فــي ان نمارس امورا 
غير صحيحة في اوقات الفراغ، وأضرب 
لهــم مثــًال بمــا أقوم بــه فيســتغربون 
ويشعرون بالسعادة، وهذا نموذج جيد 
نطرحه ألبنائنا الطلبة نعلمهم أن عليهم 
اختــراق ســوق العمــل وعــدم االتكال 
على احد  واســتغالل الوقت بما ينفعهم 

وينفع مجتمعهم.



 –

يعتبــر مركــز محمد بــن خالــد آل نهيان 
فــي مدينة العيــن واحداً من أهــم  مراكز 
المجتمع المدنــي المعنية بخلق جيل قادر 
على المنافســة الجادة في مجتمع المعرفة 
وثــورة المعلومــات، واالرتقــاء بالقدرات 
اإلبداعية والفنية للمواهب الشابة من أبناء 

وبنات هذا الوطن المعطاء.
وعمل المركز على إطالق مبادرة صناعة 
للتعامل  اســتراتيجياً  القادة بوصفها أسلوباً 
مع المســتقبل، وســبباً أصيًال من أســباب 

نهضة المجتمعات وتقدمها. 

ويــؤدي مركز الشــيخ محمد بــن خالد آل 
نهيان الثقافي الذي أســس عام 1999 دوراً 
وطنياً وتربوياً وتعليمياً رائداً، ليحقق رسالة 
مهمة تتمثل فــي النهوض بالوعي المعرفي 
والثقافي في مجتمع اإلمارات. وكان المركز 
من أولى مؤسســات المجتمع المدني الذي 
أدرك منذ وقت مبكر أهمية مبدأ الشــراكة 
االجتماعية والثقافية بين مختلف مؤسسات 
المجتمع لتحقيق غايات الوطن والمحافظة 
علــى هويتــه الوطنية وتحقيــق رؤى بناة 
الوطــن، متخذاً من مبدأ الشــراكة أساســا 
حاكما لرؤيته ورسالته وغاياته االستراتيجية، 
وقــد تجلى ذلك فــي المحافظة على الدين 
اإلســالمي واللغة العربيــة بوصفهما جوهر 
الهوية الوطنية وركيزتها األساســية، كذلك  

المحافظــة على التــراث الشــعبي بوصفه 
الذاكرة الحيــة للوطن والتأكيد على أهمية 
األســرة ودورهــا الجوهــري في تشــكيل 
الهويــة الوطنيــة، لتكوين جيــل قادر على 
التفاعل الخالق مع عصر المعرفة وتحديات 
العولمــة، دونما انكفاء علــى الذات أو نبذ 
ثقافــة اآلخــر، كما حرص على المســاهمة 
في تكوين رأس المال البشــري القادر على 
المنافســة في الحاضر والمستقبل وتحقيق 
مبدأ الشــراكة االجتماعية والثقافية الواعية 
مع كافة مؤسســات المجتمــع بتفعيل دور 
الثقافــة المدنيــة القادرة علــى فتح آفاق 
التطوعي والمســاهمة في  أرحب للعمــل 

إرســاء مقومات مجتمع مدني قوي ينهض 
على الشفافية والمحاسبة. 

وتــم إطــالق جائــزة الشــيخ محمــد بن 
خالــد آل نهيــان لألجيال، لتشــجيع ودعم 
المواهب اإلبداعية والفكرية لدى الناشــئة 
والشــباب، والمســاهمة في بناء جيل قادر 
على المنافســة والمســاهمة في بناء نهضة 
الوطن في الحاضر والمســتقبل، حيث تعد 
الجائزة ســاحة تتبارى فيها هذه المواهب، 
منــذ البدايــات األولــى لتشــكل القدرات 
المـعرفية واإلبداعـية والحفاظ على الهوية 

الوطنيــة من خــالل الحفــاظ علــى اللغة 
العربية ونشــرها، وتأصيل القيم اإلسالمية 
لدى الناشــئة والشــباب من مواطني دولة 
اإلمــارات عــن طريــق اكتشــاف ورعايــة 
الفكرية واإلبداعية، وإعداد جيل  المواهب 
قادر على المنافسة في الحاضر والمستقبل 
وإثراء الحيــاة الثقافية في المجتمع وخلق 
بيئــة إيجابية تدعــم روح التنافس الخالق 
في مختلــف مجاالت المعرفــة بين أجيال 
المســتقبل، للمســاهمة في بناء جيل قادر 
علــى التفاعل اإليجابي مع عصــر المعرفة 
دونمــا انكفــاء على الــذات أو نبــذ ثقافة 

اآلخر.

علــى  «الكتابــة  محاربــة  خطــوة  القــت 
الذين  الجدران» إعجاب أهالــي خورفكان 
تضايقوا من انتشــار الظاهرة أخيراً، وقالوا 
انهــا مبــادرة تأتي في وقت انتشــرت فيه 
بشــكل الفت في ظل المشاريع التطويرية 
الجديدة بالمدينة ما يتسبب بخسائر مادية، 
وكذلك شوهت عدداً من منشآتها، مؤملين 
بأن تكون هذه خطوة أولى وليست أخيرة 

لمعالجة سلبيات أخرى. 
وكانــت مدينة خورفكان ممثلة بكل من 
مجلس بلديتها وبلديتهــا دعت للعمل ضد 
ظاهرة الكتابة على الجدران بصيغة جديدة 
جادة، في إطار مبادراتها المجتمعية الرامية 
فــي المقــام األول إلى غرس حــب الوطن 
واحترام أبنائه ومنشــآته وعدم اإلضرار به 
والحفــاظ كذلك على صحة وســالمة وأمن 
المجتمــع والبيئــة، إلــى جانــب االرتقاء 
بالمظهــر الجمالي المتميز للمدينة. انطالقاً 
من بذل جهود كبيرة من األســرة أوًال التي 
يجــب أن تعود أبناءها علــى الحفاظ على 

الممتلكات سواء كانت خاصة أو عامة.

وأوضــح عبدالله محمد الصم النقبي رئيس 
المجلس البلدي على ضرورة الحوار األسري 
وضــرورة تربية أبنائهم علــى حب الوطن 
والــوالء واالنتماء وغــرس القيم والعادات 
علــى  والمحافظــة  الحميــدة  والتقاليــد 
الممتلــكات الخاصــة والعامــة، وأن يكون 
اآلبــاء قدوة ألبنائهم لتجنــب الكتابة على 
الجدران وإرشادهم للوسائل المالئمة التي 
تســاعد على تنميــة مواهبهــم وقدراتهم 
بشــكل صحيــح وفي المــكان المناســب، 
والتركيــز علــى الترابــط األســري وتنمية 

مواهبهم وقدراتهم، ليصبحوا في المستقبل  
قادرين على المشاركة في مسيرة التطوير.

المهندســة فوزية  البلدية  وأكدت مديــرة 
راشــد القاضــي، أثناء إطالق المبــادرة أّن 
البلدية تســعى إلى االرتقاء بمظهر المدينة 
والحفــاظ عليهــا آمنة وجميلــة عبر وضع 
خطــة عمل لمتابعة تلــك الظاهرة وتوعية 
المجتمع المدرســي بشــكل خاص بأهمية 
التعاون، وتبصير الطالب بأبعادها وما ينجم 
عنها من أضرار نفسية وتربوية واقتصادية، 
بهدف تحويل  الحملة من نطاق اإلجراءات 
الرســمية إلى المشاركة المجتمعية العملية 

الكاملة.

وأعلنت الجهتان المنظمتان بمشــاركة عدد 
من الجهــات المعنية النجــاح خالل الفترة 
األخيرة في مســح الكتابة على جدران من 
نحــو 15 موقعاً فــي المدينة، كما أشــارتا 
إلى أن الحملة ســتنّفذ على مراحل مكانية 
وزمانيــة متصلة، بحيث ســيتم إعادة صبغ 
جــدران المباني الحكومية والمرافق العامة 
بواســطة البلدية بالتنســيق مع مســؤولي 
الحكومية، باإلضافة  الجهات والمؤسســات 
إلى حــث المواطنين إلعــادة صبغ جدران 
منازلهم المتضررة من تلك الظاهرة، ووجهتا 
باتخــاذ اإلجراءات الكفيلة بالقضاء عليها أو 
التخفيــف منها مــن خالل تعــاون الجميع 
بــدءاً مــن البيــت والمدرســة والمجتمع. 
ولمزيد من تفعيــل الحملة طالبت البلدية 
المواطنيــن والمقيميــن بالمحافظــة على 
المرافــق العامــة والخاصــة واإلبــالغ عن 
المخالفات التي يشــاهدونها باالتصال على 

هاتف االقتراحات والشكاوى.
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في ظل اهتمــام الدولة بقطاع الصحة على 
جميع المســتويات تؤمن مهــرة محمد بن 
صــراي مديــرة اإلعالم والتثقيــف الصحي 
بالمنطقة الطبية في رأس الخيمة بأن رسم 
البســمة على وجوه المرضى وكبار الســن 
والتخفيــف عنهــم وتعريف النــاس بطرق 
الوقايــة من األمــراض هي مهمة إنســانية 
قبل أن تكون وظيفــة يتقاضى عليها المرء 
أجراً، وتحتاج في الوقت نفسه لمن يمتلك 
النفس الطويل والقدرة على مواصلة العمل 

والجهد.
وارتبــط اســم مهــرة صــراي بالكثير من 
النجاحــات الصحية التي تمت إقامة بعضها 

للمــرة األولى في الدولــة ومنطقة الخليج 
الخليجــي  الســكري  كمعســكر  العربــي، 
«البســمة» الــذي يهتم بنشــر الثقافة بين 
أطفال السكري على مســتوى دول الخليج 
ومخيم مرضى األمراض المزمنة الســرطان 
والقلــب، ومخيم األطفــال لمرضى الكلى، 
وتحقيق األمنيات الخاصة باألطفال المرضى 
ونشــر الثقافة التوعوية بكبار السن وطرق 
العناية بهم ورســم البسمة والتخفيف على 

أصحاب األمراض المزمنة.
يعتبرها الكثيرون من أبناء اإلمارة الجندي 
المجهول الذي يعمل في صمت وتقود خلية 
مــن المتطوعين لخدمة األهالي والمقيمين 

ونشــر التوعية الصحية بمخاطــر األمراض 
واإلشــراف على عقد المؤتمرات والندوات 

الطبية والقوافل الطبية.
وتعتبــر صــراي أن أهــم التحديــات التي 
التي  التثقيفيــة  الــدورات  كانــت تواجــه 
تنظمهــا المنطقة الطبية فــي رأس الخيمة 
باالمارة خــالل الفتــرات الماضية هي قلة 
عــدد العاملين فــي هذا الحقــل، مما كان 
يدفعها وفريق عملها لقضاء ساعات طويلة 
تمتد ألكثر من 15 ســاعة يومياً لتنفيذ هذه 
البرامــج بالدقة المطلوبة والوصول بها إلى 
أهالي المناطق الجبلية البعيدة في االمارة.

وتســاهم مديرة اإلعالم والتثقيف الصحي 

األخــرى ضمــن  اإلدارات  مــع  بالتعــاون 
أجنــدة الفعاليــات التي تنظمهــا المنطقة 
على مدار العام في نشــر الثقافة التوعوية 
بكبار الســن وطرق العناية بهم بما يساهم 
فــي رد الجميل لهــذه الفئــة التي قدمت 
لدولة االمــارات الكثير تحت مظلة االتحاد 
واالســتفادة مــن خبراتهــم الطويلــة في 

المجال الطبي.

 –

تباشــر عائشــة الظاهري عملها في مكتبها بمطبخ مستشــفى دبا منذ الصباح الباكر. 
وتشــرف على كل كبيــرة وصغيرة تتعلق بأعمالها منه، لم تكن مســيرتها في مجال 
التغذية سهلة وميسرة، خاصة في البدايات لكونها أول مواطنة من منطقة دبا تمارس 
العمل بقطاع الغذاء والتغذية وخاصة بشقه العالجي. مسيرة عمل زاخرة ومشاركات 
متنوعــة بقطاع التغذية الصحية والتوعية بها، ومعرفــة عميقة مكنتها من بث روح 
جديــدة فــي أروقة المستشــفى لتلبية احتياجــات المرضى بغرض تحســين الحالة 

التغذوية والصحيــة لهم ولعائالتهم 
من خــالل الرقي بالثقافــة الغذائية 

لهم. 
تستبشر خيراً في ما هو آت، فتقول: 
الحــل األمثل لمواجهــة األمراض   »
الســليمة  التغذيــة  هــو  المزمنــة 
والنشــاط البدني والرياضي». خاصة 
أن رحلتهــا العمليــة أثبتــت صواب 
رؤيتها عندما رسمت كامل خطوات 
رعاية الغذاء الصحية اآلمنة والفعالة 
مــن المبدأ اإلنســاني الــذي تنادي 
بــه دائمــا، وأدرك الجميع بعد ذلك 
صوابية رؤيتها كــون بعض األمراض 

تحتاج لـ« العالج بالغذاء».
صاحبة خبرة طويلة في التغذية تربو 
على 18 عاماً، وكانت النقلة األصعب 

في حياتها عام 1997 عندما أخذت على عاتقها كموظفة مبتدئه في منصب رئيســة 
قسم التغذية تتولى اإلشراف على تنفيذ عقد وزارة الصحة المبرم مع شركة األغذية 
الموردة، تأســيس قسم تغذية على أسس ســليمة وفي بيئة آمنة وصحية في المقام 
األول، وتمكنت حينها من إثبات نجاحها كمحاربة قوية ومنتصرة دائما. فهي ال تهدأ 
وال تســتكين وال تكتفي بالئحة اإلنجازات التي حققتها، بل تبحث دائما عن األفضل 
لخلق مجتمع متوازن وصحي. وتضيف إنها تحرص على العمل كفريق واحد مع باقي 
زمالئها وموظفيها، فقد غرست هذه الروح فيهم، بل تشاركهم المكان، فقد حرصت 

على أن يكون مكتبها امتداداً لمكاتب فريقها ألنها ال تؤمن باألبراج العاجية.
  خريجة العلوم الزراعية من جامعة اإلمارات في العين، لم يقتصر مشوارها التوعوي 
علــى هذا القطاع. حيث انتدبت نفســها كمتخصصة ومتطوعة لنشــر ثقافة تغذوية 
واســعة النطاق من خالل عملها في مجال التغذية وما نظمته من محاضرات وورش 
عمل، وخضعت لدورات عدة وحققت إنجازات ونالت شــهادات تميز ساعدتها على 

المضي بنجاح في هذا المجال الذي أحبته.
ال تعترف الظاهري بما يسمى «صعوبات تواجه المرأة» منها على سبيل المثال نظرة 
المجتمع في ذلك الوقت إلى عمل النســاء وخاصة فــي التخصصات النادرة، ولكنها 
تغلبت عليها مستعينة بالثقة بالنفس واحترام الذات والتفاني في العمل. فهي تطمح 
في تغيير الصورة النمطية السائدة في المجتمع ليكون خاليا من األمراض تماما عبر 

الوعي والتفكير المسبق قبل أي خطوة وخاصة في في ما يتعلق بالتغذية.

 –
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اســتقبل متحف القيادة العامة لشــرطة 
دبــي، وفدين مــن الجمهوريــة الصينية، 
وجمهوريــة تايــوان، حيــث ضــم الوفد 
الصيني، بول الو، مســاعد المفتش العام 
لشــرطة هونغ كونــغ، يرافقــه الدكتور 
إيريك شينغ، وضم الوفد التايواني تساي 
تشون تشــانغ، نائب مدير شرطة تايوان، 
وليــو ميلينــغ، مديــر إدارة المعلومات 
بشــرطة تايــوان، وكان فــي اســتقبالهم 
العقيد عارف بوشقر الفالسي، مدير إدارة 
الشــؤون اإلداريــة بالوكالة، فــي اإلدارة 
العامة لخدمة المجتمع، والمقدم يوسف 
اللوغانــي، مــن اإلدارة العامــة للجوجة 
الشــاملة، والوكيــل أول منصــور عبيــد 

المنصوري، رئيس قسم المتحف.
الزيارة  واســتمع الوفد الضيف، خالل 
لشــرح مــن العقيد عــارف بوشــقر عن 
القصــص، التــي تــروي اإلنجــازات التي 
تحققــت منذ تأســيس شــرطة دبي عام 
علــى  وشــهدت  اآلن،  وحتــى  1956م، 
مواكبتها ركب الحضارة، وتميزها الدائم.

واطلــع العقيد عــارف بوشــقر الوفد 
على أقسام المتحف، التي توثق محطات 

مجيدة من تاريخ شرطة دبي، وما تشتمل 
عليه من مناســبات ومراســيم وقرارات 
أميرية، أبرزها المرســوم األميري الخاص 
بتعيين صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم رئيســاً للشرطة واألمن 

العام في دبي عام 1968.  
وقدم شــرحاً للوفد الضيف عن الصور 
التي تخلد مناســبات إلنجازات مهمة من 
تاريخ شرطة دبي، مثل حفالت التخريج، 

التي كان يحــرص المغفور له، بإذن الله، 
الشــيخ راشد بن ســعيد آل مكتوم على 
حضورهــا، ليرصــع صــدور الخريجيــن 
باألوسمة والشارات، وصورة للمغفور له، 
بــإذن الله، محمــد ســعيد بوحيمد أول 
شــرطي في قوة شــرطة دبي عام 1956، 
وصــورة تاريخيــة مهمــة ألول تصميــم 
لشعار شرطة دبي، وصورة ألول أمر صدر 

في قوة شرطة دبي بتاريخ 4/4/1968.

بحث برنامج خليفة لتمكين الطالب «أقدر» 
والتعليــم،  التربيــة  وزارة  مــع  بالتنســيق 
وهيئة مواصالت اإلمارات، وســاعد لألنظمة 
المرورية، ومركز حماية الطفل إطالق تطبيق 
جديد يسمى «أقدر للرعاية الذكية» بالتعاون 
مــع إحدى الشــركات الوطنيــة «تايم لين» 

للحلول التقنية المختصة في هذا المجال.
وأوضح العقيــد الخبير د. إبراهيم الدبل، 
المنســق العــام لبرنامــج خليفــة لتمكيــن 
الطــالب، الذي ينفذ بإشــراف ديوان الفريق 
ســمو الشيخ ســيف بن زايد آل نهيان، نائب 
رئيــس مجلس الــوزراء وزيــر الداخلية، أن 
أحــد أبــرز التوجهــات التــي يعمــل عليها 
البرنامــج خالل المرحلــة المقبلة هي كيفية 
تحقيــق التواصل الفعال بين جميع المعنيين 
والمعلميــن  األمــور،  كأوليــاء  بالطــالب، 
والمشــرفين، وكذلك الجهــات ذات العالقة، 
ومن هنا يأتــي التباحث حول إطالق تطبيق 
جديد تحت يســمى «أقدر للرعاية الذكية»، 
ويعمــل البرنامج على تحقيق هــذه الغاية، 
حيــث يقوم البرنامــج بالعديد من الوظائف 
الفوري  والخدمــات، ومــن أبرزها اإلبــالغ 
ألوليــاء األمــور عن كل نشــاطات أطفالهم، 

وكذلك إرســال إشــعارات من لحظة دخول 
الطالب إلى الحافلة المدرســية أو تغيبه عن 
احــد الصفوف، ولحظــة خروجه من الحافلة 
إلى المنزل، وذلــك لضمان المعرفة الدقيقة 

ألولياء األمور عن كافة أحوال أبنائهم.
وأضاف الدبــل أن التطبيق الجديد يعمل 
على تزويد أولياء األمور كذلك بمســتويات 
ســلوك الطالب ومدى توافقها مــع التقاليد 
واألعــراف المدرســية، ومــا إذا كانت هناك 

مخالفة أم ال، وذلك من خالل خدمة تفاعلية، 
حيث يســتطيع المعلم إعطاء نقاط إيجابية 
للطالــب في حالة حســن الســلوك أو نقاط 
ســلبية في حالــة عدم التــزام الطالب خالل 
اليوم الدراسي، ويمكن ألولياء األمور معرفة 
النقاط من خــالل االطالع على تطبيق أقدر، 
وبالتالي دعم أبنائهم إيجابياً وتقديم الهدايا 
اإليجابيــة،  ســلوكياتهم  علــى  والمكافــآت 
وكذلك اتخاذ موقــف إيجابي وعملي فوري 
تجاه المالحظات أو الســلوكيات السلبية أو 

الخاطئة التي قد يقوم بها أبناؤهم.
وأوضــح الدبل أن البرنامــج يقدم كذلك 
العديــد من الخدمــات األخــرى، ففي حالة 
تغيــب الطالب لســبب ما يســتطيع أولياء 
األمــور تقديــم طلــب إجــازة عــن طريق 
التطبيق وإبالغ مشــرف الحافلة على الفور، 
ومعلمي المدارس حول اإلجازة كما يســمح 
التطبيق للمؤسســات المعنية بالدولة بتلقي 
البيانات ذات الصلة للطالب كالحالة الصحية، 
وكذلــك التواصل مع المعلميــن والمدارس 
ومشــرفي الحافالت وأولياء األمور، وبالتالي 
يمكن لهذه الجهــات تزويدهم بالتوجيهات 
واإلرشادات التوعوية سواء ألولياء األمور أو 
للمعلمين وغيرهم حول أفضل الممارســات 

وذلك كله من خالل التطبيق اإللكتروني.

شهد العميد حسن إبراهيم علي مدير معهد 
تدريــب شــرطة رأس الخيمة، حفل تخريج 
3 دورات تدريبية بمعهد تدريب الشــرطة، 
دورة ( إدارة التغييــر واالبتكار – ضباط )، 
دورة ( التفكيــر االبداعــي ودوره في حل 
المشــكالت – مشــتركة )، ودورة ( تنمية 
مهارات الحس األمني – صف ضباط  وأفراد 
)، حيــث تأتي جميع هــذه الدورات ضمن 
الخطة التدريبية لعام 2015م، والتي تهدف 
إلــى تطوير الموارد البشــرية واالســتفادة 

مــن أحدث التقنيــات واألســاليب لتطوير 
العمل، كما اشتملت على العديد من المواد 
النظرية والتطبيقيــة والمهارات والخبرات 
التي أكســبت المنتســبين قــدراً كبيراً من 

المعرفة.
إبراهيم، بضرورة  العميد حســن  وأشاد 
وأهميــة الــدورات التدريبيــة فــي مجال 
العمل التخصصي، من خالل تدريب وتأهيل 
العمل  المنتســبين ليصبحوا قادريــن على 
بالصورة المطلوبة وعلى أكمل وجه، مؤكداً 
أن هــذه الــدورات تعقــد تحت إشــراف 
محاضريــن أكفاء فــي مختلــف المجاالت 

األمنية، لتزويد منتســبي الجهاز الشــرطي 
بالمعــارف والمهارات األمنيــة التي تعمل 
علــى رفع كفاءتهم المهنية لتعزيز قدراتهم 
على مواجهة التحديات والتداعيات األمنية، 
فضًال على أنها تعمل على تحســين مستوى 
األداء الوظيفي، بهدف دعم مسيرة التطوير 
واالرتقاء بالعمل الشــرطي نحو مســتقبل 

أفضل.
في ختام حفل التخريج، قام مدير معهد 
تدريب الشرطة، بتكريم خريجي ومحاضري 
الــدورات التدريبيــة، تقديــراً لجهودهــم 

المبذولة في إنجاح الدورات .

افتتحت وزارة األشغال العامة طريق الشيخ 
محمــد بن زايد من مخــرج رقم 90 وحتى 
مخــرج رقــم 103 بعد أن تــم االنتهاء من 

أعمال رفع كفاءة الطريق بطول 13 كم.
وجدير بالذكر أن أعمــال الصيانة ورفع 
الكفاءة اســتغرقت 35 يوماً، مقارنة بالمدة 
التي تم اإلعالن عنها ســابقاً، وهي 45 يوماً، 
ويأتي ذلك من منطلق اســتراتيجية وحرص 
وزارة األشــغال العامة برفع كفاءة الطرق 

االتحادية بالدولة.

استقبل المقدم د. عبيد صالح المختن، مدير 
إدارة مركز بحوث الشرطة بالقيادة العامة 
لشــرطة الشارقة وفداً من مركز الدراسات 
واستطالعات الرأي بوزارة الداخلية برئاسة 
الرائد د. عمر راشــد الشحي، مدير المركز 
وممثلــي المركز، بحضور عدد من الضباط 

والخبراء والباحثين.
وهدفــت الزيارة الى تبــادل المعارف 
والمعلومــات حــول آخر األنشــطة التي 
يقوم بهــا مركز بحوث الشــرطة بالقيادة 

والتعرف علــى إنجازاته العلمية والبحثية 
خالل العام 2014م والتي شــملت العديد 
من اإليجابيات، والتــي من بينها الحصول 
علــى اعتماد منظمة األيزو (2008-9001) 
والحصــول على شــهادة األيــزو، وكذلك 
بالنســبة لدوريــة الفكر الشــرطي والتي 
يقــوم المركــز بإصدارها في أعــداد ربع 
المشــاركة فــي حصول  ســنوية، وكذلك 
القيادة العامة لشرطة الشارقة على جائزة 
البحــث العلمــي (IPSA) خــالل مؤتمر 
الجمعية الدولية للعلوم الشــرطية والذي 
عقد بلــوس أنجلوس بالواليــات المتحدة 

األميركيــة للقيــام بتعزيــز الممارســات 
الشــرطية الهادفــة إلى الجــودة والتميز 
بالمؤسســات الشــرطية من خــالل طرح 
أســاليب جديدة من الفكر األمني، وأيضا 
المشــاركة في حصول القيادة العامة على 
جائــزة المنطقة األمنيــة المتميزة، وعقد 
الملتقــى الدولي الثالــث لمراكز البحوث 
ودعم اتخاذ القرار، وعقد الموسم الثقافي 
الرابع للمركز والذي شــمل عقد الندوات 
والمقاهــي الثقافيــة وفعاليــات توقيــع 
المؤلفــات العلمية الصــادرة عن المركز، 

وغير ذلك من اإلنجازات. 

تلقت القيادة العامة لشــرطة أبوظبي أكثر 
مــن 220 طلب توظيف مــن قبل الراغبين 
والراغبات في االلتحاق بالعمل الشــرطي، 
فــي أول وثانــي أيام الدورة الســابعة من 
معــرض رأس الخيمــة للتعليــم والتدريب 
والتوظيف 2015، التي أقيمت بمركز أرض 
المعارض في رأس الخيمة وانتهت 5 مارس 

الجاري.
وأكــد العميد عبيد ســالم بالحبالة الكتبي، 
مديــر إدارة االختيــار والتعييــن، باإلدارة 
العامة للموارد البشرية في شرطة أبوظبي، 
أن المشــاركة تندرج ضمــن دعم مبادرات 
التوطين بما يسهم في توفير فرص وظيفية 

للكــوادر الوطنيــة المؤهلــة.  وأضاف: إن 
مشاركة شرطة أبوظبي في الدورة السابعة 
لمعــرض رأس الخيمة للتعليــم والتدريب 
والتوظيــف 2015، تنــدرج ضمن التعريف 
بالوظائف الشاغرة الستقطاب الراغبين من 
المواطنين بالعمل لديها حســب احتياجاتها 
أبوظبي - البيان الوظيفية. 

باألمانــة  األمنــي،  اإلعــالم  إدارة  تطلــق 
العامة لمكتب ســمو نائــب رئيس مجلس 
الــوزراء وزيــر الداخليــة، مبــادرة توعية 
إذاعيــة وتلفزيونية وعبر مواقــع التواصل 
االجتماعــي، بعنوان «رســائل من القلب»، 
وذلــك في إطار أســبوع المــرور الخليجي 

الــ31 الذي تنطلق فعالياته غداً.
وأفادت علياء الرميثي، مديرة فرع اإلذاعة 
بإدارة اإلعالم األمني، بــأن فكرة المبادرة 
تأتــي تزامناً مع أســبوع المــرور الخليجي 
الــــ31، وبالتعــاون مــع مجلــس أبوظبي 
للتعليــم، وتتمثل في بث رســائل توعوية 
عبر مختلــف المحطات اإلذاعيــة بالدولة، 

بثالث لغــات، وهي اللغــة العربية واللغة 
اإلنجليزيــة، واألردو، موضحة أن الرســائل 
التوعويــة، يوجههــا أطفال المــدارس من 
البنين والبنات الذين تتراوح أعمارهم بين 
11 و14 ســنة، وتم تسجيلها باستوديو فرع 
اإلذاعة بإدارة اإلعــالم األمني، موضحة أن 
المبــادرة تهدف إلى رفع مســتوى الثقافة 
المروريــة لــدى أولياء األمور مــن قائدي 
المركبــات؛ ومختلف فئــات المجتمع من 

مستخدمي الطريق.أبوظبي ـ البيان

بتوجيهات ســمو الشــيخ حمدان بن راشد 
آل مكتــوم نائب حاكم دبــي وزير المالية 
راعي هيئة آل مكتوم الخيرية، يشارك وفد 
مــن الهيئة، برئاســة ميرزا حســين الصايغ 
عضو مجلــس األمناء غداً فــي افتتاح قاعة 
حمــدان بن راشــد آل مكتوم، فــي مكتبة 
كليــة االقتصاد والعلوم السياســية بجامعة 
القاهرة، وذلك تقديراً من الجامعة لســموه 
على إسهاماته وتبرعه لتطوير مكتبة الكلية، 

وتحويلها إلى مكتبة رقمية.
ويعقــب االفتتاح إقامة نــدوة تحت عنوان 
للمؤسســات  المجتمعيــة  «المســؤولية 
التنمويــة.. هيئــة آل مكتــوم نموذجــاً»، 

يتحــدث خاللهــا ميرزا الصايــغ في حضور 
العديد من أعضاء هيئة التدريس ووســائل 
اإلعالم وبعض الشــخصيات العامة، ويلقي 
الضــوء علــى مســيرة هيئــة آل مكتــوم 
الخيريــة وإســهاماتها في خدمــة المجتمع 
في دولــة اإلمارات وفي العالم اإلســالمي 

والمجتمعات اإلسالمية.
ومــن المقــرر أن يلتقي وفــد الهيئة خالل 
الزيارة الدكتور الســيد أحمــد عبد الخالق 
وزير التعليم العالي، والدكتورة غادة والي 
وزيــرة التضامــن االجتماعي، لبحث ســبل 
التعاون والتنسيق في القضايا ذات االهتمام 
دبي- وام المشترك. 

كرمــت إدارة العالقات العامــة في وزارة 
الداخلية الشــركاء والمتميزين في اإلدارة، 
وأعضاء اللجنة التنسيقية لإلعالم والعالقات 
العامــة؛ وذلــك في إطار الملتقى األســري 
الثانــي للعالقــات العامة والــذي عقد في 

فندق فير مونت باب البحر بأبوظبي.
ويأتــي التكريــم ضمن مبــادرات إدارة 
لتحقيــق  المجتمعيــة  العامــة  العالقــات 
التواصل مع العاملين في إدارات وأقســام 
العالقات العامة بالقيادات العامة للشــرطة 

بالدولة، والشركاء االستراتيجيين لإلدارة.

حضــر الملتقــى العقيد حســين محمود 
العوضــي، مديــر إدارة العالقــات العامــة 
إدارات ورؤســاء أقســام  باإلنابة، ومديرو 
بالقيــادات  العامــة  والعالقــات  اإلعــالم 
العامة للشــرطة، وعدد من الضباط وصف 

الضبــاط واألفــراد، مــن إدارة العالقــات 
العامة والشركاء من مختلف إدارات وزارة 

الداخلية.
وأكد العقيد العوضي في كلمة له أهمية 
الملتقى في تحقيــق التواصل والتآلف بين 

جميــع العاملين في العالقات العامة الذين 
يمثلون األســرة الواحدة، وتشــجيع العمل 
بــروح الفريــق لالرتقــاء بمســتوى األداء 
مــن أجل تقديم صورة مشــّرفة عن وزارة 

الداخلية.



اخترقت الطائرات بدون طيار، 
فضاء العالقة بين الصقر والصقار، 
لتصبح أساساً في االرتقاء بهواية 
تراثية ذات شعبية وجماهيرية، 

ووسيلة للصقارين باإلجماع، 
لتدريب صقورهم وتجهيزها على 

أفضل نحو.

16
 قال الدكتور سهيل عبد الله الركن، استشاري األعصاب وأخصائي السكتة 
الدماغية بمستشفى راشد، الذي يضم مركزاً معتمداً متخصصاً بالدولة، إن 
عدد المرضى المصابين في اإلمارات بلغ 7 آالف شخص سنوياً، وإن هناك 

مريضاً مصاباً كل ساعة في الدولة، فضًال عن أن 50% من المرضى تكون 
أعمارهم أقل من 50 عاماً.

خالد المال الصغير سناً الكبير إنجازاً؛ 
جاء من خلف الصفوف، ومأل حياته 

بالصبر والدراسة والعمل، وبعد 3 
سنوات من اإلنجاز واالبتكار في 

عالم السيارات، استحق 24 شهادة 
«غينيس» لتحطيم األرقام القياسية.
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تظهر بعض األعراض التي تعطي مؤشــراً 
مباشراً، لتعرض الشخص العادي للسكتة 
الشــعور  ومنهــا  المفاجئــة،  الدماغيــة 
بارتخاء فــي أحد جانبــي الوجه، وعدم 
التحكــم فيه وفــي هذه الحالــة، يجب 
محاولة تنشيط عضالت الوجه باالبتسام 
أو أي حركة مشــابهة لتنشيط العضالت. 
وتشير البحوث العلمية الى أن التدخين 
والبدانة وارتفاع ضغط الدم وقلة الحركة 
من أهم أسباب حدوث الجلطة الدماغية 
لذا يجب ممارســة الرياضة يومياً إلذابة 

الشحوم من الجسم وتخفيف الوزن. 

يشعر بعض المرضى المصابين ببوادر سكتة دماغية، بخدر وتنميل في جانب واحد 
من الجســم، وقد يفقد الشخص المصاب اإلحســاس بجزء من جسمه، ولذلك يجب 
رفع الذراعين فوق الرأس، وإذا بدأت إحداهما بالهبوط، فمن المحتمل أن المريض 

حينئذ مصاب بالسكتة الدماغية.

هناك أشــخاص قد يشــعرون بصعوبة في 
النطــق وتحديد مخارج الحروف، أو يكون 
هنــاك نوع من التداخل فــي الكالم، وفي 
هذه الحالة يطلب من الشــخص المريض، 
أن يكرر جملة واحــدة مما قال، ومحاولة 
تكرارها بالشكل الصحيح. وفي حال فقدان 
الوعي أو الســقوط على األرض يجب نقل 
المصاب باإلسعاف الى المستشفى بأقصى 

سرعة.

الجهــاز التنفســي أحــد أجهزة الجســم 
الحساسة، وظائفه عديدة وضرورية منها 
مد الجســم باألكســجين مــن الجو إلى 
الرئتين ثم أكســدته بفعل الضغط الذي 
يتم في الحويصالت الدموية، والمحافظة 
على نســبة الهيدروجين ودرجة الحرارة 
أيضــاً، إضافــة إلــى طــرد ثاني أكســيد 
الكربون، وتتم هذه الظواهر الميكانيكية 
بواســطة عمليات الشــهيق والزفير التي 
تعمل فيهــا العضالت علــى تغيير حجم 
القفــص الصــدري، ذلــك ما أشــار إليه 
الدكتــور ناصر دعبول استشــاري أمراض 

الجهاز التنفسي. 

وقال إن الجهاز التنفســي يعمل بدون 

توقف، ولكــن في بعض الحاالت يختل 
عمــل منظومتــه بفعل األمــراض التي 
تصيبــه، كالقصور التنفســي الذي يعد 
النهائية لكثير مــن األمراض  المرحلــة 
المزمنة المترقية التــي تصيب الرئتين 
والقفــص الصــدري، ويســبب اضطرابا 
في وظائف الجهاز التنفســي ويتدهور 
إلــى نقص  الغــازي ويــؤدي  التبــادل 
االكســجين أو زيادة فــي غاز الكربون، 
الفتــاً إلى أن المعــدل الطبيعي لضغط 
األكســجين في الــدم ««PO2أكثر من 
60 ملــم زئبقــي، أمــا إذا كان المعدل 
أقــل من ذلك فإنه يعد قصورا تنفســيا 

يتطلب تدخال عالجيا، وكذلك الحال مع 
نســبة الكربون في الدم الذي يجب أن 

ال تتجاوز 45 ملم زئبقي. 
وأشــار دعبول إلى أن هنــاك العديد 
مــن األمراض التي يمكــن أن تؤدي إلى 
القصور التنفســي، منها االلتهاب الرئوي 
والداء الرئوي واألمراض الوعائية والسدة 
الرئويــة المزمنة وحتى التهاب الشــعب 
الهوائية، إذ تؤدي جميع هذه األســباب 
إلى تراكم ثاني اكســيد الكربون بســبب 
المشــاكل التي تحدث للمضخة وتسبب 
العضــالت بأمراض  انقباضات فــي  لهــا 
عضليــة وعصبيــة مختلفة ومشــاكل في 

جــدار القفص الصــدري، وتظهر أعراض 
القصور التنفســي على األشخاص بصورة 
بارزة، حيــث يالحظ ميالن لــون الجلد 
إلى اللون األزرق، وظهور بعض الوزمات 
عليــه، والمعاناة من الصداع خصوصاً في 
فترة الصباح بسبب نقص التهوية. إضافة 
إلى هذه األعراض قــد يعاني المصابون 
بالقصــور التنفســي من ضيــق التنفس، 
والقلــق وكثــرة العرق وتســارع النبض 
ووتيــرة التنفــس، أما عنــد تراكم ثاني 
اكســيد الكربــون يعاني األشــخاص من 
الخمول وكثــرة النعاس، وانعدام الهدوء 
والرجفة واالغماء في الحاالت القصوى.

وأوضــح أن القصور التنفســي ينقســم 
إلــى نوعيــن حــاد ومزمــن، وأيــا كان 
نوعه فإنه من الضــروري زيارة الطبيب 
الشــعور  عنــد  بالفحوصــات  والقيــام 
بأعــراض القصور التنفســي، وذلك تجنباً 
للمخاطــر والمضاعفــات التــي يخلفهــا 
اســتمرار المرض، ومنهــا التليف الرئوي 
وانخفاض ضغــط الدم واحتشــاء عضلة 
القلب أو نزيف الجهــاز الهضمي، وربما 
يســبب كذلك نقص األكســجين اإلصابة 
بالفشــل الكلوي، مشــيراً إلــى أن عالج 
القصور التنفســي يبــدأ بتأهيل المرضى 
ليعيشوا حياة أفضل وخصوصاً األشخاص 
المصابيــن بالقصــور التنفســي المزمن، 
وذلك من خالل حثهم على ترك التدخين 
وتغير نمط الحياة واالبتعاد عن المناطق 
العــالج  علــى  وتشــجيعهم  الملوثــة، 
الرياضة وتوجيههم  الفيزيائي بممارســة 
لتناول األغذية التي تتناسب مع حاالتهم 

الصحية.

ازداد في اآلونة األخيرة انتشار حاالت مرضى 
الســكتة الدماغية في كافة أنحــاء العالم، ما 
اســتدعى تكاتفــاً كبيــراً من كافــة المهتمين 
في القطاع الصحي، ابتداء بشــركات األدوية 
العالمية وصوًال للمستشفيات، وانتهاء باألطباء 
والعامليــن في الــكادر الصحي، ويعتبر مرض 
السكتة الدماغية السبب األول لحدوث اإلعاقة 
لــدى البالغين، والثاني للوفاة في العالم، بعد 
األمراض القلبية، وتشــير المؤشرات العالمية 
إلــى تضاعف حاالت الوفــاة الناجمة عنه مع 
حلول عام 2030، لتصبح الســكتات الدماغية 
تدريجيــاً مشــكلة صحية خطيــرة في منطقة 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا، خاصة أن 
هناك 20 مليــون مصاب بالعالم يتوفى منهم 
%5 سنوياً، فضًال عن ارتفاع كلفة العالج، التي 
بلغــت بالواليات المتحــدة وحدها 70 مليار 

دوالر في عام 2010.
وقــال الدكتور ســهيل عبد اللــه الركن، 
الســكتة  األعصــاب ومتخصص  استشــاري 
الدماغية في مستشــفى راشــد، الذي يضم 
مركــزاً معتمداً متخصصــاً بالدولة، إن عدد 
المرضــى المصابيــن فــي اإلمــارات بلغ 7 
آالف شخص سنوياً، وإن هناك مريضاً مصاباً 
كل ســاعة بالدولــة، فضــًال عــن أن 50 % 
مــن المرضى تكون أعمارهــم أقل من 50 
عاماً، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً للمؤسسات 
الصحيــة، الفتــاً إلــى أهمية نشــر الوعي 
والتثقيــف الصحي بأســباب وطرق الوقاية 
منــه، التي تصيب 150 شــخصاً من بين كل 

100 ألف شخص على مستوى العالم.

وشــرح الركن أن مــرض الســكتة الدماغية، 
ينشــأ نتيجــة خلــل مفاجئ في تدفــق الدم 
إلى جزء من الدماغ، ما يســاهم في إحداث 
خلل في مهام الجســد، ويستغرق هذا الخلل 

ســنوات قبل أن تكون نتيجته انســداد أوعية 
دمويــة فــي الدمــاغ، أو حصــول تخثر للدم 
نتيجــة تراكــم الدهون والكوليســترول، كما 
يمكــن أن تحصل تلك اإلعاقة الدموية، بفعل 
جلطــة دمويــة تصل إلــى الدمــاغ من جزء 

آخر من الجســد، ومن أســبابها أيضاً ضعف 
جــدران األوعيــة الدمويــة الذي هــو نتيجة 
تســارع أو ارتفاع ضغط الدم عادة ما يخرج 
عن السيطرة، ويمكن أن يسبب ذلك الضعف 
انفجــاراً في الجــدار الضعيف لذلــك الوعاء 
الدموي، وعندها يحصل نزيف ويتسرب الدم 

إلى خارج األوعية الدموية في الدماغ.

وأشــار إلــى أن هنــاك أربعــة أنــواع من 
الدماغية، أكثرها حصوًال وشيوعاً  السكتات 
الســكتة الدماغيــة التجلطيــة أو التخثرية، 
وهي أكثر أشــكال السكتة الدماغية حدوثاً، 
وتشكل ما نســبته 40 بالمئة من كل أنواع 
السكتات الدماغية، ويأتي النوع الثاني وهو 
السكتة الدماغية االنسدادية، وهي مسؤولة 
عن 30 بالمئة من حاالت اإلصابة بالمرض، 
وتحــدث نتيجة انســداد في أحــد مجاري 
الدم، وثالث السكتات يحدث نتيجة نزيف 
بالدمــاغ، ورابع هذه األنــواع يكون نتيجة 

للنزف تحت الغشاء العنكبوتي حول المخ.

وأكــد الدكتور الركن أن الوقت يعتبر عامًال 
حاســماً في المحافظة علــى الدماغ، وعدم 
التعــرض لســلبيات أكثــر وهذا مــا يطلق 
عليه األطباء (الســاعة الذهبية)، وفيها يتم 
تدارك األعــراض األولية، وفــي حالة تأخر 
اإلســعافات يؤدي ذلك إلى تلف جزء كبير 
مــن خاليا الدماغ، تصل فــي بعض األحيان 
لمــوت مليوني خلية دماغية كل دقيقة في 
حالة الســكتة الحادة، ولذلك يعتبر الفحص 
التشــخيص  الســريري اإلكلينيكــي وتأكيد 
بالتصويــر الطبقــي للمخ أحــد اإلجراءات 
الصحيحة والســريعة لتجنــب المضاعفات، 
وشــدد على أنه يجب أن يحضــر المريض 
إلــى المستشــفى في خــالل 15-10 دقيقة 
ويفحص في مدة ال تزيد على ساعة ليتمكن 
الطبيب من تحديد العالج المناسب في أقل 

من ثالث ساعات من ظهور األعراض.

أما عــن أهم أســباب الســكتات الدماغية 
فلفــت الدكتــور الركــن إلــى أن التدخين 
والبدانــة، وارتفاع ضغــط الدم، إضافة إلى 
الحياة  االضطرابات االســتقالبية، وأنمــاط 
المســتقرة الروتينية التــي تعتمد على قلة 
الحركة، كلها تعتبر أســباباً مباشرة لحدوث 
الســكتات الدماغية المفاجئة، ويجب على 
األشــخاص العادييــن محاولــة تجنب هذه 
األعــراض قــدر اإلمــكان، نظــراً للخطورة 
الكبيــرة على حياتهم في حالة إهمال هذه 

األسباب.

وأبان أن أعراض السكتة الدماغية، تبدأ 
عــادة بالصداع والدوخة، وتغيرات في 
قــدرة الوعي الذهنــي، مع صعوبة في 
النطق والبلع وضعف أو شــلل في أحد 
أطراف الجســم، وكلها عالمــات إنذار 
ويمكــن أن تختفــي في أقــل من 24 

ســاعة، كما يمكن أن يشــعر المريض 
بالوهــن والضعف في الوجه، أو إحدى 
الذراعيــن، أو بصعوبة فــي الكالم، أو 
فقدان التوازن والســقوط على األرض 
دون ســبب واضــح، إضافــة إلى عدم 
القــدرة على الرؤية أو ظهور غشــاوة 
مفاجئــة عليهــا أو ضعفها فــي إحدى 

العينين أو كلتيهما. 

ونصــح ســهيل بأنه فــي حال ظهــور أحد 
هذه األعراض، فيجب على الشــخص حينها 
التوجــه فوراً إلى أقرب مستشــفى، وغالباً 
مــا تكون هناك عالمــات إنذار قبل حصول 
الســكتة الدماغية، يجب أن ينتبه المريض 
إليهــا، وبما أن عالمات اإلنــذار قد تختفي 
بسرعة، فهذا ال يعني أن المشكلة المرضية 
المسببة قد زالت، لذلك فإن هذه العالمات 
يجــب أن يكتشــف ســببها ويعالــج لمنع 

حصول إعاقة دائمة.
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صيفاً أو شــتاًء، ال تخلــو الطريق المؤدية إلى 
الجبال والســيوح والرمال والوديان والخضرة 
المتناثــرة على امتــداد المكان، مــن المتعة 
واإلبهار. بدايًة بالمدينة الجامعية في الشارقة 
وحتــى حتا، تأخذك طريــق مليحة ــ البطائح 
إلــى حيــث تريد وأقصــى، إلى اإلثــارة بكل 
ما للكلمة مــن معنى، إلى الجمــال واإلبهار، 
إلــى التفــرد بأجواء ال تنســى.  هــي مقصد 
الكثيريــن؛ مواطنيــن ومقيميــن، في نزهات 
تحلــو كل عام أكثر، بفعل الشــوارع الصاعدة 
مــن أحضــان الطبيعة الخالبة نحو السالســل 
الجبليــة المتراصــة حتى أعلــى قممها، وهي 

محــل ثقة الجميع نتيجة لمــا تتركه من إبهار 
وإعجــاب يرتســم على وجه كل من يســلك 

الدرب قاصداً وجهة محددة، أو في نزهة.

أحمد خلف البدواوي، ابن مدينة حتا، وأحد 
العارفين بشعابها وما يتصل بها من شوارع 
ومناطــق جديرة باالهتمام، أوضح أن هذه 
الطريق بالتحديد «مليحة – البطائح»، تبدو 
أقــرب فــي هيئتها إلى الوجهة الســياحية، 
الســيما وأنها تجمع إمارات دبي والشارقة 
ورأس الخيمــة وعجمــان والفجيــرة، فــي 
خط ســير واحد، تتناثر اإلثارة على جانبيه 

بأشكالها المختلفة.
مــن مناطــق الشــارقة الوســطى «مليحة 
وخضيــرة وأخيضــر» إلــى «شــوكة ووادي 
العجيلي والمنيعي ووادي القور والحويالت» 
فــي رأس الخيمة، وصوًال إلى «حتا» دبي، ثم 
إلــى «مصفوت ومزيــرع» عجمان،  االنتقال 
نحــو الفجيرة ومناطق الســاحل الشــرقي.. 
محطــات جميلة تســتوقفك لالســتمتاع في 
جــوف الصحــراء، والدخــول إلى ســيح البر 
الممتــد، وصعود الجبــال المثيــرة بوديانها 

المنســابة بميــاه األمطار شــتاًء، والبقاء في 
ظالل الخضرة والماء في مزارع كثيرة هناك، 
ولإلبل والماشية حضور استثنائي أيضاً ُيكمل 

بجماله رسم لوحة ال تنتهي أطرافها.

لألفراد والعائالت الباحثين عن هدوء يبدد 
ضغط عيش المدنية، مالٌذ أكيد لالســتجمام 
واالستمتاع بالهواء العليل واألماكن الخالبة، 
كل ذلك يتطلب ســاعة أو أقل في السيارة 

من دبي أو الشارقة، حتى تجد نفسك وسط 
أفق جميل، تقتحم جنباته المشاهد المثيرة 
للجبــال والوديان والمزارع والصحراء. تلك 
المناطــق الجميلــة المتشــابكة، ترقى إلى 
مســمى «منتجع طبيعي»، وال مفاجأة حين 

نقول: مفتوح للجميع ومجاناً.
مــا يميز تلك المناطق كمــا يقول أحمد 
البــدواوي، عــالوة علــى أنهــا حلقة وصل 
خاطفــة بيــن دبــي والشــارقة مــن جهة، 
والفجيــرة ومناطق الســاحل الشــرقي من 

جهــة أخــرى، أنهــا تحتضن سلســلة جبال 
فريدة تمتد من رأس الخيمة حتى ظفار في 
ســلطنة ُعمان، وتتألف من 3 أحزمة، وفي 
هذا الموضوع نتحدث عن الحزام الثالث أو 

ما يعرف بـ «الحجر الغربي».

أسفل الجبال وعلى جنبات الطرق الحديثة 
اآلمنــة، ســيحظى الزوار بمتعة الجلســات 
والمغامــرات المثيرة، على امتداد الصحراء 

والســيوح وفوق الجبــال والكثبان الرملية، 
وقــرب الوديــان الجميلة المتأللئــة بمياه 
األمطــار التــي تهطل كثيراً هناك، ووســط 
المــزارع الســاطعة بخضــرة تضيــف إلى 
الذهــن صفاًء ونقــاًء. الحديث الطويل عن 
المناطق الصغيرة البســيطة والجميلة تلك، 
تختزلــه نزهة خاطفة إلــى هناك، أو جولة 
سريعة عبر الســيارة، للمرور وسط المتعة 
صعوداً إلى أجواء استثنائية تستحق الزيارة 

حتماً.. والصورة أبلغ من ألف كلمة.
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أن تطلق أفــكارك خارج الصندوق، لتبحث 
عــن غير المألوف فتتميز، ذلك هو التحدي 
الذي تفرد به الشــاب اإلماراتي خالد المال، 
الصغير ســناً الكبير إنجــازاً. جاء من خلف 
الصفوف دون مساعدة، تحّمل وصبر ودرس 
ليمأل نهاره وليله بالعمل، بعد 3 سنوات من 
اإلنجاز واالبتكار في عالم السيارات، توجها 
بـ24 شــهادة «غينيــس» لتحطيــم األرقام 
القياســية، اليزال يمتلك الكثير والمختلف 
ليقدمه لإلمارات، واحداً مما لديه «كبسولة 
دبي الزمنية للســيارات الفارهة والســوبر 

الرياضية».
أوضــح المال أن طريقه لم يكن مفروشــاً 
بالورود، ولم ُتقدم له الفرصة على طبق من 
ذهب كما يظن البعض، فهو كما باقي الشباب 
اإلماراتييــن، تجمعهــم اهتمامات وهوايات 
كثيرة، لكنه يرى أن التميز والنجاح يحالفان 
فقــط من يســعى إليهما بقــوة ودون كلل، 
واضعاً نصــب عينيه مقولة صاحب الســمو 
الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتــوم نائب 
رئيــس الدولة رئيس مجلــس الوزراء حاكم 
دبي، رعاه الله، «ال مكان لكلمة مســتحيل» 

وسعيه الدائم نحو الرقم واحد.

وأشــار إلى أن شغفه بالســيارات، وخاصة 
الفارهة والســوبر رياضية، التصق بطموحه 
وأحالمه الكبيرة، وقد عانى كثيراً في سبيل 
تحقيــق حلمه بامتالك إحداهــا، خاصة مع 
بداية دراسته في كلية التقنية العليا للطالب 

في تخصص الموارد البشــرية، ولكن واجه 
رفــض والده مرات ومــرات، ربما خوفاً أو 
حرصــاً عليه، فتوّلــد لديه إصــرار كبير أال 

يعتمد على أحد في الظفر بأحالمه.
وأضــاف أنــه كنــوع من شــحذ همته 
يســتخدم  كان  مبتغــاه،  إلــى  للوصــول 

ســيارة قديمة في تنقالته، إلى أن جاءته 
فكــرة إنشــاء مجموعة للســيارات أطلق 
عليهــا «63»، التــي أصبحت الحقــاً أكبر 
ناٍد لســيارات «مرســيدس» في اإلمارات 
والعالــم، ورقــم 63 جاء مــن أعلى فئة 

لمحركات سيارات المرسيدس.

ســنوات ثالث أصبح فيهــا المال أيقونة في 
عالــم الســيارات بدبي وخارجهــا، وعالمة 
تجاريــة ذاع صيتها بيــن المهتمين، ليغدو 
واحــداً من البارزين في تنظيــم الفعاليات 
والمعــارض الخاصــة بهذه الهوايــة، إال أن 

النجاحات تلك لم تثنه عن األفضل، فجاءت 
فكرته في تدشــين مشــروع «كبسولة دبي 
الزمنيــة للســيارات الفارهــة»، الذي يعد 
األول من نوعه عالميــاً، الفتاً إلى أن فكرة 
الكبســولة الزمنية، رائجــة في دول كثيرة، 
عبر تخزين المعلومات حول شــيء معين، 
لالســتفادة منها بعد عقود، بفتح الكبسولة 

وتحليل ما فيها من بيانات.

فكرتــه تلك تتلخص فــي تجميع 63 قطعة 
أصليــة مــن ماكينــات أفخــم الســيارات، 
واإلصدارات المحــدودة منها، ووضعها في 
مجســم واحد على شــكل ماكينة ســيارة، 
ومعها تخزيــن 3000 شــهادة للمالكين أو 
غيرهم، ليظل اسمهم مرتبطاً بشيء تاريخي 
مــن دبي، وقد دفــع الراغبون في الحصول 
على هذه الشــهادة مبلــغ 888 درهماً ثمناً 
لهــا، موضحــاً أن للرقم داللتــه، كونه نواة 
لكبسولة أخرى يجهز لها سوف تجمع 888 
شخصاً ممن أضافوا في مسيرة دبي للتفوق.

وقــد ُمنــح المــالك شــهادتين، األولى 
احتــوت علــى 350 كلمة دونهــا صاحبها، 
ووضعت بشكل ســري لتفتح بعد 63 عاماً 
أمام الجمهور، والثانية شــهادة ملكية ُتمنح 
لمن يراه مناســباً من أقاربــه أو أصدقائه، 
الســتالم الشــهادة وقت االفتتاح، الفتاً إلى 
أن تحديــد تاريخ فتح كبســولة الســيارات 
الفارهة، ســيكون مساء 6 مارس 2077، في 

وسط دبي.
وأوضح أن الكبسولة صنعت بالكامل في 
اإلمارات، بكلفة 200 ألف درهم، وشــارك 
في تصميمها 3 مهندسين عالميين، استعانوا 
خاللها بخامات خاصة تميزت بقوتها وخفة 
وزنها مثــل «الكاربون فايبــر» األقوى من 
خام الحديــد بـ 10 مرات، ووزنه أخف 20 
مرة، وذلك حتى تستطيع الكبسولة مقاومة 

العوامل الجوية طوال 63 عاماً. 

الجديــر ذكــره، أن المال نجح في تأســيس 
أكبر ناد لســيارات المرسيدس على مستوى 
العالم فــي اإلمارات «جــروب63»، إضافة 
إلــى تحالــف ضم أهــم نوادي الســيارات 
الســوبر رياضيــة أســماه «مجلــس محرك 
دبي»، كما دشــن فعالية «ســوبر سبرينت» 
التي تقام سنوياً، بمشاركة عدد محدود من 
أصحاب الســيارات الخيالية االســتعراضية، 
كما أنه بصدد إطالق كتابه الذي يحكي فيه 
عــن تجربته تحت عنــوان «اضغط للبدء»، 
وفيــه يقدم خالصة تجاربه وفكره الذي قد 
يســاعد الشــباب في دروب النجاح، فضًال 
عن ذلك يأتي تتويجه بـ 24 شــهادة غينيس 
لتحطيم األرقام القياسية، عنواناً عريضاً لما 
يعمل عليه من أفكار ونشــاطات وفعاليات 

ال تتوقف طوال العام.

اإلرادة ســر نجاح كل طمــوح، وبها يمكن 
للشــخص أن يتعلم كيف يحســن استخدام 
قــوى المتعة واأللم فــي داخله، عوضاً عن 
السماح لها باستخدامه، هذا ما فعلته عائشة 
عيســى راشــد المهيري التي تعمل بوظيفة 
ضابــط تخليص في مركــز «دوكامز» التابع 
لجمارك دبي، وهي واحد من الذين تحدوا 

اإلعاقة الحركية باقتدار.
بكل ثقة وأمل قالت المهيري: أي ظروف 
أمــر بها فــي حياتي، ومهما كانت قاســية، 
فاللــه تعالــى أكبــر منها، وهو قــادر على 
كل شــيء، ولن يتغير شــيء في حياتنا إال 
بإرادته ســبحانه وتعالى، وأنا أملك اإليمان 
واألمل، وقد مدني المولى عز وجل بالقوة 
دائماً، التي تســاعدني على تجاوز الصعاب 

مهما بلغت.

وأضافــت: فــي عمــر مبكر أصبت بشــلل 
اســتكمال  في  األطفــال، وعانيــت كثيــراً 
دراستي في المدارس العادية، التي لم تكن 

مؤهلة لدمج ذوي اإلعاقة، غير أنني تحليت 
بإرادة صلبة، وبالعزم نجحت.

بعد المدرســة، التحقــت المهيري بكلية 
التقنية العليا للطالبات، ثم تزوجت وأنجبت 
خمسة من األبناء، ولد وأربع بنات، أكبرهم 
ابنتهــا ندى التي تبلغ مــن العمر 12 عاماً، 
وفي األثناء توقفت عن دراســتها الجامعية، 
بعــد أن صممت علــى البحث عــن عمل، 
لرغبتهــا فــي االعتماد على نفســها في كل 
شــيء، وتوفقــت بالعمل في ميناء راشــد 
كموظفة بدالة، وتم تثبيتها خالل ستة أشهر 
مــن العمل، رغم أن المدة المتعارف عليها 
وقتها لتثبيت الموظف عامان، ولكن حصل 

ذلك نتيجة لتميزها في العمل.

أمام هــذه النجاحات الحياتيــة والمهنية، 
لــم تغفــل عائشــة المهيري عــن توجيه 
الشكر والثناء لعائلتها، خاصة والدتها التي 
وقفت إلى جانبها وساندتها هي وإخوانها 
وأخواتهــا، ثــم زوجها والمســؤولون في 
جمــارك دبــي، كل أولئــك جعلوها تنظر 
إلى الحياة بإيجابيــة، وحرصوا على صقل 

مهاراتهــا، فعلــى الرغــم من أنهــا معاقة 
الحركــة، إال أن حبهــا الحيــاة منحها أفقاً 
شاسعاً في الحياة، وهي مؤمنة بإرادة الله، 
وبأن النجاح ال حدود له، طالما وجد األمل 
فــي الله وقدرته، إذ حصلــت على جائزة 
األداء الحكومــي المتميز عن فئة الجندي 
المجهــول عام 2008، ثم نالت العديد من 
شــهادات التميز والتقدير في مجال عملها 

في المركز.
الميدالية  المهيــري  حصــدت  ومؤخــراً 
الفضيــة في الــدورة الثانيــة لبطولة دبي 
العالميــة للضيافة 2014، فــي إنجاز جديد 
لهــا، خــالل مشــاركتها في مســابقة وجبة 
الغداء، التي شــاركت فيهــا إيماناً منها بأن 
اإلعاقــة الحركية التي تعاني منها، لن تقف 
أمامها لتحقيق أهدافها وإظهار موهبتها في 
فنون الطبخ وإعداد الطعام، لتؤكد للجميع 
بأنهــا قادرة على المنافســة فــي البطولة، 
الســيما وأن دولة اإلمــارات حريصة على 
دمــج ذوي اإلعاقــة في المجتمع، وكســر 
الحواجــز بينهم وبين األصحاء، وإشــراكهم 
في مختلف األنشطة والفعاليات التي ُتقام 

على أرض الدولة.
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تؤكد الدراسات أن الطفل لن يحب الكتاب 
ويعتــاد قراءته إال بمؤازرة من أبويه، فمن 
الضروري مناسبة الكتاب للمرحلة العمرية 
التــي يعيشــها الطفل، إذ تم تقســيم هذه 
العالقــة إلى ثالث مراحــل: مرحلة ما قبل 
المدرســة (6-4 ســنوات)، واألنســب فيها 
كتــب الصــور التي يجد فيهــا الطفل صوراً 
مألى بالحركــة والحياة، مع عــدد محدود 
مــن الكلمــات واأللفاظ المالئمــة. ويحب 
الطفل في هذه الســنوات القصص القصيرة 
والمتسلســلة، وصور الحيوانــات الخرافية 
الخارجــة عــن المألوف، ومهــم أن تجعل 
هــذه الكتــب الطفل يضحك مــن أعماقه. 

وفــي مرحلــة االلتحــاق بالمدرســة (6-9 
ســنوات)، يحتــاج الطفل إلى كتب ســهلة 
ومتدرجة في القصص، أو كتب متدرجة في 
العلوم أو الصحة أو الدراسات االجتماعية. 
ويفضل الطفــل كتباً تــدور صفحاتها حول 
أفراد األسرة والحيوانات األليفة، فهو مولع 
بالقصص الخرافية الوجيزة التي تجري على 
ألسنة الحيوانات والعفاريت. أخيراً مرحلة 
مــا بين الســنة العاشــرة والثانية عشــرة: 
وهنــا، تقدم للبنات كتب الشــعر والدراما 
والقصــص، ألنهن أكثر خيــاًال وعاطفة، أما 
األوالد في بدايــة المراهقة فيحتاجون إلى 
دبي - البيان كتب تعلمهم فن الحياة.  

يحتــل موضــوع التعبير الكتابــي مكانة في 
تجسيد مكتســبات المتعلم، وبواسطته ُيبرز 
المتعلم أفكاره، ويعبر عن أحاسيسه، ويظهر 
معالم شــخصيته، ويدمج ما اكتسبه، فينمي 
إبداعه ويوســع خياله. ويعــرف المختصون 
التعبير الكتابي بأنه امتالك القدرة على نقل 
الفكــرة أو اإلحســاس إلـى اآلخريــن كتابة، 
باســتخدام مهارات لغوية كقواعــد الكتابة؛ 
اإلمــالء والخــط، وقواعـــد اللغـــة؛ النحــو 
والصــرف، باإلضافــة إلى عالمــات الترقيم 
«النقطــة، الفاصلــة، التعجب، االســتفهام». 
وبالرغم من أن التعبير الكتابي مهارة شديدة 
األهميــة في حيــاة الطلبة ومســتقبلهم، إال 

أن العديد منهم يفشــل في الســيطرة على 
هــذه المهــارة. ويعتقد كثير مــن الباحثين 
بوجــود عالقــة مباشــرة بين القــدرة على 
التعبيــر الشــفوي ونوعية التعبيــر الكتابي،  
وهنا تجــد أن الطلبة الذين تعرضوا لخبرات 
لغوية شفوية متنوعة، كالمشاركة في األسئلة 
واالستفسار والنقاش، أكثر قدرة على التعبير 
كتابيــاً عن أفكارهم، من أولئك الطلبة الذين 
لــم يتعرضــوا لمثل هــذه المواقــف، التي 
تتطلــب تفاعًال شــفوياً مع اآلخريــن. لذلك 
يجب التركيز في البداية على تعليم الطالب 
التعبيــر عن نفســه شــفوياً، حتى يكتســب 

الخبرات الكافية التي تساعده في الكتابة.



استحدثت جمارك دبي آلية لرعاية الكالب 
الجمركيــة بعــد التأكد من عــدم صالحية 
الــكالب للعمل األمنــي والجمركي، وتقوم 
اآلليــة علــى منــح الــكالب إلى أشــخاص 
راغبيــن فــي اقتنائها، مــع مراعــاة توافر 
شروط أساســية في الشخص، أهمها وجود 
مكان مالئم لرعاية الكلب، يفضل أال تكون 
شــقة داخل بنايــة، وأن تكون فيال أو بيت، 
إضافــة إلى االطــالع على الحالــة المادية 
للشخص، وقدرته على إعالة الكلب، وتوفير 
األكل المناســب والبيئة الالزمة، إضافة إلى 
التطعيمــات الصحيــة الواجبــة، والتي تتم 
بشكل دوري، إلى جانب توفير بيئة مكّيفة 

ال تؤثر في صحة الكلب بالسلب.
وفي ســياق متصل، أكد عادل السويدي، 
مديــر إدارة الدعم الفني في جمارك دبي، 
أن الكالب الجمركية تمكنت من الكشــف 
عــن 152 قضيــة خــالل ثالثة أعــوام، وأن 
وحدة الــكالب الجمركية تلقت العديد من 
طلبات المســاندة من مختلف اإلدارات في 
جمارك دبي، إضافة إلــى الجهات األخرى، 
ووصلت الطلبات في العام 2014 إلى 547 
طلباً، فيما تعــدت جميع الطلبات منذ عام 

2011، ألفين و12 طلباً. 

التفتيش الجمركي،  وتشمل المســاندة في 
المراكز  البضائــع والحاويات في مختلــف 
الجمركيــة (البريــة، والبحريــة، والجويــة 
وقرية الشــحن)، بغرض الكشف عن المواد 
المخــدرة أو المتفجــرة في تلــك البضائع. 
وأشار السويدي إلى أن جمارك دبي تمتلك 
3 أنواع من الكالب، والتي يتم اســتخدامها 
فــي التفتيش وهــي: «مالينــوا، ولبرادور، 
وإنجلش ســبرنكل»، ويتراوح ســعر الكلب 
بيــن 35 و40 ألــف درهــم حســب نوعه 

وخبرته.
ولفت الســويدي إلى أنه تم اســتحداث 
وحــدة الكالب الجمركيــة في جمارك دبي 
عــام 2007، وإلحاق الوحــدة بإدارة الدعم 
الفنــي في الدائــرة، بحيث تتولــى تقديم 
الجمركيــة  للمراكــز  والمســاندة  الدعــم 
البحرية والبريــة والجوية، إضافة إلى قرية 
الشــحن، على مدار الساعة، وتضم الوحدة 
اثنين من المدربيــن و22 موظفاً، و22 كلباً 

مدرباً على الكشــف عن المــواد المخدرة 
والمتفجرات.

بــأن جمــارك دبــي  الســويدي  ونــوه 
حريصــة على توفيــر كادر بشــري مواطن 
من المفتشــين الجمركيين، يتمتع بكفاءات 
مهنية عالية، يتم تعزيزها بدورات تدريبية 
متخصصة حــول طرق التفتيش وأســاليب 
الكشــف عن المخدرات والمواد الممنوعة، 
والتعامل مع لغة الجسد التي تمنح المفتش 
ذخيرة معرفية حول سلوك اإلنسان ودوافع 
العفويــة والتلقائية، مــع توفير  تصرفاتــه 

أحــدث أجهــزة الفحــص والتفتيــش ذات 
الكفاءة العالية.

أما جمال ســعيد دســمال، مدير قسم 
بإدارة  الخاصــة  والوحدات  المســاندة 
الدعــم الفني، فأشــار إلى اســتحداث 
حقيبــة تدريبيــة متكاملــة، لتدريــب 
موجهــي وحدة الــكالب الجمركية عام 
2013، تهــدف إلى بناء قدرات موجهي 
الكالب الجمركيــة، وتمكينهم من فهم 

سلوكيات الكالب، وكيفية التعامل معها 
لكشــف المخــدرات والمتفجرات، من 
خالل اســتخدام التقنيــات الحديثة في 

التدريب.
ويأتــي تطوير هذه الحقيبــة كجزء من 
اســتراتيجية الدائــرة المتمثلــة في حماية 
منافــذ إمــارة دبــي، مــن دخــول المواد 
الممنوعة، والمســاهمة في تحقيق ســالمة 
المجتمع، ودعم التجارة المشروعة عالمياً.

التدريبية  الحقيبــة  وقــال دســمال: إن 
تتكــون من ثالثة أجــزاء: حقيبة المتدرب، 
المبدئية  المــدرب، واالختبــارات  وحقيبة 
والنهائيــة، وذلــك بهدف تمكيــن موجهي 
الكالب الجمركية من أداء مهامهم الوظيفية 

بكفاءة عالية.

 –

مــن المعروف أن الكالب البوليســية ذات 
طبيعــة مختلفــة ومهام خاصــة، تفوق في 
قدراتها اإلمكانات البشــرية، التي اســتطاع 
اإلنســان تطويعها لخدمة البشــرية، ومنع 
انتشــار المــواد الممنوعــة كالمخدرات أو 
المتفجرات،  البضائــع المشــبوهة وحتــى 
عبر تدريب يســتغرق 4 ســاعات يومياً في 
المتوســط، شــريطة أن يكــون الكلب من 
ســاللة لهــا تاريخ في المجــال األمني، كما 
تؤكــد مصادر مختصة وذات صلة من دائرة 

جمارك دبي.

وتم تدريب الكلب البوليسي لمساعدة 
الشــرطة في عملها، فــي تأدية العديد 
مــن المهــام األمنية والشــرطية بقوة 
واقتــدار، منهــا التحقــق مــن حقائب 
المســافرين والركاب، ســواء كان ذلك 
فــي المطــارات أو الموانئ، وأيضاً في 
الجرائم، والدفاع عن صاحبه،  مكافحة 

وهذه الكالب الذكية تمتلك 220 خلية 
حسية نشــطة، ما يساعدها على تأدية 
دورهــا األمني بســرعة فائقــة ودقة 
كبيــرة. وعادًة ما يتــم اللجوء لفصيلة 
الراعي األلماني «جيرمان شيبرد»، لما 
يتمتــع به من ذكاء، لدرجــة أنه حتى 
إذا كان بدون صاحبــه ال يهاجم أحداً، 
وغالبــاً ما يكــون وزنه بيــن 70 و85 

رطًال، وطوله من 22 - 26 بوصة.
ويسمى الراعي األلماني بذلك االسم، 
نســبة إلى بلــده األصلــي ألمانيا، وهو 
كلب متوســط الحجــم يشــتهر بوقفته 
المنتصبة، ويســتخدم الراعــي األلماني 
ككلب شــرطة، وفي الحروب، ولتعقب 
الممنوعة  المــواد  وكشــف  المجرمين، 
مثل المخــدرات، ولتحذيــر الجنود من 

وجود األعداء. 
ويمتاز الـــ «جيرمان» بذكائه وســرعته 
وقوته وســهولة تدريبه على طاعة اإلنسان. 
ويعد من أكثر الحيوانات شعبية في العالم، 
وله فك قوي وعينان مستديرتان، ومتوسط 
عمــر الـ «جيرمان شــيبرد» مــن 7 إلى 10 
ســنوات، لكنــه في طبيعة الحــال ال يطيق 

الغرباء أبداً.

وتوجــد أنــواع مختلفة ومتنوعــة للكالب 
البوليســية، إال أن األكثر استخداماً «شيبرد 
ورودفليــر ورودوايلر»، وهي من أشــرس 
األنــواع؛ إذ إن اثنين منهــا كفيالن بالقضاء 
علــى نمــر، والـ«بيتبول» وهــو كلب على 
الرغم من صغر حجمه، إال أنه نوع شــرس، 

وهناك أنواع أخرى قليلة يستعان بها.
ويتميــز الـ «شــيبرد األلماني» بكونه 
مطيعاً بشكل كبير، وينفذ رغبات صاحبه، 
ولذلك يعتبر من أفضل األنواع البوليسية، 
التي ال تدخر الشــرطة والجهات األمنية 
وســعاً في تدريبها من أجل اســتخدامها، 
كما أنها تستخدم أيضاً من قبل الشركات 
واألشــخاص مــن الراغبين فــي الحصول 

عليها.
ويؤكد مختصون فــي تدريب الكالب 
البوليسية أو الجمركية، أن الكالب بصفة 
عامة، تمتلك درجة وفاء أكبر من البشر، 
لدرجــة أن الكلب يمكــن أن يمتنع عن 
الطعــام للحد الذي قد يؤدي إلى الموت 
جوعاً في حال غيــاب أو فقدان صاحبه، 
وهناك مجاالت أخرى الستخدام الكالب 
المدربة، وهناك أنواع من الكالب تساعد 
علــى المســاهمة فــي العالج النفســي، 
وهنــاك أنواع معينة تســاهم في زيادة 
ذكاء األطفــال، والترويــح عنهــم أثنــاء 

مرافقتهم.

15
لتحقيق أقصى درجات الفائدة من الحقيبة 
المتكاملة، وفرت جمارك دبي مصادر خاصة 
رســمية لتــزود موجــه الــكالب الجمركية 
بالثقافة العامة، ومراحل تطور كلب العمل 
الجمركــي، والنظريات والحقائــق العلمية 
وراء حواس الكلب، والسلوكيات، وفهم بيئة 
االتصــال، والتواصل، وتأميــن قاعدة علمية 
فــي التدريــب لتحســين مســتوى الكفاءة 
اإلنتاجية، وإتقان الموجه للمبادئ األساسية 
للتدريب، والتعامــل مع المعدات، وقواعد 
التفتيــش بأمــان، وحاجــة المفتشــين في 
المراكــز الجمركية لمعرفة كيفية عمل تلك 

األجهزة الستغاللها بأفضل طرق التفتيش.

أوضح نشــوان ســعيد مدرب مخدرات في 
وحدة الكالب الجمركية بإدارة الدعم الفني 
فــي جمارك دبي، وصاحب فكــرة الحقيبة 
المتكاملــة، أن العمــل فــي هــذا المجال 
يتطلــب من الموجــه بناء عالقــة مع كلبه 

تستمر سنوات عدة. 
وعــن ابتــكاره قــال نشــوان: بعــد التحاقي 
بالجمارك، حاولت دعم الجانب العملي لدى 
موجهــي الــكالب الجمركية بأســس علمية، 
لتحقيق أفضل أداء في مهنتهم، وبعد سنوات 
من جمــع الحقائق والمعلومات باالســتفادة 
مــن خبــرات مؤسســات التدريــب عالمية، 
ومــن الكتب والمصــادر المختصــة، ووضع 

اإلجابات لألســئلة التي علقت فــي أذهاننا، 
توصلنــا إلــى مجموعة نقاط مهمــة تتلخص 
فــي حقيبة متكاملــة هي: حقيبــة المدرب، 
وحقيبــة المتــدرب، واالختبــارات المبدئية 
والنهائيــة. وأضــاف إن حقيبتــي المــدرب 
والمتدرب، هما مادتان دراســيتان يستغرق 
اإللمــام بهما 5 أيام، فيها شــروح وصور، فلو 
عــرف الموجه الخطــوات نظرياً ســيفهم ما 
يقوم به عملياً، ويدرك اإلشارات التي يؤديها 
الكلــب، وســيبدع حتماً لو واجهته مشــكلة 
مــا، أما التدريب الفعلي فيســتغرق 3 إلى 6 
أشهر، يليه التطبيق العملي وتدريب الكالب، 

وتتخلل ذلك اختبارات متنوعة.

إعداد: شريين فاروق - غرافيك: فاطمة الفاليس
تعترب الكالب الجمركية أدوات فاعلة يف الكشف عن املخدرات واملتفجرات وتزداد كفاءتها بحسن التدريب واالستغالل األمثل، كام أن العالقة بينها وبني املدرب لها تأثري كبري يف أداء 

عملها عىل أكمل وجه عرب أنوفها املطعمة بروائح املمنوعات.
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شحنة ممنوعة كشفتها 

الكالب الجمركية خالل 3 
سنوات يف ديب 547

مهمة للكشف عن 
املخدرات واملتفجرات 

قامت بها الكالب البوليسية 
العام املايض

3
أنواع هامة للكالب 

املعتمدة يف جامر ك ديب 
هي «مالينوا، لربادور، 

انجلش سربنكل».
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ألف درهم قيمة 

الكلب الواحد
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مدرباً معتمداً للكالب 
الجمركية يف جامرك ديب

2007
استحداث وحدة الكالب 

الجمركية

22
كلباً مدرباً للكشف عن 
املخدرات واملمنوعات 

واملتفجرات يف الشحنات 
القادمة

9
مشاركات مجتمعية 

للكالب الجمركية العام 
املايض 2012

مهمة أنجزتها الكالب 
الجمركية خالل 3 سنوات

3
أقسام رئيسية لحقيبة مدرب الكالب 

الجمركية الفريدة من نوعها

15
عاماً العمر االفرتايض للكلب يف العمل 

امليداين يليها التقاعد

220
خلية حسية ميتلكها الكلب املدرب عىل 

اكتشاف املمنوعات

5
ساعات تدريب يومي للكالب الجمركية 

وتشكل برنامجاً رياضياً



ال اســتثناء فــي التطــور؛ وإن تعلــق األمر 
بالمســميات التراثية أحيانــاً، فهواية الصيد 
بالصقــور «القنــص» مثــًال، لم تســلم من 
مخالب التقنيات، ولم تدم طويًال في منأى 
عــن أدوات التطور واالرتقــاء، بعد أن ظل 
الصقــارون حتــى وقت قريب، فــي دائرة 

تقليدية متوارثة منذ قديم الزمان.
اليــوم اخترقت الطائرات من دون طيار، 
العالقة بين الصقر والصقار، لتصبح أساســاً 
في هواية يتقنها ويتشــبث بها حشــد كبير 
مــن الشــباب اإلماراتي على امتــداد تراب 
الوطن، في وقت أضحت الطائرات وســيلة 
الصقاريــن باإلجمــاع، لتدريــب صقورهم 

وتجهيزها على أفضل نحو.
ذلك مــا أكده حمد الزهار مســؤول 
محــل «الحضيرة» لتجهيــز الصقور في 

مركــز الصقور والرياضــات التراثية في 
دبي، مضيفــاً أن الطلب على الطائرات 
من دون طيار ارتفع إلى أرقام قياســية 
في الســنوات القليلــة الماضية، لدرجة 
أمســت معها هــذه الطائرات تشــغل 
الحيــز األكبر من محــال تجهيز الصقور 
على مســتوى اإلمارات، بحكــم إلحاح 
الصقارين علــى امتالك طائرات صغيرة 
تســاعدهم كثيــراً على تجهيــز الصقور 
وتدريبهــا باحترافية عاليــة، مثلما توفر 
الوقت والجهد عليهــم، في بلوغها حداً 

لم يكن ممكناً من قبل.
وأوضح أن موســم الصقــور يبدأ من 
شــهر يوليــو كل عــام، ويتواصل حتى 
مــارس مــن العــام التالي، أمــا تجهيز 
الصقر فيكــون عادة في شــهري يوليو 
وأغســطس، وفي ســبتمبر تحين فترة 
المغامرات والقنص في البر، وتكون في 
الغالب الصطياد الكروان والحبارى التي 
تدخل فضاء اإلمــارات في الربع األخير 
من كل عام، ويكون ميدانها غالباً منطقة 
الذيــد، وعلى امتداد الصحراء اإلماراتية 

عموماً. 
وقال حمد الزهار إن الصقارين عموماً 
هم من الشــباب من عمــر 15 إلى 40 
عاماً، وجميعهم يســتخدمون الطائرات 
صقورهــم  لتجهيــز  طيــار  دون  مــن 
تحقيــق  علــى  باســتمرار  وتدريبهــا 
ارتفاعــات أعلــى ولياقة أفضــل وقوة 
ومهــارة فــي الظفر بالطريــدة، ناهيك 
عن جــدوى الطائرة في المحافظة على 
الذهني للصقر، وتأمين عودته  الحضور 
إلى الصقار بأقصر الطرق وأســرعها، إذ 
كان الصقارون قديماً يعانون في اللحاق 
بالصقــر في البــر عبر ســيارات الدفع 
الرباعي أثناء التدريب، ويجدون صعوبة 

في اإلمساك به أحياناً.

كلما انخفضت درجات الحرارة، زاد الطلب 
علــى أصناف غذائية محــددة في عدد من 
مناطــق الســاحل الشــرقي، مثل العســل 
والســمن بأنواعهما، وهما المنتجان األكثر 
طلباً طوال الشــتاء، وســط ارتفاع ملحوظ 
في األسعار، إذ تراوح سعر كيلوغرام العسل 
بنوعيه الســمر والســدر بين 1200 و2000 
درهــم، فيمــا وصل ســعر الســمن البلدي 
إلــى 1500 درهم، في ظل موســم التخييم 

والرحالت البرية.
ويستغل العديد من هواة البر والعائالت 
المواطنــة، موجات البــرد واألمطار لصنع 
أطبــاق تقليدية شــعبية معروفــة بقيمتها 
الغذائيــة، وأنواع مــن الحلويــات البلدية 
تساعد على مقاومة البرودة وتمنح الجسم 

ســعرات حرارية عالية ولياقة بدنية أفضل، 
وتتكون معظمها من الحنطة والبّر والشعير 
والحبوب واللبن المنتجة محلياً، يضاف إليها 
الدبس والسمن والعســل والمرق واللحم، 
أيضاً كمكونات ثانوية تمنحها نكهة خاصة.

كالطوييــن؛  الجبليــة  المناطــق  وســجلت 
إقباًال ملحوظاً في إعداد األطباق الشــعبية 
المحلية التي يدخل الســمن والعســل فيها 
كصنفيــن مهمين، مثل: «القــروص والخبز 
المحلــى والخمير والمّلة والرقاق وســفاع، 
أي خبز التنور، واللقيمات»، والتي تســهم 
في منح الجســم الدفء الكافــي لمجابهة 

البرد القارس.
وفي الســياق تجد مبيعات قياســية من 
العســل الصيفــي خــالل األشــهر األخيرة 

الماضيــة، وتتــم المزايدة يوميــاً مع فصل 
الشــتاء على أنــواع من العســل، خصوصاً 
الســدر والســمر اللذين يصالن إلى الذروة 
فــي اإلقبال واألســعار فــي هــذه الفترة 
تحديداً، ويقبل األهالي والسياح على شراء 
أقراص العسل والعسل الصافي، الستخدامه 

في إعداد األكالت الشعبية. 

حميــد بن قدور اليماحي أحد المتخصصين 
في إنتاج العسل، أوضح أن هناك مأكوالت 
شعبية ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالعسل، تقبل 
على إعدادها ربات البيوت والمخّيمون أيام 
الشــتاء، مضيفاً أن العســل الطبيعي البري 
ياتي من الجبال التي تزخر بأشــجار السدر 
والســمر، والمؤكد أن ألصحاب النحل طرقاً 
محددة في البحث عن أماكن وجود العسل 

البري في الكهــوف والجبال، كما لكل نوع 
من أنواع العسل منطقة يشتهر بها. 

وقــال إن العســل الشــتوي هو عســل 
صيفــي تم إعــداده وإنتاجــه وتخزينه في 
فصــل الصيــف، موضحاً أن أســعار عســل 
الســدر تتراوح بيــن 1200 و1300 درهم 
للكيلوغرام، أما الســمر فقــد ارتفع أخيراً، 
ليبــاع الكيلوغرام منه بيــن 1500 و2000 

درهم.
وفي ســياق متصل، أكــد عبدالله أحمد 
اليماحــي أحد بائعــي العســل، أن اإلقبال 
على شــراء العســل طوال العام يظل كبيراً، 
وقد ســاهم اإلنتاج الوفير في تغطية حاجة 
الســوق من هــذا المنتــج المحلــي خالل 
الشــتاء، إذ بدأ الطلب عليــه مطلع نوفمبر 
الماضي، مشــيراً إلى أن أكثر أنواع العسل 

إقباًال «السدر والسمر».
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بين األمس واليوم، اختالف كبير في أساليب 
التعامل مع الطفل منذ والدته حتى بلوغه، 
منها حسب ما أوضحت شيخة الوالي باحثة 
في التراث؛ تدريب الطفل على المشــي، إذ 
كانت األم تساعده على الوقوف إلى جانب 
حائــط البيت المصنوع من ســعف النخيل 
«العريش» ليتمســك به، وتقــف على بعد 
مســافة قريبة تردد له األهازيــج المغناة، 
وقد يســاعد األشقاء األكبر سناً أحياناً، وفي 
المجمــل فإن التعامل مع الطفل قديماً كان 
أشبه ببراءة تغذيها البساطة. واليوم دخلت 
على خط مشــي الطفل، وسائل أخرى، مثل 

كرسي األطفال المتحرك «الميلسة».

فــي مــا يتعلق بمالبــس الطفــل، أوضحت 
الوالــي أن األم كانت تحــرص على حياكتها 
بنفســها، مثل القبعــة أو «الكــم»، لحماية 
الطفــل مــن البرد أو أشــعة الشــمس، وقد 
يصنع األب السرير «المنز» بنفسه من سعف 
النخيل، وُيســتخدم حجاب المرأة «الشيلة» 
لتغطية «المنز» صيفــاً، لحمايته من الذباب 
والحشــرات، وفي الشــتاء توضــع البطانية 
«البرنوص» فوقه لحمايــة الطفل من البرد. 
وثمة قواعــد ثابتة مثل تكحيل عيني الطفل 
مرتيــن يومياً، بحيث يبــدو الكحل موصوًال 
بين العينيــن، ويطلق على هذه العملية في 
المنطقة الشرقية «خطيب»، ويساعد الكحل 

في اعتقاد اآلباء واألجداد، في توسيع العين، 
وتسمير الحواجب ونموها وتقوية الرموش. 
وتضيــف الوالــي: كانت الســيدة ســابقاً ال 
تســتعد لطفلهــا قبل الوالدة في شــيء، بل 
يتعاون المحيطون بهــا؛ والدتها وأم زوجها 
وسواهما، لتزويدها باحتياجاتها ومستلزمات 
طفلهــا، مثل إعداد الحبــة الحمراء والدجاج 
المحلــي «العربــي» والســمن البلدي ونحو 
ذلــك مما تحتاجــه األم والطفــل، أما اليوم 
فتجدها حريصة على شراء المالبس وخالفها 

قبل موعد الوالدة بكثير.

تآلف ســكان الســاحل مع البحر في عالقة 
نســجت الوظيفــة ومصــدر الــرزق، فمن 
خيراته كانوا يقتاتون ويتاجرون، ولم تثنهم 
أمواجــه وال أفقــه الشاســع عن اكتشــاف 
أعماقــه ومكنوناته، ودامت هــذه العالقة 
عقــوداً حتى ظهرت بدائــل كثيرة، أبعدت 
اإلنســان عن البحر قليــًال، بحثاً عن وظائف 
ومصادر أوفر للرزق، دون أن تنســيه يوماً 
هــذه العالقــة المتينــة، فعكف يســترجع 
ذكرياتهــا في مواســم عديدة، ومناســبات 
مختلفــة، كتلــك التي تقام فيها الســباقات 
البحرية والتراثية، للسفن الشراعية ومراكب 

التجديف، والتي رصدت لها جوائز كبيرة.

إعداد : عنان كتانة - غرافيك: محمد أبوعبيدة
للصقور يف اإلمارات مكانة عالية من االهتامم الشعبي املتوارث جيالً بعد جيل، واملتزايد عاماً تلو آخر، فهي تحظى بقبول 

جامهريي واسع من الشواب والشباب مبرافقتها لساعات يف القنص أو التدريب، تحقيقاً ملتعة ذاتية، وتجسيداً لشعور القوة 
والنشوة بثالثية الحب والنرص والفوز. من أجل ذلك ارتقى الشباب يف خطوات تدريب الصقور وتأهيلها، بحثاً عن «الناموس»، 
حتى غدت الطائرات من دون طيار أداة التدريب األوىل لها هذه األيام، بعد أن اقترص التدريب سابقاً عىل «التلواح» والجهد 

البدين املحدود من الصقارين أنفسهم.

100 – 200م 
االرتفاع التقليدي لصقور 

املزارع يف التدريب أو 
الصيد حسب أدوات 

التدريب التقليدية.

1000 – 1200م 
الحد الجديد الرتفاع الصقر 

بفعل التدريب النوعي 
الذي تجسده الطائرات من 

دون طيار.

 % 100
من صقاري اإلمارات 

يستخدمون الطائرات 
من دون طيار لتدريب 

صقورهم عليها.

زيادة مسافة ارتفاع 1
الصقر إىل عرشة 

تقوية عضالت الصقر 2أضعاف وأكرث.
واالتقاء بلياقته 

متكني الصقر من 3البدنية.
صيد طيور عدة 

اختزال الجهد البدين للصقارين 4ترتفع كثرياً.
أثناء التدريب التقليدي.

تُربط الطريدة (فرية مذبوحة، 
حاممة مذبوحة، جناح حباري) 

بحبل أسفل الطائرة.

يتوىل الصقار تسيري طائرته 
متبوعة بالصقر ملسافة 

مضبوطة بالرميوت 
ومحدودة االرتفاع.

عرب الرميوت تبدأ عملية املراوغة 
للصقر باالرتفاع واالنخفاض 

واللف والدوران.

تدريجياً ويف أيام متعاقبة يزيد 
الصقار علو الطائرة لتعويد الصقر 

عىل االرتفاع إىل أعىل.

يف مرحلة محددة، وبعد االنتهاء من 
حصة التدريب، تُخّفض رسعة الطائرة 
ليتمكن الصقر من التقاط الطريدة. 

أثناء إمساك الصقر بالطريدة يُفلت 
الصقار الحبل املعلق بالطائرة حتى 

ال تترضر هي أو الصقر، وهكذا 
تتواصل عملية التدريب.

طائرة تدريب خاصة ذات 
أجنحة علوية غالباً.

حبل بطول 20م مربوط بقفل 
آيل التحكم معلقة به الطريدة.

رميوت كونرتول يسرّي الطائرة 
ويتحكم بالحبل والطريدة.



رغــم االنتقــادات الموجهــة حيــال معارض 
التوظيف في الســنوات األخيرة الماضية، إال 
أنها بدت أكثر وضوحاً وجدية بحسب شهادة 
مجموعــة من الطلبة الخريجين والدارســين، 
وفقاً لتجارب ســابقة لهم في معارض أخرى 
أثبتت خاللها الجهات المشــاركة عزمها على 
تعيين أكبر عدد من المواطنين، خصوصاً بعد 
فــرض الرقابة على الشــركات والمؤسســات 
ومتابعة عــدد المقبولين فــي الوظائف من 
خــالل المعرض، ممــا يثبت ابتعــاد الجهات 
المشــاركة في معارض التوظيف عموماً عن 

الوعود الزائفة والوظائف الوهمية.
الطالــب محمد الســويدي قــال إن معارض 
التوظيــف تبــدو منصــة مثالية اليوم بالنســبة 
للمواطنيــن للحصــول علــى وظائــف، إذ باتت 
جديــة الجهات المشــاركة ومصداقيتها أكثر من 
السابق، نتيجة فرض الرقابة عليها من جهات عليا 
ومتابعتها، موضحــاً أن ثقته بمعارض التوظيف 
تتجاوز %90 وفقــاً ألصدقائه الذين توظفوا من 
خالل المعارض، ســواء المنظمة داخل الجامعة 
أو خارجهــا، إلــى جانب األرقــام واإلحصائيات 
المنشــورة في الصحف ووسائل اإلعالم األخرى 

بالمقارنة مع الواقع المؤلم في السابق.
ولفــت الســويدي إلى أنــه بحث خالل 
زيارته لمعــرض التوظيف في كلية التقنية 
العليا، عن شــواغر في الجهــات الحكومية، 
وذلــك رغبًة منه في االلتحاق بمؤسســات 
حكومية توفر حوافز تبدو أعلى من القطاع 

الخاص، فضًال عــن االمتيازات األخرى مثل 
العمل بســاعات أقل وخالفهــا، إال أن ثمة 
طلبــة آخرين تغيرت قناعتهم تجاه القطاع 
الخــاص بصــورة أفضل، نتيجــة المبادرات 
الحكوميــة الداعمة لمشــروع التوطين في 

القطاع الخاص مثل مبادرة «أبشر».
بــدوره قــال الطالب علــي مرتضى، إن 
المشــاركة فــي  الشــركات والمؤسســات 
المعــارض كانــت تهــدف إلــى الترويــج 

والتسويق لها في السابق، وتتذرع بتوفيرها 
مجموعة من الشواغر للزوار من الخريجين 
وســواهم، أمــا اليــوم فقد تطور المشــهد 
بحيث أصبحت بعض الجهات تنظم مقابالت 
التوظيــف أثناء تواجدها في المعرض، قبل 
انتهاء معــرض التوظيف، بل حرصت بعض 
المؤسسات على التنافس بينها في توظيف 
المواطنين وتوفيــر أكبر عدد من الوظائف 
المتوســطة والعليا. وأضاف إنه بدا واضحاً 

ارتفاع مســتوى الوعي لدى الخريجين أثناء 
تقديــم الطلبات، لتصبــح العملية منتظمة 
وغيــر عشــوائية، بحيث تســتقبل الجهات 
طلبــات الراغبيــن فــي العمــل إلكترونياً، 
إضافة إلــى بحث الخريجيــن عن مجاالت 
تناســب تخصصاتهم، مشــيراً إلى أن بعض 
التخصصــات لها نصيب األســد في معارض 
التوظيف مثل التخصصات المالية وسواها، 

بسبب حاجة معظم الشركات إليها.
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نظم قســم االتصال التطبيقي بكلية التقنية 
العليا للطالبات في الشارقة معرض اللوحات 
الفنية لطالبات السنة األولى بقسم االتصال 
التطبيقي وذلك ضمن سلسلة من المعارض 
الناجحــة التــي تقيمهــا الكلية علــى مدار 
العام إلبــراز المواهــب واإلبداعات الفنية 
للطالبــات والعمل على صقلها ودعمها بكل 
اإلمكانــات، حيث ضم المعــرض 58 لوحة 
فنية متنوعة أظهــرت االتجاهات اإلبداعية 

واألسلوب الفني الخاص لكل طالبة.
الدكتــور يحيى األنصاري مديــر كليات التقنية 
العليا بالشــارقة باإلنابة تفقــد المعرض الذي 
أقيــم في مقــر الكلية بالمدينــة الجامعية في 

الشــارقة، ورافقــه بجولتــه التفقديــة كل من 
األستاذ مهرداد موهاسيس رئيس قسم االتصال 
التطبيقــي واألســتاذة ســلوى نبهان ســميث 
عضوة هيئة التدريس بالقســم والمشرفة على 
الطالبات.  وأعرب الدكتور يحيى األنصاري عن 
فخره بما شاهده في المعرض من لوحات فنية 
وابداعية عكست الحس الفني الراقي للطالبات 
وقدرتهن على اإلبــداع والتميز، مؤكداً حرص 
الكلية على دعم ورعاية المواهب الطالبية في 
كافة المجاالت وتشــجيعهم للمضي قدماً على 

طريق االبداع والتميز والنجاح.
أقســام االتصال التطبيقي فــي كليات التقنية 
العليــا توفــر بيئة تعليميــة متكاملة محورها 

الطالــب وتعتمد علــى تنفيذ المشــروعات، 
حيــث تتميــز بخلق التــوازن بيــن المعارف 
النظرية والخبرة العملية. ويتم تعزيز العملية 
التعليميــة من خالل عدة وســائل، منها على 
ســبيل المثال وليــس الحصــر، المحاضرات، 
وورش  والمناقشــات،  الطالبيــة،  واألبحــاث 
العمــل، واســتضافة المتحدثيــن، والزيارات 
الميدانيــة. وتؤهل برامــج االتصال التطبيقي 
الخريجيــن للعمل في بيئــات مهنية متعددة 
نظــراً لمهارات التواصل المتقدمة المكتســبة 
أثناء الدراســة والمعارف الواسعة والمهارات 
العملية المطلوبة في مجال االختصاص. ويأتي 
هذا المعرض ضمن سلســلة مــن المبادرات 

والفعاليــات الطالبيــة التــي تنفذهــا كليات 
التقنيــة العليا علــى مدار العــام تأكيداً على 
التزامها الجاد  بفلســفة "التعلم بالممارســة" 
بهدف تعزيز عملية التعليم والتعلم، وتطوير 
المحصالت التعليمية، وتلبية احتياجات القوة 
العاملــة الحاليــة والمســتقبلية فــي الدولة، 
حيث يشــارك طلبــة الكليات في الوســائط 
المختلفة للتعلم بالممارســة كطريقة تعليمية 
ُتكســب الطلبة المعارف والمهارات األساسية 
والمتقدمة من خالل المشــاركة الفاعلة داخل 

وخارج الفصل الدراسي. 

معــارض التوظيف الجامعيــة، ليس الهدف 
منها توفير فرص عمل للخريجين وحســب، 
إنمــا توعيــة الطلبــة بواقع ســوق العمل، 
وذلك حســب ما أكد الدكتور ســعود المال 
مديــر كليــات التقنية العليا فــي دبي على 
هامــش فعاليــات يــوم التوظيــف، الذي 
ينظمــه المركــز المهني فــي الكلية، وقال 
إن المعــرض بمثابة ملتقــى لتوعية الطلبة 
والخريجين بأهمية القطاع الخاص. وأضاف 
إن معرض الوظائف المقام في كلية التقنية 
العليــا بدبي لهذا العام، يفتح آفاقاً وظيفية 
أمام الطلبــة الدارســين والخريجين ضمن 
تخصصات وقطاعات مختلفة في القطاعين 
الحكومي والخاص، إال أنهــم ركزوا مؤخراً 

على مشــاركة القطاع الخاص انســجاماً مع 
توجهات الحكومة لتشجيع المواطنين على 

العمل في هذا القطاع.

وكشــف المال عن تعيين دفعــة كبيرة من 
الطلبة الذين تخرجــوا العام الماضي، وفقاً 
الســتبيان أعدتــه الكلية في وقٍت ســابق، 
مفيــداً أن الطلــب مــن قبل المؤسســات 
الخريجيــن  علــى  المختلفــة  والجهــات 
المواطنين بات أكثر اليوم بفضل توجيهات 
القيادة الرشــيدة وحكومــة دولة اإلمارات 
على زيادة نسبة التوطين في سوق العمل، 

مما يؤكد أن فــرص العمل أمام المواطنين 
بــدت متشــعبة اليــوم خاصة فــي القطاع 
الخاص، الذي وفر اليوم بيئة عمل مناســبة 
للمواطنيــن من حيث االمتيــازات لتقليص 

الفجوة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد أن ثمة تنسيقا وربطا بين احتياجات 
ســوق العمل مــع التخصصــات المطروحة 
في كليــات التقنية العليــا، إذ تنظم الكلية 
بصــورة دورية زيارات لمؤسســات خاصة 
وجهــات حكومية، من أجــل االطالع على 
التخصصات التي ال توجد في المؤسســات 
األكاديمية مثــل وظيفة المفتش الجمركي، 
إذ تعتمــد الجهــات علــى تأهيــل خريجي 

الثانوية العامة وتدريبهم نظراً لعدم وجود 
كوادر متخصصة تفرزها مؤسســات التعليم 
العالي، مما يحتم على كليات التقنية العلية 

المرونة أثناء طرحها للبرامج.
عــالوة علــى ذلــك، لفت مديــر كليات 
التقنيــة العليا في دبي، إلــى اعتماد لجان 
استشــارية من سوق العمل تضم مسؤولين 
وخبــراء، وتعقد اللجــان اجتماعاتها مرتين 
سنوياً، لدراسة البرامج في الكلية ومقارنتها 
باحتياجات ســوق العمل، وقد تغلق الكلية 
حيناً بعــض البرامج إذا ارتأت اللجنة بذلك 
وفقاً بمعايير عدة أبرزها قلة الشواغر أمام 

ارتفاع الفائض في عدد الخريجين.

إعداد: عيل الظاهري - غرافيك : أحمد عباس
متكنت كليات التقنية العليا يف ديب من خلق فرص وظيفية واعدة أمام الطلبة الخريجني، من 
خالل معرض التوظيف الذي نظمته مؤخراً، حيث يوفر شواغر وتخصصات تخدم طموحات 
الخريجني والطلبة الدارسني الراغبني يف العمل ضمن نظام الدوام الجزيئ، فضالً عن إتاحتها 

الفرصة أمام املواطنني الراغبني يف العمل بسلك التدريس يف كليات التقنية العليا.

تصوير : عبدالله املطرويش

400
أكرث من 400 فرصة عمل 

عرضتها املؤسسات 
والجهات املشاركة يف 

املعرض.

 %95
بلغ عدد الطلبة الذين 

توظفوا بعد التخرج مبارشة 
95 % خالل العام املايض.

170
وظيفة أكادميية للمواطنني 
واملواطنات للعمل يف سلك 

التدريس بكليات التقنية العليا. 

67
بلغ إجاميل عدد الجهات 

املشاركة 67 مؤسسة 
حكومية وشبه حكومية 

ورشكات من القطاع الخاص.

  %72
%72 مشاركة القطاع 

الخاص يف املعرض ضمن 
تخصصات وشواغر مختلفة.

 %30
أكرث من 30 % معدل 

الطلب عىل تخصصات علوم 
الحاسوب من قبل الجهات 

املشاركة.
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دعــا المــدرب اليوغســالفي بيفــا، أعضاء 
الفريق األول لكرة الســلة بالنادي األهلي 
عــن  واعتــذر  بالنــادي  عقــد  الجتمــاع 
حضــوره بعض الالعبين ألســباب مختلفة. 
وتــم خــالل االجتماع عــرض برنامج فترة 
اإلعــداد بمراحلها المختلفــة والتنبيه على 
الالعبين بضرورة االلتزام بمواعيد التدريب 
واالنتظــام في المران والتعــاون مع جهاز 
التدريــب، ليتمكــن الفريــق مــن مواصلة 
طريق التطور بعد الطفرة، التي حققها في 

الموسم الماضي. 2 أغسطس 1986

واصل فريق الشــارقة لكرة اليد، انتصاراته 
لالحتفاظ بمركز الوصيف فســجل  متطلعاً 
فوزاً ســهًال على فريق الشعب بنتيجة 29/ 
17، وكان متقدماً في الشوط األول 15/ 7. 
وجاء فوز الشــارقة طبيعيــاً وليس مفاجئاً، 
لكــن المفاجــأة بالســهولة القصــوى التي 
حققهــا بهــا بالمقارنة مع نتيجــة التعادل 
بين الفريقين في الدور األول. 31ديســمبر 

1986



أكدت وزيرة شــؤون المــرأة في حكومة 
هيفــاء  الدكتــورة  الفلســطيني  الوفــاق 
اآلغا ان هناك خططا لتحســين المســتوى 
االقتصادي لألسر بدعم النساء ومساعدتهن 
في مشاريع صغيرة مدرة للدخل، وكشفت 
في حوار مع البيان ان الحكومة تمر بأزمة 
مالية خانقة بعد حجز اســرائيل مبلغ 300 
مليــون دوالر مــن أمــوال المقاصة على 
مــدار شــهرين متتاليين، ما انعكس ســلبا 
على عمــل الوزارة التي تركــز دائما على 
وضــع خطط لتمكين المــرأة، وقالت لقد 
أطلقنــا حملة تحرير الشــهادات الجامعية 
للخريجات في غزة، وذكرت انها  فؤجئت 
بما وصلها من قوائم كثيرة لطالبات يعانين 
ماديا، وحجم مبالغ االقساط الجامعية كان 
أكثرهــا ارتفاعا بكلية الطــب حيث يقدر 
لكل طالبة بعشــرة آالف دوالر، وأشارت 
إلى ان عددا من رجال االعمال في الكويت 
قدموا لنا مبلغ تسعة ماليين دوالر، وتبرع 
الســعودي بأربعة ماليين  البنك االسالمي 
بجانب تبرعات أخرى، ســاعدتنا في دعم 
الطالبات حتى يتخرجن، وكشفت الوزيرة 
عن خلــق فرص عمل كثيرة لهن وتطرقت 
أيضا الى العديد من األمور الخاصة بالنساء 
والمساعي الجارية لالرتقاء بهن وهنا نص 

الحوار:
مــا دور وزارتكــم فــي دعــم ونصرة 

النساء خاصة بعد العدوان االخير؟
المفروض  الماليــة والحصار  الضائقة  رغم 
علــى القطاع  قــررت الــوزارة أن تدعم 

النساء نفسيا، وقد شكلت فريقا من اثنتين 
وعشــرين شــابة ممن يحملن تخصصا في 
علم النفس واالجتمــاع، وخضعنا لتدريب 
علــى كيفية التعامل مــع المرأة من ناحية 
المتطوعات  بتدريب  وقمنا  ســيكولوجية، 
علــى أيــدي متخصصيــن، وأســاتذة من 
بالــوزارات  المحليــة واتصلنا  الجامعــات 
الحكوميــة وطلبنــا منها تزويدنــا بقوائم 
النســاء المتضررات لمباشــرة العمل على 
تأهيلهن نفســيا، ويشــمل العالج النفسي 
من فقــدن بيوتهن واللواتــي ترملن أثناء 
الحــرب وفقــدن أزواجهن ومــن بعدهن 
بعض األبناء، ولدينا حاليا 180 امرأة وزعنا 
المختصات النفسيات عليهن، وبدأنا العالج 

النفسي مع نهاية الحرب.
الــى أي مــدى نجحت حملــة تحرير 

الشهادات الجامعية؟
لقد فؤجئت بما وصلني من قوائم السماء 
كثيرة، وحجــم مبالغ االقســاط الجامعية 
التــي كان أكثرهــا ارتفاعــا مــن الناحية 
الماديــة لخريجات كلية الطب حيث يقدر 
القســط الواحد لــكل طالبة بنحو عشــرة 
آالف دوالر، وهناك اقســاط زهيدة تقدر 
بـ36 دينــارا اردنيا اي ما يعادل 50 دوالرا 

اميركيا.
وبنــاء عليــه اطلقنا في الــوزراة حملة 
تحرير الشــهادة الجامعية  للخريجات في 
قطاع غــزة والالتي تخرجن من الجامعات 
ولم يســتطعن دفع المتبقي من االقساط 
الجامعية، وبالتالي حرمن من نيل الشهادة، 
وقد نجحنا بشــكل كبير فــي الحملة التي 
اطلقتهــا الــوزارة من أجــل التخفيف من 
األعبــاء المالية للطالبات خاصــة والمرأة 
الفلســطينية بصفة عامة. وعلــى إثر تلك 
الحملة قــرر عدد من رجــال االعمال في 
الكويت تقديم مبلغ تســعة ماليين دوالر، 
وتبرع البنك االســالمي الســعودي بأربعة 
التركــي  الســفير  مالييــن دوالر، ووعــد 
بزيادة مساعدة بالده لشهادات الخريجين 
والخريجات بمبالغ تزيد عن مليوني دوالر. 
بينما منحنا االشقاء في سلطنة عمان مبلغ 
مليــون دوالر، والمبالغ االجمالية ســوف 
تكون مناصفة مع المحافظات الشمالية في 
الضفة الغربية نظرا لوجود بعض المناطق 

الفقيرة هناك.

فــي ظل انعدام فــرص العمل لمعظم 
للعمال،  وحتى  والخريجات  الخريجين 

فكيف استطعتم توفيرها للنساء؟
لقد تم االتفاق مع وزير العمل مأمون ابو 
شهال لتخصيص وظائف للنساء خالل ثالثة 

أشــهر، ونحن اآلن بصدد اعداد مشروعين 
للمستخدمين  واآلخر  للخريجات،  احدهما 
والعامالت والسكرتارية، وقمنا بطلب 200 
خريجــة و150 عاملة نظافة وســكرتارية، 
من اجل مســاندة المرأة حتى يتســنى لها  
العيش بكرامة بعيدا عن التســول والحاجة 
والعوز. وها نحن ننتظر أن تبدأ المشاريع، 
فلدينا العديــد من التخصصات، في الطب 

والهندسة والتعليم والصيدلة وغيرها.
مــا أهمية محو االمية القانونية للمرأة 

في ظل الوضع الراهن؟
محــو االميــة القانونيــة للمــرأة من أهم 
الخطوات التي نســعى دوما الى تعزيزها، 
كون بعض النســاء يجهلن حقوقهن وعدم 
المامهــن بأبســط المعلومــات. وقد قمنا 
باعــداد دورات وجلســات متواصلــة مع 
المختصيــن القانونييــن للحديث والتوعية 
حــول مواضيــع مجتمعيــة تهــم المــرأة 
كالطالق والنفقــة والميراث وقضايا كثيرة 
أخــرى، ونحاول التركيز على عينة مختلفة 

كل مرة.
اال اننا نواجه مشكلة في بعض القوانين، 
فمثــال التــي تطبــق فــي غــزة ولصالــح 
المــرأة، هــي لم تطبــق بعد فــي الضفة 
الغربيــة، والعكــس صحيح، وذلــك لعدم 
التئــام المجلس التشــريعي ولعدم عقده 
أي جلسات في الســنوات الماضية بسبب 
التطورات السياسية الداخلية، ما أدى لعدم 
مناقشة القوانين والتشريعات والتباين في 

التطبيق بين القطاع والضفة.
ماذا عن مستقبل المشروعات الصغيرة 

المقدمة للنســاء، وهل عملية التمويل 
مستمرة بعد الظروف األخيرة؟

لألســف فقــد توقفت كل المشــاريع بعد 
العــدوان األخير بســبب توقــف التمويل 
المالي لها، فليس لدينا مشــاريع حاليا عدا 
برامــج التأهيل النفســي، غيــر أننا نطرح 
قضية تشــغيل النساء وتمويل مشروعاتهن 
أمــام كل وفد زائر يصل الــوزارة. وهناك 
أيضــا نظرا  مشــروعات صغيــرة توقفت 
للضائقــة الماليــة التــي تمر بهــا حكومة 
التوافــق في الســلطة الفلســطينية، وكان 
من المفتــرض ان يلعب صندوق االقراض 
الحســن دورا ايجابيا في دعــم الكثير من 
النساء وأســرهن، وعليه كان مطلوبا أيضا 
من النســاء المقترضات النجاز مشاريعهن 
ان قمــن بــرد ولو جــزءا من تلــك لذلك 
لــم يســتطعن رد جزء مــن مبالغ قروض 

الصندوق.

هــل أنتم راضــون عن نســبة تواجد 
الحكوميــة  المناصــب  فــي  المــرأة 

المتعددة وما هي طموحاتكم؟
 نحن راضون عن عمل النســاء في ســلك 
التعليــم باعتباره أهم الجوانــب الحياتية 
والتعليميــة، فعــدد العامــالت فــي هذا 
القطاع كبير ويتجاوز الخمســين في المائة 
من عدد العاملين في مجال التعليم، وأيضا  
نســبة وجود الفتيات في الجامعات جيدة، 
وكل ذلك يؤكد مدى تقبل المجتمع لعمل 
الفتيات في المؤسســات المختلفة أيا كان 

ذلك بالقطاع الحكومــي أو الخاص، كذلك 
الرضا عن دراســة الفتيــات في الجامعات 
والمعاهــد العليــا، غيــر أننــا نطمح نحو 
المزيد من التمثيل للنساء في مراكز الحكم 
والمناصب العليا بدوايين الدولة ومرافقها 
المختلفة. ورغم ذلك نرى ان نسبة تمثيل 
المــرأة فــي الوظائــف الحكوميــة العليا 
كالــوزارات والمجلــس التشــريعي التزال 
ليســت بالشــكل المطلــوب ونطمــح في 
المزيــد وهدفنا الذي نســعى إلى تحقيقه 
بالعمــل على انجــازه، يتمثل في أن يكون 
لدينا عدد من النساء يتقلدن مناصب وكالء 
فــي الــوزارات المختلفــة بالحكومة، وأن 
تكون هناك ممثالت لنا في السلطة العليا.

فنحن لدينا كفاءات نسائية جيدة لديهن 
التجربة العملية المتميزة، والخبرة العلمية 

المتطورة.

ما هي الصعوبــات التي تواجهكم في 
مواصلة دعمكم للنساء حاليا؟

لقد منعنا نحن الوزراء في حكومة الوفاق 
من الذين يمثلــون قطاع غزة من التحرك 
الــى المحافظــات الشــمالية بالبالد، حتى 
نتمكن مــن االلتقاء بزمالئنا مــن الوزراء 
اآلخرين للتشاور والتحاور وتبادل وجهات 
النظــر ألجل ترتيب أوضــاع العمل، وجاء 
كل ذلــك نتيجــة  الحصــار واغــالق معبر 
رفح، وأيضا لتعمد حكومة االحتالل رفض 
دخولنا عن طريق معبر بيت حانون «ايرز» 
شــمال القطاع، ونحــن اآلن نعيش مرحلة 

صعبــة ونعتبر أنفســنا داخل ســجن كبير 
بدأنــاه منــذ اختيارنــا في مجلــس وزراء 
حكومة الوفاق الوطني، ولم نستطع سوى 
مرة واحدة مــن الخروج الى األردن للقاء 
منســقة األمم المتحدة لحقوق االنســان، 
بعد ان منعتها اســرائيل مــن الدخول الى 
غزة، وبعدها وجهت لنا  عشرات الدعوات 
من تركيا ونيويورك اضافة لدول عربية، اال 
اننا كوزراء وأنا واحدة منهم في ظل اغالق 
المعابر لم نستطع تلبية كل تلك الدعوات.

وأيضــا مــن الصعوبــات التــي تواجهنا 
مســألة التعامــل مع موظفــي مكتبي في 
الضفة الغربية، حيث أدير شــؤون الوزارة 
عن طريق التليفــون والفاكس فقط وذلك 
بالطبــع غيــر كاف، على الرغــم من  قيام 
الموظفيــن بالمهام المطلوبة، اال ان العمل 
وجها لوجه أفضل، ورغم ان االمور الكبرى 
ال تــدار هكذا، اال اننا نعمــل وفق المتاح 
وال نملــك اال تلك الطريقــة وكنت أتمنى 
التنقــل بين غزة والضفــة لتحقيق المزيد 

من االنجاز.
مــاذا عن الضائقة الماليــة التي تواجه 

السلطة الفلسطينية؟
لقد اثقلت كاهــل كافة الوزارات فانعكس 
ذلك على المواطنين، فالحكومة تمر بأزمة 
مالية خانقة بعد حجز اســرائيل مبلغ 300 
مليون دوالر من أموال المقاصة على مدار 
شــهرين متتاليين، واصبح 70% من حجم 
دخل الســلطة تحت ســيطرة االحتالل ما 
شــكل عبئا كبيرا علينا. والحكومة والدولة 
تمــران بأزمة عجز بلغ 120 مليونا الشــهر 
الماضــي والشــهر الحالــي، مــا قيد عمل 
حكومة الوفاق في غزة بالشكل الذي كان 
مــن المفترض ان تقوم بــه. فطاقم العمل 
في الــوزارة بنســبة 50% يعمل والنصف 

اآلخر في بيته لعدم توفر الرواتب.
كيــف تتواصل الوزارة مع مؤسســات 

المجتمع النسوي في غزة؟
منذ أن تســلمت مهام عملــي في الوزراة 
التواصــل والتشــبيك أمام  بــاب  فتحــت 
الجميع، وان تعددت المؤسســات النسوية 
فالهــدف واحــد، وقــد عقدنــا الكثير من 
اللقــاءات واالجتماعــات وناقشــنا كل ما 
يخص النساء، وطرحت التوجهات كافة التي 
تخصها، واتفقنا على التعاون المشترك من 
خالل برامج متعــددة نعمل على تنفيذها 
لحل بعض االشــكاليات التــي تعاني منها 
المرأة او المساهمة في حلها، فعلى سبيل 
المثال فجمعية الخريجات وجمعية الثقافة 
والفكر الحر، والعديد من المؤسسات التي 
تعنى بالمرأة تواصلت  معنا من أجل تنفيذ 

خطط مشتركة مستقبال.
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ضّمة الزعتر البّري بـ2500 ليرة لبنانية، وال جدال في السعر، ألن بضاعتها بلدي 
مئة في المئة.. تشرح «أم غسان» للزبونة: «شّمي الريحة، هيدا زعتر واللي بالسوق 

زعتر؟». والزعتر الذي تعرضه «فاخر»، بداللة اللون الذي «يوّج» يلمع، والجودة 
والنوعية ركيزتان لسمعتها في الشارع الذي صار يحفظ صوتها منادية: «بلدي يا 

زعتر بّري». 

يعاني غالبية الشباب في معظم الدول 
العربية من مشاكل عدة تحول دون تحقيق 

احالمهم في حياة هانئة وطموحاتهم 
بمستقبل مشرق. وفي مقدمة تلك المشاكل 

البطالة وانعدام فرص العمل أو ايجاد 
السكن المالئم أو اكمال نصف دينه نظرا 

للتكاليف الباهظة إلتمام الزواج.
آالف القرى المصرية ال تزال 

تغرق في معاناتها، ورغم إعالن 
الحكومات المتتالية عن خطط 

تنمية لتطوير الكثير منها، إال أن 
المعاناة تظل هي السمة األبرز 
لتلك القرى التي يقطنها غالبية 
سكان مصر، ألنها تفتقد أبسط 
خدمات التعليم والصحة ومياه 

الشرب النقية والبنية التحتية.



تــكاد حفــالت الزواج الجماعــي في عمان 
أن تتحــول إلى ظاهــرة إيجابية، حيث تم 
تشــجيعها من كافــة األطيــاف المجتمعية 
ســواء من الســلطة الدينية أو التشــريعية 
أو المجتمع نفســه ضمن تأســيس صندوق 
للــزواج، أمر الســلطان قابوس بن ســعيد 
ســلطان عمــان بإنشــائه، وهدفــه دعــم 
الراغبيــن في الــزواج وتعوزهم اإلمكانات 
الماليــة. وهو مؤسســة أهليــة عامة ذات 
باالســتقالل  وتتمتــع  اعتباريــة  شــخصية 
االداري والمالــي وباألهليــة الكاملة للقيام 
حفالت  وتشــجيع  القانونيــة  بالتصرفــات 
الــزواج الجماعــي مع منحهــا األولوية في 
الدعــم. وأشــهر حفالت الــزواج الجماعي 
بالســلطنة ذلــك الــذي جمع 33 شــاباً في 
والية الســيب، وهي األكثر كثافة ســكانية 
وقــد أقيم في فبرايــر 2014  ورعته لجنة 
أوقاف العجم بمحافظة مســقط وشــجعه 
بالحضور ضمــن احتفالية  الســلطنة  مفتي 
كبيرة لشــباب من مختلف شرائح المجتمع 

ومن محافظات عدة. 
واحتضنت قرية المــزارع بوالية قريات 
حفًال ضم ثمانية عرسان، حضره مسؤولون 
بالدولة تشــجيعاً للظاهرة ولخفض تكاليف 
التــي باتــت شــكوى اجتماعيــة  الــزواج 
مرصودة تعطل إتمامه. وتقول فضيلة بنت 
محمد العدوية، وهي ربة أسرة، إن الزواج 
الجماعــي تتمثل إيجابياتــه في التقليل من 
التكاليــف خاصــة وجبة العشــاء والذبائح 
والســكن واألثــاث التــي تكــون تكاليفها 

باهظة، ولم أسمع عن سلبياته. وأعتقد أنه 
ال توجد خصوصيات مع العريس وأهله، لذا 
فإن األمر يحتاج إلى دراسة لتطويره ليخرج 

بشكل افضل.
وأبــدى الموظــف يونــس البوســعيدي 
وجهــة نظره حول حفالت الزواج الجماعي 
في اآلونة األخيرة واعتبرها ظاهرة حميدة 
ألنها تمثل شــكًال من أشــكال المســاهمة 
الفعالــة في زواج الشــباب والفتيات وهي 
حل عصري لمشــكلة ارتفاع نفقات الزواج 
الفــردي وحائط صد أمــام معوقات زواج 

الشباب التي تحد منها غالء المهور وارتفاع 
التكاليف في ظل ارتفاع تكاليف المعيشــة 
فتكلفة مصاريف الــزواج عند ذوي الدخل 
المحدود من أبرز المعوقات أمام الراغبين 

والمقبلين على الزواج في مجتمعاتنا.     

ويؤكــد الناشــط فــي مجموعــات دعــم 
المجتمع أحمد السيابي أن حفالت الزواج 
الجماعي التي بدأت تنتشر في البالد تعتبر 
ظاهرة مرحباً بهــا، ألنها تقلل المصاريف 

التي يتكبدها الشــاب في ســبيل تأسيس 
عش الزوجية، وتسهم في وقاية المجتمع 
من ظواهر العنوســة وتأخر ســن الزواج، 
والحد من المشــاكل األسرية الناجمة عن 
الضغــوط واألعباء الماليــة المترتبة على 
تلبية متطلبات الزواج، وزيادة الوعي لدى 
الشــباب والفتيات المقبليــن على تكوين 
أســرة بأســلوب ســليم. والظاهرة ترسخ 
التضامن والتكافــل االجتماعي،  مفاهيــم 
بجانــب ما يحققــه الحفــل الجماعي من 
معان تجســد األلفة والمحبة بين مختلف 
التسامح  شــرائح المجتمع المعروف عنه 
والتآلف في كل مياديــن العمل التكافلي 

والخيري.  
وقــال ناصر بــن ســالم الغيالني، وهو 
أحد الشــباب الذين شــهدت واليته حفل 
عــرس جماعــي، تخيلوا لــو أن عددا من 
المســؤولين الكبــار والتجــار وأصحــاب 
رؤؤس االمــوال تبرعــوا بمبالــغ ماليــة 
لتشــجيع احتفاالت الشباب في الواليات 
والمناطق، فما حجم المشاكل االجتماعية 
التي ستحل، وما عدد  البيوت التي ستفتح 
والشــباب الذين يكونون أســرا وينعمون 
باالســتقرار من خالل االعراس الجماعية، 
وتعزيــز المــوروث حيث تتغنــى الفرق 
الشعبية في الساحات المخصصة لألفراح. 
وانتشــار حفــالت األعراس فــي مختلف 
المحافظات بالسلطنة، لها مميزات كثيرة 
فــي مقدمتهــا تخفيف تكاليــف الزواج، 
وإتاحة الفرصة لتجمع شــريحة كبيرة من 
أبناء المجتمع، ليرسخوا ويؤكدوا معاً قيم 

التعاون والتكافل في أسمى معانيها.
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يعاني غالبية الشباب في معظم 
الدول العربية من مشاكل عدة 
تحول دون تحقيق احالمهم في 

حياة هانئة وطموحاتهم بمستقبل 
مشرق. وفي مقدمة تلك المشاكل 

البطالة وانعدام فرص العمل أو 
ايجاد السكن المالئم أو اكمال 

نصف دينه نظرا للتكاليف الباهظة 
إلتمام الزواج. وقد فطنت بعض 

الدول لتلك المشاكل ومنها االمارات 
حيث أنشأت صناديق لإلسكان 

وأخرى للزواج مع مساعدة 
الراغبين في االرتباط وتحول 

امكاناتهم المادية الشحيحة دون 
ذلك فعممت فكرة العرس الجماعي 

وتبارت الحكومات المحلية 
والخيرون في اقامة أكثر من تجمع. 

وهي خطوة ايجابية  وتعتبر من 
افضل الحلول العصرية لمواجهة 

الغالء الذي اجتاح كل نواحي 
الحياة، ألنها تحقق االحتياجات 

االنسانية بتكوين األسرة، وإنجاب 
أطفال، بجانب االستقرار النفسي 

واالجتماعي، باعتبار ان الزواج 
مطلب أساسي وضرورة اجتماعية. 
وحتى يصبح ناجحاً ويحقق أهدافه 

ال بد من االختيار السليم لشريك 
الحياة، وقال الرسول صلى الله 

عليه وسلم: «تنكح المرأة ألربع 
لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، 
فاظفر بذات الدين تربت يداك»، 
فاالختيار الخاطئ يقود لمشاكل 

عدة بسبب التناقض في شخصية 
الزوج والزوجة، ويؤدي  النهيار 

العالقة بالطالق أو االنفصال عاطفيا 
ومعنويا. وتلعب الخلفية التربوية 

دورا فاعال في دعم عملية االختيار 
السليم من خالل التنشئة الصحيحة. 

والزواج الجماعي تعميم الفكرة 
كمشروع مجتمعي مهم ومبادرة 

انسانية واجبة، والتعتيم عليها من 
بعض األسر التي التزال تتمسك 

بالزواج التقليدي والمطالب الكثيرة 
التي تجعل تكاليفه باهظة وآثاره 

مدمرة كعزوف الشباب عن الزواج 
وتعرض الفتيات للعنوسة.

 –

منــذ فترة ليســت بالقصيــرة دق المهتمون 
والمختصون في الســودان ناقوس الخطر بعد 
انتشــار ظاهــرة العزوف عن الزواج بســبب 
ارتفاع معدالت الفقر في المجتمع، وبالمقابل 
غالء المهور وتمســك الكثير من األسر بتقاليد 
تصعــب من إجراءات الزواج، األمر الذي أدى 
بحســب إحصائيات رســمية إلى ارتفاع نسبة 
العنوسة لتتجاوز %30 وكذلك حاالت الطالق 
فــي الزيجات الحديثة التي تجاوزت النســبة 
ذاتهــا، األمــر الذي جعــل الجهات الرســمية 
وبعض منظمات المجتمع المدني تلجأ إلقامة 
مشــروعات العــرس الجماعــي، وكان اإلمام 
محمــد أحمــد المهدي قــد نفــذ الفكرة في 
القرن الثامن عشــر ومن ثم حقق ابنه اإلمام 
الشــباب  ارتباط  المهدي فكرة  عبدالرحمــن 

والتي عرفت حينها بـ«زواج الكورة». 

وفــي ظــل ارتفاع تلك النســب أســس 
االتحاد الوطني للشــباب عام 2004 صندوقا 
لمســاعدة الشــباب علــى الــزواج، ويقول 
القائمــون على أمره منذ ذلــك العام وحتى 
اآلن بذلت جهودا مقدرة شملت كل واليات 
البالد، وأدخلت الفرح على كثير من األســر 
وحققت لم شمل البعض وأدت لرتق النسيج 
االجتماعي. ونفــذت 240 ألف زيجة. ومن 
أهــم دواعي قيام الصنــدوق محاربة تنامي 
ظاهرة عزوف الشــباب عن الزواج، وانتشار 
األمراض السلوكية وســط المجتمع، والغزو 
الفكــري والثقافي الذي يســتهدف شــرائح 
الشــباب، بجانب الحاجة الحقيقية لمؤسسة 
تعنى بأمر الزواج، ويهدف أيضا للمســاعدة 
في تســهيل وتبسيط إجراءات الزواج ونشر 
قيم الفضيلة والعفاف بين الشــباب، وإحياء 
سنة التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع. 

وأنشــأ الصندوق مركز المودة اإلرشادي 



تتذكر العراقيــة مناهل عبد الرزاق، بغبطة 
مناسبة زفافها، قبل اعوام قليلة ضمن حفل 
زواج جماعــي، أقامتــه منظمــة الرافدين 
االنسانية، في بابل، لقد كانت امسية رائعة، 
فقد  اتاحت الفرصة قبل االرتباط،  للتعارف 
واقامــة عالقــات حميمــة مــع صديقات، 
تربطهن الذكرى الجميلة المشتركة، والتزال 
عالقات الصداقة والمحبة والتواصل قائمة، 
بتبــادل التهانــي الســنوية بالعيــد الخاص 
والمشــترك. واالحاديث والنصائح واالخبار 
وشــؤون الحياة الزوجيــة، وكأنهن اصبحن 
النفســي والمعنوي  عائلة واحدة، فالعامل 
أكبر تأثيرا من المادي، الذي تمثل باختصار 

تكاليف اقامة حفالت الزواج.
وموضــوع الــزواج الجماعــي بالنســبة 
للمواطنين شــأن بنكهة خاصــة، وال يتعلق 
بتمكين الشــباب والشــابات مــن الزواج، 
فالحفــالت الخاصــة بالمناســبة غالبــا مــا 
تكون بال مبالغات، وحســب ظروف البلد، 
وحفــالت الزفاف قبل فترة كانت تقام بعد 
الظهــر، بســبب صعوبة التنقــل الليلي من 

منطقة إلى أخرى.
وتــرى صديقــة مناهــل وشــريكتها في 
العــرس الجماعــي، رســل محمــد االمين، 
فــي تلك المناســبات، عامل فــرح وبهجة، 
ال يمكــن تحديدهمــا بوقــت، فاالهم هو 
مــا يأتــي الحقا، مــن أمور تتعلــق باألمن 
واالمان والظروف المعيشــية، وكيفية بناء 
المســتقبل. وتقــول كانت مناســبة الزواج 
بادرة انفراج حياتيــة، حيث تعرف زوجي 
على شــريك لنا في الحفل، يعمل في شركة 
جيــدة، وخــالل تبادل االحاديــث ابلغه ان 
الشــركة بحاجــة الــى مهنــدس برمجيات، 
وهو تخصص زوجي، الــذي كان يعمل في 
اشغال حرة متفرقة، فكانت مناسبة الزواج 
مترافقــة مــع حصول زوجي علــى وظيفة 

محترمة أي انه فأل حسن.

والــى جانــب حفــالت الــزواج الجماعي، 
التــي تقيمهــا منظمات المجتمــع المدني، 
هناك ايضا مراســم لبعض االحزاب والكتل 
السياســية، وعادة ما تكــون أكثر بذخاً مع 
تحوطــات امنية مكثفة، ونادرا ما يشــارك 
فيهــا أصحاب الدخل المحدود. ويقول احد 
المشــاركين في حفل جماعي اقامته احدى 
الكتل السياســية، انه اقنــع زوجته بصعوبة 
حتــى يشــاركا فــي الحفل، فهي تــرى انها 
للدعاية السياسية واالنتخابية فقط، وليست 
عمــل بــر واحســان، او بهــدف اجتماعي، 
واألمــان أوال فــال أحد يضمن عــدم تفجير 
حفل العرس وتحويله الى مآتم. وقد ادعت 
االقتناع على مضض، بعد ان رأت بنفســها 

االحتياطات. 
الخريج الجامعي طالب الســعد، كان أحد 
المشــاركين مع زوجته في عــرس جماعي، 
اقامــه أحد االحزاب المتنفذة، اال انه كان له 

هدف آخــر، اضافة إلى الزواج. ويقول كنت 
متأكدا من حضور شــخص مهــم جدا ليرعى 
الحفل، وقد استطيع التحدث معه، ليساعدني 

في إيجاد عمل، وبناء بيت الزوجية.

وحضر الشخص المتوقع محاطاً بـ«جيش 
من الحرس»، وكأنه ذاهب الى ساحة حرب، 
وليس حفال يرعاه، وبقي جالساً في المنّصة 
يحيي الحاضرين من بعيد، ودون أي مظاهر 
احتفاليــة، بداعــي الوقــار، الــى ان جاءت 
التعليمات، بان الســيد الكبير سيتقبل شكر 
المدعويــن، علــى ان يصطفوا فــي طابور 
لتأدية الشــكر له، وال بــأس من تقبيل يده 
لمن يشــاء، وال مجــال ألي كالم آخر نظرا 
لضيــق الوقت. وعندما مأل  الســيد المبجل 
صفحات الجرائد ووكاالت األنباء بأن حزبه 
ســوف  يقيم حفل زواج جماعيا، لم يكلف 
نفســه التفكير بــان الطعام الــذي قدموه 
للحاضريــن، يمكن ألي منهم تناوله في أي 

مطعم أو في البيت.

العضو المسؤول في جمعية األمل االنسانية 
كفــاح محمد مهدي، تنتقــد معظم حفالت 
الزفــاف  الحاليــة، ومنهــا التــي «تشــبه 
المآتــم»، في حين تقيــم الجمعية حفالت 
فــرح حقيقيــة تتخللها االغانــي والدبكات 
والرقصات الشعبية والحديثة، مع فعاليات 
أخــرى متنوعة. وتعلل ذلك بــأن الجمعية 
عريقــة، ويرجع تأسيســها الى تســعينات 
القــرن الماضــي، وكان مقرهــا فــي اقليم 
كردســتان كجمعية اغاثة ذات طابع اممي، 
ثم انتقل مركزها الرئيســي الى بغداد، بعد 
غــزو العراق فــي عــام 2003، وبقي فرع 
كردستان يواصل فعالياته االنسانية، بما فيها 
قضايــا حقوق االنســان، وتقديم الخدمات 

االجتماعية والصحية وغيرها.

 –

تراجع الشــاب جمال محمد «26 عاما»، عن 
إقامــة حفل زفافه منفردا بعد أن أبلغه أحد 
أصدقائه إمكانيــة مراجعة إحدى الجمعيات 
فــي األردن والتنســيق معهــا لتســهيل أمر 
زواجــه نظراً لضعف إمكاناتــه المادية رغم 
أنه يعمل في إحدى الشركات الخاصة، وذلك 
عبر المشاركة في حفل عرس جماعي سيهبط 
بالتكاليــف إلى حدودوهــا الدنيا. راقت له 
الفكرة ونبَّهته  النصيحة لما يمكن أن يوفره 
مــن مــال إذا ما اشــترك في حفــل جماعي 
وأدرك أن األمــر يســتحق. يقول جمال نعم 
إنــه يوم واحــد، والحفــالت الجماعية أكثر 
بهجة، وفيها من الحضور ما يجعل من الحفل 

أمراً يستحق االحتفال.
الصعبــة  المعيشــية  األوضــاع  وتجبــر 
التــي تفرضها حفالت  الباهظة  والتكاليــف 
الزفاف بكامل أناقتها، المواطن االردني على 
التكيف معها خاصة مع ظهور صاالت األفراح 
العامــة، التــي أحدثت متغيــرات اجتماعية 

ضاعفت من أسعار حفالت الزفاف.
جمــال كّف عــن زيارة أصحــاب صاالت 
األفراح وســؤال إداراتها عن تكلفة ســاعتي 
فــرح فيها، حيث اقتنع بإكمــال نصف دينه 
مع زمــرة الذين ارتضوا العــرس الجماعي. 
لكــن ماذا عن أحمد ســعيد الذي يصر على 
االحتفــال بزفافــه وحيــدا، على حــد قوله، 

ومهما كلفه األمر.
يعلــق جمــال «هو حر، يفعل ما يشــاء» 
إال أننــي وقبــل أن أفكــر في قصــة العرس 
الجماعي، اقنعت خطيبتي أن تقترض فستان 
زفافها مــن إحــدى صديقاتها، فــي البداية 
اســتهجنت الفكرة، فخيرتها بين أن أشــتري 
أو أســتأجر فستاناً، لساعة وتنتهي المناسبة، 
أو أن تشــتري لبيتنا شــيئاً ما يدوم ســنين 
ونستخدمه بصورة متواصلة، وبموافقة كاملة 
منــا ودون شــعورنا أن أحداً مــا أوقعنا في 

حبائله ، فوافقت. 
ويبــدو أن موافقتهــا جاءت اضطــراراً ال 
اقتناعــاً، وبعدها  قضينا معــاً ثالثة أيام من 
العمــر في مدينــة العقبة الشــاطيئة إرضاء 
لهــا، وكلما رأيــت في وجههــا الفرح كنت 
أســألها، أليس هذا أفضل من الفستان الذي 

كنا ســنضعه  في الخزانة، فأجابت مبتســمة 
نعم هذا صحيح.

تتباهى أم سامر أنها أقامت حفل زفاف ابنها 
في إحــدى قاعات الخمس نجــوم بخدماتها 
المتميــزة مقارنة بصاالت األفــراح العادية 

رغم التكلفة الباهظة.

وتقــول: تختلــف التكاليف فــي قاعات 
األفــراح مــن مــكان إلــى آخر، وقــد تصل 
أضعافاً بصاالت األفــراح الكبرى كلما كانت 
التجهيــزات من كوشــة وطــاوالت وورود 
وتصوير أكثر تميزاً وجودة مع تحديد أعداد 

المدعوين. 
وتعمــل ماكينــة األفراح بأقصــى طاقتها 
بالمملكــة، وفي صيف عمــان تعمل بأقصى 

طاقتهــا. ويــدرك أصحاب الصــاالت أهمية 
االســتثمار في موســمهم واســتغالله حتى 
آخر فلس في جيــب العريس وأهله. ويرى 
الخبير االقتصادي والتسويقي خضر المجالي 
أن الشــباب المقبــل على الــزواج يتعرض 
لالســتغالل من قبل مالكــي صاالت األفراح، 
وبعــض الشــباب يســتدين ويرهق نفســه 
ماديــا في مظهر يعبر عن ثقافة اســتهالكية 
اســتعراضية ال تخلــو من فجــوة اجتماعية، 
مشــيرا الى ان الثقافة االســتهالكية تعاقب 
صاحبهــا دائما. ويؤكد في المقابل أن الكثير 
من الشــباب وجد في العرس الجماعي حًال 
معقوًال. وعبره تحافظ العائلة على العادات 
والتقاليد مبتعدة عن استغالل نفسها بنفسها، 

بعد أن غابت الدولة عن إدارة السوق.

وفي الســياق نفســه يشــير مديــر جمعية 
العفاف الخيرية التطوعية مفيد ســرحان أن 
الجمعيــة تطرح حلــوال عــدة للراغبين في 
الــزواج. خاصة أن وتأجير صــاالت األفراح 
مكلف جدا ويعتبر واحدا من أسباب ارتفاع 
تكاليف الزواج الفردي، وكذلك مبالغة بعض 

األســر بطلب مهور عاليــة وحفالت الخطبة 
والزواج والوالئم وأثاث المنزل وغيرها من 
متطلبات، وهي جمعيها تســاهم في عزوف 
الشــباب عــن الــزواج، ما يتطلــب ضرورة 
إعــادة النظر في جميــع التكاليف، والعمل 
على تقليلها بما يتناســب مع متوســط دخل 

الشريحة العظمى من الشباب.
ويقول: إن الجمعية ســاهمت في البحث 
عن حلول الرتفاع أســعار حفــالت الزفاف 
عبر تقديم حفــالت األعراس الجماعية التي 
وجدت إقباًال من الشــباب وأسرهم بعد أن 

كانت في البداية مستهجنة.
وقــد أعددنا نموذجاً حــول إقامة حفالت 
الجماعي، وجعلناه وســيلة  للزفــاف  األفراح 
لعمليــة تقليــل التكاليــف، بحيــث يشــارك 
عشرات العرســان والعرائس في حفل واحد، 
ضغطا للنفقات وبما يســاهم في تغيير الكثير 
من العادات االجتماعية نحو األفضل، وجعلنا 
أماكــن الحفــالت فــي جميــع المحافظات، 
واســتفدنا من مقــار الجمعيــات والدواوين 
العائلية والعشائرية، بتأسيس صالة للمناسبات 
فيهــا، ونقدم كل ما يتم فــي الحفل الجماعي 

ألبناء العائلة أو الحي بأجرة رمزية.
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إلحــداث التوافق بين األزواج، والعمل على 
تأهيــل المقبليــن على الزفــاف، وتوعيتهم 
وتهيئــة  األســرية،  وواجباتهــم  بحقوقهــم 
األجواء  لتنشئة األبناء بأسلوب سليم، والحد 

من حاالت الطالق . 

وعكفــت الكثير من المؤسســات الحكومية 
خالل الســنوات األخيرة في إقامة مشــاريع 
العــرس الجماعي وســط منســوبيها، وكان 
آخر تلــك الفعاليات ما قام بــه جهاز األمن 
والمخابــرات، حيث احتفــل قبل فترة بعقد 
قــران 1200 من أفراده في عدد من واليات 
البالد، ويشير اللواء أمن تاج السر عثمان إلى 
االحتفال الذي نظمه الجهاز بعقد 146 زيجة 
فــي والية الجزيرة، لتكتمل مراســم تزويج 
منسوبي الجهاز في سبع واليات ، وستختتم 
بالخرطــوم. ويقــول والي القضــارف، الضو 
الماحي ان المشــروع ضمن برامج حكومته 
لرعاية الشــباب، وقد نفذنا العــام الماضي 
1000 زيجــة ونســعى إلتمــام ألفــي زيجة 
العام الحالــي. ومن جانبه يقــول الموظف 
عبدالرحيــم علــي إبراهيــم «ال أمانــع ان 
يعقــد قراني عبر الزفاف الجماعي، وبالطبع 
فاســتمرارية االرتباط مــن عدمه ال تتوقف 
علــى الكيفية التي يتم بها الزواج، بل تتعلق 

بتفاهم الطرفين في مواجهة التحديات . 
وتشــير الصحفية السودانية نضال عجيب 
إلــى أنها ال توافــق على الــزواج الجماعي، 
خاصــة وهناك ســلبيات عديــدة تعتريه قد 
تحول المفهوم من عالج أزمة لتفجير مشكلة 
جديدة تتمثل في اإليفاء بالتزامات األسرة.



آالف القــرى المصريــة ال تــزال تغرق في 
معاناتهــا، ورغم إعالن الحكومات المتتالية 
عن خطــط تنمية لتطوير الكثيــر منها، إال 
أن المعانــاة تظل هي الســمة األبرز لتلك 
القــرى التي يقطنهــا غالبية ســكان مصر، 
ألنها تفتقد أبسط خدمات التعليم والصحة 
ومياه الشرب النقية والبنية التحتية، وتبقى 
خطط التطوير حبيسة األدراج، أو كما يقول 

المواطنون «حبر على ورق»!
الصندوق  التي وضعها  الخريطة  وحســب 
االجتماعــي للتنميــة، التابع لرئاســة مجلس 
الــوزراء، تســتحوذ محافظة أســيوط بصعيد 
مصر على صــدارة المحافظات «األكثر فقراً» 
علــى مســتوى مصــر، حيــث بلغت نســبة 
المواطنين الفقراء فيها %61.7 بنهاية 2013.. 

وظلت في المرتبة ذاتها العام الماضي.
وأظهر التحديــث األخير لخريطة الفقر، 
ارتفــاع ترتيــب 11 محافظة خــالل العام، 
أبرزهــا شــمال ســيناء والقاهــرة، فيمــا 
تراجع ترتيــب 14 محافظة منها الشــرقية 
والمنوفية،  األحمــر  والبحر  واإلســكندرية 
وانخفض الفقر في جنوب ســيناء إلى 0%، 
بنهاية 2013، مقارنة بنحو %8 في 2011. 

المواطنيــن  أن  الخريطــة  وأوضحــت 
الفقــراء تتراوح نســبتهم بين %32 و61% 
من تعداد الســكان في المحافظات الـعشر 

الالتي تصدرت قائمة األكثر فقراً. 
وفي إطار جهود الحكومة لتنمية وتطوير 
القرى األكثر فقراً، خصصت الدولة نحو 1.6 
مليــار جنيــه لتنمية تلك القرى. وبحســب 
وزير التنمية المحلية عادل لبيب، فإنه جار 
العمل على تطوير 87 قرية من القرى األكثر 
فقــراً، بتكلفة مليار و75 مليون جنيه. بينما 
أكد وزير الزراعة واستصالح األراضي عادل 
البلتاجــي، أن وزارته نجحت في تحســين 
التغذيــة العالجيــة للفالحيــن مــن خالل 
توقيع عدد من االتفاقيات والمشــاريع مع 
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية منذ عام 

1977 حتى اآلن لدعم القرى األكثر فقراً.
وأشــار إلى أن الوزارة نفذت مشروعات 
حققت مردوداً جيداً، مثل مشروع التوطين 
غــرب البحيرة، ومشــروع التنمية الزراعية 
باألراضــي الجديــدة في محافظتــي المنيا 

والفيوم، ومشــروع تكثيف اإلنتاج الزراعي 
الخدمــات  ومشــروع  الصعيــد،  بشــمال 
الزراعية بشرق الدلتا، وكذلك مشروع إنتاج 

البيض الخالي من المسببات المرضية.

ويوضــح الخبير االقتصادي دكتور رشــاد 
عبده، أن الخطة الحكومية المعلنة دائماً 
عــن تطوير وتنمية القــرى األكثر فقراً ال 
تخضع ألســلوب علمي، ما يجعلها تفشل 
سريعاً وتثبت عجز الحكومة أمام الشعب. 

ويؤكد أن هذه القرى التي تصل إلى نحو 
5 آالف قرية تفتقر إلى أبسط الخدمات، 
وتعانــي من ظروف ســيئة فــي التعليم 
وكل أنواع الخدمــات، ما يجعل اإلهمال 
يطالهــا مــن كل ناحية، وهــو ما يتوجب 
علــى الحكومــة أن تضع برنامجــاً جيداً 
لــكل قرية لتحديد أولوياتهــا االقتصادية 
والخدميــة واالجتماعية، ورســم خريطة 
لحــاالت الفقر كــي تصل إلــى معدالت 
التنميــة المســتديمة. مضيفــاً أن ما يتم 
تداوله حــول ادعاءات عن نيــة التنمية، 

لن يدخل حيز النفاذ في ظل االبتعاد عن 
الخطة العلمية.

وطالب المنســق العام للسياسة االقتصادية 
مع االتحاد األوروبي الســفير جمال بيومى، 
بتحويــل هذه القرى إلى قــرى منتجة وأن 
ينفق عوائــد إنتاجها علــى تطوير خدمات 
القريــة ذاتها لتنعكس إيجابًيــا على أهلها، 
وهذا يستلزم دراســة بيئية لكل قرية على 
حــدة لمعرفة كيفية االرتقاء بها.. فالتطوير 

ليــس شــوارع يتــم رصفها فقــط، بل هو 
تطويــر متكامل. وشــدد على ضــرورة أن 
تتحــرك الدولة بجدية النتشــال تلك القرى 
من الفقر المدقع عبر خطط مدروســة على 
أرض الواقع.. واعتبر أن االستثمار في البنى 
التحتية لتلك القرى ســينعكس إيجاباً، ليس 
فقط علــى مواطنيها، بل أيضاً على ســكان 
المــدن، فحينما تتوافــر الخدمات ومصادر 
الدخــل فــي القرية لــن يضطــر أهلها إلى 
مزاحمة أهل المدن في الســكن والمعيشة 

والتعليم ومناحي الحياة المختلفة.

تبدأ المشاريع العظيمة بفكرة واالنجازات 
الكبيرة بخطوة اولى، شقها امجد الجعبري 
بانهاء مشــروع تخرجه فــي جامعة الخليل 
في  قســم الحاســوب  حــول التحكم في 
البيت عن بعد، ويسميه البيت الذكي  وفق 
نظام الكتروني طّوره بنفسه، وفق تقنيات 
حديثة  تتحكم في تفاصيل البيت صغيرها 
وكبيرهــا. وبحــزم وعزم أخــرج الجعبري 
مشــروعه من دائرة الحاسوب بين جدران 
الجامعــة بالخليل  إلــى أرض الواقع كأول 
تجربة فلســطينية تتيح  التحّكم في دقائق، 
بــكل التفاصيل داخل المنزل وخارجه،  بما 
فيها التي باألجهــزة اإللكترونية المتعددة 
مــن إنارة  وموســيقى وحــرارة، حتى انه 
يفكــر  بتمكيــن البيت مــن معالجة بعض 
األخطــار والدفاع عن نفســه عنــد  غياب 

أصحابه. 
وحــول مبدأ عمــل الّنظام الــذي طوره 
الطالب مســتخدما  تقنيات محلية  وأجهزة 
تمّكــن من تطويرها بنفســه يقــول «لدي 
ســيرفر بالبيــت، ويحمــل نظامــا للويب، 
ويمّكــن المســتخدم من تســجيل الدخول 
على حســابه، ويختار الغرفــة التي يريدها 
فــي الّنظام، والجهاز الــذي يرغب بالّتحكم 
فيه». والنظام الذي يســعى لنقله للســوق 

الفلســطينية، يتيح للمالك التحكم بالمنزل 
عبر جهــاز الهاتف الّنقال أو أّي حاســوب، 
وأيضا من خالل شاشــة لمســية توضع في 

كّل غرفة.

ويتميز نظام البيت الذكي المحلي عن تلك 
العالمية المماثلة في مســألتين أساســيتين 
هما: حماية البيت ذاتيــا والتكلفة القليلة، 

ويقول الجعبــري «المخطط النهائي للنظام  
ســيجعل المنزل قادرا على اّتخــاذ قراراته 
بشأن العديد من الحاالت الّطارئة، ويشتمل 
علــى  نظام حماية ســواء مــن الحرائق أو 
تسّرب الغاز أو الســرقة واألخطار األخرى 
التي تتهّدد المنزل، وتلك خواص لم  تنتجها 
أّي شــركات عالمية عاملة فــي هذا الحقل 

حّتى هذه اللحظة».
وفي الوقت الذي ال تتجاوز تكلفة مشروع 

النظام الذكي الذي يسعى النتاجه وتسويقه  
مبلــغ ثالثة آالف دوالر، بينما تتجاوز قيمة 
تركيب النظام حســب الشــركات العالمية 
نحــو 30 ألــف دوالر، ألن تكلفة كّل نقطة 
تحّكم تبلغ نحو 280 دوالرا عالميا. وتغلب 
على ذلك بصناعة نقاط تحكم خاصة جمعها  

بنفقات قليلة جدا. 

ويطمح  أمجد إلى تطوير مشروعه ونشره 
على نطاق واســع في الســوق الفلسطينية 
لمــا في ذلــك مــن  خدمــة للمجتمع من 
جهــة، ومواكبــة للتطــورات  العالمية من 
جهة اخرى، وينتظــر الجعبري ان يتوفر له 
بما يحتاجه مــن تمويل، حتى يطور النظام 
أوال ومن ثم انتاجه وتســويقه، وهي مهمة 
ليست ســهلة في ظل الرعاية الضعيفة في 

فلسطين لمثل هذه االفكار الرائدة.

يعانــي المجتمــع العراقــي فــي معظــم 
محافظاته من مشــكلة خطيــرة باتت تهدد 
النسيج االجتماعي، حيث هناك اآلالف من 
لن أو دخلن نفق العنوسة  النساء الالتي ترمَّ
لفقداهن األزواج بســبب الحروب والعنف 
والفقر الذي أدى إلى عزوف الشــباب عن 
الزواج. ما دفع عضو مجلس محافظة ديالى 
أســماء كمبش، لمطالبة رجال الدين بدعم 
ثقافــة تعدد الزوجــات، ودعتهم إلى دعم 
الخطوة باعتبارها حًال جذرياً لمشاكل كبيرة 
تعصــف بالمجتمــع نتيجة أعمــال العنف 
التي خلفت جيوشــاً من األرامــل، وارتفاع 

معدالت العنوسة.
وقالــت: إن مجتمــع المحافظــة يعاني 
جملة من المشــاكل القاســية، في مقدمتها 
العنــف الــذي خلف جيوشــاً مــن األرامل 
خالل الســنوات الماضية، أغلبهن في أعمار 

صغيرة، فضًال عن ارتفاع معدالت العنوسة، 
وطالبت رجــال الدين بمختلــف طوائفهم 
إلــى دعم ثقافة تعدد الزوجــات باعتبارها 
إطــاراً حــدده الدين اإلســالمي وفق رؤى 
ثابتة، كحل جذري لمشــاكل كبيرة تعصف 
بالمجتمع حاليــاً. واعتبرت تعدد الزوجات 
يمثــل عنوانــاً للســتر بالنســبة للكثير من 
النســاء، ويكفي أن الدين اإلســالمي وضع 
حلــوًال منطقيــة للكثير من األزمــات التي 
تعصــف بالمجتمعات، ولو جــرى تطبيقها 
ســنتجاوز مشاكل عدة ولها تداعيات سلبية 
في اتجاهات مختلفة. وقد شهدت محافظة 
ديالى ومركزها مدينة بعقوبة، عنفاً واســع 
النطــاق في الســنوات الماضيــة، أدى إلى 
مقتــل 12 ألف مواطــن %95 منهم ذكور، 
وتهجير آالف األســر إلى خــارج مناطقها، 
وتفشــي الفقــر وارتفاع معــدالت عزوف 
الشباب عن الزواج، وبالتالي زيادة معدالت 

األرامل والعوانس.
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غرد الكاتــب الجزائري مروان لوناس: «ما 
قام بــه الدواعــش في الموصــل وغيرها 
يعتبر عيــن الهمجية، ويعيــد لألذهان ما 
اقترفته طالبان في أفغانســتان، والجماعة 
المسلحة بالجزائر، وقد خرجوا جميعاً من 
عباءة واحدة، وعبر فهم فاســد وأولويات 
مقلوبة»، عّلق أحدهم: «من نّكل باألبرياء 
وجــز الرؤوس، ال يعجز عــن الهدم بزعم 
الوثنيــة»، ورّجح آخر: «أصعب شــيء أن 
تناقــش من يعيــش وفي متخّيلــه وليس 
خياله أشــياء غريبــة وقناعات ملتبســة، 
المتخّيل  بينما  الخيال يســتفيق،  فصاحب 
الجزائر – البيان مستغرق».  

غــرد الكاتب اليمني ســامي نعمــان: «لم 
يتعرض الصحفيون واإلعالميون لقدر هائل 
من التنكيل والتعذيب والبلطجة واإلرهاب، 
إال بأيــام عبدالملــك الحوثي وميليشــياته 
العدوانية وســلطة الزمالء السابقين»، علق 
صحافي: «زمالؤنا ضحايا علي عبدالله صالح 
سابقاً، والمسبحون بحمد الحوثي حالياً، إننا 
مدينون باالعتذار لتشــويهنا ســمعة صالح 
حتى أدرج ضمــن قناصي حرية الصحافة»، 
وقال أحدهم: «أعتقد أنه خالل وقت قريب 
ســيصبحون ضحايــا لآللة التي يشــجعونها 
حاليــا»، وأكد ناشــط: «القــادم أفظع من 
عدن - البيان الوضع اآلن». 

غرد عضــو اللجنــة المركزيــة لحركة فتح 
دكتــور محمد اشــتية: «الرئيــس أبو مازن 
أعطــى فرصاً للمفاوضات مباشــرة وغيرها 
للتقريب ولم يعد قادراً على تقديم المزيد، 
وخيــار محكمة الجنايات جاء بعد الفشــل 
األخير، وإخفاق واشنطن بوقف االستيطان 
وتمــادي إســرائيل»، علق ناشــط: «قيادتنا 
أمــام مراجعــة كاملــة للعالقة السياســية 
واالقتصادية واألمنية مــع الكيان، ووظيفة 
الســلطة»، وأكد آخــر: «المجلس المركزي 
لمنظمــة التحرير أنشــأ الســلطة وله حق 
الوالية عليها»، وقال سياســي: «حان الوقت 
رام الله - البيان لتغيير قواعد اللعبة». 

كان علــى داعــش التقدم 
خطــوة واحدة فقط حتى 
يُقضــى عليها فــي عقول 
الواقفين  تبقــى مــن  من 
الرمادية،  المنطقــة  فــي 
حائرين فــي هويتها. بين 
و«اقتلوها»،  أعــرف»  «ال 
تلك الصرخة التي أطلقتها 
العشائر األردنية - مسافة 
حبل واصل بين معاذ ونار 
اقترفتهــا يــد اإلرهــاب. 
والنــار لّمــا أحرقــت، لم 
بــل  الكساســبة،  تحــرق 
الشــرالذي كاد أن يتمدد. 
النيــران تنطفئ  لم تكــد 
الــروح  نُفخــت  حتــى 
بالحيــارى . فأفــاق القوم 
«داعــش  قالــوا:  فجــأة. 
وإرهابيــة..  عصابــة.. 
والنفط  بالنــاس  وتتاجــر 
والديــن»، وهــي الخرافة 
التــي أريــد لهــا أن تغير 
وجــه المنطقة. هكذا كان 
معها    «فالتعاطف  األمــر: 
إحراقها لمعــاذ» = اقتلوا 
اإلرهــاب، لم تكن كيمياء 
المعادلــة صعبة. فإذا كان 
من الصعب القضاء عليها، 
فلتقض على نفســها، قالها 
الخبــراء، وذلــك حصــل. 
فليست خسارتها عسكريا، 
شــيئا يذكر أمام انفضاض 

الشباب الحائر عنها. 
وخسرت وجدان مناصريها 
ومــن  المفترضيــن، 
بالغرب.  كراهية  تعاطفوا 
كان  األردنــي  والرفــض 
عشــائريا، اليصال رســالة 

مفادها"سنستأصلكم".
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غــرد وزيــر خارجيــة األردن ناصــر جودة: 
«ينتابني الحزن الشــديد على مقتل الرهائن 
أياً كانت جنسياتهم وبالدهم أو حتى دياناتهم 
على أيــدي عناصر تنظيم داعــش اإلرهابي، 
والذين ينصبون خيام األفــراح عند اغتيالهم 
األبريــاء»، نــدد أحدهم: «انهــا أمثلة قبيحة 
تدلل على وحشية اإلرهابيين»، وتساءل آخر: 
«هــل أولئك القتلة الفجرة ينتمون لإلســالم 
دين المحبة والتسامح؟» وقال ناشط: «اللهم 
ال شــماتة فمــن صنعــوا اإلرهــاب ودعموه 
وصدروه إلى بالدنا هم اآلن يكتوون بنيرانه» 
وأكدت مواطنة: «يســتغلون ظروف الشباب 
بتجنيدهم».           عمان- البيان

ذكــر رئيس وزراء الجزائر عبدالمالك ســالل: 
«شــعور المواطنيــن بغيــاب الســلطة شــر، 
والنــزول إلى الشــارع في زيــارات ميدانية 
هدفــه تلمس رغبــات الناس»، علق ناشــط: 
«المعارضــة حشــدت جموعهــا واســتثمرت 
تجــارب  اجــراء  وآخرهــا  النظــام  اخطــاء 
استكشاف الغاز الصخري في عين صالح وسط 
دون استشارة السكان المحليين»، وقال آخر: 
الزمن والمعارضة  الحكومة تجــاوزه  «تحرك 
استغلت تراجع اسعار الطاقة»، وأكد سياسي: 
«التوتر أصاب الحكومة جراء انخفاض عائدات 
الهيدروكربونات وجزء كبير منها كان يستخدم 
لشراء السلم االجتماعي».     الجزائر - البيان

غردت الكاتبة والباحثة األكاديمية التونسية 
رجاء بن ســالمة: «حّل سياســّي فــي ليبيا، 
كيــف ســيأتي هــذا الحّل؟ وكيف ســيأتي 
فــي غيــاب مقّومــات الّدولــة؟ وأّي  حّل  
سياســّي مع قطعــان إرهابّية؟ أحســد من 
يختــارون المواقــف األقــّل  كلفــة»، ّعلق 
أحدهــم: «لألســف هنــاك أياد مرتعشــة 
وعقول مترددة بسبب الخوف أو لحسابات 
سياسية، األزمة ســتتواصل، والوضع سوف 
يــزداد تعقيــداً»، وقــال آخر: «لــن يكون 
هناك حل سياســي طالما اإلرهاب متمكن، 
والسالح سيد الموقف والبالد مجرد غنيمة 
للطامعين».         تونس - البيان

ربطة الزعتــر البّري بـ٢٥٠٠ ليــرة لبنانية، 
وال جدال فــي الســعر، ألن بضاعتها بلدي 
مئة في المئة.. تشــرح «أم غسان» للزبونة: 
«شــّمي الريحة، هيدا زعتر واللي بالســوق 
زعتــر؟». والزعتــر الذي تعرضــه «فاخر»، 
بداللة اللون الذي «يــوّج» يلمع، والجودة 
والنوعيــة ركيزتان لســمعتها في الشــارع 
الذي صار يحفظ صوتهــا منادية: «بلدي يا 
زعتر بّري». رأســمالها خضرة األرض، وفي 
الغّلة عشرون أو ثالثون ألفاً. نعمة في مهنة 
تعشــقها، «الســعتر»، ويســمى «الصعتر»، 
وهو نبات مشــهور من الفصيلة الشــفوّية، 
يكثــر بصفة عامــة في دول حــوض البحر 
األبيض المتوسط، ويطلق عليه صفة «مفِرح 
الجبال»، ألنه يعّطر الجبال برائحته الزكية، 
وهو نوعان: بّري، ونوع آخر ُيزرع، تشرح.. 
لكن «الله ال يســامح اللي كانوا الســبب».. 
تســألها الزبونــة عنهــم وعــن مقصدهــا، 
فتوضح: «اللي حرقــوا األرض، حرقوا معها 
األخضر ورزقتي».. وتعود لتســتطرد: «بس 
أنا بضاعتي مش من أرض محروقة، وال من 
أرض شربانة من الصرف الصحي». من أين 
لك هــذا اذاً؟، تضحك مصّوبــة إصبعها الى 
الشرق: «من هونيك». وهونيك حتماً ضمن 

الـ«١٣» بالمئة المتبّقي من أخضر لبنان.
تســرح بنظرها الى البعيــد، كمن تلملم 
أفكارها، وتستذكر عبارة قالها يوماً إقطاعي 
هاجيــاً قريتها الجنوبية عيتــا الجبل: «جّب 

الزعتــر ال ينتــج رّســيناً»، في إشــارة منه 
إلى أن أهــل بلدته ممنوعــون من التطّور 
والتعّلــم، مثلما أن جــّب الزعتر القصير لن 
يمكنه بلــوغ طول «الرّســين» الذي يطول 
أمتاراً.. وتقــول: «يومها، نظرت إلى الزعتر 
الذي كنا نقطفه من المشــاعات ونبيعه في 
أوقات الفــراغ، وأردت أن أثبت لإلقطاعي 

أن الزعتر ينجب رجاًال ومتعّلمين».

بــدأت «أم غســان» رحلتهــا مــع الزعتــر 
البّري.. فّتشــت عن بذور الزعتر، ووجدتها 
في الشــتلة نفســها. زرعت وعائلتها أرضاً 
مســاحتها ٦٠٠ متــر مربع بشــتول الزعتر 
التي فّرخت ماليين الشــتول فــي ما بعد.. 
وبعد فترة، ذاع صيت زعترها في كثير من 

القــرى المحيطة. واآلن، تزرع نحو ١٤ ألف 
متر مربع بأنواع مختلفة من الزعتر، بعدما 
أجــرت مقارنة بيــن زراعة التبــغ وزراعة 
الزعتــر. فالزعتــر ال يحتاج إلــى كثير عمل 
واهتمــام يتطلبهما إنتــاج التبغ وتصريفه.. 
وعلــى الرغم مــن هذه المعطيــات، تؤكد 
المزاِرعة الخمسينّية أن شتلة الزعتر مهملة 
فــي لبنــان، وال تلقــى العنايــة والحماية 
الكافيتين، في ظّل «المحاوالت اإلسرائيلية 
الدائمة للمضاربة على لبنان في هذا الصنف 
الغذائــي». ومن بّوابة اقتناعهــا تماماً بهذا 
النــوع من الزراعات، إذ من خالل مدخولها 
بنت منزلين ألبنائها، تســعى أم غسان إلى 
تطويــر زراعتها، عبر تقطير زيــت الزعتر، 
الــذي «يبــاع الغرام منه بأربعــة دوالرات 
في األســواق الفرنســية»، مع إشارتها إلى 

أن كيلــو الزعتر ينتج ما بين ٨ و١٣ ميلليتراً 
من الزيت.

و«أم غســان» واحــدة ممــن لــم يكتفــوا 
باالعتمــاد علــى مــا يجنونــه مــن األرض 
البــور مــن نبتة الصعتــر، بل عمــدوا إلى 
زراعتــه وتدجينــه في حقــول خاصة قرب 
منازلهــم، وذلك لالســتفادة منه على مدى 
العــام، وبيعــه كصعتر أخضــر للطعام في 
أشــهر الشــتاء، وصعتــر للمونة في أشــهر 
الصيف.. ينتظرون بفــارغ الصبر، وتحديداً 
في البلدات والقرى اللبنانية، موسم الزعتر 
البّري الــذي يعرف بكونه موســم «الرزق 
الحالل»، والتسابق على قطاف تلك النباتات 
ليــس هواية، بل إنها مــورد رزق يوفر لهم 

بعضاً من «األموال الموسمية»، إذ يعمدون 
إلى جمعها وطرحها في األسواق لبيعها.

هــو موســم «األكل النباتــي الصّحــي»، 
بالنســبة الى الحاجة «أم عماد» (٧٠ عاماً)، 
التــي تنتظر ظهورها من موســم لموســم، 
تسرح في الحقول تجمعها وتعّدها وجبات 
غذائيــة، مؤّكدة أن صحتها وغياب األمراض 
عــن جســمها مرّدهمــا إلى حضــور هذه 
«األكالت البســيطة على موائدنــا من أيام 
أهلنا»، كما تقول، مؤكدة أن هذا النوع من 
النباتات «ال تخلو من الفيتامينات واأللياف، 
وهي وصفات عالجّيــة ألمراض كثيرة، من 
بينها الحساســّية الصدرّية وأمراض المعدة 
والقولون، و"بتاكل (تأكل) لقمة صّحية مّية 
بالمّية"، بعيداً عن ســموم الحداثة والعصر، 

وفق قولها.

 تحتضن الجزائر مائة هرم ال تزال مرتكنة في 
الظّل،  ولم تجد شــهرة  نظيراتها المصرية، 
ويرجع أحد خبراء اآلثار الوطنيين ذلك إلى 
ما يســميه تعتيم قوى خفيــة. والعديد من 
تلك األهرام باتت عرضة للتخريب والسرقة 
وأصــاب بعضها التدهــور والتلف، رغم أّنها 

تعكس قوة حضارة عريقة.
واألهــرام الكثيــرة متوزعــة علــى طول 
الجزائــر وعرضها، وهي خارقــة للعادة، من 
منطقتــي تيبازة  وباتنة، وصوال إلى الهرمين 
الموجودين بوادي التافنة في تلمســان، و١٣ 
هرمــا بضاحية فرنــدة التابعة لوالية تيارت، 
ولو أحصيــت جميع األهــرام، لفاق عددها 
المائــة. وهــي تمتد  تاريخيا إلــى عصور ما 
قبل المســيح عيســى عليه الســالم، اذ كان 
بمنطقة الغــرب ملوك علــى رأس مملكات 
وإمــارات متناثرة، ومن آثــار ومعالم أولئك 
الملوك األمازيغ، أهرام الجدار العجيبة التي 
تخفي أســرارا ورموزا كثيرة، لم يتوصل بعد 
الباحثون والمنقبون المحليون واألجانب إلى 
تبيانهــا وحل أســرارها وألغازهــا. رغم انها 
أبهرت الكثير من علماء اآلثار والمستكشفين، 
ويرّجــح أنها ُبنيــت في الفتــرة  ذاتها التي 

شهدت تشييد أهرام مصر بالجيزة.  
وعــن بنيــة أهــرام «فرنــدة»، يتحدث 
الباحث الجزائري بشــير صحراوي قائال: في 
هــذه المنطقــة وهي تابعة لواليــة تيارت، 
يوجد ثالثة عشر هرما تسمى الجدار وتبدو 
كآثار جنائزية وأضرحة لملوك عظماء حكموا 
الممالــك األمازيغيــة قبل تأســيس نوميديا 
مــن طــرف ماسينيســا. ومتواجــدة علــى 
بعــد ٣٠ كلــم من مدينــة تيــارت، وتكون 
مجموعتيــن متباعدتين عــن بعضهما بنحو 
ســتة كيلومترات، وفي جبــل الخضر توجد 
ثالثــة أهــرام، وبجبل عراوي توجد عشــرة 

أخرى مصنفة بقاعدة مربعة تتراوح بين ١٢ 
و٤٦ مترا  وبارتفاع يصل إلى ١٨ مترا، وأكثر 
األهــرام الجزائريــة عراقة هــي المغارات 
الخمس التي تستوعبها بلدية فرندة بتيارت، 
بينهــا المغارة التي كتب فيهــا العّالمة عبد 

الرحمن بن خلدون المقدمة الشهيرة.
النوميدي  وهناك أهــرام أخرى كالهــرم 
التابعة  «إمدغاســن» الموجود ببلدية بوميا 
لواليــة باتنــة ويعــود بنــاؤه إلــى القــرن 
الثالث قبل الميالد، والهــرم الضريح للملك 

الموريتاني النوميدي الموجود ببلدية سيدي 
راشــد بوالية تيبــازة، وضريح ســيڨا بجبل 
الســخنة في وادي التافنــة للملك النوميدي 
النوميــدي  ســيفاكس، وضريــح «بورغــو» 
المســمى صخرة الهنشــير بورغو في القرن 
الرابع قبل الميالد، وضريح تين هينان ملكة 
قبائل الطوارق األصيلة بمنطقة أباليســا في 
منطقــة الهقار بوالية تمنراســت بالجنوب، 
وجــرى تشــييده منذ خمســة قــرون قبل 

الميالد، ويقع على علو ٨٥٠ مترا.

ويالحــظ الفاتحــون أّن األهــرام الجزائرية 
مســتطيلة الشــكل وليســت مربعة كأهرام 
مصــر، والســّر فــي ذلك يكمن فــي طريقة 
البنــاء، فهــي مخالفــة للمصريــة، إذ تنتهي 
الجزائرية في األعلى بقباب وليس كنظيراتها 
المصريــة التــي تنتهــي بســهام، وتشــترك 
الجزائرية بكونها أقوى األشــكال التي تمتص 
الطاقــة، على غــرار المســّلة المصممة في 
بــرج دبي، والموجــودة في مكــة «منطقة 
الرجم» من عهد سيدنا إبراهيم عليه السالم، 
وفي مناســك الحج، يرجم الحجاج المســّلة 
ألّنها تجــذب كل األرواح الشــريرة. والهرم 
الجزائــري يتضمــن العديــد مــن الدهاليز 
والغــرف، وكل غرفــة لهــا خصائصها، وقد 
ُبنيت بحســب مواقع النجــوم، ويتضح ذلك 
في فرندة، والحسابات قيست حسب مواقع 
النجــوم ألّن األخيرة لهــا تأثير على األرض. 
وبناء األهــرام أخذ من طــرف نخبة معّينة 

تنفرد بأسرارها.

يــدور همس فــي مدن قطــاع غزة، 
حول فضيحة بيع أحد الجزارين لحوم 
حمير علــى أنها لحوم بقر، وتضاربت 
تصريحــات المســؤولين بيــن النفي 
والتأكيــد، وادعــى البعــض أنها لحم 
حصان أو بقر كبير في السن، وأكدت 
وزارة االقتصاد بعد الكشف المبدئي 
على اللحوم أنها لحمير، إال أن التأكيد 
مبدئــي وغيــر مبنــي علــى فحوص 
مختبرية، وفــي حال ثبوت بيع لحوم 

حمير ســيحول الملف إلى الجهات الجنائية والنيابة العامة، لفرض أقصى العقوبات 
بحق باعة الوهم للغالبة.                   غزة- البيان

يدور همس في صنعاء عن عجز الســلطة التي يديرهــا الحوثيون، عن دفع مرتبات 
الموظفين في الشــهرين المقبليــن بعد وقف كافة المســاعدات للبالد بعد انقالب 
الجماعة على السلطة، الحديث ربط بين العجز وقرار وزير المالية المستقيل خفضه 
موازنــة الوزارات والجهات الحكومية لتغطية عجز الموازنة، وبخروج الرئيس هادي 
مــن إقامته الجبريــة ووصوله إلى عدن تزداد المخاوف مــن توقف مصادر التمويل 
المحلية إلى صنعاء، وتحويلها إلى عدن ما يجعل الموظفين والعســكريين يســعون 
للسلطة الشرعية لصرف رواتبهم.               صنعاء - البيان



تََتَحلَّى المرأة اإلماراتية بالطموح والعزيمة واإلرادة حيث تميزت 
على مر العصور بتغيير النمط االعتيادي للمرأة العربية في العالم 

بجدارة واستحقاق.
أَتَْقَنت وأَبَْدَعت في جميع المحافل فلم نجدها إال علماً من أعالم 

دولتنا الحبيبة سواء محلياً أو دولياً.
أََجــاَدت المــرأة اإلماراتية االحترافية في العمــل والعلم في ظل 
عولمة العصر المعقدة فنهضت بدولتنا إلى الرقي وأصبحت اليوم 
جــزءاً ال يتجزأ من المجتمع المحلــي والدولي بل أصبحت الجزء 

األكبر.
حــازت المرأة اإلماراتية على مكانتها بين نســاء العالم فأصبحت 
رمــزاً وقدوة لجميع النســاء المناضالت اللواتــي خلدهن التاريخ 

بحروف من ذهب.
ســمو الشــيخة فاطمة بنت مبارك (أم اإلمــارات) لها الفضل في 
العديــد من المبادرات والمشــاريع البناءة لنهضــة المرأة محلياً 
وعالميــاً، ففــي عام 1975 تــم تأســيس االتحاد النســائي العام 
للريــادة لتفعيــل دور المرأة فــي المجتمــع، ويعتبر 
المظلــة التي تدعم جهود الحركة النســائية في دولة 
اإلمــارات العربية المتحدة وتوجهها بما يكفل خدمة 
المرأة فــي مختلف المحافــل المحليــة واإلقليمية 
والدولية، وتتجلى اســتراتيجية االتحاد النســائي في 
محــو األمية وتعليم المــرأة ودمجها في 
مختلــف الميادين، واليــوم بفضل الله 
وبجهد القيادة الرشيدة فإن المرأة 
اإلماراتية أصبحت وزيرة ودكتورة 
وإعالميــة  ومهندســة  ومعلمــة 
من  آخــره  وإلــى  متميــزة 
األدوار القياديــة التــي 
بعيدة  قبل  كانت من 
المــرأة،  عــن منــال 
وتعــددت مبادرات أم 
الشيخة  ســمو  اإلمارات 
فاطمــة بنــت مبارك فــي مجال 
النهــوض بالمــرأة حيــث أطلقــت 
سموها شبكة المرأة العربية في بالد المهجر 
خــالل المؤتمــر الثانــي لمنظمة المــرأة العربية 
بأبوظبي عام 2008 وتنطلق فكرة هذه المبادرة 
من اإليمان بأن المهاجرات العربيات 
حول العالم هن جزء ال يتجزأ من 
الكيــان العربي، ويجب التعريف 
بهن ودعمهــن لتحقيق مكانتهن 
فــي أوطانهن، والعديــد العديد 
مــن المبــادرات التــي أطلقتها 
دائمــا حريصة  ســموها وكانت 

على تحقيق التوازن بكل مقومات التطور العصرية والحفاظ على 
تعاليم ديننا اإلسالمي وتقاليدنا العربية األصيلة. 

إننا نتحدث عن ســيدة ســعت منذ تأســيس االتحاد إلى االرتقاء 
بكافــة فئات المجتمع وعلــى كافة الصعد الثقافيــة واالجتماعية 

والسياسية.
ســمو الشــيخة لبنى بنت خالد بن سلطان القاســمي أول وزيرة 
فــي العالم حملت ثــالث حقائب وزارية عينــت وزيرة االقتصاد 
والتخطيط سنة 2004 ثم أعيد تعيينها وزيرة لوزارة جديدة وهي 
وزارة التجارة الخارجية ســنة 2007 وفي ســنة 2013 تم تعينها 
وزيــرة لوزارة التنمية والتعاون الدولي، حيث تم تكليف معاليها 
للعمل مــع الجهات المانحة اإلماراتية لدفع جهود دولة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة في مجال المســاعدات الخارجيــة، ولتمكينها 
مــن أن تتبوأ مكانة عالمية باعتبار دولة اإلمارات مانحة رئيســية 
ولها دور أساســي فــي مجال التنمية والتعــاون الدولي، وصنفت 
معاليهــا األولى عربياً ضمن أكثر النســاء العرب نفوذاً في العالم 
لعام 2015، أي للعام الخامس على التوالي، حســب قائمة ارابيان 
بيزنــس، ولمعاليهــا دور كبير في حمل رســالة الســالم من دولة 
اإلمارات إلى العالم عن طريق المشاركة في المؤتمرات العالمية 
للسالم وكذلك في الجلســات النقاشية حول العالم، ويتجلى دور 
معاليها في توثيق مســاعدات دولة اإلمارات للبشــرية في جميع 

ربوع العالم.
معالي ريم إبراهيم الهاشــمي تشــغل منصب وزيــرة الدولة في 
الحكومــة اإلماراتيــة كرســت حياتهــا لخدمة الوطن مــن بداية 
مشــوارها عندما ابتعدت عن دولتها ســنوات في الغربة للدراسة 
فنالــت أكبر الشــهادات من أعــرق جامعات الواليــات المتحدة 
األميركية، فحققت الثناء لدولتنا الحبيبة، وال شك اليوم أن إكسبو 
2020 وهو أكبر تجمع عالمي للبشــرية، وهو إنجاز أممي ســجل 
باسم دولة اإلمارات قيادة وشعباً بفضل الله وبفضل جهود أبنائها 

المخلصين وكان لمعاليها فضل كبير في تحقيق ذلك.
المرأة اإلماراتية اليوم لها دور كبير في المجتمع العالمي وخاصة 
المجتمــع اإلماراتــي فهي الجــزء األكبر من مجتمعنــا باختالف 
مجاالتهــا فإنها قادرة على مواجهة تحــدي عولمة الحياة العملية 
واالجتماعيــة ومتمســكة بتقاليــد وتراث وطننــا الغالي فتجدها 

متحضرة بقيم إسالمية عربية.
ومن غير شــك فإن هناك الكثير من اإلماراتيات يلعبن دوراً كبيراً 
اليــوم فــي المجتمع المحلــي والدولي والالتي لهــن الفضل في 
التحــول االيجابي والتطور الملحوظ فــي تقدم هذا البلد الحبيب 
واستحققن الثناء والشكر والتقدير، فشكرا لكن جميعاً نساء دولتنا 

الحبيبة وكل عام وأنتن بخير.
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بعد مضي ما يقرب من السبعة والستين عاماً على إعالن قيام إسرائيل، 
ال تزال قضية هوية الدولة اإلسرائيلية مثارة في أوساط اليمين القومي 
والديني المحافظ في إســرائيل على نحــو خاص، الذي يرى أن النظام 
السياســي والدســتوري للدولة اإلسرائيلية يســمح لبعض المؤسسات 
القضائيــة كالمحكمــة العليا اإلســرائيلية بصالحيات تأويــل القوانين 
ســواء منها القوانين العادية أو القوانين األســاس التي تمثل دســتور 
الدولــة بطريقة ليبرالية، تعزز جزئياً قيم المســاواة والمواطنة، ويرى 
اليميــن القومي والديني المحافظ في إســرائيل أن الصيغة األساســية 
التي حكمت الممارســة السياسية والقانونية والدستورية في إسرائيل 
حتى اآلن، وهي معادلــة الدولة اليهودية الديمقراطية، لم تعد كافية 
كأســاس لتحديد هويــة الدولة ومواجهة األوضاع المســتجدة وتأكيد 

طابعها اليهودي.
وقــد عبرت قــوى اليمين اإلســرائيلي بوضوح عن هــذا الصراع، عبر 
تعديــالت عنصريــة أقرتها في عام 2003 لقانــون المواطنة، للحد من 
إمــكان منــح أزواج وزوجــات المواطنين العرب الفلســطينيين صفة 
المواطنــة في حال أن يكون هؤالء من ســكان األراضي المحتلة، منذ 

عام 1967.
تنبــع أهميــة مشــروع قانــون الدولة القوميــة في فكــر اليمين من 
عوامــل داخلية وخارجية، ويمثل هذا المشــروع اســتجابة بمســتوى 
هذه التحديات التي تفرض نفســها على المشهد الحالي؛ على الصعيد 
الداخلي يعتبر هذا المشروع إنهاء للصراع القائم في إسرائيل بين قوى 
يمينية وقومية ودينية ترى ضرورة تأكيد يهودية الدولة بكافة جوانبه 

عبــر ترســيخ القيم والمعتقــدات الدينية، وبين قــوى مدنية وقومية 
وليبرالية تنظر ليهودية الدولة من خالل منظور ثقافي وتاريخي، وهذا 
الصراع القائم بين القوى والتيارات السياسية يناظره صراع مؤسساتي 
في الجهاز التشــريعي للدولة بين التأويــالت الليبرالية للقوانين وبين 
التأويالت المحافظة، ومن ثم يســتهدف مشــروع هذا القانون إدراج 
يهودية الدولة ضمن قوانين أســاس التي تمثل دستور الدولة للحد من 

تأثير التأويالت الليبرالية.
أما على الصعيد الخارجي فإن مشروع قانون الدولة القومية يستهدف 
اســتباق أي اتفاق فلسطيني أو إسرائيلي يستند إلى القرارات الدولية 
لألمــم المتحدة وضرورة أن تأخذ إســرائيل بزمــام المبادأة، لتحديد 
طبيعــة االعتراف الفلســطيني بها وحــدوده، أي االعتــراف بيهودية 
الدولة، وشــطب قضية حق العودة لالجئين الفلسطينيين، واألهم من 
ذلك يبدو انتزاع االعتراف من قبل الفلسطينيين بهزيمتهم واالعتراف 
بــأن اليهود يمتلكون حصرياً تلك األراضي التي أقاموا فيها دولتهم هو 

الهدف األول لمشروع القانون.
بعبــارة أخرى يحاول اليمين اإلســرائيلي أن يجبر الفلســطينيين على 
تبني الرواية الصهيونية للتاريخ والوقائع وتجاهل الرواية الفلســطينية 
والعربية وطمس الذاكرة التاريخية للشعب الفلسطيني التي تمحورت 

حولها الهوية والكينونة الفلسطينية.
إن تحقيــق هذه األهداف من وجهة النظر اليمينية والدينية قد يفوق 
فــي أهميته تقنين يهوديــة الدولة، حيث تشــهد الوقائع والخطابات 
السياســية وبرامج األحزاب، إن من اليمين أو اليســار أو التيار الديني 

الصهيوني، بأن إســرائيل دولة الشــعب اليهودي وفــق أنبياء التوراة 
والرؤى الدينية، وســارت الممارسات والسياسات والقوانين في اتجاه 
تغليــب الطابع اليهودي للدولــة والتمييز ضد مواطني الدولة من غير 
اليهــود، فيهودية الدولة إن من حيث السياســات والبرامج والخطاب 
والوثائق والممارســات هي تحصيل حاصل ال حاجة للتأكيد عليها، بل 
قــد يفقدها هذا التأكيــد المتعمد والمقنن بعــض فاعليتها وتأثيرها، 
ويفتح الباب النتقادات داخلية وخارجية تبدو إســرائيل في غنى عنها 
اآلن، ولم تنجح المعادلة السياســية والدســتورية الراهنة في إسرائيل 
ومنذ نشــأتها فــي عرقلة وتجريــم وتأثيم التمييز الــذي يمارس ضد 
األقلية العربية ربما باســتثناءات بســيطة على ضــوء أحكام المحكمة 
العليا اإلســرائيلية، حيث تســتبطن كافة التيارات السياسية الصهيونية 
والصهيونية الدينية عدم المســاواة بين اليهود وغيرهم من المواطنين 
العرب واالعتقاد في تفوق اليهود ودونية اآلخرين من مواطني الدولة 

اإلسرائيلية.
من المتوقع وفق اســتطالعات الرأي فوز اليمين القومي والديني رغم 
المشــكالت الراهنة واالســتياء والملل من قيــادة نتنياهو، وفي حال 
تحقــق ذلك في هذه االنتخابات فإن الطريق قد يكون مفتوحاً إلعادة 
طرح مشــروع الدولــة القومية إلغــالق طريق الســالم والمفاوضات 
وإيجاد مشــكالت جديدة وكأن المشــكالت القائمة في طريق عملية 

السالم غير كافية.

وزارة الخارجيــة الروســية تقول إن موفدين من دمشــق 
وآخريــن من جزء من المعارضة ســيلتقون الشــهر المقبل 
في موســكو لمواصلة المحادثات التــي عقدت جولة أولى 
منهــا فــي ينايــر الماضي. على مــا يبدو مــن التصريحات 
الروســية فإن جزءاً أوسع من المعارضة سيشارك في هذه 
المباحثــات، كمــا أن االئتــالف الوطني الســوري الذي لم 
يشارك في اللقاء األول يفكر في التوّجه إلى موسكو، وهذا 
شيء طيب ويخدم الفكرة، إذ كلّما كان التمثيل أوسع زادت 

فعالية المهّمة.
الموفــد الخاص لألمم المتحدة إلى ســوريا دي ميســتورا 
سيشــارك في المباحثات، وقــد يجري نوعاً من التالقح بين 
نتائج الجولــة المقبلة ومفاعيل جهــده بتجميد القتال في 
حلب وتوســيع التجربة في حال نجاحها إلى مناطق ساخنة 

أخرى.
حين ينظر أي عربي أو أي إنســان ذي ضمير إلى المشــهد 
الســوري تتقافز األولويات في ذهنه لتســتقر على أولوية 
وقف ســفك الدمــاء ومن ثم وقــف التدمير الشــامل في 
هــذا البلــد العربي المهم. فبعد قرابة أربع ســنوات أصبح 
مــن الملح والضروري التفكير بمســؤولية أكبر تجاه أبرياء 

يُقتلون وبلد يَفقد وجوده تدريجياً.
ينبغي أن تكون أســس الحل وكــذا التفكير فيه مبنية على 
أســاس القلق على مصير سوريا والحرص على دماء شعبها، 

فليس هناك ما هو أغلى من اإلنسان.
بــات واضحــاً أن الحل في ســوريا سياســي، وكل األطراف 
اإلقليمية والدولية تقريباً مقتنعة بذلك، وبالتأكيد لن يكون 
ممكناً ولن يقود أي حل سياســي إلى عــودة األوضاع إلى 
مــا كانت عليــه قبل األزمــة، لكن من الضــروري أن يبنى 
الحل على أســاس تحقيق كرامة الشــعب السوري واحترام 
ســيادة ســوريا ووحدتها ورفض أية محاولة للتقسيم. وقد 
تؤســس مباحثات موســكو لحل سياســي مقبول من جميع 
األطــراف، ليوقف القتــل كمهّمة ملحة ويوّحد الســوريين 
جميعــاً في مواجهــة اإلرهاب باعتباره خطراً يهّدد البشــر 

والحجر والحياة.
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عقــد فريــق العمــل اإلماراتــي البريطاني 
اجتماعــه الـــ13 في لنــدن أول من أمس، 
برئاســة معالــي الدكتــور أنور بــن محمد 
قرقــاش وزيــر الدولة للشــؤون الخارجية، 
ووزير شــؤون الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا، فــي وزارة الخارجيــة البريطانية 
توباياس إلوود. وصــدر في ختام االجتماع 
بيــان اســتهل باإلعــالن أن «وزير شــؤون 
الشرق األوسط وشــمال أفريقيا في وزارة 
الخارجيــة البريطانية، اســتضاف االجتماع 
الثالــث عشــر لفريــق العمــل اإلماراتي- 
البريطانــي في مدينــة لندن ومثــل دولة 

اإلمارات في االجتماع معالي الدكتور أنور 
بــن محمد قرقــاش وزير الدولة للشــؤون 
الخارجية». وأضاف البيان: «اتفق الوزيران 
المســتمر حــول  التعــاون  أهميــة  علــى 
التحديات السياسية واألمنية الرئيسة، التي 
تواجه العالم اليــوم». وأردف: «أكد فريق 
العمــل اإلماراتي- البريطانــي على أهمية 
أن كون ليبيا مســتقرة ومزدهرة وتســهم 
في استقرار وأمن المنطقة هو أمر سيكون 
كله فــي مصلحتنا». وأعــرب الوزيران عن 
«أملهمــا في أن يواصــل الليبيــون العمل 
معــاً بالطرق الســلمية من أجل بنــاء ليبيا 
مســتقرة، كما أكدا على دعمهما المتواصل 
لمجلــس النــواب المنتخــب ديمقراطياً». 
وإضافة إلى ذلك جــدد الوزيران تأكيدهما 
علــى أنه «فــي ما يتعلق بالعراق وســوريا 
واليمــن صممت اإلمارات العربية المتحدة 
والمملكــة المتحــدة علــى دعــم أولئــك 
الملتزمين بحكومة شاملة ال طائفية وبحكم 

القانون». 

ودان الوزيــران الفظائــع، التــي يرتكبهــا 
تنظيم داعــش في أنحاء المنطقــة، واتفقا 
على «الحاجة إلى تعزيز الجهود المشــتركة 
فــي مواجهة التطــرف العنيــف». ورحب 
الوزيران بـ«التنســيق القــوي بين بلديهما، 
ضمن التحالف الدولي والعمل معاً للقضاء 
على التهديد، الذي يشكله تنظيم «داعش»، 
حيــث تترأس اإلمــارات العربيــة المتحدة 
والمملكة المتحدة معاً، إلى جانب الواليات 
المتحدة األميركية مجموعة العمل الخاصة 

باالتصاالت االستراتيجية». ورحب الوزيران 
بـ«التعــاون المتزايد فــي الصومال، وبوجه 
خاص حول مبــادرة منع العنف الجنســي 
اإلمارات  اتفقــت  النزاعات، حيــث  أثنــاء 
العربيــة المتحدة والمملكــة المتحدة على 
تقديم تمويل مشــترك لمشــروع ســيخدم 
أهدافهمــا المتمثلــة بالحــد مــن العنــف 

الجنسي وبتمكين النساء في الصومال».

وأقــر فريق العمــل المشــترك بـ«أهمية 

العمــل الذي تــم القيام بــه تحت مظلة 
مجلــس األعمــال اإلماراتــي- البريطاني، 
الذي ساعد في زيادة التجارة الثنائية من 
7.5 مليــارات جنيه اســترليني في العام 
2009 إلــى 12.34 مليار جنيه اســترليني 
فــي العــام 2013، وهو مــا تجاوز هدف 
الـ12 مليــار جنيه بحلــول العام 2015»، 
كمــا اتفق فريــق العمل المشــترك على 
«تحســين التعــاون بيــن البلديــن حول 
المســائل التنموية واإلنســانية». ورحب 
اإلماراتيــة  بـ«االســتثمارات  الوزيــران 

المهمة في المملكة المتحدة في األشــهر 
الماضية، بما فيها االســتثمارات  القليلــة 
في مجــال الطاقة المتجددة». وأكدا أيضاً 
«أهمية التوصل إلى اتفاق حول االزدواج 
الضريبــي في المســتقبل القريب». وأقرا 
بنجــاح النظــام اإللكترونــي لالســتغناء 
اإلماراتيين،  للمواطنيــن  التأشــيرة  عــن 
الذي أطلقته المملكة المتحدة في شــهر 
ديســمبر 2014. وناقــش الوزيران ســبل 
توفير مرونة أكبر للمواطنين اإلماراتيين، 
بمــا في ذلك خدمة التأشــيرة الســريعة، 

التي من المقرر إطالقها في 16 مارس في 
اإلمــارات العربية المتحــدة. ونوه فريق 
العمل المشــترك بـ«التعاون المستمر في 
مجــال العدالة وتطبيق القانون ورحبا في 
هذا السياق بالجهود التي يبذلها الجانبان 
فــي معالجــة المســائل ذات االهتمــام 
المشــترك». وأعرب الوزيــران أيضاً عن 
«تقديرهما للعمــل المهم، الذي تقوم به 
البريطانية  اإلماراتيــة-  القنصليــة  اللجنة 
المشــتركة في توفير حوار فعال ومنتظم 

حول المسائل القنصلية».

وقــال الوزير إلــوود، إن «االجتماع الثالث 
عشــر لفريق العمل اإلماراتــي- البريطاني 
للغايــة، وكان مــن دواعــي  إيجابيــاً  كان 
سروري أن أستضيف معالي الدكتور قرقاش 
في لندن، حيــث اتفقنا على مواصلة تعزيز 
التعاون بين بلدينا في مجموعة واسعة من 
المجــاالت، وقد اتفقنا علــى أهمية العمل 
معــاً لمواجهــة التهديدات المشــتركة في 

المنطقة».
من جانبــه قال معالــي الدكتور قرقاش 
بعد انتهاء اجتماع فريق العمل: «في فريق 
العمل أجرينا نقاشات عميقة حول التعاون 
العملــي في مختلف المجاالت والمســائل 
اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك. 
إن فريق العمل وهو اآلن في عامه الخامس 
يواصل تعزيز شــراكتنا، وقد سرني التقدم، 
الذي حققناه اليوم في مجال تعزيز تعاوننا 
وحوارنــا الثنائييــن حــول مجموعــة مــن 

المسائل المهمة».

26

ارتكبت قوات النظام الســوري مجزرة مروعة في حي ســكني بحلب، 
حيــث قصفت مباني ســكنية ببرميل متفجر ما أســفر عــن مقتل 22 

شخصاً. 

نفذ فلسطيني هجوماً في القدس المحتلة حينما 
اقتحم بســيارته محطة للقطــار الخفيف بعدما 
صدم مجموعة من الضابطات اإلســرائيليات، ما 

أسفر عن إصابة ست منهن.

بوريــس  الروســي  المعــارض  كشــفت مســاعدة 
نيمتســوف الــذي اغتيل األســبوع الماضي أنه كان 
يجمــع معلومــات في إطار تحقيق يكشــف تورط 

جنود روس في حرب أوكرانيا.
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أجمع خبراء ومحللون سياســيون سعوديون 
علــى ان أي صفقــة بين الواليــات المتحدة 
وإيران ســواء كانت بشأن الملف النووي أو 
بشــأن تعزيز النفوذ االيراني فــي المنطقة 
ســوف تؤثر بشــكل جذري علــى أمن دول 
الخليــج ومن ثــم على العالقــات الخليجية 
االميركية، مؤكديــن ان دول الخليج العربي 
تنتظــر دليال عمليا على تطمينات واشــنطن 
التي قدمها وزير الخارجية جون كيري لدول 
مجلــس التعــاون الخليجــي بــأن أي اتفاق 
مــع إيران لن يضر بمصالحها. وشــددوا في 
تصريحــات لـ«البيان» على أهميــة ما قاله 
وزيــر الخارجيــة الســعودي االمير ســعود 
الفيصل أمام نظيــره االميركي من أن قنبلة 
إيران النووية ليســت هــي الهاجس الوحيد 
لدول مجلس التعاون الخليجي بل ســلوكها 
في المنطقة مثل سيطرتها شبه الكاملة على 
العــراق وتدخالتها المفضوحــة في كل من 

سوريا ولبنان والبحرين وأخيراً اليمن.

التحالفــات الدولية  وأكدوا ضــرورة تنويع 
لدول مجلــس التعاون الخليجــي من خالل 
االنفتــاح اكثر مع روســيا والصيــن والهند 
وفرنســا كوســيلة لموازنــة «الــدفء» في 
العالقــات األميركيــة اإليرانيــة، والقناعــة 
األميركيــة بأن اعتمادها علــى دول الخليج 
العربــي لــم يعــد كافيــاً، وأن الوقت حان 
لالنفتــاح علــى إيــران، موضحيــن أن دول 
الخليج ســوف تســتمر فــي نهــج التعاون 
الدبلوماسي والدفاعي مع الواليات المتحدة 
فــي المســتقبل المنظــور على اعتبــار ان 
واشنطن هي الخيار الوحيد الذي يفترض أن 
تتعامل معه دول الخليج، نظرا لغياب البديل 
األوروبــي المالئم أو المــوازن وعدم رغبة 

الصين أو روســيا في تحمــل العبء األمني 
في المنطقة.

وقال الباحث والخبير االستراتيجي حسين 
بــن فهد االهــدل إن التطمينــات االميركية 
لــدول الخليج العربــي والتــي نقلها كيري 
«ليست جديدة بل ســبقتها عدة تطمينات، 
غير ان واقع الحال يشير إلى مضي ايران قدما 
في برنامجها النووي، وكذلك تعاظم نفوذها 
في المنطقة في إطار خطة تهدف إلى جعل 
ميزان القوى يميل لصالح طهران في الشرق 
األوســط بعد ثالثة أعوام مــن االضطرابات 
التي أضعفت الــدول العربية الكبرى (مصر 
وســوريا والعراق)». وأضــاف قائال: «يجب 
ان تكون ســيناريوهات المســتقبل بالنسبة 
للسياســات الخليجيــة إزاء تداعيات جنيف 
عديدة، ومســاراتها تظــل مفتوحة وتحمل 
افتراضات كثيرة وتغييــرات متعددة، فأمن 

الخليــج العربي مســؤولية أبنائــه من دول 
وشعوب مجلس التعاون الخليجي».

ومن جهته، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي 
حمــد بن عبد الله اللحيــدان إن «المعارضة 
الباهتــة مــن قبل الــدول الكبــرى للنووي 
االيرانــي وتعاظــم نفوذها فــي المنطقة ال 
تعــدو أن تكون عبــارة عــن ذر للرماد في 
العيون بما في ذلك التوجس اإلسرائيلي من 
طهران»، مشيرا الى ان هذه االخيرة «قدمت 
خدمات كبرى لواشنطن واسرائيل من خالل 
غزوها لــكل من أفغانســتان والعراق الذي 
كان الغرض منه تدمير العمق االســتراتيجي 
للدول العربية المواجهة إلسرائيل». وأضاف 
اللحيدان بأن «إيران قبضت الثمن من خالل 
قيام واشــنطن بالقضاء على خصمها اللدود 
المتمثل بنظام صدام حسين، وسلمت مقاليد 

األمور في العراق للموالين لطهران».

أكدت المملكة العربية الســعودية ضرورة 
تعــاون الــدول والحــرص علــى أن تصدر 
مقــررات مجلس حقوق اإلنســان بموافقة 
الجميع، والتصدي لمحاوالت فرض ثقافات 
أحاديــة علــى األمــم والشــعوب تتجاوز 
المعايير الدولية لحقوق اإلنسان أو تتعارض 
معها، في حين شددت الكويت على أهمية 

تعزيز آليات حقوق اإلنسان.
وقــال منــدوب المملكــة فــي األمــم 
المتحدة في جنيف فيصل بن حســن طراد 
خالل مناقشة مجلس حقوق اإلنسان لتقرير 

المفوض الســامي عن حالة حقوق اإلنسان 
فــي العالــم إن «التــزام حكومــة المملكة 
بتعزيز وحمايــة حقوق اإلنســان، ووفائها 
بالتزاماتها الدوليــة في هذا الصدد، ينطلق 
من تمســكها الثابت بالشــريعة اإلســالمية 
التــي كفلت كل حقوق اإلنســان وأوجبت 
حمايتها». وبين طراد أنه «ال توجد وســيلة 
أفضــل لحث الدول وتشــجيعها لتحســين 
أدائها في مجال حقوق اإلنســان من الوفاء 
بالتزاماتها الدولية والتعاون في إطار آليات 
حقوق اإلنسان، وأهمها االستعراض الدوري 
الشــامل في جٍو مــن التفاهم ومراعاة قيم 
وثقافات الشــعوب واســتثمارها في تعزيز 

وحماية حقوق اإلنسان». جنيف- بنا

بــدوره، أكد مندوب الكويــت الدائم لدى 
االمم المتحــدة والمنظمات الدولية جمال 
الغنيــم ضــرورة «تعزيز اآلليــات الدولية 
بالمســاواة  والنهــوض  اإلنســان  لحقــوق 
والتصــدي للتمييــز ومكافحــة اإلفالت من 
العقاب وحماية حقوق اإلنسان في حاالت 
النــزاع والعنف وانعدام األمــن». وأوضح 
ان «الكويــت تدعم بشــكل كامــل مكتب 
المفوض السامي لحقوق اإلنسان لما تمثله 
واليته من دور رئيســي وفعال للدفاع عن 

حق كل إنســان بالتمتع الكامل لحقوقه مع 
اســتعداد الكويت لالســتمرار في التعاون 
الفعــال مع كافــة األجهــزة المرتبطة بهذا 
المكتب». واشــاد الغنيــم بتركيز المفوض 
السامي على «وضع مشــكالت مثل انتشار 
االوبئة واالمراض والتأثير المتوقع للتغيرات 
المناخية الســلبية على حقوق االنسان كما 
اكســب التقرير بعدا هامــا يتطلب اهتمام 
المجلس والدول االعضاء». واضاف في هذا 
الســياق ان دولة الكويت «كانت سباقة في 
التفاعل مع االمــم المتحدة لمواجهة أزمة 
ظهور فيروس ايبوال فتبرعت بمبلغ خمسة 

ماليين دوالر الى منظمة الصحة العالمية.



تشــير المعلومات األولية الواردة من مصادر 
عــدة، أن طائــرة مجهولة الهوية اســتهدفت 
اجتمــاع لقيادات «جبهــة النصرة» في ريف 
إدلب، قتل على إثره قيادات عســكرية بارزة 
من بينهم، أبو همام الشــامي ومعه أبو عمر 
الكردي وأبو مصعب الفلســطيني وأبو البراء 
األنصــاري، إذ يعتبر هؤالء من أبرز القيادات 
العســكرية في شــمال ســوريا ولهــم الدور 
المفصلي داخل جســم جبهة النصرة، لتخرج 
علــى ضوء هذه الحادثــة جملة من تصورات 
تفســر مغزى هــذه العملية تزامنــاً مع هذا 

التوقيت بالذات.
وجاءت هذه العمليــة بعد أيام قليلة من 
تــداول روايات عبر وســائل اإلعالم ومواقع 
التواصــل االجتماعــي، تفيد بوجــود مخطط 
قــد يقــدم عليه أبــو محمد الجوالنــي الذي 
يقود جبهة النصــرة المصنفة في خانة قائمة 
اإلرهــاب، بضرورة فك االرتبــاط مع تنظيم 
القاعــدة، تمهيــداً إلعــادة تأهيــل الجبهــة 
بمساندة بعض البلدان اإلقليمية والدولية كي 
تكون في صف المعارضة الســورية المسلحة 
التي ترفض التعاطي مع الجماعات المتطرفة 
من بوابــة اختالف األجنــدات اإليديولوجية 

والسياسية المتنافرة مع المشهد السوري. 

وأشــار المعــارض الســوري محــي الديــن 
الالذقاني معلقاً على هذه الحادثة بأننا: «كنا 
على اطــالع بوجود اجتماع عالي المســتوى 
مع قادة «النصرة» لفك االرتباط بـ«القاعدة» 

ولتجنيب فصيل أغلبه من الشباب السوريين 
االنتقام الذي كان يلوح في األفق، وكان هناك 
تقبل لهذه الفكرة، لكن يبدو أن هذه العملية 

األخيرة ضربت كل المساعي المرجوة».
وقــد خرجــت وجهــات نظر عــدة على 
لســان شخصيات وكيانات قريبة من االئتالف 
الوطنــي والجيش الحر، تشــير إلى أن جهات 
إقليمية عدة كانت تجري نقاشــات متواصلة 
مع قيــادة «النصرة» من أجــل فك االرتباط 
مــع «القاعــدة» بغــرض قطــع الذرائع عن 
المجتمــع الدولــي، فضًال عــن أهمية توحيد 
الصف للفصائل المسلحة، بعدما سلم النظام 
السوري مصيره بشكل واضح للحرس الثوري 
اإليراني والميليشــيات الشــيعية في العراق 
لبنان، وقضم تنظيم داعش بدوره مســاحات 

شاســعة من نفوذ المعارضة المسلحة وجبهة 
النصــرة، األمــر الــذي قــوض دائــرة تحرك 
الفصائــل المســلحة، بما فيهــا مناطق نفوذ 
«جبهة النصرة» التي تعاني من الشــح المالي 

والعسكري وفق مصادر عدة.

وعلــى ضوء تلك المعطيات، بدا أن الرهانات 
تتجه نحــو جبهة النصــرة باعتبارها تعد من 
بيــن أقوى الفصائــل المنظمة التــي تحارب 
النظــام وحلفائــه، وهي على مــا يبدو لديها 
نوع من االستعداد في مقارعة «داعش» أيضاً، 

فيما لو توفرت لها اإلمكانيات المطلوبة.
لكــن المعضلــة كانــت تكمن فــي إدراج 
«النصرة» على قائمة اإلرهاب بســبب إعالن 

ارتباطهــا مع «القاعــدة»، ومحاولتها تكريس 
تصــورات دينية متشــددة فــي ريفي حلب 
وإدلب تتماهى بزاويــة ما مع رعونة تنظيم 
داعــش، مما دفع جهــات ميدانية عدة لحثها 
الخــروج من تحت عبــاءة «القاعــدة» لكي 
تزيل عن نفســها العزلة المفروضة، وتشرعن 
لها البوابة الدولية واإلقليمية والمحلية، وهذا 
بطبيعــة الحال يتطلب منها أن تغير ســلوكها 
المتطرف، وتنســجم مع الشروط العسكرية 

المقبولة.

هــذه  أدرجــت  وإن  «النصــرة»  أن  بيــد 
النقاشــات المفصليــة على جــدول أعمالها 
بحســب المصادر المعارضــة، إال أنها كانت 

تصطــدم بوجهــات متباينة داخــل هيكلتها 
التنظيمية التي انقسمت حيال هذا االختبار 
المصيــري ما بيــن المؤيد والمعــارض، إذ 
حاولــت األطراف المحليــة والتي غالبيتهم 
مــن الجيــل الحديث، أن تتعاطــى بطريقة 
براغماتيــة مع هذا العرض، لعلها تســتثمر 
الظــروف المواتيــة، وتتجــاوز الصعوبــات 
الكثيــرة التي تقــف حجر عثــرة في وجه 
النصرة، وهــؤالء غالبيتهم من الســوريين، 
ويفضلون مشــروع الدولة اإلسالمية السنية 
ذات الطابــع المرن علــى مصلحة الجماعة 
المتشــددة، ومن أجــل ذلــك، ال يعتبرون 
التواصــل مــع الخــارج الــذي يدعــم هذا 
المشــروع في وجــه النظــام وحلفائه بأمر 
الدبلوماســية،  المعامالت  ألصــول  مخالف 

لطالما كانت تصب في نهاية المطاف لصالح 
استراتيجيتهم على األرض.

بيــد أن الجيل القديم مــن «القاعدة» والذي 
يقبض زمام المبادرة، رفض االنصياع إلى هذا 
األمر علــى ما يبدو، وهم فــي غالبيتهم من 
المهاجرين، ذلك أنهم حملوا المجتمع الدولي 
مســؤولية مــا آلت إليه األوضاع في ســوريا 
نتيجــة خذالنهم نصرة الشــعب، عالوة على 
أن عامل الثقة المفتقر وحسابات إستراتيجية 
متعلقة برؤية األصولية و«القاعدة» عززت من 
وجهــة نظرهم هذه، وعلى أغلب التقدير أن 
القيادات التي استهدفت في العملية األخيرة، 
ينحدرون من هــذا الجيل المتزمت، ذلك أن 
ســيرة أبو همام الشــامي الذي يعد من أبرز 
قادة «النصرة» لوحدها تكشف هذا التصور، 
حيث تخرج من معسكرات أفغانستان، وعين 
أميراً لمنطقة مطار قندهار، ثم انتقل للعراق 
ولبنان وســوريا، وأوردت تعليقــات متباينة 
على مواقع التواصــل االجتماعي القريبة من 
النصرة، تشير إلى أن الواليات المتحدة تريد 
القضــاء على الجيل القديــم لـ«القاعدة» في 
سوريا، لكنها ال تغفل الجيل الجديد، واعتبروا 
أن هذا المخطط بداية «شــيطنة» المهاجرين 
وطردهــم من الشــام علــى حــد تعبيرهم. 
وفيمــا لو صــح هذا األمــر، فهــذا يعني أن 
«جبهة النصرة» قــد تكون مقبلة على عملية 
إعادة التأهيل بإشراف بعض الجهات الدولية 
بخالف وجهات النظر التي تعتقد أن العملية 
األخيرة عرقلت المســاعي المبذولة في هذا 

المنحى.

ذكــرت قوة المهام المشــتركة ان التحالف 
الذي يقوده الجيش األميركي شن 16 غارة 
جوية على مقاتلــي تنظيم داعش منذ أول 
مــن أمس.وأضافت في بيــان أن 12 غارة 
جوية نفذت في العراق قرب مدن الموصل 
والفلوجــة وحديثة وغيرها وأصابت ســبع 
وحدات لمقاتلي التنظيم المتشدد ودمرت 
مبنييــن وأهدافاً أخــرى. وتابعت أن أربع 
غارات نفذت في ســوريا بالقرب من مدن 
ديــر الزور وكوباني وتــل حميس وأصابت 
مجموعتيــن مــن المقاتلين وعــدة مواقع 
قتالية.       واشنطن - رويترز

ألقــت الشــرطة البلجيكيــة القبــض على 
شــخصين يشــتبه أنهمــا يقومــان بتجنيد 
مقاتلين لالنضمام إلى صفوف تنظيم داعش 
في سوريا والعراق، في أعقاب القيام بحملة 
لمكافحة االرهاب في البالد في وقت سابق 
هــذا العام. وأفادت وكالة األنباء البلجيكية 
(بيلجا) بأن السلطات أخلت سبيل المشتبه 
بــه األول وهــو أصغرهما ســنا ويبلغ من 
العمــر 24 عاما بدون شــروط، فيما مازال 
الثاني (45 عاما) محتجزا. بروكسل ـ د.ب.أ

أعلــن وزير الداخليــة األلماني توماس دي 
ميزيــر أن عــدد اإلرهابيين الذين ســافروا 
مــن ألمانيا إلــى مناطق النزاع في ســوريا 

والعراق بلغ حتى اآلن 650 شخصاً.
وقال دي ميزير في تصريحات للقناة الثانية 
فــي التليفزيون األلمانــي (زد دي إف) إن 
ألمانيا تتقارب في تلك األعداد مع فرنســا 
وبلجيكا ، مشــيرا إلى أن أعداد األشــخاص 
الذيــن ينضمون إلــى التنظيمات المتطرفة 

تتراجع نسبيا في بريطانيا.
وذكــر دي ميزير أن ســلطات األمن لديها 
معلومــات كثيرة عن األوســاط اإلســالمية 
فــي ألمانيا ، موضحا أن الســلطات تعرفت 

بشــكل واضــح تماما علــى هويــة الـ650 
متطرفــاً الذين غــادروا ألمانيا. وأضاف إن 
الســلطات تعرف أيضا بشــكل دقيق نسبيا 
هويــة أكثر من ألف شــخص مصنفين على 

أنهم خطيرون.         برلين-د.ب.أ

أنهت وكيلة األمين العام للشؤون اإلنسانية 
ومنســقة اإلغاثــة فــي حــاالت الطــوارئ 
فاليري أموس زيارتها إلى لبنان أمس، التي 
اســتمرت ثالثة أيام، ودعت إلى اســتمرار 

الدعم الدولي للبنان.
وقال مصدر رســمي لبناني إن أموس دعت 
إلى استمرار الدعم الدولي للبنان، من أجل 
المســاعدة في المحافظة على اســتقراره. 
أمــوس خــالل زيارتهــا رئيــس  والتقــت 
الحكومة اللبنانية تمام ســالم وأكدت له أن 
األمم المتحدة ملتزمة بدعم استقرار لبنان 
من خالل زيادة المســاعدات الدولية للبالد 
وتنفيذ خطة لبنان لالســتجابة لألزمة التي 

تجمع ما بين المساعدات اإلنسانية والدعم 
التنموي المتوسط األمد. 

كمــا التقت بوزيــري الشــؤون االجتماعية 
رشــيد درباس والصحــة وائل أبــو فاعور، 
وقالــت إن «لبنــان أظهر كرمــاً فريداً في 
اســتضافة حوالــي 1.2 مليــون الجــئ من 
ســوريا. ما من بلد قــادر على تحمل هكذا 

عبء بمفرده».             بيروت - د.ب.أ
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ارتكبــت قــوات النظــام الســوري مجزرة 
مروعة في حي ســكني بحلب، حيث قصف 
مبانــي ببرميل متفجر مما أســفر عن مقتل 
22 شــخصاً، في وقت يستعد مجلس األمن 
الدولي التصويت على مشــروع قرار يدين 
اســتخدام غاز الكلور كســالح في ســوريا 
ويهــدد باتخــاذ إجــراءات إذا اســتخدمت 
مثل هذه األســلحة مرة اخرى، فيما أعلنت 
موســكو ان موفدين من دمشــق وآخرين 
من جزء من المعارضة ســيلتقون في أبريل 
المقبل في موســكو لمواصلــة المحادثات 
التــي عقــدت جولــة أولى منها فــي يناير 

وانتهت بال نتيجة.
وقامت قــوات النظام بمجــزرة مروعة 
جديدة، ســقط خاللها أكثر من 22 قتيًال في 
حي قاضي عســكر بحلب، وأدى لدمار كبير 
في منازل المدنيين، واحتراق عدة سيارات، 
جراء ســقوط برميل متفجر على الحي من 

قبل الطيران المروحي.
وأوضح مدير المرصد الســوري لحقوق 

اإلنســان رامي عبــد الرحمــن أن البرميل 
اســتهدف نقطة تجمع فــي الحي يقصدها 

األهالي لبيع وشراء مادة المازوت. 

إلــى ذلك، مــن المنتظــر أن يقترع مجلس 
األمن التابع لألمم المتحدة خالل ســاعات 
على مشروع قرار صاغته الواليات المتحدة 
يدين استخدام غاز الكلور كسالح في سوريا 
ويهدد باتخاذ إجراءات إذا اســتخدمت مثل 

هذه األسلحة مرة اخرى في الصراع.
وقال ســفير فرنســا لدى األمم المتحدة 
ورئيــس مجلــس األمــن للشــهر الحالــي 
فرانســوا ديالتــر انــه يأمل بأن يتــم تبني 
القرار باإلجماع فــي المجلس المؤلف من 
15 عضواً. وقال دبلوماســيون انه لم يتضح 
كيف ستصوت روسيا وهي حليف لسوريا.

ويقول مشــروع القرار إنه «يدين بأشد  
العبارات أي اســتخدام ألي مــواد كيماوية 
ســامة مثل الكلور كســالح في الجمهورية 
المشــروع  الســورية». وال يلقي  العربيــة 
بالمسؤولية على طرف محدد عن هجمات 

سابقة بغاز الكلور في سوريا.
ويضيف مشروع القرار انه «يؤكد على 
أن األفراد المســؤولين عن أي اســتخدام 
لمــواد كيماويــة كأســلحة بمــا في ذلك 
الكلور أو أي مادة كيماوية ســامة اخرى 

يجب محاسبتهم».

في األثناء، أعلنت وزارة الخارجية الروسية 
أن موفديــن من دمشــق وآخرين من جزء 
من المعارضة ســيلتقون في أبريل المقبل 
فــي موســكو لمواصلــة المحادثــات التي 
عقدت جولة أولى منهــا في يناير الماضي 
وانتهــت بــال نتيجة. وقــال الناطق باســم 
المؤتمر  الكسندر لوكاشيفيتش في  الوزارة 
الصحافي األســبوعي إن «ممثلين عن جزء 
أوســع من المعارضة السورية» سيشاركون 

في هذا اللقاء الجديد.
ومن جهتــه، قال نائب وزيــر الخارجية 
الروســي غينادي غاتيلوف فــي تصريحات 
نقلتها وكالة األنباء الروسية «ريا نوفوستي» 
إن االئتــالف الوطنــي الســوري الــذي لم 
يشــارك في اللقاء األول فــي يناير الماضي 

«يفكر في القدوم إلى موسكو».
وأوضح أن الموفد الخاص لألمم المتحدة 
إلى ســوريا ســتافان دي ميستورا سيشارك 

في المحادثات أيضاً.

فــي رســالته أكتوبــر الماضي إلى المرشــد 
األعلى، علي خامنئي، ألمح الرئيس أوباما إلى 
إمكانية التعاون األميركي اإليراني في محاربة 
«داعــش» لو حصل توافق على صفقة بشــأن 
النــووي. كالم التحفيــز آنذاك يجــد ترجمته 
حاليــاً بصــورة مكشــوفة علــى األرض، إمــا 
لتســريع الصفقة، وإمــا ألن مثل هذا التعاون 
جزء منهــا بعد أن صارت على قاب قوســين 

من إعالنها.
الجارية لتحرير مدينة  العسكرية  فالعملية 
تكريت من «داعش» تشارك فيها «الميليشيات 
التــي تدعمها إيــران ومعها قــوات من فيلق 
بدر وبقيادة الجنرال قاسم سليماني»، حسب 
المتداول في واشنطن. رئيس األركان الجنرال 
مارتن دامبسي ال يعترف فقط على المأل بهذه 
المشــاركة، بل أيضاً يعتبرها «إيجابية» شرط 
أن «ال تــؤدي إلــى تأجيج النــزاع الطائفي»! 
وكأن مثل هذا التأجيج ليس مســألة تحصيل 
حاصــل. لكن اإلدارة ســائرة في هــذا الخيار 
طالمــا أنه يعفيها من زيادة عــدد قواتها في 
العراق، على أن يجري تســويقه كأمر واقع ال 

بديل عنه للخالص من «داعش».

ومــن حيثيــات تســويغها لهــذا الخيــار، أن 
واشــنطن ســبق وتعاونــت مع طهــران في 
أفغانستان وكانت النتيجة إيجابية. بل يذهب 
التنظير في هذا الخصوص إلى تشبيه الحاصل 
اآلن في العراق بالتحالف مع الســوفييت في 
الحرب العالميــة الثانية لمواجهة النازية، من 
بــاب أن للضرورة أحكامها من دون أن تعني 

دوام العالقة بين األضداد.
لكــن هذه المقارنة ال تســتوي مع الواقع. 
فالتعــاون مع إيران من خالل الســكوت عن 
تعميــق دورهــا في العــراق، ســابق لوجود 
«داعــش» واحتالله لمناطــق عراقية. ثم هل 
هــو مرشــح، وفق هــذا المنطق، لينســحب 
على الســاحة الســورية الحقاً بحجة مطاردة 

«داعش»؟ وإذا حصل ذلك فمقابل أي ثمن؟

تعزيز الــدور اإليراني بهذه الصورة الصريحة 
له أنصاره في واشــنطن. يجــري تقديمه من 
زاويــة أن نجــاح المواجهــة األميركيــة مــع 
«داعــش» مرهون بــه إلى حــّد بعيد. خاصة 
وأنه يشــكل البديل بقوات برية أميركية ليس 

البيت األبيض في وارد الموافقة عليها.

لكنه في ذات الوقــت أثار مخاوف جهات 
كثيــرة خاصة فــي الكونغرس، ســارعت إلى 
التحذيــر مــن عواقب هذا التوجــه المحكوم 
بأن يــؤدي إلى واحــد من اثنيــن: إما حرب 
أهلية عراقية طاحنة، وإما المزيد من «تسليم 
العــراق إليــران». هناك توجــس خاصة لدى 
الجمهورييــن، من أن يكون في األمر مقايضة 
مــع إيــران من ضمــن صفقة نوويــة تتوالى 
المؤشــرات على قــرب إنجازهــا بالرغم من 
اســتمرار الحديث عن عقبــات هامة ما زالت 
قائمــة في طريقها. وهذا موضوع يدور حوله 
جدل ســاخن في واشــنطن. ثمة محاولة في 
الكونغرس لتمرير قانون يلزم اإلدارة بوجوب 
عــرض أي صفقــة نووية عليه لنيــل موافقته 

كشرط لوضعها في حيز التنفيذ. 

الرئيــس األميركي باراك أوبامــا يهدد بالفيتو 
إزاء أي قانون مــن هذا النوع، بحجة أن مثل 
هــذه الصفقة إذا حصلت هــي اتفاقية دولية 
– إيرانية وليســت أميركيــة إيرانية، وبالتالي 
ال تســتوجب مصادقة الكونغرس. ويقف إلى 
جانبهــا فريــق وازن مــن الجهــات والدوائر 
المؤيــدة  النافــذة  واالقتصاديــة  السياســية 
لتسوية معقولة مع إيران. كما تراهن اإلدارة 
على إمكانية تسويق الصفقة إذا تحققت، على 
أســاس تقديمها كبديل عن الخيار العســكري 
الــذي تعــرف أن ال قابلية لــدى األميركيين 
إزاءه، وأن الكونغرس لن يتصّدى لها بقوة في 
هذا الخصوص، عشية انطالق حملة انتخابات 

الرئاسة.
وبكل حال تبدو إدارة أوباما وكأنها تســير 

على خطى إدارة بوش في التالعب بالعراق.
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جــرف تنظيــم داعــش اإلرهابي أمس 
مدينــة نمــرود اآلشــورية األثرية في 
الموصــل بعد نهبها فــي أحدث هجوم 
علــى واحد مــن أعظم الكنــوز األثرية 
والثقافية في العالم، في وقت اعتبرت 
منظمــة األمم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافــة (يونيســكو) عمليــة التدمير 

الهمجية «جريمة حرب».
 وقــال مصدر عشــائري من مدينة 
إن  نمــرود  مــن  القريبــة  الموصــل 
الذي  األثري  الموقع  نهبوا  اإلرهابيين 
يرجع تاريخــه لثالثة آالف عام ويقع 
على ضفــاف نهــر دجلــة، وكان في 
يوم مــا عاصمة أقوى إمبراطورية في 

العالم.
وجاء تدمير «نمرود» بعد أسبوع من 
نشــر التنظيم المتطــرف مقطع فيديو 
يظهر مســلحيه وهم يدمــرون تماثيل 
ومنحوتــات من الحقبة اآلشــورية في 
مدينة الموصل التي ســيطروا عليها في 

يونيو الماضي.

العراقية  السياحة واآلثار  وقالت وزارة 
إن متشــددي «داعش» يتحدون العالم 

بتدميرهم اآلثار.
وأضافت في بيان: «تســتمر عصابات 
داعــش اإلرهابية بتحــدي إرادة العالم 
ومشــاعر اإلنســانية بعــد إقدامها على 
جريمــة جديــدة من حلقــات جرائمها 
الرعناء إذ قامــت باالعتداء على مدينة 
نمــرود األثريــة وتجريفهــا باآلليــات 
الثقيلة مســتبيحة بذلك المعالم األثرية 
التي تعود إلى القرن الثالث عشــر قبل 

الميالد وما بعده».
وشــيدت مدينة نمرود الواقعة على 
بعــد نحو 30 كيلومتراً إلى الجنوب من 
الموصل عــام 1250 قبل الميالد. وبعد 
ذلــك بأربعة قــرون أصبحــت عاصمة 
التي  الجديدة  اآلشــورية  اإلمبراطورية 
كانــت فــي وقت مــن األوقــات أقوى 
دولة في العالم واستمرت حتى العصر 

الحديث في مصر وتركيا وإيران.

وقال المصدر العشــائري: «جاء أعضاء 
داعش إلى مدينة نمرود األثرية ونهبوا 
ما بها من أشــياء قيمة ثم بدأوا يسوون 
الموقع باألرض». وأضاف: «كانت هناك 
تماثيــل وجدران وقلعة دمرها التنظيم 

تماماً». 
ومنذ سنوات نقل علماء اآلثار معظم 
أشــهر القطع المتبقية في نمرود  ومن 
بينهــا تماثيــل ضخمة لثيــران مجنحة 
تعرض اآلن في المتحف البريطاني في 
لندن، كمــا نقلوا المئــات من األحجار 

الثمينة والقطع الذهبية إلى بغداد.
لكــن أطالل المدينــة األثرية ال تزال 
موجــودة فــي الموقع بشــمال العراق 
الذي شــهد أعمــال تنقيــب أثرية منذ 
القرن التاســع عشــر. وكان عالم اآلثار 
البريطانــي ماكــس مالــوان وزوجتــه 

الكاتبة الشهيرة أجاثا كريستي قد عمال 
في نمرود في الخمســينيات من القرن 

العشرين.

وقال سياســي  آشــوري كبير إن تدمير 
نمــرود يهدف إلى صــرف األنظار عن 
قيام المتشددين بسرقة وبيع الكثير من 
القطــع. ووصف يونادم كنــا المقاتلين 
بأنهم عصابة جاهلة متخلفة تسعى إلى 
محو الذاكــرة الجمعية للعراق وثقافته 

وتراثه.

فــي األثنــاء، ذكــرت منظمــة األمــم 
المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة 
(اليونســكو) أن تدميــر عناصــر تنظيم 
داعش لمدينة نمــرود األثرية القديمة 
يمثــل جريمة حــرب. وأفــاد بيان من 
رئيســة «اليونســكو» إرينا بوكوفا بأن 
«التدمير المتعمد للتراث الثقافي يمثل 
جريمة حرب». وأضافت أنه ليس هناك 
أي «مبــرر سياســي أو دينــي لتدميــر 

التراث الثقافي لإلنسانية».
 وأظهــر مقطــع فيديو األســبوع 
وهــم  التنظيــم  مقاتلــي  الماضــي 
ومنحوتــات  تماثيــل  يســقطون 
علــى األرض فــي متحــف الموصــل 
ويحطمونهــا بالمطارق وآالت الثقب 
الكهربائيــة. كما ظهــرت في الفيديو 
أضــرار لحقت بتمثال ضخم لثور عند 

بوابة نركال في مدينة نينوى.
وقال علماء اآلثــار إن من الصعب 
تحديد حجم الدمار ألن بعض القطع 
اتضــح أنها نماذج طبــق األصل لكن 
الكثيــر مــن القطــع التــي ال تقــدر 
بثمــن دمــرت ومن بينهــا قطع فنية 
من مدينة الحضــر األثرية التي يعود 
تاريخهــا أللفي عــام وكانت تقع في 
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تاريخ مدينة منرود

بغداد

بوابة آشور نارص بال
العديد من اآلثار الباقية

- مبا يف ذلك متاثيل
الثريان املجنحة الضخمة
املعروفة باسم ”الماسو“

- نقلها علامء اآلثار
منذ سنوات مضت، 
ولكن أطالل املدينة 

ما زالت موجودة. 
مدى األرضار التي ألحقها 

عنارص تنظيم داعش
اإلرهايب باآلثار اآلشورية

ما زال مجهوال

نينوى

تل الرماح

منرود

الحرض

آشور

تبة غورا

املقدمة الرئيسية

1.250 قبل امليالد: منرود، معروفة أيضاً باالسامء
القدمية ”كالح“ و”كالخو“، مدينة بناها امللك 

شلمنرص األول يف أواسط حقبة اإلمرباطورية
اآلشورية

875 قبل امليالد: امللك آشور نارص بال الثاين يجعل
من كالخو عاصمة اإلمرباطورية اآلشورية الجديدة - 

أقوى دولة يف العامل يف ذلك الوقت. 
وصل عدد سكان املدينة إىل 100.000 نسمة، 

وانترشت فيها الحدائق املرموقة الغنية واملنتزهات
املرتامية األطراف

القرن العرشون: تبدأ حفريات جديدة يف العام 1949.
اكتشاف مئات التحف والكنوز يف مقابر منرود 

امللكية يف أواخر مثانينات القرن املايض يعترب
 أحد أهم االكتشافات األثرية يف ذلك القرن

612 قبل امليالد: باتت املدينة مهجورة إىل حد كبري 
بعدما عمد امليديون (الشعب اإليراين القديم) 

والبابليون بتدمري الدولة األشورية
أربعينات القرن التاسع عرش: تكشف أوىل الحفريات 

الرئيسية التي ينظمها علامء اآلثار األوروبيني عن 
مجموعة من الكنوز، مبا يف ذلك القصور امللكية 

والتامثيل والتحف الصغرية

مواقع أثرية

منطقة
التفصيل

املوصل

كركوك

إربيل

تكريت

العراقسامراء

سوريا

تركيا

نهر دجلة

100 كلم

300 كلم

العراق

استخدم تنظيم داعش اإلرهايب الجرافات لتدمري مدينة منرود األشورية، إحدى أشهر املواقع األثرية يف شامل العراق
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كشــف مصدر كــردي رفيع المســتوى في 
التحالــف الكردســتاني، أن رئيس حكومة 
االقليــم، نيجيرفان بارزاني، ســوف يتوجه 

الى بغداد من جديد خالل هذا االسبوع.
وقــال المصــدر إن «بارزانــي ســيصل الى 
بغداد مرة اخرى وهو يحمل مقترحا جديدا 
لحلحلة االزمة بين الطرفين، يتمثل بسماح 
بغــداد لإلقليم بتصديــر كميات اضافية من 
النفط، تتراوح بين 100 – 150 الف برميل 
يوميا، على ان يتســلم قيمتها من بنك خلق 

التركي».
وتابع المصدر إن «الغاية من هذه الخطوة 
هو تمكين االقليم من دفع مرتبات موظفيه 

وتلبيــة احتياجــات حكومته فــي حال لم 
تتمكــن بغــداد من دفع حصــة االقليم من 
الميزانيــة»، مضيفــا ان «االقليــم يتوقــع 
من بغــداد الموافقــة على المقتــرح لحل 
ازمــة االقليــم المالية، الســيما وان الكرد 
يســعون لالقتراض الخارجــي، لكن بصورة 
غير مباشــرة، من خالل هذا المقترح الذي 

يحمله بارزاني الى بغداد».

للتنميــة اإلقليمية  الفرعــي  المنســق  قال 
الخاص باألزمة الســورية في برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي غوستافو غونزاليس إنهم 
قلقــون جداً ألنــه خالل أربع ســنوات من 
األزمة لم يعد التحدي يتمثل فقط في حل 
النزاع «ولكن فــي الطريقة التي نعالج بها 

تأثيرات األزمة».
وأضــاف غونزاليس: «نتوقع أن تعمل خطة 
المثابرة الثالثة وخطة االســتجابة االقليمية 
لالجئين السوريين على جمع شركاء التنمية 

حول الطاولة لمعالجة هذه األزمات».
وســتطرح األمم المتحــدة مقاربة جديدة 
لمعالجــة أزمة الالجئين الســوريين وذلك 

خــالل المؤتمــر الدولي الثالــث للمانحين 
لدعم الوضع اإلنســاني في ســوريا والذي 
تســتضيفه دولة الكويت في 31 من الشهر 

الجاري.
وأشــار غونزاليس إلــى ان «هناك نوعاً من 
الصدمة الديموغرافيــة الضخمة في الدول 
المجاورة ساهمت في تأجيج التنافس على 
الوظائــف والحصول على المياه والســكن 
وشراء األراضي».    الكويت- كونا

% 62
كشــف اســتطالع جديد للرأي العام في 
الواليات المتحــدة، أن 62 في المئة من 
األميركييــن يؤيدون إرســال قوات برية 
إلى العراق وســوريا لقتال تنظيم داعش، 

مقابل 30 في المئة يرفضون ذلك.
وأعــرب 69 فــي المئة من المشــاركين 
فــي االســتطالع الــذي أجرتــه جامعــة 
«كوينيبيــاك» في واليــة كونيتيكت، عن 
ثقتهــم في أن قــوات التحالــف الدولي 
بقيــادة الواليــات المتحدة قــادرة على 
هزيمة «داعش». وأشــار االستطالع الذي 
نشــر راديــو «ســوا» نتائجه إلــى ان 64 
فــي المئــة من المشــاركين فيــه فضلوا 

حصــول اإلدارة األميركيــة على تفويض 
من الكونغرس باستخدام القوة العسكرية 
ضــد «داعش» مقابل 23 فــي المئة رأوا 

عكس ذلك.
وفيمــا يتعلــق بمســألة دفــع فديــات 
التــي تختطف  المســلحة  للمجموعــات 
رهائن، كشف االستطالع أن 72 في المئة 
يعارضون ذلك األمر على اإلطالق، مقابل 
19 في المئة يؤيدون ذلك.   واشنطن- قنا

طردت القوات العراقيــة أمس، تنظيم داعش 
من قضــاء الدور فــي محافظة صــالح الدين 
لتقترب أكثــر فأكثر صوب مدينة تكريت، في 
وقــت توقعت مصــادر أمنية اقتحــام الجيش 
العراقي ناحيــة العلم اليوم، بينما أكمل أكراد 
ســوريا تحرير كامل ريــف مدينة عين العرب 

من التنظيم اإلرهابي.
وأعلــن محافظ صالح الدين رائد الجبوري، 
عن تحرير قضاء الدور جنوب شــرقي تكريت 
بالكامــل. وقال الجبــوري إن «القوات األمنية 
ومقاتلي الحشــد الشــعبي وأبناء العشائر في 
صــالح الدين ســيطروا علــى قضــاء الدور». 
وأضــاف أن «عناصــر داعــش هربوا بشــكل 

جماعي من القضاء».
في السياق، أفاد مصدر في قيادة العمليات 
المشتركة بأن القوات األمنية العراقية والحشد 
الشــعبي تمكنا من تحرير قضاء الدور جنوبي 
تكريــت من ســيطرة تنظيم داعــش. وأضاف 
أن «عدداً كبيراً مــن عناصر التنظيم قتلوا في 
عمليــة تحرير القضــاء». وتابــع أن «القوات 
االمنية تمشــط المنطقة بالكامل وبدأت برفع 
العبوات الناســفة بعدما استطاعت فتح طريق 
جديــد عبر آلياتها تجنبــاً للعبوات التي زرعها 

عناصر داعش التنظيم داخل القضاء».

في الســياق، رجحت وزارة الداخلية العراقية 

اقتحــام ناحيــة العلــم اليــوم. وقــال الناطق 
باســم الــوزارة العميد ســعد معــن إن وزير 
الداخليــة محمــد الغبان رجح اقتحــام ناحية 
العلم شــرقي تكريت اليوم إذا ما تم استكمال 
تطهيــر األراضــي المحيطة بهــا. وتبعد العلم 
عــن تكريت نحو 20 كيلومتــراً. وأوضح معن 
أن القــوات األمنيــة تمكنت مــن تحرير 120 

كيلومتــراً مربعاً ابتداء مــن العظيم وحمرين 
باتجاه حقول النفط شــمال قرى حمرين، الفتاً 
إلــى أن «الوزير أشــرف ميدانياً على انتشــار 
قوة من الشــرطة االتحادية لمسك األرض في 

المناطق المحررة». 
مــن جهة أخرى، أعلنت قيادة عمليات بغداد، 
عــن مقتــل 34 إرهابيــاً وتفكيــك 100 عبوة 

ناســفة، فضًال عــن معالجة 22 منــزًال مفخخاً 
خــالل اليــوم األول من انطــالق عملية «نجم 
السوداني» لتحرير مناطق شرق ناحية الكرمة 
فــي الفلوجة. وذكرت عمليات بغداد في بيان 
إن قواتنــا األمنيــة في قيادة عمليــات بغداد 
حققت انتصاراً كبيراً، وألحقت هزيمة واضحة 

في صفوف اإلرهابيين.

إلى ذلك، أعلن مصدر طبي في مستشــفى 
الفلوجة العام أن 41 مدنياً ســقطوا بين قتيل 
وجريــح نتيجــة لقصف مدفعي شــنته قوات 
الجيش العراقي، على مدينة الفلوجة بمحافظة 
االنبار. وقال الناطق باســم المستشــفى احمد 
الشــامي إن مستشــفى الفلوجة استقبل أمس 
جثــث ثمانيــة مدنيين، بينهم نســاء واطفال، 

و33 آخرين مصابين بجروح.

فــي ســوريا، ذكــر المرصد الســوري لحقوق 
اإلنســان أن وحدات حماية الشــعب الكردي 
مدعمــة بالكتائب المقاتلــة تمكنت من طرد 
تنظيــم داعش مــن كامل ريف عيــن العرب 
(كوباني) الغربي، وصوًال إلى بلدتي الشــيوخ 
فوقاني والشــيوخ تحتاني اللتين سيطر عليهما 
مقاتلــو الوحدات الكرديــة والكتائب المقاتلة 
عقــب طردهــم لعناصر التنظيــم نحو مدينة 

جرابلس،.
وذكر المرصد أن عناصر أقدمت على تفجير 
الجســر الواقع على نهر الفــرات والذي يربط 
بين بلدة الشــيوخ فوقاني و طريق جرابلس - 
منبج في الضفة الغربية لنهر الفرات، تحســباً 
لمطاردتهم من قبل وحدات الحماية والكتائب 
المساندة لها، وتحولت االشتباكات على ضفتي 
نهــر الفرات إلى تبادل إلطالق النار بوســاطة 
القناصــة والرشاشــات الثقيلــة، فيمــا تــدور 
اشــتباكات عنيفة منذ ليل أمــس بين مقاتلي 
الطرفيــن فــي منطقة الجلبية داخــل الحدود 
اإلداريــة لمحافظة الرقة، والتي أســفرت عن 

مصرع ثمانية مقاتلين من داعش.
وكانت القوات الكردية السورية والعراقية 
تمكنــت مــن إخــراج «داعــش» مــن مدينة 
كوبانــي الواقعة شــمالي ســوريا فــي مطلع 
الشهر الماضي، وتواصل منذ ذلك الوقت طرد 

عناصره من القرى والبلدات التابعة للمدينة.



إصالحــات  ثالثــة  واشــنطن  اشــترطت 
اقتصاديــة لدعم الديمقراطية الناشــئة في 
تونــس، فــي حين أشــار رئيــس الحكومة 
التونسية الحبيب الصيد إلى أن لقاءاته مع 
المسؤولين األميركيين تطرقت إلى عالقات 
التعــاون االقتصادية بيــن تونس والواليات 
المتحدة، مؤكــداً أن الجانب األميركي عبر 
عن اســتعداده لمساعدة تونس ودعمها في 
المجاالت السيما منها االستثمارية  مختلف 
واالقتصاديــة، كمــا تــم بحث ســبل دفع 
البرامــج التنموية في عدد مــن القطاعات 
الواعدة. يأتي ذلك في وقت ضبطت قوات 
األمن مخازن أســلحة في منطقة بن قردان 

الحدودية مع ليبيا.
وأكد الحبيب الصيد أن تونس تعول على 
شــركائها وأصدقائها ومنهم خاصة الواليات 
المســاندة والدعم  علــى  المتحــدة، مثنياً 
والشراكة التي تحظى بها تونس من الشريك 
األميركي، مشــيداً بالكلمة التــي توجه بها 
الرئيس األميركي باراك أوباما إلى المؤتمر 
الســنوي الثالث حــول االســتثمار وريادة 
األعمــال المنعقد بتونس الخميس الماضي، 
والتي جدد فيها تأكيده على مســاندة بالده 
واســتعدادها لوضــع اإلمكانيــات المتاحة 
ودعــم مجهــودات التنميــة لخدمــة هذه 
األهــداف والبرامج التنموية التي تســعى 

تونس إلى تحقيقها على أكثر من صعيد.
كمــا اســتقبل الرئيس التونســي الباجي 
قائد السبســي وزيــرة التجــارة األميركية 
بيني بريتزكر وأّكد خالل اللقاء على أهمية 
تدعيم العالقات االقتصادية بين البلدين في 
مرحلة تسعى تونس خاللها إلى الشروع في 
إنجــاز انتقالها االقتصــادي لرفع التحديات 
االقتصاديــة واالجتماعية التي قامت الثورة 

من أجلها.
من جهتها، شــّددت الوزيــرة األميركية 
علــى أن بالدها عازمة علــى إقامة عالقات 
شــراكة مــع تونس عبــر تحديد مشــاريع 
لالســتثمار في تونس من قبــل كبار رجال 

األعمال األميركيين، ومشاريع مشتركة بين 
رجــال أعمــال البلدين، وتمكيــن الفاعلين 
فــي القطاعــات االقتصاديــة المختلفة في 
تونس من االستفادة من الخبرات األميركية 
في مجاالت الشــراكة بيــن القطاعين العام 
والخــاص، ووضــع مخططــات تنمية على 
المــدى المتوســط والبعيــد. وأكــدت أن 
الواليات المتحدة تتابع باهتمام اإلصالحات 
االقتصاديــة لتونس بعد نجاحها في تحقيق 

االنتقال الديمقراطي.

وقالت بريتزكر إن بلدها مســتعد لدعم 
منبهــرون  وإنهــم  تونــس  مجهــودات 
بالدستور الجديد لتونس وبانتخاب رئيس 
الجمهوريــة، وكيــف ان الحكومة تعتمد 
علــى الوفاق، مشــيرة إلى أنهــا أبلغت 
رئيــس الحكومة بــأن تونس فــي حاجة 
إلــى ثالثة إصالحات وهي: أوًال تبســيط 
وتوضيح مجلة االستثمار المعقدة إلعطاء 
إشارة واضحة للمستثمرين، وثانياً إصالح 
النظام البنكي الذي يجب أن يكون واضحاً 

وشــامًال لتفــادي اإلفــالس، والتمكن من 
رســملة البنوك وبعث مؤسسات جديدة، 
وثالثــاً توفير نصوص ضريبيــة وجمركية 
واضحة إلدماج االقتصاد غير المهيكل في 

الدورة االقتصادية.

تمكنت عناصــر الحرس الوطني التونســي 
بإقليــم مدنين فــي جنوب شــرقي تونس 
مــن إحباط عملية نقل أســلحة ومتفجرات 

وذخيرة إلى جماعات إرهابية. 
وقــال الناطــق باســم وزارة الداخلية 
محمــد علي العــروي، فــي تصريح، إن 
وحــدات الحــرس الوطنــي تمكنت أول 
من أمس، إثــر عملية تمشــيط ومتابعة 
اســتخباراتية من  وبعد توفــر معلومــة 
ضبط ســيارتين في منطقة وادي الربايع 
الشــهابانية ببن قردان عثر بداخلها على 

3 قطع سالح. 
وأضــاف أنــه وبعــد عمليــات تفتيــش 
تــم العثــور أيضــاً علــى كمية كبيــرة من 
األســلحة متمثلة في أســلحة رشاشــة من 
نوع «كالشــنكوف» وقذائــف «آر بى جى» 
ومتفجــرات إضافــة إلى كميــة كبيرة من 

الذخيرة.
وأشار العروي إلى انه تجري حالياً عملية 
مالحقة ومطاردة لشــخصين معلومين لدى 
التليفزيــون  الوحــدات األمنيــة. وعــرض 
الحكومــي صــوراً لكميــات من األســلحة 

المضبوطة.
من جهته، قال الناطق باسم وزارة الدفاع 
بلحســن الوســالتي إن وحدات عســكرية 
تطــوق مناطق بجهــة واد الربايــع التابعة 
لوالية مدنين جنــوب تونس، حيث وردت 
معلومات عن مخابئ ألسلحة وذخائر تحت 

األرض.
وأضاف أن وحدات مختصة في الهندسة 
العســكرية قامت بإبطــال مفعول عدد من 
الذخائر قبل إخراجها من المخابئ، مشــيراً 
إلى اســتمرار عمليات التمشــيط والكشف 

عن كميات أخرى من األسلحة.

تشــكو تونس من ارتفاع نســبة الفساد 
فــي مرحلــة ما بعــد الثورة. وكشــفت 
دراســة حديثة حول «الفســاد الصغير» 
في تونــس، أنجزتها الجمعية التونســية 
للمراقبين العموميين، ونشــرت نتائجها 
األربعــاء الماضــي، أن 27 في المئة من 
التونســيين اضطــروا إلى دفع الرشــوة 
لقضــاء معامالتهــم اإلداريــة، بينما أكد 
رئيس الجمعية شــرف الديــن اليعقوبي 
تنخرهــا  التــي  القطاعــات،  أكثــر  أن 
ظاهــرة الفســاد هي األمــن والجمارك 
والقضــاء والصحة، مضيفــاً أن قطاعات 
جديــدة بدأت تتبوأ مراكــز متقدمة في 
درجات الفساد وهي األحزاب السياسية 

والنقابات واإلعالم.
وعــن أســباب عــدم القــدرة علــى 
الســيطرة على الظاهــرة، بين اليعقوبي 
أن ضعــف إرادة الدولــة يعــد من أبرز 
العوامــل، التي أســهمت في انتشــاره، 
إضافــة إلى ضعف تطبيــق القانون، كما 
يتحمــل المواطن جزءاً من المســؤولية، 

من خالل تعمده لدفع الرشاوى للحصول 
على خدمات.

وقدرت الدراســة المبلغ اإلجمالي لهذه 
الرشــاوى بين مايــو 2013 ومايو 2014 
بـــ450 مليون دينــار، أي ما يعادل 240 
مليون دوالر من دون احتســاب الهدايا 
المختلفة، التي تقدم في اإلطار نفســه، 
بينما تتراوح الرشى التي يدفعها كل فرد 

يتراوح بين 5 و20 ديناراً.
العون اإلداري  الدراســة أن  وأضافت 
هو المتسبب في تفشي الرشوة باإلدارة 
بنســبة 56 فــي المئــة، مشــيراً إلى أن 
قطاعــي األمن والجمارك يحتالن صدارة 

القطاعات المعنية بـ«الفساد الصغير».
وأشــارت إلــى أن 70 فــي المئة من 
التونســيين يدفعون الرشــوة، لتســهيل 
اقتناعهــم  رغــم  اليوميــة  معامالتهــم 
الوطني، وأن  بمخاطرها على االقتصــاد 
77 في المئة من الذين شملتهم الدراسة 
أكدوا أن الفســاد في تزايد من سنة إلى 
أخرى، وأن قطاعات جديدة بدأت تتبوأ 
مراكز متقدمة في درجات الفساد، وهي 

األحزاب السياسية والنقابات واإلعالم.

وبّين اليعقوبــي أن ضعف إرادة الدولة 
يعد من أبرز العوامل التي أســهمت في 
انتشار الفساد، إضافة إلى ضعف تطبيق 
القانــون، وأن المواطــن يتحمــل جزءاً 
من المســؤولية، من خــالل تعمده دفع 
الرشــاوى للحصول على خدمات، مؤكداً 
أن أسباب انتشار «الفساد الصغير» تعود 
إلــى غيــاب اإلرادة الحقيقيــة لتطبيق 
القانون على المخالفين وإلى نقص مبدأ 
الشــفافية والمساءلة في اإلدارة. واعتبر 
أن هــذه الدراســة حول إدراك الفســاد 
الصغيــر يمكن أن تســاعد فــي صياغة 
اســتراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في 

تونس.

وأضاف أن الرجال هم األكثر مشاركة 
في عمليات الفساد بنسبة 64 في المئة، 
وأن الفئة العمرية األقل من 45 سنة هي 
التي تنخرط في هذه العمليات بنســبة 

70 في المئة.

العالميــة  اللجنــة  رئيــس  ويــرى 
الدولــي  باالتحــاد  الفســاد  لمكافحــة 
العيادي أن  الهندســية كمال  للمنظمات 
الحكومــة واألحزاب نشــر «ثقافة  على 
الوقاية من الفســاد»، حيــث إن الوقاية 
من الفســاد تســتوجب تطبيــق اآلليات 
عــن  للكشــف  دوليــاً  عليهــا  المتفــق 
الفســاد وتجنــب حدوثــه، إضافــة إلى 
تفعيــل دور أجهــزة الرقابــة وتكريس 
استقالليتها، مشــيراً إلى ضرورة «إدماج 
آليــات الكشــف عــن الفســاد والتوقي 
مــن حدوثه، ضمن منظومــات التصرف 
االقتصادية والشراءات  المؤسســات  في 
العمومية والصفقات والمشاريع الكبرى 
والقطاعات الحساسة مثل األمن والقضاء 

والجمارك».
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يعقد مجلس وزراء الداخلية العرب دورته 
الـــ32 فــي العاصمــة الجزائرية األســبوع 
بالخصــوص  المقبــل ويتوقــع أن يبحــث 

االستراتيجية العربية لمكافحة اإلرهاب.
وأعلنت األمانة العامة للمجلس من مقرها 
بتونــس عبر بيان أن مؤتمر وزراء الداخلية 
العرب ســيعقد في العاصمة الجزائر يومي 
11 و 12 مــارس الجــاري بحضــور وزراء 
الداخليــة العــرب ووفــود أمنيــة رفيعــة 
وممثلين عن جامعة الدول العربية ومجلس 
العربي  الخليجي واتحــاد المغرب  التعاون 
ومنظمة التعاون اإلســالمي ورابطة العالم 

اإلسالمي.

كما يشــارك في المؤتمــر المنظمة الدولية 
والمنظمة  (االنتربــول)  الجنائية  للشــرطة 
الدوليــة للحماية المدنيــة والدفاع المدني 
ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات 
والجريمــة والمنظمــة العربيــة للســياحة 
وجامعــة نايــف العربيــة للعلــوم األمنية 

واالتحاد الرياضي العربي للشرطة.
ويبحث المؤتمر بالخصوص ما نفذته الدول 
األعضــاء في مجــال االســتراتيجية األمنية 
العربيــة، واالســتراتيجية العربية لمكافحة 
اإلرهاب، واالســتراتيجية العربية لمكافحة 

االستعمال غير المشروع للمخدرات.
ومــن المقــرر أن يســبق انعقــاد الدورة 

اجتماع تحضيــري يبدأ أعمالــه غداً األحد 
يشارك فيه ممثلو الوزراء.

الجزائــري  الرئيــس  المؤتمــر  ويفتتــح 
عبدالعزيــز بوتفليقــة واألميــر محمد بن 
نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية للمملكة 
السعودية والرئيس الفخري لمجلس وزراء 
الداخليــة العرب، ومحمد بــن علي كومان 

أمين عام المجلس.      تونس – الوكاالت

صادق البرلمان التونســي أمس، على قانون 
يعفــي مواطني المغــرب العربي من دفع 
رســوم عند مغادرة البالد وذلك في أعقاب 
احتجاجــات عنيفة شــهدتها مناطق جنوب 

تونس على الحدود مع ليبيا.
وأقر نواب البرلمان في جلســة عامة أمس 
حــذف الضريبة المقدرة بـــ30 ديناراً على 
مواطني اتحــاد المغرب العربــي من ليبيا 
والجزائــر والمغــرب وموريتانيا، بمصادقة 
140 نائبــاً واعتــراض ثالثة نــواب وامتناع 

اثنين عن التصويت.
ويتيــح القانــون المنقح اعفاء التونســيين 
اتحاد  بالخارج ومواطنــي دول  المقيميــن 

المغــرب العربــي والبعثات الدبلوماســية 
وأعضــاء المنظمــات الحكوميــة الدوليــة 
والالجئين من دفع الرســوم عنــد مغادرة 

التراب التونسي.
ويقدر عدد الزائريــن من المغرب العربي، 
خصوصــا مــن ليبيا والجزائــر، قرابة نصف 
عدد الســياح الوافدين علــى تونس والبالغ 

عددهم أكثر من ستة ماليين.
كانــت الحكومة الســابقة أقــرت الضريبة 
ضمن قانــون المالية التكميلــي في 2014 
لدعم خزينــة الدولة التي تواجه ضغوطات 
ماليــة فــي ظــل الصعوبــات االقتصاديــة 
التــي واجهتهــا البالد خالل فتــرة االنتقال 

الديمقراطي ولمساهمة الزائرين في تغطية 
جزء من استهالكهم للمواد المدعمة.

لكن الرســوم أججــت احتجاجــات عنيفة 
فــي مدن قريبة من المعابــر الحدودية مع 
ليبيا في الجنوب أوقعــت قتيًال وعدداً من 
الجرحى ما دفع الحكومة الجديدة برئاســة 

الحبيب الصيد إلى مراجعة تلك الرسوم.
ويقول الســكان بتلــك المدن إن الرســوم 
أضرت بالتجارة البينية مع ليبيا وبأنشــطة 
التجــارة الموازية بعد أن أقرت الســلطات 
الليبيــة مــن جهتهــا رســوم مضاعفة على 
الزائرين التونسيين.    تونس - د.ب.أ
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أعلن ممثل األمين العام لألمم المتحدة 
الخاص بليبيا بيرناردينو ليون ان اليوم 
االول من المشــاورات السياســية بين 
االطراف الليبية مــر في اجواء ايجابية 
وبنــاءة، فــي وقــت عبــرت الجامعة 
العربية عن دعمهــا للحوار وأكدت أن 
الخــروج من األزمــة الليبية يقوم على 

الحل السياسي. 
وقال ليــون في تصريح صحافي بعد 
انتهاء اليوم األول من هذه المشاورات 
التــي تعقــد فــي منتجــع الصغيرات 
بضاحية الرباط فــي المغرب أن هناك 
إرادة قوية لألطراف الليبية المشــاركة 
في الحوار السياسي الليبي الذي انطلق 

أول من أمس.
وأوضح أن اللقاء مــن أجل التوصل 

إلــى تســوية ســلمية لألزمــة الدائرة 
فــي ليبيا وخاصة القضايا المســتعجلة 
المتعلقة بتشكيل حكومة وحدة وطنية 

والوضع األمني في البالد.
وأضاف أن المفاوضين سيعملون في 
األيام المقبلة على تعميق النقاش بشأن 
هذه القضايا الرئيســية التــي اعتبرها 
مدخًال أساســيا إلخراج ليبيا من األزمة 
الصعبة للغاية بالنسبة للبالد والمنطقة 

برمتها.

وأضــاف ليــون، الذي عقــد لقاءين 
منفصلين مع وفــدي طرابلس وطبرق 
كل على حدة، ان الطرفين كانا «مدركين 
جدا» ألهميــة اســتعجال التوصل إلى 
اتفاق الســيما بعد الهجمات اإلرهابية 
األخيــرة التي شــهدتها ليبيا والوضعية 
االقتصادية الصعبة والجمود السياســي 

الشامل.
وشدد على أن هذه المشاورات تمثل 
«فرصــة تاريخيــة» بالنســبة لألطراف 

الليبية من أجل التوصل إلى حل شامل 
وطي صفحة هذا النزاع.

فــي األثناء، أكــد ممثل األميــن العام 
للجامعــة العربية الخاص بليبيا د. ناصر 
القدوة أن موقف الجامعة بشأن كيفية 
الخروج مــن األزمة الراهنــة في ليبيا 
يقوم علــى أن الحل الصحيح هو الحل 
السياســي وأن الشــرعية هي شــرعية 

البرلمان والحكومة، معربا عن اعتقاده 
بأنــه من األفضل أن يتــم التركيز على 
الحلول السياســية وذهاب الجميع في 

هذا االتجاه.
تصريحــات  فــي  القــدوة  وقــال 
للصحافييــن إن «موقفنــا من اإلرهاب 
واضح، وأدنا الجريمة التي ارتكبت من 
تنظيــم داعش اإلرهابي ضد المصريين 
فــي ليبيــا وأيدنــا اإلجــراء المصــري 
الذي قام بعقــاب المجموعة اإلرهابية 

المســؤولة عــن هــذا الحــدث ونؤيد 
أي ترتيــب إقليمــي أو دولي لمواجهة 
المجموعــات اإلرهابيــة منهــا داعش 

وأنصار الشرعية».
وفيمــا يتعلق بالشــأن الليبي أشــار 
القدوة إلى أنــه «جرى طرح فكرة أن 
يكــون هنــاك تواجد دولي قــد يكون 
جوهره عربياً شــريطة موافقة مجلس 
األمن والتوافق الليبــي على ذلك ألننا 
ال نريــد أي قوة تفرض أي شــيء على 

الليبيين».
الــذي انطلق  الليبي  وعــن الحــوار 
في المغرب قــال القدوة: «نحن ندعم 
الجهــود الدوليــة وجهــود المبعــوث 
الخــاص لألمــم المتحدة فيمــا يتعلق 
بالحــوار والحــل السياســي واألفــكار 
المطروحــة»، معرباً عــن أمله في أن 
يحقق الحوار بعض النجاح في الجوالت 

المقبلة.

ميدانياً، تعرض محيــط مطار معيتيقة 
الدولــي مجددا إلى قصف جوي نفذته 
طائــرة مقاتلــة تابعة لطيــران الجيش 
الليبي مــن دون أن يســفر عن أضرار 

بشرية.
الليبية عن  ونقلــت وكالــة األنبــاء 
مصادر من لجنة األزمة بمطار معيتيقة 
قولهــا إن هــذه الغارة الجويــة تعتبر 

الرابعة خالل الـ24 ساعة الماضية.
في ســياق آخــر، لقي أحــد قيادات 
قوات ما يســمى «مجلس شــورى ثوار 
بنغازي» طاهر بن صوفيا مصرعه جراء 
االشــتباكات مع قوات الجيــش الليبي 

بمحور سوق الحوت. 
وقال مصدر عســكري ان بن صوفيا 
قتل جراء االشتباكات العنيفة مع قوات 
الجيــش الليبــي بمحور ســوق الحوت 

بمدينة بنغازي. 
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وأعلــن وزراء خارجية الســودان ومصر 
وإثيوبيــا في الخرطوم أمــس، التوصل إلى 
اتفــاق علــى مبادئ حول تقاســم مياه نهر 
النيل ومشروع إنشاء سد النهضة اإلثيوبي.

وذكرت ذلك وكالة األنباء السودانية، أن 
مجهودات مكثفة بذلها الجانب الســوداني 
للتوصــل إلى وثيقة التعاون، والتي ســيتم 
اعتمادها والتوقيع عليها من رؤســاء الدول 
الثالث. وأشــارت إلــى أن االجتماع األخير 
هو الخامس الذي يعقد في الخرطوم حول 

سد النهضة منذ نوفمبر الماضي.
ونقلــت الوكالــة عــن وزيــر الخارجية 
الســوداني علي كرتي قوله أن «قادة الدول 
الثالث قرروا إعطاء دفعة لمفاوضات وزراء 
المــوارد المائيــة، وهو ما بــدأ في أديس 

أبابــا قبل أســبوعين وتوج فــي مفاوضات 
الخرطــوم، حيث حــدث توافق تــام حول 
التعاون بين الدول الثالث حول حوض النيل 

الشرقي وسد النهضة».
وأضــاف كرتــي أن «هــذا التوافــق هو 
صفحــة جديدة بيــن الدول التي تتشــارك 
حوض النيل الشرقي». من جهته، قال وزير 
الخارجية المصري ســامح شكري إن «هذه 
المبــادئ تعد بداية مزيــد من التعاون بين 
الدول الثالث في المسار السياسي والفني»، 
فيمــا أعــرب نظيــره اإلثيوبــي تــادروس 
ادنهــاوم عن ارتيــاح بالده علــى «النتائج 
التي حققناها في األيام الثالثة»، مشيراً إلى 
أن االتفاق «يفتح فصــًال جديداً بين الدول 

الثالث وسنلتزم بهذه المبادئ».
وكان الرئيــس الســوداني عمر البشــير، 
دعا إلى التوصل إلى اتفاق مرض حول ســد 

النهضة اإلثيوبي.
كرتــي  لقائــه  خــالل  البشــير  وشــدد 
وادهانوم، علــى أهمية الوصول إلى توافق 
بيــن دول حــوض النيل حول ســد النهضة، 
وحــث أطراف الحــوار على العمــل الجاد 
لتجــاوز الصعوبــات، والوصــول إلى اتفاق 

لمصلحة الدول الثالث.

احرونوت»  وذكرت صحيفة «يديعــوت 
اإلســرائيلية فــي موقعهــا اإللكترونــي أن 
مــن المرجــح ان يكــون الجيــش المصري 
بدأ بالفعل في نشــر البطاريــات المضادة 
للطائــرات بعيدة المدى فــي جميع ارجاء 

البالد.
وقالت ان المنظومة «اس – 300»، وهى 
«باتريوت»  لمنظومــة  الروســية  النســخة 
األميركيــة قــادرة على اعتــراض الطائرات 
علــى بعــد 200 كيلومتر وعلــى ارتفاعات 

عديدة في الوقت ذاته.
وأضافت ان الشحنة التي ترددت تقارير 
بشأنها تعد اول دخول لهذه المنظومة إلى 

بلد يشارك في حدود مع إسرائيل.
وتابعــت ان من غير الواضح ما اذا كانت 

إسرائيل قد اتخذت موقفاً مؤيداً أو معارضاً 
لحصــول مصــر علــى هــذه المنظومة من 
روســيا ومــن المحتمل ان تكون إســرائيل 

امتنعت عن االعراب عن رأي معين. 
وذكــرت ان نشــر المنظومــة المتقدمة 
في الشــرق األوسط يخلق مشــكلة صعبة 
للطيران العســكري اإلسرائيلي الذي سوف 
يواجــه اآلن منظومــة صاروخيــة مضــادة 
للطائرات تغطى مســاحة اكبر من المنطقة 

من ذي قبل.
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن إســرائيل 
والواليات المتحدة قد مارســتا ضغطا على 
روســيا لحملها على إلغاء شــحنة من ذات 
المنظومــة إلى ايران وســوريا حتى بعدما 
وقعت موسكو على عقود بيعها مع طهران 

ودمشق، ألن نشر المنظومة كان 
سيحلق ضرراً بالتفوق الجوي اإلسرائيلي 

والردع من جانب الطيران العسكري.
ولفتــت الصحيفة إلى قيام مصر بشــراء 
24 طائــرة مــن طــراز «رافال» الفرنســية 
بعد قيام الواليات المتحدة بتأجيل تســليم 
القاهــرة طائــرات «اف 16-» ومروحيات 

«اباتشي».

وقتــل عشــرة عناصر ينتمــون لجماعة 
أنصار بيت المقــدس، وأصيب 14 آخرين 
بجروح فــي قصف جوي للجيش المصري، 
استهدف معاقل الجماعة في منطقة الشيخ 

زويد في سيناء. 
وذكــرت تقاريــر إعالميــة مصريــة أن 
مروحيــات الجيش المصري قصفت تجمعاً 
للعناصــر اإلرهابيــة داخل منزل وســيارة 

تتبعهم، ما أســفر عــن مقتل أربعة عناصر 
أن  وأضافــت  آخريــن.  اثنيــن  وإصابــة 
المروحيــات قصفــت تجمعــاً لإلرهابيين 
بقرية كرم القواديس، أسفر عن مقتل ستة 

إرهابيين وإصابة 12 آخرين.
وفــي القاهرة، وقع انفجــاران أحدهما 
فــي ضاحيــة الزيتــون، واآلخــر بمنطقة 
البســاتين، من دون أي خســائر بشــرية، 
أما في مدينة الســادس مــن أكتوبر، فوقع 
انفجاران أيضاً، باستخدام عبوتين ناسفتين، 
أسفرا عن خسائر وتلفيات، من دون وقوع 

إصابات.
انفجاران  الشــرقية، وقع  وفي محافظة 
باســتخدام عبوتيــن ناســفتين، أحدهمــا 
بمحيط خط قطــارات «بلبيس- القاهرة»، 
ما أدى لتوقف حركة القطارات بالمنطقة، 

واآلخر بمحيط أحد محوالت الكهرباء.
فــي األثنــاء، واصلت األجهــزة األمنية 
البؤر  التي تســتهدف  حمالتها الموســعة، 
اإلجرامية لمالحقة الخارجين عن القانون، 
ونجحت المداهمــات في 14 محافظة في 

ضبط 81 مــن العناصر اإلخوانية اإلرهابية 
ومثيري الشــغب، والصادر بشــأنهم قرار 
ضبــط وإحضار من قبــل النيابــة العامة، 
والمتورطيــن في االعتــداء على المقرات 
الشــرطية والتحريــض علــى العنــف ضد 
عناصر الجيش والشرطة، وذلك بمحافظات: 
الجيــزة والقاهرة والبحيرة واإلســكندرية 
والفيــوم والشــرقية والمنوفيــة والمنيــا 
وسوهاج والدقهلية والقليوبية وبور سعيد 

وبني سويف وأسيوط.
إلى ذلك، واصل عناصر جماعة اإلخوان 
فــي  ســيما  ال  المحــدودة،  تظاهراتهــم 
محافظة الجيــزة، بمنطقتي فيصل والهرم، 
إذ قامــوا بإلقاء المفرقعــات والزجاجات 
الحارقــة على قوات األمن، التي قامت من 
جانبها باســتخدام الغاز المســيل للدموع 

لتفريق المتظاهرين.

وكانت المحكمة بــدأت في الثالث من 
مارس نظــر الطعن المقدم مــن المحامي 
عصام اإلســالمبولي، الذي طالب فيه بعدم 
دســتورية منــع مزدوجــي الجنســية من 
الترشح في االنتخابات البرلمانية بالخارج، 
فــي مــا تضمنه مــن اشــتراط الجنســية 
المصريــة المنفــردة، وتمثيــل المصريين 
البرلمــان المقبل  المقيميــن بالخارج في 
بثمانيــة مقاعد فقط، إضافة لعدم إنشــاء 

دوائر خاصة لهم في الخارج.
واستند اإلسالمبولي في صحيفة دعوته 
إلــى أن الدســتور الذي يلــزم الدولة عند 
تنظيــم قانــون مشــاركة المصرييــن في 
الخــارج في االنتخابات واالســتفتاءات أن 
يتــم مراعــاة أوضاعهم الخاصــة، وهو ما 
يلزم معه اســتثناء المصرييــن في الخارج 
من شرط حمل الجنسية المصرية منفردة.

مصريــون  سياســيون  رحــب  وفيمــا 
بالتعديل الــوزاري الجديد، في تصريحات 
لـ«البيــان» رصدوا كذلك أبــرز التحديات 
التــي تواجه الــوزراء الجــدد، مؤكدين أن 
التعديــل الوزاري ورغم أنه جاء مفاجئاً إال 
أنه جاء في الوقت المناســب. بدوره، أثنى 
القيــادي البــارز بقائمة «فــي حب مصر» 
الناشــط السياســي  حازم عبدالعظيم على 
التعديــل الوزاري الذي تــم بناًء على قرار 
الرئيــس عبدالفتاح السيســي بإقالة ســتة 
وزراء من مناصبهم واســتحداث وزارتين، 
الفتــاً لـ«البيان» إلى أن «تلك خطوة جدية 
وفــي وقتها الصحيح، ال ســيما أننا شــهدنا 
قصــوراً كبيراً مــن قبل الــوزراء المقالين 

في الفتــرة الماضية، وكان ال بد من تدارك 
الموقــف»، فيما اســتبعد أن يؤثر التعديل 
الوزاري على المشهد المصري سلباً، أو على 
المؤتمر االقتصادي، الفتــًا إلى أن التعديل 
ســيصب في صالح المؤتمر وليس العكس، 
كمــا أشــار إلــى أن اإلقالــة ال تعــد إقالة 
تعســفية، حيــث إن هناك أخطــاًء حدثت 
خــالل الفتــرة الماضية وخاصــة في وزارة 

الداخلية.
مــن جانبــه، رأى األمين العــام لتحالف 
المؤتمــر، اللــواء أمين راضــي أن التوقيت 
الحالي هو األنسب إلجراء التعديل الوزاري 
الــذي تــم، حيث إنه ال يجــب االنتظار في 
حين تســتمر األزمــات دون حــل، ليخص 
بالذكر وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم.

عمل وزير الداخلية الجديد، اللواء مجدي 
عبد الغفار، الذي تمت إحالته للمعاش منذ 
عاميــن، كرئيس لقطاع األمن الوطني، خلفاً 
للــواء حامــد عبداللــه عقب بلوغه الســن 
القانونية للمعــاش، فيما حاول عبد الغفار، 
الذي التحق للعمل فــي جهاز مباحث أمن 
الدولة عقب تخرجه في كلية الشــرطة في 
العام 1974، أن يحســن مــن تلك الصورة 
المرســومة في أذهــان الجميع حول قطاع 
األمن الوطني، البديل الشــرعي لجهاز أمن 
الدولــة، حيث كان يؤكد دائًمــا أن القطاع 
لن يكون نسخة أخرى من جهاز أمن الدولة 
والــذي تم إلغــاؤه بالكامل بكافــة إداراته 

وفروعه في كل المحافظات.
تخــرج من كلية الشــرطة ضمــن دفعة 
1974 برتبــة مالزم باألمــن المركزي حتى 
العــام 1977، ثم عمــل ضابًطا بأمن الدولة 
حتــى العام 1993، وذلك حتــى تم انتدابه 
للعمل بــوزارة الخارجية حتى العام 1995، 

ليعمل بعدها وكيًال إلحدى اإلدارات بقطاع 
أمن الدولة مرة أخرى إلى العام 2002، ثم 
رئيســاً لمصلحة أمن الموانئ، وبعدها نائباً 

لرئيس قطاع األمن الوطني، ثم رئيساً 
للقطاع.



وتتلخص قــرارات المجلس الوطني التي 
حددت الوجهة الفلسطينية المقبلة باآلتي:

وبالحقوق  بالثوابــت  المطلق  التمســك 
الوطنيــة غيــر القابلة للتصــرف، والدعوة 
لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء االنقسام 
واســتعادة الوحــدة عبــر التنفيــذ الكامل 
التفــاق القاهرة للمصالحــة الوطنية وبيان 
الشــاطئ بكل بنــوده، بما يضمــن تحديد 
موعد لتســليم السلطة الوطنية عبر الحرس 
الرئاســي لمعبر رفح وباقي المعابر الدولية 
لقطاع غــزة، إضافة إلى دعوة لجنة تفعيل 
وتطويــر منظمــة التحرير وانتظــام عملها، 
وتحديد موعد إلجراء االنتخابات الرئاســية 
والتشريعية، والمجلس الوطني الفلسطيني، 
والتأكيد على الصمود والمقاومة الشــعبية 
كونــه ســالحاً لمقاومة االحتــالل وتمكين 

المقدسيين من الصمود وتوحيد جبهتها.
واعتبــر وليد العوض 
عضــو المكتب السياســي لحزب الشــعب 
الفلســطيني فــي حديــث  لـ«البيــان» أن 
قرارات المجلس جاءت لتمثل عالمة فارقة، 
ألنها تستعيد دور الحركة الوطنية باعتبارها 
حركة تحرر وهدفها إنهاء االحتالل، مضيفاً، 
إنه «طيلة 20 عاماً الماضية حاول االحتالل 
أن يلقي بكل المســؤوليات على الســلطة 
الوطنية الفلســطينية، وهــو أراد من هذه 
الســلطة منــع الوصول إلــى دولــة، بينما 
أردناها عندما شــكلنا الســلطة عام 1993 
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وقال مســؤول كبير في البيت األبيض، 
لم يكشف عن اســمه لصحيفة «هآرتس» 
اإلسرائيلية الصادرة أمس، إن أوباما يعتزم 
اســتغالل الفترة المتبقية لديه في منصب 
الرئيــس لدفع المبــادرة الجديــدة إذ ان 
التدهور الحاصل في األوضاع يقلق اإلدارة 
األميركيــة التي تخشــى من انــدالع أزمة 
جديــدة في المنطقة. وأضاف المســؤول، 
في تصريحات أوردتها اإلذاعة اإلسرائيلية، 
أن مــن بيــن األفكار التــي تجــري حالياً 
دراســتها طرح رؤية جديدة ومحدثة لحل 
النــزاع أو تمريــر قرار جديــد في مجلس 
األمن الدولي سيســتند إلــى وثيقة اإلطار 
التــي كان وزير الخارجيــة األميركي جون 
كيــري يعتــزم طرحها علــى الطرفين قبل 

عام.

ووفقا لهذه الوثيقة، فإن نتانياهو كان على 
اســتعداد النسحاب اســرائيلي إلى حدود 
1967 مع تبادل األراضي مع الفلسطينيين. 
ويمنــح اقتــراح نتانياهــو الفلســطينيين 
موطــئ قدم فــي غــور األردن إضافة إلى 
إخالء بعض المستوطنات وإبقاء عدد آخر 
منها تحت الســيادة الفلسطينية. كما تتيح 

الوثيقة الفرصة لعــودة عدد من الالجئين 
الفلســطينيين إلى المناطق المحتلة العام 
1948 ولكن على أســاس شــخصي وليس 

جماعياً. 

أطلقــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي 
المتمركــزة على الحدود شــرق خانيونس 
جنوب القطــاع نيرانها تجاه الســكان من 

دون وقوع اصابات. 

وطلبــت القــوى الثوريــة مــن ســكان 
صنعــاء التجمــع اليــوم أمام مبنــى وزارة 
الشــباب والرياضة رفضــاً لالنقالب الحوثي 
وللمطالبة بفك الحصار عن وزراء الحكومة 
ورئيســها خالد بحاح. وأفــادت الدعوة أن 
المتظاهرين ســيجددون المطالبة باإلفراج 
عن المختطفين من الناشــطين المناهضين 
والحزبية  الثوريــة  والقيادات  للمليشــيات 

باعتبارها جرائم يعاقب عليها القانون.
وواصــل عشــرات اآلالف مــن ســكان 
مدينة اب وســط اليمن انتفاضتهم الرافضة 
لالنقالب الحوثي والداعمة لشرعية الرئيس 
عبــد ربه منصور هادي للشــهر الثاني على 
التوالــي، فيما شــرعت قبائــل الجنوب في 
تشــكيل حلف عام لمواجهة أي عدوان من 

الحوثيين.
وقــال شــهود عيان إن عشــرات اآلالف 
احتشدوا أمام المبنى اإلداري لمحافظة إب 
إلعالن الدعم لشرعية الرئيس هادي ورفض 
االنقالب الذي نفــذه الحوثيون في صنعاء، 
داعيــن إلى وقــف أي تعامل مع ســلطات 
االنقالب واالرتباط بقيادة الرئيس الشرعي.

ونــدد المتظاهــرون الذيــن أدوا صالة 
الجمعة في الشارع الرئيسي بقمع مليشيات 

الحوثــي للمتظاهرين واعتقال الناشــطين، 
وطالبــوا باإلفراج عن رئيــس حركة رفض 
فــي محافظة اب أحمد هزاع المحتجز منذ 

3 أسابيع.
وأعاد المحتشــدون التأكيد على تمسك 
أبنــاء محافظــة إب بالشــرعية ومقــررات 
مؤتمــر الحوار، وطالبوا بســرعة تشــكيل 
ســلطة إقليم الجند الذي يضــم محافظتي 
تعز وإب، ووقف أي تعامل مع االنقالبيين.

وفي صنعــاء منعت مليشــيات الحوثي 

المسلحة التي تحاصر منازل كبار المسؤولين 
طالبــاً من أبنــاء حضرموت الدارســين في 
صنعاء، من تنفيذ وقفة احتجاجية بالشموع 
تضامناً مع رئيس الحكومة المستقيلة خالد 
بحــاح، الــذي يخضع لإلقامــة الجبرية منذ 
يناير الماضي. وقال ناطق باســم الطلبة إن 
مليشــيات الحوثــي أقدمت علــى طردهم 
والتهجم عليهم ومنعتهم من تنفيذ وقفتهم 
التضامنيــة أمــام منــزل، قبــل أن يتراجع 
المســلحون ويســمحون لهم بلقــاء رئيس 

الوزراء.
وأكــد متضامنون أن مليشــيات الحوثي 
اختطفت المصور الصحافي توفيق المسلمي 

ألكثر من ساعتين قبل أن تخلي سبيله.
الــذي أعلنــت قبيلته  وتعّهــد العولقي 
تجهيز ألف مقاتل لصد أي عدوان للحوثيين 
علــى الجنوب، ببذل كل ما في وســعه كي 
يجعــل من دعوة تشــكيل حلف لكل قبائل 
الجنوب واقعاً في القريب العاجل. وأضاف: 
«نحن وضعنــا اآلن اللبنة األولى لتشــكيل 
الحلف بالتواصل مــع قبائل الجنوب لتأييد 
الدعــوة وبعد اكتمال التأييد سنشــرع في 

إعداد وثائق الحلف واإلعداد للقاء الموسع 
لقبائل الجنوب إلعالن الحلف».

إعداد: بركات شالتوة -  غرافيك:حسام الحوراين
انطالق  مع  الفلسطينية  األرايض  يف  اإلرسائيلية  البضائع  مقاطعة  حملة  توسعت 
مرحلتها الثانية، واملتمثلة يف مصادرة بضائع االحتالل وإتالفها، رداً عىل حجز إرسائيل 

أموال الرضائب املستحقة للسلطة الفلسطينية 

% 80
 من متاجر الضفة الغربية مل 
تعد تبيع منتجات من ست 

رشكات إرسائيلية كربى، 
وذلك يف ظل موجة أخرى 

من موجات مقاطعة 
املنتجات االحتالل

 % 20
من املحال التجارية بالضفة ال 
املنتجات  بعض  تبيع  تزال 
يف  ماضية  ولكنها  اإلرسائيلية، 

التخلص منها 

4.2
تقدر قيمة مجمل مشرتيات 

الفلسطينيني من إرسائيل بنحو 
4.2 مليارات شيكل (أكرث من 

مليار دوالر) سنوياً، نصفها تأيت 
عرب االسترياد املبارش، والنصف 

الباقي عبارة عن بضائع أجنبية 
يستوردها تجار إرسائيليون

10000+8
إرسائيل،  مقاطعة  حركة  توقعت 
جراء  إرسائيل  خسائر  تفوق  أن 
ملنتجات  األوروبية  املقاطعة 
دوالر  مليارات   8 املستوطنات 
فصل  الخسائر  وتشمل  سنوياً، 
داخل  عامل  آالف   10 قرابة 

إرسائيل واملستوطنات 

250
البضائع  املايض إلزالة  الخميس  نهاية  إىل  الضفة  املتاجر يف  فلسطينيون،  نشطاء  أمهل 
اإلرسائيلية من رفوف محالهم، حيث دعت اللجنة الوطنية للرد عىل القرصنة اإلرسائيلية، 
البدء  قبل  إرسائيلياً  غذائياً  للتخلص مام يفوق 250 صنفاً  الفلسطينيني  التجار والباعة 

مبصادرتها 
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انتقد رئيس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية 
لؤي الديــب في حواٍر مــع «البيان» موقف 
المجتمــع الدولــي مــن ظاهــرة اإلرهاب، 
مشــيراً إلى أنه فشل في التعامل معها، فيما 
اعتبر أن أزمات وأســباب عميقة وراء تنامي 
اآلفــة، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن تجاهل 
األوضاع في البلدان النامية ســيؤدي بدوره 

إلى نتائج وخيمة على العالم. 
الديــب المؤسســات والجهات  ووصــف 
المعنيــة بالتصــدي للظاهرة بأنهــا تقليدية 
لم تتطور ولم تواكــب األحداث المتصاعدة 
والتحوالت العالمية في ظل تمدد المنظمات 

اإلرهابية وتزايد أنشطتها. 

 كيــف تــرى تنظيــم مؤتمــر لمكافحة 
اإلرهاب في جنيف في هذا التوقيت؟

إن انعقاد مؤتمــر مكافحة اإلرهاب الذي 
نظمته الشبكة الدولية للحقوق والتنمية في 
جنيف يعتبر أمراً ناجحاً جداً بكل المقاييس. 
فبمشــاركة واســعة مــن ممثلــي 45 دولة 
يقام ألول مرة مؤتمــر دولي كهذا لمكافحة 
اإلرهاب ويطرح اتفاقية دولية للنقاش تحمل 
آليــات ومعالجــات للمشــكلة. واالنتهاكات 
التي تحدث فــي العالم اليوم تؤكد أننا أمام 
خطر وطاعون كبير يجب التصدي له بأفعال 

حقيقية.
مــا هي مالمح االتفاقية التي خرجت بها 
في توصيــات مؤتمر مكافحــة اإلرهاب 

في جنيف؟
تشمل االتفاقية البنود العامة التي تتحدث عن 
التعاون وكيفية تنفيذ إجراءات وتشــريعات 
الــدول التي تقر بحتمية وجود جســم دولي 
لمكافحــة اإلرهــاب وكيفيــة تطوير قدرات 
المشــترك بين  الضعيفــة والتعاون  الــدول 
الــدول وتأهيل العاملين فــي مجال مكافحة 

اإلرهاب والحفاظ على حقوق اإلنسان.
مــا هــو دور ومهــام المجلــس الدولي 
الدول  أقرته  الــذي  لمكافحــة اإلرهاب 

المشاركة في المؤتمر؟
الجــزء األهم فــي االتفاقية والدة الجســم 
لمكافحــة  الدولــي  «المجلــس  الجديــد 
اإلرهــاب»، علــى أن يكــون منتخبــاً مــن 
الــدول بمشــاركة ممثلين مــن جميع الكتل 
اإلقليميــة وتكــون هنالك آليــات للمراجعة 
الدورية الشاملة إلجراءات الدول. كما تحض 
االتفاقية على وجود هيئة وطنية مختصة في 
كل دولة لمكافحــة اإلرهاب تقدم تقاريرها 
إلــى المجلــس باســتمرار وتناقــش القوائم 
الســوداء لألفراد والجماعات وتشــرف على 
غرفــة عمليات دولية مثل غرفــة للعمليات 
األمنيــة وغرفة لرصد االنتهــاكات ومكافحة 
انتشار اإلرهابيين يتم فيها تبادل المعلومات 
االســتخباراتية في أســرع وقــت ممكن بين 
األطــراف المعنية في مختلــف دول العالم. 

فنحن نتحــدث عن 300 ألــف كيلومتر كان 
يســيطر عليها اإلرهابيون قبــل عامين فيما 
بلغــت اليــوم 12 مليونــاً بشــكل كامل من 
مســاحة العالم. وهنالك أيضاً 66 مليون كلم 

من مســاحة العالم ينشــط فيها اإلرهابيون 
والخاليا النائمة فيما تبلغ مساحة العالم 147 
مليــون كيلومتر، وهذا يعتبــر خطراً ومهدداً 

أمنياً كبيراً.

هــل يعتبر قيام مجلــس دولي لمكافحة 
اإلرهاب إقراراً بفشل السياسات الدولية 

في مكافحة الظاهرة؟
نعــم، هنالــك فشــل دولــي علــى صعيــد 
مكافحــة اإلرهاب وتجاهل ألوضــاع الدول 
الناميــة والضعيفة، ما ســيكون لــه تأثيرات 
وخيمــة علــى المجتمع الدولــي. لقد قدمنا 
تقاريــر عــدة باإلحصائيات واألرقام بشــأن 
كيفية تضــرر الدول الصناعيــة والنامية من 
اإلرهاب. وهنالك مشكلة حقيقية تتمثل بأن 
المؤسســات التقليدية ال تواكــب التطورات 
واألحداث الراهنة في مقابل التطور السريع 
جداً لإلرهاب، وهذا يحتاج إلى تحرك دولي 
عاجــل، حيــث ال يمكــن أن نظــل مكتوفي 
األيدي وأن نقوم بردود أفعال استرضائية من 
دون أفعال استباقية. أعتقد أن هنالك أسباب 
عميقة وراء اإلرهاب وتعليم خاطئ، أي أننا 
بحاجة إلى نشر الوعي واالنتباه للمجتمعات 
التــي يمكن أن ينشــط فيهــا اإلرهاب الذي 

تجاوز الخطوط الحمراء.
هل العمليات العســكرية واألمنية كافية 
برأيــك لمحاربــة هذه اآلفــة، أم هناك 

آليات أخرى؟
العمل العســكري واألمني لــم يجد أو يقدم 
حلــوًال بالقــدر الكافي، فالمشــكلة ما زالت 
مســتمرة، ما سيؤدي إلى أن يتفرخ اإلرهاب 
ويتجــدد. فالمتطرفــون ليــس لديهــم مــا 
يخسرونهم، والكثير من العوامل تساعد على 
ذلك. فهنالك شــباب محبــط ومناطق مهملة 
حاضنة لإلرهاب والعدالة االجتماعية غائبة. 
لذلــك، جاءت فكرة المجلس التي تحاول أن 
توجــد وتبحث فــي األســباب العميقة التي 

تؤدي إلى انتشار الظاهرة.
الــدول  وإرادة  رغبــة  وجدتــم  كيــف 
المشاركة في أعمال المؤتمر الذي انعقد 
في جنيــف للتعاون من أجــل مكافحة 

الظاهرة؟
كل الدول التي شــاركت في أعمال المؤتمر 

أبدت اســتعدادها للتعاون المشترك وسوف 
يســتمر عمــل الشــبكة الدوليــة الــدؤوب 
للتواصل مع كل دول العالم في هذا الصدد.

هل تم تعريف اإلرهاب في هذا المؤتمر 
أم مازال هنالك جدل حول تعريفه؟

هــذه المشــكلة حاولنــا القفــز عليهــا في 
االتفاقية منعاً للشد والجذب الذي استمر 45 
عامــاً لتعريف اإلرهاب فقــط. فنحن ما زلنا 
نختلف علــى فكرة من هــو اإلرهابي ومن 
هــو المقاتل من أجــل الحريــة. كفانا جدًال 
حول مســميات الهدف منها التعطيل. أعتقد 
أن الحــل والقرار عند الــدول وال يمكن أن 
تتعطل حياة الناس وتســتمر معاناتهم ونحن 
نتفرج على هذه األوضاع المأساوية وماليين 
القتلى والمهجرين والنازحين ينتشرون حول 
العالــم حتى نصــل إلى تعريــف لإلرهاب. 
وكمــا ذكرت لــك، هنالك أزمات وأســباب 
عميقة لإلرهاب ســاهمت في انتشــاره مثل 
أزمة البطالة والفســاد وغياب الحكم الرشيد 
واالحتالل. ومن صميم عمل المجلس البحث 

في األسباب العميقة وإيجاد الحلول.
هنالك مخــاوف لدى الغرب بــأن الدول 
العربيــة تعتبــر حاضنــة لإلرهــاب وتصدر 

اإلرهابيين، فما مدى صحة هذه االتهامات؟
هــذا غير صحيــح. فاإلرهــاب يوجد في 
الالتينية. فهناك  المتحدة وأميــركا  الواليات 
نحو 1860 منظمــة إرهابية تضم 16 مليون 
عنصر في العالم. وإذا نظرنا في اإلحصائيات 
واألرقام، نجد أن نســبة العرب والمسلمين 
قليلة، واإلعالم لم يتناول سوى 36 في المئة 
من الحوادث اإلرهابية. اإلرهاب المنتشر في 
العالم ال يقتصر على ملة أو جنسية بل أصبح 
آفة عالمية. ومن يحارب الظاهرة هو العالم 
الحر المتحضر بــكل ديانات العالم. فالثقافة 
والحضارة البشرية ترفض هذا السلوك وتنبذ 

ثقافة العنف الذي ال دين له.

لوح مســؤولون أوروبيــون أمس بعقوبات 
جديــدة علــى روســيا إذا انهــارت اتفاقية 
مينســك لوقــف إطالق النار فــي أوكرانيا، 
مؤكدين ضرورة استمرار تطبيق العقوبات، 
فــي حيــن أبــدى نائــب وزيــر الخارجية 
األميركــي أنتوني بلنكن موقفــاً حذراً من 

تسليح كييف. 
البريطاني فيليب  وقال وزير الخارجيــة 
هامونــد أمس إن االتحاد األوروبي ســيعد 
لعقوبــات جديــدة محتملــة على روســيا 
لدورها فــي األزمــة األوكرانيــة وإنها قد 
تفرض بســرعة إذا انهارت اتفاقية مينســك 
لوقــف إطــالق النار. وأضــاف هاموند في 
مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البولندي 
جريزيجورز شــيتيانا في وارســو: «ســيظل 

فــي مســألة  متحــداً  األوروبــي  االتحــاد 
العقوبــات. يجب أن تبقى العقوبات قائمة 
إلــى أن يكون هناك التــزام كامل (باتفاقية 
مينســك)». وتابع: «سنعد لعقوبات جديدة 
محتملة قــد تفرض بســرعة إذا كان هناك 
عدوان روســي جديد أو إذا لم يتم االلتزام 
باالتفاقية». وأشار إلى أن «بريطانيا ليست 
لديها خطط إلمداد كييف باألسلحة لكنها ال 
تســتبعد أي شيء في المستقبل ألن الوضع 

في شرق أوكرانيا متغير».  

وبالتوازي، دعا دبلوماسيون كبار في االتحاد 
األوروبي إلى اســتمرار تطبيــق العقوبات 
ضد روسيا حتى تنفيذ اتفاق منسك للسالم 
بشــكل كامل. وقالت مســؤولة السياســة 
الخارجية باالتحاد فيديريكا موغيريني أمام 

البرلمان األوروبي وخبراء  اجتماع ألعضاء 
للسياســة الخارجيــة فــي التفيا: «ســوف 
تســتمر العقوبات حتى تحسن الوضع على 
األرض». وأضافــت: «جميع الدول األعضاء 
باالتحــاد تعــرف جيــداً أن الوحــدة هي 
قوتنــا». كمــا دعا وزيــر خارجيــة ليتوانيا 
ليناس لينكيفيســيوس نظــراءه األوروبيين 
لبذل المزيد لمواصلة الضغط على موسكو.

إلــى ذلــك، تعهد نائــب وزيــر الخارجية 
األميركــي أنتوني بلنكــن بمواصلة الضغط 
على روسيا عن طريق العقوبات االقتصادية 
لدفعها لتغيير سياستها في األزمة األوكرانية 
لكنه بدا وكأنه يستبعد خيار تسليح الجيش 
األوكرانــي قائًال إن موســكو قــادرة على 
زيادة كميات األسلحة التي ترسلها كخطوة 

مضادة. وقال بلنكن: «علينا مواصلة الضغط 
الذي نمارســه إلقناع روسيا بتغيير المسار 
الذي خطته لنفسها في أوكرانيا». وإذ شدد 
على أن أوكرانيا «تحتاج إلى تعزيز قدرتها 
للدفاع عن نفســها»، أشار إلى أن حكومته 
«توفر مســاعدات عسكرية غير فتاكة مثل 
التدريب الذي وضعه في إطار المشــاركة 
األميركيــة - األوكرانية فــي مهمات قتالية 
في العراق وأفغانستان». ولدى سؤاله عن 
احتمال أن ترسل الواليات المتحدة أسلحة 
إلى كييف، عبر بلنكن عن اعتقاده بأن حل 
األزمة «يجــب أال يكون عســكرياً». وقال 
في هــذا الصــدد: «نحن نعرف أيضــاً أننا 
إذا زودنــا (الجيش األوكرانــي) بمزيد من 
التقنيــات الدفاعيــة قد تقدم روســيا على 
خطوة مضادة وترســل ضعــف أو ثالثة أو 

أربعة أمثال ما نرسله».

قد تكون ملحوظة كتبها المعارض الروســي 
بوريــس نيمتســوف بخط يــده على عجل 
هــي آخر ما كتبه قبل مقتله. فقبل يوم من 
مقتلــه بالرصاص قرب الكرملين األســبوع 
الماضي كان نيمتسوف ومساعدته المقربة 
أولغا شورينا يناقشان تحقيقا حساسا يعده 
عن دعم موسكو للمقاتلين االنفصاليين في 

شرق أوكرانيا.
وخوفا من تنصت االستخبارات الروسية 
على مكتبهما لجأ نيمتســوف إلــى الكتابة 
بخط يده. وجاء في الملحوظة التي أطلعت 
شــورينا وكالــة «رويتــرز» عليهــا: «بعض 
المظلييــن مــن ايفانوفو اتصلــوا بي. قتل 
17. ال يريــدون دفــع مســتحقاتهم المالية 
لكنهم يخافون الحديث في الوقت الحالي». 
وقالــت شــورينا: «لم يكن يريــد أن يقول 
أي شــيء. لم يرد النطق بشــيء لذا كتبها 
لي». ولم يتســن التأكد على نحو مســتقل 
من صحــة الملحوظة المكتوبــة بخط اليد. 
ومنــذ الصيف الماضــي، تفيــد تقارير في 
روســيا بأن الكثير من الجنود الروس قتلوا 
في االشــتباكات شــرق أوكرانيــا. ورغم ما 
تقوله أوكرانيــا وحلفاؤها الغربيون بوجود 
دليل دامــغ على ضلوع روســيا في القتال 
فإن موســكو تنفي بشــدة إرسال أسلحة أو 

جنود إلى المنطقة وتقول إن الروس الذين 
يقاتلون في أوكرانيا متطوعون.

ولهذا السبب كان أحدث تقارير نيمتسوف 
حساســا لدرجــة تجعــل بعــض أصدقائــه 
يقولــون إنــه جزء مــن الدافــع وراء قتله 
لكنهم يشــككون في أنه الســبب الرئيسي. 
وبعد أن تناول العشاء بالقرب من الميدان 
األحمــر أطلــق الرصاص أربع مــرات على 
النائب السابق لرئيس الوزراء الروسي على 
جسر قريب من الكرملين في طريق عودته 
إلــى المنزل مع صديقته. ونيمتســوف هو 
أشــهر شــخصية معارضة تقتل منذ مجيء 
الرئيــس فالديمير بوتين إلى الســلطة قبل 
15 عاما. وكان جزءا مــن معارضة ليبرالية 
لم تكن برامج التلفزيون واإلذاعة الرسمية 
تســتضيفه تقريبا. وقالت شــورينا إنه كان 
يعتزم نشــر مليون نسخة للوصول إلى أكبر 
جمهور ممكن. وذكرت أن نيمتسوف اتصل 
فــي اطــار تحقيقــه بأقــارب مجموعة من 
الجنود الروس يقول إنهم خاضوا القتال في 
شــرق أوكرانيا. وكان يحــاول إقناعهم بأن 
يتحدثــوا عالنية عن األمر. وكان هؤالء هم 
الجنود الذين كتب نيمتسوف في ملحوظته 
إنهم من مدينــة ايفانوفو الواقعة على بعد 
نحو 300 كيلومتر شــمال شــرقي موسكو. 
وأردفــت: «كان على اتصال بهم. كيف كان 
علــى اتصال بهم؟ ال أعلم. لم يجعلني على 

اتصال بأحد».

وأضافــت أنها ســتحاول مع مســاعد آخر 
إنقــاذ  ياشــين  اليــا  يدعــى  لنيمتســوف 
المعلومــات التــي كان يحاول نيمتســوف 
جمعهــا ونشــر التقريــر في غضون شــهر. 
وقال ياشــين إنه تحدث مع نيمتسوف عن 
تقريــر أوكرانيا قبل نحو يــوم ونصف من 
مقتله. وتابع: «أخبرني بأنه كان على اتصال 
بأقــارب جنود روس قتلــوا هناك وأنه كان 
يعتــزم زيــارة ايفانوفو للحديــث مع آباء 

وأمهات الجنود القتلى».  



ذهب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 
بنفسه إلى ســامراء ليعلن من هناك إطالق 
معركة تحرير محافظــة صالح الدين، تحت 

عنوان: لّبيك يا رسول الله. 
ال يبدو إعالن الحملة التي تعثرت مبكراً، 
يدخل فــي باب العمل الدعائي، فالحشــود 
العســكرية تتواصــل وتم التمهيــد لها منذ 
فتــرة بفتح طريق رئيســية جديــدة تربط 
محافظة ديالى بصالح الدين، بإشراف مباشر 
من وزيــر النقل الســابق، والقائد الميداني 
لـ»الحشد الشعبي» هادي العامري. الطريق 
الجديــد الذي يبلغ طولــه نحو 90 كيلومتراً 
يبــدأ من منطقــة العظيم مــرورا بالحولي 
والضلوعية وصــوال إلى ســامراء، وتحديدا 
العســكريين. وخضع هذا  مرقدي اإلمامين 
اإلنشــاء الجديد لحســابات أمنيــة، بحيث 
يصبح طريقاً يسلكه زوار المرقدين، وممراً 
لإلمــدادات العســكرية الحكومية، خصوصاً 
أن الطريق يقع بكامله في مناطق ســيطرة 
الحكومــة فــي منطقــة ســهلية منبســطة، 
ويستخدم بديًال للطرق األخرى التي يسيطر 
تنظيم داعش على اجزاء منها ويســتخدمها 

نقطة وصل هو اآلخر.

وجود المرقدين في ســامراء يشــكل عقبة 
كبيــرة أمام أي رؤية ســّنية للحــل وتعيق 
إمكانيــة تشــكيل إقليم ســني يضــم كافة 
المناطــق ذات الغالبيــة، كمــا أن موقعهــا 
في معقل ســني يترك مرارة لدى الشريحة 
الشــيعية التي تفّضل أن ينفصل الســنة في 
إقليم خــاص بهــم، فمركزيــة المدينة في 
المخيال الشــيعي ُيخضع المدينة لحسابات 
استثنائية تتجاوز النسب السكانية للطوائف، 
ففي سامراء ال تتراوح نسبة الشيعة بحسب 
تقديــرات عديدة بيــن 5 إلى 10 في المئة، 
وفي كامــل محافظة صالح الدين نحو 20% 
يتركزون بشكل رئيسي في التاجي والدجيل 
وبلــد، وهي مراكز تقــع جنوبي المحافظة. 
بالتالي، فإنه في الحســابات الشــيعية ال بد 
من إخــراج المنطقــة الممتدة مــن بغداد 
وحتى ســامراء من الحسابات السنية. كيف 

ذلك؟. 

يوصــي قانون الحــرس الوطنــي الذي 
الماضي  النهائية األسبوع  صدرت مسودته 
بــأن يتــم دمج كل من الحشــد الشــعبي 
وقوات العشائر السنية، وأن ترتبط بالقائد 
العــام للجيش وليس بقيادة مشــتركة من 
المحافظــات. وعليه، فــإن الحرس الوطني 
لن يكون قوة ســّنية بوجود موازن شيعي 
داخلهــا ربما يتفوق على األولى في العدد 
والعتاد، وهذا يســمح بحماية االمتدادات 
الشــيعية فــي المحافظــات الســنية عبر 
الشــيعية  األقضيــة  فأبنــاء  القانــون، 
هنــاك (البلــد ، الخالص، الدجيــل، تلعفر، 
طوزخوماتو) منضوون مســبقاً في الحشد 
الشــعبي، ما يعنــي أن حاكميــة المناطق 
غيــر المنتظمــة فــي إقليم ســتكون ذات 
طابع تعددي بين التشكيلين األساسيين في 

الحرس: الحشد والعشائر. 

مــا الذي يطالب به الســنة؟. تريــد الطبقة 
السياســية الســنية إقليمــاً خاصــاً وإن كان 
الحديث يجري عنه مواربة حتى اآلن، وهذه 
المواربة غير المبررة نقطة ضعف رئيســية 
في مســار «حقوق السنة»، الذي لن يضمنه 
ســوى تشــكيل قوات ســنية خالصة، وهي 
التي يفترض أن تتولى تحرير المناطق التي 
يســيطر عليهــا تنظيم داعــش. الذي يجري 
اآلن هو تمييع الطبقة السياســية الشــيعية 
في البرلمان والحكومــة قانون الحرس عدا 
عــن عرقلــة تطبيقه علــى أرض الواقع كي 
ال تنســب إلى تلك القــوات تحرير المناطق 
ذات الوضــع الخاص، مثل ســامراء وديالى، 
وكلما تحررت مناطق جديدة بدون مشاركة 
العشائر فإن هذا يقلص من الوضع التفاوضي 
للطبقة السياسية السنية، وفي الوقت نفسه، 

كلمــا حررت القــوات العراقية منطقة ذات 
غالبية ســنية فإن الموقع التفاوضي للســنة 
يضعــف. ليســت مصادفة إذاً ان يتم نشــر 
قانون الحرس الوطني في اليوم الذي دكت 
فيها القوات العراقية أبواب مدينة تكريت، 
وهــذا على األرجــح هو ما دفــع التحالف 
إلى عدم توفير الغطاء للقوات العراقية في 
تكريت: فالغاية أبعد من طرد داعش، الغاية 
دفع السنة إلى اإلفالس السياسي، والتحالف 
ال يبدو أنه في وارد قبول هكذا معادلة.    

األمــر اآلخــر أنه بالنســبة للسياســيين 
الشــيعة فإن تحرير محافظة صــالح الدين 
يعني أن الثغور الشــمالية يجب أن تبدأ من 
تكريت وشــماًال، بحيث يشل قدرة التنظيم 
على شن أي هجوم على المرقدين الشيعيين 
في ســامراء التي شــهدت مقتل أربعة من 
كبــار ضباط الحــرس الثــوري اإليراني منذ 

يونيو الماضي.  

فــي ديالــى آلت الســيطرة كاملة للحشــد 
صغيــرة  أجــزاء  مــع  الشــيعي  الشــعبي 
للبيشــمركة فيما بقي السنة الذين يشكلون 
نحــو 40 في المئــة تحت حاكميــة هاتين 
القوتيــن، وآخــر حواضــن تنظيــم داعش 
تــم تدميرها قبل شــهرين وتشــريد معظم 
ســكانها، بحيث أنه في موازاة هذه الحرب 
ذات العناويــن المتواريــة، تجري هندســة 
ســكانية واســعة وعنيفة في كافــة مناطق 
الحرب. ليســت داعش الوحيدة التي تقوم 
بذلــك، بــل تكاد هذه الهندســة الســكانية 
تكــون نتيجة موضوعية للحســابات األمنية 
تقوم بها كافة أطراف الحرب: حيثما يتواجد 
األكــراد فــإن نداءهم للبيشــمركة، وحيثما 

يتواجد الشيعة يستنفر لهم الحشد الشعبي، 
وحيثمــا يتواجد الســنة فإن مــن يحميهم 
مــن طائفتهم ينال والءهــم. هذه المعادلة 
تجعل من المناطق المختلطة عرقيا وطائفياً 
تتقلص بالدم لصالح التماثل القســري طالما 
أن الحرب تتمدد، في ســنجار بدأت داعش 
بإنهاء التنوع لصالح المكون العربي الموالي 
له، فــي المرحلة التاليــة باتت هناك حملة 
عكسية: طرد المجتمع المتهم بالتكّيف مع 
داعش. أفرغت تلعفر من الشيعة، وأفرغت 

جرف الصخر من السنة.
ذلــك الجزء مــن محافظة صــالح الدين 
الممتد من بلد جنوباً إلى سامراء شماًال يبدو 
أن هذه المعادلة بدأت تشــملها لكن بدون 

أن تكون عملية عنيفة فورية كسابقاتها. 
وفقــاً لذلك، فــإن اإلقليم الســني الذي 
تقبل به الطبقة السياســية الشيعية هو ذاك 
الذي يتكون من األنبــار ونينوى. أما ديالى 
وصالح الديــن فهما «شــريط أمني» معزز 
بشبكة من الطرق الجديدة. سامراء الكامنة 
في قلب هذه المعادلة تفســد ما تشــتهيها 
نفوس الكثير من الســنة والشيعة: االفتراق 
بالحســنى. وتجبــر األخيرة على التمســك 

بـ»عراق موحد» لم يعد يطيقه أحد.    
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رغم ان العملية السياسية بين الفلسطينيين 
واالســرائيليين ماتت فعلياً منذ مدة، اال ان 
األحداث المشــتعلة في المنطقــة العربية 
والعالــم اثرت ســلباً بشــكل او بآخر على 
قضية الصراع الفلسطيني االسرائيلي قضية 
العرب االولى وابعدتها عن دائرة االهتمام 
وخاصة في وسائل االعالم العربية والغربية.

ففي زمن تنظيــم داعش الذي ُتنحر فيه 
الرقــاب وُيحرق الناس فيــه احياء وُتحطم 
المتاحف وُتحــرق المكتبات، يرى محللون 
انه لم يعد أحد يملــك رفاهية التفكير في 
قضية فلسطين التي الزال قادتها منقسمين 
ويتحاربون بحجة ان كل فريق منهم يعتقد 
أن فكرته عن تحرير فلسطين هي األصوب.

ســنوات عجاف مــر بها الفلســطينيون 
وازمــات خانقة وحروب مدمرة ولم يقتنع 
االخــوة المتخاصمــون في شــطري الوطن 
فلســطين - بضغــوط خارجيــة – بضرورة 
انهاء هذا الفصل االسود من تاريخ قضيتهم 
الوطنية، حتى وبعــد ان رأوا الويالت التي 
تعم على شــعوب المنطقة جراء مخططات 

خبيثة تستهدف العرب والمسلمين. 
فاألوطان العربية تقســمت وتشــرذمت 
ومالييــن البشــر اصبحــوا الجئيــن جوعى 
عــراة مرضى، فمن الصعــب ان يتذكر من 
هم تحت هذه المعاناة فلســطين وقضيتها 
العادلــة. حتى ان نشــرات االخبار لم تعد 
تهتم بالحدث الفلســطيني وان ذكرته تذيل 
به نشراتها. ويقول الكاتب الفلسطيني عبد 
الواحــد الحميــد انه في ظل ذلــك الوضع 
«ال أحــد يفتقــد غيــاب المســجد األقصى 
الــذي يأتي ذكره في ذيل نشــرات األخبار 
عندمــا يمنع جنــود االحتالل االســرائيلي 
الفلســطينيين مــن أداء صــالة الجمعة في 
رحابــه، في احتــالل القــدس بالكامل بكل 
رمزيتهــا الدينيــة ومســاجدها وتاريخهــا 
الطويــل الــذي يريــد االســرائيليون إقناع 
العالم بأن الحضور الفلســطيني واإلسالمي 

فيه هو مجرد فصل صغير ال قيمة له».
ان العملية السياســية بين الفلسطينيين 
واالســرائيليين ماتــت فعليــاً فــي الوقت 
الراهن، ومن الواضح ان الفلســطينيين لن 
يعــودوا  للمفاوضات الثنائيــة مع الجانب 
اإلســرائيلي إال بعد الموافقة على الشروط 
الفلسطينية والتي حملها الفلسطينيون إلى 
مجلس األمن وتتمثل بوقف كامل لالستيطان 
وبإشراف دولي وجدول زمني محدد حسب 
ما اكــد المســؤولون الفلســطينيون مراراً 

وتكراراً في اآلونة االخيرة.
وباعتراف عضــو اللجنة المركزية لحركة 
فتح د. نبيل شــعث فان العملية السياســية 
على «مدار 20 عاما عبارة عن عملية خداع 
في ظل إشــراف أميركي أحــادي ولم ينتج 
عنها إال مضاعفة االســتيطان وسرقة 92 في 
المئة من الميــاه و62 في المئة من األرض 

الفلسطينية».

الذي  الدولــي  المجتمــع  والن موقــف 
اإلســرائيلية  للسياســات  رهينــة  اليــزال 
المحميــة أميركيا، يقف عاجــزاً عن حماية 
الحقوق المشــروعة للشــعب الفلسطيني، 
وبســبب الغيــاب الكبيــر الــذي تســجله 
القضية الفلســطينية وانحسار االهتمام بها 
تمامــاً في اآلونة االخيــرة تكون الخطوات 
التــي تتخــذ اوروبيا هنا وهنــاك تعبر عن 
انجاز كبير بالنســبة للفلســطينيين. ويقول 
مراقبون للشأن الفلسطيني ان «اتخاذ بعض 
البرلمانــات األوروبية قــرارات باالعتراف 
بفلســطين كدولــة حتــى وإن كانــت تلك 
القرارات غيــر ملزمة للحكومات، واعتراف 
الحكومة الســويدية رسمياً بدولة فلسطين 
هي خطوات مهمة بالنســبة للقضية ولكنها 

ليست المطلوبة بعد كل هذه السنوات». 
االرهــاب وما يقوم بــه المجرمون الذي 
يرتكبون جرائمهم باسم االسالم وهو منهم 
بــراء اتخــذه الكثير حجة لتغييــب القضية 
الفلسطينية عن المشهد العام، اال ان  الكثير 
مــن الزعماء تحدثــوا عن ان حــل القضية 
الفلســطينية العالقة منذ ما يقارب ســبعة 
عقود من شــأنه أن يساهم في نزع الذرائع 
من أيدي المتطرفين ويســهم في التخلص 
من العنف والتطرف واإلرهاب الذي تعيش 

على وقعه المنطقة والعالم أجمع.
ويقول عضو المجلس الوطني الفلسطيني 
عبدالرحيــم جاموس إن «تحديات المرحلة 
المراجعــة  تســتوجب  وخطيــرة،  كبيــرة 
واألساليب،  واألدوات  للسياســات  الشاملة 
قبل أن يفقد الجميع زمام المبادرة، وتصبح 
إسرائيل الالعب رقم واحد في نظام الشرق 
األوســط الجديد الذي يجــري ترتيبه على 
قدم وساق، وعندها تضيع الحقوق العربية 

الفلسطينية».

لــم تكن المفاوضات الخاصة بتســوية 
الملف النووي اإليراني يوماً، منذ العام 
2005، أقــرب إلــى النضج مــن اآلن. 
والالفت فــي األمر هذه المرة أّن هذا 
«االختــراق» تّم من خــالل مفاوضات 
أميركية إيرانية مباشرة، وعلى مستوى 

وزراء الخارجية.
المفاوضات إلى هذا المستوى،  انتقال 
بعــد أن كانــت ألعــوام تقتصــر على 
مســتوى الخبراء، يعني أّن المفاوضات 
تتعدى «صفقة» تفكيــك أو تجميد أو 
«محاصرة» برنامج نــووي يثير القلق، 
وهــو أمــر كان محل تكهنات واســعة 

النطاق منذ فترة، نظراً لتشعب التأثير 
اإليرانــي فــي الكثيــر مــن الملفــات 

اإلقليمية.
بحســب التقديرات الصفقة – الطبخة 
قيــد النضج. وأّن طهــران باتت أقرب 
القبــول بـ«معادلــة» يمتزج فيها  إلى 
النووي التقني بالهم االقتصادي بالشأن 
السياســي للتخلص مــن العقوبات من 
جهــة، والســتعادة مقبوليــة المجتمع 
الدولــي مــن جهــة ثانيــة في ســبيل 
تأميــن هدف اســتراتيجي أكبر أهمية 
لتعزيــز النفــوذ، وهــو مــا عكســته 
«الهســتيريا» التــي تعامــل بها رئيس 

الوزراء اإلســرائيلي بنياميــن نتانياهو 
خالل األيــام الماضيــة، بعدما وصلت 
إليــه تفاصيل الصفقة التي كانت تصاغ 
تفاصيلها في مونترو السويســرية ومن 

قبل في جنيف وفيينا.
وكانــت أوضح اإلشــارات عــن وجود 
«دخان أبيض» ومالمح اتفاق تلك التي 
صدرت عن مرشد الجمهورية اإليرانية 
آيــة الله علــي خامنئي فــي 9 فبراير 
الماضي، ثم كان التسريب الغامض في 
14 فبراير عن رســالة منه إلى الرئيس 
األميركي باراك أوباما، رداً على رسالة 

قديمة مضى عليها أربعة شهور!

وكانــت المفاوضات تعثرت في شــهر 
أصــرت  بعدمــا  الماضــي  أغســطس 
المجموعة الدولية على السماح إليران 
بتشــغيل مئــات مــن أجهــزة الطرد 
المركزيــة فقط ألغراض األبحاث، فيما 
أصــرت طهران على اإلبقاء على العدد 
الحالــي وربما توســيعه إلــى 14 ألف 
طرد، وهو ما رفضتــه الدول الكبرى.. 
رغم أّن االتفــاق المرحلي الموقع في 
فيينــا فــي نوفمبر 2013 بيــن طهران 
ومجموعة 1+5 المعنية بمعالجة الملف 
اإليرانــي أظهر أّن طهران تقبل بصفقة 
عمادهــا تجميد جــزء مــن برنامجها 

العقوبات  النــووي مقابل رفع بعــض 
االقتصاديــة عنها، فكيف إذا كان هناك 
السياق كان  «عربون» سياســي. وهذا 
واضحاً، وإن لم يلتقط في حينه بعناية، 
في تصريحات لرئيســة الوفد األميركي 
المفــاوض ووكيلــة وزيــر الخارجيــة 
األميريــة ويندي شــيرمان قالت فيها: 
إّن «التنــازل في ملــف يقضي بمرونة 
في ملفــات أخرى»، وهو ما يومئ بما 
ال لبس فيه عن «تنازل» أميركي مقابل 
التنازل اإليراني، وبما أّن واشنطن هي 
التــي تبحث عــن االتفــاق فالمنطقي 
أن تقــّدم تعويضــاً مقبــوًال. إّمــا ثمن 

اقتصــادي (رفع العقوبات وفك تجميد 
األرصــدة) أو ثمن سياســي. ولّما كان 
الثمن االقتصادي ال يؤلم اإلسرائيليين، 
فالتخمينــات ال تجد أمامهــا إّال الثمن 
السياســي. وظهر هذا األلم واضحاً في 
تحــركات نتانياهو األســبوع الماضي، 
والتي وصلت حد شــن حرب سياسية 
وإعالمية ضد رئيس الواليات المتحدة.
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اطلع نائب رئيــس الوزراء وزير الداخلية 
الكويتي الشــيخ محمــد الخالد على آخر 
مســتجدات برامج تأهيل ســجناء تنظيم 
«أســود الجزيــرة»، في اجتمــاع بمكتبه 
استضاف خالله أعضاء لجنة تأهيل أصحاب 
الفكــر المتطرف فــي الســجن المركزي 
والمكون من النائب عبدالرحمن الجيران، 
إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريب 

وأكاديميين مختصين ورجال دين.
وقال الخالد، إن «أمير الكويت الشــيخ 
صباح األحمــد حريــص كل الحرص على 
شــباب الوطــن وتحصينهم مــن األفكار 
المتطرفة ألنهم أمل المســتقبل»، مشيراً 

إلى أن ذلك يتأتى من خالل اجتذابهم نحو 
األفكار الوسطية والمبادئ السمحة لديننا 
الحنيــف عبــر برامج ثقافيــة واجتماعية 

وترويحية.
وأضاف أن «أمير الكويت مهتم في هذا 
الشأن أيضاً باإلفراج عن المعتقل الكويتي 
فــي غوانتانامو من خالل الجهود المكثفة 
واالتصاالت المســتمرة التــي يجريها في 

هذا االتجاه على المستوى الدولي».
ولفــت الخالــد إلــى «أهميــة تأمين 
اســتراتيجية للتأهيل تكــون متناغمة مع 
هــذه اللجنة حمايــة ألبنائنا مــن الفكر 
المتطرف، مع ضرورة تفعيل التعاون مع 
األجهــزة في الدول الشــقيقة والصديقة 
التــي لهــا تجــارب مماثلــة فــي مجال 

التأهيل».
وشدد على ضرورة أال ينحصر البرنامج 
داخل أســوار المؤسســات اإلصالحية بل 
العمل على تأسيس مركز متخصص يعمل 
على محاربة الفكر المتطرف على مستوى 

المجتمع بأسره.
من جانبه، أعرب رئيــس اللجنة اللواء 
خالــد الديين وأعضاء اللجنــة عن عميق 
شــكرهم وامتنانهم لدعم وزير الداخلية 
لعمــل اللجنــة وتوفيــر كل اإلمكانيــات 

لتحقيق األهداف المنشودة.
وفــي تصريح لـ «البيــان»، قال النائب 
عبدالرحمن الجيران إن االجتماع عقد بناء 
على رغبة الوزير الخالد، حيث «اســتمعنا 
إلــى توجيهاتــه، وتبين أنه علــى إحاطة 

شــاملة باإلرهاب وتنوع صوره ووجوهه، 
وكيفيــة إدارتــه دولياً، وآخــر ما توصل 
إليــه الغرب فــي معاناته مــن اإلرهاب، 
الســيما أنه بــدأ يهــدد مجتمعاتهم بعد 
اتساع دائرته بعد أن كانت محصورة قبل 

50 عاماً في دائرة معينة».
وأضــاف أن «حلقــات اإلرهــاب اآلن 
باتــت متصلة بعضها ببعــض، انطالقاً من 

المجموعات اإلرهابية».
وقال الجيران إن «الوزير الخالد استمع 
من الحضور، خصوصاً مــن القائمين على 
برنامج تأهيل أســود الجزيــرة، وأرى أنه 
من المبشــرات أننا لمسنا عن كثب مدى 
تغير مفاهيم نزالء ســجن اسود الجزيرة، 
واعترافهــم بأنهــم كانــوا ضحايــا تغرير 

إعالمي ونــزوة عابرة وحماس طائش في 
فترة شبابهم، بوصفهم مضى على سجنهم 

قرابة العشرين عاماً».
وأضــاف أنــه تــم اســتعراض وضــع 
اســتراتيجية عامة لبرامج تأهيل السجناء، 
وتم تداول االستراتيجية التي تم تقديمها 
مــن وزير العــدل واألوقــاف إلى مجلس 

األمة، والمتضمنة معالم منهج الوسطية.
وكشــف الجيــران أنه بصــدد التعديل 
على قانون بشأن العناية الالحقة، وقانون 
المســاعدات فــي وزارة الشــؤون فيمــا 
يتعلــق بالمفــرج عنهم، خاصــة من أبناء 
هــذا التنظيم حتى يخضع الرعاية الدولية 
وعنايتها وتأميــن العيش الكريم لهم عبر 

مزايا مالية يحصلون عليها.

أفادت تقاريــر صحافية في جنــوب أفريقيا 
أن عناصــر جماعة «بوكو حرام» المتشــددة 
في نيجيريا قتلوا 94 شــخصاً، بعد أن رفضوا 

االنضمام إلى صفوفها. 
وذكرت صحيفــة «فانجارد»، التي تصدر في 
جنــوب أفريقيا أن أعمــال القتل وقعت في 
قرية نجابا بشمال شرقي نيجيريا، مشيرة أن 
الجماعــة اإلرهابية قتلت 74رجًال و20 طفًال 

رفضوا االنضمام إلى صفوفها.
علــى صعيد آخر، التقى مســؤولون كبار من 
الحكومة النيجيرية خلــف أبواب مغلقة مع 
أهل وأقارب أكثر من 200 تلميذة، اختطفن 

العام الماضي على يد «بوكو حرام».

وقــال عوالي رشــيد أحــد المســؤولين في 
االجتماع، إنهم قدمــوا إيجازاً حول ما تقوم 
بــه الحكومة لتأميــن اإلفراج عــن الفتيات، 
الالتي أمضين أكثر من 300 يوم في األســر، 
منذ اختطافهن من قرية شــيبوك في شــمال 

شرقي البالد.
وأثناء انعقاد االجتماع، قال الرئيس جودالك 
جوناثان عبر التلفزيون النيجيري: إن الفتيات 

ال تزلن على قيد الحياة.
وأضاف جوناثــان: «الجيد في األمر أنهن لم 
يقتلن» موضحاً أن «اعتقاده يقوم على أساس 
أن بوكــو حــرام عندما تقتل تســجل عملية 

القتل في شريط فيديو إلذاعته».

ورجــح جوناثــان أن «بوكــو حــرام تحتجز 
الفتيات الســتخدامهن دروعاً بشــرية، وهو 
ما يفســر الســبب في عدم شن قوات األمن 
نســتطيع  وقال:«لن  لتحريرهــن»،  بهجــوم 

التحرك بالمدفعية وتطهير المكان».
وأشار جوناثان إلى أن قوات األمن النيجيرية 
لديهــا حاليــاً ما يصل إلى 65 فــي المئة من 
احتياجاتها. وكانت «بوكــو حرام» اختطفت 
الفتيــات من مقــر إقامتهن التابع لمدرســة 
ثانوية حكومية في تشيبوك بوالية بورنو في 
14 أبريل الماضي. وقتلت جماعة بوكو حرام 
أكثر من 13 ألف شخص في نيجيريا، منذ عام 
2009.    جوهانسبرج، أبوجا- الوكاالت 

أعلن أمس فــي األردن رســمياً أن جماعة 
اإلخــوان التــي يقودها المراقــب العام د. 
همام سعيد باتت غير قانونية، لكن اإلعالن 
جاء على لســان عبد المجيد الذنيبات الذي 
طلــب ترخيصاً جديداً من الحكومة فمنحته 
الحكومــة الترخيــص ليكــون مراقبــاً عاماً 

جديداً.
وقدم الذنيبات في المؤتمر الصحافي الذي 
عقده أمس نفســه مراقباً عاماً لتنظيمه كما 
وضع شرف القضاة نائباً له وقال: «الجماعة 

اآلن أصبحت قانونية».
وتعهد الذنيبات بأن جماعته ســوف تنتهج 
منهجــاً علنيــاً بعيداً عــن الســرية. وقال: 

«الجماعــة فتحت بــاب العضوية»، نافياً ان 
«يكون يســتقوي بالدولة واألجهزة األمنية 

على الجماعة األم».
المصرية  الجماعة  وأضاف عندما «أصبحت 
إرهابيــة فالفرع يتبع األصــل لكن ما دمنا 

انفصلنا ورخصنا فلم نعد كذلك».
وقــال: «الجماعــة األم اآلن غيــر قانونيــة 
منحلــة.. واإلخوان اآلن حكماً غير قانونيين 

ومنحلون».
وأضــاف: «لم نرخص كجمعيــة بل صوبنا» 
مشــيراً إلى ان «كالم رئيس الوزراء عبدالله 
النســور واضح بأنه ان كان لإلخوان مشكلة 

فليذهبوا إلى القضاء».

ورداً علــى ان الحكومــة لم تلــغ الجماعة 
األصلية وان المفصولين مرخصون كجمعية 
فقــط قــال نائــب المراقــب العام شــرف 
القضاة: «ترخيصنا الذي تم جاء وفق النظام 
الــذي قدمناه وفيه اســم المراقــب العام، 
واآلن حصلنا علــى ترخيص وجميع اخواننا 
مرحب بهم لينضموا إلى ترخيصنا الجديد».
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انهــارت المحادثــات إلنهاء الصــراع الدائر 
منذ 15 شــهراً في جنوب الســودان، حيث 
لم يلتــزم رئيس البالد ســلفا كيــر وزعيم 
المتمردين رياك مشار بموعد نهائي فرضه 

الوسطاء الدوليون للتوصل التفاق.
وأعلــن رئيس الحكومــة اإلثيوبي هيلي 
مريم ديســيلين أن األطراف المتنازعة في 
جنوب الســودان فشــلت في التوصل إلى 

اتفاق ينهي نزاعاً مستمراً منذ 15 شهراً.
وجاء في بيان أن رئيس جنوب السودان 
ســلفا كير وزعيم التمرد رياك مشــار فشال 
في االلتزام بالمهلــة المحددة للتوصل إلى 
اتفاق ســالم عنــد منتصف ليــل الخميس. 
وأضــاف أن «محادثــات إضافيــة جرت لم 

ينتج عنها أي خرق مهم».
وقــال ديســيلين في البيــان الصادر عن 
الهيئة الحكومية للتنمية في شــرق إفريقيا 
«إيغاد» إن هذا «غير مقبول على الصعيدين 

األخالقي والسياسي».
وفــي البيان الموجه إلى شــعب جنوب 
الســودان، نقــل ديســيلين انتقــاد «إيغاد 
لكل من كير ومشــار». وقال إن «اســتمرار 
حرب فظيعة بهذا الشكل ال يأخذ باالعتبار 
مصالحكم، أنتم الشــعب. إن ما يحصل هو 
تنازل عن المهمة المقدسة للقادة تجاهكم، 
أنتم شــعبهم وهي: بسط السالم، االزدهار 

واالستقرار».
وتابع: «طلبت منهم أن يتحلوا بالشجاعة 
في تقديــم التنــازالت والبدائــل بدًال من 
االكتفــاء بتكرار المواقف الســابقة. وانضم 
إلى تلك الدعوة قــادة اقليميون ودوليون. 

ولألســف، وكمــا ُيظهــر تخطــي المهلــة 
المحددة، فإن دعواتنا لم تلق أي اهتمام».

واعترف ديسيلين بفشل وساطة «إيغاد»، 
وقال إنه يجب «إعادة إنعاش عملية السالم 
وإصالحها». ووعد بأن الهيئة، وبالتعاون مع 
دول إفريقيــة وقوى دولية، «ســتنفذ خطة 
مشــتركة وتضع حًال معقوًال ومنطقياً إلنهاء 

األزمة في جنوب السودان».
وأردف قائًال: «سنساعد األطراف المعنية 
للتوصــل إلى التنــازالت التي منعتهم حتى 
اآلن مــن االتفــاق. سنســتخدم كل نفوذنا 

إلــى الدعوات  إلقنــاع المتعنتين»، ملمحاً 
العقوبات  المزيد مــن  المتصاعدة لفــرض 

فضًال عن الحظر على األسلحة.
واندلعت المعارك في جنوب الســودان 
في ديســمبر العام 2013 بعدمــا اتهم كير 
نائبه الســابق رياك مشار بمحاولة االنقالب 

على السلطة.
وأســفر النزاع عن مقتل عشرات اآلالف 
فضــًال عن نــزوح 1,5 مليون شــخص، فيما 
يعاني 2,5 مليون من وضع إنساني صعب.

ولم تشــهد المفاوضــات التي بدأت في 

ينايــر من العــام الماضي حتى اآلن ســوى 
القليــل من التقــدم. ويــرى المراقبون أن 
المتحاربيــن ال يزالــون يفضلــون الخيــار 
العســكري ويشــككون في صدقية بعضهم 

من أجل إيجاد حل سلمي.
وتجاهــل المتحاربــون عــدة مهــل في 
الســابق رغــم تهديــدات «إيغــاد» بفرض 
عقوبات، وتم التوقيع منذ عام على سلسلة 
من اتفاقــات لوقف إطــالق النار تعرضت 
لالنتهاك في الســاعات التي تلــت التوقيع 

عليها.

أعلنــت وزيــرة خارجيــة االتحــاد األوروبي 
فيديريكا موغيريني أمــس  أن «اتفاقاً جيداً» 
بشــأن برنامج إيران النووي بات «في متناول 
اليــد»، في الوقت الــذي يتعين أن تنتهي فيه 
المفاوضات حول هذا الملف قبل نهاية مارس 
الجاري.. بينما يســود تفاؤل حذر لدى فرنسا 
ترجمتــه في تصريحات وزير خارجيتها لوران 
فابيــوس أنه الذي قــال إنه «ال يــزال يتعين 
إحــراز تقدم قبل التوصل إلى اتفاق مع إيران 
حول برنامجها النووي عشــية اجتماع للقوى 
الكبرى فــي باريس». وأكدت موغيريني أمام 
برلمانيين أوروبييــن مجتمعين في ريغا قبل 

اجتماع غير رســمي لــوزراء خارجية االتحاد 
أن  التفيا:«أعتقــد  عاصمــة  فــي  األوروبــي 
اتفاقاً جيداً بــات في متناول اليد». وأضافت: 
«لــن يكــون هناك اتفــاق إن لم يكــن جيداً 
وهذه رســالة علينا أن نوجههــا إلى أصدقائنا 

وشركائنا».
بالمقابــل، قــال وزير الخارجية الفرنســي 
لــوران فابيــوس إنــه ال يزال يتعيــن «إحراز 
تقدم» قبل التوصل إلى اتفاق مع إيران حول 
برنامجها النووي عشية اجتماع للقوى الكبرى 
في باريــس. وقال فابيوس للصحافة في ريغا: 
«هنــاك تقدم يجب أن يتحقــق لجهة الحجم 
والمدة ومســتوى مراقبة التعهــدات المزمع 

قطعها» من جانب إيران.

تبنى مجلس األمن، أمس، قراراً يدين استخدام 
غاز الكلور كسالح كيميائي في النزاع السوري 

من دون توجيه أصابع االتهام ألي طرف.
وصادق 14 عضواً بينهم روسيا على القرار 

في حين امتنعت فنزويال عن التصويت.
وكان ســفير فرنســا لدى األمــم المتحدة 
ورئيس مجلس األمن للشهر الجاري، فرانسوا 
ديالتــر قــال فــي وقت ســابق إنــه يأمل أن 
يتــم تبني القرار باإلجماع ألهمية المشــروع 
وإيجابياته. ويقول مشــروع القرار إنه «يدين 

بأشد العبارات أي استخدام ألي مواد كيماوية 
ســامة مثل الكلور كســالح في سوريا»، دون 
أن يلقي بالمســؤولية في هجمات سابقة في 

سوريا على طرف معين.
وكانــت منظمة حظر األســلحة الكيميائية 
عثــرت على أدلة تؤكد اســتخدام غاز الكلور 

«بشكل منظم ومتكرر» كسالح في سوريا.
ووافقت سوريا في 2013 على تدمير كامل 
برنامجها لألســلحة الكيميائية بمقتضى اتفاق 
توســطت فيه الواليات المتحدة وروسيا بعد 
مقتل مئات األشخاص في هجوم بغاز السارين 

على مشارف العاصمة السورية دمشق.

فــي مواجهة االنتقادات الســتخدامها بريدها 
اإللكترونــي الشــخصي حصرا عندمــا كانت 
وزيــرة للخارجيــة، ردت وزيــرة الخارجيــة 
األميركيــة الســابقة هيــالري كلينتــون على 
مطالب الجمهوريين بتأكيد أنها تريد الكشف 

علنا عن محتوى رسائلها.
انتقــادات  لحملــة  كلينتــون  وتعرضــت 
على خلفية اســتخدامها لبريدهــا اإللكتروني 
الشــخصي حين كانت وزيــرة للخارجية بين 

العامين 2009 و2013. 
وكتبــت كلينتون في تغريــدة على موقع 
«تويتــر»: «أريــد أن يطلــع الشــعب علــى 
رســائلي.. طلبت من وزارة الخارجية نشرها. 
وقالوا لــي في الــوزارة إنهم ســيراجعونهم 

للنشر في أقرب وقت ممكن».  
وقــد تنتهي تلك المعلومــات بفتح تحقيق 
قانونــي، حيث تتوالــى االتهامــات بأن ذلك 
يشــكل مخالفــة للقانــون الــذي ينــص على 
االحتفاظ بمراسالت الشخصيات الرسمية في 
األرشيف. وأثارت القضية أسئلة حول الدافع 
الــذي حــال دون اســتخدام كلينتــون للبريد 
اإللكتروني الحكومي، ما جعل رســائلها جزءا 

من الســجالت العامة وجعلها موضع شــكوك 
وهــي المرشــحة المحتملة لخوض الســباق 
الرئاســي العــام المقبــل. من جهتهــا، قالت 
مســاعدة الناطقة باســم الخارجية األميركية 
ماري هارف إن الوزارة ســتراجع طلب النشر 
«عبر استخدام العملية العادية التي تدير ملف 

نشر من هذا النوع».

وتابعــت: «سنباشــر العمــل بالمراجعــة في 
اقــرب وقت ممكن، وبســبب الحجــم الكبير 

للملف، فإن المراجعة ســتحتاج بعض الوقت 
إلنجازها». 

وفي وقت سابق صرح رئيس لجنة التحقيق 
في الهجوم الذي استهدف القنصلية األميركية 
فــي بنغازي في 2012 النائب الجمهوري تري 
غاودي للصحافيين أنه ســيلجأ إلى «الوســائل 
القانونية للحصول على الرسائل اإللكترونية».

ثم أعلنــت اللجنة أنها أصــدرت مذكرات 
إحضــار «لكافــة رســائل كلينتــون المتعلقة 

بليبيا».
وقــال الناطق باســم اللجنة جمــال واري 
في بيان إن اللجنة أرســلت أيضا رســائل إلى 
شركات اإلنترنت تطلب منها حماية الملفات 

المطلوبة.
وكان غاودي أكد انه «سوف نحصل عليها.. 
علينــا أن نذهب إلى المصــدر، إلى كلينتون 

ذاتها».
وخالل اربع ســنوات في الخارجية لم يكن 
لدى كلينتــون عنوان إلكتروني تابع للحكومة 
الفدراليــة، ولــم يتخذ مســاعدوها إجراءات 
لحفــظ رســائلها اإللكترونية الشــخصية على 
خوادم وزارة الخارجية، وفق ما نقلت صحيفة 
«نيويورك تايمز»، أول من نشــر التقرير حول 

رسائل كلينتون.
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اختارت «شــومارت» المغنية اللبنانية مايا دياب، مؤخراً، لتكون ســفيرة تشــكيلتها لربيع وصيف 
2015، نظــراً لتميز إطالالتها، وقد أثبتت مايا دياب أنها شــمس األناقة، الســيما وإنها تعد عالمة 
فارقة في عالم الموضة، وقد نالت العديد من الجوائز على مساهماتها في عالم الجمال، فضًال عن 
د األنوثة والسحر والتألق. إنها تعكس منذ اعتالئها سلم الشهرة، نموذج المرأة الجريئة التي تجسِّ

غرفة النوم هي المكان المفضل لدى كل شــخص لينعم بالراحة، لذا يجب 
التعامل مع كل جزء فيها بما يمنح الشــعور بالراحة، هذا ما قاله ساشــين 
منــدوا الرئيس التنفيذي لـ«اليف ســتايل»، وأضاف فــي حديثه لـ«البيان» 
يأتــي هــذا من خالل اتبــاع أنماط متباينة فــي التصميم وقطــع الديكور 

المنفصلة، أو استخدام األلوان الهادئة 
مثل األلوان المائلــة لألزرق واألبيض 
واألخضر، بحيث تكون هي المسيطرة 

على األجواء داخل الغرفة.

ضمن فعاليات بينالي الشــارقة، الذي استطاع أن يشكل جسراً 
ثقافياً بين الفنانين والمؤسســات الفنية على المستوى المحلي 
واإلقليمــي والدولي، فــي عمله «ماء الورد الدمشــقي» يقدم 
ريركريــت تيــر افانيجا، في بيــوت الخطاطيــن حديقة للورد 
الدمشقية، تحمل ذات العبق، وفيها فسحة على جدرانها أبيات 
مخطوطة عن البنفســج الدمشــقي. وفي ساحة الحديقة تقدم 

وصفات شرقية تصنع من ماء الورد الدمشقي.
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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن 
راشــد آل مكتوم ولي عهد دبي، انطلقت، أول 
من أمس، النســخة العاشرة من بطولة «فزاع» 
للغوص الحر «الحياري»، التي ينظمها ويشرف 
عليها مركز حمــدان بن محمد إلحياء التراث، 
ويستضيفها مجمع حمدان بن محمد الرياضي 
على طريق اإلمارات، حيث شارك في البطولة 
عدد كبير مــن الغواصيــن العالميين أصحاب 
األرقام القياسية، إضافة إلى غواصين محترفين 
من داخل الدولــة وخارجها، وخاصة من دول 
مجلس التعــاون، وغواصين مــن الدولة، كما 
تمت اإلشــادة بالرقم القياســي الجديد، الذي 
حققه البطل العالمي برانكو بترافيتش، مشيراً 
إلى أن هذا الرقم يســجل للمــرة األولى منذ 
10 ســنوات، أي منــذ انطــالق البطولة، التي 
تعتبر من أكبر البطوالت التراثية على مستوى 
العالم. حضر انطالق البطولة عبد الله حمدان 
بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن 
محمد إلحيــاء التراث، وحمد الرحومي رئيس 
اللجنة المنظمة للبطولة، ومحمد عبد الله بن 
دلموك رئيس الدعــم التقني والتطوير بمركز 
حمدان بــن محمد إلحياء التــراث، كما حضر 
االنطالقة حشد كبير من الجمهور المحب لهذه 

الرياضة الشعبية القديمة.

شهد اليوم األول من البطولة منافسات قوية 
بين المشــاركين، ســواء في فئة المحترفين 
األجانب أو المشــاركين من أبناء الدولة من 
الناشئين أو الكبار وأيضاً من المشاركين من 
أبنــاء دول مجلس التعــاون الخليجي، حيث 
تم تســجيل أكبر رقم قياســي على مستوى 
البطولة، منذ انطالقها قبل عشــر سنوات أو 
علــى مســتوى العالم وهــو 10 دقائق و28 
ثانيــة، وقد ســجله البطل العالمــي برانكو 

بترافيتــش مــن جمهوريــة صربيــا، وبهذه 
النتيجــة وضــع برانكــو باقي المشــتركين، 
وخاصة من المحترفين في وضع ال يحسدون 
عليه، وخاصة في مرحلة التصفيات األولية.

وأشــاد حمــد الرحومــي رئيــس اللجنة 
المنظمــة لبطولــة «فــزاع» للغــوص الحر 
«الحبــاري» بالرقم القياســي الجديد، الذي 
حققــه البطل العالمــي برانكــو بترافيتش، 
مشــيراً إلــى أن هــذا الرقم يســجل للمرة 
األولــى منذ عشــر ســنوات أي منذ انطالق 
البطولــة، التي تعتبــر من أكبــر البطوالت 

التراثية على مستوى العالم.
وقال الرحومي لـ«البيان»: شهدت بطولة 
هذا العام زيادة كبيرة في أعداد المشاركين 
في جميع الفئات الثــالث وهي المحترفين 
وأبنــاء الدولــة ودولــة مجلــس التعــاون 
الخليجي وفئة الناشــين، حيث تشــارك في 
بطولة هذا العام للمرة األولى وجوه جديدة 
من المواطنين، ونتوقع أن المنافسة ستكون 
قوية، وتســجيل أرقام جديــدة وخاصة أنه 
كانــت هناك تدريبات لمدة 3 أيام ســبقت 

أيــام البطولة قام بها البطل العالمي برانكو، 
وشارك فيها عدد كبير من المواطنين.

المنظمــة: هناك  اللجنــة  وأضــاف رئيــس 
مشــاركات كبيرة أيضــاً من خــارج الدولة 
وأبطــال حضــروا خصيصــاً للمشــاركة في 

البطولــة، التــي تعتبــر األغلــى عالميــاً، ما 
أدى إلــى تميز البطولة في تســجيل األرقام 
القياســية الجديدة وهذا ليس سهًال، مشيداً 
بإقامــة البطولة في مجمع حمدان الرياضي، 
الذي يعتبــر من المعالــم الرياضية الكبيرة 
عالميــاً، حيث يوفر المجمــع مناخاً متناغماً 
مع البطولة ويحافظ على المشــاركين بعيداً 
عن المشــكالت التي كنا نواجهها في البحر. 
وقد أســفرت التصفيات األولية من البطولة 
علــى تأهــل 30 مشــاركاً يتنافســون على 
جوائز البطولة، التــي خصصها مركز حمدان 
بن محمــد إلحياء التراث، حيــث تأهل 10 
مشــاركين من فئة المحترفين، و10 من فئة 
أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، 
و10 من فئة الناشــئين. وعن جوائز البطولة، 
قــال حمد الرحومي رئيــس اللجنة المنظمة 
للبطولــة: تم تخصيــص 3 ســيارات فارهة 
للفائزين الثالثة األوائل في فئتي المحترفين 
التعــاون  مجلــس  ودول  الدولــة  وأبنــاء 
الخليجي، حيث سيحصل الفائز األول من كل 

فئة على سيارة رنج روفر.

بدأ األطباء بمستشــفى ســان فرانسيســكو 
أمس، سلســلة نــادرة من عمليــات زراعة 
الكلى وصلت إلى 6 جراحات يتبرع خاللها 
ستة أشخاص على قيد الحياة لستة آخرين، 
وهــذه الجراحات التي تتضمن 12 شــخصاً 
هــي أضخم عملية لزراعة الكلى يشــهدها 
مركــز كاليفورنيــا لزراعــة األعضــاء خالل 
تاريخه الذي يمتد 44 عاماً. وقال دين فراير 
المتحدث باســم المركز الطبى (كاليفورنيا 
باسيفيك) إن سلسلة العمليات تستمر حتى 
اليوم، واستهلتها امرأة وصفت بأنها متبرعة 
محبــة للغيــر ال تمت بأي صلــة قرابة ألي 

ممن سيتلقون الكلى.
وقال مسؤولو المستشفى إن سلسلة التبرع 
بــدأت عندما عرضت زولي بروســارد (55 
عامــاً) مــن ســكرامنتو -التي توفــي ابنها 
وزوجها بالســرطان- التبرع بكليتها لصديق 
قرر فــي نهاية المطاف االســتعانة بمتبرع 
آخر. إال أن بروســارد أصــرت على التبرع 
بكليتهــا حتــى لو كان شــخصاً غريبــاً عنها 
وبــدأت بالفعــل اإلجــراءات الطبية لنقل 
الكلية إلى رجل من بينيشــيا في كاليفورنيا 
 األمــر الــذي أطلــق سلســلة مــن التبرع 
بالكلى.            سان فرانسيسكو - رويترز

قال علماء بريطانيــون وصينيون إنهم ابتكروا 
نوعاً جديداً من الطالء يمكن استخدامه لدهان 
الزجاج والمالبس والــورق والصلب للحصول 
على أســطح مرنة يمكــن تنظيفهــا وإعادتها 
لوضعهــا األصلي بســهولة حتى بعــد تعرضها 
للخــدش أو التلــف. وقال العلمــاء في بحث 
وردت نتائجه في دورية «ســاينس» إن الطالء 
-المكــون من جزيئات النانو الفائقة الدقة من 
ثانــي أكســيد التيتانيوم- طــارد للماء بدرجة 
كبيــرة، لكنــه بخالف أنــواع الطــالء األخرى 

المقاومــة للمــاء يبقــى رونقه حتــى بعد أن 
يبلى أو يتعرض للزيوت. ونظراً لكونه ال يبلى 
بسهولة يمكن اســتخدامه لطائفة متنوعة من 
التطبيقات، بدءاً من المالبس وحتى السيارات. 
  وقالــت كليــر كارمالت أســتاذة الكيمياء غير 
العضويــة بكلية لندن الجامعية التي شــاركت 
فــي اإلشــراف على هــذا البحــث «أكبر تحد 
لألســطح التي يمكن تنظيفهــا ذاتياً هو إيجاد 
طريقة لجعلها صلبة بدرجة تجعلها تصمد أمام 
التلف اليومي».            لندن - رويترز

قــال باحثون، أول من أمس، إن علماء الفلك 
رصدوا نجماً يهــوي مبتعداً عن مجرة درب 
التبانة بســرعة خارقة، بعــد أن أطاحه نجم 
آخــر أكبر حجمــاً، إثر انفجــاره. وقال عالم 
الفلك ستيفن جاير، الذي يعمل لدى المرصد 
األوروبــي الجنوبــي ومقــره ألمانيــا، الذي 
يشــرف على ثالثة تلسكوبات في تشيلي إن 
النجم- واسمه «يو اس 708»- ينطلق بسرعة 
1200 كيلومتر في الثانية وهي سرعة تكفي 
كــي يغادر المجرة في نحــو 25 مليون عام. 
وقال يوجين ماينر عالم الفلك بجامعة هاواي 
«بمثل هذه السرعة يمكنك السفر من األرض 
إلــى القمر في خمس دقائــق». والنجم «يو 
اس 708» ليــس األول ،الــذي يرصده علماء 
الفلك، وهو يسير بسرعة تكفي لخروجه من 
المجرة، لكنه األول حتى اآلن الذي يبدو أنه 
انطلق مبتعداً، بســبب انفجــار نجم متجدد 
أعظم «سوبرنوفا». وقال تقرير العلماء الذي 
ورد بدوريــة «ســاينس» هذا األســبوع، إن 
20 نجماً اكتشــفت حتــى اآلن، وهي تنطلق 
مبتعدة عن المجرة ربما تكون قد اكتســبت 
قوة الدفع، بســبب اقترابهــا أكثر من الالزم 
من ثقب أســود هائل يقبــع في قلب مجرة 
درب التبانــة. وقبــل أن ينطلــق بعيداً عن 
المجرة كان النجم «يو اس 708» مجرد نجم 
عمــالق بارد، لكنه فقد جميع ما لديه تقريباً 
 من غــاز الهيدروجين، بســبب مروره قرب 
نجم آخر.                  كيب كنافيرا- رويترز



لــم تعــد دبــي المــكان المثالــي لإلقامــة 
والســياحة واالســتثمار فقط، بــل إنها أيضاً 
البيئــة النموذجيــة لالرتقــاء بــكل أشــكال 
الفنون وتحفيــز أهل الفن وتطوير مهاراتهم 
واالنطــالق بهــم نحــو آفاق عالميــة، حيث 
الالمحدود،  والنجــاح  الحقيقــي  االحتــراف 
ورغم اســتقطابها ألســماء المعة ال تنقصها 
الشــهرة إطالقاً، في كل األنشــطة واألحداث 
الفنيــة المهمة التــي تنظمهــا، إال أن هناك 
دائماً ما تضيفه بسالســة وتفرد إلى مســيرة 
الفنانين، األمــر الذي يحفزهم على االفتخار 
واالعتزاز بالمساهمة بإنجاح الفعاليات على 
أرضها، وهذا هو حال كيرت وينر وتريســي 
لي ســتم وغيرهما من الفنانين المشــاركين 
في «دبي كانفــس»، الذين أكدوا أن اإلبداع 
كان حليــف المهرجــان في نســخته األولى، 
نظراً لجمعه بين الفن والموسيقى والعروض 

الرياضية ذات الشهرة والشعبية. 

وقــد تكاملت العناصر الفنيــة المختلفة في 
المهرجان لتبرز في كل لمحة وتفصيلة مفهوم 

اإلبــداع، إذ يتابــع الزوار ضمــن الفعاليات 
المصاحبة رسم األعمال الفنية ثالثية األبعاد 
على أنغام الموســيقى، التي تعزفها مجموعة 
مــن الفنانيــن المتميزين، ليمتــزج الصوت 
بالصــورة مكونين بعداً إبداعياً جديداً يضاف 
إلــى تفّرد الحــدث الذي يحل ضيفــاً للمرة 

األولى على دبي والمنطقة.

ويســتمع الحضور لمقطوعات موسيقية 
بديعة يقدمها عازفو الساكسفون، والجيتار، 
والهارمونيــكا، كما يتجــدد موعد الجمهور 
يومياً مع عرض مميز يقدمه «قارعو طبول 
األلــوان»، وهو عرض فني التــي ينثر فيها 
األلــوان على مجموعــة من الطبــول التي 
تتناثر ألوانها بمجرد الطرق عليها، تماشــياً 

مع ما حولها من رسومات وألوان.

ومــن الفعاليات التي أقيمــت على هامش 
الحــدث، وكان لها دور فعال في إرضاء كل 
أفراد األســرة، ركن خاص لتدريب األطفال 
على الرســم، بحيث يســهم في غرس روح 

اإلبداع فــي نفوس النشء وصقل مواهبهم، 
وتنمية حســهم الفني، من خــالل تعليمهم 
مبادئ الرســم، وإشــراكهم فــي الفعاليات 
الفنية والترفيهية التي تسهم في غرس روح 
اإلبــداع في نفوســهم، عــالوة على منحهم 
وقتــا من للمتعة والترفيه بأســلوب محبب 
إلــى قلوبهم، ال ســيما وإن منطقة األطفال 
توفر كل األدوات الالزمة للرسم، إضافة إلى 
مشــرفين من الفانين المحليين لمســاعدة 
األطفال وتبســيط القواعد الفنية بأســلوب 

سهل يفهمه الصغار. 

 وليس هذا وحسب، بل حظي جمهور «دبي 
كانفس» بفعاليات مبهرة ذات طابع رياضي 
قدمتها فرقة «ثري َرن» العالمية، المتخصصة 
في تقديم نمط استعراضي ُمبتكر يجمع بين 
الرياضة واألكروبات والحركات استعراضية، 
الذي انتشر بصورة ملحوظة خالل السنوات 
القليلة الماضية الســيما فــي الغرب، حيث 
يقــدم الفريق رياضة العدو في قالب جديد 
يتضمن تخطي الحواجز المتنوعة األشــكال 
واألحجام والقفز بين العوائق المرتفعة عن 
األرض، من خالل حــركات هوائية يقومون 
بهــا بطريقــة فنية ُتمتع الجمهور بأســلوب 

فريد، حيث تتماشــى فكرة هذا االستعراض 
مــع مضمون المهرجــان القائم على مفهوم 
اإلبــداع واالبتــكار مــع إضفاء أجــواء من 
البهجــة على الحدث. ويعــد الفريق واحداً 
من أشــهر الفرق اإلنجليزية المتخصصة في 
الفن االستعراضي المعروف بوصف «العدو 
الحــر»، إذ حصــل الفريق علــى عدة جوائز 
عالمية تقديراً إلبداعه في هذا الشــكل من 

العروض.

وحرصــت اللجنــة المنظمة علــى توظيف 
كل  توفيــر  بهــدف  الحديثــة،  التقنيــات 
المعلومات التي من شــأنها مساعدة الزوار 
على تحديد أوقات ومواقع الفعاليات ضمن 
المهرجان، وذلك من خالل تثبيت شاشــات 
تفاعليــة في مناطــق مختلف مــن منطقة 
المهرجان فــي «ذا بييتش» مزودة بخرائط 
إلكترونية للمكان، ويســتطيع الزائر بكبسة 
زر على أي من تلك الشاشات معرفة أماكن 
إقامــة العروض والفعاليــات، والتعرف إلى 
الفنانيــن المشــاركين، ومعرفــة معلومات 
مفصلة عنهم، وكذلــك أماكن األعمال التي 
ســيقومون بتنفيذها أمام الجمهور، ومن ثم 

التوجه بسهولة إلى الموقع المنشود. 

إن تفــرد «دبي كانفس» والنجاح الســاحق 
الــذي حققــه، يعــود أيضــاً إلى الشــراكة 
المثمرة التي عقدها مــع المكتب الثقافي 
لحرم ســمو الشــيخ منصــور بــن زايد آل 
نهيان، نائــب رئيس مجلس الــوزراء وزير 
شــؤون الرئاســة، سمو الشــيخة منال بنت 
محمد بن راشــد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة 
دبي للمــرأة، الذي يهتم بدعــم المبدعين 
الشــباب والكوادر الفنيــة الصاعدة، ويركز 
دائماً على توفير الفرص التي تكفل االرتقاء 
بمهاراتهــم وصقل مواهبهــم الفنية، حيث 
جــاءت الشــراكة مع «براند دبــي» كإنجاز 

جديــد يترجــم المكتــب من خاللــه رؤية 
ســموها في هذا الخصــوص، بتوفير الدعم 
الالزم للفنانين اإلماراتيين الشباب، وتيسير 
ســبل تواصلهم مــع أهم وأبــرز المبدعين 
العالميين ما يمنحهم الفرصة االقتراب من 
أحدث االتجاهات الفنية واكتساب مهارات 
جديدة تساعدهم على إطالق مخزونهم من 

الطاقة اإلبداعية اإليجابية. 
ويشــكل التعاون مع «مــراس القابضة» 
سبباً مهماً لتفوق المهرجان، حيث نتج عنه 
إقامــة الفعالية في واحــد من أكثر األماكن 
الســياحية في دبي، وهو المجمع ذا بيتش 
فــي منطقة جي بــي آر، الــذي يعد نقطة 

جذب مهمة يرتادها يومياً آالف الزوار. 

فريق «براند دبي» التابع للمكتب اإلعالمي 
لحكومــة دبي، مــن خــالل الفعاليات كان 
يفكر ويخطط من أجل نشــر مالمح اإلبداع 
في ربــوع دبي وتأصيل قيمتــه في نفوس 
مجتمعهــا وتحويلهــا إلى متحــف مفتوح، 
انطالقــاً مــن أهميــة اإلبــداع كركيزة من 
الركائــز المهمة التي قامــت عليها النهضة 
الشــاملة لدولتنا الغالية، وأساس للمشاريع 
والمبــادرات النوعيــة التــي شــملتها تلك 
النهضــة ومنحــت بالدنا الريادة في شــتى 
القطاعــات الحياتية لتضع دولــة اإلمارات 
في مصاف الدول المستشــرفة للمســتقبل 
بعيــن اإلبداع واالبتكار. فريق «براند دبي» 

يعمــل لتحقيــق هدف واحــد وهو الهدف 
الذي دعا إليه صاحب الســمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم، نائــب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 
بتحويل دبــي إلى متحف مفتوح، يعبر عن 
المكنون اإلنساني وراء تجربة دبي التنموية 
التي جذبت أنظار العالم، خصوصاً أن الُبعد 
الثقافي للمدينة جزء ال يتجزأ من إنجازاتها 

الكبرى.

يعكــس «دبي كانفس» الصــورة الحضارية 
للمدينة ممزوجة بالطابع الثقافي اإلماراتي 
األصيــل ومالمح الحداثــة والمعاصرة التي 
تجعل من دبي مدينة عربية االنتماء عالمية 
الــروح، كما يهدف المهرجان إلى إكســاب 
المشــاركين معارف جديدة بأصول الرسم 
ذي البعد الثالــث الوهمي وأدواته وكيفية 
تنفيذه، باإلضافة إلــى تقريب أهم الفنون 
اإلبداعيــة المعاصــرة والكالســيكية إلــى 
المجتمع، وتحفيز األفراد على تبّني اإلبداع 

نهجاً للحياة.
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من األســباب التــي تبرز تميــز الحدث، 
تواجد نخبــة من ألمع نجوم الفن الثالثي 
األبعــاد وأبرزهم األميركــي كيرت وينر، 
رائد ومبتكر الرسم ثالثي األبعاد باألماكن 
العامــة، الذي أبهر العالم بقدرته الفريدة 
علــى ابتــكار صنف فني جديــد ومتميز، 
وقــّدم العديــد من الرســوم التي تحاكي 
الطبيعة، وتمتاز بالخداع البصري وتعطي 
اإلحساس بوجود ُعمق وهمّي (ُبعد ثالث) 
للصــورة الثنائيــة األبعــاد، باإلضافة إلى 
جولي كيرك، التي شــاركت مع فريق من 
الفنانين من مختلف أنحاء العالم برســم 

أكبــر لوحة خداع بصري فــي العالم، كما 
رســمت المئات من األعمــال الفنية في 
هونغ كونغ، وتايالند، والشــرق األوسط، 

وأميركا الالتينية وأوروبا. 
تواجــد ليون كير فــي المهرجان أثرى 
محتواه أيضاً، ال ســيما وأن أعماله تتسم 
بالتركيــز علــى الموضوعــات المعاصرة 
واستخدام خليط من التقنيات في تنفيذها 
وكذلك استعانته بمجموعة متنوعة وغنية 
من مواد الرســم.  وكان لسيزار باريديس 
باكــورا وكوبولكيدو لمســات مميزة في 
المهرجــان، خاصــة وإن األخيــر عرضت 
أعمالــه الحقا فــي جميع أنحــاء أوروبا 

وأميركا الشمالية.



ســلم خلــف أحمــد الحبتور رجــل األعمال 
رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، أمس، 
رجــل  األعمال والكاتب عبد الغفار حســين، 
جائزة خلــف الحبتور لالنجــاز، وذلك ضمن 
فعاليــات مهرجان طيران اإلمــارات لآلداب، 
بحضوراحمــد الجار الله رئيس تحرير جريدة 
السياســة الكويتيه، و د. رفيعة غباش اســتاذ 
علم النفس ومؤسس متحف المرأة، وايزابيل 
ابو الهــول الرئيس التنفيــذي وعضو مجلس 
امناء مؤسسة االمارات لالداب مدير مهرجان 

طيران اإلمارات لآلداب. 

الحبتــور افتتح الجلســة التفاعلية بكلمة ركز 
فيهــا على حقــوق اإلنســان، رد فيهــا على 
ادعاءات تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش 
التابعة لمنظمة األمم المتحدة، األخير والذي 
أســاءت فيه إلى اإلمارات باتهامها باإلســاءة 
لحقــوق االنســان، ليشــكل التقريــر صدمة 
للجميــع بالنظر الى ما تتمتــع به الدولة من 
ســجل قوي في مجال حقوق اإلنســان. وقال 
الحبتــور الذي كرمته القمة العربية األميركية 
للتجارة والتعاون والمجتمع  (C3)في اكتوبر 
الماضي بجائــزة «انجازات العمر»: «تســود 
نظــرة خاطئة خــارج اإلمارات، بــأن بالدي 
تحرم ســّكانها من التمتع بحقوق اإلنســان». 

وتابــع: «أصــدرت منظمــة هيومــن رايتس 
ووتــش التابعة لألمم المتحدة أخيراً تقريرها 
الســنوي. وقد أصبت بالصدمــة عند قراءته! 
يســتحيل أن تكون اإلمــارات هي المقصودة 
بالتقرير». ليرد الحبتور على بعض الخالصات 
األساســية التي وردت في التقرير، وتفنيدها 
بهدف دحضها، عبر تقسيمها إلى خمس نقاط، 
حاول الحبتور مــن خاللها «لفت االنتباه إلى 
المغالطات الــواردة في هذا التقرير المضلل 

إلى أقصى الحدود». 

في حديثه عن التقرير، استعرض الحبتور في 
النقطة األولــى التي تناولت قضية «االعتقال 
والتعذيــب والمحاكمة المنصفة»، حيث قال: 
«ذكر التقرير أن اإلمارات اعتقلت عام 2014 
أشــخاصاً تعتبر أنهم يشــّكلون تهديداً لألمن 
القومي، وانتقد القانــون الجديد الذي أقّرته 
اإلمــارات لمكافحة اإلرهاب»، ورد على ذلك 
بقولــه: «اإلمارات ال تعتــذر ولن تعتذر على 
اتخــاذ إجــراءات صارمة ضد كل مــن يهّدد 
أمنهــا القومي أو ســالمة مواطنيهــا والرعايا 
األجانــب المقيميــن فيها. وفي هــذا اإلطار، 
يبــدو أن األمم المتحدة تعتمــد االزدواجية 
في المعاييــر. فقد رأينا كيف رّدت الواليات 
المتحدة علــى هجمات 11 ســبتمبر. اعُتِقل 
آالف األميركيين المسلمين من دون السماح 
لهم بتوكيل محاميــن أو االتصال بعائالتهم»، 
وتابع: «لن تتوانــى اإلمارات أبداً عن حماية 
أبنائهــا مــن األشــخاص الذيــن ال يحترمون 
الحريــة والفرص وأنماط العيش الكريم التي 
للمواطنين اإلماراتيين والرعايا  تؤّمنها بالدي 
األجانب على السواء والتي ُيحَسدون عليها». 
وتســاءل الحبتور فــي األثناء عــن حقنا في 
حمايــة عائالتنــا، وقال: «أليس مــن حقنا أن 
نحمــي عائالتنــا ونعتقــل األشــخاص الذين 
يهــّددون أمننا وســالمتنا؟ انظــروا ماذا حّل 
بالبلــدان األخــرى التــي لــم تتــوخَّ الحيطة 
والحــذر! ال نريد أن يتعّرض أمننا وســالمتنا 
للتهديــد. ونريد أن نكــون على يقين من أن 
قادتنــا يحموننا من األذى. وإذا هّدد أحدهم 
أمننا، ال يجوز أن نسمح له بأن يسرح ويمرح 
في شوارعنا. فكل من يشــّكل تهديداً لبالدنا 

وأمننا، يجب التعامل معه بحزم شديد».

وتطــرق الحبتــور فــي كلمتــه إلــى «حرية 
التعبيــر وتكوين الجمعيات والتجّمع»، حيث 
قــال: «ورد فــي التقريــر إنه في أغســطس 
الماضــي، أصدرت اإلمــارات قانوناً لمكافحة 
اإلرهاب من شــأنه منح السلطات اإلماراتية 
صالحيــة مالحقــة المنتقديــن والمعارضين 
السياسيين ونشطاء حقوق اإلنسان السلميين 
بصفتهــم إرهابييــن»، ورد الحبتور على هذا 
االدعــاء بالقول: «انظروا مــاذا فعلت »حرية 
التجمــع« بليبيــا واليمــن ولبنــان والعراق 
وبلدان أخــرى في المنطقــة!». مضيفاً: «لن 
نســمح على اإلطــالق لعناصر مــن »الدولة 
اإلســالمية« (داعش) أو تنظيم »القاعدة« أو 
المجموعات المرتبطة بـ»اإلخوان المسلمين« 
أو أية ميليشــيات عدوة أخــرى، بأن يوّزعوا 
على شــبابنا فــي المتنزهات مناشــير بهدف 
تجنيدهــم. أما بالنســبة إلى حريــة التعبير، 
فنحن نتمّتع بامتياز ألننا قادرون على مقاربة 
قادتنا لمناقشــة شؤوننا، وهم منفتحون على 
الدوام لتقّبل النقد البّناء». مشــيراً في الوقت 
نفسه إلى ما فعلته حرية التعبير في الغرب، 
حيــث قــال: في لندن وســواها مــن المدن 
الكبرى في الغــرب، يملك اإلرهابيون مطلق 
الحرية لتوزيع المناشير في الشوارع. يجّندون 
األشخاص تحت أنظار السلطات. كيف ُيسَمح 
بذلك؟ هل هذا حق من حقوق اإلنســان؟ إذا 

كانوا يجّنــدون اإلرهابييــن ويدّربونهم على 
مرأى من المواطنين، فعلى الدنيا السالم«.

ورد الحبتــور علــى مــا أورده تقرير هيومن 
رايتش ووتش من إدعاء حول لجوء المحاكم 
قانــون قمعــي لمحاكمــة  إلــى  اإلماراتيــة 
منتقــدي الحكومــة، بالقــول: »كيــف لنا أن 
نجلــس مكتوفي األيــدي ونتفــّرج على من 
ينتقــدون حكومتنــا؟ انظروا إلى مــا يؤّمنه 
الســواء«.  قادتنا للمواطنين والمقيمين على 
وأردف: »يخّطط قادتنا دائماً للمستقبل، من 
أجل نمو بالدنا وشــعبها. وهذا يستحق الثناء 
ال االنتقــاد. لــم يمــِض  ســوى 43 عاماً على 
تأسيس اإلمارات، وانظروا ماذا حّققت. تتمتع 
بالدنــا ببنى تحتية وشــركات طيران وفنادق 
من الطراز العالمي وســواها من المنشــآت. 
وال ُتفــَرض ضرائــب على الســّكان. ال تأخذ 
حكومتنا المال من جيوبنا«. واكد الحبتور في 
هذا الســياق أنه يمكــن للمواطنين والرعايا 
األجانــب على حد ســواء أن يزدهــروا هنا. 
وأن يختــاروا العيــش والعمــل والتقاعد في 
اإلمارات. وتساءل الحبتور حول ذلك، بالقول: 
»لَم يفعلوا ذلك إذا كانت حقوقهم منتَهكة؟«.

مــن جهة أخــرى، تطرق الحبتــور إلى ما 
ذكره التقرير حول »منع الســلطات في يناير 
2014 دخول أحد أفراد طاقم هيومن رايتس 

ووتــش ووضعت اثنين آخريــن على القائمة 
الســوداء عنــد مغادرتهما البــالد في أعقاب 
نشــر التقرير العالمي لهيومن رايتس ووتش 
لعام 2014. وأن اإلمــارات العربية المتحدة 
صّنفتهــم بأنهم يشــّكلون خطــراً على األمن 
العام. ورد الحبتور على ذلك بالقول: «تهانينا 
للســلطات اإلماراتية ألنها أدركت أن هيومن 
رايتس ووتش منظمة تخريبية وتصّرفت على 
هذا األســاس! ال تفرش بالدي السجاد األحمر 

للغوغائيين والمحرِّضين».

أمــا بخصوص مــا ورد في التقريــر حول ما 
يســمى «ســوء المعاملة» التي يتعــّرض لها 
العمــال الوافــدون، حيث يــورد التقرير أن 
هؤالء ال يزالون يعانون من اســتغالل خطير. 
ورد الحبتــور على ذلك بالقــول: «كما يذكر 
التقرير أن العمال الوافدين، الذين يشــّكلون 
نســبة مرتفعة من الســكان، يتقاضون أجوراً 
منخفضــة و»ال يزالون يتعّرضــون النتهاكات 
ترقى لمصاف التشــغيل القســري«. أدعوكم 
إلــى التمّعن جيــداً في هذه النقطــة. يلقى 
العمــال فــي اإلمــارات رعايــًة جيــدة من 
القطاَعيــن الخاص والعام اللذين يســتثمران 
مبالغ طائلــة لتأمين مســاكن نظيفة مجّهزة 
بمكّيفــات ومعيشــة الئقة لليــد العاملة في 
البــالد». وقال: «عنــد انطالقة شــركتي، كنا 

نعمــل في قطاع اإلنشــاءات. وفــي العامين 
الحبتــور  مجموعــة  اســتثمرت  الماضييــن، 
مليارات الدراهم في دبي». وأضاف: «يعمل 
آالف عّمــال البناء فــي مشــاريعنا.ونتعامل 
معهم بتقديــر، وقد أنفقنا الماليين على بناء 
مســاكن لهم. نؤّمن لهم المســكن والمأكل. 
ويلقــون رعايــة جيــدة. وتأكيــداً على هذه 
النقطة، فقد أصبحــت اإلمارات أول بلد يقّر 
عــام 2007 قوانين لمكافحة االتجار بالبشــر. 
وُتفَرض عقوبات شــديدة على كل من تثبت 
إدانته باستعباد كائن بشري آخر». وتابع: «ال 
وجود للتشــغيل القســري في اإلمارات؛ من 
ليس سعيداً هنا لديه مطلق الحرية للمغادرة. 
ض عّمال لســوء  والحــاالت المثبتــة عن تعرُّ
المعاملــة نادرة، ومــن المعروف أنها تحصل 
في كل مكان فــي العالم». مؤكداً أن التقرير 
ليس منصفاً وال موضوعياً باستناده إلى بضعة 
حــوادث مؤســفة ومن ثم التعميــم وإصدار 

األحكام على هذا األساس.

أمــا فيما يتعلق بحقوق المرأة، فقال الحبتور 
إن التقرير أورد أن «القانون االتحادي رقم 28 
لعام 2005 ينّظم مســائل األحوال الشخصية 
في اإلمــارات وبعض من أحكامــه ُيميِّز ضد 
المرأة. على ســبيل المثال، يشــترط القانون 
قيام ولي األمــر بعقد زواج المرأة. وبالمثل، 
فــإن الطــالق (من جانب واحــد) يقع عندما 
يعلــن الزوج هــذا أمام قــاٍض  ». ليرد على 
ذلك بقوله: «اإلمارات دولة مسلمة، وتستند 
أحوالنا الشــخصية إلى الشــريعة اإلسالمية. 
تشــّن منظمــة هيومــن رايتــس ووتش، من 
خالل هــذه الفقرة، هجوماً علــى معتقداتنا 
الدينيــة، وهذا غير مقبــول». وتابع: «ُتعاَمل 
النســاء في اإلمارات باحتــرام أكبر بالمقارنة 
مع النســاء فــي أماكــن أخرى مــن العالم؛ 
فهــن يلقيــن العنايــة واالهتمــام ويحصلن 
التعليميــة والوظيفية نفســها  الفــرص  على 
مثــل الرجــال. ويكفــي أن ننظر إلــى أعداد 
النســاء اللواتي يعملن في الوزارات والدوائر 
الحكومية والعديد من الميادين داخل القطاع 
الخــاص». وذكر الحبتور أن هناك 4 ســيدات 
في الحكومة، وقال: «نحن فخورون بالنســاء 

اللواتي يتوّلين قيادة طائراتنا». 

هنــأ خلف أحمــد الحبتــور الكاتب عبد 
الغفــار حســين، قائًال: "لقد ســاهم عبد 
الغفار حسين، بخبرته الواسعة، في تطور 
دبي في العديد من المجاالت. إنه لشرف 
عظيم أن نقدم جائزة اإلنجاز مدى الحياة 
لشــخصية مثل عبد الغفار حســين. عمل 
في بلديــة دبي ألكثر من عشــرين عاما، 
وقد ترك في المدينة بصمات ال تنســى، 
كما ســاهم في إنشــاء جمعية اإلمارات 
لحقوق اإلنســان، فســكان دبي مدينون 

له".
وقالــت إيزابيل في كلمتها، "إنه أفضل 
من يســتحق هــذه الجائزة لمســاهماته 
الكبيرة في مسيرة دبي وفي عالم األدب، 
إضافة الى أعماله اإلنسانية وإنجازاته في 
مجال الصحافة، فعبد الغفار رمٌز لشــعب 
اإلمــارات، وال يفوتنا أن نعبر عن شــكرنا 
وامتناننا لخلف أحمد الحبتور إلنشاء هذه 

الجائزة لتكريم نجوم األدب في البالد.

أســس عبد الغفار حسين أول مكتبة عامة 
في اإلمارات العربية المتحدة عام 1963، 
وقــام بإصدار دليل بلديــة دبي مع كمال 
حمزة في ذات العام، وهو مؤسس مكتبة 
دبي العامة، ومتحف الفهيدي، وشارك في 
تأســيس العديد من المجالت، مثل مجلة 
أخبار دبي، ومجلة المجتمع وكتب ونشــر 
عــدداً كبيراً مــن المقاالت فــي الصحف 
والمجــالت فــي مواضيع متنوعــة، أصدر 
العديد مــن المجموعات الشــعرية، وهو 
أول روائــي إماراتــي تــدرس رواياته في 

مدارس دولة اإلمارات العربية المتحدة.
قلده صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولة 
رئيس مجلــس الوزراء حاكــم دبي، رعاه 
اللــه، وشــاح محمد بن راشــد آل مكتوم 
عــام 2011، تقديراً لمنجزاته وإســهاماته  

الوطنية.
تأسســت جائزة "خلــف أحمد الحبتور 
لإلنجــاز" عام 2014 تقديراً للمســاهمات 

المتميزة في عالم األدب وتمنح لألشخاص 
أصحاب المســاهمات الكبيــرة في مجال 
األدب في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
وقد ُمِنَحت الجائــزة عام 2014 للدكتورة 
رفيعة غباش، مؤِسســة متحف المرأة في 

دبي.

بدأ حســين حياته موظفاً في بلدية دبي مع 
سنة تأسيسها عام 1957، وتدرج في مناصب 
عدة، واكتسب خبرة واسعة، حتى وصل إلى 
منصــب نائب مديــر البلديــة بدرجة مدير، 
ووضع أسس البنية التحتية على يد المغفور 

له الشــيخ راشد بن سعيد، رحمه الله. وبعد 
22 عامــاً مــن النجاحــات فــي بلديــة دبي 
تفــرغ للتجارة والثقافــة، وأصبح من رجال 
األعمال واالقتصاد في الدولة، وهو بحر في 
الثقافة واألدب وســاعده بذلك إجادته إلى 
جانب اللغة العربية، اإلنجليزية والفارســية 
واألردو، وله الفضل في تأســيس العديد من 
المؤسســات الثقافية في الدولة، كمساهمته 
في تأســيس المكتبة العامة التي من خاللها 
تم إصــدار أول مطبوعة أســبوعية منتظمة 
فــي اإلمارات، وهي مجلة (أخبار دبي) التي 
تحولــت بعد ذلك إلى مجلة أســبوعية، كما 
ســاهم في تأســيس «متحف دبــي» حالياً، 
كذلك مســاهمته في تأســيس مجلس أمناء 
جائزة العويس الثقافية والذي ترأس مجلسها 
لســتة عشــر عاماً، ودعمه لتأسيس جمعية 
حقوق اإلنســان في اإلمارات، والذي يترأس 

مجلس إدارتها منذ تأسيسها عام 2006.

ال تقتصــر شــهرة خلــف الحبتــور علــى 

إنجازاتــه العديــدة فــي مجــال األعمال، 
بل تمتّد لتشــمل أيضاً، معرفته الشــاملة 
السياســية، وأعماله اإلنسانية،  بالشــؤون 
ومســاعيه إلرســاء الســالم، ولطالما كان 
ســفيراً لبالده إلى دول العالم وإن بصفة 
غيــر رســمّية. يكتب بشــكل موّســع عن 
وينشــر  والعالمّية،  المحلّيــة  السياســات 
مقاالتــه فــي وســائل اإلعــالم المختلفة، 

وُنشرت له كتب عدة.
شــّق خلف الحبتــور مســيرته المهنّية 
موّظفاً في شركة إنشاءات إماراتية محلّية، 
ليؤّســس عام 1970 شركته الخاّصة والتي 
أطلــق عليها آنذاك اســم شــركة الحبتور 
للمشــاريع الهندسية، وكان ذلك في حقبة 
شــهدت تغييــراً جذرياً فــي المنطقة. إذ 
تأّســس اتحــاد دولــة اإلمــارات العربية 

المتحدة عام 1971.
وفــي وقــت الحق، أســس عــدد من 
الشــركات تحت مظلة مجموعة الحبتور، 
وواكبــت المجموعــة طيلة أربعيــن عاماً 
مضت النهضة التي عاشتها دولة اإلمارات. 

أعلــن مهرجان طيــران اإلمــارات لآلداب 
2015، أمس، عن أســماء الفائزين بمسابقة 
مونتيغرابــا الثالثة لألعمال الروائية األولى، 
حيث فازت بالمركز األول كلودين بابســت 
وفــاز بالمركز الثاني مناصفــة كل من كيم 
آدامز وستيفن بينبريدج، وشهدت المسابقة  
زيادة كبيرة في المشــاركات، حيث تلقت 
أكثر من 130 مشاركة. وتقتصر المشاركات 
في الجائزة التي تقام في الفترة بين أكتوبر 
ويناير، على المقيمين في  اإلمارات، والذين 
تزيــد أعمارهم على 21 عاماً، ولم يســبق 
لهم نشر أية رواية.          دبي ـ البيان
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كل كاتب في حضرة المهرجان بمثابة «مسافر 
زاده الخيال» يبحر بالجمهور إلى عوالم سحر 
األدب أو المعرفة أو كليهما. وفي أحد موانئ 
المهرجان التقت «البيان» بالشاعر والمترجم 
الكوبــي األصــل فيكتــور رودريغيــز نونياز 
المقيم في الواليات المتحدة، والذي يتحدث 
عن رحلة استكشــافه للشعراء المهمشين عن 
ســاحة اإلعالم األدبية في الغرب، سواء ممن 
يكتبون باللغة اإلســبانية في إسبانيا وأميركا 
الالتينية أو االنجليزية من الســكان األصليين 
ألميــركا، ممن إما كان ألشــعارهم دور مؤثر 
وتاريخــي فــي بلدانهــم، أو ممــن تميــزوا 

بموهبتهم وإبداعهم في الزمن المعاصر.

يقــول نونياز فــي بدايــة اللقاء عــن دوافع 
اختياره لرحلة اكتشــاف المهمشين عن عالم 
األدب في الغرب: «لم يعد للشــعر في الزمن 
المعاصر سوقاً كالرواية في الزمن المعاصر من 
جهة، وآلمني مــن جهة أخرى تغييب ترجمة 
أصــوات عدد من أبــرز الشــعراء الذين كان 
إلبداعهــم دور تاريخي فــي تحوالت بلدانهم 
ممن تجاهلهــم الغرب عن قصد أو غير قصد 

من جهة أخرى، ســواء من أميركا الالتينية أو 
إسبانيا».  ويتابع حول المحور األول المرتبط 
بترجمة الشــعر اإلســباني : «هذا المشــروع 
بدأناه أنا وزوجتي كاثي واخترنا أهم الشعراء 
من خمسينيات القرن الماضي الذين يعتبرون 
بمثابة أســطورة في تاريخ بلدانهم مثل خوان 
هيلمــان وخورخي إيفالــون وغيرهم الكثير 
ممن كانوا منارة إلهام لشعوبهم حتى مرحلة 
السبعينيات. وضمت سلسلة ترجماتنا 10 من 

أبرز هؤالء الشعراء».

وينتقــل نونيــاز إلى المحــور الثانــي قائًال: 
«برزت في ســاحة الشــعر المعاصر أصوات 
مبدعة لشــعراء يعــودون بأصولهم لســكان 
أميــركا األصلييــن، ممن تميزت أشــعارهم 
بثقافــة وهوية حضــارة الهنــود الحمر التي 
تحمــل الكثير من الخصوصيــة والجمال. كما 

أبحرنا في احدى رحالتنا إلى شعراء االنسانية 
فــي جزيرة ويلــز التابعة لبريطانيــا والذين 
يمتلكون ثقافتهم ولغتهم الخاصة، حيث قمنا 
بترجمة أشعارهم إلى اإلسبانية بواقع أربعة 
عشــر شــاعراً من المعاصرين والعدد نفســه 
من أســالفهم. بواقع سبعة شعراء من النساء 
وسبعة من الرجال. وحملت قصائدهم عالماً 
مختلفاً فيه الكثير مما يمكن اكتشافه والذين 
ركنهــم الغرب علــى هامش الهامش أســوة 

بغيرهم من شعراء الحضارات األخرى».

وأجاب قائًال بابتسامة فيها الحلو والمر حينما 
سئل إن كان عمله مع زوجته في مشروعهما 
الطويل المدى يكفي ليعتاشا منه: «مشروعنا 
كالشــعر في هذا الزمن ال ســوق له كالرواية 
كما قلت في بداية لقائنا، وعليه فإن مشروعنا 
مرتبط بحبنا وشــغفنا بالشعر وقيمته األدبية 
واإلنسانية حيث كان الشــعر يوجه مجتمعه 
يمــا يحمله مــن قيم وأخالق ومثــل وتاريخ 
األســالف.  وكشــف رودريغيز بالكشف عن 
مشــروع جديد قائًال: «هناك ترجمة بالعربية 
ألحد كتبنا في مصــر، لكن األحداث األخيرة 
حالت دون نشــره علــى أمل أن يرى الكتاب 

النور قريباً».

7 شــعراء من أقطار مختلفــة حلقوا الليلة 
قبل الماضية بأبياتهم وشــعرهم في فضاء 
الصحــراء، ليعانقــوا بهــا القمــر المكتمل 
والنجوم التي زينت الســماء، خالل أمسية 
«أبيات من أعمــاق الصحراء» التي أقيمت 
بحضور ســمو الشــيخة لطيفة بنت محمد 
بن راشــد آل مكتوم، نائــب رئيس مجلس 
إدارة هيئــة دبي للثقافــة والفنون، حيث 
أفاض الشــعراء السبعة خالل األمسية التي 
تقام علــى هامش فعاليات مهرجان طيران 
اإلمارات لآلداب للسنة الثالثة على التوالي، 
متســعاً لقصائدهــم، ليتحــول المكان إلى 
أشــبه بســوق عكاظ، حيث تناغم الشــعر 
بكلماتــه مــع إيقاعــات العــود والربابــة 
البدوية، فيما اكتســب المــكان حلة تراثية 
إماراتية بحتة. لتأتي قصائد الشــعراء على 
الــوزن ذاته من حيــث قوتها وقدرتها على 

شد الجمهور. 

مجلــة  تحريــر  رئيــس  الســعدي  ســيف 
«جواهر»، التي تغطي فنون آداب الخليج، 
آثــر أن يقدم في فقرة قصائد نبطية، ليبدأ 
بواحدة أهداها إلى صاحب الســمو الشيخ 
محمــد بن راشــد آل مكتــوم نائب رئيس 
الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، 
رعــاه الله، قــال في مطلعها: «ســيدي ان 
قلــت فيك الشــعر .. طاب الشــعر فاله»، 

ليتبعها بقصيدتين عاطفيتين، أبحر خاللهما 
فــي متــون الحــب والغــزل. أما الشــاعر 
الفلسطيني مريد البرغوثي صاحب  «رأيت 
رام اللــه» و«ولــدت هنا، ولــدت هناك» 
اللتــان لقيتا شــهرة واســعة واستحســان 
النقاد ابان نشــرهما، فقــد ألقى هو اآلخر 
3 قصائد، وصف فــي أولها طقوس العرس 
الريفي الفلســطيني، وعمليــة التحضير له، 

فيمــا جاءت القصيدة الثانيــة التي حملت 
عنوان «لســت نجماً لهذا الزمان» ليخاطب 
من خاللها نفســه، بالقول :«لست يا شاعر 
نجمهــم .. أولئــك بحــارة يســرعون إلى 
صخــرة االرتطام»، ليهــدي قصيدته الثالثة 
إلــى زوجته الكاتبة رضوى عاشــور، والتي 
فارقت عالمنا فــي نوفمبر الماضي، واصفاً 
إياهــا بالوطن، وقال «انــت جميلة كوطن 

محرر .. وانا متعب كوطن محتل».

الكاتب المسرحي والروائي البريطاني أوين 
شــيرز قرأ خالل األمسية بعضاً من قصائده 
التي نشــرها فــي مجموعتيه الشــعريتين 
«الكتاب األزرق» و«هضبة سكيريد»، ليطل 
الشــاعر البريطاني من أصول افريقية ليمن 

سيســاي بقصيــدة حملت عنــوان «ريثم» 
(ايقــاع) ليغيــر فيها مــن إيقاع األمســية 
بصوته الجهور وطريقته المميزة في اإللقاء. 
واألمر ذاته انســحب على الشــاعر فيكتور 
رودريجيز نونيــاز، الذي يمتلك في رصيده 
عشــر مجموعات شــعرية من بينها «الرماد 
الالنهائــي» و«ذوبان الجليــد»، ليأتي إيقاع 
الشعر مختلفاً عبر قصائد الشاعرة والفنانة 

ومخرجــة األفالم الوثائقية امتيــاز داركار، 
والتــي قدمت بعضاً مــن قصائد مجموعتها 
الشــعرية األخيــرة «علــى ســطح القمر»، 
ليتقلــب الشــاعر اليابانــي بانــغ ليان في 
قصائده بين اللغتيــن اليابانية واالنجليزية، 
التــي  توصــف بأنهــا «مزيــج مــن أعمال 
ماكديرميد وريلكه االلماني مع لمسات من 

الثقافة اليابانية».
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ال يمكن ألحد حضر مهرجان طيران اإلمارات 
الجميلــة،  اللحظــات  ينســى  أن  لــآلداب 
التــي أمضاها في أرجائــه، فالمهرجان هذا 
العــام ينقل الجمهور إلــى عالم من التميز 
الســابعة  والجمــال واالنبهار، وفي دورته 
على التوالي فالجمهور على موعد مع عدد 
من الفاعليات المميزة للصغار والكبار، التي 
تنعش ذاكرة الجمهور بأحلى اللحظات التي 
ال تتكــرر، حيث يســتمتع األطفال بصحبة 
أســرهم أو أصدقائهــم، ويتجولــون بيــن 
أروقــة  المهرجان، ويشــاركون في العديد 
من األنشطة والبرامج الترفيهية والثقافية ، 
ويعبر عدد منهم عن فرحتهم بالمشاركة .

يشــهد مهرجــان طيران اإلمــارات لآلداب 
في كل عام إقباًال جماهيرياً واســعاً، وذلك 
لمــا يتضمنه مــن فعاليات كثيــرة، ال تكاد 
تقتصر على المحاضرات والندوات النقاشية 
وورش العمل، وإنما تتســع لتشمل معرضاً 
للكتــاب وفعاليات أخــرى، ما حول المكان 
إلــى بيئة خصبة لتشــجيع القراءة، وهو ما 
شجع البعض وتحديداً األطفال على التجمع 
فــي زاويا فنــدق انتركونتيننتال فســتيفال 
ســيتي، لقراءة ما يحصلون عليه من كتب، 
قبل مغادرتهم أروقة المهرجان، الذي شهد 

أمس، انتشاراً ملحوظاً لهذا المجموعات.

جذبت جلســة «غراميات شــارع األعشى» 
للروائية واإلعالمية  بدرية البشر التي تتميز 
بالعمــق والجمع بين دماثــة الخلق وخفة 
الظل، شــريحة واسعة من الجمهور العربي 

وفــي مقدمتهــم الشــباب. وتحدثت  عن 
أجواء وشــخصيات وخلفية روايتها األخيرة 
التــي تحمل عنوان الجلســة والصادرة عن 

دار الساقي عام 2013.
 تحدثــت بدريــة ،عــن خلفيــات هذه 
الرواية قائلة: «كانــت كتابتي لهذه الرواية 
جــزءاً مــن محاولة فهــم التحــوالت التي 
طرأت علــى الحارة الشــعبية التي ولدت 
فيها بنجد، والتي كان يتميز أهلها بالتسامح 
واأللفــة ، حتــى منتصف الســبعينات من 
القــرن الماضي لتتحول مــع هيمنة حركة 
«جهيمــان» المتطرفة، إلــى حارة متجهمة 
فقدت الحب والتســامح». وتقول عن تنوع 
شخصياتها النســائية التي استوقفت الكثير 
من القراء: «أردت لشــخصيات نســائي أن 
يمثلن مختلف شــرائح المجتمع ، وتحدثت 
عــن كيفيــة إعدادهــا للروايــة واكدت ان 
شخصيات نساء شارع األعشى مطلبهن في 

البحث عن الحرية وأحالمهن».

المتطوعــات في مهرجان طيــران اإلمارات 
لآلداب نماذج مشرفة واعدة وواجهة مشرقة 
أسهمت في الترويج والدعاية للمهرجان من 
خالل مواقــع التواصــل االجتماعي الخاصة 
بهــن، وكذلك مــن خالل الوجــود في مثل 
هــذه الفعاليــات ذات الســمعة العالمية، 
والتي تحتاج إلى إبراز الشــخصية اإلماراتية 
بحفاوتها وكرمها وحسن استقبالها للزوار في 

المهرجانات الدولية والفعاليات المتنوعة.

الطالبة، نوف الغانم، طالبة في كلية التقنية 
العليــا، قســم االتصال المؤسســي، تطوعها 
ومشــاركتها جاءت من خالل الكلية، بهدف 
تغطيــة الحدث عن  طريــق اإلعالم الجديد 
باســتخدام الحســابات الخاصة على مواقع 
والدعاية  للترويــج  االجتماعــي،  التواصــل 
للحدث من أجل اســتقطاب عــدد أكبر من 
الزوار للمهرجان، الذي يتميز بحضور أشــهر 

الشعراء واألدباء حول العالم.

الطالبة، زينب حسن، كلية دبي للطالبات، 
كمــا تــدرس اإلعــالم،  تطوعــت بوقتهــا 
وجهدها للمشــاركة فــي المهرجان تقول 
: إنهــا اســتفادت من الخبــرات من خالل 
الزخم  الثقافي واألدبي والفني، الذي تميز 
بــه المهرجــان في دورته الســابعة، الفتة 
إلى أنها تجربة غنية جعلتها تتعامل بشكل 

مباشر مع جمهور ذواق لآلداب والثقافة.
وتوضح آمنة الحمــادي طالبة في كلية 

التقنيــة العليا قســم االتصال المؤسســي 
انــه من خــالل تطوعها واســتخدام مواقع 
التواصــل االجتماعي اســتطاعت أن تبعث 
الطلبة والشــباب  رســالة ثقافية لجميــع 
للحضــور والمشــاركة في فاعليــات غنية 
ومميــزة طوال أيام المهرجان، ومشــاركة 
آمنة هي األولى وهي ســعيدة بها وتقول 
: كنــت أعتقــد ان المهرجــان للكبار فقط 
ولكن عندما حضرت وجدت إنه يجمع بين 
مختلف األعمار ويســتطيع الكبار والصغار 

االستمتاع به والمشاركة في فاعلياته .

أما نــوف عبد اللــه في تجربتهــا األولى 
في العمــل التطوعي، هــي طالبة تدرس 
فــي كلية دبــي للطالبات قســم اإلعالم، 
وتعرفت على المهرجان من خالل الكلية، 
وهــي ســعيدة بالمشــاركة ألنهــا تخدم 
بلدهــا من خــالل تغطية الحــدث، وفي 
نفــس الوقت تعتبــر تجربة حيــة تتعلم 

فيها كيفية االتصال المباشــر مع الجمهور 
وتلتقي بالمشــاهير مــن الكتاب واألدباء  
في العالــم، وتتعرف إلــى زميالت جدد 
وتــرى ان المهرجــان متنــوع وجمهوره 
نوعــي من مختلــف الجنســيات ومحب 

لآلداب والثقافة ومشاركتها.

ال تخفــي جواهر المهيــري التي تدرس في 
كليــة التقنيــة قســم اإلعالم، أنها شــعرت 

بســعادة غامرة لكونها شاركت ضمن فريق 
المتطوعين هذا العام في المهرجان، مؤكدة 
أن تطوعهــا هذا العام في هــذا المهرجان 
الثقافــي الذي جمع مجموعــة مختارة من 
المبدعين فــي اآلداب والثقافــة، جاء بناء 
علــى رغبة عارمة منها في أن تكون واجهة 
مشــرفة لبنات جيلها، فــي واحد  من أهم 
المهرجانــات الثقافية فــي المنطقة، وترى 
ان التطــوع ســاعدها وجعلها علــى دراية 

بأساليب التعامل مع الزوار والجمهور.

ومــن ضمــن المتطوعــات فــي المهرجان 
أيضــاً الطالبة، العنود أحمد، طالبة في كلية 
التقنية قســم اإلعــالم، وتطوعت من خالل 
الكلية، وترى التطوع  في حد ذاته مســألة 
مهمة للطلبة والشــباب، وأكدت ان  فريق 
التطــوع في المهرجان يعمل بروح جماعية 
وهذا مــا جعل الجميع على مســتوى عاٍل  
مــن األداء بمــا يصــب في مصلحــة نجاح 
المهرجان كأهم العوامل المساعدة للترويج 

له والدعاية لفاعلياته.
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اختارت «شومارت» المغنية اللبنانية مايا 
ديــاب، أخيراً، لتكون ســفيرة تشــكيلتها 
لربيع وصيف 2015، نظراً لذوقها الرفيع 
وتميــز إطالالتها، وقد أثبتــت مايا دياب 
أنها شمس األناقة، السيما وانها تعد عالمة 
فارقة في عالم الموضة، وقد نالت العديد 
مــن الجوائز علــى مســاهماتها في عالم 
الجمال، فضًال عن انها تعكس منذ اعتالئها 
سلم الشهرة، نموذج المرأة الجريئة التي 

د األنوثة والسحر والتألق.  تجسِّ

وترتكــز المجموعــة التي تمثلهــا دياب 
على ثالث ســمات رئيســية؛ حيث تفيض 
تشكيلة Eclectic Tropical ذات الطابع 
االســتوائي باأللــوان المشــرقة والدافئة 
المســتوحاة من االســترخاء على شاطئ 
 Futuristic هادئ، في حين تنبض تشكيلة
ورســومات  األزهــار  بنقــوش   Pastels
المليئة بالجــرأة واإلثارة،  عصر الفضــاء 
أما الســمة الثالثة التي تعكســها تشكيلة 
شــمس الصحــراء فترســم مالمــح رحلة 
سفاري مفعمة باألناقة بفضل التناغم بين 
المعدنية  واالكسسوارات  الترابية  األلوان 
والخامات الفريدة لتجسد روح المغامرة 

خالل الموسم القادم.

إن أكثــر ما يميــز إطالالت مايــا دياب، 
هــو اعتمادهــا القطع التي تبــرز أنوثتها 
الــذي يجعلهــا تخطف  وجمالهــا، األمر 
األنظــار أينما كانــت، ومن بيــن أزيائها 
المميزة: الفســتان األسود الشفاف الذي 
ارتدتــه في خالل حضورهــا عرض أزياء 
المصمــم اللبنانــي نيكوال جبــران بدبي، 
اللــون  مــن  كاملــة   Jumpsuit وبدلــة 
«النــود» أو البيج المماثل للون الجســم، 
مــع الكثير مــن التطريز باللــون األحمر 
الــذي ارتدته خــالل الحفل الــذي أحيته 

بالقاهرة ليلة رأس السنة. 
أما بالنسبة إلطالالت دياب في «فيديو 
كليباتها»، فهي تحرص على الظهور بكامل 

أنوثتها وداللها من ناحية المكياج 
والتســريحات واألزيــاء، ما 
يضفــي جــّواً مــن الحيوية 

االســتعراضات  على  والجاذبية 
التي تقدمها. 

تقــدم المصممة أمل الموســوي تشــكيلة 
الخاصة  العبــاءات االحتفاليــة  جديدة من 
بحفــالت الزفــاف، والتــي تعكــس بــذخ 
األنوثــة والــدالل، وكيف ال تكــون كذلك 
وهي مســتوحاة من العصر الفكتوري الذي 
تميزت فيــه المرأة بحرصها الشــديد على 
أناقتهــا وإبراز جمــال خصرهــا من خالل 
«الكورســيه» ورقبتها عبــر تزيينها بقالدة 
صغيــرة، وليس هذا وحســب، بــل قامت 
الموســوي بإضافة لمسات من وحي إطاللة 
الملكــة ماري أنطوانيت، لتكون تشــكيلتها 

أكثر تعبيراً عن الرقي. 

مممم مم و

أطلقت «ميو ميو» تشكيلتها لخريف وشتاء 
2014، وقــد تميــزت بموديالتهــا الثمانية 
الرئيســية التي تعزز الصور الظلية الرمزية 
من خالل تشكيل ذكي من البلورات، وتبرز 
التصميم البســيط بما فيه مــن حلي ثمينة 

ومعادن قليلة السمك ومتوازنة بانسجام. 

كشفت «بوما» النقاب عن تشكيلة «فيراري» 
الرياضيــة والمتنوعة  المالبس  الجديدة مــن 
لموســم ربيع وصيف 2015، وذلــك احتفاًال 
بمــرور 10 ســنوات علــى شــراكتها الُمثمرة 
مع «ســكوديريا فيراري». وتتضمن التشكيلة 
الجديدة للمالبس الرياضيــة والمتنّوعة طيفاً 
رائعاً من األحذية واألطقم واألكسســوارات، 
فريــق  مــن  تصاميمهــا  اســتلهمت  حيــث 

«سكوديريا فيراري».

تمتــاز التشــكيلة الجديدة من ســتيف مادن بمزيجهــا الفريد بين الفخامــة والعصرية، 
وبتدرجاتها اللونية الواسعة لتأتي مالئمة لمختلف المناسبات، وتمنح الرجل العصري تلك 

اإلطاللة األنيقة الكالسيكية التي تعكس مظهراً عملياً محترفاً.

راري» 
تنوعة 

ال شيء يضاهي أناقة أحذية الكعب العالي 
التــي تتناغــم مع تنــوع أزيائك ســواء في 
إطاللة الجينز العملية أو الزي الرســمي أو 
أزياء السهرة، وتأتي تشــكيلة من األحذية 
المصممــة خصيصــاً لفتاة «كيــرت جيجر» 
لتعكس  فــي إطاللتها ســحر األناقة ورقي 

الذوق.

إذا كنت تبحثين عن إكسســوارات مناسبة 
للســهرة فبإمكانك الحصــول على خيارات 
رائعــة لدى« نيولوك»، حيــث تلبي أحدث 
تشــكيالتها رغبات محبي األلوان المخملية 
مثل األســود باإلضافة إلــى األلوان الجريئة 

مثل ألوان الكوبالت والفوشيا.
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عرض متجر «مدن» صيحات جديدة في عالم 
التصميــم الداخلــي منها ما هو مســتمد من 
الطبيعــة مثل الزهور واألحافير واألخشــاب، 
مــن  المصنوعــة  والحيوانــات  والفواكــه 
الســيراميك، والتــي توضع كقطع فــي زوايا 

الغرف والحمامات.

غرفة النــوم هي المــكان المفضل 
لدى كل شــخص لينعــم بالراحة، 
لــذا يجب التعامل مــع  كل جزء 

فيها بما يمنح الشعور بالراحة، 
هــذا ما قاله ساشــين مندوا 
الرئيــس التنفيذي لـ«اليف 
ستايل» وأضاف في حديثه 

لـ«البيــان» يأتــي هــذا من 
أنمــاط متباينة في  اتباع  خالل 

التصميــم وقطــع الديكــور المنفصلــة، أو 
استخدام األلوان الهادئة مثل األلوان المائلة 
لــألزرق واألبيض واألخضــر، بحيث تكون 
هي المسيطرة على األجواء داخل الغرفة. 

وعن موضة هذا العام، قال مندوا: تطغى 
األذواق الخاصة واللمسات الشخصية، دون 
التقيــد بموضة معينة، وهو ما يضفي طابعا 
محددا للعناصر المستخدمة داخل المساحة 
الخاصــة بك. وأضاف: بشــكل عــام يجب 
أن يقــع اختيارك فــي كل غرفة في المنزل 
على ركن خاص يمكنه تغيير مالمح الغرفة 
ويبرز جمالهــا، عن طريق األلوان أو وجود 
نمط معين مــن العناصر أو األركان لتكون 

بمثابة الواجهة المتصدرة في الغرفة. 
وأشــار إلى أن هــذه العناصر قد 

تتمثــل فــي كريســتاالت الثريا 
المعلقــة والمتراصــة بعنايــة، 
أو تثبيــت أحد األعمــال الفنية 

علــى الحائــط، أو تعليــق قطعة 
فنيــة بشــكل جــذاب أو حتى 
صورة ملصقة تعبر عن أجمل 

اللحظات العائلية.
األســرة  ألغطية  وأضاف: 
تأثيــر كبيــر  مثــل أغطيــة 
«Berkshire»،  التي  يضيف 

فيها اللــون دفئا خاصا، ويمنح 

إحساسا 
بالفخامة واألجواء 

الملكيــة داخــل غرفــة النــوم 
لشعور أكثر بالراحة. وقال: من المهم أيضا 
اســتخدام المرايا الكبيرة التي تضيف عمقا 
للغرفــة، ويمكن التباين فــي أماكن تثبيتها 

بحسب الذوق. 
وقــدم مندوا نصائــح مختلفــة لتخزين 
المقتنيــات والممتلــكات الثمينــة الخاصة 
عبــر إضافة العناصــر المزخرفــة واألنيقة 
مثــل صناديــق وحافظــات المجوهــرات، 
واقتناء اكسســوارات الديكور الذي يضفي 
شعور الفرح وإشــراقة مميزة إلى الطاولة 

المجاورة للسرير. 

وقال يجب أيضا وضع جهاز 
يمأل  الــذي  الكهربائي  المعطــر 
الزكية،  والعطور  بالعبيــر  األجواء 
التــي قد تمــزج مع زيــوت عطور 
الالفانــدر وتمنــح شــعورا بالراحــة 
واالســتمتاع أثنــاء النــوم. وأوضح أن 
والبرغمونت  والياسمين  الالفاندر  عطور 
تســاعد علــى االســترخاء، فــي حين أن 
الليمــون والنعناع يســاعدان علــى زيادة 

مستويات الطاقة.
وتابع: إن انتقاء أنواع الزهور الطبيعية 
المجففــة، ال يعزز فقــط النظرة الجمالية 
للديكور، ولكنه يســاعد أيضا على تحسين 
المــزاج العام بمجــرد النظر إليهــا، خاصة 
حينمــا نحــدد العطــر المســتخدم بعناية. 
كما أشــار إلى أهمية اختيار الســتائر، التي 
تتناسق مع الغرفة مع حجب أشعة الشمس  

التي قد تؤثر على النوم صباحا. 
وأخيــرا قال يجب إبقاء غرفة النوم دون 
وجود فوضى وإظهارها على النحو األجمل 
علــى اإلطــالق، وذلك عــن طريــق انتقاء 

األفضل ما بين األلوان واإلكسســوارات 
اتباع  واألهم  والمرتبــة،  المتناســقة 
األنماط واألساليب في تصميم غرف 

النوم التي تلقى القبول الشخصي.

طرحت «فيوري روســو» الشركة المصنعة 
ألفخــر أنواع أثــاث وإكسســوارات الهواء 
الطلق المعاصر، تشكيلة جديدة من األثاث 
الذي يمكــن وضعه في الحدائــق، ويقاوم 

بذات الوقت الرطوبة.

ضــوء ملون يتدلــى من الســقف، مما 
يمنــح المكان انعــكاس لونــه، ويخلق 

أجواء هادئة. 

إضــاءة مصممة بشــكل مبتكر 
علــى شــكل عائلــة يمكــن ان 
توضع متناظرة أو مجتمعة في 

زاوية معينة. 

 
 

أريكة مريحة بسعر 15975 درهما من مجموعة «سكاي الين»، التي 
توفر االسترخاء والراحة.    

مجموعة بيشــان  تتألف مــن أربعة مقاعد وطاولة واحدة، بســعر 
22500 درهم، يمكن تفكيكها ووضعها  بحسب الذوق. تم تصنيعها 
مــع االهتمام بــأدق التفاصيــل في التصميــم و االســتعانة بأجود 

الخامات التي تواجه الشمس والرطوبة. 

طقم «اليون صوفا» بسعر 13150 درهما، يتميز بلونه األزرق الفاتح  
الذي يمنح انطباعا  بالسالم والصفاء مع اقترانها باألبيض الناصع.

طاولة طعام وكراســيها الستة بســعر 13900 تتميز ببساطة وذوق، 
وألوان تحاكي البحر والطبيعة الخالبة.
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ألحافير واألخشــاب، 
مــن  المصنوعــة   
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إضاءة من الســقف عبارة عن ثالثة أنصاف 
كــرات متفاوتــة الحجم، وتوضــع بأطوال 

مختلفة.

إضــاءة جانبيــة بشــكل مبتكر 
يمكــن أن توضــع فــي الزوايا 
الجانبيــة،  الطــاوالت  وعلــى 
مكان  علــى  الضــوء  لتســليط 

معين. 
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الجلبــة  تلــك  الجنوبيــة  تســتغرب كوريــا 
اإلعالمية التي تثيرها وسائل اإلعالم الغربية 
حول زعيــم كوريا الشــمالية الشــاب، كيم 
جونــغ أون،  فــي كل مرة يعمــل فيها على 
تغييــر طلته، وترى فيها حالة اندهاش غربية 
بدكتاتور وجد لنفســه موطئ قدم في ثقافة 

«البوب» الغربية.  
وفــي تعليقهــا على الطلة الجديــدة، أفادت 
محطــة «القناة ايه» فــي كوريا الجنوبية بأن 
مظهــر كيم أمام 100 مســؤول في المكتب 
السياســي للحــزب الحاكــم فــي بيونغيانغ، 
كان يوحــي بالجاللــة والعظمــة، لكن مزاج 
وسائل اإلعالم األجنبية يبقى مزاجاً غير قادر 

علــى الظهور بمظهــر الجدية عنــد التعامل 
مــع زعيم كوريــا الشــمالية.  وكانت الطلة 
األخيرة لكيــم التي أبرزتها وســائل اإلعالم 
الحكومية في بيونغيانغ، بقصة شــعره التي 
تتحــدى الجاذبية، وحاجبيــه القصيرين، قد 
أثارت مجددا موجة من التعليقات الساخرة 
المتحدة، شــبهته بشــخصيات  الواليات  في 

«سبونج بوب» الكرتونية، وغيرها.  
لكن صحيفة «كريســتيان ســاينس مونيتور» 
وجدت تحليًال أكثر جدية لطلة كيم الشــاب، 
حيث رأت شبها كبيرا بينه وبين جده مؤسس 
الدولــة والزعيم األكثر تبجيال في البالد، كيم 
إيل ســونغ. وتفيد الصحيفة بأن دعاية كوريا 

الشمالية تسلط الضوء عادة على التشابه بين 
االثنيــن، كطريقة إلضفاء شــرعية على حكم 
كيم الشــاب ولتذكير النــاس باأليام الخوالي 

عندما كانت هناك وفرة في البالد.
وخالل نصف الســنة الماضية، أولت وسائل 
اإلعالم الغربية الزعيم الشــاب انتباها كبيرا 
بسبب فيلم «المقابلة» الساخر، ال سيما بعد 
اتهــام قراصنة من كوريا الشــمالية بالدخول 
إلــى أجهزة كمبيوتــر منتجة الفيلم شــركة 
«ســوني» في طوكيو. وكانت هناك تكهنات 
ســاخرة حول ما إذا كان كيــم قصد الظهور 
بطلة جديدة، قبل تســمية الفائز باألوسكار، 
علما أن فيلــم «المقابلة» لم يفز بأي جوائز 

في هذا الحفل المتلفز العالمي. 
ومظهــر والده، كيــم جونغ أيــل، كان أيضا 
موضوعــا للنقاش على الدوام، منذ أن تباهى 
بشــعره، وانتعل أحذية بنعل عريض، وظهر 
بمظهر كسر قالب الزعيم الشيوعي الرتيب.

ويعتقد جون ديلوري األســتاذ األميركي في 
جامعــة يونســاي في ســيؤول أن الموضوع 
مصــدر تســلية لنا، ويدخل فــي إطار هوس 
ثقافة «البوب» بكيم جونغ أون ويقول: األمر 
يتعلــق بنــا، وما نراه مهماً مشــيرا إلى عدد 
مــن القصص الغريبة بشــأن الزعيم الشــاب 
الــذي كان موضوعا لعدة ألعاب كمبيوتر في 

األشهر الماضية.

قام وزيرا خارجية بريطانيان ســابقان، هما 
سير مالكولم ريفكيند عن حزب المحافظين 
وجاك ســترو عن حــزب العمــال، بتعليق 
عضويتهمــا فــي حزبيهمــا بعــد وقوعهما 
في شــرك صحافييــن متســترين تظاهروا 
بأنهــم ممثلين عن شــركة صينيــة وهمية، 
وقامــوا بالتفاوض معهما على صفقة تقضي 
باســتخدام منصبيهما لمساعدة الشركة في 
الوصول إلى سياســيين ودبلوماسيين مقابل 
مبلغ من المال، فــي فضيحة ألقت بظاللها 
على حملة الحزبين االنتخابية قبل أســابيع 
مــن انتخابات مجلس العمــوم في بريطانيا 

المقررة في أواخر مايو المقبل.  
الســابقين،  الوزيريــن  تصويــر  وتــم 
والعضوين في مجلس العمــوم البريطاني، 
ســّراً من قبــل برنامج «دسباتشــرز» على 
القنــاة الرابعة وصحيفــة «ديلي تلغراف»، 
وهما يتباهيان ويتفاخــران بقدرتهما على 
اســتخدام مركزيهما للتأثير في السياسات، 
وكان تأثيــر ذلك أيضاً أنه أعاد إلى الواجهة 
الســجال الدائر منذ مدة في بريطانيا بشأن 
فــرض حظر تــام على أي عمل استشــاري 
خارجي يقوم بــه النواب مقابل المال، بعد 
سلســلة فضائح أطاحت بعــدد من الوزراء 

السابقين. 
والنائبــان أنكــرا ارتكابهمــا أي خطــأ، 
وأحــاال نفســيهما إلى مفوضيــة البرلمانية 
للمعاييــر، فيمــا أعلن ســير مالكولم وزير 
الدفاع والخارجية البريطاني األسبق تنحيه 
عن رئاسة «لجنة االستخبارات واألمن» في 
البرلمان، وعدم الترشــح لمقعــده النيابي 
عن كينســنجتون في مايو المقبل، بعد لقاء 
عاصف مع رئيــس الهيئة البرلمانية لحزب 

المحافظين مايكل غوفي.  
وفي تعليقها على األحداث، رأت صحيفة 
«تايمــز» البريطانيــة، وجــود أصابع خفية 
لداونينغ ســتريت في إعالن مالكولم عدم 
الترشــح لالنتخابات المقبلة، ال ســيما بعد 
أن ُطلــب منــه مواجهة تحقيــق انضباطي 
حزبي يشرف عليه فيدلمان الستري، صديق 
رئيس الوزراء البريطانــي ديفيد كاميرون، 
قد يؤدي إلى منعه من الترشــح كنائب عن 

حزب المحافظين. 

وترى الصحيفة أن سير مالكولم كان ضحية 
ليس فقط ســوء التصرف، وإنما أيضا سوء 
التوقيت، فلو وقع في الفخ الســنة الماضية 
لــكان هنــاك احتمــال كبيــر ألن يتخطــى 
العاصفــة باعتذار موجه لمجلــس العموم، 
لكنه اســتقال ألنــه أدرك أن كاميرون كان 
علــى اســتعداد للتخلــي عنه علــى أبواب 

انتخابات عامة.  
وفــي المقابلــة مــع الشــركة الصينيــة 
الوهمية، ســجل صوت ســير مالكولم وهو 

يقول إنه بإمكانه توفير «وصول مفيد» إلى 
كل السفراء البريطانيين، وإنه على استعداد 
لكتابة رســائل توصية إلى الوزراء نيابة عن 
شركة لم يذكر اســمها. وأضاف النائب في 
البرلمــان إنه يعمل لحســابه الخاص، و«ال 
أحد يدفع لي معاشــاً»، فيما أجره السنوي 
كنائــب فــي مجلس العموم يبلــغ 67 ألف 
جنيه استرليني، وكرئيس لجنة االستخبارات 
واألمن 13876 جنيه اســترليني، عدا ألوف 
الجنيهات األخرى من تولي مهام استشارات 
وإدارة شــركات. وناقش سير مالكولم أيضاً 
الرسم الذي يتقاضاه في العادة عن خدماته 
بأنــه يتــراوح ما بين 5 إلــى 8 آالف جنيه 

استرليني عن نصف يوم عمل. 
أما سترو، فكان خطأه األول في استقباله 
ممثلــي الشــركة الوهمية فــي مكتبه في 
مجلس العمــوم، في خرق واضح للقوانين، 
والصحافيون سجلوا صوته وهو يشرح كيف 
ســاعد شــركة «إي دي أنــد إف مان»، في 
محطــة تكرير للســكر فــي أوكرانيا، وهو 
يقول انه استخدم «السحر والتهديد» إلقناع 
رئيس الــوزراء األوكرانــي بتغيير القوانين 
نيابة عن الشــركة. كما اعتــرف بأخذه 60 
ألف استرليني في السنة من الشركة سنوياً، 
للضغــط علــى شــخصيات فــي المفوضية 
األوروبية لتغيير األنظمة في إطار مباحثات 

«غيــر مكشــوفة». والنائــب العريق، الذي 
يتنحــى بإرادتــه في مايو المقبــل بعد 36 
عامــاً قضاها فــي البرلمان، أشــار إلى أنه 
سيكون أكثر إفادة للشركة إذا ما وصل إلى 
مجلــس اللوردات، وأنه فــي العادة عندما 
يدلي بخطاب، فإنــه يتقاضى 5 آالف جنيه 

في اليوم. 
وعلى الرغــم من فظاعة الفضيحة، دافع 
االثنــان عن موقفيهما. فقال ســير مالكولم 
«إنــه مــن غير الواقعــي أن يتمكــن أناس 
بخلفيــة تجارية أو مهنية مــن الخدمة في 
مجلس العموم براتب 60 ألف جنيه فقط». 
ومالكولــم قــال إن: «األمر قانونــي طالما 

هــو موضوع في الســجالت». وأكد أنه لم 
يكن ليضغط بصفته نائباً لصالح أي منظمة 
خاصــة يتلقى منهــا تعويضاً، أما بالنســبة 
لعرضه كتابة رســائل توصية للوزراء، فقال 
إنه لن يساعد أي شركة بمعلومات لم تكن 

في متناول عامة الناس. 
أما ســترو، فقال إنه يشعر بالخزي، وإنه 
«كثير الوساوس» في اتباع القواعد المرعية، 
مؤكــداً أنه لم يتوصل إلى أي اتفاق للعمل 
مع الشــركة الوهمية. أما بالنســبة إلشارته 
إلى مباحثات «غير مكشوفة»، فكان يقصد 
بذلــك نقل واقع أن المفاوضات مع االتحاد 

األوروبي تجري بشكل أفضل.
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تــم تحذيــر حاكــم فلوريدا الســابق، جب 
بوش، مراراً من أن أقاربه قد يســيئون إلى 
حملته الرئاســية، لكن معظــم الناس كانوا 
يقصــدون بذلك أخيه جــورج بوش وحربه 
على اإلرهاب، أو أبيه جورج األب بســبب 
فرضــه للضرائب، ولم يتوقع أحد ان يكون 
هوس زوجة جب بوش، باأللماس والذهب 
األبيض هو السبب في خسارته للمصداقية.

فقــد أظهــرت ســجالت تم الكشــف عنها 
أخيراً أنها فــي عام 2000، أثناء تولي بوش 
منصــب حاكــم فلوريــدا، اقترضــت مبلغاً 
قدره 42311 دوالراً لشــراء مجوهرات من 
متجر «مايورز»، كلها في يوم واحد. وهذه 
المجوهــرات كانت عبارة عــن أقراط من 
البالتينــوم 18 قيراطــاً مرصعــة باأللماس، 
وأسوارة من الذهب األبيض واأللماس صنع 
«بلغــاري»، وعقــد من الذهــب واأللماس 
تصل قيمته إلــى 3200 دوالر، وأقراط من 

األلماس بقيمة 3300 دوالر.
وبعد الخصومات وضريبة المبيعات، وصل 
المجمــوع إلــى  أكثر ممــا تكســبه عائلة 
أميركيــة نموذجية بالســنة بمقــدار 1600 
دوالر. والسجالت المنشورة على اإلنترنت 
تظهر أيضــاً أنها أنفقت أكثــر من 90 ألف 
دوالر فــي هــذا المتجر وحــده على مدى 

14 عاماً.
الجمارك األميركية اســتوقفتها  ويعرف أن 
في إحدى المرات وهي عائدة من رحلة إلى 
باريس في عام 1999 لعدم تصريحها بإنفاق 
19 ألف دوالر علــى الثياب والمجوهرات. 
وقالــت إنها قامت بإخفاء األمر لشــعورها 
بالخجل من زوجها. لكن على ما يبدو هذه 

التجربة لم تعلمها درساً. 
والمتحدثة باســم بوش قالت إنه في ســنة 
2000 دخلت المشــتريات ضمن الحسابات 

الدائنة للحكام، وجرى تسديدها الحقا. اســتغرق البرلمان الكندي في الضحك، أخيراً، 
عندما اعترف النائب الكندي عن وينبيغ، بات 
مارتن، بــأن مغادرته لجلســة البرلمان أثناء 
نقاش قانــون مكافحة اإلرهاب، ســببها زوج 
من الســراويل الداخلية غير المريحة كان قد 
اشــتراها من متجر بنصف الســعر، وجاء هذا 
االعتــراف بعد أن طرح رئيس مجلس النواب 
جــو كومارتــن إمكانية عدم احتســاب صوته 
ضمــن التصويت، ألنــه انتهك إجراء رســمياً 

بمغادرته جلسة النقاش. 
ونقلــت صحيفة «ديلي ميــل» البريطانية عن 
النائــب قوله أمــام مجلس العمــوم، أنه كان 
يعاني أثناء جلوســه لفترة طويلة من الوقت، 
ألنه «اشــترى سراويل داخلية من الواضح أنها 
أصغر من قياســه». ومما قالــه: «إنني متنبه 
لتركــي المقعد شــاغراً لفترة وجيزة وســط 
الســجال، لكن يمكنني أن ألقــي باللوم على 
الخصومات في (هدسون باي)، مضيفاً: «كانت 
لديهم سراويل داخلية رجالية بنصف السعر».  

ووفقاً لصحيفة «ناشيونال بوست»، فإن مارتن 
بمغادرته جلسة قانون مكافحة اإلرهاب ومن 
ثم عودتــه إليها، واألدالء بصوتــه، قد يكون  

انتهك إجراء رسمياً. 
ونائــب آخر يدعى رويــال غاليبو هو من نبه 
رئيس البرلمان  إلى غيابه، عندما ســأل ما إذا 
كان صــوت مارتن ال يــزال صالحاً ألنه انتهك 
البروتوكول. فما كان من مارتن إال أن اعترف 
بمشــكلة ســراويله الداخلية الضيقة،  مضيفاً: 
«اعتــذر إذا كنت مضطراً لترك مقعدي لفترة 
قصيــرة، لكننــي لم أقصد خســارة حقي في 

التصويت». 
وبعد أن اســتغرق البرلمان في الضحك، وجد 
رئيس مجلس النواب مخرجاً قانونياً يحتســب 
صوته ضمــن التصويت.  وانطلقت التعليقات 
في وســائل التواصل االجتماعي تقدم للنائب 
الكندي النصائح المختلفة، كما كتب الصحافي 
جون ايفيســون، يقــول: «تعاطفــوا مع بات 

مارتن ومعضلة سراويله الداخلية».

قدم راجندرا باتشوري رئيس لجنة تغيير 
المنــاخ التابعة لألمم المتحدة اســتقالته 
من منصبــه عقب اتهامات لــه بالتحرش 
الجنســي وجهتها اثنتان من العاملين في 

معهد األبحاث التابع له في دلهي. 
وقــد انفجرت هــذه الفضيحــة المدوية 
مــع قيام باحثة تبلغ مــن العمر 29 عاما 
بتوجيه االتهام إلى باتشــوري الذي يبلغ 
مــن العمــر 74 عاما، بالتحــرش بها بعد 
وقــت قصير من التحاقهــا بمعهد الطاقة 
والمــوارد في دلهي. وقــال محاموها إن 
التحــرش شــمل رســائل الكترونيــة غير 
مرغــوب فيهــا ورســائل نصية ورســائل 
عبــر الواتــس آب، وقــد بادر باتشــوري 
إلى  نفي هــذه االتهامات جميعها، وقال 
محامــوه فــي وثائق قدموهــا للمحكمة 
المعنيــة إن بريــده اإللكترونــي وهاتفه 
النقــال ورســائل الواتــس اب الخاصة به 
قــد تعرضــت للقرصنــة. وأن المجرمين 

الذيــن أقدموا على ذلك قــد وصلوا إلى 
هاتفه وكمبيوتره إلرســال هذه الرسائل 

في محاولة لإلساءة إليه.
وقــد تفاقمــت الفضيحة وفق مــا أوضحته 
صحيفــة «الغارديــان» اللندنيــة في تقرير 
أخيــر لها، مع تقدم امرأة أخرى بالشــكوى 
من أن باتشــوري الحاصل على جائزة نوبل، 
قد تحرش بها وبنســوة أخريات في المعهد 

أيضاً. 
وتبادر الشــرطة الهندية إلــى التحقيق في 

هذه الشكاوى.
وقــال باتشــوري في كتاب اســتقالته الذي 
رفعــه إلى بان كي مون األمين العام لألمم 
المتحــدة : «إن لجنــة تغيــر المناخ تحتاج 
إلى قيادة قوية، وهو األمر الذي ال أستطيع 

القيام به في ظل الظروف الراهنة».
وسيقوم اســماعيل الغزولي القائم بأعمال 
رئيــس اللجنة بمهام رئيســها إلــى أن يتم 

انتخاب رئيس جديد في أكتوبر المقبل.



كثيرون  التاريخ  عبــر  المغفلون 
تمرُّ بهم األحــداث وال يعرفون 
كيــف وقعت؟ ولمــاذا وقعت؟ 
ومــن هو المســتفيد مــن وراء 
هذه األحداث الكبيرة ؟ وهكذا 
يذهب جيٌل وتأتي أجيال أخرى 
تمرُّ عليها نفس الوقائع وهم في 
غفلة مــن ســَبَقهم إال قليالً من 
والتدبير  والعلم  السياســة  أهل 
الذين يقومون بالتحليل والتفكير 
بعضها  المؤامرات  خيوط  وربط 
بعض  اســتطاعت  حتــى  ببعض 
الدول بســببهم البقاء حقبًة من 
الزمــن ثم زالت بعــد ذلك في 
ســاعات الغفلة عن كيد األعداء 
فــي  الدخــول  أو  المتربصيــن 
حروب ال ناقة لهم فيها وال جمل 
فتداعــت عليهم األعادي من كل 
مــكان وحطَمتهــم األيــام حتى 
ُمّزقوا شّر ممّزٍق فذهبوا وبقيت 
بالدهــم نهباً للغربــاء وأهاليهم 
أســارى عند أوباش الناس والله 
غالــٌب على أمــره ولكــّن أكثر 

الناس ال يعلمون.
وجد إمــام اإلســماعيلية محمد 
الحبيب في أواخر القرن الثالث 
خصباً  مرتعــاً  اليمــَن  الهجــري 
التشــّيع  انتشــار  لمذهبهم بعد 
الدولــة  ضعــف  بســبب  فيــه 
الزياديــة وتغلــب المهدي على 
صنعاء بعد أن زحــف إليها من 
صعدة ثم اســتطاع أبنــاء يعفر 
من اســتردادها منــه فأخرجوه 
منها، هنالك بادر محمد الحبيب 
فأرسل ُرســله إلى اليمن ليبشر 
بخروج المهدي فاســتولى عليها 
بقيــادة شــخص خطيــٍر محّنٍك 
من تالميذه يُدعى ابن حوشــب 
الكوفي الذي أظهر الدروشة أوالً 
حتى تمكّن خالل ســنوات قليلة 
من السيطرة على معظم اليمن.. 

للمقالة بقية.
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انطلقت على شــاطئ المارينا السياحي في 
عجمان فعالية (عجمان ترسم) على هامش 
مؤتمر عجمــان الدولي للتخطيط العمراني 
في دورته الســابعة الذي أسدل الستار عنه 
مؤخــراً فــي المركز الثقافــي التابع لوزارة 
الثقافــة والشــباب وخدمــة المجتمع في 
الجــرف باعتبارها مدينة ســياحية  منطقة 

جاذبة.
وتتضمــن الفعاليــة ورش غرافيتي لطالب 
المدارس ومراكز تأهيل المعاقين، ومعارض 
لألسر المنتجة ومســيرة للدراجات النارية 
والسيارات الكالســيكية وتستمر من (3-7) 
ويشارك فيها فريق فناني غرافيتي اإلمارات 

المنفــرد بتصميــم جداريــات متنوعة في 
اإلمارات بكافة المناسبات وفنانون آخرون 
من فرنســا وتركيــا.  وذكر محمد أحمد بن 
عميــر المهيــري رئيس اللجنــة التحضيرية 
لمؤتمر عجمان الدولي للتخطيط العمراني 
فــي دورته الســابعة أن الهــدف من هذه 
الفعالية هو مشــاركة المجتمع المحلي في 
كافــة فعاليات الحــدث ، وأوضحت فاطمة 
الحمادي رئيســة فريــق غرافيتي اإلمارات 
أن هذه الجداريــة هي الثالثة التي ينفذها 
الفريق داخل الدولة.       عجمان - البيان 

 استعرض مهرجان أبوظبي 2015 بالتعاون مع 
لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا أمس، ضمن 
فعاليــة «المبتكــر» والمقامة علــى كورنيش 
أبوظبــي، احد أعمال الفنان التشــكيلي جالل 
لقمــان بتكليــف حصــري من المهرجــان بما 
يعكس شــعار الــدورة الحاليــة «الفكرة نواة 

اإلبداع».
اللقاء  وأتاحــت الفعالية لــرواد الكورنيــش، 
بجــالل لقمــان، والتعرف على رؤيتــه الفنية، 
وتســليط الضــوء علــى الجهــود المســتمرة 
للمهرجان لتعزيز الوعــي الثقافي والفني في 
نفوس الشباب وعّشاق الفنون.أبوظبي - البيان 

يعد بينالي الشــارقة من أهــم التظاهرات 
الثقافية فــي العالم العربي، ومنذ انطالقته 
عام 1993، اســتطاع أن يشكل جسراً ثقافياً 
بيــن الفنانيــن والمؤسســات الفنيــة على 
والدولي،  واإلقليمــي  المحلــي  المســتوى 
ويتضمــن البينالي الذي انطلقــت فعالياته 
اول مــن امــس تمتد دورته الثانية عشــرة 
طيلة ثالثة أشــهر، العديد من البرامج التي 
تشــمل معارض الفنــون البصرية، وعروض 
األفالم والموســيقى، إلى جانــب الندوات 
التخصصية والبرامج التعليمية، وفي الدورة 
السابقة عام 2013 والتي تزامنت مع مرور 
عقــد من الزمــن على انطالقتــه، بلغ عدد 
الزوار حوالــي 90.000 زائــرا من مختلف 
الشــرائح االجتماعية ومن كافــة الثقافات 
والجنســيات من فنانين وجمهور ومقتنين 

وممارسي فن.

وفــي عملــه «ماء الــورد الدمشــقي» يقدم 
ريركريت تير افانيجــا، في بيوت الخطاطين 

حديقة للورد الدمشــقية، تحمل ذات العبق، 
وفيها فســحة على جدرانها أبيات مخطوطة 
عن البنفسج الدمشقي. وفي ساحة الحديقة 
تقدم وصفات شــرقية تصنع مــن ماء الورد 
الدمشــقي، كما قام الفنان بصنع آلة لتقطير 
ماء الورد مســتلهماً ذلك مــن نموذج يعود 
الى القرن الرابع عشــر آللة تقطير ماء الورد 
التــي صنعها العالم «المزي». وفي عمل فني 

آخر يقدم عبدالله السعدي والذي يعيش في 
خورفكان سلســلة من االعمــال التي أنتجها 
تحت عنوان «رحلة الزنوبة» المشروع الذي 
أنتج خصيصاً لبينالي الشارقة 12، وهو امتداد 
للرحالت التي قام بها الفنان على مر السنين، 
مســجًال المناظر الطبيعيــة التي يصادفها في 

رحالته، وموثقاً تجربته مع الطبيعة. 
وفي هذه الرحلة ينتعل الســعدي الزنوبة 

التــي صنعها بنفســه من المطــاط وجلد 
الماعز، ويسلك طرقاً محددة عبر المناطق 
الجبلية فــي المنطقة الشــرقية لالمارات، 
حامــًال معــه على متــن عربة جــر كل ما 
يمكــن أن يحتــاج اليه خــالل الرحلة، اال 
أن كًال مــن النعــال وعربــة الجــر خذاله، 
فاألول جــرح قدميه والثانية لم تســتطع 
مواصلة الســير على الدروب الوعرة، لكن 

السعدي واصل السير، وكل مسافة إضافية 
يقطعها شــكلت بالنســبة له فرصة للتأمل 
والتفكر، وقد وثق السعدي تفاصيل رحلته 
بوســائط عدة، بمــا في ذلك عبــر كاميرا 
من نــوع «غو برو» التــي ثبتها على عربة 
الجر، و31 لوحة صغيرة للمناظر الطبيعية، 
وظف فيهــا مقاربات منظوريــة مختلفة، 
ودفتر يوميات سجل فيه أنشطته اليومية، 
ورســومات خرائطية على الحجــارة التي 
كان يلتقطها عن الطريق في مسار رحلته، 
إن هذه العناصــر مجتمعة تختزل العالقة 

المتبدلة بين االنسان والطبيعة.

«الرحلــة  لـ«البيــان»:  الســعدي  وقــال 
استغرقت أسبوعين وقد كان فيها سلبيات 
وإيجابيــات وقد أفكر فــي الرحلة القادمة 
بأن ال أســتخدم العربة ألنها شــكلت عبئاً 
فيما بعــد، وأن أجد طريقة للتقليل لحمل 
الكثيــر مــن االمتعة لتأثيرها على ســرعة 
الحركة، الســيما بأنني خــالل الرحلة كنت 
أمر على قرى وأتبضع من المحالت لألشياء 

التي كنت أحتاجها».

منذ كانت مارينا بيكاســو طفلًة تعيش على 
هامــش الفقــر، وتتســكع علــى بوابة فيال 
فرنسية تطلب المصروف من جدها الرسام 
بابلو بيكاسو، وهي تكافح في تحّمل العبء 
الهائل إلرث عائلي ثقيل، وقد قررت، أخيراً، 

بيع أعمال جدها للتحرر من ذلك العبء.
وأفادت صحيفــة «أوبزرفر» البريطانية، 
في تقرير نشر أخيراً، أنه حين ورثت مارينا 
بعمر العشــرين فيال «ال كاليفورني»، التي 
تعود للقرن التاســع عشــر، إضافة إلى كنز 
ثميــن من أعمال بيكاســو الفنيــة، عمدت 
إلى إدارة اللوحــات لتواجه الحائط، تعبيراً 
عن ســخطها. وكشــفت في كتاب مذكراتها 
الصادر عام 2001، بعنوان: «بيكاسو: جدي» 

عن ألمها وغضبها إزاء عائلة بيكاسو.
تــدرك مارينا بيكاســو البالغة من العمر 
اليوم 64 عاماً، أنها باستعدادها لبيع العديد 
من األعمال التشــكيلية، توسع إطار نقمتها 
علــى العائلة. ويعــود ريــع المبيعات إلى 
تنميــة أعمالهــا الخيرية، وتذهــب األرباح 
لمســاعدة مستشــفى لألطفال في فيتنام، 
ومشــاريع خيريــة في فرنســا وسويســرا 
تعنــى بالمســنين والمراهقيــن المصابين 

باضطرابات.

وتتردد أصداء طريقــة البيع غير التقليدية 
ألعمــال بيكاســو فــي األســواق العالمية، 
وتثيــر قلق التجار وأصحاب دور المزادات، 
المعتاديــن على لعب دور أساســي ومربح 
في بيع األعمال الفنية الشــهيرة. ويســود 

االعتقــاد أن بيكاســو قــد تغرق الســوق 
وتحــدث كســاداً فــي هــذه النوعيــة من 

األعمال الفنية.
وقالت بيكاسو، في مقابلٍة لها إنها ستبيع 
األعمال بشــكل خاص، وأنها ستصدر الحكم 
على األعمــال «كل على حــدة، وبناء على 
الحاجة»، لتتخذ قراراً بشــأن عدد األعمال، 
وتحــدد أيــاً من اللوحات التــي ورثتها عن 

جدها ستعرض للبيع.

وقد اعتادت مارينا بيكاســو لسنوات بيع 
لوحــات جدها علــى نحو منتظــم لتعين 

نفســها، وتدعم الجمعيــات الخيرية التي 
أسســتها. وقد حاولت، منذ وفــاة التاجر 
السويسري جان كروغيير عام 2008، اتباع 
استراتيجيات مختلفة، تراوحت بين طرح 
لوحتين في مزاد علني عام 2013، وعرض 
مجموعــة من اللوحات الشــهيرة األخرى 
في مزاد «سوثبي» في باريس عام 2014.

وأوضحت بيكاســو، التي ورثت حوالي 
300 لوحــة مــن بين خمســين ألف عمل 
فني للرســام بيكاســو، تضمن تماثيل من 
ومنحوتــات  ورســومات،  الســيراميك، 
وسواها، إنها تعرف تماماً أي قطعة ستبيع 
أوًال، وهــي لوحــة «العائلــة» التي تعود 
للعــام 1935، وبــررت قرارهــا بالقــول: 
«تحمل هذه اللوحة صفًة رمزية، ألني أنا 
قد ولدت في عائلة لم تكن بالعائلة فعًال». 
وأشــارت إلى أن بيع األعمــال الموروثة 
ســيحررها مــن عــبء التاريــخ العائلي 

الكئيب.

وأعرب أوليفييه ويدماير، حفيد بيكاســو 
عن دهشــته لطريقة بيع لوحة «العائلة»، 
نظــراً لقيمتها الفنية العاليــة، كونها تمثل 
أســلوباً واقعياً غير اعتيــادي. وأكد التاجر 
جيمس راونديل أن هذه اللوحة تســاوي 

الماليين.
وختمت مارينا بيكاسو حديثها بالقول: 
« إني أعيش فــي الحاضر اليوم، والماضي 
يبقى في الماضي. لكني لن أنســى مطلقاً. 
أنا أحتــرم جدي ومكانته الفنية كرســام، 
وقد كنت حفيدته ووريثة مقتنياته، لكني 

لم أكن يوماً الحفيدة المقربة إلى قلبه».

أحالــت وزارة التربية والتعليم المتورطين 
فــي واقعــة الموشــح الديني الــذي قدمه 
طالــب خالل مهرجان اإلبداع الطالبي الذي 
نظمته إحدى المدارس الخاصة، وشارك فيه 
الطلبــة من عــدد من المــدارس الحكومية 
والخاصة، متضمناً آيات من القرآن الكريم، 
إلــى النيابــة العامة. واعتمد وزيــر التربية 
والتعليــم ماجد النعيمي توصيــات اللجنة 
التي أوصت بتحويــل المتورطين في هذه 
الواقعــة إلى النيابة العامــة، وتوجيه إنذار 
كتابي إلى مدير المدرســة وأحد مساعديه، 

والمتابعــة،  اإلشــراف  فــي  لتقصيرهمــا 
والتوصيــة بفصــل المدير المســاعد اآلخر 
وإحالته إلى مجلس التأديب بديوان الخدمة 
المدنيــة، لعدم قيامه بالواجــب المطلوب 
بالرغــم من حضوره أحد التدريبات وعلمه 
بالمخالفــة، والتوصية بفصــل المعلم الذي 
أشــرف على تدريبه والمشاركة في العزف، 
وإحالته إلى مجلس التأديب بديوان الخدمة 
المدنية. وأوصت اللجنة بإيقاف أعضاء لجنة 
التحكيم (وهم ثالثة اختصاصيين) لمدة 10 
أيــام عن العمل ، لعدم إيقافهم العمل أثناء 
العــرض، وعدم اإلبالغ عن الواقعة للجهات 

المختصة بالوزارة.

وقالــت إدارة المهرجــان فــي بيان اول 
من امــس  إنها اختــارت (تمبكتو) للعرض 

فــي افتتاح الدورة الرابعة نظرا ألن أحداثه 
تتنــاول «قضيــة مهمــة تمــس كل افريقيا 
والعالــم فــي الوقــت الحالــي.. ســيطرة 
الفكرالمتطــرف وهــو مأخوذ عــن وقائع 
حقيقيــة في عدد مــن دول إفريقيا جنوب 
الصحــراء»، والفيلــم الذي كتبه سيســاكو 
وكيســن تــال يعالــج قضايا الفكــر الديني 
المتشــدد.  وقال البيان إن المهرجان الذي 
يستمر ستة أيام ســيفتتح «بعرض كرنفالي 
في النيل وشــوارع ومعابد مدينة األقصر» 

بحضور عدد من الوزراء وأهالي المدينة.



التقــط مصــور هاو صوراً طريفة لطائر نقار الخشــب يطير حامــًال على ظهره حيوان ابن عــرس. وقال المصور 
البريطاني مارتن لو ماي في تصريحات لصحيفة «ديلي تيلغراف» البريطانية: لم أدرك ما صورته، حتى عدت إلى 
المنزل وحملت الصورة على جهاز الكمبيوتر، وتم تناقل الصور بشــكل واســع على شــبكات التواصل االجتماعي 

ووصفت باألجمل في التاريخ.

الســائبة  الحيوانات  مشــكلة  تعتبر 
بالشــارقة، من  المدام  في منطقــة 
المشــكالت الُمقلقــة، ألنهــا تحصد 
أرواح أعــداد ال تحصى من األبرياء 
ســنوياً، رغم أن الجهــات المختصة 
تتصدى لهــذه الظاهرة، للتقليل من 
مخاطرهــا، بفــرض العقوبات على 
الحيوانــات، وقد تم  تلــك  أصحاب 
تداول هذا المقطع، الذي يبرز هذه 

الظاهرة.

44
توقع المركــز الوطني لألرصاد الجوية 
والــزالزل أن يكــون الطقس اليوم في 
البالد، غائماً جزئياً على بعض المناطق، 
وتكــون الريــاح معتدلــة إلى نشــطة 
السرعة وقوية أحياناً على البحر خاصة 
صباحــاً، مثيرة لبعض الغبــار واألتربة 
على بعض المناطق المكشوفة، والبحر 
مضطرب في الخليج العربي ومتوسط 

إلى مضطرب في بحر عمان.
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إعداد: حسني جمو - غرافيك: محمد أبوعبيدة
يبدو أن نشاطات التجسس األمرييك أرست قاعدة جديدة يف العالقات األمنية، ففيام تهتم الدول األعداء بالتجسس عىل بعضها البعض، فإن واشنطن سلكت مسلكاً آخر: التجسس عىل أقرب الحلفاء، 

حتى هواتفهم الشخصية. كام باتت أجهزة الهاتف الذكية عرضة لالخرتاق. 
- تفجرت قضية التجسس بني األصدقاء (األمريكيني 

واألوروبيني) يف صيف 2013 
- تم احتواء األزمة بعد شهور من الجدل وتطمينات أمريكية 

وإجراءات أوروبية 
-  طال التجسس األمرييك 35 زعيامً يف العامل 

شملت العديد من املؤسسات والشخصيات األوروبية:
- الهاتف املحمول للمستشارة األملانية أنغيال مريكل

- مقر بعثة االتحاد األورويب يف واشنطن
- التسلل إلكرتونياً إىل مقر االتحاد األورويب يف بروكسل

- مكاتب مسؤولني من أوروبا يف واشنطن ونيويورك
-  ماليني االتصاالت والعمليات الهاتفية واإللكرتونية 

- اكتشاف فريوس «ريجن» التجسيس 
عىل حاسوب بديوان
 املستشارية األملانية

- رشكة «كاسربسيك الب»: وكالة 
األمن القومي األمرييك تخفي 
برمجيات تجسس يف أعامق 

محركات األقراص الصلبة

-  رشكة «جياملتو» إلنتاج بطاقات 
الهاتف املحمول ترجح اخرتاق 

االستخبارات األمريكية والربيطانية 
أنظمتها

- وكالة الفضاء األمريكية (ناسا) 
تسعى ملنع كربيات رشكات 

اإلنرتنت من تسويق هواتف 
مشفرة ال ميكن اخرتاقها.

-  طردت أملانيا ممثل 
الـ«يس.آي.أيه» يف سفارة واشنطن بربلني

- دعوة أوروبية إىل اتفاق دويل حول حامية املعلومات 
الشخصية 

- اتهام صيني للحكومة األمريكية بالتجسس عىل 
مؤسساتها 

- أوباما يجتمع مع مسؤويل «غوغل» و«فيسبوك» 
و«دروبوكس» ملناقشة تداعيات التجسس عىل 

اإلنرتنت
-  تكلف الهجامت اإللكرتونية الصينية عىل 
الواليات املتحدة سنوياً ماليني الدوالرات 

 -
الـ«يس
- دعوة

الشخصية
- اتهام صي

مؤسساتها
- أوباما يج
و«دروب

اإلنرتنت
-  تكلف

الواليات
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