
www.albayan.ae
Weekly12687

<05

13

<31-25<24

09

41

مليار دوالر دعم 
سابق من اإلمارات 

يف عامني
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مليار دوالر
لـ 7 مرشوعات 

رشاكة بني القطاعني
العام والخاص

احتجــز جهــاز أمــن الدولة فــي الكويــت أمين عام حــزب األمة 
الكويتي المدرج على القائمة اإلماراتية للتنظيمات اإلرهابية حاكم 
المطيري، إذ من المقرر إحالته للنيابة غداً لنشــره تغريدات مسيئة 

لدول شقيقة.
وذكرت مصادر قانونية لـ «البيان»: أن هناك قضية أمن دولة أخرى 
رهــن التحقيق في النيابــة الكويتية للمطيري على خلفية تغريدات 

ضد األنظمة الخليجية ادعى حينها اختراق حسابه.
وفي ســياق متصــل، رفضت النيابة العامة إخالء ســبيل شــقيقين 
كويتييــن لمشــاركتهما مــع تنظيم «داعــش» اإلرهابــي، وتمويل 

اإلرهاب، وجددت حبسهما 10 أيام.
فــي غضون ذلك، وجهــت المعارضة الكويتية الدعــوة مجدداً إلى 
تجمع ثان حاشد في ساحة اإلرادة (المقابلة لمجلس األمة) بعد غٍد 
للمطالبــة برحيل الحكومة وحل البرلمــان ووقف مالحقة أصحاب 
الــرأي في الكويت. وتأتــي هذه الدعوة بعد التجمــع األول الذي 
أقامتــه المعارضة االثنيــن الماضي، والذي اكتفــت خالله بالتجمع 

فــي ســاحة اإلرادة دون الســماح ألي من رموزها 
الحديث خالله.

طوقــت القــوات العراقية أمس، مدينــة تكريت بالكامــل تمهيداً 
لعملية شاملة لتحريرها من تنظيم داعش.

وقال اللواء الركن في الشرطة بهاء العزاوي خالل جولة في قرية 
البــو عجيل الواقعــة قبالة تكريت: «ال نريد أن نتســرع ألننا نريد 
تفادي وقوع خســائر». وأضاف: «تكريت مطوقة من كل الجهات». 
وقال عقيد في الجيش وهو من قيادة عمليات صالح الدين: «قواتنا 
تســيطر على أكثر من 50 في المئة من تكريت وتحاصر المسلحين 

في وسط المدينة». 
ميدانياً أيضاً، أعلن قائد في البيشمركة عن تطهير عدد من القرى 
جنوبــي كركــوك تمتد على طــول الطريق بين ناحية تــازه باتجاه 
ناحية الرشــاد جنوبي المدينة. وفي ســوريا، أكدت مفوضية األمم 
المتحــد لحقوق اإلنســان أن مجرمي الحرب ســيواجهون العدالة 
«يومــاً ما»، في وقت دعت وكاالت في المنظمة الدولية إلى وضع 
حد للخسائر البشرية الهائلة، بينما أفادت إحصائية حقوقية جديدة 

بمقتل 13 ألف ســوري تحت التعذيب 
في سجون النظام.

تتفاقــم األزمــة اليمنيــة يومــاً إثــر يوم، بعــد انقــالب الحوثيين 
المتحالفين مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي يعمل على 
تحريض الفرقاء ضد شــرعية الرئيــس عبدربه منصور هادي وإيجاد 
الذرائع لمهاجمة المناطق الرافضة لالنقالب. وقالت مصادر سياسية 
لـ«البيان» إن حالة من التوتر تسود محافظة عدن، حيث يتم إرسال 
العشرات من المسّلحين إلى معسكر قوات األمن الخاصة، والمئات 
من مســّلحي اللجان الشــعبية التابعة للرئيس، إضافة إلى عشــرات 
اآلليات العســكرية واألفراد من منتســبي اللواء 119 بقيادة فيصل 

رجــب المقرب من هادي. وأكدت مصادر في صنعاء أن اجتماعات 
ســرية يعقدها صالح مع ضباط موالين لــه وقيادات حوثية تهدف 
إلــى إشــعال حرب ضــد الجنوب بعد تســليم ملــف الجنوب إلى 
القائد العســكري الحوثي والمتهم الرئيســي الذي صدر بحقه قرار 
إدانــة من مجلس األمــن، أبو علي الحاكم. من جانبه، لم يســتبعد 
المستشــار الدولي جمال بنعمر لجوء مجلس األمن إلى قرار تحت 
الفصل الســابع للضغط على ما وصفها باألطراف المعرقلة للتسوية 
السياســية في اليمن، معتبــراً أن جميع الخيــارات أمامه مفتوحة. 

وحذر بنعمر من مؤشــرات عدة علــى أن اليمن قد 
يكون مقبًال على حرب أهلية. 

كشــف الرئيس األميركي باراك أوباما، عن أنه ال يرسل أي رسائل 
نصيــة عبــر الهاتف المحمول، ونــادراً ما يكتب بنفســه تدويناته 
على موقع «تويتر» للتواصل االجتماعي، وليس مســموحاً له اقتناء 

هاتف ذكي به جهاز تسجيل.
وقــال أوباما في مقابلة مع تلفزيون «أيه.بي.ســي»: «ال أدون 
تغريداتي بنفســي عادة، وال أبعث برســائل نصية. أرســل رسائل 
بالبريــد اإللكتروني». وأضاف أن ابنتيه وهما في ســن المراهقة 
تمتلــكان هواتف ذكية وتتبادالن الرســائل النصية مع أصدقائهما 

لكن األسباب األمنية تمنعه من اقتناء أحدث التقنيات. 

وقال: «ال أستطيع أن استخدم هواتف بها أجهزة تسجيل. لذلك 
ال أستطيع الحصول على الكثير من األشياء الحديثة لدواع أمنية». 
وفــي إشــارة إلى جدل بشــأن البريد اإللكترونــي طال وزيرة 
الخارجية السابقة هيالري كلينتون، سئل عما إذا كان يعرف عنوان 
البريــد اإللكترونــي الجديد لكلينتــون. ورد أوبامــا بوجه جامد: 
«ليس بوســعي أن أعطيــك إياه. وال أظن أنهــا تريدك أن تحصل 
عليه بصراحة». ورداً على ســؤال عن الحياة بشكل عام في البيت 
األبيض، قال إنه مر وقت طويل منذ آخر مرة قاد فيها ســيارة أو 
أعد وجبة طعام. وفي إشارة مازحة مع األشخاص الذين يعتقدون 
أنه لــم يولد في الواليات المتحدة، ذكــر الرئيس األميركي: «في 

كينيا قائد السيارة يجلس في الجهة األخرى».
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تجوب دوريــة تثقيف مروريــة، التابعة 
بشــرطة  والدوريات  المــرور  لمديريــة 
أبوظبــي، اإلمــارات في إطــار فعاليات 
أســبوع المــرور الخليجي، لنشــر الوعي 
مــن  المئــات  واســتقطبت  المــروري 

األشخاص من مختلف شرائح المجتمع. 
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جدد أولياء أمور خالل االسبوع المنصرم عبر مواقع التواصل االجتماعي 
شكواهم بقرار ضم امتحانات الفصل الدراسي الثاني والثالث مقترحين من خالل 

تغريداتهم بتحديد مهارات االمتحان من قبل وزارة التربية و التعليم.

تبنى المجلس الوطني االتحادي 253 توصية رفعها إلى الحكومة خالل مناقشة 
22 موضوعاً عاماً على مدى 59 جلسة عقدها خالل الفصل التشريعي الخامس 
عشر الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011 ولغاية الجلسة الحادية عشرة من دور 

االنعقاد العادي الرابع التي عقدها بتاريخ 10 مارس 2015.
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وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بســالمة الله 
والوفــد المرافق إلى مدينة شــرم الشــيخ 
المصرية للمشــاركة في أعمال مؤتمر دعم 
وتنميــة االقتصاد المصري والذي بدأ أمس 
في شــرم الشــيخ على البحــر األحمر في 

مصر.
وكان فــي اســتقبال ســموه على أرض 
المطار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
والمهندس إبراهيــم محلب رئيس مجلس 
الوزراء وســامح شــكري وزيــر الخارجية 

وعدد من الوزراء وكبار رجاالت الدولة.

وقد استعرض صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشــد آل مكتوم عقب العناق األخوي 
مع الرئيس السيســي الذي رحب بســموه 
والوفــد المرافق في بلدهم الثاني  ثلة من 
حــرس الشــرف الــذي أدى التحية لضيف 
مصــر ثم صافــح ســموه كبار مســتقبليه 
فيما صافح الرئيــس المصري أعضاء الوفد 

الرسمي لدولة اإلمارات.

ويرافق صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم وفد يضم ســمو الشيخ 
عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، 
ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي 
وزيــرة التنمية والتعاون الدولي، ومعالي 
ســلطان بــن ســعيد المنصــوري وزيــر 
االقتصــاد، ومعالي ســهيل بن محمد فرج 
فــارس المزروعي وزيــر الطاقة، ومعالي 
عبيــد بــن حميــد الطايــر وزيــر الدولة 
للشــؤون المالية، ومعالي الدكتور سلطان 
بــن أحمــد ســلطان الجابر وزيــر دولة، 
ومعالــي الفريق مصبح بن راشــد الفتان 
مدير مكتب صاحب الســمو نائب رئيس 
الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
ومحمد بن نخيرة الظاهري ســفير الدولة 
لدى مصر، وخليفة ســعيد ســليمان مدير 
عام دائــرة التشــريفات والضيافة بدبي، 
ومحمد سيف السويدي مدير عام صندوق 

أبوظبي للتنمية.

جتماعي 
ترحين من خالالالالالالالالالل 

ي
عليم.

 خالل مناقشة 
ريعي الخامس 
عشرة من دور 
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حضر ســمو الشــيخ طحنون بن محمد آل 
نهيــان ممثل حاكم أبوظبي فــي المنطقة 
الشــرقية ومعالي الشــيخ نهيان بن مبارك 
آل نهيــان وزير الثقافة والشــباب وتنمية 
أقامه  الــذي  المجتمــع، حفل االســتقبال 
خليفة راشــد بن حمد الشامســي بمناسبة 
زفــاف زايــد بن ســلطان بــن عبدالعزيز 
الشامسي إلى كريمة المرحوم راشد سعيد 

محمد الدرمكي. 
كما حضــر الحفل الذي أقيم مســاء أمس 
بمركز العين للمؤتمرات الشيخ سلطان بن 
طحنون آل نهيان رئيس دائرة النقل رئيس 
هيئة أبوظبي للســياحة والثقافة والشــيخ 
هــزاع بن طحنون آل نهيــان وكيل ديوان 
ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية 
والشــيخ محمد بن ســلطان بن خليفة آل 
نهيان والشــيخ فيصل بن سلطان بن سالم 
القاســمي والشــيخ ذياب بــن طحنون آل 
نهيان والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان 
والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان والشيخ 

محمــد بن نهيــان بــن مبــارك آل نهيان 
والشــيخ شــخبوط بن نهيان بن مبارك آل 
نهيان والشــيخ مبارك بن نهيان بن مبارك 
آل نهيــان والشــيخ محمد بــن فيصل بن 

سلطان القاسمي والشــيخ خالد بن خليفة 
بن شــخبوط آل نهيان والشــيخ محمد بن 
خليفــة بن شــخبوط آل نهيــان وعدد من 
أعيان القبائل وكبار المســؤولين وحشــد 

غفير من المدعوين واألهل واألصدقاء.
وتخلل الحفل مشــاركة فرقــة الحربية 
بعــروض وفقــرات منوعــة مــن التــراث 

االماراتي.

نشــر الفريق سمو الشــيخ سيف بن زايد 
آل نهيــان نائــب رئيس مجلــس الوزراء 
وزيــر الداخلية تغريدة في حســابه عبر 
موقــع التواصل االجتماعي « تويتر» دون 
فيها سموه: «إذا أقسم الشباب والءهم.. 
أصبح الزمــان مردداً» وذلــك تفاعًال من 

ســموه مــع تخريــج الدفعــة الثانية من 
واالحتياطية  الوطنيــة  الخدمة  منتســبي 
بعد انتهاء فترة تدريبهم األساســي التي 
اســتمرت 3 شــهور في مراكــز التدريب 
الخمســة علــى مســتوى الدولة، ونشــر 
ســموه مقطع فيديو مرفقــاً مع التدوين 
اشــتمل على لقطات من حفــل التخريج 

وكلمات للخريجين.

قدم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة 
آل نهيــان مستشــار صاحب الســمو رئيس 
الدولــة واجب العزاء والمواســاة في وفاة 

الشــاعر البحريني عبدالرحمــن الرفيع في 
البحرين.

وعبر ســموه ألســرة الفقيد عن صادق 
للفقيد بالرحمة  العزاء والمواســاة، داعيــاً 

وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

شهد العقيد عبدالله مبارك بن عامر مدير 
عــام اإلدارة العامة للعمليــات المركزية 
بشــرطة الشــارقة حفــل تخريــج دورة 
(متطلبات أنظمــة الجودة) والتي عقدت 
في معهد تدريب الشــرطة شارك فيها 18 
موظفاً من العاملين في مختلف اإلدارات 
بشــرطة الشــارقة باإلضافة إلى عدد من 

موظفي الدوائر المحلية باإلمارة.
وأشاد العقيد بن عامر بمستوى الدورات 
وأهميتها فــي زيادة الحصيلــة المعرفية 
والعملية لدى المنتسبين، مؤكداً بأن عقد 
هذه الدورات يأتي في إطار سعي وزارة 
الداخلية لنشر إســتراتيجيتها الرامية إلى 

صقل وتطوير مهارات منتسبيها من خالل 
تدريبهم وتأهيلهم ليصبحوا قادرين على 
العمــل بالصــورة المطلوبــة وعلى أكمل 
وجه.    الشارقة – البيان

توقــع المركــز الوطني لألرصــاد الجوية 
والــزالزل أن يكون الطقــس اليوم، غائماً 
جزئياً على بعض المناطق، وتميل درجات 
الحــرارة لالرتفــاع التدريجــي، والرياح 
خفيفة إلى معتدلة الســرعة تنشط أحياناً 
نهاراً، والبحر خفيف إلى متوســط الموج 
فــي الخليج العربي وبحــر عمان، وتزداد 
الرطوبــة النســبية على بعــض المناطق 
الســاحلية والداخليــة في ســاعات الليل 
والصباح الباكر. والرياح جنوبية شــرقية- 
شــمالية شرقية بسرعة -12 28 كم/ساعة 
بوجه عام تصل 36 كم/ساعة أحياناً خالل 
النهار.         أبوظبي- وام 

 ناقشــت اللجنة الوطنية لتنســيق البعثات 
في اجتماعها الرابع برئاســة معالي الشــيخ 
حمــدان بن مبارك آل نهيــان وزير التعليم 
العالــي والبحــث العلمــي تفعيــل قاعدة 
البيانــات الوطنية عبر حث جهات االبتعاث 
على اســتيفاء هذه البيانــات وفق الجداول 

المعدة المتفق عليها معها.
وأكدت اللجنة، خالل اجتماعها بمقر الوزارة 
علــى بــذل مزيد مــن جهود التنســيق مع 
جهات االبتعاث بشأن المكاتب التمثيلية لها 

في سفارات الدولة في الخارج.
كما ناقشت إتاحة الفرصة لجهات االبتعاث 
لالســتفادة األمثــل مــن المقاعــد والمنح 

المقدمة مــن المملكة األردنية الهاشــمية 
وجمهورية روسيا االتحادية وفقاً لالتفاقيات 
التــي وقعتهــا الدولة معهما فــي مختلف 

الدرجات والتخصصات األكاديمية والفنية.
واطلعت اللجنة علــى مقترح لجنة معادلة 
الشــهادات الخــاص بحــل مشــكلة الطلبة 
المبتعثين الذين تجاوزوا نســبة الســاعات 
المطلوبة ضمــن الدرجــة األكاديمية وفقاً 

لنظام معادلة الشهادات.
ويتضمن الحل إعادة دراسة هذه الساعات 
بنظــام الــدوام المنتظــم لدى مؤسســات 

التعليم العالي الحكومية.
وفــي نهاية االجتمــاع أكد معالي الشــيخ 

حمــدان بن مبارك آل نهيــان على ضرورة 
إنجــاز المهــام المطلوبة مــن اللجنة وفق 
جــدول زمني محــدد للوصــول لألهداف 
المنشــودة المحددة في قرار إنشاء اللجنة 
الصادر عن مجلس الوزراء.   أبوظبي - وام 

كشــفت مؤسســة رأس الخيمــة للقــرآن 
الكريم وعلومه عن مشــاركة 56 ســجيناً، 
مــن نزالء المؤسســة العقابية واإلصالحية 
فــي القيادة العامة لشــرطة رأس الخيمة، 
فــي فعاليات جائــزة رأس الخيمة للقرآن 
الكريم، على مدار دوراتها الثالث الماضية، 
بواقع 21 نزيًال في الدورة الـ15 واألخيرة، 
التي اختتمت مؤخراً، و22 نزيًال في الدورة 

الـ14، مقابل 13 نزيًال في الدورة الـ13.
وأكــد أحمــد ســبيعان، األميــن العام 
المنظمــة لجائزة  العليــا  اللجنة  ورئيــس 
رأس الخيمــة للقرآن الكريــم، أن الجائزة 
تعمل علــى تعزيز ارتباط نزالء الســجون 
بالقرآن الكريم، وضمــان نهلهم من قيمه 
السمحة، والسعي إلحداث نقلة نوعية في 
حياتهم وتقويم ســلوكهم، بناء على مبادئ 
الدين الحنيف، واســتغالل أوقات فراغهم، 
وفترات محكومياتهم في تالوة كتاب الله، 

سبحانه، وتعلم أحكامه.
وكرمــت مؤسســة رأس الخيمة للقرآن 
الكريــم وعلومــه، الثالثــاء الماضــي، 14 
نزيًال من المؤسســات العقابية واإلصالحية 
فــي القيادة العامة لشــرطة رأس الخيمة، 

الفائزين بالمســابقة الخاصة بالنزالء، التي 
أقيمــت مؤخراً في إطــار فعاليات الدورة 
الخامسة عشرة من الجائزة، فيما تواصلت 
فعاليات الجائزة الختامية، خالل الفترة من 
الثاني عشــر حتى السادس والعشرين من 

فبراير الماضي.
جاء ذلك، خالل الحفــل الخاص لتكريم 
الفائزين مسابقة نزالء المؤسسات العقابية 
واإلصالحية، الذي أقيم في مقر المؤسســة 

العقابيــة واإلصالحية بمنطقــة الفلية في 
رأس الخيمــة، بحضــور العميــد عبد الله 
الحديــدي، مدير عام العمليات الشــرطية 
فــي القيادة العامة لشــرطة رأس الخيمة، 
والعقيــد أحمــد ســالم الســلومي، مدير 
إدارة المؤسســة العقابية واإلصالحية في 
شرطة رأس الخيمة، وأحمد سبيعان، أمين 
عام جائــزة رأس الخيمة للقــرآن الكريم، 
وعدد من الضباط والنزالء المشاركين في 

المسابقة.
وأكــد عبــد اللــه الحديدي، فــي كلمة 
ألقاهــا خــالل الحفــل، أن حفــظ كتــاب 
الله، ســبحانه وتعالى، وااللتــزام بتعاليمه 
الســمحة يكتســب أهمية كبيرة في حياة 
الســجناء وبقية شــرائح المجتمــع، داعياً 
نزالء المؤسســة العقابية واإلصالحية إلى 
أن يســتمروا علــى هذا النهــج، حتى بعد 

خروجهم من السجن.
وأعــرب العميد الحديــدي عن تقديره 
للجائزة في تنظيم مسابقة النزالء لتحفيظ 
القرآن الكريم، عبر إشــراك فئة من نزالء 
المنشآت العقابية واإلصالحية، ضمن فئات 
المتنافسين في الجائزة، استثماراً ألوقاتهم 
وتشــجيعاً لهم للعودة إلى القرآن الكريم 
فــي تدبر أمــور حياتهم، الفتــاً إلى حرص 
وزارة الداخلية وشــرطة رأس الخيمة على 
دعم مثل هذه البرامج المفيدة في توجيه 
وإصــالح النزالء، وإرشــادهم إلــى الخير، 
مؤكداً اســتمرارية التنســيق بين مؤسسة 
رأس الخيمــة للقرآن الكريم والمؤسســة 
العقابيــة واإلصالحيــة فــي شــرطة رأس 
الخيمة، والهيئة العامة للشــؤون اإلسالمية 
واألوقاف في توفير فصول لتحفيظ القرآن 

الكريم للذكور واإلناث في المؤسسة.

شارك أبناء المجتمع والمواطنون والمقيمون 
والعبــو نادي الذيد الرياضــي خالل الحملة 
الناجحــة التــي نظمها نادي الذيــد الثقافي 
الرياضي بالتعاون مع مستشفى الذيد حملة 
للتبــرع بالدم وذلك في مقر النادي مســاء 

أمس .
وشــهدت الحملــة إقباًال مــن الموظفين 
واالداريين والمدربيــن وأبناء الوطن الذين 
لبــوا النــداء تجاوبا منهم مع هــذه الحملة 
وأهدافها، ورغبة منهم في دعم كل أشــكال 
التواصــل مــع المجتمــع وتقديــم الدعــم 

اإلنساني الممكن، وكذلك إقباًال من الضباط 
وصف الضبــاط واألفراد العاملين في معهد 
الشرطة وتفاعلوا معها بشكل إيجابي وبناء.

وأشــار ســالم بن هويدن عضو المجلس 
الوطني نائب رئيس مجلس إدارة نادي الذيد 
الرياضي عن الســعادة للمشــاركة في هذه 
الحملــة التي جاءت تلبيــة للواجب الوطني 
وهدفها في خدمة المجتمع وتحقيق سعادة 
واســتقرار أفراده.، وتلبية احتياجات مشفى 
الذيد لوحدات الدم، من جانبه أشــاد محمد 
عبيــد مطار الطنيجي عضــو مجلس االدارة 
عــن أهمية هذه الحملة في إشــراك جميع 

أبناء المجتمع وتعزيز الحس االنساني.



األميركيــة  الســرطان  جمعيــة  تطلــق 
ومؤسســة الرئة العالمية حصرياً «أطلس 
الجديــدة  الخامســة  بطبعتــه  التبــغ» 
والموســعة، وموقعــه اإللكتروني، وذلك 
علــى هامش فعاليــات الــدورة 16 من 
المؤتمــر الدولي لمكافحــة التبغ وتعزيز 
الصحــة الــذي تســتضيفه أبوظبي خالل 

الفترة من 17 إلى 21 مارس الجاري.
ويعتبر أطلس التبغ مصدراً شامًال يوفر 
تفاصيل دقيقة تدعمها رســوم بيانية عن 
حجم الوباء المنتشر والتقدم المحرز من 
ناحيــة مكافحة التبغ، ويقــدم معلومات 
عــن أحدث المنتجــات والتكتيكات التي 
تتبعهــا شــركات صناعة التبــغ الصطياد 
المســتهلكين وخصوصــاً الشــباب منهم. 
يطلع على محتــوى أطلس التبغ الجميع، 
من القطاعات الحكومية والمختصين في 
الرعاية الصحية والصحفيين حول العالم، 
بهــدف نشــر التغطية ومناقشــة القضية 
واستخدامها للدفع باتجاه اتخاذ إجراءات 

فعالة.
وتشــير نتائج أبحاث أجريــت مؤخراً 
إلى أن خطورة التبغ تبلغ أكثر بكثير عن 
المعتقد ســابقاً، لنضيف إلى ذلك الحاجة 

الملحة لمعالجة هذا الوباء على المستوى 
بالقضاء على  العالمي، والذي سيتســبب 

حياة مليار شخص في هذا القرن.
وكانت الطبعة الرابعة من أطلس التبغ 
الــذي أطلق من ســنغافورة أكــد أن ما 
يقرب من %20 من سكان العالم يدخنون 
السجائر تشــمل حوالي 800 مليون رجل 
و200 مليون امرأة، وأن أكثر من 60 ألف 
فرد ســنويا يلقى حتفه نتيجــة للتدخين 

الســلبي %75 من تلك الوفيات تقع  بين 
النساء واألطفال.

واستهلك المدخنون حوالي 5.9 تريليونات 
ســيجارة في عــام 2009 وأن التبغ ينمو 
فــي 124دولة على مســاحة 3.8 ماليين 
هكتار من األراضي الزراعية، حيث تزرع 
الصيــن%43.4 من إنتاج التبغ في العالم، 

وتتجاوز هــذه الكمية كميــة التبغ التي 
تنتجهــا البلدان التســعة األخرى المنتجة 

للتبغ مجتمعة.

وأشار إلى أن العوائد السنوية من صناعة 
التبــغ العالمية تصل إلــى نصف تريليون 
دوالر وتبلــغ نســبة الســجائر %92 من 
قيمة إجمالــي منتجات التبــغ التي تباع 

عالميــا وقد تزايــد مقدار بيــع التبغ بال 
دخان عالمياً ليصــل إلى %59 بين عامي 

2000 و2010.
وأوضح أنه إذا تم القضاء على التجارة 
المحظــورة للتبــغ فســتجني حكومــات 
العالــم علــى األقــل 31.3 مليــار دوالر 
تقريبا من إيرادات الضرائب، فيما تجمع 
الحكومــات 133 مليار دوالر ســنويا من 
ضريبة التبغ ولكنهــا تنفق أقل من مليار 

دوالر على مكافحة التبغ.
وتوصــي منظمة الصحــة العالمية بأنه 
علــى األقــل %70 مــن أســعار التجزئة 
مــن منتجات التبغ تأتي مــن إنتاج التبغ 
وقد فرضت علــى األقل %86 من الدول 
األعضــاء فــي منظمــة الصحــة العالمية 
ضريبة إنتاج على التبغ، ويســتخدم على 
األقــل %14 مــن إيــرادات التبــغ على 

األغراض الصحية.

04
الدولي  النــور  اختتمــت فعاليــات مؤتمر 
العاشــر عن الطب الباطني وأمراض القلب 
والذي عقد تحت رعاية معالي الشيخ نهيان 
بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشــباب 
وتنمية المجتمع في فندق شيراتون أبوظبي 
بمشــاركة 300 طبيب ومختص من مختلف 

مستشفيات الدولة.
وصرح الدكتور قاسم العوم مؤسس ونائب 
رئيس مجلس إدارة مجموعة مستشــفيات 
النور بأن المؤتمر الدولي العاشر يعد منصة 
علميــة جمعــت المتخصصين فــي الطب 
الباطنــي وأمــراض القلــب، حيث تســنت 
لهم الفرصة الكتســاب المعارف والخبرات 

والتي ستساعد في تحسين خدمات الرعاية 
الصحية المقدمة للمرضى.

وأضــاف: «إن أمراض القلب هي الســبب 
الرئيســي للوفيات على المستوى العالمي، 
مشــيراً إلى انتشــار األمــراض القلبية في 
المنطقــة ينشــأ نتيجــة، الســمنة، والوزن 
الرياضة،  الزائد، والتدخين، وقلة ممارســة 
وارتفاع نســبة الدهون في الجســم، ومع 
زيــادة الوعي بهذه األمــراض والمزيد من 
نتائــج البحــوث، فإنه من المهــم أن يطلع 
المتخصصون في الرعاية الصحية على آخر 
أبو ظبي  ـ البيان  التطورات واألبحاث». 

شــهد المهندس رشــاد محمد بوخش عضو 
المجلس الوطني االتحادي والمدير التنفيذي 
إلدارة التراث العمراني ببلدية دبي وسونيا 
الســيد أحمد الهاشمي رئيس مجلس إدارة 
جمعية اإلمارات لمتالزمة داون حفل ختام 
و تكريــم المشــاركين في مبــادرة «خطي 
أجمــل بالعربية» والتــي أطلقتها الجمعية 
بالتنسيق مع إدارة التراث العمراني ببلدية 
دبي اســتجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ 
محمــد بن راشــد آل مكتــوم نائب رئيس 
الدولة رئيــس مجلس الــوزراء حاكم دبي 
،رعاه الله، لالهتمام باللغة العربية وتهدف 

إلى تعلم الخط العربي.

وأعــرب المهنــدس رشــاد محمــد بوخش 
عضــو المجلس الوطني االتحــادي والمدير 
التنفيــذي إلدارة التــراث العمراني ببلدية 
دبي عن ســعادته بهذا التعاون المشــترك 
مع جمعية اإلمارات لمتالزمة داون التزاماً 
مــن بلديــة دبي مــن منطلق المســؤولية 
المجتمعية القيــام بالدعم الالزم لجمعيات 
النفــع العــام الرائــدة والتي تعــد جمعية 
اإلمــارات لمتالزمة داون مــن أبرزها على 
مســتوى الدولة والتي تسعى دائماً لتقديم 
دبي - البيان  البرامج النافعة للمجتمع.   
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تبنــى المجلــس الوطنــي االتحــادي 253 
توصيــة رفعها إلى الحكومة خالل مناقشــة 
22 موضوعــاً عامــاً علــى مدى 59 جلســة 
الخامس  التشــريعي  الفصل  عقدها خــالل 
عشــر الذي بــدأ بتاريــخ 15 نوفمبر 2011 
ولغايــة الجلســة الحادية عشــرة من دور 
االنعقاد العــادي الرابع التي عقدها بتاريخ 
10 مارس 2015، تناولت مختلف القطاعات 
المهمــة التي تعزز الجهود الرامية إلى دعم 
مسيرة التنمية الشاملة في الدولة وتحقيق 
أهدافها التنموية في شــتى المجاالت وفق 
رؤية واضحة تستشــرف المســتقبل وتهيئ 
لــه من المقومات ما يخولهــا الحفاظ على 
ريادتهــا ورفعتهــا بيــن دول العالم األكثر 
تقدماً ويكفل لها حماية مكتســباتها وصون 
إنجازاتها وإحــراز مزيد منها، وذلك بقيادة 
صاحــب الســمو الشــيخ خليفة بــن زايد 
آل نهيــان رئيس الدولة، حفظــه الله، عبر 
الدستورية  المجلس الختصاصاته  ممارســة 
وحرصــه علــى طــرح ومناقشــة مختلف 
القضايا التي تتعلق مباشــرة بشؤون الوطن 

والمواطنين.

ووافــق المجلــس الوطنــي االتحــادي في 
جلســته الثانية مــن دور االنعقــاد العادي 
الرابــع على جدولــة أولويــة الموضوعات 
العامــة التــي سيناقشــها والجلســات التي 
ســيعقدها، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق 
مــع الحكومــة لمناقشــة أكبــر قــدر من 
الموضوعــات المتعلقــة بشــؤون الوطــن 

والمواطنين.
وتناولــت الموضوعــات التي اســتغرق 
زمن مناقشــتها 88 ســاعة من مجمل 316 
الزمن المستغرق للجلسات قطاعات  ساعة 
والصحة  والتوطين  واإلســكان  المعاشــات 
والميــاه  والزراعــة  والعمــل  والتعليــم 
والعامليــن فــي مهنتــي الصيــد والزراعة، 
وبيئيــة  واقتصاديــة  اجتماعيــة  وقضايــا 
وإعالميــة والشــؤون اإلســالمية واألوقاف 
وســوق األوراق المالية، وهيئــة اإلمارات 
خدمية،  وقضايــا  والمقاييس  للمواصفــات 
ويحــرص المجلس منــذ عقد أول جلســة 
بتاريخ 12 فبراير 1972، على طرح ومناقشة 
كل القضايا التي لها عالقة مباشــرة بشؤون 
وتقدمهم  والمواطنيــن  ورفعتــه،  الوطــن 
والتركيــز على جوانب التنمية المســتدامة 
الشاملة وتوفير الخدمات في جميع مناطق 

الدولة.

ووفقاً للتقرير الفني لألمانة العامة للمجلس 
التــي تناولتهــا  تســاوت نســب القضايــا 
الموضوعــات العامــة خالل الــدور األول، 
حيــث تســاوت القضايا البيئية بنســبة 50 

%، والقضايــا االجتماعيــة بنســبة 50 %، 
وخــالل الدور الثاني حلت القضايا الخدمية 
فــي المرتبــة األولــى بنســبة 42.8 % في 
حين جاءت القضايا البيئية والقضايا الصحية 
والقضايــا االجتماعيــة والقضايا االقتصادية 
فــي المرتبة الثانية بنســبة بلغت 14.3 % 
لــكل منها، وخــالل الدور الثالث تســاوت 
نســب القضايا التي تناولتهــا الموضوعات 
العامــة حيــث بلغــت 16.7 % لــكل مــن 
القضايا التعليمية والقضايا الصحية والقضايا 
االجتماعية والقضايا األمنية وقضايا التوطين 

وقضايا المعاشات.
المجلس هي  التي ناقشها  والموضوعات 
المشــكالت البيئية فــي الدولة، وسياســة 
وزارة الشؤون االجتماعية في شأن الضمان 
االجتماعــي، وسياســة وزارة البيئة والمياه 
في شــأن حمايــة التربة والغطــاء النباتي، 
وسياسة وزارة الصحة في شأن تنمية قطاع 
الصحة في الدولة، وسياســة وزارة األشغال 
العامــة في شــأن بناء المســاكن الشــعبية 
وشق الطرق االتحادية وصيانتها وتحسينها، 
وسياســة الهيئة االتحادية للكهرباء والماء، 
وسياســة برنامج زايد لإلســكان، وسياســة 
المجلــس الوطني لإلعالم في شــأن تعزيز 
التشــريعات اإلعالمية في الدولة، وسياسة 
وزارة االقتصــاد، والتوطيــن فــي القطــاع 
الحكومي والخاص، وسياســة وزارة التعليم 
العالــي والبحث العلمي فــي مجال البحث 
العلمي، وسياسة هيئة اإلمارات للمواصفات 
الصحة والســالمة،  والمقاييــس في شــأن 
وسياســة وزارة الداخلية، وسياســة الهيئة 
العامة للمعاشــات والتأمينات االجتماعية، 
وسياســة الهيئة العامة للشــؤون اإلسالمية 
واألوقاف، وسياســة مجلس الوزراء لتعزيز 
مكانة اللغة العربية، وسياسة وزارة التربية 
والتعليم في شأن المعلمين، وسياسة وزارة 
الشــؤون االجتماعية في شــأن الجمعيات 

التعاونية، وسياســة هيئة وســوق اإلمارات 
المالية والســلع، وسياســة وزارة  لألوراق 
العمل في شأن ضبط سوق العمل، وحماية 
المواطنيــن العامليــن فــي مهنتــي صيــد 
األســماك والزراعة، موضوع «سياسة الهيئة 
العامة لرعاية الشــباب والرياضة في تطوير 

األندية الرياضية ومراكز الشباب».

وحاز موضوع الضمان االجتماعي للمواطنين 
على اهتمام المجلس وطالب خالل مناقشة 
العامة للمعاشات  الهيئة  موضوع «سياســة 
والتأمينات االجتماعية» بتنفيذ قرار صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان 
رئيس الدولة، حفظه الله، بزيادة معاشــات 
جميع المتقاعدين الذيــن لم تطبق عليهم 
الزيــادة، وذلك مــن تاريخ صــدور القرار 
عــام 2008، وإعــادة النظــر في معاشــات 
المتقاعدين القدامى بمن فيهم العسكريين 
ومساواتهم مع معاشات المتقاعدين الجدد، 
ومتابعــة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشــأن 
اعتمــاد توصيــة المجلــس الخاصــة بدعم 
للمتقاعدين  المقدمة  الحكوميــة  الخدمات 
من خــالل: منحهم بطاقات لخفض رســوم 
بعض الخدمات العامة والرســوم الحكومية 
أو اإلعفــاء لبعض الحــاالت وتقديم بطاقة 
دعم للسلع الغذائية، والتنسيق مع البرامج 
األولويــة  المتقاعديــن  المحليــة إلعطــاء 
فــي البرامــج االقتصادية لدعم المشــاريع 

الصغيرة والمتوسطة. 

وطالــب المجلــس خالل مناقشــة موضوع 
«سياســة وزارة البيئــة والميــاه في شــأن 
حماية التربة والغطاء النباتي»، باســتكمال 
المنظومة التشريعية الالزمة لتطوير الرعي 
ومراقبــة المراعــي واالحتطــاب، وضبــط 

وتنظيم إدخال األصناف النباتية والمحميات 
الطبيعية مع األخذ بعين االعتبار أن تتواءم 
هذه التشــريعات مع االتفاقيــات الدولية 
التــي صادقــت عليهــا الدولــة، وااللتــزام 
بالمعايير الدولية ومدونات السلوك البيئية 
فيمــا يتعلق باســتخدام المــواد الكيماوية 
والمبيــدات والرقابة عليهــا والتخلص من 
النفايات والمخلفات الزراعية، وصون النظم 
البيئيــة والمحميــات الطبيعيــة والنباتات 
المهددة باالنقراض وضع آليات فيما يتعلق 
بإدخال األنواع واألصناف النباتية الجديدة، 
ووضع خطط طــوارئ وبرامج تحتوي على 
إجراءات لرصد واحتــواء ومعالجة التلوث 
الناتج عن اســتخدام المبيدات واألســمدة 

الكيماوية.
وشــدد على ضــرورة إلــزام المطورين 
العقارييــن بتخصيــص مســاحات خضــراء 
وزراعيــة ال تقــل عــن 25 % من مســاحة 
األرض الكاملة تخدم المجمعات الســكنية، 

وتصلــح لتنفيــذ برامــج زراعية مشــتركة 
للمســاكن، وتشــجيع وتحفيــز الشــركات 
التي تقوم بعمليــة تدوير النفايات ومنحها 
التســهيالت الالزمــة، والعمل علــى إزالة 

الصعوبات التي تعيق قيامها بعملها.

وطالب المجلس الوطنــي االتحادي خاللها 
مناقشــة موضوع «سياســة الهيئــة العامة 
للشــؤون اإلســالمية واألوقــاف»، بوضــع 
خطة اســتراتيجية للتوطين إلعداد وتأهيل 
والمهمة  الحيويــة  للوظائــف  المواطنيــن 
مثــل وظائــف «الوعظ واإلفتــاء والخطابة 
والفقهــاء»، عبــر البرامــج المعتمــدة في 
االتحادية  الجهــات  بالتعاون مــع  الدولــة 
بالتوطين، ودراســة  المختصــة  والمحليــة 
تقنيــن أوقات فتح المســاجد تماشــياً مع 
والطرق  كاألســواق  المناطــق  احتياجــات 
التقنيــات  أفضــل  الخارجيــة، واســتخدام 

برنامج  للتنظيم والرقابــة، ووضع  الحديثة 
التفتيش على  متكامــل لالرتقــاء بأعمــال 
المســاجد، بحيث يتم استقطاب المواطنين 
للعمــل في هــذا المجال وتطويــره، ومنح 
الهيئة العامة للشــؤون اإلسالمية واألوقاف 
الصالحيــات الالزمة لإلشــراف على جميع 
برامــج مراكز تحفيــظ القــرآن والمعاهد 
المسلمين  الدينية ومراكز استقبال وتأهيل 

الجدد وما في حكمها االتحادية والمحلية.

وخــالل مناقشــة موضوع «سياســة وزارة 
التربية والتعليم في شأن المعلمين» طالب 
المجلس بدراســة منــح المعلمــة التقاعد 
المبكــر لخصوصية المهنــة 15 عاماً وعدم 
ربطه بسن، وإعادة النظر والدراسة آلليات 
خطــط الوزارة بشــأن اســتقطاب الكوادر 
الوطنية ورفع نســبة التوطين على أن يتم 
تضمين هــذه اآلليات في خطــط مرحلية 
قصيرة ومتوســطة وطويلة المدى، وإعادة 
النظر ودراســة الراتب األساســي وتضمينه 
كل الحوافــز المالية الممنوحة الحالية منها 
الكوادر  والمســتقبلية، وزيــادة تعيينــات 
اإلداريــة ووضع خطط وبرامج لالســتفادة 
من مساعدي المعلمين في األعباء اإلدارية 
والعملية التعليمية، وإعادة النظر والتقييم 
فــي معايير تقييم الكادر التعليمي وما ورد 
في نمــوذج وثيقة األداء الســنوي بشــأن 
معاييــر قياس الفجــوة بين واقــع العملية 
التعليميــة والمســتهدف منهــا أو معاييــر 
الــواردة في  ومؤشــرات قياس األهــداف 

نموذج الوثيقة.

وطالــب المجلــس خالل مناقشــة موضوع 
«سياســة هيئة وســوق اإلمــارات لألوراق 
المالية والسلع» باإلسراع في تعديل قانون 
المالية  لــألوراق  اإلمــارات  هيئة وســوق 
والســلع الحالي بما يضمــن تنظيم العالقة 
بيــن الجهــات المعنيــة بقطــاع الخدمات 
المالية فــي الدولة وتحديد المســؤوليات 
وتوحيــد الجهــات الرقابيــة باإلضافة إلى 
أهميــة مواكبة هذه التعديــالت لتطورات 
األســواق المالية العالمية وكذلك تشــديد 
الجــزاءات والعقوبــات علــى المخالفــات 
والمضاربــات المالية التــي يمكن أن تهدد 
االســتقرار المالي واالقتصادي في السوق، 
ووضع الخطط والسياسات والبرامج الالزمة 
لتشجيع إطالق المحافظ المالية والصناديق 
االســتثمارية المحلية وزيادة نسب تداولها 
وبما يــؤدي إلــى معالجــة الخلــل القائم 
بيــن اســتثمارات الصناديق االســتثمارية، 
فــي  األفــراد  المســتثمرين  واســتثمارات 
األسواق المالية والسلع، ووضع استراتيجية 
وطنيــة عليا لضمــان عدم تأثير سياســات 
المناطق الحرة على أنشطة األسواق المالية 

المحلية.

بــدأ المجلس الوطنــي االتحــادي باكورة 
أعماله خالل الدور الثالث بمناقشة موضوع 
«التوطين في القطاع الحكومي والخاص»، 
وتبنى توصياته بشــأنه طالب فيها بإنشــاء 
مجلس اتحادي أعلى للتوطين بحيث يكون 
الجهة االتحادية المعنية بالتوطين، واعتبار 
محــددات الرؤية االســتراتيجية المقترحة 
مــن قبــل المجلــس الوطنــي االتحــادي 
أساســاً لبنــاء برامــج وخطط وسياســات 
التوطيــن خاصة فــي إطار الشــراكة بين 
القطاعيــن الحكومــي والخــاص، وتكامل 
مخرجــات التعليــم مع برامــج التدريب، 
وبتفعيــل قانــون تنظيم عالقــات العمل 
االتحــادي الصادر في عام 1980 بما يحقق 
متطلبــات خطط عمل التوطيــن وبرامجه 
وضبط سياســات االســتقدام من الخارج، 
العمل، وتفعيل  واألجور، وإصدار تصاريح 
قرار مجلــس الوزراء رقــم (57/3و/15م) 
لســنة 2011 بشأن تعزيز مشاركة الموارد 

البشرية الوطنية. 
بتعديل  فــي توصياته  المجلس  وطالب 
أحــكام قانــون تنظيــم عالقــات العمــل 
الخاصــة بســاعات العمــل وأيــام الراحة 
األســبوعية واإلجازات السنوية بما يقَلص 
الفروقات بيــن القطاع الحكومي والقطاع 
الخــاص المتعلقة بظــروف العمل، واتخاذ 

اإلجــراءات الالزمة إلخضــاع كل المناطق 
الحرة لسياسات وخطط التوطين، وضرورة 
توطين مهنــة مدير الموارد البشــرية في 
جميع المؤسسات، واإلسراع في استصدار 
قانــون التأمين ضــد التعطل عــن العمل 
يعالج فجوة األمن الوظيفي بين القطاعين 
الحكومي والخاص ويحقق األمن الوظيفي 

للمواطنين، واســتحداث سياسات، وآليات 
عمل منضبطة بغرض توحيد أسواق العمل 
في الدولة، مع توجيه المشاريع وتوزيعها 
علــى مســتوى الدولــة، ومعالجــة الخلل 
المتمثل فــي فوارق األجور الذي يشــَكل 
عائقاً رئيسياً يعترض تشغيل المواطنين في 

القطاع الخاص.

وشــدد المجلس في توصياتــه التي تبناها 
خالل مناقشــة موضوع «سياســة المجلس 
الوطني لإلعالم في شأن تعزيز التشريعات 
اإلعالميــة فــي الدولــة» بإصــدار قانــون 
يواكب التغيرات الســريعة للحالة اإلعالمية 
ويتناسب مع التطور اإلعالمي الذي تمر به 

الدولة، وإنشاء مكاتب إعالمية في سفارات 
الدولــة للعمل على تعزيــز مكانة وصورة 
الدولة في الخارج، وإنشاء أكاديمية مختصة 
لتأهيــل وتدريــب الكــوادر المواطنة في 
المجال اإلعالمي، والتنســيق مع الجامعات 
االعالميين  وتأهيــل  لتدريــب  الحكوميــة 
المواطنين لحين إنشــاء األكاديمية، وحث 
الكوادر  المؤسســات اإلعالمية على تعيين 
المناصــب  وتوطيــن  المؤهلــة،  الوطنيــة 
القيادية والفنية في المؤسســات اإلعالمية 

بما في ذلك المناطق اإلعالمية الحرة.
وخالل مناقشــة موضوع «سياسة وزارة 
التعليم العالي والبحــث العلمي في مجال 
البحث العلمي»، طالــب المجلس بضرورة 
فصل الهيئة الوطنية للبحث العلمي وجعلها 
مســتقلة وتكون بمثابــة المرجعية العلمية 
العلمي،  للبحــث  واإلداريــة واللوجســتية 
بحيــث تحكم وتنظم عملية البحث العلمي 
في الدولة، وبإنشــاء صندوق لدعم البحث 
العلمــي بالدولة تســهم فيه المؤسســات 
والشــركات الخاصــة العاملة فــي الدولة، 
وتخصص له اعتمــادات مالية حكومية في 

موازنة الدولة.

وتبنــى المجلــس خــالل مناقشــة موضوع 
«سياســة وزارة العمل في شأن ضبط سوق 
العمــل» عدداً مــن التوصيــات طالب فيها 

بضرورة إخضاع كل المنشــآت االقتصادية 
بالدولــة بنظام تعــدد الثقافات والرســوم 
المقررة حســب ما هو متبع بوزارة العمل 
الحرة والمناطق االستثمارية  المناطق  مثل 
وغيرها، أن تتخــذ وزارة العمل اإلجراءات 
الالزمة بالتنســيق مــع كل الجهات المعنية 
لوضــع ضوابــط وآليــات لزيــادة نســب 
التوطيــن في المنشــآت الخاصــة، وتفعيل 
المادة رقم (14) من القانون االتحادي رقم 
(8) لســنة 1980 في شــأن تنظيم عالقات 
العمل وتعديالته في شــأن عدم اســتخدام 
غيــر المواطنيــن فــي أعمــال أو وظائف 
يمكن أن يقوم بهــا مواطنون، وإلغاء نظام 
الضمــان المصرفــي للقطاعــات الخدميــة 
واالكتفــاء بنظــام حماية األجور لتشــجيع 
قطاع الخدمات والتطور في ســوق العمل، 
وتبني خطــط وبرامج تعمــل على تضييق 
الفوارق بيــن القطاعين الحكومي والخاص 
فــي االمتيازات الوظيفيــة واألجور وتوفير 
نظــام يؤمن دخل العامل فــي حالة تعطله 
عــن العمــل في القطــاع الخــاص، وإعادة 
النظر في المادة الرابعة من القرار الوزاري 
رقم (757) لســنة 2006م، في شــأن نظام 
بطاقــة المنشــأة  بحيــث ال يتحمل وكيل 
الخدمات «المواطن» المســؤولية القانونية 
والماليــة واالكتفاء بالضمانــات المصرفية، 
ودعم «مكاتب تسهيل» في توفير الخدمات 

الشاملة لتسهيل إنجاز المعامالت.

طالب المجلــس الوطني االتحــادي، خالل 
مناقشــة موضوع «سياســة وزارة األشغال 
العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق 
الطــرق االتحاديــة وصيانتها وتحســينها»، 
بوضع معايير وخطط زمنية محددة لبرامج 
صيانة المســاكن وإعطاء األولوية لمساكن 
كبار السن واألرامل والمطلقات والمعاقين، 
وزيادة االعتمــادات المالية الالزمة إلنجاز 
المشــاريع اإلســكانية وفق الخطط الزمنية 
المقــررة لها، ووضع اآلليات والسياســات، 
التي تضمــن لكل مواطــن ومواطنة توفير 
مســكن حكومي مناســب لهم، وعدم ربط 
ذلك بالزواج، وشــدد على أهمية أن تكون 

وزارة األشــغال هي الجهة االتحادية، التي 
تقوم باســتقبال طلبات المواطنين للحصول 

على مسكن حكومي.
وطالــب المجلس فــي ما يخــص موضوع 
سياســة الهيئــة االتحادية للكهربــاء والماء 
بإعادة النظر في القرار الوزاري رقم 190/2 
لســنة 2008، بشــأن إلغــاء كل اإلعفاءات 
الســابقة لكل فئــات المتعامليــن بالهيئة، 
والتأكيــد علــى أهميــة إقــرار اإلعفاءات 
للفئات المســتحقة مثــل: محدودي الدخل 
الذيــن ال  والمعاقيــن،  المتقاعديــن  مــن 
يشــملهم الضمان االجتماعي والمعســرين 
ماليــاً، وفق أحكام المحاكــم، وبوضع آليه 

الدورية الســتهالك  الفواتير  عملية لنظــام 
الكهربــاء والماء لتجنب األخطــاء والرصد 
العشــوائي لفواتير االســتهالك، الذي يؤدي 
إلــى إرهاق المتعامليــن بالرغم من تعاقد 
الهيئــة الســتخدام نظــام ســاب، وإعــادة 
النظــر في دعم أســعار توصيــل وخدمات 
الكهرباء والماء، من قبل الحكومة لمساكن 
المواطنين في المناطق، التي تشــرف عليها 
الهيئة، وفق اشــتراطات ترشــيد اســتهالك 
الكهرباء والماء، وإنشــاء مختبرات للرقابة 
على المياه المســتهلكة، حفاظاً على سالمة 
المستهلك.      أبوظبي - البيان 

طالــب المجلــس الوطني االتحــادي خالل 
مناقشــة موضوع «سياسة وزارة االقتصاد» 
بضرورة ربط السياسات والتشريعات برؤية 
دولة اإلمارات 2021 ضمن أهداف محددة 
تضمن الوصــول إلى اقتصاد معرفي ونتائج  
ملموسة  ضمن مؤشرات تنافسية والتنسيق 
مــع الجهات المحليــة المعنيــة في مجال 
والتجارية،  االقتصادية  األنشــطة  ممارســة 
وتعديــل القانون االتحادي 1  لســنة 1979 
بشــأن تنظيم شــؤون الصناعة ليتوافق مع 
معطيات البيئة االقتصادية الوطنية الراهنة 
مــن خالل إنشــاء هيئــة اتحادية مســتقلة 
للصناعة تعنى بالقطاع وتتولى مهمة إعادة 

هيكلــة وتنظيــم القطاع الصناعي ورســم 
السياسات ووضع الخطط االستراتيجية لهذا 
القطاع المهم على مستوى الدولة، وضرورة 
وضــع ضوابــط وحوافــز لضمــان تدفــق 
االســتثمار األجنبي للقطاعات االستراتيجية 
وإشــراك الشــركات المحليــة فــي عملية 
تنفيذ المشــاريع وتخصيــص حصة للمنتج 
الوطني لتنميــة الصناعات المحلية، ووضع 
مؤشــرات أداء توضح مدى االســتفادة من 
هذه االســتثمارات على الشركات المحلية 

خصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وطالــب المجلس فــي محــور دور وزارة 
االقتصــاد في حمايــة المســتهلك ومراقبة 

جــودة الســلع والخدمــات بقيــام الوزارة 
بدعــم الصناعات الوطنية للحــد من اآلثار 
تثبيت أســعار  للتضخم ومحاولة  الســلبية 
السلع األساســية لفترات طويلة، ومراجعة 
بحمايــة  المتعلقــة  والبرامــج   الخطــط 
المستهلك.       أبوظبي - البيان 
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افتتحــت معالي الشــيخة لبنــى بنت خالد 
القاســمي وزيرة التنميــة والتعاون الدولي 
رئيســة جامعة زايد والشــيخة لطيفة بنت 
حمــدان آل مكتوم، مركز الشــيخة لطيفة 
بنت حمدان بن راشــد آل مكتوم لألنشطة 
الطالبيــة، بجامعــة زايد فــرع دبي، وذلك 
بحضور الدكتورة فاطمة الدرمكي مساعدة 
نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة وفتحية 
الخميري مديرة إدارة شــؤون الطلبة بفرع 
الجامعة في دبي وأعضاء مجلس الطالبات.

وجالت معالي الشــيخة لبنى بنت خالد 
القاسمي والشــيخة لطيفة بنت حمدان آل 
مكتوم في أرجــاء المركز الجديــد البالغة 
مســاحته 1060 متــراً مربعــاً، والذي أقيم 
بهــدف تشــجيع الطالبــات على اكتســاب 
الذاتي وغــرس قيمة  المهــارات والتعلــم 

الوقت لديهن وحسن إدارته واستثماره.
ويضم المركز الذي أنشئ بتكلفة قدرها 
4 ماليين درهم مكتبة مســاحتها 242 متراً 
مربعــاً، ومزودة بتســهيالت غذائية خفيفة 
إلى جانب قاعة للمحاضرات وعرض األفالم 
وقاعة لالجتماعــات والمؤتمرات المصغرة 
تبلغ مســاحتها 123 متراً مربعاً، إلى جانب 
قاعة لألنشــطة والعروض التشكيلية وصالة 

لألنشــطة واأللعاب الرياضية تبلغ مساحتها 
171 متــراً مربعاً، وقاعــة «المجلس» التي 
اســتلِهم تصميمها مــن التــراث اإلماراتي، 
وقاعــة للصالة وقاعة للموســيقى، وأخرى 

لخزانات المالبس واللوازم الشخصية.
ويعكــس التصميــم الداخلــي للمركــز 
واأللــوان التي تم اختيارها بعناية شــديدة 

تمــازج الحداثــة والتــراث معاً بمــا يمنح 
المــكان حيويــة تتناســب مــع اهتمامات 
الطالبات وتوفر لهن أجواء مريحة ومالئمة 

وتشجعهن على اإلبداع واالبتكار.

وتم إنشــاء المركــز بموجــب اتفاقية بين 

جامعــة زايد وهيئــة آل مكتــوم الخيرية، 
تــم توقيعهــا في مايــو الماضــي، وعبرت 
معالي الشــيخة لبنى القاسمي عن إعجابها 
بالمركــز، وقالت معاليها: «لم أَر  مثل هذا 
المشــروع في روعــة التكامل بين حســن 
التصميم وحســن التجهيز بما يخدم تحقيق 
أهدافــه التــي تدعــم جهــود الجامعة في 

إعداد كوادر مؤهلة من الخريجين القادرين 
على المســاهمة فــي بناء الوطــن وخدمة 
المجتمع»، مؤكدة أهمية إنشــاء مثل هذه 
المراكــز الطالبيــة التــي تهــدف إلى خلق 
التفاعل المثمر بين الطلبة وتســاعدهم في 
بناء الشــخصية المتزنة القادرة على العطاء 
مســؤوليات  لتحمل  والمؤهلــة  واإلبــداع 

دعم مســيرة التنمية وتطوير الوطن بقيادة 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل 
نهيــان رئيــس الدولة، حفظه اللــه، وأخيه 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتــوم نائب رئيس الدولــة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكــم دبي، رعاه اللــه، وصاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهــد أبوظبي نائب القائــد األعلى للقوات 
المســلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام 

اإلمارات.
وأعربت الشيخة لطيفة بنت حمدان آل 
مكتوم عن ســعادتها بأن تــرى أمنيتها يوم 
كانت طالبة فــي جامعة زايد تتحقق اليوم 
بهــذه الصــورة، وقالت « كــم كنت أتمنى 
أيام الدراسة بهذه الجامعة أن أجد مساحة 
خاصة أستثمر فيها وقت فراغي مع زميالتي 
بعد المحاضرات وَكم أنا اليوم ســعيدة وأنا 

أرى بصمة تركتها في جامعتي».
وأشــاد الدكتور ريــاض المهيدب مدير 
جامعة زايد بدعم سمو الشيخ حمدان بن 
راشــد آل مكتوم نائب حاكــم دبي وزير 
المالية المســتمر للعمل الخيري وســعيه 
الطلبة ممــا ينعكس  احتياجــات  لتلبيــة 
إيجابــاً على إثــراء مســيرتهم األكاديمية 
وتنميــة هواياتهم وقدراتهــم االجتماعية 

والتربوية.

العطــاء والجمعية  أطلقت مبــادرة زايــد 
المصرية للتطــوع ومركز اإلمارات للتطوع 
برنامج تطوع لألطباء والجراحين للمشاركة 
في المهام اإلنســانية للمستشفى الجراحي 
المتحــرك للقلب في إطار حملــة «القلب 
للقلــب» فــي كل مــن اإلمــارات ومصــر 
المستشــفى  مــع  بالشــراكة  والســودان 
الســعودي األلماني وجمعيــة دار البر في 

نموذج مميز للشراكة اإلنسانية.   
ويهــدف برنامــج «تطوع» إلى ترســيخ 
ثقافة العطاء والعمل التطوعي في الكوادر 
الطبية وإتاحة الفرص لمختلف التخصصات 
وخاصــة الكوادر اإلداريــة والطبية والفنية 
اإلنســانية،  المبــادرات  فــي  للمشــاركة 
والمســاهمة بالتخفيف من معاناة األطفال 
والمســنين وإعــادة نبض الحيــاة للقلوب 

العليلة.  
كمــا يهــدف البرنامــج إلى اســتقطاب 
ضمــن  للمشــاركة  والممرضيــن  األطبــاء 
«الفريــق اإلماراتــي المصــري الســعودي 
الطبي التطوعي» وفي إطار حملة «المليون 
متطوع» للمشاركة بمليون ساعة في خدمة 
المجتمع تحت إطار تطوعي ومظلة إنسانية 
تســهم فــي التخفيف من معانــاه األطفال 

والمسنين من مرضى القلب. 
وأكد ســفيرة العمل اإلنساني الدكتورة 
ريم عثمان المديــر التنفيذي لمبادرة زايد 
العطاء أن العمل التطوعي ركيزة أساســية 
مــن ركائز المجتمعــات المتقدمة ومحرك 
واالقتصادية  االجتماعيــة  للتنمية  أساســي 

المستدامة. 

وقالــت إن مبــادرة زايد العطــاء ومنذ 
تأسيسها عام 2002 استطاعت أن تستقطب 
المتخصصيــن  المتطوعيــن  مــن  اآلالف 
المهرة وتمكينها في مجال العمل اإلنساني 
والميداني في مختلف دول العالم في إطار 
حملــة المليــون متطوع والتي اســتطاعت 
ان تصل برســالتها اإلنسانية للماليينت وأن 

تقــدم العــالج المجانــي لما يزيــد على 3 
ماليين طفل وإجــراء ما يزيد على 7 آالف 
عملية قلب لألطفال والمســنين، إضافة الى 
تنظيم العديد مــن الفعاليات والمؤتمرات 
والملتقيــات التطوعية بمشــاركة نخبة من 
كبــار رواد العمــل التطوعــي والمجتمعي 

واإلنساني.

أعــرب العميــد عبداللــه مبــارك الدخان 
نائب قائد عام شــرطة الشارقة عن تقديره 
للجهود التي تبذلها إدارة شــرطة المنطقة 
الشــرقية في رفع كفــاءة األداء والتزامهم 
بنهج التطوير والتحسين المستمر للخدمات 
التي تقدمها مراكز الشرطة الشاملة التابعة 
لــإلدارة واإلرتقــاء بجميع مجــاالت عملها 
للقيادة  الخطة اإلســتراتيجية  وفق أهداف 
العامة لشرطة الشارقة المنبثقة عن الخطة 

اإلستراتيجية لوزارة الداخلية . 
جــاء ذلك خالل الزيارة التــي قام بها نائب 
قائد عام شــرطة الشــارقة إلدارة شــرطة 
المنطقة الشــرقية األربعــاء الماضي والتي 

اســتهلها بزيــارة تفقدية إلى مركز شــرطة 
كلباء الشامل حيث كان في استقباله العقيد 
محمــد عبدالله العوبد مدير إدارة شــرطة 
المنطقة الشــرقية والعقيــد أحمد عبدالله 
بن يعروف مدير مركز شرطة كلباء الشامل 
وعدد مــن الضباط العاملين بكل من إدارة 
شرطة المنطقة الشرقية ومركز شرطة كلباء 
الشامل.        الشارقة – البيان

نظــم مركــز التســوية الوديــة للمنازعات 
بمحاكم دبي، جلســة عصف ذهني بعنوان 
« فكــرة مبدعــة»، فــي النــادي الملكــي 
للفروســية، والتي أدارهــا خليفة المحرزي 
رئيس قسم المعرفة بمحاكم دبي والمدرب 
المعتمــد فــي برامــج التطويــر والتفكير 
اإلبداعي، وبمســاعدة ياســر محسن رئيس 
قسم التســويات، الذي أشــرف على إدارة 

المجموعات األربع المشاركة في الورشة.
وشهدت جلسة العصف الذهني تبادل اآلراء 
واألفــكار إليجــاد أفكار مبدعة، اســتعداداً 
للتعامل مع المبادرات التي ستقوم اإلدارة 
بتنفيذهــا، وطرح مبــادرات جديدة للعام 

2015، في أجواء مفتوحة تساعد على رفع 
الروح المعنوية للموظفين، ورفع اإليجابية 
بيــن الرئيــس والمرؤوس، إذ تجســد هذه 
الجلســة الحــرص واالرتقاء لمــا هو أفضل 

للعمل المؤسسي.
وقال محمد أمين مباشري مدير إدارة مركز 
التســوية الودية للمنازعــات بمحاكم دبي، 
إن هذه المبادرة جاءت بمشــاركة موظفي 
اإلدارة حرصــاً من االســتفادة من التجارب 
في حقل من المعرفة، والمشاركة في طرح 
وتنفيذ األفكار والمقترحات التي تسهم في 
تعزيــز المفاهيم التي تنعكــس إيجاباً بين 
الموظفين.            دبي ــ البيان
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أطلقــت هيئــة كهربــاء ومياه دبي مشــروع 
مجمع حصيــان إلنتاج الطاقــة بتقنية الفحم 
النظيف، وفق نظام المنتج المســتقل، بقدرة 
للمرحلــة  ميجــاوات   1200 تبلــغ  إنتاجيــة 
األولى، التي المتوقع أن يبدأ تشغيلها بحلول 
عــام 2020 وذلك تماشــياً مع رؤيــة القيادة 
الرشيدة وتحقيقاً الستراتيجية دبي المتكاملة 
للطاقــة 2030 التي تهدف إلى  تنويع مصادر 
الطاقــة في دبي، وتأكيداً علــى تطبيق الهيئة 
أعلى معايير االســتدامة على مستوى العالم، 
تمضي الهيئة في تنفيذ المشــاريع التطويرية 
االســتراتيجية لتلبيــة الطلــب المتنامي على 

الطاقة بشكل مستدام.  
وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب 
الرئيــس التنفيذي لهيئة كهربــاء ومياه دبي: 
«يعكس مشروع مجمع حصيان إلنتاج الطاقة 
بتقنيــة الفحم النظيف التزامنا بتنويع مصادر 

إنتاج الطاقة. وقد أرســينا فــي العام الماضي 
عقــد الخدمات االستشــارية للمرحلة األولى 
من المجمــع، وفق نظــام المنتج المســتقل 
(IPP) على شركة استشارات عالمية. ويعتبر 
ذلــك خطوة رئيســية في تنفيذ اســتراتيجية 
تنويع مصادر الطاقــة التي اعتمدها المجلس 
األعلــى للطاقة فــي دبي، وتركــز على إنتاج 

الطاقــة الكهربائية باســتخدام الفحم النظيف 
كجــزء من محفظة الطاقة في دبي. وتســعى 
الهيئــة من خالل هذه المشــاريع إلى المضي 
قدماً في إنجاز المشــاريع التي تســاهم أيضاً 
في تلبية احتياجات دبي المتزايدة من الطاقة 

ودعم النمو المستدام لإلمارة».
وتبلغ قيمة االســتثمارات في قطاع الطاقة 

أكثر من 56 مليار درهم على مدى الســنوات 
الخمــس المقبلة في مجــاالت تعزيز قدرات 
إنتــاج الميــاه والكهرباء والطاقــة المتجددة 
والشــبكات الذكيــة وما يتبعها من شــبكات 
نقل وتوزيع. وتشــمل االســتثمارات مشاريع 
عدة، يأتي فــي مقدمتها تكلفة البنية التحتية 
الداعمــة لإلمارة الســتضافة معرض إكســبو 

2020 وتقدر بـ 2.6 مليار درهم.
ويضيــف: «ألن جــزءاً كبيــراً مــن الطاقة 
الكهربائية المنتجة عالمياً يأتي عبر اســتخدام 
الفحم، وينتج عن اســتخدامه غاز ثاني أكسيد 
الكربون، فإن سياسة استخدام الفحم النظيف 
تهــدف إلى رفع كفــاءة احتــراق الفحم مع 

خفض االنبعاثات». 

وقــد أعلنــت هيئة كهربــاء وميــاه دبي في 
ديســمبر الماضــي عن تمديد فترة اســتقبال 
طلبــات المطورين لتنفيذ المرحلة األولى من 
مجمــع حصيان حتى 26 مــارس الجاري، بعد 
أن طالــب عدد كبير من المطورين العالميين 
بتمديــد فتــرة تقديــم العطــاءات. ويعكس 
االهتمــام المتزايد باســتدامة الطاقة وتنويع 

مصادرها بالتوازي مع الحفاظ على البيئة. 

وينعقــد معرض «ويتيكــس 2015» تحت 
مظلة األســبوع األخضــر 2015 في الفترة 
مــن 21 ولغاية 23 أبريل المقبل في مركز 
دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، وذلك 
بالتزامــن مــع «القمة العالميــة لالقتصاد 
األخضــر» التي تهدف إلى ترســيخ مكانة 
دبــي كمركــز عالمــي لالقتصــاد األخضر 

واالستدامة.

 –

أنجز جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ترقيم 
و716  ألفــاً  و422  مالييــن   3 وتســجيل 
رأســاً في برنامج تعريــف وترقيم الثروة 
الحيوانية خالل العام الماضي، تتوزع على 
نحو 23 ألفــاً و730 عزبة ومزرعة لتربية 

المواشي على مستوى اإلمارة.
واســتحوذت مدينة العيــن على أعلى 
عدد من الثروة الحيوانية التي تم ترقيمها 
بواقــع مليونيــن و277 ألفاً و991 رأســاً 
من الماشــية، تليها مدينــة أبوظبي بواقع 
669 ألفاً و219 رأســاً من الماشــية، تليها 
المنطقــة الغربية بواقــع 575 ألفاً و506 
رؤوس من الماشــية، فيمــا تمكنت فرق 
الجهاز من ترقيم مليون و722 ألفاً و965 
رأساً من الضأن، ومليون و272 ألفاً و385 
رأســاً من الماعز، إضافــة إلى ترقيم 377 
ألفاً و728 رأساً من اإلبل، وترقيم 49 ألفاً 

و638 رأساً من األبقار.
وقال محمد جالل الريســي مدير إدارة 
االتصــال وخدمــة المجتمــع فــي جهاز 
أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة إن برنامــج 
ترقيم وتعريــف الثــروة الحيوانية الذي 
بدأ تنفيذه عام 2010، يوفر رؤية واضحة 
الحيوانات  أعــداد  ومفصلة ودقيقــة عن 
وأنواعهــا وأجناســها وتوزيعهــا المكاني 
بما يســهم في تحقيــق االســتدامة لهذا 
القطاع الحيوي، بما ينعكس على النواحي 
االقتصادية واإلدارية والصحية واإلنتاجية 

للثروة الحيوانية.
وأكــد أن هــذا البرنامــج يعتمد على 

تطبيق آخر ما توصلــت إليه التكنولوجيا 
الحديثة في هذا المجــال لتطوير وتنمية 
واســتدامة القطاع بما يتماشــى مع أرقى 
المعاييــر العالميــة، حيــث يتيــح تتبــع 
الوضــع الصحي البيطري للثروة الحيوانية 
والسيطرة على تفّشــي األمراض وانتشار 
األوبئــة التــي قــد ُتصيــب الحيوانــات، 
باإلضافة لمراقبتها والكشــف المبكر عنها 
واالستجابة السريعة ألي طارئ قد يصيبها.

وأوضح أن برنامج التسجيل والتعريف 
يعد من أهم المشاريع االستراتيجية التي 

يتم تنفيذها في اإلمارة، حيث يسهم في 
تحقيــق اســتدامة الثــروة الحيوانية، كما 
يوفر صورة واضحــة ومخرجات في غاية 
األهمية للحكومة ولجهاز أبوظبي للرقابة 
الغذائية، لتنظيم واقع هذا القطاع الحيوي 
بما ينعكس بشــكل إيجابــي ومؤثر على 
النواحــي االقتصاديــة واإلدارية والصحية 

واإلنتاجية للثروة الحيوانية.

وقال إن هناك حوالــي 28 عيادة بيطرية 

علــى مســتوى اإلمــارة تقــوم بتقديــم 
وكذلــك  والترقيــم  التســجيل  خدمــات 
التحصيــن، حيث تســتقبل مربــي الثروة 
الحيوانيــة وأصحــاب العــزب، وتســجل 
أســماءهم وأرقــام هوياتهــم وهواتفهم 
وأنواع وأعداد المواشي الموجودة لديهم 
وأقــرب العيــادات البيطرية لهــم، ويتم 
إدخال جميع هــذه البيانات على الخادم 
اإللكترونــي الخــاص بالبرنامــج لتكوين 
قاعدة بيانات الثروة الحيوانية، مشيراً إلى 
أن التسجيل إلزامي ومجاني وال يستغرق 

سوى دقائق معدودة.
وذكــر أنه عقــب االنتهاء مــن عملية 
يتــم متابعة  فإنــه  الترقيــم والتســجيل 
الحيوانــات التــي تــم ترقيمهــا، وضبط 
عمليــة ترقيــم المواليــد الجــدد وكذلك 
الحــالل الواردة من خــارج اإلمارة، لكي 
تتــم المحافظــة علــى الهدف األساســي 
لهذا البرنامج وهــو تكوين قاعدة بيانات 
متكاملة لألعداد واألنــواع الحيوانية، بما 
يتماشــى مع رؤية وسياسة حكومة إمارة 
أبوظبي لتحقيق تنمية حيوانية مستدامة.

وقال إن هذا المشــروع يســير بشكل 
متسق مع برنامج تحصين الثروة الحيوانية 
الذي يطبقه الجهاز، الفتاً إلى أن خدمات 
التحصيــن البيطري باتت مرتبطة بشــكل 
كامــل بإتمام تســجيل وتعريــف الثروة 
الحيوانيــة ضمن نظــام «الترقيم»، حيث 
ال يتــم تقديم خدمــات التحصين لمربي 
الثروة الحيوانية إال بعد التأكد من ترقيم 

الحيوانات.
وأكد أن الجهاز يبذل كل الجهود الرامية 
إلى دعم الثــروة الحيوانية، ومنع دخول 
األمراض ورصد البؤر المرضية والسيطرة 
عليهــا لمنع انتشــارها، ويتحقق ذلك من 
خــالل الحمــالت والبرامــج الوقائية مثل 
حملة تحصيــن الحيوانات ضــد األمراض 
الوبائيــة التي تهــدف إلى رفــع مناعتها 

ووقايتها من اإلصابة بتلك األمراض.

دعا جهــاز أبوظبي للرقابة الغذائية مربي 
الثروة الحيوانية إلــى إعالمه بأي حاالت 
مواليــد أو نفــوق المواشــي لعــزب أو 
مــزارع أخرى، عبر نموذج تتم تعبئته من 
قبلهم، ليساعد ذلك على تحديث البيانات 
المتعلقة بالثروة الحيوانية، وحصر انتشار 
األمراض، والســيطرة عليهــا إن وجدت، 
ولتفادي عملية انتقال وتفشــي األمراض 
بيــن المزارع، تقوم فــرق الترقيم بتغيير 
المالبــس الواقية، كما يتــم تخزين الرقم 
التسلســلي للحيوان في جهــاز إلكتروني 
وإرســاله إلــى المركــز الرئيســي لجهاز 

أبوظبي للرقابة الغذائية لمتابعته.

 اجتمــع العقيد الخبيــر د. إبراهيم الدبل، 
المنســق العــام لبرنامــج خليفــة لتمكين 
الطالب، بالعقيد عبد الرحمن العويس، نائب 
مديــر اإلدارة العامــة لمكافحة المخدرات 
االتحادية بــوزارة الداخلية، والدكتور علي 
المرزوقي، من المركز الوطني للتأهيل، ود. 
نجالء سجواني، وعائشة خليفة آل علي، من 
وزارة الصحة، وذلك بحضور المقدم د. عبد 
الرحمن شــرف األنصاري، نائب المنســق 

العام لبرنامج خليفة لتمكين الطالب.
وأوضــح العقيد الخبيــر د. إبراهيم الدبل، 
المنســق العــام لبرنامــج خليفــة لتمكين 
الطالب، أن هذا االجتماع يأتي في ســياق 

العمــل على توحيد الجهــود الوطنية وفق 
رؤية اســتراتيجية شــاملة لبرامج وأنشطة 
الطالبية كهــدف وغاية  الوقايــة والتوعية 
لبرنامج خليفة لتمكين الطالب، تأتي ضمن 
أربعة محاور رئيسية، هي المحور الوطني، 
ومحور المهارات الشخصية، ومحور الصحة 
والسالمة، والمحور األمني، الذي تعد قضية 
المخــدرات واالدمــان عليها أحد  إدمــان 
أبرز المشــكالت التــي تعاني منها مختلف 
المجتمعــات، وأن حصــر المســؤولية عن 
هــذه القضية فــي جهة واحدة يعــد أمراً 
سلبياً، حيث إن الواجب أن تتحمل كل جهة 
مســؤولياتها والقيام بأدوارها، وعليه فقد 

تم في هــذا االجتماع العمــل على توزيع 
فعلي لألدوار والمسؤوليات.

وأضــاف الدبــل إن توزيــع األدوار في ما 
يتعلــق بالوقايــة مــن المخــدرات، تحقق 
أهدافــاً متعددة، من أبرزها تحقيق العمل 
التخصصي الذي يصب في مصلحة الطالب 
وأولياء األمور حيث يتلقى هؤالء الرســالة 
التوعوية مــن الجهة المختصــة التي غالباً 
مــا تكــون علــى إطــالع بالواقــع وأفضل 
التطبيقــات الممكنة، ومن هنا تأتي أهمية 
التعــاون والشــراكة  مع جميــع المعنيين 
واضحــة  لرؤيــة  وفقــاً  األدوار  وتحديــد 

األهداف.                        دبي-البيان  

بــدأت بلدية دبــا الفجيرة أعمــال تنظيف 
المناهيل ومجاري تصريف السيول  وصيانة 
وذلك تفاديــاً ألي ملوثات ضارة قد تختلط 
مع مياه األمطار وتتخلل ســطح التربة وقال 
المهندس حسن سالم اليماحي مدير البلدية: 
« إن الحملــة تركــز بشــكل رئيســي على 
مناهيل األمطــار والوديان للمناطق الجبلية 
ســعيا لســالمة قاطني المناطق مثل مناطق 
وادي الحاله ووادي العبادلة ووادي ضدنا».

وأضاف: «ان المشاكل األساسية التي نعانيها 
هــي عملية إلقــاء المخلفــات الزراعية في 
مصارف األمطار، على الرغم من قيام البلدية 
بحظــر المخالفين واتخاذ اإلجراءات الالزمة 

ضدهم بهذا الشأن في حال رصد المركبات 
التــي تقــوم بهــذه العمليــات ومحاســبة 
إيقاف أي  العقوبــة  المتســببين. وتشــمل 
عقود أو معامالت مع الشــركة أو الشــخص 
المتسبب بشكل عام. كما أن المشاكل التي 
نعانــي منها أيضا هي ظاهرة إلقاء مخلفات 
البنــاء في مصــارف األمطــار خصوصاً في 

المناطق البرية».    دبا الفجيرة- البيان
 

تعتزم مؤسســة الترخيص في هيئة الطرق 
والمواصالت، إطالق المزاد العلني رقم 86 
لألرقام المميزة الذي ســيتم يوم الســبت 
21 مارس الجاري فــي فندق انتركونتننتال 
الــراس)، ويحمل  فســتيفال ســيتي (قاعة 
ما يقــارب 109 أرقام للوحــات المركبات 
الثالثيــة والرباعية والخماســية، إلى جانب 
اطــالق أرقــام دراجات مميزة مــن فئة 2، 
حيث ســيتم فتح باب التســجيل للمشاركة 
فيه يوم األحد الموافق 15 من الشهر ذاته.  
وأوضــح محمد عبد الكريم نعمت مدير 
إدارة ترخيــص المركبــات فــي مؤسســة 
الترخيــص بالهيئــة  يجمع المــزاد ما بين 
األرقــام الثالثيــة، والرباعيــة والخماســية 
للفئــات H,I,J,K,L,M,N,O,P،  مؤكداً أن 
المــزاد ُيعد فرصة للجمهــور على التواجد 

والمشــاركة فيه باعتباره شــامًال وسيحقق 
تطلعاتهــم ورغباتهــم في اقتنــاء اللوحات 
المميــزة، الفتاً أيضاً أن المــزادات العلنية 

ُتحقــق التنافــس الكبير مــن الجمهور في 
الحصول علــى اللوحة، الفتاً ايضــاً إلى أنه 
سيتم وألول مرة إدراج أرقام دراجات نارية 
مميزة ثنائية وثالثية ورباعية وخماسية من 

فئة 2. 
وحول آلية المشــاركة في المزاد، أوضح 
بأنه ســيتم فتح باب التســجيل يوم األحد 
15 مــارس وســيمتد إلــى يوم المــزاد من 
الساعة 2 بعد الظهر الى الرابعة عصراً، علماً 
ان المزاد ســيبدأ الســاعة الرابعة والنصف 
عصــراً، كما يتمّكن الجمهور من التســجيل 
من خالل زيارة مراكز خدمة العمالء التابعة 
للهيئة فــي إمارة دبي ومنهــا مركز خدمة 
العمالء في أم الرمول، وديرة ، والبرشــاء، 
  ،www.rta.ae أو عبــر الموقع االلكترونــي
فضًال أن التســجيل يتطلب وضع شيك قابل 
للمشــاركة بقيمة 25  لالســترجاع كضمان 

ألف درهم.

 –

أطلقــت الهيئة االتحاديــة للكهرباء والماء 
أمــس المرحلة الثالثــة لجائــزة اإلمارات 
للترشــيد فــي مــدارس رأس الخيمة، فيما 
ســيتم إطــالق المرحلــة الرابعــة للدوائر 
الحكومية التابعــة للهيئة في رأس الخيمة 
والشارقة وأم القيوين والفجيرة والمنطقة 
الوســطى خــالل الشــهر المقبــل بمعدل 
10 دوائــر بكل إمارة، بهــدف دعم جهود 
دولة اإلمارات المبذولة في ترســيخ ثقافة 
الترشــيد وتحقيق رؤية الحكومة االتحادية 
فــي خفــض البصمــة الكربونيــة ومجــال 

التطبيقات الخضراء.
وقــال محمــد خليــل الشمســي مدير 
إدارة االتصال المؤسســي بالهيئة االتحادية 
للكهربــاء والمــاء إن الهيئــة أطلقت أمس 
المرحلة الثالثة من الجائزة لتركيب أجهزة 

الترشــيد في 10 مدارس األعلى اســتهالكاً 
للطاقــة والميــاه ضمــن 60 مدرســة في 
للهيئة، بتنظيم محاضرات  التابعة  المناطق 

توعيــة وتثقيف للطلبة والــكادر التعليمي 
في مدرسة عثمان بن أبي العاص في رأس 
الخيمة لتســليط الضوء على فعالية الهيئة 
في جائزة اإلمارات للترشيد وشرح معايير 

المسابقة وطرق المشاركة فيها.
وأضاف تــم اختيار 10 مدارس من ذات 
االســتهالك العالــي في كل إمــارة لتوعية 
الطالب والعاملين فيهــا وتثقيفهم بأهمية 
ترشــيد االســتهالك ونقل ثقافة الترشــيد 
إلى بيوتهم، بالتنســيق مــع وزارة التربية 
والتعليــم، الفتــاً أن جهــود الهيئة ســوف 
تنصــب في الجوانــب الفنية مــن تركيب 
المرشدات واستبدالها بموارد وقطع موفرة 

للمياه.
وتســتهدف الجائــزة مشــاركة 5 آالف 
مســتهلك فــي رأس الخيمة خــالل الدورة 
األولــى ومنحهم جوائز تشــجيعية تصل لـ 

25 ألف درهم.  
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جدد  أولياء أمور خالل األســبوع المنصرم 
عبر مواقع التواصل االجتماعي شكواهم من 
قرار ضم امتحانات الفصل الدراســي الثاني 
والثالــث مقترحيــن من خــالل تغريداتهم 
تحديد مهــارات االمتحان مــن قبل وزارة 

التربية والتعليم.
 وأكــد «أبو عمر»، من خالل تغريداته 
عبر حســابه على تويتــر، أن أولياء امور 
طلبة الصف الثاني عشر تحديدا يعيشون 
معانــاة فــي تلك الفتــرة التــى تقارب 
على انتهاء الفصل الدراســي الثاني التي 
ســيمتحنون خاللهــا في تقويم مســتمر 
فقــط، على أن يتم تضمين منهاج الفصل 
الثاني مع الثالث في امتحان واحد نهائي 
فــي الفصل الدراســي الثالــث، وطالب 
وزارة التربيــة والتعليم بتحديد مهارات 
االمتحانات لتسهل على الطالب المذاكرة 
ومعرفــة احتماليــة تلك الــدروس التي 

تتضمن المهارات.
وكان واجه قــرار الغاء امتحانات الفصل 
الدراسي الثاني وضم مقرراته الدراسية إلى 
امتحانات الفصل الدراســي الثالث اعتراضاً 
مــن عدد كبير من الطلبة، وتفاعل عدد من 
طلبة الثاني عشــر مع التغريدات، مؤكدين 
أن الغــاء امتحــان الفصل الدراســي الثاني 
ســيعيق تفوقهم، خاصة أن هذا القرار جاء 
مفاجئــا ولم تكن له اي تقديمات تســاعد 

على تقبله.

في ظل المطالبات بتحديــد المهارات، توجهت 
«البيان» إلى وزارة التربية والتعليم حاملة معها 
شكوى أولياء األمور التي حملتها مواقع التواصل 
االجتماعــي، فتلقــت الــرد حيــث أكــد مصدر 

مســؤول في الوزارة أن الــوزارة  تعتزم تحديد 
المهارات والدروس الخاصة بالفصل الثاني التي 
يمكــن أن تأتي في االمتحانــات، مؤخرين هذه 
الخطــوة حتــى ينتهــي المعلمون مــن تدريس 
جميــع الــدروس، ومن ثم إعالنهــا عقب انتهاء 

الفصل الدراســي الثاني، وذلك في سياق إيمان 
الــوزارة أن واجبها يقوم علــى العمل لمصلحة 
الطالب وضمــان حقه في شــرح كافة الدروس 
والمقررات الدراســية التي يمكن أن تتوقف في 

حال حددت الوزارة الدروس والمهارات.

عندما أطلق سمو الشيخ حمدان 
بن محمد بن راشــد آل مكتوم، 
ولي عهد دبــي رئيس المجلس 
المدينة»  بناة  التنفيذي، «سباق 
في ديســمبر الماضي، تنافست 
أربع فرق من 16 جهة حكومية 
لتحســين أربع خدمات مشتركة 
مجســدة أهمية تكامل الجهات 
الحكوميــة فــي تحقيــق أفضل 

النتائج.
كان الهــدف من الســباق توفير 
طريقــة عمل جديــدة للجهات 
المناســبة  والبيئــة  الحكوميــة 
للتعــاون علــى إيجــاد حلــول 
ومبــادرات مبتكــرة وجديــدة 
للخدمــات المشــتركة بين أكثر 
مــن جهــة حكوميــة، فضال عن 
حكوميــة  خدمــات  تقديــم 
شرائح  لجميع  ومبتكرة  جديدة 

المجتمع. 
أخيرا اعتمدت الفرق المشاركة 
بالتعــاون مع مركز نموذج دبي 
14 مبــادرة مــن شــأنها تطوير 
بأســلوب  المشــتركة  الخدمات 
جديــد ومبتكــر عبر مبــادرات 
خلصت بها النســخة االولى من 
الســباق، الغايــة منهــا تحقيق 

إسعاد المتعاملين.
مركــز نمــوذج دبي أخــذ على 
عاتقه متابعــة تنفيذ المبادرات 
التــي بــدأت تطبيقهــا الفعلي، 
بشكل مســتمر من خالل فريق 
عمــل يقدم الدعم الالزم للفرق 
واألعضــاء وإعــداد ورش عمل 
للوصــول ألفضل  لهــم ضمانــاً 
النتائج والحلول وســيتم استالم 

نتائجها في سبتمبر المقبل.  
دبــي تقــدم للعالــم نموذجــاً 
رائداً فــي التميز وتطوير العمل 
الحكومي وفق منهجية أساســها 
المدينة  االبداع واالبتكار، فبناة 
مفهــوم جديــد لتطويــر المدن 
الريادة  في سباق مســتمر نحو 
وتجســيد قوة العمل الجماعي، 
ويمثل نموذجا حيا لالبتكار، كما 
وصفه سمو الشــيخ حمدان بن 

محمد بن راشد آل مكتوم.

  حددت وثيقة مبادئ الســلوك المهني وأخالقيــات الوظيفة العامة الصادرة عن 
الهيئة االتحادية للموارد البشــرية قواعد والتزامــات تخص الموظفين العموميين 
لجهة ضرورة التحفظ المهني والســرية، واحترام مبــادئ الخصوصية والتقيد بها، 

ومنها: 
 على الموظف العام احترام مبادئ الخصوصية والسرية والتقيد بها، في ما يتعلق 
بالمعلومات العامة والمعلومات الشــخصية، وعدم الكشف عنها أو استخدامها أو 
نســخها أو نقلها أو إزالتها، إال في ســياق ممارسته لواجباته الوظيفية، أو كما هو 
مســموح به بموجب القانون أو بتصريح خطي مسبق أو الهدف من الكشف عنها 
الكشــف عــن جريمة تعرض مصلحة الجهة للخطر أو الضــرر، وذلك باإلبالغ عنها 
إلى الســلطة الرسمية المختصة، وذلك ســواء كانت تلك المعلومات تتعلق بجهة 

عمله أو جهة أخرى.
 عدم جمع معلومات شــخصية إال بما هو ضروري ألغراض قانونية مرتبطة بعمل 

أو نشاط الجهة، وأن يكون جمع المعلومات ضرورياً لذلك الغرض.
 اتخاذ الخطوات الالزمة إن وجدت، وبحســب الظروف؛ لضمان معرفة الشــخص 
المعنــي بالغــرض الذي جمعت المعلومات ألجله، بأســماء األشــخاص المطلوب 

تقديم تلك المعلومات إليهم.
 اتخــاذ الخطــوات المناســبة لضمــان حمايــة المعلومات الشــخصية، عن طريق 
اإلجــراءات االحترازية األمنية، كما هو مطلوب اتخاذها وفق الظروف، وذلك ضد 
فقدان تلك المعلومات أو الدخول إليها أو اســتخدامها أو تعديلها أو الكشف عنها 

إال بتفويض من كبار مسؤولي جهة عمله، وأي سوء استخدام آخر لها.
 االحتفاظ بالمعلومات الشــخصية، بطريقة يمكن اســتردادها في الحال، ويمكن 
للشــخص المعني الحصول على نســخة من تلك المعلومات، ويمكنه تعديل تلك 

المعلومات إذا كانت غير صحيحة.
 االلتزام بعد تركه الخدمة بالحفاظ على ســرية أية معلومات رســمية أو شخصية 
كان قد اطلع عليها بحكم وظيفته، ما لم يكن الكشــف عنها مســموحاً به صراحة، 
بموجــب القانــون أو العرف الوظيفي، كما يلتزم الموظف بتســليم أي ممتلكات 
دبي - البيان  تخص جهة عمله إلى تلك الجهة.  

تتــوج القافلة الوردية مســيرة عملها 
وجهودهــا الجادة والمثابــرة، بإعالن 
القائميــن عليهــا عن عزمهــم اطالق 
مشــروع جديــد ينتقــل بالقافلة إلى 
مرحلــة أكثــر تطــوراً مــن الخدمات 
المقدمــة لمكافحــة مــرض ســرطان 

الثدي.
إلــى  الجديــد  المشــروع  ويهــدف 
وتوفير  الورديــة،  القافلة  اســتمرارية 
الفحــص المجاني لســرطان الثدي في 
مختلف أنحاء الدولة على مدار العام، 
بدًال من 10 أيام في السنة فقط، إضافة 

إلى نيتهــا إطالق تطبيــق ذكي خاص 
بالقافلة ونشــاطها على هواتف «اآلي 
فــون» عبر نظام تشــغيل أبل ســتور، 

ويخدم جمهور المتعاملين معها.
يأتي ذلك في ســياق عزم القافلة على 
بإجراء  التي تكللت  توســيع جهودها، 
أكثــر من 29 ألف امرأة ورجل لفحص 
الماموغــرام، بحيث ال يتوقف االبتكار 
علــى الفحوصــات الطبيــة المجانيــة 
السنوية والزيارات الميدانية والمسيرة 
الســنوية، التي حملت األمل للماليين 
بحياة خالية من الســرطان، وساهمت 

فــي التوعية بمخاطر ســرطان الثدي، 
الذي يصيب النســاء والرجال على حد 
ســواء، ولــو اختلفت نســب اإلصابة؛ 
ومكنت من التوعية والتثقيف بأهمية 
الكشف المبكر عن المرض حتى يصار 
إلى عالجه والحد من أعراضه التي قد 
تنتهــي بالوفاة، ال قــدر الله، في حال 

اكتشافه في مراحله المتأخرة.
وبهذا تكون القافلة الورية قد وضعت 
الكــرة اليوم في ملعب الجمهور الذي 
عليه، بعد كل هــذه الجهود المبذولة 
من قبــل الجهات الصحيــة المختصة، 

أن يكــون أكثر وعيــاً وإدراكاً لمخاطر 
الســرطان وأهميــة الكشــف المبكر 
الذي يســاهم في نسب شــفاء عالية 
منه؛ وبالتالي فإن التفاعل مع مســيرة 
القافلــة الوردية والذهاب لالســتفادة 
من الفحوصــات المجانية التي تقدمها 
من شــأنه أن يحمي أســرة كاملة من 
دبي- البيان عضال العصر.  

التميز فــي العمل طموح لــدى الكثير من 
الناس ومطلب في جميــع مراحل حياتهم، 
لكنه غير متاح إال لألشــخاص المســتعدين 
لإللتــزام به، والحفاظ عليــه ومنهم محمد 
كمــال، المدير التنفيــذي للتطوير التجاري 
في مجموعــة بريد اإلمــارات، الذي يمنح 
ومســؤولياته،  لوظيفتــه  اهتمامــه  جــل 
والمهــام الموكلة إليه، منطلقــاً من قناعته 
الراسخة بأن العمل عبادة وأمانة، وتكليف 
ال تشــريف، ولو لــم يكن بهذه الســمات 
الشــخصية والمهنية لما استحق قيادة هذا 

القطاع المهم في المؤسسة، والبقاء فيه.
محمــد كمــال الحاصــل على شــهادة 
الماجستير في مجال التسويق من إحدى 
الجامعــات األميركيــة فــي عــام 2008، 
االلتزام  يحتــرم عملــه كثيــراً، ويعتبــر 
بمواعيده وبقوانينه ولوائحه أمراً مقدساً، 
وخطاً أحمر ال يمكن تجاوزه، وأن جميع 
العالقــات التي تربــط الموظفين بصرف 
النظــر عن مناصبهم يجــب أن تبنى على 
األخــوة والمحبة واالحترام، فهو ال يؤمن 
بالمديــر «الســوبر مــان»، وال بــاإلدارة 
«العســكرية» التي قال إنها تنعكس سلباً 
علــى مصلحــة العمــل، وتحد مــن أداء 

وإبداع الموظفين وإنتاجيتهم.

لدى محمد كمال الذي يكره السهر ويواظب 
على النوم عند الساعة العاشرة مساء برنامج 
يومي بعد الدوام يحرص على الحفاظ عليه، 
وعدم إغفال أي نشــاط فيه، فهو من محبي 
الرياضة، ال ســيما الجــري، واللياقة البدينة 
التي يمارسها يومياً بعد خروجه من الدوام 
مباشــرة في أحد المراكــز المخصصة، كما 
يحــب لعبة «البولنــغ»، ويخصص وقتاً من 
يومه لقراءة الكتب المتخصصة في مجاالت 
التسويق وإدارة األعمال واالقتصاد، وقصص 
األنبياء والصالحيــن القتناص العبر والحكم 

منها.

ومــن هواياتــه األخــرى صيد الســمك مع 
أصدقائــه الذيــن يخصــص لهــم مســاحة 
كبيــرة مــن وقته فــي نهاية األســبوع، إما 
لممارســة هذه الهواية، أو العشاء في أحد 
المطاعــم أو للذهــاب إلى دور الســينما. 
ويعشق محمد كمال السفر وزيارة البلدان 
للتعرف إلى معالمها الســياحية والتاريخية 
والدينيــة والطبيعيــة، حيــث زار إلى اآلن 
أكثر من 20 بلداً في آســيا وأميركا وأوروبا 
وإفريقيا إلى جانب البلدان العربية، وغالباً 
ما يفضل زيارة القــارة اإلفريقية، وتحديداً 
كينيــا التي تســعده فيها مشــاهدة الحياة 
البرية والطبيعية، وتساعده على االسترخاء 
والراحة النفســية بعيداً عن ضوضاء المدن 
والمناطــق الحضرية. أما أكالتــه المفضلة، 
فهي المجبوس باللحم، واألكالت اآلسيوية، 
ال ســيما التايلنديــة منها، بالرغــم من أنه 
يحب األكالت بمختلــف أنواعها، فجميعها 
مفضلة لديه، بما في ذلك الشــوكوالتة التي 

ال تغيب عن البيت أو المكتب.



جــاء  قرار مجلس الــوزراء بإنشاء وتشكيل 
مجلــس اإلمارات للتمريــض والقبالة ليعبر 
عــن حــرص الحكومة الرشــيدة على بحث 
وتطويــر كل مــا يتعلق بالصحــة واالرتقاء 
بكوادرهــا المختلفــة، حيث يأخــذ الكادر 
التمريضــي دوره البارز في مجــال الرعاية 
الصحيــة بمختلف أنواعهــا، ويهدف مجلس 
اإلمارات للتمريض إلى  تسليط الضوء على 
أهميــة التمريــض كمهنة إلــى جانب وضع 
معايير للتعليم وممارسة التمريض والقبالة 
في جميع أنحاء اإلمارات حفاظاً على صحة 

ورفاه المجتمع.
ويتمثــل الــدور األساســي للمجلس في 
وضع وإرســاء المســتويات والمعايير التي 
تؤكد على مكانة التمريض والقبالة من أجل 
توفير مســتويات متطــورة لرعاية األمومة 
والطفولــة فــي الدولة، من خــالل المحاور 

التي تؤكد عليها رؤية القيادة الرشيدة.

وتتمثــل اختصاصات المجلس فــي  اقتراح 
استراتيجية تنظيم المهنة وتطويرها واقتراح 
معايير تعليم المهنة ومعايير اعتماد البرامج 
والمعاهد التعليمية الخاصة بها بالتنسيق مع 
الجهات المعنية ذات العالقة واقتراح شروط 
اعتمــاد المنشآت الصحيــة كمراكز تدريبية 

للمهنة بالتنســيق مع الجهات المعنية ذات 
العالقــة، ووضع المعايير واألســس الالزمة 
لرفع مســتوى المهنة واقتــراح التشريعات 
األســس  واقتــراح  بمزاولتهــا،  المتعلقــة 
والشــروط المتعلقــة بالتعليــم المســتمر 
وباالعتراف بشهادات االختصاص في المهنة 

بالتنســيق مع الجهات المعنية ذات العالقة 
النافذة، ووضع   التشريعــات  ووفقاً ألحكام 
البرامــج الالزمــة لتنمية المــوارد البشرية 
وتطوير اإلمكانــات الفنية في مجال المهنة 
بما في ذلك تنمية قدرات القيادات اإلدارية 
التمريضية ووضع  معايير لتسجيل ومزاولة 

المهنة بما يتفق مع التشريعات النافذة في 
الدولة، ووضع  قواعد أخالقيات المهنة وفقاً 
للمعايير العالمية، وتشجيع البحوث العلمية 
فــي مجــال المهنــة والموافقة علــى قبول 
المســاعدات والهبات التــي تقدم للمجلس 

والتي تتفق مع أهدافه.

 –

زيادة حجم الطلب على مقصورة النســاء 
واألطفــال في مترو دبــي، الذي رصدته 
هيئــة الطــرق والمواصــالت فــي دبي 
من خــالل دراســاتها المســتمرة لكيفية 
تحســين الخدمــات وفــق نوعيــة وعدد 
المســتخدمين، واألوقات والفئة العمرية 
وغيرهــا، والمالحظات التي قدمتها هذه 
الفئــة للهيئة مطالبة إياهــا بزيادة حجم 
الهيئة  الخاصة بهم، دفعــت  المقصــورة 
أخيراً لإلقدام على زيادة حجم المقصورة 
إلى الضعــف، بحيث كانت في الســابق 
تساوي نصف مقصورة وتم إضافة نصف 
مقصورة أخرى لها لتصبح بسعة مقصورة 
كاملــة. كما عملت الهيئة على زيادة عدد 
المقاعــد من 13 مقعداً في الســابق إلى 
27 مقعداً، ويمكن للمقصورة اســتيعاب 

ما يقارب 70 شخصاً وقوفاً.

وأكد محمد المظرب، مدير إدارة تشغيل 
القطارات بمؤسســة القطــارات في هيئة 
الطــرق والمواصالت في دبــي، أن الهيئة 
تســعى بشكل مستمر إلى تنفيذ مبادرات 
ُتســهم بشكل أساسي في تلبية احتياجات 
الجمهــور ورغباتهم، موضحاً أن توســعة 
مقصورة النســاء واألطفال تمت منذ أكثر 
من أســبوعين تقريباً، وذلك بعد أن كانت 
في الســابق مقتصرة على أوقات الذروة، 
باتــت الخدمة متاحة على مدار ســاعات 
تشغيــل المترو، وهدفت الهيئة من خالل 
هذه الخطوة لضمان اســتمرار هذه الفئة 
في استخدام وسائل النقل الجماعي بشكل 
كبير وآمن في نفس الوقت، وهو ما تتبناه 
في رؤيتها : «تنقل آمن وسهل للجميع».

وأوضح أن الهيئــة لم تتوقف عن تقديم 
كل ما يهدف إلى توفير الراحة لمتعامليها 
فهم هدفها األول واألخير، ولفت إلى أن 
زيادة الطاقة االستيعابية لمقصور النساء 
جاءت بعد دراســة مســتفيضة للشكاوى 
التــي تلقتهــا الهيئــة وطالبــت بزيــادة 
المســاحة نظــراً لالزدحام الــذي يعانيه 
المتــرو في أوقــات الــذورة، وألن هذه 
الخطــوة من شــأنها أن تحمي خصوصية 

النساء.
وأوضــح المصــدر ذاتــه أن األمــر لم 
يتوقــف على تخصيص مقصورة للنســاء 
واألطفــال، حيث تفرض الهيئــة مخالفة 
تقــدر بـــ100 درهــم لكل مــن يخالف 

التعليمات ويدخل المقصورة من الرجال، 
مبيناً أن هذه المخالفة والغرامة ليســت 
جديــدة بــل هي موجــودة منــذ افتتاح 
المترو في الـ9 من شهر سبتمبر 2009 إال 
أن الهيئــة اآلن زادت عدد المفتشين في 
كافــة المقصورات خاصة هذه المقصورة 

للتأكد من حفاظها على خصوصيتها.

وأضــاف محمــد المظرب، مديــر إدارة 
تشغيل القطارات بمؤسسة القطارات في 
هيئــة الطرق والمواصالت في دبي: «في 
حــال وجــد أحــد المفتشين أي شــخص 
مخالف فــي مقصورة النســاء واألطفال 
يتم إنزالــه في أقرب محطة يتوقف فيها 
المتــرو، ليدفــع الغرامــة عنــد المكتب 
الموجــود فــي تلــك المحطــة، أو إبالغ 
الشرطة في حالة عدم قبوله دفع الغرامة 

ليتم التصرف معه في هذا الشأن». 
وأكــد أنــه تــم العمــل علــى تغييــر 
العالمات اإلرشــادية في محطات المترو 
كافة وتوفير المعلومات المطلوبة الخاصة 
بمقصورة النســاء واألطفال، حتى يتسنى 
بالشــكل الصحيح،  التعــّرف عليهــا  لهم 
الفتــاً إلى أن ذلك يأتــي تحقيقاً للغايات 
االســتراتيجية للهيئــة فــي تقديم أفضل 
الخدمــات ألفراد المجتمع وتوفير ســبل 

الراحة وإسعادهم.
هذه الخطوة سجلت انطباعات إيجابية 
لــدى الــركاب الذيــن رأوا أنهــا تحمي 
الخصوصيــة وتوفــر المزيد مــن الراحة 
واألمــان للنســاء واألطفال، وأكــدوا أن 
هيئــة الطرق والمواصــالت دائماً تحرص 
على اســتطالع آراء الجمهــور حول أبرز 
المشــاكل التي يعانون منها وتســتجيب 

فوراً للشكاوى وتحلها.

09
أحبت الدكتورة مريم شــاكر اســتشارية 
طــب األســرة ومديرة مركــز المحيصنة 
الصحــي، التابع لــوزارة الصحة، دراســة 
الطــب منذ نعومــة أظفارهــا، رغم أنها 
كانت تدرك منذ البداية أن دراسة الطب 
تحتاج لعشر سنوات من الدراسة والعمل 
لســاعات طويلة، وتحمل مسؤولية كبيرة 
في رعاية المرضى للتخفيف من معاناتهم 

وآالمهم.
وأصرت الدكتورة مريم شــاكر لى دراسة 
الطــب، برغــم محاوالت األهــل إقناعها 
الهندســة،  أو  األعمــال  إدارة  بدراســة 
مفضلة التخصص في مجال طب األســرة، 

نظراً لحاجة الدولة لهذا التخصص. 
شــغفها وحبها لدراســة الطب حمل في 
ثنايــاه دوافــع إنســانية، فمهنــة الطب 
كمــا تقــول مهنة إنســانية نبيلــة تتمثل 
فــي التخفيف مــن اآلالم والمعاناة التي 
تســببها األمــراض، ومــن هــذا المنطلق 
كرســت الدكتورة مريم شــاكر جل وقتها 
للعمــل علــى حســاب أســرتها وأبنائها، 
جديــدة،  خدمــات  وإدخــال  وتطويــر 
فأدخلــت تخصصات فريدة من نوعها في 
الــذي تديره،  مركــز المحيصنة الصحي، 
منهــا صحة الرجــل، وهــي الخدمة التي 
تعــد األولى من نوعها فــي اإلمارات في 

القطــاع الحكومي، وذلــك لتعزيز درجة 
الوعــي في مجال صحــة الرجل، وتمكين 
الرجــال من اإلحاطة بمــا يجب أن يكون 
فــي هذا الجانــب، والتحفيــز كذلك إلى 
أهميــة إدراك مشاكل الصحــة اإلنجابية 
مبكراً، وكشف عوامل الخطورة المحيطة 

بالرجل. 
وأحدثــت الدكتــورة مريــم فرقــاً مــن 
خالل زيــارة المدارس للكشــف الشامل 
علــى الطلبة من الصــف األول والخامس 
والتاســع، ومنها فحص األســنان والعيون 
وكتلة الجســم والــوزن، ومتابعة حاالت 
الربــو بيــن الطلبــة للحفــاظ على صحة 

وســالمة األجيال الناشــئة. تؤمن الدكتور 
مريم شــاكر بأن طريق النجــاح والتميز 
يبدأ دائمــاً من اإلصرار والتحدي، وتؤمن 
كذلــك بــأن خطوة األلــف ميــــل تبدأ 
دبي - البيان بخطــوة.  

قبل نحو 18 عاماً بدأ افتخار أحمد «الستيني» العمل في شركة «امبوست» في دبي، 
قبــل اندماجها فــي وقت الحق مع مجموعة بريد اإلمــارات. ومنذ ذلك الحين وهو 
يمارس عمله بوظيفة مراســل، صانعاً من مســؤولياته وواجباته حياة مليئة بالسعادة 
والراحة يتفاعل بها مع أبناء المجموعة من مسؤولين وموظفين، مهتدياً بثقته بنفسه، 

وحبه لخدمة اآلخرين الذين يبادلونه مشاعر المودة واالحترام والتقدير. 
فــي عــام 1995 وفــد أحمــد الى اإلمــارات قادماً مــن بلــده باكســتان، باحثاً عن 

فرصة عمل، تقيته وتقيت أسرته التي 
بقيت في موطنه، وشــاءت األقدار أن 
يعثر علــى فرصة مشابهــة في إحدى 
شــركات المقــاوالت التي عمــل فيها 
مدة سنة ونصف قبل أن يتصل بفرصة 
عمله الجديدة بوظيفة «مراســل» في 
«امبوســت»، التي انضمــت أخيراً الى 
مظلــة مجموعــة بريد االمــارات، وال 
يزال يمارس عمله في المجموعة دون 
كلــل أو ملل، ألنه أحبــه، وأعطاه جل 
انطباعا جيدا  اهتمامه ونشاطه، وترك 
عــن أمانته والتزامــه بالمهام الموكلة 

اليه. 
وخــالل العقديــن الماضييــن عاصــر 
افتخار أحمد مراحل التحول والتوســع 
في «امبوســت»، ووقف شــاهداً على 
مســيرة التطور والتقدم في الخدمات 
التــي تقدمها للجمهور والمؤسســات، 
ال ســيما بعد إدخــال التكنولوجيا الى 
العمل، وتوســيع دائرة المســتفيدين 

محليا وعالميا.
ويســتذكر افتخار أحمد كيف كانت «امبوســت» تســتقبل ماليين الرسائل يوميا من 
جميــع أنحــاء العالم، مقارنة بهذه األيــام التي قل فيها العدد بعد وســائل التواصل 
واالتصال االجتماعي، وكيف أصبح الفرق في العمل واإلنجاز بعد دخول التكنولوجيا 

الى هذا المجال.
ويتمتــع أحمد خالل مســيرة عمله بعالقات طيبة مــع الموظفين والمديرين، الذين 
يبادلونــه مشاعــر الحب واالحتــرام والتقدير على إخالصه في العمــل، وعاصر نحو 
خمسة مديرين تنفيذيين في عمله، وهو اآلن أب لثالثة أبناء، أكبرهم في العشرين 

من عمره، ويدرس الحاسوب في الجامعة في باكستان.
وتقديراً لتميزه وإخالصه في عمله، وحســن ســيرته وسلوكه، حاز افتخار احمد غير 
مرة على التكريم، وحاز شــهادات تقدير شــفوية من زمالئه ومديريه الذين يكنون 
لــه الحــب واالحترام، ويتمنون له مزيدا من التقدم والنجاح، وهو كذلك ناشــط في 
العمل التطوعي سواء على الصعيد المؤسسي، أو على صعيد الحمالت التي تقام على 

مستوى المجتمع، مثل حمالت التبرع بالدم، والحمالت اإلغاثية.
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استقبل اللواء خميس مطر المزينة القائد 
العام لشــرطة دبي مارك سيدويل األمين 
الدائــم فــي وزارة الداخليــة البريطانية 
والوفــد المرافــق لــه، بحضــور إدوارد 
هوبــرت القنصــل العــام البريطاني في 

إمارة دبي.
وبحــث اللقــاء ســبل تعزيــز التعاون 
والعالقــات المشــتركة بيــن الجانبيــن، 
وتبــادل الخبرات فــي مختلف المجاالت 
األمنيــة والشــرطية، باإلضافــة إلى آخر 

التطورات والمستجدات األمنية.
بعــد ذلك اصطحب اللواء خميس مطر 
المزينــة مارك ســيدويل والوفد المرافق 
له، إلــى إدارة مركز القيادة والســيطرة 
فــي اإلدارة العامة للعمليــات، وكان في 
اســتقبالهم العميد المهنــدس كامل بطي 
العامة للعمليات  السويدي، مدير اإلدارة 
وعــدد من الضبــاط، حيث قــدم العميد 
الســويدي للوفد الضيف شــرحاً تفصيلياً 
عــن التطــور الــذي حققتــه اإلدارة في 
مجال خدمــة المجتمــع، وطبيعة العمل 
ونظــام مراقبة الدوريات وحركة الســير 
والمرور في شــوارع إمارة دبي، وســير 
العمل واإلجراءات التي يتم اتخاذها منذ 
تلقــي البالغ وحتى وصــول الدورية إلى 

موقع الحادث، ونظــام مراقبة الدوريات 
باســتخدام األقمــار الصناعيــة ومراقبــة 
الكاميرات  بواســطة  الخارجيــة  الطــرق 
الثابتــة والمحمولة جــواً، وخدمة اإلنذار 
المبكر التي توفرها شــرطة دبي لمحالت 

الصرافة والمجوهرات والبنوك.
كمــا اطلــع الوفد على نظام اســتقبال 
مكالمــات الطوارئ الذي يقــوم بتحويل 

اإلســعاف والشــرطة  إلــى  المكالمــات 
واالنقــاذ والدفاع المدنــي، باإلضافة إلى 
الذي  الذاتــي  المكالمات  نظــام توزيــع 
يحــول المكالمات حســب لغــة المتصل 
إلــى مســتقبل المكالمــات، حيث يوجد 
فــي مركز القيــادة والســيطرة موظفون 
يتلقــون المكالمــات بعــدة لغــات منها 
االنجليزية والهندية والروســية والصينية 

والفارســية ولغات أخــرى، باإلضافة إلى 
خدمــة ذوي اإلعاقة وهي تشــمل جميع 
أنواع اإلعاقة، حيث يتم تسجيل بياناتهم 
لمعرفــة ذوي اإلعاقــة ونــوع إعاقتهم، 
وفــي حالة حدوث أي طارئ يتم إشــعار 
مركز القيادة والسيطرة بأن هنالك معاقاً 
يحتاج إلى مساعدة فيتم إرسال الدورية 
إليه لتقديم المســاعدة، وإذا كان المعاق 
خــارج إمارة دبــي يتم االتصــال بغرفة 
العمليــات في اإلمــارة المعنيــة إلجراء 
الــالزم إضافة إلى خدمــة مرضى القلب 
وكبار السن، لطلب النجدة لبعض الجهات 
المختصة بسهولة ويسر، وذلك من خالل 
زر مثبت في المنزل او ســاعة في معصم 
يد المســتفيد ومرتبطة بجهاز يتم تركيبه 
فــي المنــزل، ويكون هذا الجهــاز مزود 
بشــريحة الكترونية تقوم بإرســال رسالة 
نصية إلى ادارة مركز القيادة والســيطرة 
النجدة وحالته  البيانات لطالــب  تتضمن 
الصحية وفقا لما هو مسجل في استمارة 
االشــتراك بالخدمة، باإلضافــة إلى موقع 
تواجــده حيث يتم توجيــه أقرب دورية 

شرطة أو سيارة إسعاف بسرعة قياسية.
وفــي ختــام الزيــارة تبــادل الطرفان 
الدروع التذكارية بمناســبة زيارة األمين 
الدائــم فــي وزارة الداخليــة البريطانية 

القيادة العامة لشرطة دبي.

 تجوب دورية تثقيف المرورية، التابعة 
لمديريــة المــرور والدوريات بشــرطة 
أبوظبــي، اإلمــارات في إطــار فعاليات 
أســبوع المرور الخليجي، لنشــر الوعي 
مــن  المئــات  واســتقطبت  المــروري 
األشــخاص من مختلف شرائح المجتمع، 
الســياح منذ انطالق برامجها  وخصوصاً 

للتوعية من أمام برج خليفة بدبي. 
وأشاد الرائد عبد الرحمن خاطر، مدير 
فرع التوعيــة المرورية بــإدارة المرور 
بتفاعل  الشــارقة،  بشــرطة  والدوريات 
الجمهــور مــع برامــج دوريــة تثقيف 
للتوعيــة ضمــن فعاليات األســبوع في 
الشــارقة، والتي أقيمــت في مركز ميغا 
مول، حاثاً شرائح المجتمع على االلتزام 
بقانون الســير والمرور؛ واالستفادة من 

اإلرشــادات وبرامج التوعية التي تصب 
في صالحهم. 

وذكر النقيب حمدان حسن بن ذيبان، 
مسؤول اإلعالم في قسم العالقات العامة 
في مديرية المرور والدوريات بشــرطة 
أبوظبي، عضــو فريق التجهيز والتحضير 
الموحــد على مســتوى إدارات المرور، 
أن الدوريــة تجــوب مــدن الدولة من 
خالل تقديم أفالم توعية عبر التجهيزات 
المســتخدمة والمتمثلة في وضع شاشة 
عــرض خلفيــة علــى ســيارة الدورية، 
وكاميرا متحركة لتسجيل أعمال التوعية 
والمناقشــات التــي تتــم مــع الجمهور 
واألســر، والتوعيــة بوســائل الســالمة 
المرورية للوقايــة والحد من الحوادث، 
ووســائل  األطفــال،  ســالمة  كمقاعــد 
اإلسعافات األولية وطفاية الحريق؛ الفتاً 
إلــى أن العنصر النســائي كان من ضمن 

أبــرز الشــرائح التي اهتمــت بالتعرف 
على الوســائل اإليضاحية والمشاركة في 

المسابقة المرورية للتوعية.
. 

الجديــر بالذكــر أن الهدف من إنشــاء 
الدوريــة؛ يتمثــل فــي زيــادة الثقافــة 

المرورية لــدى مختلف أفراد المجتمع، 
وتفعيــل التوعية المرورية لدى األســر، 
من خالل زيارة المنازل وتوجيه السائق 
المنزلــي) والمربيات  (الســائق  الخاص 
في المنــازل، لكيفيــة التعامل الصحيح 
مــع األطفــال داخــل المركبــة وعلــى 
الطريــق، وتوجيــه أوليــاء األمــور من 
خالل مســاهمتهم للحد مــن الحوادث 

المروريــة، وتوعية الجمهور في األماكن 
العامــة والمفتوحة بتنظيــم محاضرات 
للتعريــف بالدوريــة ونوعيــة خدماتها 
المقدمــة للجمهور، إضافــة إلى تقديم 
هدايا وتوزيع «بروشورات»، إضافة إلى 
توجيه النصح واإلرشــاد لهم، عن طريق 
عرض صور الحوادث والنتائج المحتملة 
الناتجــة عــن مخالفاتهم قوانين الســير 

والمرور.  
المقــدم طالل راشــد جمعان،  وكان 
مديــر فــرع الضبــط المروري بــإدارة 
المرور  الخارجية فــي مديرية  المناطق 
والدوريــات بشــرطة أبوظبــي، افتتــح 
فعاليات أســبوع المرور بالغربية تحت 
شــعار «قرارك يحدد مصيرك»، مشــيراً 
إلى الجهــود المبذولة لحفظ الســالمة 
المرورية، والحد من األسباب كافة التي 

تؤدي لوقوع الحوادث المرورية. 

دعت شــرطة أبوظبي، ممثلة في إدارة 
مــرور الطــرق الخارجيــة فــي مديرية 
المرور والدوريــات، إلى تعزيز التعاون 
مع عناصر المرور لتنفيذ قوانين وأنظمة 
المرور؛ بما يحقق الســالمة على الطرق 
ويجســد رؤيــة واســتراتيجية القيــادة 
العامة لشرطة أبوظبي في جعل الطرق 

أكثر أمناً.
وأكــد العقيــد حمد ناصر البلوشــي، 
مديــر إدارة مــرور الطــرق الخارجيــة 
بمديرية المرور والدوريات؛ في تصريح 
الخليجي، أن  المرور  بمناســبة أســبوع 
شعار أســبوع المرور لهذا العام (قرارك 
يحــدد مصيرك) يجســد أهميــة اتخاذ 
القرار المناســب في الوقت المناســب، 
باعتبــار أهمية عنصــر الوقت في اتخاذ 

القرار. 

أصــدرت الهيئــة القضائيــة فــي محكمــة 
الجنايات في دبي حكماً يقضي بحبس بائع 
آســيوي في منتصــف العقد الرابــع، ثالثة 
اشــهر، بعد إدانته بالتحرش بطفلة آسيوية 
عمرهــا ثالثة عشــر عامــاً وأمــرت كذلك 

بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
وبحسب النيابة فإن المدان تحرش بالطفلة 
علــى متن رحلة جوية كانت قادمة من احدى 
الــدول إلى دبي بينما كان هو مخموراً، حيث 
استغل وجود الطفلة بمفردها في الطائرة من 

دون ذويها، وجلوســها بالقــرب من مقعده، 
فقــام بالتحــرش بهــا، وتحســس أجــزاء من 
جســدها باإلكراه، مســتغًال كذلك اطفاء انوار 

الطائرة ليقوم بفعلته النكراء.

دانت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات 
فــي دبي أمس مفتشــاً عموميــاً، في قضية 
خطــف وحجــز حريــة موظفــة أوروبيــة 
والهــروب بها إلى امارة مجــاورة، وقضت 

بسجنه ثالث سنوات، مع اإلبعاد.
وبحســب الئحــة االتهــام التــي كانت قد 

اعدتهــا النيابــة العامة فإن المدان اســتدرج 
المجني عليهــا بالحيلة للصعود إلى ســيارته 
لتوصيلهــا إلى منطقة الجميــرا، اال انه توجه 
بها بسرعة جنونية إلى امارة مجاورة، وعرض 
حياتها للخطــر، وضربها واعتــدى عليها ألنها 
هددته بإلقاء نفســها من باب السيارة اذا لم 

يعدها إلى مكانها.
وتعود وقائع القضية بحسب افادة المجني 
عليها إلى انها تناولت العشاء برفقة الموظف 
فــي منطقة «فيســتفال ســيتي» وانــه تناول 
المشروبات الكحولية وحينما صعدت بمركبته 
قبــل منتصف الليل إليصالها إلى مكان توقف 

مركبتها توجه بها إلى إمارة اخرى.

كما عاقبت «الهيئة» مندوب مشتريات في 
إحدى الجمعيــات التعاونية، بالحبس لمدة 
عاميــن وتغريمه مبلــغ 78 ألف درهم مع 
رد المبلــغ ذاته، بعد ان ادانته باالســتيالء 
على مبلغ نقدي يقدر بنحو 11 ألف درهم، 
وكميات من الروبيان تقدر قيمتها بنحو 80 
ألــف درهم وتعود ملكيتهــا إلى الجمعية، 
التي دخل إلى مســتودعها ليًال مســتخدماً 

عتلة حديدية لتنفيذ جريمته.

يأتــي ذلــك في وقــت قضت فيــه بحبس 
ضابط عمالء في هيئة حكومية محلية لمدة 6 
اشــهر وتغريمه 93 ألف درهم بعد ان ادانته 

باالستيالء على رسوم معامالت. 
المــدان  فــإن  الدعــوى  اوراق  وبحســب 
أقر باعتــراف خطي قدمه إلدارتــه على امل 
مســامحته لكونه يعيل اسرته وأنه اقدم على 

جريمته نتيجة ظروف مالية صعبة.
«الهيئــة»  دانــت  اخــرى  قضيــة  وفــي 
موظفاً وطالبــاً خليجييــن لتعديهما بالضرب 
علــى موظفين مــن اإلدارة العامــة لمكافحة 
العامــة لشــرطة  القيــادة  المخــدرات فــي 

دبــي، اثناء تأديتهمــا وظيفتهمــا وهي إلقاء 
القبــض عليهما بعــد ورود معلومــات حول 
تعاطيهمــا المخدرات، حيث أمرت بحبس كل 
واحــد منهما مــدة عام. كمــا عاقبــت زائراً 
عربياً بالحبس 3 اشــهر لتقليده ختمي دخول 
وخروج منســوب صدورهما إلــى مطار دبي 
الدولــي ومهرهمــا على جواز ســفر روماني 
مــزور ليتمكن من مغادرة الدولة بواســطته 
بعد ان كان دخلها بواسطة جواز سفره األصلي 
بحســب افــادة وكيل شــرطة دون ان يوضح 
األســباب التي حدت بالمــدان الرتكاب هذه 

الفعلة الجرمية.

افتتــح العميد علي محمد الشــمالي، مدير 
العقابيــة  للمؤسســات  العامــة  اإلدارة 
واإلصالحية في شــرطة دبي، بحضور نائبه 
العقيد مــروان عبدالكريم جلفــار، والرائد 
ســعاد يوســف محمد، مدير إدارة ســجن 
النســاء، والرائد محمد ثاني الفالسي، مدير 
إدارة اإلمداد والتجهيــزات بالوكالة، دورة 
الحاسب اآللي للنزيالت التي تنظمها اإلدارة 

العامة بالتعاون مع حكومة دبي الذكية.
االنخراط بالمجتمع

وقــال العميــد الشــمالي إن الهدف من 

الــدورة هو شــغل أوقات فــراغ النزيالت 
بما هــو مفيد ونافع، مما يســاعدهن على 
االنخــراط في المجتمع مــن خالل تعلمهن 
مهنة أو حرفة تســاعدهن على العيش من 

بعد خروجهن من السجن.
وتهــدف اإلدارة من إقامــة الدورة إلى 
إعادة تأهيل النزيالت وتدريبهن على تقنية 
األساســية  الحاســب  المعلومات ومهارات 
ونظام  أوفيــس  مايكروســوفت  لتطبيقات 
التشــغيل ويندوز وســيتم منحهن شهادات 
في مجــال تكنولوجيا المعلومات في نهاية 

الدورة التدريبية.  

عقدت لجنة القيادة العليا للمنطقة األمنية 
بعجمــان، اجتماعها بمبنى القيــادة العامة 
لشــرطة عجمــان برئاســة العميد الشــيخ 
سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة 
عجمــان. حضــر االجتمــاع العميــد محمد 
عبدالله بن علوان النعيمي مدير عام اإلقامة 
وشــؤون األجانب، والعقيد راشــد جاســم 
مجالد مدير عــام اإلدارة العامة للعمليات 
الشــرطية، والعقيد عمر محمد الشامســي 
مدير عام اإلدارة العامة للموارد والخدمات 
المســاندة، والعقيد علي سعيد المطروشي 
مدير إدارة مراكز الشــرطة الشــاملة وعدد 

من مديري اإلدارات بشرطة عجمان.

وناقش االجتماع ما تم اتخاذه من إجراءات 
لتنفيــذ توصيــات االجتمــاع الســابق كما 
تم مناقشــة الموضوعــات المدرجة ضمن 
جــدول األعمال من قبــل اإلدارات ووضع 
التوصيــات الالزمــة لهــا وما جــاء فيه من 
مواضيع أمنية وخطط اســتراتيجية تســهم 
فــي تحديد األهــداف ووضــع البرامج بما 
يحقق اســتراتيجية وزارة الداخلية.. كما تم 
مناقشــة مؤشــرات األداء للمنطقة األمنية 
لعــام 2014 واســتعراض البرامج التدريبية 
لقطاع المنطقة األمنية، باإلضافة إلى وضع 
آلية عمل الفرق المشاركة .  عجمان- وام 

استقبلت كلية الشــرطة دفعتي الجامعيين 
السادسة والعشــرين، والجامعيات العاشرة 
وعددهــم 267 طالبــاً وطالبــة، التحقــوا 
للدراســة بالكليــة للعام الدراســي 2015 / 

.2016
وكان فــي اســتقبالهم العقيد ســيف علي 
الكتبــي، مدير عام كلية الشــرطة، ومديرو 
اإلدارات ورؤساء األقسام وعدد من الضباط 
والمشرفين على الدورتين. وقال إن التحاق 
الدفعتين يأتي ضمن الخطة التدريبية للعام 
الدراســي 2015 / 2016 وفــي إطار رؤية 
وزارة الداخليــة بانضمــام أفــواج جديدة 
ومتميــزة من حملــة الشــهادات الجامعية 

والتخصصية المختلفة، تعزيزاً لمسيرة األمن 
واالســتقرار فــي ربوع الوطن. وأشــار إلى 
حرص جميع العاملين في الكلية، بمختلف 
الهيئات العلمية والتدريبية واإلدارية، على 
مضاعفــة الجهود لتأهيل الكوادر البشــرية 
وتخريج ضبــاط مؤهلين، تلبية الحتياجات 
أجهزة الشــرطة واألمن فــي الدولة للقيام 
بدورهــا في إقــرار األمن وإنفــاذ القانون؛ 
وتعزيــز االســتقرار وبســط الطمأنينة في 
أبوظبي - البيان كامل ربوع الوطن. 



ال يمكن تقييــد أياً من تقليعات الزواج 
الحديثة، تحت مســمى مشروع العمر، 
ألنها غالبــاً ما ترتبط بتاريــخ انتهاء أو 
ظرف معين، مثل الســفر أو العمل، بما 
معناه الفشــل حتماً والطالق في نهاية 

الطريق.

15
نجــح فريق من باحثي الجامعة األمريكية في الشــارقة  فــي تطوير عالج كيماوي 
يستهدف الخاليا المسرطنة في جسم اإلنسان دون اإلضرار بالخاليا السليمة، وذلك 
باســتخدام الموجــات فوق الصوتيــة، للتخفيف من اآلثار الجانبيــة الضارة الناتجة 
عن العالج الكيماوي وتم نشــر النتائج المعملية فــي أكثر من مجلة علمية عالمية 

للتعريف بها.

كثيــرة هــي قصص النجــاح التي تكون 
الصدفــة فيها عامــًال حاســماً في حياة 
النــاس، كما هو حــال المواطنة فاطمة 
الزهراء محمد عبدالله، المراقبة الجوية 

في مطار دبي.
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يفضــل اتبــاع التعليمــات التاليــة 
للتخفيــف والتعايــش مــع اعتالل 

األعصاب الطرفي:
القدم  باألطراف وخاصــة  العنايــة 
الممكن حــدوث إصابة  كون مــن 
وجــروح تنتــج التهابــات دون ان 
يعلــم المريض بذلــك وذلك لعدم 
إحساســه بها. وعند الشعور باأللم 
الطبيب  مراجعة  يجب  و«التنميل» 
المتخصــص فــوراً، لبــدء العــالج 

المبكر قبل فوات األوان. 

اإلقالع عن التدخين والمشــروبات الكحولية وممارســة التمارين الرياضية بشــكل 
مناســب وصحي وبشــكل دوري. وتعتبر الســباحة والمشــي من افضــل الرياضات 
خاصة لكبار الســن، وينصح بممارسة المشــي في الهواء الطلق وليس على األجهزة 

المتحركة.

علــى المريض اتبــاع حمية غذائية 
مستوى  ومراقبة  الطبيب،  يحددها 
الســكر فــي الــدم لــدى مرضــى 
الســكري، وضــرورة اقتنــاء جهاز 
وعــدم  منزليــا  الســكري  فحــص 
أو  الطبيــب  لمراجعــة  االنتظــار 
المركــز الطبــي لمعرفة مســتوى 
السكر في الدم إلى جانب االهتمام 
بتجنب الوضعيات التي تولد ضغطاً 

كبيراً على األطراف.

ُتولد آالم أســنان الصغار، آالماً أخرى لدى 
اآلباء واألمهات، الســيما في حالة االلتهاب 
والتســوس بفعل عوامل طفولية كثيرة، ما 
يــؤدي في كثير مــن الحاالت إلــى معاناة 
مبكــرة لألطفال مــع أســنانهم المؤقتة أو 
اللبنيــة، ويكون ذلك فــي الغالب في عمر 
سنتين حتى 7 سنوات، مرحلة نهاية األسنان 

المؤقتة وبداية ظهور الدائمة.

عن هــذا الموضــوع الصحــي االجتماعي، 
تحدثــت الدكتورة وفاء البلوشــي أخصائية 
طب األســنان، موضحة أن لتسوس األسنان 
اللبنيــة توابع مســتقبلية، إذ أنها تزيد من 
احتمــال تعــرض األســنان الدائمــة لخطر 
التســوس وبشــكل كبير، ومشــيرة إلى أن 
غالبيــة الحاالت التــي يلجأ فيهــا الوالدان 
إلــى عيادات األســنان لعــالج االبن، تكون 
حيــن ينخر الســوس في األســنان إلى حد 
ُيصّعــب على الطفل حتى األكل والشــرب، 

وال يستطيع النوم أحياناً.
وأضافــت ان تلف أســنان الصغار يرجع 
إلــى عوامــل عــدة، أبرزها تعرض الســن 
المســببة  البكتيريا  فتتجمــع  للســكريات، 
للتســوس، وتنتــج أحماضاً تــؤدي إلى نخر 

السن.

وتطرقت الدكتورة وفــاء إلى تأثير إرضاع 
الطفــل على لثته وأســنانه، فحيــن تنتهي 
األم من الرضاعة، عليها أخذ شــاش مرطب 
بالماء، ومســح لثة طفلها لمنع ترسب بقايا 
الحليــب والبكتيريــا. وحيــن اللجــوء إلى 

الرضاعــة الصناعية البد مــن تقليل فترات 
استخدامها خاصة قبل نوم الطفل، وتنظيف 
لثة الطفل وأســنانه اللبنية منعاً للتســوس، 

وأيضــاً التوقــف عــن إعطائــه العصير في 
الرّضاعة ليًال، ألنه يزيد من فرص التسوس، 
فنسبة السكر في العصير عالية. ويفضل أن 

تبدأ األم استخدام الفرشاة الخاصة بالطفل، 
واســتخدام المعجــون الذي يحتــوي على 
فلورايــد طبقة رقيقة جــداً وقليلة، مرتين 
يوميــاً، خاصة قبل النوم ليــًال، ويكون ذلك 
منذ بزوغ األســنان اللبنية إلى عمر سنتين، 
ومــن عامين حتــى 5 تزيد كميــة معجون 

األسنان إلى حجم حبة البازالء.
البلوشــي إلى جملة  ونبهت الدكتورة 
مــن التوصيات العالميــة لحماية الصغار 
من التســوس واآلالم، فصحة الطفل تبدأ 
مــن فمــه، لذا البــد مــن المواظبة على 
تنظيف فــم الطفــل منذ ظهور أســنانه 
اللبنية، وتشجيع الطفل عند بلوغه السنة 
األولى على ترك عبوة الرضاعة واستخدام 

الكوب للشرب.

التهاب األعصاب الطرفية هو اضطراب ُيصيب 
األعصاب التي تتحكم بأطراف الجسم (اليدين 
والساقين) والتي تنقل اإلشارة الحسية للمراكز 
المتخصصة في جســم اإلنسان مما يؤدي الى 
ضعف قدرتها على إيصال اإلشارة واإلحساس 
بطريقة ســليمة وأحياناً قد يؤدي الى فقدانها 
كلهــا أو فقــدان عصب واحــد وبالتالي ينتج 
عن ذلك الشــعور بالتنميل وخدران األطراف. 
عادة يبدأ االعتالل العصبي الطرفي في أصابع 
اليــد والقدم وقد ينتقل الى أجزاء أخرى منها 

الساق والذراع.
وهو اعتــالل يصيــب األعصــاب الطرفية 
للجسم، بحسب ما أوضح الدكتور مجدي عبد 
العزيز استشــاري باطنــي وحاالت حرجة في 
دبي، مشــيرا إلى أن المــرض يعتبر أحد أهم 
وأكثر المضاعفات المزمنة شيوعاً بين مرضى 
الســكري حيــث يعاني ما يقــرب من نصف 
المصابين بداء السكري من تلف في األعصاب 

في مرحلة من مراحل حياتهم.

وأضــاف الدكتور مجــدي أن اإلصابة بالتهاب 
األعصاب الطرفية يعود ألســباب عدة أهمها 
اإلصابة بداء الســكري، وقلة مناعة الجســم، 
واإلفــراط في التدخين، وتنــاول الكحوليات، 
إضافــة إلى أن العمال الذين يتعرضون لبعض 
المــواد مثل الزئبــق والرصاص، أثنــاء تأدية 
عملهــم هم عرضة اللتهاب األعصاب الطرفي 

أكثر من غيرهــم، إلى جانب المدمنين، ومن 
لديهــم نقص في بعــض الفيتامينات وبخاصة 
فيتاميــن (ب) و( 12ب)، وكذلــك المرضــى 
المصابــون بخلــل فــي الكبــد، أو الكلــي أو 
المرضى الذين يتعاطون أدويه عالج االمراض 
الســرطانية. الــى جانب ارتفــاع ضغط الدم 
واإلصابــة بأمــراض الجهاز العصبــي التي قد 
تــودي لحــدوث تشــنجات وقصــور الدرقية 

ونقص التروية الدموية لألقدام، كما ان العامل 
الوراثي له دور في حدوث المرض. 

ينقسم المرض إلى ثالثة أقسام، األول يشمل 
إصابة نهايــة األعصاب الطرفية، والثاني يمتد 
لبدايات األعصاب الطرفيــة، فيما يطلق على 
الثالث اسم االنضغاطي ألنه ينتج عن الضغط 

على األعصاب، ويشــبه إلى حد كبير الضغط 
الناتــج من فقرات الظهر، محدثا التهاب عرق 

النسا أو التهاب الركبتين أو الكوعين.

يقــول الدكتــور مجــدي: قد تكــون أعراض 
المرض في البداية بســيطة وتأتي على هيئة 
اإلحســاس بتنميل في األطراف أو اإلحســاس 

بألم طفيف فيها مثل وخز الدبابيس، غير أنه 
قد يتطور إلى ما هو أشد من ذلك، فقد يصل 
إلى درجة عدم اإلحســاس باألطراف، أو آالم 
شــديدة بها، أو اإلحســاس بوخز يشــبه وخز 
السكاكين أو لسع شديد يشبه لسع الكهرباء.

 أشــار الدكتــور مجدي إلــى أن العالج ليس 

صعبــا بل هنــاك العديد من الطــرق للعالج، 
ولكنها تســتغرق وقتا طويال ألنه يعتمد على 
معالجة األســباب المؤديــة لالصابة، ويصف 
الطبيــب للمريض العــالج الدوائي عن طريق 
تناول «البريجابالين»، وكذلك أقراص أو حقن 
تحتــوي علــي فيتاميــن ( 12ب)، مــع تناول 
بعض من أدوية االكتئاب، للتغلب على القلق 
وقلــة النوم اللذين يعتبران من أكثر األعراض 

المصاحبة لأللم المزمن شيوعاً.
وفــي بعــض الحــاالت التــي يعانــي فيها 
المريض من آالم شــديدة قد نلجأ إلي إعطاء 
المريض بعض المســكنات مثل «الترمال» أو 
«الكاتافالم» أو «اإلســبرين» أو «الفولتارين» 
مــع ضــرورة متابعة الطبيب جيــدا للمريض 
لتجنــب أي أعــراض جانبية قد يســببها كثرة 
تنــاول المســكنات، مثــل التهابــات المعدة 
والغثيان، مضيفا أنه قد يلجأ الطبيب المعالج 
فــي حــاالت معينــة إلــى إخضــاع المريض 
لجلسات العالج الطبيعي أو الوخز الكهربائي.

ينصح المريض عادة بضرورة إبقاء مستويات 
ُســّكِر الــدمِّ عند الحــدود الطبيعيــة خاصة 
لمرضــى الســّكري، مما يســاعد فــي حماية 
األعصــاب مــن التلــف، وتعديــل مســتوى 
الفيتامينــات في حالة نقصها، يحســن الكثير 
من الحــاالت، وفي حالة فقــر الدم الخبيث، 
فإن ُحَقَن فيتامين بي ـ 12مع الدعم اإلضافي 
لفيتامينــات أخرى والتغذيــة الجيدة، تكون 
مفيدة، ومن الضروري الَســْيَطَرة على درجة 
اســتجابة جهاز المناعة فــي حالة اضطرابات 

المناعة الذاتية. 
وينصــح بإزالة مصدر الضغط على العصب 
بعملية جراحية ثم عالج االلتهاب الناتج عنه. 
والتوّقــف فوراً عــن أخذ المــواد أَو األدوية 
الســاّمة المسببة لالعتالل العصبي يمنع َتقدم 
المرض، خصوصــاً األدوية التي تؤخذ لفترات 
طويلة وبــدون وصفة طبية ويكــون لها آثار 
جانبية ومنها التهاب األعصاب الطرفية، فيجب 
استشــارة الطبيب حول فوائدهــا وأضرارها، 
ويمكن َتْحفيز العصب بالوخز الجلدي بالرغم 
من أنهــا طريقة آمنة وغير مؤلمة، فهي تفيد 
البعض وليس كل أنــواع األلم، أخيرا التنويم 
المغناطيســي وطرق االســترخاء تخفف من 

توتر العضالت.
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حديقــة الحيوانات فــي ملتقــى زايد بن 
محمد العائلي فــي منطقة الخوانيج بدبي 
تعتبــر متنفســاً لزوار الملتقــى خاصة في 
المســائية وعطلة نهاية األســبوع،  الفترة 
األطفــال مــع أســرهم وطلبــة المدارس 
يتشــوقون للتعرف علــى الحيوانات التي 
تعيــش فــي الحديقــة بأشــكالها وألوانها 

المختلفة. 
بيئــة طبيعية  الحديقــة أوجدت  إدارة 
للحفــاظ علــى الحيوانــات النــادرة فيها، 
والتــي تعيش علــى مســاحة 6 آالف متر 
مربــع، وتســتقطب العديد مــن الزائرين 
من مختلف الفئــات العمرية، حيث وصل 
عددهــم إلــى 20 ألــف زائر منــذ افتتاح 
الملتقى هذا الموســم في الثامن عشر من 

ديسمبر من العام الماضي، وحتى اآلن.

افتتحــت الحديقة أمــام زائــري الملتقى 
بالتزامــن مع افتتــاح الملتقى منذ ســبع 
ســنوات، وتضــم 47 نوعاً مــن الحيوانات 
المفترسة واألليفة والطيور مثل  المختلفة 
األسود والسالحف البرية، وقرود المكاك، 
الراكون،  وحيــوان  والجيبون،  والجانــون، 
وثعبــان البايثــون، وغزال شــبه الجزيرة 
العربية، إضافة إلى غزال الريم ذي الشكل 
الجميــل، والنعــام، والطــاووس، وحيوان 
الـ«باتوغوينامــارا» وهو حيوان من فصيلة 
القوارض الكبيرة ويشــبه األرنب إلى حد 
كبير، ويعتبر األول من نوعه على مستوى 

الدولة في حديقة ملتقى زايد.
تضــم الحديقــة كذلــك حيــوان الالما 
وهــو مــن فصيلــة الجمليــات، وحيــوان 
«السلولوريس» البطيء ذو الرأس المستدير 
وخطم ضيق وعيون كبيرة وجاحظة، عالوة 

على حيــوان البوني والحمار، وطيور األوز 
والبــط، والخروف النجــدي، والنيص وهو 
من القوارض تغطيها معطف من األشــواك 
الحادة التي تســتخدمها للدفاع عن نفسها، 
كمــا تضم الحديقة الثعلب العربي، وبنات 
آوى والضبــع، والشــيتا، والفهــد، والقط 

البري (الوشق).

أنشــئت الحديقة بشــكل هندســي جميل 
دائري الشكل تتناسب مع الطراز المعماري 
اإلماراتي القديم، وتشــهد إقباًال كبيراً من 
الزوار يتزايد في نهاية األسبوع من جميع 
الفئــات العمريــة، كما تســتقبل الرحالت 
التعليمية من مختلــف مدارس وجامعات 
الدولة وخاصة اإلمارات الشمالية للتعرف 
علــى الحيوانــات بأنواعهــا، وتــم تعليق 
لوحــات إرشــادية وتعريفيــة بالحيوانات 
والطيــور المختلفة، وهي متنفس لألســر 
ُتدخل البهجة والســرور لزوارها، وروعي 
في تصميمها المواصفات المطلوبة للسالمة 

واألمان لرواد الحديقة والعاملين فيها.

كما  تم تقســيمها إلــى حظائر خاصة بكل 
نوع، وإعداد أقفاص حديدية كبيرة بشكل 
هندســي جميــل تمكــن الحيوانــات من 
التنقل بداخلها بحرية كبيرة، كما تم إنشاء 
حوض مائــي كبير يتناســب وبيئة الطيور 
يضفي منظــراً جميًال للحديقة، عالوة على 
الممــرات المرصوفة التــي تفصل بين كل 
قســم وآخر والتي تســهل حركــة الزوار، 
حيــث بذلت إدارة الملتقــى جهوداً كبيرة 
للوصــول بالحديقــة إلى ما وصلــت إليه 
ووفــرت متخصصين في العلــوم البيطرية 
وأطبــاء بيطريين لتوفيــر الرعاية الكاملة 

للحيوانات والكشف الدوري عليها.



كثيرة هي قصص النجاح التي تكون الصدفة 
فيهــا عامًال حاســماً فــي حياة النــاس، كما 
هــو حــال المواطنة فاطمة الزهــراء محمد 
عبداللــه، المراقبــة الجوية فــي مطار دبي، 
التي لم تتخيل لحظة أن تواجدها صدفة في 
معرض اإلمــارات للوظائف، ســُيغّير حياتها 
تمامــاً، لتكــون ضمن 4 ســيدات إماراتيات 
يحرسن ســماء اإلمارة، تلك المهنة التي لم 
تخطــر علــى بالها يومــاً، وهــي التي تجهل 
أبســط المعلومات عن عالم الطيران، وهنا 

تكمن صعوبة االختيار والتحدي.

مــن داخــل بــرج المراقبة في مطــار دبي، 
تحدثــت فاطمــة عن دراســتها فــي إدارة 
األعمــال والفنادق في إســبانيا، قبل زواجها 
وإنجابها ثالث بنــات، بالتزامن مع عملها لـ 
8 أعــوام فــي تدريس اللغــة اإلنجليزية في 
مدارس الدولة، وهو مــا منحها تجربة ثرية 

مليئة بالخبرات والعالقات.
وعــن تجربــة التحاقها بالعمــل كمراقبة 
جوية، أشــارت إلى أن الصدفة هي األساس، 
إذ لــم تتخيــل أن حضورها ألحــد معارض 
البوابة  التوظيف للمواطنين، سيكون مفتاح 
التي تنطلق منها لتحلق في سماء اإلمارات.

وتذكرت وقت أن التقاها أحد األشــخاص 
المتقدميــن للوظائف،  المخوليــن بتعريف 

مستفسراً عن مؤهالتها، وعرض عليها فكرة 
العمل مراقبة جوية، فاستغربت من العرض، 
واعتــذرت لغرابة الوظيفة وعدم مناســبتها 

لها كامرأة.

الموظف تركت ســيرتها  اســتجابة لطلــب 

الذاتية، في صباح اليوم التالي جاءتها مكالمة 
هاتفيــة تطلب منهــا التواصل مــع اإلدارة 
المعنيــة عبر البريد اإللكتروني، لإلجابة عن 
بعض األسئلة التي تحلل شخصية المتقدمين 

لكافة الوظائف.
وأمام استغرابها لسرعة رد الفعل، برزت 
إيجابية عقلها الباطن الذي استنفر فيها روح 
التحــدي، لترى مــا الذي تخفيه لهــا األيام، 
التــي حملــت لها نتائــج مبهــرة باجتيازها 
االختبارات التي اســتمرت خمسة أيام، من 
نجــاح إلى آخــر، لتزداد رغبتهــا في إكمال 

التحدي الذي تملَّكها.
قالت فاطمة إن تلك االختبارات لم تترك 
صغيرة وال كبيرة إال وشملتها، ابتداء بتحليل 
الفردية، واختبارات  الشــخصية، والمهارات 
التحدي والثقة بالنفس وغيرها الكثير، الذي 
يجعــل المتقدميــن للوظيفة فــي تحٍد مع 
أنفسهم، مؤكدة أن شغفها الكتشاف نفسها، 
أصبح وقــود تميزها الــذي أعلنته لها لجنة 
الممتحنين، التي كشفت لها أنها اختيرت مع 
3 أشخاص آخرين من بين نحو 500 شخص، 
للعمل بوظيفة ســتكون مع أخريات غيرها، 
رائدات لجيل مستقبلي سيلتحق بالعمل في 

مراقبة أجواء دبي واإلمارات الشمالية.

وأوضحــت أنهــا التحقت بــدورة مدتها 18 
شــهراً، داخل مؤسسة دبي لخدمات المالحة 

الجويــة «دانز» المــزودة لخدمات المالحة 
الجويــة فــي مطــاري دبــي وآل مكتــوم 
الدولييــن، والمجــال الجوي فــي اإلمارات 
الشــمالية، تعلمت فيهــا كل صغيرة وكبيرة 
في عالم المراقبة الجوية، لتبدأ المراقبة في 
ســماء مطار دبي، من خــالل غرفة محاكاة، 
وأجهــزة هــي األحــدث عالمياً، فــي مهمة 
اعتبرتها أداتها لتســطير مجد شــخصي لها، 

ورداً لجميل الوطن.
وأثنــاء هذه الفترة تم وضــع المتدربين 
تحــت كافة االحتمــاالت والظروف التي قد 
يواجهونها، كاألجــواء الماطرة والعاصفة أو 
الغبار والضباب الكثيــف، فضًال عن الثلوج، 
إضافة إلى االطالع على كل قوانين المراقبة 
الجويــة والطيران، خاصة أن هنــاك جديداً 
كل يــوم، يجــب االطالع عليــه واالنتباه له 
بدقة، الفتة إلى أن مراقبي األجواء يعاملون 
معاملة الطيارين صحياً ونفســياً وذهنياً، من 
خــالل اختبــارات دائمة تكشــف عن مدى 
جاهزيتهم الدائمة، وأن هناك رخصة سنوية 

تمنح لهم بعد إجراء هذه االختبارات.

وذكرت فاطمة أنــه لم يتملكها أي نوع من 
الرهبــة في أول يوم لها فــي برج المراقبة، 
وبدايــة التعامل العملي مــع أوضاع هبوط 
وإقــالع حقيقيــة للطائرات، وذلــك بفضل 
الــدورات المكثفة، ومعايشــة كافة األجواء 

االفتراضيــة، وســاعدها في ذلك اســتيعاب 
زمالئها القدامى لها.

وأضافت أن المهارات التي اكتســبتها مع 
بدايــة مزاولــة العمل كثيــرة، وجعلت من 
بعــض المواقف الصعبة، شــيئاً ال وجود له، 
حيث إن هناك مديرين للمراقبين الجويين، 
يجتمعــون بهم يوميــاً، قبل الصعــود لبرج 
المراقبــة، يوضحون لهم كافة التفاصيل التي 
تتعلــق بأي تغيــرات مناخيــة، أو تعليمات 
فنيــة، تخــص ممــرات اإلقــالع والهبــوط، 
والممرات الجوية واألرضية، أو استعدادات 
خاصة لوصول شخصيات مهمة على طائرات 

خاصة.
ولفتــت فاطمة إلــى أن مطار دبي، يضم 
أحدث األجهزة التقنية المالحية في العالم، 
التي جعلت منه المطار األكثر ازدحاماً على 
مستوى العالم، دون إغفال جانب المهارات 
الشخصية التي ســاعدت على استيعاب هذا 
العــدد الكبيــر مــن الطائرات التــي تحمل 

ماليين الركاب.

وأوضحت أن ســماء اإلمارات تنقســم إلى 
3 مســتويات، أولهــا تلك التي تســتخدمها 
الطائرات العابرة ألجواء الدولة، المســؤولة 
عنهــا الهيئــة العامــة للطيــران المدني، ثم 
مرحلة الرادار لتوجيه الطائرات على ارتفاع 
فــوق 1500 قــدم، ويكــون مســؤوًال عنها 

مراقبون مختصون، حتــى مرحلة المراقبين 
الجويين الذين يتسلمون الطائرة من الرادار 
علــى ارتفــاع 1500 قدم، وصــوًال للمدرج 
الخــاص بهــا، باإلضافة لمهام أخــرى تتعلق 
بالتنســيق الزمني لســيولة مرور الطائرات 
إقالعــاً وهبوطــاً، خاصــة مــع كثــرة عدد 
الرحــالت، لضمــان إقالع وهبــوط الطائرة 
بســالم، فضــًال عــن التحكم فــي الممرات 

ووقوف الطائرة بأمان.

وأشــارت إلى أن لكل حجم طائرة إجراءات 
خاصة بهــا تختلف من واحــدة ألخرى، بما 
فيها المروحية، التي لها قوانين إقالع خاصة، 
مؤكدة أن عامل الزمن ودقته، قيمة أساسية 
فــي عملها، ذلــك ألن أي تعطيــل أو تأخير 
فــي اإلقالع أو الهبوط، يقابله غرامات تدفع 
للمتضرر من ذلك، خاصة أن مواعيد الرحالت 
مرتبطة ببعضها البعض على مستوى العالم، 

وهذا ما يضاعف حجم المسؤولية.
وأفادت فاطمة عبدالله بأن مهنة المراقبة 
الجويــة، أبعد ما تكــون عــن الروتين، بما 
يغّلفهــا من إثــارة مملــوءة بالتحدي، ومن 
خــالل المتابعة لكل ما هو جديد كل لحظة، 
فضًال عن شــعورها بقيمة ما تقدمه لوطنها 
الــذي لــم يبخل عليهــا بشــيء، مؤكدة أن 
طموحهــا المهني ال تحده حدود، مثل تطور 

دبي الذي ال يقف عند نقطة. 

هــو أحــد القالئل مــن المواطنيــن الذين 
«حــارس  بمســمى  يحتفظــون  اليزالــون 
مدرســة» كوظيفة، عددهم على مســتوى 
الدولــة ال يزيد علــى 10، كما قال، بعد أن 
تقاعد كثير منهم، وحّل مكانهم حراس أمن 

الشركات من جنسيات آسيوية. 
الوالد سالم عبدالله علي، اقترب في سنه 
من الســبعين عاماً، واليزال يرفض مغادرة 

بوابات المدارس إلى البيت. 

ال عجب في ذلــك إن تعلق األمر بمن أمضى 
أكثر من 27 عاماً برفقة أصدقاء العمر وزمالء 
العمل، في حراســة بوابات التربية والتعليم، 
صباحــاً ومســاء، ومــا تخلل تلــك الفترة من 
ذكريــات تشــده بقوة إلــى المــكان وأهله. 
الغرابــة تتجلى حيــن تدرك أن راتب ســالم 
عبدالله ســيزيد نحو %25 فور تقاعده، ورغم 
ذلــك فهو يصــّر على العمل براتــب أقل، وال 

يريد التقاعد، وال يأبه للزيادة التي تنتظره!
ثــالث مدارس عمــل فيها الوالــد عبدالله 

هي: مدرســة بالل بن ربــاح للبنين في دبي، 
وخولة بنــت األزور للبنــات، ومركز قرطبة 
المســائي لتعليــم الكبار للبنــات. أما رفقاء 
دربه حراس المدرسة ورجال أمنها المناوبون 
فهم: عبدالله محمــد ومال الله ونوح أحمد، 
وجميعهم مواطنون، يجدون في عملهم متعة 
تفوق القيمة المادية، كما يؤكد الوالد ســالم، 
طالما أن األمر يتعلق بمســتقبل أبناء الوطن، 
وفيــه تأكيــد على هيبــة التربيــة والتعليم، 

بوجود المواطن عند نقطة البداية.
رغم أن عمل األصدقاء األربعة يسير بنظام 
المناوبــات يوماً بيوم، حيث تبقى المدرســة 
محروســة في الليل والنهار من أحدهم على 
األقــل، إال أنهم ال يتركون زميــًال وحيداً في 
غالب األيام، إذ يحرصــون على الحضور إلى 
المدرســة ومرافقة الحارس المناوب ألطول 
وقت ممكن، من باب التخفيف عنه، والظفر 

بأوقات أخرى جميلة ال تنسى.

رجل أمــن المدرســة، أو الحــارس، أمامه 
مســؤوليات كبيــرة تتعلق بالحفــاظ على 
سالمة الطالب والطالبات، وحراسة المدرسة 

بما فيها من أجهزة ومعدات، ومنع الغرباء 
من الدخول إلى حرم المدرسة، وفي األثناء 
ال يخلو المشــهد من متاعب تتعلق بالطلبة 
أنفســهم، الســيما الصغار الذين ال يأبهون 
بالقانــون، وال يدركــون جــدوى الوقايــة 
وســلبية الخطــأ، وهو ما عانى منــه الوالد 
عبدالله، في مدرسة البنين حين كان تعامله 
مع مجتمع الصغار البريء والمزعج أحياناً، 
رغم ذلك تراه يستوعب كل ما يتلقاه منهم 
برحابــة صدر وابتســامة ومحبــة دائمة بال 

ملل أو ضجر.
منــذ العــام 1988 وإلى اليــوم، يواصل 
الوالد ســالم عبداللــه ورفقــاء العمل من 
المواطنين الذين أحّبوا وظيفتهم، وأخلصوا 
للمكان، من باب التأكيد على أهمية التربية 
والتعليــم، وهــو اليزال يقــف عند مدخل 
مركز قرطبة المســائي لتعليــم الكبار؛ كل 
مســاء يســتقبل مئات الطالبات ويودعهن، 
ومعهن المعلمات والمديرة وأولياء األمور، 
وبذلــك أضحــى الوالد ســالم عبدالله أحد 
أفراد أســرة تربوية ممتدة، من الصعب أن 
يغترب عنها بعد كل تلك السنوات؛ ذلك ما 
يبرر رفضه التقاعد وإصراره على الحراسة.
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«أخبرنــي مــن تصاحب أقل لــك من أنت»، 
و«المــرء على ديــن خليله»، ذلــك بعض ما 
جاد به قاموســنا التربوي مــن حكم وأمثال 
توضــح أهمية اختيار الصاحــب أو الصديق، 
والذي لألســف ال يكترث إليــه بعض أولياء 
األمور الذين يتقاعســون عن مراقبة أبنائهم 
ومعرفة أصدقائهم، وإدراك ثقافتهم وبيئتهم 
االجتماعية، ورصد ســلوكياتهم، وبذلك فهم 
يتركون مسؤولية االختيار لالبن نفسه، وربما 
يمنحونــه تفويضــاً مطلقــاً، يجد فيــه فضاًء 
مفتوحاً يتوه فيه باتباع ســلوكيات أصدقائه 

مهما كانت، ومن دون حدود تردعه.
االختصاصي االجتماعــي أحمد جمال، قال 

إن الرقابــة األســرية هــي رادع لتجاوزات 
االبــن التي قد يمارســها في بعض األحيان، 
مــن زاوية نظــر ترى األمــر طبيعيــاً تأثُّراً 
بأصدقائه الذين اتخذهم قدوة له، خصوصاً 
فــي مرحلة المراهقة التــي يمر فيها االبن 
بتغيــرات نفســية تبــرز مالمحهــا بالتأثر 

واإلعجاب باألشخاص البارزين. 
وفي هــذه المرحلــة تحديداً؛ تجد الشــباب 
يبحثون عن شــخصيات ملفتــة، يتعلقون بها 
ويقلدونها ويطبقون ســلوكياتها حرفياً، بغض 
النظــر كانــت هذه الشــخصيات مــن داخل 
المجتمــع أو خارجه.  وأشــار جمــال إلى أن 
خلف التقليد ضعفاً فــي القناعة وقصوراً في 

توجيه األســرة وتخلخًال فــي دور ولي األمر 
تحديداً، وأحياناً شــعوراً بالنقص وقصوراً في 
التفكيــر لدى االبــن. وأضــاف إن الطلبة في 
ســن المراهقة يبحثون عن ذواتهم وهويتهم، 
فــإذا مــا وجــدوا الشــخصية القــدوة داخل 
األســرة، سيقتنعون ويتشبهون بها، وإال لجأوا 
إلى شــخصيات أخــرى، لذا فمــن الضروري 
توفير النموذج المثالــي لهم، وإتاحة الفرصة 
لممارســة مســؤولياتهم االجتماعية، وإشغال 
أوقــات فراغهم في جوانب مفيــدة ومتابعة 
أصدقائهم ومراقبة األنشطة التي يقومون بها.

 –

قــد يلحظ الوالــدان بعــض التغييرات في 
ســلوك طفلهما، كعدم تكيفه مع أقرانه في 
المدرســة، أو أشــقائه في المنزل، لتنطلق 
بعــد ذلــك ســهام االتهامــات، دون األخذ 
النفســية  االضطرابات  جانــب  بالحســبان 
المختص  التي تتطلب مساعدة  والسلوكية، 
النفســي. ونظــراً ألهميــة الطفولة كحجر 
أســاس لبناء شخصية اإلنسان مستقبًال، فقد 
أدرك علماء الصحة النفســية أهمية دراسة 
مشــكالت الطفل وعالجها في سن مبكرة، 
قبــل أن تســتفحل وتؤدي إلــى انحرافات 
نفســية وضعــف في الصحة النفســية، في 

مراحل العمر التالية.



ال يمكــن تقييــد أي من تقليعــات الزواج 
الحديثة، تحت مسمى مشروع العمر، ألنها 
غالبــاً مــا ترتبط بتاريــخ انتهــاء أو ظرف 
معيــن، مثل الســفر أو العمل، بمــا معناه 
الفشــل حتماً والطالق في نهايــة الطريق. 
وثمة أنــواع كثيرة للزواج ظهــرت أخيراً، 
منها: «المســفار» وهو زواج السفر للعمل 
والدراسة، و«العرفي» و«المسيار» وخالفه، 
إال أن معظمها ال تســتوفي شــروط الزواج 
وأركانــه، حســب ما أوضح عــدد من ذوي 
االختصــاص، ورغــم انتشــار مثــل هــذه 
الزيجات في مجتمعات كثيرة، إال أنها تبقى 

محدودة في مجتمع دولة اإلمارات.

عبدالله موسى المستشار األسري ومتخصص 
أول توجيــه وإرشــاد فــي دائرة الشــؤون 
اإلســالمية والعمل الخيري بدبي، قال: إنه 
ال يوجــد لدينا في محاكــم الدولة، األنواع 
المتعارف عليها حديثــاً للزواج، مثل زواج 

«المســيار» وســواه، إنما تعتمد المحكمة 
زواجــاً واحداً رســمياً دون ذكر مصطلحات 
في عقــد القــران على غرار بعــض الدول 
األخــرى، التــي تفصل بين الــزواج العادي 

وزواج «المسيار» عند كتابة عقد القران.
وأشار إلى أن زواج المسيار يعد مشروعاً 
بيــن الطرفيــن بصفته يســتوفي شــروط 
وأركان الــزواج، ومن المتعــارف عليه أن 
زواج المسيار ال يلزم الرجل بنفقة أو سكن 
وخالفــه، لكن فــي دولة اإلمــارات يمكن 
للمــرأة مخالفة ذلك في ما بعد، والمطالبة 
بجميع حقوقهــا بصفتها زوجة، ألن ما ورد 
بيــن الطرفين من حيث النفقة وعدد زيارة 
الرجل لزوجته، يبقى مجرد اتفاق شفهي ال 
يمكن كتابته في عقد القران، بخالف بعض 

المجتمعات األخرى.

ولفت موســى إلــى أن الزواج المشــروط 

بمــدة معينــة باطــل، والهدف الرئيســي 
لمعظم «التقليعات» الحديثة للزواج واضح 
وصريح، وهو إشباع الرجل لرغباته بذريعة 
عــدم وقوعه فــي الحرام. أمــا قضية زواج 
بعض الطلبة خالل فترة ابتعاثهم من فتيات، 
فتلك مسألة خالفية بين العلماء، فيما يظل 
اإلجمــاع علــى أن زواج «المتعة» والزواج 
«العرفــي» محــّرم، وكثيراً مــا نتجت عن 
هذه الزيجات مشكالت عند تعرض المرأة 
للحمــل، مشــيراً إلى قصة أحد األشــخاص 
الذي عجز عن توثيق زواجه بعد أن حملت 
زوجتــه، لكون الزواج حصــل خارج الدولة 
وخارج حدود المحكمة، فاضطر إلى السفر 
إلى تلك الدولة، والبحث عن الشهود، وبعد 

جهد وعناء تمكن من إثبات زواجه.
وحذر المستشــار األســري، الشباب من 
االتجــاه إلــى مثل هــذه الزيجــات، كونها 
تعتمد على تجاوز ولي األمر، فالزوجان قد 
يواجهان مشكالت مزمنة مع أفراد أسرهم؛ 

الفتاة على ســبيل المثال قــد تفقد العالقة 
الجيــدة مــع والدها أو شــقيقها إلى األبد، 
مضيفــاً أن المجتمع اإلماراتي ال يزال بعيداً 

عن هذه األنواع الشاذة من الزواج.

الخبيــرة  لوتــاه  وداد  قالــت  بدورهــا 
والمستشارة األســرية، إن المجتمع شّوه 
مفهوم زواج المســيار رغم صحته شرعاً، 
والبعــض خلط بينــه وبين أنــواع أخرى 
باطلة، فزواج المســيار يختلف عن سواه 
ألنــه يعتمد على حضــور ولي أمر المرأة 
والشــهود إلــى جانب المــأذون بموجب 
ورقة رســمية، إذ يتمثل زواج «المسيار» 
في بقــاء الزوجة في بيــت أهلها، بحيث 
يزورها الزوج «ُيســير» في الشهر مرة أو 
أكثر أو أقل، وفقاً لالتفاق الشفهي بينهما، 
وللزوجة مطلق الحرية في مرافقة زوجها 
خــالل عطلــة نهايــة األســبوع أو أوقات 
أخــرى إلى بيته حســب االتفــاق بينهما، 
مشــيرة إلى أنهــا اســتقبلت العديد من 
االتصــاالت الهاتفية من رجــال يطالبونها 
بالزواج من نســاء ثريات أو لمصلحة ما، 
شــرط أن ال يتحملــوا النفقة، مســتغلين 
رغبة بعــض النســاء في الزواج بســبب 

بلوغهن عتبات العنوسة.

وأضافــت: إن الــزواج العرفي بدأ ينتشــر 
أخيــراً فــي المجتمع اإلماراتــي، ولكن في 
نطــاق أرقــام محــدودة، ال ترتقــي إلــى 
الظاهــرة عنــد مقارنتها بالــدول األخرى، 
ومعظــم المتزوجين بنظام الزواج العرفي، 
هم من طلبة الجامعــات والكليات، أو من 
طلبة الســنة األخيرة في المرحلة الثانوية، 
ويتجه الشــاب والفتاة إلى الزواج العرفي 
لحل مشــكلة عاطفيــة بينهمــا، ويقنع كل 
منهمــا اآلخر بصحة الزواج، باعتباره يرتكز 
على اإليجاب والقبول، إلى جانب المأذون 
والشــهود الذين هــم أصدقاؤهما باألصل، 
مؤكدة أنه ال عالقة الرتفاع نســبة العنوسة 
بظهــور الزواج العرفي أو ســواه من أنواع 

الزواج مثل المسيار.
وأشــارت لوتاه إلى أن الــزواج العرفي 
يمكن توثيقه في المحكمة الحقاً في بعض 
الــدول، إال أن األمــر فــي دولــة اإلمارات 
مرفوض جملة وتفصيًال، بل يحتاج الطرفان 
إلــى عقد قرانهمــا من جديد، الســيما إذا 
تعرضت الفتاة للحمل خالل األشــهر الثالثة 
األولى، ألن الزواج بعد هذه الفترة يتسبب 
في أن يصبح الطفــل مجهول األب، أو كما 

يطلق عليه «ابن زنا».

قــال الدكتور أحمد بــن عبدالعزيز الحداد 
كبيــر مفتين مدير إدارة اإلفتــاء في دائرة 
الشــؤون اإلســالمية والعمــل الخيري في 
دبي، إن للزواج في اإلسالم شروطاً وأركاناً 
وواجبات، إذا توفــرت، كان زواجاً صحيحاً 
بأي مســمى كان، وإن هــذه المصطلحات 
الحديثــة للزواج نتجت عن ظــروف بيئية 

أو اجتماعية، وهي ال تغير من الحق شيئاً.

وأضــاف: يشــترط في الــزواج أن يكون من 
مســلمة أو كتابية تؤمن بدينهــا اليهودي أو 
النصراني، وليســت هناك محرمية بينهما من 
نســب أو رضــاع أو مصاهــرة، وأن ال تكون 
ذات زوج أو معتــدة لــزوج، وأن ال يتضمن 

النكاح شــرطاً ينافي مقتضــى النكاح، كأن ال 
يعاشــرها إال في وقت محدد، وأن ال يتضمن 
توقيتــاً زمانيــاً أو مكانياً. وأركانــه اإليجاب 
والقبــول والولي والشــهود، وواجباته المهر 
واإلنفاق والعشــرة بالمعــروف، فإذا توفرت 
هــذه الشــروط واألركان، وانتفــت موانعه، 
صح النكاح بأي اســم كان، ويجب أن يترتب 
عليــه األثر من دخــول ونفقة وتوارث وعدد 

ونحوها.
وأكــد أن بعــض أنواع الــزواج الحديثة 
ال تتوافــر فيهــا هذه الشــروط، مثل زواج 
المتعة، فإنه باطل بإجماع المســلمين أهل 
الســنة والجماعة، ألنه مؤقت بزمن محدد، 
وشرط النكاح عدم توقيته، وألنه ال يترتب 
عليــه أثــر الواجبات مــن نفقــة وتوارث 
ونحوهمــا، عدا النســب إن أمكــن إثباته، 

وكذلك «الزواج العرفــي» الذي يكون بين 
الرجل والمرأة من غير ولي وال شهود، فإنه 
ســفاح ال يصح أن يسمى نكاحاً، وال يترتب 
عليــه أثر من آثــار النكاح، وأيضــاً الزواج 
«المدنــي» الذي يجري في بعض البالد غير 
اإلسالمية الذي يقتصر على التوثيق البلدي 

بين الرجل والمرأة دون أي اعتبار آخر.

واعتبر الحداد زواج «الوناسة» باطًال شرعاً، 
والمتمثــل في زواج الرجل بامرأة بشــرط 
تنازلها عــن حقها في المعاشــرة الزوجية، 
وتمتعها بكامل حقوقها األخرى، ألنه طالما 
يتضمن عدم الدخول فإنه ال يصح للشــرط 
الــذي ينافي مقصوده، وبعــض أهل العلم 
يصححه ويلغي الشــرط إذا توفرت أركانه 

األخرى، لحديث البخاري ومسلم عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها أن رســول الله صلى 
الله عليه وســلم قال: «من اشــترط شرطاً 
ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشــترط 
مئة شرط، شــرط الله أحق وأوثق»، ومثل 

ذلك زواج السفر ونحوها من المسميات.
أمــا عــن «زواج العمل» الذي ظهــر حديثاً 
لتجنــب الخلوة بين الموظف والموظفة، فقال 
الحداد في هذا الجانب: إذا اشــترط فيه أن ال 
يكون بينهما دخول فهو كزواج الوناسة السابق 
ذكــره وتفصيله، من البطــالن عند بعض أهل 
العلم، والجواز وإلغاء الشرط وترتب األثر عند 
اآلخرين مــن وجوب نفقــة إذا مكنت المرأة 
نفســها ووجوب التوارث والعــدة والمحرمية 
بينــه وبين أوالده إلخ، إذا توفرت فيه األركان 

والشروط األخرى وانتفت الموانع.

15
وصــف الدكتــور أحمــد بــن عبدالعزيــز 
الحداد كبير مفتيــن مدير إدارة اإلفتاء في 
دائرة الشــؤون اإلســالمية والعمل الخيري 
بدبي، توجه بعض الرجال إلى زواج الســر 
خشــيًة  وخالفه،  و«العرفي»  و«المســيار» 
مــن الزوجــة األولــى، أو هرباً مــن كثرة 
المشــكالت معها، أو مع أفراد عائلته، بأنه 
ضعف في الشــخصية، وينبغــي للرجل إذا 
كان راغباً في الزواج مــن الثانية أو الثالثة 
أو الرابعة، أن يكون على قدر المســؤولية، 
أو يــدع ذلك ويصبر علــى ضعفه، فإنه كما 
قال الشاعر: من راقب الناس مات هماً وفاز 

باللذة الجسور.

وتابــع: الــزواج ليس قضاء األرب بشــهوة 
النكاح وحسب، بل هو حقوق ومسؤوليات 
متبادلــة، فال بد لمن أراد التعدد أن يبذلها، 
وإال فليدع الناس من أذاه، فزواج المســيار 
أو العرفي، إذا توفرت أركانه، فال يعني أن 
يجعله سراً، فإن نكاح السر باطل عند السادة 
المالكية، وكثير من أهل العلم؛ لما فيه من 
ضيــاع الحقــوق، لذلك لم يكتف الســادة 
المالكية بالشــهود بل أوجبوا اإلشهار، وأن 
ال يتواصــوا بكتمانه ولو كانوا مائة شــاهد، 
والمــرأة التي ال تقبــل لزوجها التعدد هي 
ظالمة لنفسها ومتعدية على حقوق زوجها، 
فإن الشــأن في المرأة المسلمة أن ال يكون 

لها الخِيرة من أمرها في شــرع الله تعالى، 
ولها أن تطلب العدل وحسن العشرة فقط، 
فإن لم يفعل فأمامها القضاء ينصفها، لذلك 
أنصح من يعدد أن يقيس وضعه على تحمل 
المسؤولية، أو أن يصبر على الواحدة، ففي 

ذلك خير كثير.

طالبــت وداد لوتاه، الفتيــات بالتفكير ملياً 
قبل اإلقدام على الزواج العرفي وخالفه من 
أنواع الزواج المرفوضة شــرعاً وقانوناً، ألن 
الزواج بهذا األســلوب، وصمة عار ستلتصق 
بالفتاة طالما أنها قبلت «العرفي» أو زواج 
الســفر وخالفهما من أنواع الزواج األخرى 
التي ال تتطلب حضور ولي األمر، والمفارقة 
أن الرجل الــذي يريد الزواج العرفي حتماً 
ال يرضــى على أخته هذا الــزواج، موجهة 
نداًء لجميع الفتيات بعدم الثقة بأي شخص 
الشاب  بالمشــاعر ســريعاً، نحو  واالندفاع 
الذي يرتدي األقنعة ويخدع الفتاة بالوهم.



«مــن ال ماضي له ليس له حاضــر»، مقولة 
عظيمــة بحجــم عظمــة قائلها الــذي آمن 
بمعناها، وأّمنه في حياته وحتى بعد مماته، 
في فكر وذاكرة األجيــال الماضية والحالية 
تتفانى  والقادمة، عبر مؤسســات مختصــة 
في إعالء شأن هذه المقولة وتفعيل العمل 
بها، ومن بينها الجمعيات التراثية المختلفة 
التــي تحتضن التراث بــكل دالالته، واحدة 
منهــا جمعيــة ابــن ماجد للتراث الشــعبي 

والتجديف في رأس الخيمة.
ناصر الكاس آل علي، رئيس مجلس إدارة 
الجمعية، قال: إن رســالة جمعية ابن ماجد، 
هــي التوســع والتطور في تقديــم التراث، 
ومــن هــذا المنطلــق يأتي حــرص مجلس 
اإلدارة على تقديم الجديد في مجال التراث 
بيــن فترة وأخرى، وعليه ُولد متحف جديد 
للجمعيــة أطلق عليه اســم «متحف محمد 
بــن زايد»، عرفاناً وتقديراً لشــخص صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي 
عهد أبوظبــي نائب القائــد األعلى للقوات 
المسلحة، والذي يعتبر امتداداً لماٍض أصيل 
وواقع جميل، وإطاللة لمستقبل زاهر تجلى 
علــى أيــدي قيادة وحــكام وشــيوخ دولة 

اإلمارات العربية المتحدة.

وهذا المتحــف كما أكد ناصــر الكاس، هو 
تكملــة لمســيرة جمعيــة ابن ماجــد التي 
اهتمــت بالتــراث بكل تفاصيلــه، عبر عدد 
مــن القاعــات والمتاحــف التــي يضمهــا 

المبنــى، والفعاليــات التــي تشــرف عليها 
الجمعيــة، والتي تضم قطعــاً أثرية مختلفة 
لشــتى القطاعات التراثيــة، خاصة البحرية، 
عــالوة على أكثر من 70 لوحة مصنوعة من 
الصــدف والقواقع البحريــة الملونة، والتي 
ساعدت على صنعها مجموعة من المدارس 
التراث  بمجــاالت  المهتمين  والمتطوعيــن 

وتطويره ودعمه في رأس الخيمة.
وأضــاف الكاس أن عالقته بالتراث بدأت 
مبكــراً، وتعــززت بلقائه المغفــور له بإذن 
الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه 
الله، مؤســس االتحــاد، والذي تكــرر أربع 
مــرات، وظل محور الحديث خاللها، التراث 
وأهميتــه وضرورة نشــره والحفــاظ عليه 

وزرعه في قلــوب المواطنين قبل عقولهم، 
مؤكــداً أن المغفــور له الشــيخ زايد رحمه 
اللــه، لم يتواَن يوماً عــن تقديم كل الدعم، 
ألي مشروع تراثي، أو أي فكرة تحقق هذه 

الرؤية.

ويشــير الكاس إلــى أن جمعيــة ابن ماجد 
أشــهرت عام 1984م، وهي تحمــل أهدافاً 
عــدة تتحــدد في إحيــاء التراث الشــعبي، 
وإعادة نشــره بين األجيال المقبلة، وتطوير 
الفنون الشــعبية، مع المحافظة على الطابع 
الخليجي، وإحياء ذكرى الغوص واألســفار، 
بتســجيلها مــن الغواصيــن، وجمــع اآلثار 
القديمة، وإقامة المعارض الفنية والعروض 
الشــعبية في االحتفاالت واألعياد الوطنية، 
وتدريب الشباب على أنواع الفنون الشعبية، 
والتعــاون مع أجهزة اإلعالم لنشــر الفنون 
الشــعبية على مستوى اإلمارة والدولة، إلى 
جانب االشــتراك في المناســبات واألفراح 

الشعبية.

أما مرافــق الجمعية، فقد بّيــن الكاس أنها 
تتكــون مــن مجموعــة قاعــات ومكتبات 
مختلفــة األشــكال، وتهــدف جميعهــا إلى 
تحقيــق األهداف المنشــودة، مثــل مكتبة 
المغفور له بإذن الله الشيخ صقر بن محمد 
القاســمي، والتي تضم مجموعة من الكتب 

التــي تتنــاول تفاصيل مختلفة عــن الدولة 
واإلمارة والقواســم، وقاعــة طنب للوثائق، 
والتــي تضــم مجموعــة قيمة مــن الوثائق 
والمســتندات والصور التي تشير بما ال يدع 
مجاًال للشــك، إلــى عروبة هــذه المنطقة 
وأحقية الدولة بها، والبيت القديم، ومتحف 
جلفار البحري، ومتحف عالم البحار شــهاب 
الديــن أحمد بــن ماجــد مركز بــن ماجد 

للمخطوطات والوثائق البحرية.

وفــي إطار جهود الجمعيــة لتوثيق التراث، 
أصــدرت مجموعة من الكتــب، منها: كتاب 
عن الفنون الشــعبية والتــراث، وكتاب آخر 
بعنوان «األبراج تراث وتاريخ»، وآخر اسمه 
«تراثنا»، وكتــاب بعنوان «جزر لها تاريخ»، 
وكتاب «أسماء من اإلمارات»، وكتاب «رأس 
الخيمــة بين الماضــي والحاضر»، وذلك من 
منطلق الدور الذي علــى الجمعيات تأديته 
في إثــراء المجتمع بإصــدار الكتب، خاصة 
التراثية، لمــا تمتلكه من مخزون معلومات 
موثقــة، من أعضائهــا المتعمقين في مجال 

التراث واألصالة.

وعن اهتمــام الجمعيــة بالتجديف، أوضح 
الــكاس أن هــذا المضمار وجــد بتوجيهات 
مــن المغفــور له الشــيخ صقر بــن محمد 
المشــاركة  الجمعية  القاســمي، وقد بدأت 
في هذه المسابقات منذ عام 1991م وحتى 
عــام 2007م، وشــاركت فــي مجموعة من 
الســباقات التــي أقيمت فــي رأس الخيمة 
وأبوظبــي والفجيــرة، بإشــراف مــن لجنة 
سباقات التجديف المكونة من ناصر الكاس، 
وأحمد محمد سعيد آل علي، وأحمد حسن 
خرخور الشــحي، وجمعة مبارك العوبد آل 
علي، الذيــن تلخصت مهمتهــم في تعميم 
هذه الثقافة الرياضية التراثية، على الشباب 
وجذبهــم للمشــاركة فيها، وقد اســتطاعت 
فــرق الجمعيــة الحصول علــى العديد من 
المتقدمة، خالل جميع مشــاركاتها  المراكز 

في المسابقات المختلفة.

وختاماً، أكد ناصر الكاس آل علي، أن أبواب 
الجمعية مفتوحة لكل طالب علم أو ســائح 
أو زائر، يرغب في الغوص في جمال التراث 
وأصالته، والذي بني على أساس متين رسخه 
أجدادنا، مؤكداً أنهم يســتقبلون العديد من 
الزائريــن من طلبة المــدارس من كل أنحاء 
الدولــة، إضافــة إلى بعض الســياح، مطالباً 
بالمزيد من التعاون مع الجهات الســياحية 
في الدولــة، كي تكون الجمعيــات التراثية 
وجهة دائمة لكل سائح، حتى تتعزز الصورة 
األصيلــة عــن دولــة اإلمــارات، فاإلمارات 
ليســت أبراجــاً وتطــوراً وحســب، بل هي 
أصالة تراثية بني على سواعدها المستقبل.

أشــكال وتصاميم كثيرة عرفتها النســاء في 
حلّيهن منذ قدم الزمان، ظروف الحياة أجبرت 
كثيرات منهن على التخلي عن تلك األشــكال 
التقليديــة، واالتجــاه إلى تشــكيالت حديثة 
تواكــب آخر صيحــات الموضــة، وأخريات 
تشــبثن برونقهــا الكالســيكي، ومســمياتها 
التراثيــة التي عرفت بها منــذ عقود طويلة. 
مــا يميز الحلي القديمة أشــكالها البســيطة 
والفريــدة التي ترفض حتى اليوم، التغيير إال 
في تفاصيل بسيطة، حسب ما أوضحت مريم 
ســالم، واحدة من ســيدات الماضي التي ال 
تزال تمسك بتفاصيله الجميلة في قلب دبي.

وأضافت إن الحلي القديمة التي كانت ُتزين 
بهــا المــرأة اإلماراتية عنقهــا وأطرافها في 
المناسبات المختلفة، تحظى بأقبال كبير من 
النســاء اللواتي يتنافسن على اقتنائها بأسعار 
باهظة مقارنة ببعض التشــكيالت العصرية، 

الفتــة إلى أن المســميات التــي تطلق على 
بعــض الحلي لم تطلهــا التغيرات رغم مرور 

عقود طويلة عليها.
وأشــارت الوالــدة مريم إلــى إن الذهب 
والفضة، هما أبرز معادن الحلي قديماً، ولهما 
أشــكال عدة، منهــا «المرتعشــة» وهي من 
أشــهر الحلي التي تزين عنــق وصدر المرأة 
معــاً، وترتديها فــي المناســبات المختلفة، 
والتــي ُتقــدم ضمــن «الزهبة» التــي كانت 
تشــتريها العروس من المهر الذي ُيقدم لها، 
أو تحصــل عليهــا هدية من عريســها، وهي 
عبارة عن مربعات صغيرة مرصوصة بشــكل 
أفقي تغطــي منطقة العنــق بأكمله، تتدلى 
منها سالســل طولية، وتنتهــي بحبيبات من 
األحجار الكريمة أو اللؤلؤ، تربط في الخلف 

بخيوط قطنية لونها أحمر.
ولفتــت مريم ســالم إلى أن المرتعشــة 
تكون غالباً مــن الذهب الخالص، وفي بعض 
األحيــان تدخل الفضة فــي صنعها، وتختلف 
أحجامهــا، فمنها مــا يغطي منطقــة العنق، 
ومنهــا أقــل من ذلــك، وُتقدم المــرأة على 

شرائها حسب قدرتها المادية. 

وأكــدت أنه إلــى جانب المرتعشــة، هناك 
«الحيــول» التي تلبس في اليد، وتختلف في 
نقوشــها وأشــكالها، وهي عبارة عن حلقات 
دائريــة تتفاوت في متانتها بحســب الرغبة، 
فمنها رفيع وســميك ومنهــا ثخين ومدبب، 
إضافة إلى «الكواشي» التي تتكون من حلقة 
دائريــة تلبــس في األذن، ومعها شــكل آخر 
يلتصــق بها، وغالباً ما تكون زخرفتها مطابقة 

للمرتعشة. 
أمــا «المريــة» فهــي سلســلة تلبس في 
الرقبة، ولها أشــكال كثيرة، أشــهرها «قرظ 
الهيل»، التي تشــبه في تصاميم حباتها شكل 
حبات الهيل، وكذلك «المرية أم المشاخص»، 
وهي قالدة تلبســها المرأة على عنقها، ُتدلي 
منهــا أقراصــاً قريبة فــي أحجامها من حجم 
الدرهــم، وهــي فــي الغالــب مصنوعة من 
الذهــب أو الفضة، وتختلف كميات األقراص 
بناء على الحجم والسعر الذي تريده المرأة.

16
نصــرًة لكلمة «يــّدوه»، تعتــزم غزالة مبارك 
واحدة من أبرز المهتمات بالتراث والموروث 
الشــعبي و«الســنع» علــى مســتوى الدولة، 
مخاطبة السيدات حديثات العهد مع األحفاد، 
في محاضرات توعية، ولقاءات تراثية محفزة، 
لتأكيد قيمة أن تكون السيدة جدة، وحفزهن 
على التفاخر بمســمى «يدوه»، وعدم الحرج 
منه، أو التهرب من هذا اللقب الشــرفي الذي 

تطمح كل سيدة أن تبلغه. 
وقالــت غزالة التي تبــادر في أفــكار تراثية 
نوعية، والتي أصبحت جدة منذ وقت قريب، 
إنهــا الحظــت حالــة مقلقة لدى الســيدات، 
الســيما َمن بلغن أعتــاب األربعين، وتحديداً 

اللواتي يرفضن مناداتهن  الجدات الجديدات، 
بـــ «يدوه»، ويســتعضن عن هــذه الكلمة بـ 
«أمــي»، ظنــاً منهــن أن وقع كلمــة «يدوه» 
سيؤثر سلباً على نفسياتهن، وسينقلهن سريعاً 

إلى «التقاعد االجتماعي» إن جاز التعبير.
هــذه الظاهــرة المرتبطــة بتطــور ظروف 
المعيشة والحياة المدنية عموماً، ال تخلو من 
الســلبية والتأثير على مستقبل التراث وحالة 
الســنع المتوارثــة جيًال بعد جيل، وســتؤدي 
حتمــاً إلى اندثــار مصطلحات مــن القاموس 
الشعبي اإلماراتي، لذلك تعكف غزالة مبارك 
علــى صياغــة مبــادرات اجتماعيــة جديدة 
تــدور في فلك «يــدوه»، إلعــادة الثقة إلى 

مصطلحات الماضي.
واختتمت غزالة أنهــا كأم كانت تتمنى اليوم 
الــذي تصبح فيه جدة، وحين مــنَّ الله عليها 
بهــذا الفضل، باتت تطرب على ســماع كلمة 
«يدوه»، على عكس «يّدات» كثيرات يتحايلن 
علــى واقعهن، وتلك مشــكلة اجتماعية ال بد 
مــن معالجتها، بالتحدث مــع الجدات الجدد 
وجهــاً لوجــه، وتأكيد أهميــة االحتفاظ بهذا 
اللقب االجتماعــي الرفيع، وعدم إغفال قيمة 
المســمى التراثي، وتأثير الكلمة على المحيط 

األسري عموماً.

 –

مــن بســاطة الماضــي ظلت زينــة الرجل 
أكثــر تواضعــاً، إذ كان المعــرس فــي يوم 
زفافــه يرتدي الثوب و«البشــت» والخنجر 
المصنوع من الفضة، إلى جانب «المحزم». 
وباقــي الرجال بصفة عامة، كانــوا غالباً ما 
يحملون سكيناً يطلق عليها «البيشك»، فضًال 
عــن العصــا المصنوعة من الخيــزران أثناء 
حضورهم المناســبات. وإلى اليوم ال يزال 
بعض كبار السن يحافظون على هذه العادة، 
وقديمــاً كان كحــل الرجل في المناســبات 
أوســع انتشــاراً،  إضافة إلى التطيب بدهن 
العود والمسك والصندل، إلى جانب العود 

أو البخور.



 –

يشكل برنامج التدريب العملي لطالب جامعة 
اإلمارات أهميــة كبيرة في تطوير مخرجات 
العمليــة التعليميــة األكاديميــة، مــن خالل 
العمل على ربط الدراســة النظرية للمناهج 
والمســاقات بالتطبيــق العملي للدراســات 
النظريــة األكاديمية خالل الحيــاة الجامعية، 
ما يســاهم بدوره وبشكل مباشر في إكساب 
الطالب مهارات وخبرات ومعارف تطبيقية، 
لمــا يتلقونه مــن علوم نظرية علــى مقاعد 
الدراسة األكاديمية، إضافة إلى ذلك فإن تلك 
البرامج تعمل أيضا على تعريف الطلبة على 
المشــاريع والقدرات والمهــارات والخبرات 
التــي تطلبهــا المشــاريع القائمة في ســوق 
العمــل، بعــد أن يتخرج الطالــب من كليته 

ويباشر حياته المهنية. 

 فــي هــذا اإلطــار نظــم قســم العلــوم 
الجيولوجيــة فــي كليــة العلــوم بجامعــة 
اإلمــارات، مخيمات ورحالت عمل تدريبية 
لعــدد من مناطق الدولــة، لتعريف الطلبة 
على بنيتهــا الجيولوجية، مــن خالل إجراء 
الدراسات البحثية والمسوحات الجيولوجية 
الخاصة بمكونات وتضاريس تلك المناطق.

 ويشــير الدكتور خالد البلوشــي، رئيس 
قسم العلوم الجيولوجية، إلى أنه تم تنظيم 
مخيمــات وبرامــج تدريب شــتوية لطالب 
الســنة األخيرة في القسم، حيث تم اخيار 
منطقــة دبا الحصــن للمخيــم الجيولوجي 
الشــتوي لهذا العام، وشــارك فيه عدد من 
أعضاء هيئة التدريــس، إلى جانب الطالب 

والطالبات. 

 وأشــار إلــى أن الهدف الرئيس والمباشــر 
من إقامة تلك المناشــط والبرامج الالصفية 
هــو العمل علــى تزويد الطلبــة بمهارات 
تطبيقيــة تتعلق بالعمــل الحقلي والتطبيق 
العملــي للمســوحات الجيولوجيــة، حيث 
يســتخدم الطلبــة المشــاركون فــي تلــك 
الجيولوجية  القيــاس  أجهزة  المعســكرات 
المختلفــة والمتوفرة في الجامعة بشــكل 
عام وفي بعض المراكز البحثية، التي تساعد 
بدورهــا الطالبــة علــى إجراء الدراســات 
البحثية ومن خاللها يســتطيع الطالب رسم 
خريطة جيولوجية للمنطقة التي يتم إجراء 

البحــوث عليهــا.  ويوضــح الدكتــور خالد 
أن جامعــة اإلمارات أولــت اهتماما كبيرا 
لعمليــة معســكرات التدريب، ســواء منها 
تلك التي تنظم خالل الحياة الجامعية ومن 
ضمــن برامج األنشــطة الالصفيــة أو تلك 
البرامــج التي يقوم بهــا الطالب من خالل 
مســاقات التدريــب العملــي، والتي تعتبر 
من ضمن المســاقات اإللزامية للتخرج ولها 
ســاعات معتمدة، ال بد للطالب من تأديتها 

وتجاوزها بنجاح. 
وأضــاف: بالنســبة للمعســكر التدريبــي 
الشــتوي الــذي أقامتــه الكليــة هــذا العام، 
واختــارت له مدينــة دبا الحصــن، يأتي في 

إطــار معســكرات التدريــب ذات األنشــطة 
الالصفية، وتم اختيــار مدينة دبا الحصن لما 
لها من مكونات خاصة في البنية الجيولوجية، 
وتنوعها ما بين الصخرية والسهلية والبحرية، 
ممــا يفســح المجــال أمــام الطلبــة إلجراء 

الدراسات بشكل موسع وأعمق. 

يؤكد الطالب المشــاركون أن إقامة المخيم 
تعتبــر فرصــة جيــدة لتطبيــق الدراســة 
النظرية، وربطها بالتطبيق العملي، الســيما 
وأن دراســة العلــوم الجيولوجية ال تكتفي 
بالدراســات النظرية البحتة وحدها، وال بد 

مــن أن يقوم الطالــب بالتعرف على البنية 
التحتية الجيولوجية للعديد من المناطق.

ويضيف الطلبة المشــاركون: لقد اهتمت 
مجموعــة العمــل المشــاركة فــي المخيــم 
الشــتوي الجيولوجي بدراســة علم الطبقات 
وكذلك دراســة األحافير والفوالق والترسبات 
الجيولوجيــة، كما أجرى الطــالب أيضا عددا 
من الدراسات على أنواع مختلفة من الصخور 
التــي تتميز بهــا المنطقــة، وتعطي دالالت 
علمية لمشاريع مســتقبلية تقوم بها الدولة، 
ومن تلك الصخور التي تمت دراستها، صخور 
منطقة الحواسنه الموجودة في منطقة وادي 
كب، والتي تتكون من الســيلكا المترسبة في 

أعمــاق المحيط، كما درس الطلبة بإشــراف 
أعضــاء التدريــس المشــاركون فــي المخيم 
صخور منطقة جبل القمر الشمالي في منطقة 
أذن، لما لها أيضا مــن خصوصية جيولوجية، 
كمــا أجرى فريــق آخر من الطلبة دراســات 
الجيولوجيــة والمكونات  التراكيب  لمعرفــة 
الخضريــة والتكوينــات المعدنية وتم اختيار 
العينات من الصخور من منطقة وادي الحلو، 
حيث إن دراســة شــبكة الفوالق الجيولوجية 
والصــدوع الممتدة في تلــك المنطقة تلعب 
دورا كبيــرا فــي تحديــد وجــود الكثير من 
الصــدوع الجيولوجية المدفونة تحت ســطح 

األرض.

أضحــت عمليــة البحث العلمــي الجامعي 
إحدى المفردات التي تهتم بها المؤسسات 
التعليمية في اإلمارات، ومن ضمنها أميركية 
الشارقة، التي نجح فريق من باحثيها داخل 
مختبــر الجامعة في تطوير عــالج كيماوي 
يســتهدف الخاليــا المســرطنة في جســم 
اإلنســان دون اإلضــرار بالخاليا الســليمة، 
وذلك باســتخدام الموجــات فوق الصوتية، 
للتخفيف من اآلثار الجانبية الضارة الناتجة 

عن العالج الكيماوي.
وتفصيًال أوضح الدكتور غالب الحســيني 
أســتاذ الهندسة الكيميائية في الجامعة، أنه 
وفريــق عمله، يطــورون حاليــاً تقنية تعد 
األولى من نوعها على مستوى العالم، ومن 
خاللها يتم استخدام كبسوالت نانو (متناهية 
الصغــر.. يبلغ حجمهــا واحدا علــى مليار 
مــن الملليمتر)، وفيها يتــم تغليف العالج 
الكيماوي ومنع تفاعله مع الخاليا الســليمة 
في الجســم، وعند وصول كبسوالت النانو 
للمــكان المحــدد، تفتحهــا الموجات فوق 
الصوتيــة، وتطلــق عقار العــالج الكيماوي 

مباشــرة إلى موقع الخلية المســرطنة، مع 
تجنب التفاعل مع أي من الخاليا الســليمة 
األخــرى للمريض، وبذلك يتــم التقليل من 

اآلثار الجانبية للعالج الكيماوي.
وأشــار أن العــالج الكيماوي يســتخدم 
على نطاق واسع لمكافحة السرطان، ولكن 

يلحقه عدد من اآلثار الجانبية السلبية، مثل 
(تساقط الشعر ونقص كريات الدم البيضاء، 
ممــا يــؤدي إلــى ضعــف جهــاز المناعة، 
ومشــاكل الجهاز الهضمــي، كالغثيان، فضًال 
عن اعتــالل القلب والعديد مــن األعراض 
األخرى)، ويكمن السبب الرئيسي لذلك أن 

العقاقير الطبية المستخدمة قادرة على قتل 
الخاليا السرطانية والطبيعية على حد سواء.

وقــال غالــب إن التقنية التــي يعملون 
عليهــا، يشــارك في تطويرهــا فريق عمل 
كبير من الطلبة واألســاتذة فــي الجامعة 
والزائريــن، فضًال عن باحثتيــن متفرغتين 

مــن البرتغــال، وأنه مــع نهايــة األبحاث 
يمكن لهــذه التقنية التحكم بمكان وزمان 
إيصــال العقــار، وذلــك لتفــادي التأثيــر 
الســلبي في األنســجة والخاليا الســليمة 
وغير المســتهدفة، وتتم هذه التجارب في 
الســرطان  (مختبر أبحــاث معالجة مرض 

الصوتية) والذي  الموجات فوق  باستخدام 
تم إنشاؤه في الجامعة األميركية بالشارقة 

مؤخراً.
وقــال الدكتــور محمد الصياح أســتاذ 
المشــاركين في  األحياء والكيمياء وأحد 
فريق العمــل، إن محور عمــل مجموعة 
أبحــاث الموجــات فــوق الصوتية لعالج 
الســرطان، غرضه األساسي تقصي الدور 
واآلليــة التي تقوم من خاللهما الموجات 
فوق الصوتية بإطالق الدواء أو تحســين 
فعالية الدواء للخاليا المســرطنة، منوهاً 
بالفوائــد الجمــة المحتملــة مــن مثــل 
هذا البحــث للتحكم بالعــالج الكيماوي 

مستقبًال.
وأضــاف أن هــذه التقنية ســيكون لها 
القدرة على التعامل مــع أنواع كثيرة من 
السرطانات، كسرطان البروستات، والثدي، 
والقولون، كما أنــه من المعروف طبياً أن 
الموجات فــوق الصوتية تتميــز بأنها غير 
ضارة، خاصة عند النســاء الحوامل، مشيراً 
إلــى أن الفريق البحثي بصدد تقديم براءة 
اختــراع لهذه التقنية مــع اكتمال األبحاث 

واالختبارات الحيوية والسريرية.

17



18

[1986]

[1986]

[1986]

1981

1981

انتهت القيادة العامة لشرطة دبي من إجراء 
التجــارب األولية على جهــاز جديد للرادار 

سيتم تثبيته في شوارع دبي المختلفة.
ومن المقرر أن يتســلم قســم الــرادار في 
دائــرة مرور دبي خمســة أجهــزة من هذا 
الــرادار ليتم اســتخدامها قريبــاً. ويختلف 
الجهــاز الجديد عن أجهزة الــرادار الحالية 
إذ يمكن تثبيته في أي مكان وبدون سيارة 
ويمكن اســتخدامه نهــاراً وليــًال. 1 فبراير 

1986
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أكــد وزير التموين المصــري خالد حنفي، أن 
الفترة المقبلة ستشــهد على المديين القريب 
والبعيد تحقيــق نتائج واعدة كثمرة من ثمار 
مؤتمر دعم االقتصاد المصري الذي ُعقد أخيراً 
في شرم الشيخ بمشاركة واسعة، وكشف عن 
تبنــي حكومة بــالده نظاماً جديداً من شــأنه 
القضاء نهائياً على أزمة أسطوانات الغاز التي 
تتفاقم عاماً بعد عام، خاصة في شهور الشتاء. 
وأوضح أن جميع سياسات وزارته والحكومة 
بشــكل عام تصب في صالح محدودي الدخل. 
وتطرق في حواره مع «البيان» إلى العديد من 
القضايا الحياتية التي تشغل أفئدة المسؤولين 
وتهم كافــة المواطنين. بــدأت الدولة تنويع 
مصــادر القمح واســتحدثت منظومة جديدة 

لتوزيع الخبز.
ما مدى انعكاســات مؤتمر دعم االقتصاد 

على وطنكم ومواطنيكم؟
هنــاك فوائــد كبيرة ســتعود علــى المواطن 
البســيط من المؤتمر االقتصــادي، تتمثل في 
عدد من فــرص العمل غير المســبوقة، وبما 
يمكــن أن تســاهم فــي تشــغيل الخريجين 
والشــباب، وللقضــاء على طوابيــر العاطلين 
لعــدم اســتغاللهم مــن قبل جهــات تتربص 
بالوطــن، لذلك فإن الحكومة كان لديها اصرار 
واضــح على إنجــاح فعاليات المؤتمر ســعيا 
لدعــم االقتصاد، لذلك بدأت منذ فترة طويلة 
االســتعداد له، من خالل تنســيق واضح بين 
جميع الــوزارات والجهات المعنية، وتم عقد 
لقاءات مطولة وجلســات عمل، بهدف وضع 
رؤية شــاملة للمشروعات التي ُطرحت خالل 
المؤتمر الذي مثَّل خطوة مهمة نحو المستقبل 
وتــم التواصــل مــع الــدول والمســتثمرين 
المشــاركين فــي المؤتمــر واطالعهــم على 
الخطوات اإلصالحية التي قامت بها الحكومة. 
ويقينا فإن الفترة المقبلة ستشهد على المدى 

القريب والبعيد بدء حصاد ثمار المؤتمر.
أن  للجميــع  واضحــاً  يكــون  أن  ويجــب 
االســتثمار ال يتــم بمعــزل عن حياة البشــر، 
وبالتالــي أي تنميــة أو تطــور فــي معدالت 
االســتثمار ينعكــس علــى حيــاة المواطــن، 
فافتتــاح المركــز العالمي للحبــوب بالتأكيد 
سيؤدي إلى انخفاض أســعار القمح، وبالتالي 
انخفاض أسعار السلع المنتجة من القمح مثل 
المعكرونــة وخبــز والســيريالك وغيرها من 
المنتجــات، وافتتاح مصانع جديدة للمنتجات 
الغذائية أيضا سيقضي على االحتكار ويساهم 

في زيادة المعروض من السلع.
مــع اقتــراب شــهر رمضــان، هــل لدى 
وزارتكــم خطة لتخفيض أســعار الســلع 
األساســية لرفع المعاناة عن ذوي الدخل 

المحدود؟
الحكومة مســتمرة في تبنى السياســات التي 
من شــأنها أن تخدم المواطن البسيط وتؤدي 

إلــى مزيٍد من االنخفاض في أســعار الســلع، 
وخصوصــاً المــواد التموينيــة االســتراتيجية 
مثل الســكر والزيت واألرز، وقد تم التنسيق 
أخيــراً مع البورصة الماليــة للعمل على فتح 
نوافــذ للبورصات الســلعية مــن أجل تنظيم 
العالقــة بين المنتــج والمســتهلك، في إطار 
أسس وقواعد واضحة تؤدي إلى تقليل مخاطر 
التقلبــات في األســعار، بهــدف خفض قيمة 
السلع الغذائية والحبوب للمواطنين، وتنشيط 
التجارة الداخلية وضبط األسعار، وفقاً آلليات 
العرض والطلب دون تدخل مباشر من الدولة 

في تحديد ثمن أي سلعة.
 وهناك إصرار من الحكومة على التوســع 
فــي افتتاح سالســل مــن المراكــز التجارية 
الكبــرى والخروج بها إلى بقيــة المحافظات 
خــارج القاهرة حتى يســتفيد منها أكبر قدر 
مــن المواطنين على أن توفر تلك السالســل 

حمــالت ترويجيــة لعــروض تجاريــة خاصة 
بأســعار منخفضــة تســاهم بشــكل كبير في 

هبوط أسعار السلع.
ما هي أهم المالمح الستعداداتكم تلك؟

الــوزارة لديهــا خطــة واضحــة للتعامل مع 
احتياجــات المواطنيــن من الســلع الغذائية 
خالل شــهر رمضــان الكريم، وقــد بدأنا من 
اآلن وضع المخططات وروزنامة العمل. وقد 
بدأنا التواصل مع المســؤولين البنك المركزي 
لتيســير اإلجراءات اإلدارية وفتح االعتمادات 
الماليــة لتســهيل عمليــات اســتيراد الســلع 
الغذائية للمنتجين والمســتوردين، حتى يتم 
توفير جميع الســلع مبكــرا وقبل وقت كاف 
من بدء الشــهر الفضيــل، بهدف الحفاظ على 
اســتقرار السوق والتركيز على الثقة المتبادلة 
بيــن المســتوردين المصرييــن والمورديــن 
بالخارج، فــي إطار منظومــة يحكمها العمل 

الجاد ورغبة الدولة في رفع األعباء عن كاهل 
المواطنين.  وخالل اجتماعنا مع ممثلي البنك 
المركزي تم بحث كميات السلع الغذائية التي 
ســيتم اســتيرادها وأنواعها ومواعيد وصولها 
والمبالــغ النقدية من العملــة الصعبة المراد 
تدبيرها والعقبات التي تواجه المســتوردين، 
وتــم االتفــاق على حــل أي مشــكلة بمجرد 
إبــالغ الجهات المعنية بها وهناك تعاون كبير 
بيــن الدولة والمنتجيــن والموردين في تلك 

المسألة.
هل ارتفاع أســعار الدوالر ســيؤدى إلى 

زيادة أسعار السلع الغذائية؟
حتى اآلن ال توجد أي زيادة في ثمن أي سلعة 
غذائية أساســية وكل ما حدث أن هناك بعض 
الشــائعات التي سربها بعض التجار الجشعين 

في البيع بأسعار مرتفعة عن السعر.

ملــف اســتيراد القمــح مــن الملفــات 
الملغومــة داخــل وزارتكــم المنوط بها 
توفيــر التموين المتعلق بقوت الشــعب 
واألحاديــث المتدوالة تشــيرإلى اقتراب 
نفاد المخزون االستراتيجي للقمح وعدم 
كفايتــه لســد حاجــة المواطنيــن، كيف 

تتعاملون مع هذا الملف؟
يجــب أوًال أن أؤكــد أنه ال صحــة إطالقا ألي 
كالم عن نفاد االحتياطي االستراتيجي، أوعدم 
كفايته لســد احتياجات المواطنين، فمخزون 
القمح والحمد لله يكفي لثالثة أشــهر مقبلة، 
وفــي الفتــرة األخيرة بــدأت الحكومة وضع 
لتنويع مصادر اســتيراد  اســتراتيجية جديدة 
القمــح وعدم االكتفاء بــدول معينة كما كان 
يحــدث فــي الماضي، وهــذه االســتراتيجية 
ســتؤدي إلى توفيــر احتياجاتنا من الســلعة 
بشكل دوري، مع تجنب مخاطر سوء األحوال 

الجوية، وصعوبات النقل البحري وغيرها من 
العقبــات التــي كانت تؤدي إلى مشــاكل في 
هذا الشــأن ســابقاً، والحكومة كانت تستورد 
المنتج من دول عدة من بينها روسيا ورومانيا 
وكندا وفرنســا واألرجنتين وأميركا وأوكرانيا 
وغيرها عن طريق البورصات العالمية، حيث 
يتم االســتيراد عقــب إرســاء المناقصة على 
العروض األكثر جودة واألقل سعًرا، بعيداً عن 

أي حسابات أخرى.
وماذا عن مشــروع عربــات الفول الذي 

سبق أن أعلنتم عنها؟
عربات الفول في الموروث الشــعبي المصري 
تتمتع باهتمــام غير طبيعي مــن المواطنين 
الذين يقبلون بشــراهة عليها، وتلك العربات 
تعتبــر العامــود الفقــري لغــذاء األســر في 
المناطق الفقيرة، لذلك تســعى الحكومة إلى 
تقديم الدعم لها بما يخفض ثمن «ساندوتش 
الفول» الذي يعتمد عليه معظم أفراد الشعب 

في وجباتهم الرئيسية.
كيف سيتم تقديم ذلك الدعم؟

ندرس أكثر مــن طريقة، وهناك مقترح تلقته 
الــوزارة أخيــراً، ينــص على إمــداد أصحاب 
العربــات بالخبــز والفــول والزيت بأســعار 
مدعومــة مــن الدولة، وبشــكل يســاهم في 
تخفيــض قيمــة الســاندوتش، ما يــؤدي في 
نهاية المطاف إلى تخفيف العبء عن األســر 
الفقيرة، وهناك أفكار أخرى مقدمة ندرســها 

وسنختار أفضلها.

المشــكلة األكثــر تفاقمــاً لدى الشــارع 
المحلي هي أزمة أنابيب الغاز التي تتكرر 

بشكل دائم كل عام.. هل من حل؟
الظروف المناخيــة وأحوال الطقس أحد أهم 
مســببات األزمة فــي هذا التوقيــت من كل 

عام، وهو ما يؤثر على حجم إنتاج أسطوانات 
البوتاغاز بنسبة تتخطى 60% من حجم اإلنتاج 
الفعلــي في األيام الطبيعية، األمر الذي يؤدي 
إلى ارتفاع في حجــم الطلب يقابله انخفاض 
في حجم اإلنتاج، وبالتالي تحدث األزمة التي 
يعاني منها المواطنون في مختلف محافظات 
مصر، وأمــام تلك األوضاع تتحــرك الحكومة 
لزيــادة خطوط اإلنتاج لمحاولة ســد العجز.. 
بخــالف أســباب أخــرى تتعلق بســلوكيات 
البعض ممن يفتعلون أزمات للتربح من هذه 

األنابيب المدعمة.

مــاذا عــن رؤيــة وزارتكم لوضــع نهاية 
لألزمة؟

تــدرس الحكومة حالياً نظامــاً جديداً لتوزيع 
األسطوانات بما يضمن وصولها إلى مستحقيها 
وبالســعر المدعوم مثلمــا حدث في منظومة 
توزيع الخبز التي قضت على ظاهرة الطوابير 
مــن أجــل الحصــول علــى رغيــف العيش، 
والمنظومــة الجديدة ســتقضي علــى األزمة 
نهائياً، وســتجعل المواطــن يحصل على حقه 
فــي أنبوبة الغاز بطريقة الئقة تحفظ كرامته، 
ومن خالل المنظومة الجديدة سيتم تخصيص 
عدد من األســطوانات لكل أســرة تصرف من 
خالل البطاقة الذكية وتتيح للمواطن الحصول 
على نصيبه من البوتاغاز شهرّياً أو سنويٍّا، وفي 
حال عدم حصوله علــى كامل الحصة، يحصل 
على فارق نقاط يسمح له بالحصول على سلع 

تموينية مثلما يحدث في منظومة الخبز.
متى ســيتم البدء في تطبيــق المنظومة 

الجديدة؟
فور االنتهاء من دراستها مع مختلف الوزارات 
المعنية، ســوف نحــدد موعد بــدء التطبيق، 
وحاليــاً يتم التنســيق بيــن وزارات التموين 
والبتــرول والتنمية اإلدارية وعــدد آخر من 
الوزارات لتســهيل مســألة تطبيق المنظومة 
حتى نحقق النجــاح المطلوب وفق ما حدث 
فــي منظومــة الخبز التي حققــت نجاحاً غير 

مسبوق يشهد به الجميع.
هل هناك أي جديد فــي منظومة توزيع 

الخبز؟
هنــاك تطور كبيــر حدث فــي منظومة الخبز 
أخيــرا، بعد طــرح الخبز األفرنجــي «الفينو» 
مع الخبز البلدي فــي البطاقات الذكية بهدف 
تقديــم الدعــم لصالح األســر الفقيــرة وتلك 
األكثر احتياجاً، وهذا اإلجراء سيؤدى إلى تمتع 
الفقراء بخدمة جديدة لم تكن متاحة من قبل.

هناك بعض الشكاوى من البطاقات الذكية 
التي تتيح االستفادة من منظومة التوزيع؟

بالفعل تلقينا بعض الشكاوى من مواطنين، اال 
ان نسبتها قليلة قياساً بحجم المستفيدين من 
المنظومة، في مختلف المحافظات، والوزارة 
تتعامل بشكل جاد مع الشكاوى الواردة إليها 
وتحــاول وضع الحلــول النهائيــة التي تمنع 

تكرار الشكاوى.
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مائتا ريال هي حصيلة ست ساعات من العمل، إال أنها ال تكفي إال لشراء خبز فقط لعائلتي المكونة 
من ستة أشخاص، هكذا لخص أحمد المطري الذي يمتلك سيارة أجرة، األوضاع المعيشية للغالبية 

العظمى من سكان العاصمة اليمنية صنعاء الذين يعيشون أوضاعا معيشية يكتنفها البؤس نتيجة الفقر 
والبطالة حيث أوقفت كل دول العالم المساعدات، وتوقف تمويل مشاريع البنية التحتية التي كانت 

تتيح فرص العمل لعشرات اآلالف من العمال. وفي بلد ثلثا سكانه  يعانون الفقر وانعدام األمن 
الغذائي فاإلجراءات التي اتخذت، والحروب التي اشتعلت، ضاعفت معاناة الناس.

رغم كل ما تقوم به وزارة الشؤون االجتماعية في دولة 
قطر من أجل دعم األسر المنتجة واإلسهام في ترقية 
منتجاتها، إال أن التحدي األكبر الذي يواجه تلك األسر 

يتمثل في عدم وجود أسواق دائمة لبيع ما تنتجه األسر 
بالشكل الذي يحقق لها ما ترنو إليه من ربح يشجعها 

على االستمرارية.

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.



رغــم أن تونس عرفت الــزواج الجماعي منذ 
عــام 2008 عندما نظمت إحــدى الجمعيات 
زفافــاً جماعياً لعــدد مــن ذوي االحتياجات 
الخاصــة، إال أن بعض األحــزاب والجمعيات 
ذات المرجعيات الدينية حاولت بعد ســقوط 
النظــام الســابق عام 2011 اســتخدام الزواج 
الجماعي كترويج لمشروعها االجتماعي، وعبر 
رئيس حركة النهضة راشــد الغنوشي عن ذلك 
بقوله «سنشــّجع الشــباب على الزواج حتى 
ال تبقــى شــابة إال ولها زوج وال شــاب إال له 
أســرة» معتبرا تزويج الشــباب مــن أهداف 
الثــورة. وخــالل فترة حكم الترويــكا بقيادة 
«النهضــة» نظمت بعــض الجمعيات حفالت 
زواج جماعي تم تسليط الضوء عليها من قبل 
وسائل اإلعالم، غير أن الظاهرة لم تجد إقباًال 
كبيــراً من قبل التونســيين نظراً لتصادمها مع 
العــادات والتقاليد، وكذلك مع اتجاه نســبة 
معتبرة من الشــباب للزواج السهل والميّسر، 
الــذي ال يتطلب أكثر مــن عقد القران وإقامة 
حفل صغير للمدعوين، في حين ال تزال القرى 
واألرياف تعتمد على إبراز الزواج كحفل كبير 
لــه خصوصياته التــي تحمل تعريفــاً بطبيعة 

أسرتي الزوج والزوجة.
ويــرى االختصاصــي االجتماعــي هشــام 
الحاجــي أن الــزواج الجماعــي فــي تونــس 
يعتبر ظاهرة بدأت مع انتشــارها في الدول 
العربية ووصولها الى التونســيين عبر اإلعالم 
واتســعت نســبياً بعد وصول اإلسالميين الى 
الحكــم وظهور مئــات الجمعيــات اإلخوانية 
والسلفية الســاعية إلى التغلغل في المجتمع 

باألعمــال الخيرية، غير أن الظاهرة انحصرت 
بإطار ضيق ولم تتحول الجتماعية وما اختفاء 

الحفالت الجماعية إال دليل على ذلك.

ويشــير االعالمي عمر الحاج إلى أن الحديث 
عن العــرس الجماعي بعد الثــورة تزامن مع 
اتســاع دائــرة الجدل حــول ظاهــرة الزواج 
العرفــي التــي عرفتهــا البالد بعــد اإلطاحة 
بالنظام الســابق. والــزواج الجماعي ال يمكن 
أن يكــون حال للعنوســة، وتأخر ســن الزواج 
ألن القضيــة لــم تعد تتعلق بعقــد القران أو 
بالتكاليــف، بل بمســائل أخرى منهــا العمل 
والدخل المادي والســكن واألسعار وتكاليف 

عش الزوجية فيما بعد القران. 
ونظمــت جمعية العفــاف الخيريــة حفالت 

مــع تصاعــد األرقــام الفلكية فــي بورصة 
التي جرفــت أعدادا  العنوســة المصريــة، 
كبيرة  مــن الفتيات خالل األعوام األخيرة، 
نتيجــة لعزوف الشــباب عن الــزواج، مع 
موجة الغالء التي طالت كل الطرق المؤدية 
إلى الــزواج، وفي مقدمتها أزمة الســكن، 
ظهــر أخيــرا تيار معاكس أخــذ على عاتقه 
محاربة العنوسة ومحاصرتها بشتى الوسائل 
الممكنة، للتغلب على كثير من اإلشكاليات 
التي تطــوق أعناق المقبليــن على الزواج 
بعشرات اآلالف من الجنيهات، وعلى رأسها 
إقامة حفالت الخطوبة وأخرى لعقد القران 
وثالثــة للزفــاف، فاختصرت المســألة في 
إقامة ُعــرس جماعي يوفــر للمقبلين على 
دخول الســجن الذهبي الكثير من النفقات، 
وبالتالي يختصر عليهم شهورا وربما سنوات 
كانوا يقضونها لتوفير نفقات مظاهر شكلية.

عدد مــن الفتيات طرحــن آراء متباينة 
حول الظاهرة، وتقول الموظفة منى هشام 
«23 عاًمــا»، لألســف كان مــن الممكن أن 
أنضــم لقائمة العوانس لــو وافقت والدتي 
علــى ضرورة إقامة حفــالت للخطبة وعقد 
القران والزفاف، والتي تتكلف مبالغ طائلة، 
اال اننــي اقتنعت بفكرة إحــدى صديقاتي 
بجعــل زواجي ضمن حفل عــرس جماعي، 
وقــد رحــب به عريســي جدا، ما ســاعدنا 
علــى اختصار ســنوات كان يمكن أن تضيع 
في ســراب. بينما ترى زميلتها هادية حسن 
«33 عامــا» ان الفكرة لن تلقــى قبوال، إال 

بين األســر الفقيرة التي تضطرها الظروف 
االقتصاديــة بالتخلي عــن خصوصية فرحة 
العمــر، والقبــول بإتمامها جماعيــا، وكأنها 
مباراة يشاهدها الجمهور في االستاد. ومن 
جانبهــا أكــدت هناء محمــد «35 عاما» ان 
األعــراس الجماعية ظاهرة إيجابية في ظل 
الظــروف االقتصادية الصعبــة التي يعاني 
منها الشــباب، ويجب التوسع فيها  بجميع 
المــدن والمحافظات، وعدم اقتصارها على 
العاصمــة فقــط، وينبغي علــى اإلعالم أن 
المناســبات االجتماعية.  يهتم بمثل هــذه 
وتشــير مهندســة البرمجــة ثنــاء مصطفى 
إلــى اقتناعهــا بالفكرة وإيجابيتهــا، إال أنها 
تؤكــد أن خصوصية عائلتهــا تأبى عليها أن 
يتــم زفافهــا جماعيا، وتؤكــد أن مثل تلك 
الزيجــات مهددة بتفاقم الخالفات في حال 

لــم يكن الطرفــان وخاصة العروســة على 
قناعة بالزفاف الجماعي، حتى ال تندم الحقا 

على أنها لم تنعم بخصوصية ليلة عمرها.

إلى ذلك، تؤكد أستاذ علم االجتماع بجامعة 
عيــن شــمس الدكتــورة ســامية خضر، أن 
المجتمع المصري والعربي في حاجة ماسة 
إلــى إقامة حفالت الزفــاف الجماعي كنوع 
من تيســير الزواج؛ خاصة فــي ظل ارتفاع 
نســبة البطالة وتكاليف الزواج وعدم قدرة 
الشــباب على تحمل نفقاته وبالتالي ارتفاع 
نسبة العنوسة. وكلها أمور تزيد الحاجة إلى 
تيســير الزواج لحماية المجتمع من جرائم 
االغتصــاب والتحرش الجنســي التي تزداد 
يومــا بعد يــوم. وإقامة حفــالت األعراس، 

ال بــد أن يتبعها تصحيح المفاهيم الخاطئة 
المتداولة عنه، وما يتعلــق بارتباط إقامته 
للفقراء فقط، واإلعالم مطالب بلعب الدور 
اإليجابي لزيادة الوعي بأهمية إلغاء مظاهر 

البذخ التي قيدت المجتمع وأفراده.
وفــي االتجــاه ذاته يوضح أســتاذ الفقه 
المقارن بجامعة األزهر الدكتور عبد الفتاح 
إدريــس أن اللــه عز وجل أمرنا بالتيســير، 
وجــاء على لســان نبينا الكريــم صلى الله 
عليه وســلم «يسروا وال تعســروا»، ولهذا 
فإقامة األعــراس الجماعية مســتحبة دينيا 
واجتماعيا، ألنها تســهم في تقليل النفقات 
ومحاربة العــادات والتقاليــد الضارة التي 
تشــترط إقامة حفالت زفاف باهظة الثمن 
إلتمام الــزواج، وغير ذلك من األفكار التي 

تناقض ما حثنا عليه الدين اإلسالمي.
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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 
دينهم 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.



الباهظة مشــاريع  تعطل تكاليف الزواج 
الزواج في معظم الدول العربية سيما في 
ظل األوضاع المعيشــية الصعبة وانتشار 
البطالــة في صفــوف الشــباب أو تدني 
أجورهــم على أقل تقدير بموازاة ارتفاع 
األســعار وصعوبة توفير متطلبات الحياة، 
ومن الحلول المطروحة لتجاوز المشكلة 
فــي فلســطين ظهــرت فكــرة العــرس 
الجماعي التي لم تحقق انتشــاراً واســعاً 
وإنما لقيت قبوًال خجوًال، نظراً ألســباب 
عدة مــن جهة، واختالف المواقف حولها 

من جهة أخرى. 
ورغــم ذلك احتفلت مدينة أريحا بالضفة 
الغربيــة في العام المنصــرم بأكبر عرس 
جماعــي في الشــرق األوســط، لحوالي 
ستمائة شاب وشابة، بينهم مائتان وثمانية 
عشــر زوجاً من الضفة وثمانية وتسعون 
مــن غــزة، وبتمويل من مكتــب الرئيس 
محمــود عباس الذي تكفل بالنفقات كافة 

إضافة إلــى هبة مالية بلغت أربعة آالف 
دوالر لــكل زوج، وكان غالبية العرســان 

من األسرى السابقين وأبناء الشهداء. 
وأقيمــت العديد من حفــالت الزواج 
الجماعــي بالضفة والقطــاع، إلى جانب 
التوفيــر الكبير في الفكرة نفســها، حيث 
كانت الحفالت في معظمها ممولة، األمر 
الذي منح العرســان انطالقة صلبة لبداية 
حيــاة زوجية خالية من الديون، ونجحت 
أيضاً بعض المبادرات التي أشرفت عليها 
مؤسســات اجتماعية معروفة في منطقة 
محــددة فــي تنظيــم زيجــات جماعية 
غيــر ممولــة إال أنهــــا وفــرت عليهــم 

الكثيــر. 
والغريــب فــي المســألة أن الشــارع 
الفلسطيني وخاصة الشباب غير متحمسين 
للفكــرة بدليل عدم رواجهــا بينهم رغم 
ظروفهم الصعبة التي يعيشــونها مقارنة 

برصفائهم في المنطقة العربية. 

محافــظ رام اللــه والبيــرة ليلــى غنــام 
استحســنت فكرة العرس الجماعي، ألنها 
تهدف إلى التخفيف عن العرسان وذويهم 
في التكاليــف المرهقة والمتزايدة وهي 
تعزز نهج التكافــل والتكاتف االجتماعي 
والترابط األســري بفعاليــة أكبر، ما يزيد 
بدوره ترابط وتماســك البنيــة الداخلية 
للمجتمع، حيث يتشــارك الغني والفقير، 
والصغير والكبير في الفرحة نفسها ودون 

أي تمييز.
 وفي الســياق ذاته يقول العريس محمد 
حامــد الذي تزوج في فــرح جماعي، هو 
الرابع من نوعه في بلدة ســلواد شــرقي 
رام الله «كنت أفكــر كثيراً في االرتباط، 
إال أن ارتفاع تكاليفه وتبعاته كانت عقبة 
جعلتني متردداً في اإلقدام على الخطوة، 
نتيجة الصعوبة المتمثلة في ســداد ديون 
الزواج واإلنفاق على األسرة بسبب تدني 

األجور وارتفاع األسعار، واآلن بحمد الله 
دخلي يكفيني للنفقة على أسرتي، خاصة 

وليست علّي أي ديون نتيجة زواجي. 

وتوضح الخبيرة االجتماعية فريال يوسف 
أن الزواج الجماعي يعتبر سالحاً ذا حدين 
له إيجابياته وسلبياته، ومن أهم إيجابياته 
تقليل تكاليف الزواج الباهظة، وتأســيس 
حيــاة زوجية خاليــة من الديــون، األمر 
الذي يضمن انطالقة سليمة لحياة زوجية 
ســعيدة وتجربــة ناجحــة. ومــن الجهة 
األخــرى له آثار ســلبية إذ يشــجع بعض 
الشبان على اغتنام فرصة التقدم لزواج بال 
نفقات، وهم ليست لديهم القدرة المالية 
لإلنفاق على األســرة التي يؤسسونها، ما 
يؤدي لفشل الشــراكة ويشرد األوالد في 
مرحلــة الحقة بجانب ظهــور العديد من 

المشكالت االجتماعية. 

وحول أســباب عــدم رواج الفكرة في 
األراضي المحتلة، توضــح فريال أن ذلك 
يعــود لتغلغــل العــادات فــي مجتمعنا 
وثقافتنــا المتعلقــة بالــزواج وطقوســه 
ومتطلباتــه، التي تــزداد عامــاً بعد عام 

تماشياً مع الموضة والعصر. 
تتمثــل فــي ظهور  وهنــاك صعوبــة 
العريســين إلى العلن بصــورة الفقيرين 
أو غير المقتدرين، وهــو ما يراه البعض 
مســاً بكبريائهم وكرامتهم، ما يحول دون 
انتشــار الفكرة رغم فاعليتها. واألهم أن 
العروس وأهلها وحتى العريس في غالب 
األحيان يعتبرون الزواج الفردي التقليدي 
ليلة فرح وحفلة العمر، ويجب أن تعطى 
حقهــا الشــرعي إضافــة لحقوقهــا التي 
االجتماعية  والتقاليــد  العــادات  تفرضها 
المحليــة دون تقصيــر، وهنــاك ما يعزز 
ذلك من أقوال متداولــة على غرار»اللي 

معوش بلزموش».

ينتشــر الــزواج الجماعــي على نحــو كبير 
فــي الجزائر، بعدما ظّل تقليدا راســخا منذ 
مئات السنين، وتجمع فعاليات محلية على 
اعتباره «وصفة فّعالة لمعضلة مزمنة»، في 
بلد يســتوعب تسعة ماليين عانس، ويعاني 
مواطنــوه من انعكاســات الغالء واالحتقان 
االجتماعي. وشّدد عالم الدين البارز جلول 
حجيمي علــى أّن الــزواج الجماعي يتمتع 
بقبول واسع لدى المواطنين، ألّنه جسر إلى 
العفة، ويزيل كثيرا من العقبات في مجتمع 
تلّغمه العنوســة، ويتسّبب غالء المهور في 
عزوف الشــباب عن إكمــال نصف دينهم، 
ما أفرز ظواهر انحرافات عدة. فالمشــروع 
ناجــح بــكل المقاييــس، ويحظى بإســهام 
عــدد هائل من رجال األعمــال، والمجتمع 
الخيرية، والمســاجد.  المدني، والجمعيات 
وفــي المقابل قــال حجيمي اننــي ال أويد 
المتحدثين عن ســلبيات للعــرس الجماعي 
في مراحــل الحقة، ونحن ننظــر بإيجابية، 
فهــذا النمــط يرفــع الغبــن عــن الفئات 
التكافل االجتماعي  المهمّشة، ويعّمق روح 
إلكمال نصف الدين وتكوين أسرة صالحة. 
محمــد  االجتماعــي  الخبيــر  ويثّمــن 
بوكراس، اتســاع رقعة الزواج الجماعي في 
البــالد، ويــرى ان فوائده كبيــرة اجتماعيا 
واقتصاديــا ونفســانيا، الن الخطــوة تقّوي 
التضامــن االجتماعي، وتمّتن األواصر، فضال 
عن اســهامها في حــّل مشــكالت عويصة، 
ودرجــت العــادة أن يتحّمل الميســورون 
أعباء زفاف الفقراء، في صورة راقية تكّرس 

عرى التماســك وتحّقق أحالما ظلت تراود 
شــبابا وشــابات منذ فترة طويلــة. ويتفق 
االختصاصــي النفســاني فريــد قبيلــي مع 
بوكراس في ان األعراس الجماعية تمّثل دواًء 
والنفســية،  االجتماعية  االضطرابات  لعالج 
وتعــّد حصنا يحــول دون ارتكاب حماقات 
قــد تقود صاحبها إلــى التهلكة، ناهيك عن 
ان تطبيــق الفكرة يمنح المشــاركين فيها 
شــعورا جماعيا بالطمأنينة لعدد غير قليل 

من الشــباب الذين نــال منهم اليأس، تماما 
مثل خمسة ماليين عانس تجاوزن عتبة 35 
عامــا.  وعن اصطدام ذوي الدخل الضعيف 
بنفقــات الحيــاة الزوجية، يقّلــل بوكراس 
مــن التوقعــات التي تشــير إلــى امكانية 
حــدوث تداعيات عند المعايشــة الحقيقية 
بعــد االرتبــاط الرســمي ومواجهة ظروف 
الحياة الصعبة، بقوله: يمنح الزواج شــعورا 
مضاعفا بالمســؤولية، ويحــّول المتزّوجين 

إلى إيجابيين، وهو إضافة نوعية أيضا.

وفي الســياق ذاتــه يؤكد  الداعيــة الحاج 
حجــاج  أّن األعراس الجماعيــة مرّحب بها 
علــى نحو واســع، طالمــا انها تســهم في 
رفــع عــدد المتزوجين من عــام إلى آخر. 
ويرتبــط األمر بما يترّتب عــن هذا العمل 
التطوعي الخيري من بناء أسر على الشريعة 

واألخــالق، وفي الوقت نفســه يعتبر عمال 
الُمثقلين  بالمعوزين والشباب  تربويا يعنى 
بالتكاليف الباهظــة، حيث يتولى الخّيرون 
دفع المهور وتســديد تكاليف غرف النوم، 

وكذا إقامة الوالئم.  
وما يؤسف له ان ظاهرة الزواج الجماعي، 
بجانب ازدهارها في ربيع وصيف كل عام، 
إال أنه ال يســتفاد من الدعاية والتشــجيع، 
حتى يتم تبديد هاجس الخالفات الزوجية، 
وال بــد من ضرورة  دعم الفكرة بالمتابعة، 
حيث يتعيــن التعّهد بزراعة هــذه البذرة 
الطيبــة، واالســتمرار في التكفــل بعقيقة 

األبناء وتربيتهم.
وفــي الطرف اآلخــر المعنــي بالقضية 
وهو الشــارع المحلي المتجاوب مع أهمية 
الزواج الجماعي، ومريم مثال والتي عجزت 
عن تزويــج أربعة أبناء، ووجــدت ضالتها، 
حينما اقتــرح عليها خّيرون تزويجهم رفقة 
العشــرات من أبناء المنطقة. ويكشف عبد 
اللــه عن تــزّوج بناته الســت فــي مبادرة 
جماعية أعفته من كافة التكاليف بداية من 
طقوس االحتفال، إلــى تجهيز بناته وتوفير 
األزياء التقليدية لهن وألزواجهن، وقد اظهر 
تماما مثل مريم، تفاؤال بمســتقبل العائالت 
والمدهش  أكبادهــم.  لفلــذات  الصغيــرة 
حقا قيام رشــيد وزهير وإســماعيل الذين 
يتطلعون إلكمال مراســم ارتباطهم  الكمال 
كل واحــد منهــم نصــف دينه عبــر احدى 
حفالت الزواج الجماعي التي ســتقام غربي 
العاصمة الجزائريــة مطلع الصيف المقبل، 
فــي مبــادرة لـ«تخليــص» 500 شــاب من 

مشكلة العزوبية.
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عــدة للــزواج الجماعــي، ويقــول رئيســها 
بلحســن المبــزع: هدفنــا أن ينجــح الفتيان 
والفتيــات في تكوين أســر تقوم على المحبة 
والرحمة ولتصبح لبنــة صالحة للمجتمع، مع 
الســعي لنشــر ثقافة الزواج والتشجيع عليه 
والمســاهمة مــن ناحية أخرى فــي معالجة 
أســباب الطــالق وتعزيــز الجهــود الراميــة 
للمحافظة على األســرة وتماســكها وتوازنها، 
والصلح بين األزواج وأفراد األســرة لتســتمر 
المسيرة. وتنظم الجمعية ندوات ذات عالقة 
بنشــاط الجمعية وتساعد بعض األزواج عينياً 
ومالياً. ومن مشاريعها المستقبلية السعي إلى 
تأسيس مدرسة لتدريب األزواج، وإقامة شقق 
ســكنية اجتماعية لفائــدة المرتبطين حديثاً، 
وتأجيرها بأســعار رمزية، وتحديد يوم وطني 
لمهرجان العفاف للزواج الجماعي في البالد.



يشكل اللون البرتقالي المشتق من األحمر، 
عقــدة كبيــرة وكراهية مقيتة لــدى قطاع 
كبير من الشــعب األردني، ناتجة عن ذكرى 
سيئة مرتبطة بجريمة اإلعدام التي مارستها 
جماعة داعش ضد فقيدهم الكساسبة، وألن 
الــدم والبشــاعة والكراهية،  األحمر يمثل 
والمصادفــة الغريبة أن عمــال النظافة في 
عمان يرتــدون البرتقالي، ما حدا بشــقيق 
الطيــار معاذ الــذي أعدمــه تنظيم داعش 
اإلرهابي الذي ُيلبس معتقليه ثياباً برتقالية 
اللون، أن يطلب مــن أمانة العاصمة تغيير 
ألوان قمصــان عمالها. فاتخذت قراراً فورياً 

لمكانة  بتحقيــق رغبــة الشــقيق تقديــراً 
الشــهيد في قلوب الكثيريــن، وقد تخلص 
العمال أخيراً من لباســهم البرتقالي الكريه 
ســيئ الســمعة، بآخر تركوازي براق. وقد 
راعت اللجنة التي شــكلتها األمانة لدراسة 
تغيير اللون واختيار الجديد أن يكون مالئماً 
لطبيعــة المهنة وعوامل الطقس وشــروط 

السالمة العامة.
واعتــاد موظفــو البلديات فــي المملكة 
منذ عشرات السنين ارتداء الزي البرتقالي. 
ويدلل اللون البرتقالي المشــتق من اللون 
األحمــر على العنــف والدماء، وســبق أن 
اختــار تنظيم «داعــش» اإلرهابــي البدلة 
البرتقاليــة لكل من يحكم عليــه باإلعدام. 

وعلى حد قول مســؤول فــي وزارة الدفاع 
األميركية، لم يكن اختيار التنظيم للبرتقالي 
مصادفــة بل تقليداً، إذ إن المســؤولين في 
ســجن غوانتنامو اختــاروا اللون للمعتقلين 
األوائــل، إضافــة إلى أن العديــد من البالد 
اختــارت ذات اللــون للمحكومين باإلعدام 

فيها.
وظل اللون مخفياً ألنه ســيئ الســمعة، 
وعند اســتخدامه في غوانتنامو اتخذ صفته 
العدوانية، وبعد أن استخدمه تنظيم داعش 

ارتبط بنزعته اإلرهابية.
وكأن هــدف الجماعة من ذلــك إيصال 
رسالة للغرب، تشير إلى أن ما حدث لديهم 
يماثــل مع مــا يحدث لمعتقلــي غوانتنامو 

الذين كانوا يرتدون الزي نفسه.
وذكــرت مصادر في أمانة عمان أن الزي 
الجديــد لعمــال الوطن سيدشــن في إطار 
احتفاليــة «أمنا عمــان» التي ســتقام يوم 
20 مــارس الجــاري. وكان أمين عمان عقل 
بلتاجــي قد ألمح إلــى أن اللجنة كانت قد 
اختارت في البدايــة اللون األخضر الزيتي، 
إال أن األمانــة اســتجابت لرغبة المواطنين 
في اختيار هذا اللون من خالل اســتمزاجها 
للعديد من اآلراء ونتائج االســتطالع الذي 
أطلقتــه عبــر موقعهــا اإللكترونــي وعلى 
اللون  التواصل االجتماعي الختيار  صفحات 
من ضمن 8 ألوان حددتها، حيث حصل على 

أعلى نتيجة تصويت.

رغم كل ما تقوم به وزارة الشؤون االجتماعية 
فــي دولة قطر من أجل دعم األســر المنتجة 
واإلســهام في ترقية منتجاتها، إال أن التحدي 
األكبر الذي يواجه تلك األســر يتمثل في عدم 
وجــود أســواق دائمــة لبيع ما تنتجه األســر 
بالشــكل الذي يحقق لها ما ترنو إليه من ربح 

يشجعها على االستمرارية. 
وواقع الحال والحقائق على األرض تشــير 
إلــى أن المعرض الذي نظمته إدارة شــؤون 
األســر المنتجــة فــي العاصمــة الدوحــة لم 
يحظ باإلقبــال المتوقع الذي يواكب تطلعات 
وطموحات األســر وينعكس إيجابا على رواد 
األســواق، ما دفع عــدة مواطنــات قطريات 
منتســبات لألســر المنتجــة لمطالبــة وزارة 
العمــل والشــؤون االجتماعية بمســاعدتهن 
على تطوير إنتاجهــن، وذلك من خالل توفير 
بعض التســهيالت التي تساعدهن على زيادة 
اإلنتاج وتحســينه، مثــل إقامة ســوق دائمة 
لألسر المنتجة، أو منحهن قسائم أراض إلقامة 
مصانــع صغيــرة ومحالت تســتوعب العمال 

والزوار.
وأكــدن خــالل حديثهــن لـ«البيــان» أنه 
ولتعزيــز رؤية إدارة شــؤون األســر المنتجة 
اتجاهــات  وتحويــل  منتــج،  نحــو مجتمــع 

األفراد والجماعــات في المجتمع من الصبغة 
االســتهالكية البحتــة إلــى الصفــة اإلنتاجية 
المتكاملة، واالرتقاء بمستوى الدخول المالية 
ألفراد األسرة، خاصة واإلطار العام للمشروع 
هدفــه األساســي تعريــف أفــراد المجتمــع 
باألسر المنتجة ومشاريعها اإلنتاجية التنموية 
ودورهــا فــي تعزيــز الرفاهيــة االجتماعية، 
وتشــجيع مؤسســات المجتمــع المدني على 
دعم ومســاندة المشاريع اإلنتاجية لألسر بما 
يســهم في ترســيخ وتعميق فكــرة المجتمع 

اإلنتاجي. 

وطالبــت المواطنــة شــمس القصابــي، التي 
اتجهــت إلنتاج البهارات واألجبان والمخلالت 
القطرية، ضرورة منح األسر المنتجة تسهيالت 
بتمويالت مالية وإجرائية، مع تخصيص سوق 
لتلك األســر أو منحها أراضــي إلقامة مصانع 
صغيــرة عليها، حتى ال تبقى األســرة المنتجة 

حبيسة جدران المنازل.
 وأكــدت أن األســر المنتجة تقــوم بدور 
كبير فــي الحفاظ علــى األطعمــة التقليدية 
الوطنيــة، إال أنهــن يواجهن تحديــات كبيرة، 
بسبب المراحل الطويلة والصعبة التي يمر بها 

المنتج قبل أن يصل إلى المستهلك.
ومن جهتها أشــارت المواطنــة أم محمد 

إلى أن إمكانات بعض األسر محدودة وتعاني 
من ضيق ذات اليد، وغياب الدعم خاصة من 
بعض المؤسســات الوطنية، لذا ال تســتطيع 
تلك األســر زيادة إنتاجها الذي يتطلب أيدي 
عاملة إضافيــة وأجهزة وماكينــات وتمويال 
ماليا مســتمرا، وهو ما ال تستطيع تلك األسر 

توفيــره دون دعــم، وتبقى معضلــة توفير 
األســواق الدائمة للبيع هي أساس المشكلة. 
وطالبــت بضرورة الترويج لمنتجات األســر 
والثقة فــي النوعية، علمــا أن هناك طلبات 
ترد إليها من خــارج قطر تحمل رغبة كبيرة 

لشراء منتجاتها.

وعــن رأيه حــول مطالبــة األســر المنتجة 
بتوفيــر أســواق دائمــة، وعدم قصــر األمر 
علــى معرض يمتــد إلى عدة أيــام، خاصة 
وأن المعــرض األخيــر الــذي نظمته وزارة 
العمــل والشــؤون االجتماعيــة أقيم خالل 
الفتــرة من الرابع وحتى التاســع من مارس 
الجاري، أوضح الخبير بإدارة شــؤون األسر 
المنتجة بوزارة العمل والشؤون االجتماعية 
محمد عبدالملك أن المعرض تميز بمشاركة 
55 أســرة قطرية منتجة إلــى جانب بعض 
المــدارس التي شــاركت في اطــار برنامج 
المســتثمر الصغير.  وأكــد أن هناك تقييماً 
بجانب المتابعة المســتمرة لألسر المنتجة، 
وتحرص الوزارة علــى تذليل كافة العقبات 
وكل الصعــاب أمام كل أســرة لديها طموح 
العمل والرغبة في االنتاج حتى يتم تحفيزها 
على االبــداع واالبتكار لتقديــم منتج جيد 
يســاعد على تحقيق عائــدات مالية كبيرة. 
وبين أن معرض األســر المنتجة يقام بشكل 
سنوي ومن أهدافه إبراز اإلبداعات الوطنية 
المنتجــة وتشــجيعهم علــى العمــل الحر 
وإكسابهم خبرات جديدة وإدارة المشاريع 
الصغيرة والمنتجة بجانب اكتســاب خبرات 
ومهن بديلة من خالل المشغوالت واألعمال 

اليدوية.
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نشــر عضو مجلــس األمة الكويتــي عودة 
الرويعي  صورة لســيارته التي كان يمتلكها 
إبان دراســته بأميركا: «ســيارتي التي كنت 
أقودها وأنا طالب بجامعة مينيسوتا دودج 
أومنــي 1989، ارتباطــي بهــا لــن يــزول، 
وأنهــا ذات قيــر أرضــي عادي 5 ســرعات 
وفرريــرره»، علــق أحدهــم: «أنــت مثال 
للتواضــع بومحمــد»، وطــرح آخر ســؤاًال 
محرجاً: «انزين.. هل تســتطيع أن تقودها 
اآلن يا ســعادة النائب؟»، وعلقت ناشــطة: 
«نايس.. ســيارة لقطة، تبيع طال عمرك؟»، 
وقال مواطــن: «لن تصل المجد حتى تلعق 
الصبر».    الكويت - البيان

أعلنــت رئيســة االتحــاد الوطنــي للمــرأة 
التونسية، راضية الجربي: «تلقى االتحاد 100 
شــكوى من نســاء كن ضحايا جهــاد النكاح، 
وقمنــا بدعمهن مادياً ألنهن حوامل»، علقت 
ناشــطة: «إنها ظاهرة خطيرة وتمثل مشكلة 
اجتماعية كبيرة، فالمشــاركات واجهن رفضاً 
مــن أســرهن»، وقالــت أخــرى: «االنفالت 
األمنــي عقــب الثــورة، وعــودة الجهاديين 
والدعاة المتطرفين من الخارج، وراء انتشار 
األفــكار الهدامة»، وأكدت معلمة: «هناك ما 
هو أخطر كانتحار األطفال والعنف المســلط 
عليهــم والتحرش الجنســي وزنــا المحارم، 
تونس ــ البيان انتبهوا».  

غــرد وزير الخارجيــة األردني ناصر جودة: 
«الشمــس تطل مــن خالل الســحب فوق 
جبال بالدي لنســعد جميعــاً بدفئها»، علق 
ناشــط: «يبــدو أن الوزير يســعى لتشجيع 
الســياحة واســتقطاب األفــواج األوروبية 
والعملة الصعبة دعمــاً لالقتصاد الوطني»، 
وقال آخــر: «تعاني الســياحة في المملكة 
تراجعاً منذ بداية العام الحالي، حيث بلغت 
40%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، 
بسبب اضطرابات المنطقة»، وذكر سياسي: 
«التراجــع بســبب غياب التخطيط وســوء 
الخدمات، وعدم الترويج، أرجوكم ال تبحثوا 

عن شماعات أخرى». عمان ــ البيان

أضحــى ملــف المصالحة بين 
والتنظيم  المصريــة  الحكومة 
ملَّــه  مســتهلكاً،  اإلخوانــي 
الشــارع، الذي لــن يقبل بمد 
يديه لمصافحة أياٍد تتســاقط 
منها قطــرات دمــاء األبرياء، 
ولم يبرؤوا أنفســهم بعد من 
المؤامــرات ودعــم اإلرهاب 
الحديــث  تالحقهــم.  التــي 
ومبادراتهــا  المصالحــة  عــن 
أصبــح ضرباً من االســتخفاف 
يأملون في غٍد  الذين  بالناس، 
أفضــل، بالتركيــز فقــط على 
المســتقبل، ال علــى صفحــة 
أصوات  طوتها  التــي  الماضي 
مالييــن30 يونيو. فالمبادرات 
في تقديري، تنقسم إلى ثالثة 
أنواع، األول إعطاء قبلة حياة 
ويدعمها  لإلخــوان،  جديــدة 
أو عالنية، الثاني  التنظيم سراً 
يهــدف صاحبــه إلــى لعــب 
دور محــدد  يتمثــل بطــرح 
اســمه كورقــة رابحــة تعمل 
للصلــح،  ســالم»  كـ«حمامــة 
والثالــث واألخطــر مطالــب 
المصالحــة من بعــض العقالء 
أو الحكمــاء، مدفوعين برغبة 
فــي حســم صفحــة الماضي 
نهائياً، اتقاًء لشــرور اإلرهاب 
اإلخوانــي، وهي رؤية قاصرة 
الُمحتمــي  الشــارع  يرفضهــا 
بأجهزة األمن، والرافض لرفع 
الراية البيضاء تسليماً إلرهاب 
اإلرهــاب  ان  بــل  اإلخــوان، 
يدفعــه للصمود، واســتكمال 
لألســف  للنهايــة.  المســيرة 
هناك من يمسكون العصا من 
المنتصف، وهو موقف رمادي 

يرفضه الجميع.

 –

 يعيــش الجزائريون حالة من الجزع والرعب، 
إثــر تفاقم حــوادث ســقوط الصخــور على 
الطرقــات، علــى نحو أدى إلى مصرع ســبعة 
أشــخاص وجــرح 17 آخريــن فــي منطقتي 
بجايــة وتيــزي وزو قبــل عدة أيــام مضت. 
والظاهرة طرحت أســئلة تبحث عن اجابات، 
خاصة واالنهيار ليس للصخور فقط بل للحالة 
النفســية للنــاس. وهناك إحصــاءات لمراجع 
محلية تشير إلى ان ما ال يقّل عن 133 حادث 
انهيــار صخري حدثت على مســتوى شــمال 
وجنــوب وغــرب الجزائر العاصمــة، وكانت 
أكثــر الحوادث دموية فــي مرتفعات ضاحية 

أوقــاس الواقعــة علــى بعد 260 كلم شــرق 
البالد، وأسفرت عن مقتل 7 أشخاص وحدوث 
إصابات متفاوتة ألربعة عشــر شخصا آخرين. 
وتواصل مسلسل االنهيارات والسقوط المريع 
علــى مســتوى الطريــق العام لبلــدة واضية 
التابعــة لواليــة تيــزي وزو، وهــي تبعد عن 
العاصمــة نحــو 110 كلم إلى الشــرق، وأدى 
الحــادث إلى جرح 3 أشــخاص غــداة انهيار 
تســبب في تعطيل حركة المرور إلى أكثر من 
ثماني ســاعات. ودفعت حوادث أخرى كانت 
مسرحا لها واليات المدية وقسنطينة وجيجل، 
ممثلــي المجتمــع المدني بتلــك المدن إلى 
ارتفاع أصوات الجميع احتجاجا وتارة مناشدة  

لتدارك االوضاع.



خــالل إجرائــه تنقيبات في موقــع حفرّية 
«الفرير» األثرّية فــي مدينة صيدا القديمة 
(جنــوب لبنان، جانب قلعة صيــدا البرّية)، 
بالتنسيق مع وزارة الثقافة اللبنانية، وعلى 
وقــع بنــاء المتحــف الوطني فــي المكان 
ذاتــه، تمّكــن فريــق خبراء آثــار من بعثة 
المتحــف البريطانــي، أخيراً، من اكتشــاف 
معبــد محجوب تحــت األرض، يعود تاريخ 
تشــييده إلى عــام 1300 قبــل الميالد في 
العصر البرونزي الحديث، المعروف باســم 
«الفتــرة الكنعانّيــة»، وفيه كانــت ُتمارس 
طقــوس دينّية لفئــة معّينة فــي المجتمع 

الصيداوي قديماً.
وجاء اكتشــاف المعبــد الجديد ليتّوج 
المهمة،  سلسلة من االكتشــافات األثرية 
الحفرّيــة األخيرة  والتــي جعلــت مــن 
بمثابــة الكشــف األهّم فــي لبنان خالل 
الفتــرة األخيــرة، نظراً للترابــط الزمني 
والتاريخي في تسلسلها، ناهيك عن حجم 
المكتشــفات الضخمــة كل عــام. وتعتبر 

االكتشافات التي أنجزت منذ بدء التنقيب 
منــذ 17 عاماً، داللة واضحة وعميقة على 
أهميــة مدينة صيــدا وحضارتها الضاربة 
في جذور التاريــخ. وتتمثل ميزة المعبد 
في كونه وِجد كغرفــة مختومة ومغلقة، 

إذ أدى ذلك لحمايتــه من عوامل الزمن، 
وقد تم تشييد بناء فوقه يعود إلى العصر 
الفارســي، عبــارة عن جــدران، والغرفة 
مبنّية من الحجــارة الضخمة، وهي بعلّو 
أقــّل من 4.50 أمتار وأرضيتها قائمة على 

عمق 7.50 أمتار تحت مســتوى الطريق 
المحاذية للموقع. ومن بّوابة االكتشافات 
المتواصلة فــي الموقــع، تتواصل أعمال 
الحفر والتنقيب وُتحفر األساسات لتشييد 

«متحف صيدا». 
تجدر اإلشــارة إلى أن أكثر من عشــر 
ســنوات مّرت على عمــل بعثة المتحف 
البريطانــي في صيــدا، ما أتــاح لفريقها 
المدينــة  تاريــخ  المزيــد عــن  معرفــة 
وأسرارها في باطن األرض، ومنها التعرف 
إلــى غرفــة قــدس األقداس، حيــث كان 
الســكان يعبدون آلهتهــم، تحت الطبقة 
األرضيــة التي يعود تاريخهــا إلى 1300 
قبــل الميالد، وهناك تمثــال لكاهن يبلغ 
طوله 115 ســنتيمتراً، ويعود تاريخه إلى 
القرن الســادس قبل الميالد، وهو تمثال 
لم يعثر على شــيء مماثل لــه في لبنان 
منذ بداية ستينات القرن الماضي، وكذلك 
تم االســتدالل على ســور صيــدا القديم 
الــذي يعتبــر الحلقة األخيــرة من تاريخ 
المدينة الغابر، والذي يشّكل حلقة الوصل 

مع التاريخ الحديث.

مائتــا ريال هي حصيلة ســت ســاعات من 
العمل، إال إنها ال تكفي إال لشراء خبز فقط 
لعائلتي المكونة من ســتة أشــخاص، هكذا 
لخص أحمــد المطري الذي يمتلك ســيارة 
العظمى  للغالبية  المعيشية  أجرة، األوضاع 
من ســكان العاصمــة اليمنية صنعــاء التي 

يسيطر عليها الحوثيون منذ يناير الماضي.
وبعد أن تمكن المســلحون من اجتياح 
صنعــاء ومن ثم  الســيطرة علــى القصور 
الرئاســية ووضع الرئيس عبــد ربه منصور 
هادي تحت اإلقامة الجبرية قبل تمكنه من 
الفرار، أوقفت كل دول العالم المساعدات 
التــي كانــت تقدم للبــالد، وتوقــف أيضا 
تمويل مشــاريع البنيــة التحتية التي كانت 
تتيــح فرص العمــل لعشــرات اآلالف من 

العمال.
وفي بلد ثلثي ســكانه «أكثر من خمســة 
عشــر مليون شــخص»، يعانون مــن الفقر 
وانعدام األمن الغذائي فإن اإلجراءات التي 
اتخذت، والحروب التي أشــعلت، ضاعفت 
من معاناة الناس، وفاقمت الفقر والبطالة، 
وزادت الخدمــات العامــة المترديــة أصال 
ســوءا. ويقول المطري السيارة هي مصدر 
عيشــي مع أســرتي، وكنت أحصــل يوميا 
بين ثالثــة إلى أربعــة آالف ريــال، كانت 
تغطي احتياجات األسرة، إال إن الوضع اآلن 
تبدل كثيــرا، فحركة الــركاب قلت والناس 
خائفة. والشــركات معظمها سرحت عمالها 

أو أوقفت أعمالها.
الحكومي شــكري عبد  الموظــف  وعبر 
الفتاح عن أســفه لســوء األحوال الراهنة، 
وأكثــر مــا يزيدني خوفــا ورعبــا أن تنهار 
الدولة، خاصــة وحالة العجز باتت واضحة، 
ويتضــح ذلك جليا في عدم تمكن الوزارات 
والمؤسســات مــن دفع المرتبات بســبب 
اســتمرار األزمة السياسية والمالية الحالية، 
ألن ذلك سيؤدي إلى فقدان أكثر من ثمانية 
ماليين شــخص للقمة العيــش، وأن مليون 
موظــف في الجهــاز الحكومي ســيفقدون 

وظائفهم. ويالحظ انه ومنذ الشهر الماضي 
أن وزارة الماليــة أوقفت صرف المكافآت، 
وأبقت علــى الرواتــب األساســية التي ال 
تتجاوز ثالثمائة دوالر شهريا، وهناك أخبار 
رائجة تشــير إلــى أن البنــك المركزي لن 
يتمكــن من دفع المرتبات خالل الشــهرين 

المقبلين.

ومع وجود ســلطتين في اليمن األولى في 
عــدن بقيــادة الرئيس هــادي، والثانية في 
صنعــاء حيث يديرها الحوثيون فإن األنظار 

تتجه نحو المحافظات المنتجة للنفط والتي 
ال تــزال خارج ســيطرة الحوثيين ووســط 
خشــية حقيقية من انــدالع مواجهات في 
هــذه المحافظات ما ســيؤدي إلــى تدمير 
مــا تبقى مــن مصــادر الدخــل الحكومي. 
المندوب الدائــم لليمن لدى جامعة الدول 
العربيــة الســفير محمــد الهيصمي، ناشــد 
أمانــة الجامعة والدول األعضــاء، للوقوف 
بحزم للحيلولة دون تفاقم الوضع اإلنساني 
الصعــب الذي تمر به البالد. وقال إن هناك 
أكثر من 16 مليون شخص بحاجة إلى أبسط 
أشــكال المســاعدة اإلنســانية، ويواجهون 

نقصا حــادا في الغذاء وفــي أمس الحاجة 
إلى رعاية طبية مالئمة.

وفــي حين يواصــل السياســيون حواراتهم 
العقيمة فــي أفخم فنادق صنعــاء وعدن، 
ويتمترس المتمردون خلف أســلحة القمع، 
توفي ستة مرضى في مدينة الحديدة نتيجة 
توقــف مركــز لغســيل الكلى عــن العمل، 
وهــو المنفــذ الوحيد والمنقــذ الدائم في 
المحافظــة التــي يبلغ تعداد ســكانها نحو 
أربعة ماليين نســمة ويقــدم خدماته أيضا 

لسكان ست محافظات أخرى.
الكثيرون حملــوا وزارة المالية والصحة 
والمجلس المحلي مسؤولية تدهور مستوى 
الرعايــة الصحية داخل المركــز في اآلونة 
األخيرة. وأشــارت اإلحصائيات إلى حدوث 
25 حالة وفاة خالل الشــهر الماضي نتيجة 
عــدم قــدرة المركز على تلبيــة احتياجات 
المرضى وإجراء جلســات الغسيل المقررة. 
وناشدوا رجال المال واألعمال والمنظمات 
اإلنســانية والبرامــج الدوليــة العاملة في 
اليمــن وفاعلــي الخير االســتجابة العاجلة 
لتخفيــف معانــاة مئــات المرضــى الذين 

يتهددهم الموت.
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غــّرد اإلعالمي ورئيس تحرير صحيفة اليوم 
الســابع المصرية خالد صــالح: «كل القوى 
المتآمرة علينا فشلت في ايقافنا حتى اليوم، 
والمؤتمــر االقتصــادي، زرع يعجب الزراع 
لنغيظ به المتآمرين وباتت المســافة قريبة 
مــن الحلم فالمؤتمــر بدأ أعمالــه أمس»، 
وقالت ناشطة: «رغم أننا تغلبنا عليهم اآلن، 
إال أنني مرعوبة مــن القادم، ومن الخروق 
األمنيــة»، وعلق آخــر: «يمكــرون ويمكر 
اللــه والله خير الماكرين»، وشــدد مواطن: 
«تكاتــف الجميع إلنجــاح الحدث مطلوب 
لتحقيق األمل».             القاهرة - البيان

كتــب وزيــر الدولــة بالخارجيــة الســودانية 
الســابق: «الصبر على ضيق األفق واســتبصار 
العواقــب أكبر شــرف ألهل وطنــي باختالف 
أديانهم وألوانهم ولغاتهــم ولهجاتهم، فآثروا 
تحكيم العقل بالنظرة الموضوعية، واســتبصار 
العواقب بلجــم االنفعال، وتغليب العقل على 
العاطفــة واالرتجــال»، علــق ناشــط: «ضيق 
أفق اإلســالميين دمر بالد التنــوع والمواطنة 
المتساوية»، وقال آخر: «جثم حزب اإلسالميين 
البائــس على صدورنا خداعــاً وإكراهاً»، وأكد 
مواطن: «المســتعمر واإلسالميون وراء ضياع 
التنــوع ومشروعهم ذاب ألن مجتمعنــا غيــر 
قابل للتذويب».   الخرطوم - البيان

غرد اإلعالمي والشاعر والكاتب التونســي 
عامــر بوعزة: «ال يكفــي إطالع المواطنين 
بــل  المكتشفــة،  الســالح  علــى مخــازن 
ينبغــي معرفة نتائــج التحقيقات المتعلقة 
بتاريــخ دخول الذخيــرة وهل تزامنت مع 
احتجاجات الجنوب الشرقي، لنعرف الطابع 
الســلمي للحــراك االجتماعــي وخلوه من 
أي شــبهة»، علق أحدهــم: «العملية تمت 
بإشــراف الجيش، فلمــاذا المفاجأة اآلن؟» 
وقال آخر: «األمــر مرتبط بما يحدث على 
الواجهة الغربية»، ورّد ناشــط: «الّسلطات 
لم تطلعنا على نتائج تحقيقات ســابقة فما 
تونس - البيان الغرابة».   

تشهــد مدينــة عين صالــح الجزائرية 
«2300 كلم جنوباً»، وضعاً ســاخناً في 
األيام األخيــرة، إثر تنامي احتجاجات 
مخطــط  علــى  المحلييــن  الســكان 
الصخري،  الغــاز  حكومي الســتخراج 
على ضــوء تحذيرات من مخاطر ذلك 
صحياً وبيئياً. ودفع تفاقم حدة التوتر 
إثــر فّض اعتصــام ســلمي للمحتجين 
الجيش  إلــى تدخــل  منــذ شــهرين، 
لتهدئة األوضاع، وتعّهد قائد المنطقة 

العســكرية السادســة اللواء عمار عثامنية، بمباشرة التحقيقات في تجاوزات فردية، 
ومنــح تعويضــات، ورفع مطالب المعتصمين إلى الســلطات. ورغم هدوء األوضاع 
لفترة قصيرة، إال أنها اشــتعلت وســط تحرك سياســي كبير إلى عين صالح، ورغبة 
تيارات عدة في «استثمار» الحراك الجنوبي.     الجزائر ــ البيان

تتداول بعض األوســاط الســورية همســاً، أنباًء بشأن إقدام االئتالف الوطني لقوى 
الثــورة والمعارضة، على دراســة قرار يفضي إلغالق مكتبــه في مصر، اعتراضاً على 
بيــان القاهرة الصــادر عقب مباحثات أطراف المعارضة خــالل يناير الماضي، بمقر 
مجلــس الشــؤون الخارجيــة الذي اعتبروه قد خفض ســقف مطالــب جنيف، رغم 
مشاركة بعض قياداته في تلك االجتماعات، وكذلك اعتراضاً على عدم دعوة القاهرة 
لرئيس االئتالف الحالي الدكتور خالدة خوجة لزيارتها وااللتقاء بالمســؤولين، وعدم 
رد السلطات على طلبه بالقدوم إليها إلجراء مباحثات، في الوقت الذي ال ترغب فيه 
بعض قيادات االئتالف عقد أي حوارات بالقاهرة.  دمشق - البيان
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ال تزال المنظمات اإلرهابية واســتخبارات الــدول الغربية تتعاون 
فيما بينها لكســر شوكة الشــعب المصري الصامد بإنهاكه بعمليات 
التفجير وزرع الخوف ونشر عدم االستقرار في الشارع المصري.  

ومما ال شــك فيه أن لديهم مصالح مشــتركة من هذه الممارسات 
غيــر المبررة التــي تخدم مصالح الدول الغربيــة، والتي لها وجود 
في منطقة الشــرق األوســط وهي باألســاس من تمول المنظمات 

اإلرهابية لخلق التوتر في الشارع المصري اليوم.
بينمــا يحارب الجيش المصري اإلرهاب فــي مناطقه الداخلية فإن 
اســتخبارات الدول الغربية تلعب دوراً كبيراً في زعزعة االستقرار 
في الدول العربية المجاورة مثل ســوريا وليبيا والعراق، ال شك أن 
الهدف الوحيد هو الســيطرة على منطقة الشــرق األوسط، فعدم 
استقرار مصر هو في حد ذاته عدم استقرار لدول الشرق األوسط.

مصــر التي ذكرت فــي القرآن الكريــم وفي األحاديث الشــريفة 
والمقــوالت واألســاطير لن تســقط بســبب عجرفــة المنظمات 
اإلرهابية، وخاصة منظمة اإلخوان المسلمين اإلرهابية ولن تخضع 

لكل من هذه الضغوطات.
فبإقرار قانون مكافحة اإلرهاب الذي ينص على حل جماعة اإلخوان 
المســلمين وتصنيفهــا على أنهــا إرهابية ويســمح بتجميد أصول 
الجماعــة المصنفة وأصول أعضائها ومموليها فقد تمكنت الحكومة 
المصريــة من مصادرة أصــول جماعة اإلخوان وسيســهل القانون 
الجديــد اتخاذ مثل هــذا اإلجراء ضد جماعات أخــرى، ولهذا نجد 
اليوم جماعة اإلخوان اإلرهابيين مستمرين في العمليات التخريبية 

والتفجيرية وتعطيل مصالح الشعب المصري الحبيب.
لن يتحقق الســالم في مصر إال بأبناء شعب مصر الوفي ومساعدة 
األمن المصري، ومالحقة المنظمات اإلرهابية التي تتسبب كل يوم 
فــي مقتل المصريين من مدنيين ورجال الشــرطة والجيش بدافع 

السيطرة على مصر وجعلها وكراً لإلرهاب الداخلي والخارجي.
مــن أهم عوامل تحقيق الســالم واالســتقرار في مصــر اليوم هي 
القضــاء على المنظمــات اإلرهابيــة تماما ومطاردة اســتخبارات 
وعمالء الــدول المعادية التي تريد الســيطرة علــى مصر، ووضع 
مصالح الشعب المصري في األولوية، وبتفاني جهود أبناء مصر في 
التطوير واالستقرار األمني ونشر التوعية بالتسامح الديني ومحاربة 

التطرف والتعصب الديني.
مصر هي أم الدنيا فهي مهد التاريخ البشــري، وهي الحاضنة لكل 
األديان واألفكار والمذاهب، فاالعتدال الديني والسياسي هو مؤشر 
االستقرار الحقيقي في المجتمع المصري، وليس التطرف وتعصب 
المنظمات اإلرهابية وزرع الفتن بين الشباب وملء عقول الشباب 
باألفكار الفاســدة لتطويعهم للعمل لحســاب المنظمات اإلرهابية 
واســتغاللهم للقتل والســرقة والنهــب وحرق الممتلــكات وقتل 

األبرياء باسم الدين أو ما يعرف بالتطرف الديني المتعصب.
نجحــت الثورة بفضــل أبناء الشــعب المصري األوفياء وجيشــها 
العظيــم، ولكن المنظمات اإلرهابية تســعى بــدأب إلى النيل من 
نجاحات الثورة، وهي مطالبة من االســتخبارات والجهات األجنبية 

التي توجهها بطمس الثورة ونجاحاتها.

وســائل اإلعالم تلعــب دوراً كبيراً وملحوظاً لــدى الدول المعادية 
لمصر لتكون السبب في إفشال الثورة المصرية الشريفة والتي كان 

لشهدائها دور حقيقي في الحراك السياسي والدبلوماسي لمصر.
فخامــة الرئيس عبد الفتاح السيســي حامي نهضــة مصر الحديثة 
ومحارب اإلرهاب والتطرف ال ينام له جفن ليل نهار حيث يسعى 
جاهــدا علــى حماية مصر من اإلرهــاب المتطــرف، ويعمل على 

استرجاع ما نهب من االقتصاد المصري في األعوام الماضية.
وقد ســعى الرئيس السيســي، من خالل تنظيم المؤتمر االقتصادي 
بشــرم الشــيخ، إلى جذب اكبر قدر من االستثمارات لتتجاوز مصر 
محنتها االقتصادية وإرسال رسالة إلى العالم ان البالد آمنة وجاذبة 
لالســتثمار. مهما تعددت األســباب فإن الشــعب المصري العظيم 
له كل الحق ان يعيش بأمان واســتقرار في ظل حكم رئيسهم عبد 
الفتاح السيســي الذي اختاروه بإرادتهم وبشكل ديمقراطي نزيه ال 

يقبل الشك.
إن دور الــدول العربية جميعها، والخليجية خاصة، هو الوقوف مع 
مصــر ضد اإلرهاب، ولكي تتخطــى أزماتها، وهذا أمر مهم للغاية، 
ومما ال شك فيه أن الشعب المصري هو الذي يملك تحديد مصيره، 

ومصر الحبيبة سوف تتعافى إن شاء الله من سم اإلرهاب.
حفظ الله مصر وشعبها العظيم.

الدعم الذي أعلنه صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولــة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتقديم دولة اإلمارات 
العربيــة المتحدة 4 مليــارات دوالر إلى مصر توزع 
على عدد من المشــاريع التنمويــة والخدمية، يحمل 
دالالت بالغــة من قيادٍة مــا ضّنت في يوٍم من األيام 

على أشقائها.
فالقرار يعكس من دون شك واقع أن اإلمارات سّباقة 
علــى الــدوام في رفد الــدول العربية، فــي مختلف 
الظروف، بكل ما يســاهم في تمتين أواصر ووشــائج 
األخوة. كمــا أنه يبّين مدى العالقات الراســخة التي 
تربط البلدين على المستويين الرسمي والشعبي. تلك 
العالقات التاريخية الوطيدة ثابتة األركان التي لطالما 
حظيــت باهتماٍم وأولوية قصوى لقيادات الدولة منذ 
عهد المغفور له بإذن الله الشــيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان، طيب الله ثراه.
وإن كان هــذا اإلعــالن يأتــي فــي ســياق التعاضد 
اإلماراتي المتواصل مع األشقاء، فإنه في نفس الوقت 
جزء من االستراتيجية المتكاملة والعلمية في مساندة 
االقتصــاد المصري، وهو رســالة واضحة ال لبس فيها 
بأن المرحلة التي وصلــت إليها الروابط الثنائية تدل 
على حرص الدولة على اســتقرار وأمن وازدهار مصر 
في ظل لجج الفتن وعواصف االضطرابات التي تموج 

بها المنطقة، انطالقاً من مبادئها.
إن الحقيقــة الجلية التي عّبر عنها ســموه في كلمته 
خــالل المؤتمر هــي أن في اإلمارات ومصر شــعب 
واحــد تربطــه أهداف ورســالة واحــدة تتلخص في 
االرتقــاء باألمــة العربيــة ومجابهــة التحديــات بيٍد 
واحدة، فما هو خير لمصر هو خير لإلمارات والعكس 
صحيح. والنموذج الذي تقدمه دولة اإلمارات لتعزيز 
العالقات العربية مثال ناصع وشفاف على أن مواقفها 
ليســت طارئة بل نابعة من صميم سياساتها منذ قيام 

االتحاد.
ويبقــى األمل أن يحقــق مؤتمر «مصر المســتقبل» 
أهدافه المرجوة، حتــى تؤكد أرض الكنانة حضورها 
القــوي على الســاحة العربيــة والدولية بمســاعدة 

أشقائها.
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 علــى مــّر التاريــخ، قدمت مصــر الكثير من اإلســهامات المميزة 
لمســيرة الحضارة اإلنسانية، واســتفادت الدول العربية والمنطقة 
والعالم من هذه اإلســهامات. ونحن في اإلمارات العربية المتحدة 
لدينا عالقات متميزة مع مصر تتســم باألخوة والتعاون وتعود إلى 
ما قبل نشــأة دولتنا الفتية، حيث ترســخت هــذه العالقات طوال 
العقود الماضية بفضل جهود المغفور له بإذن الله الشــيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتابعت تطورها في عهد صاحب 
الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. 
وبالتالي، فإن وقوفنا إلى جانب مصر في هذه المرحلة المهمة من 
تاريخهــا، وقيامنا بتخصيص موارد بشــرية ومالية لضمان اســتقرار 
مصر واستقرار المنطقة، إنما ينطلق من هذه االعتبارات جميعاً.    
وتشــارك دولــة اإلمــارات هذه األيام فــي «مؤتمر دعــم وتنمية 
االقتصاد المصري» الذي ينعقد في شــرم الشيخ ليتيح منصة تقوم 
الحكومــة المصرية من خاللها باطالع المســتثمرين الدوليين على 
الخطــوات التي بدأت بتنفيذهــا لتحقيق إصالحات هيكلية في كل 
من االقتصاد، ومنظومة التشريعات والقوانين، وتهيئة مناخ جاذب 
لالســتثمار. والواقــع أن عدداً كبيراً من المســتثمرين والشــركات 
متعددة الجنســيات من دول الخليج والواليات المتحدة األمريكية 
وأوروبــا، قد أعلنــوا بالفعــل التزامهم طويل األمــد في عدد من 

القطاعات الرئيسية في االقتصاد المصري.
ويدرك المســؤولون في مصر، وعلى رأســهم الرئيــس عبد الفتاح 
السيســي، بأنه ال يمكن إيجاد حلول «سحرية» وسريعة للتحديات 
التــي تواجه االقتصاد المصري، وأنه ال بد من بذل جهود مضاعفة 
ومركــزة لتحقيــق األهداف المنشــودة. لذا، باشــرت الحكومة 
المصريــة باتخــاذ خطوات عمليــة لتنفيذ اإلصالحــات الهيكلية 

الضرورية إلطالق الطاقات الكامنة لالقتصاد المصري.  
وقامت الحكومة المصرية بعدة خطوات عملية في هذا اإلطار، 
بما في ذلك رفع الدعم التدريجي عن الطاقة، وإصالح النظام 
الضريبــي، وخفض عجز الميزانية. وســاهمت هذه 
اإلجراءات في وضع مصر على المسار الصحيح 
إلصالح اقتصادها. ورغم أن هذه الخطوات 
قــد تنطوي على تحديات سياســية، إال أن 
مخاطر التهاون وعدم اإلقدام على اتخاذ 
إجراءات عملية ســتكون بال شــك ذات 

أثر سلبي أكبر بكثير.     
لقد بدأ العالم يدرك إن مصر تشــهد 
مرحلــًة جديدًة فــي تاريخهــا، وأن 
مالمح «مصــر الجديــدة» قد بدأت 
بالتكون وفق رؤية اقتصادية شــاملة 
الحــادي  القــرن  متطلبــات  تواكــب 

والعشرين.
وشــهد العامان الماضيان تعاوناً مميزاً بين 
دولــة اإلمــارات ومصــر، حيث تــم توظيف 
اعتمــادات ماليــة ضخمــة لتنفيــذ العديد من 
المبادرات التنموية في وقت قياســي. وتم إنشــاء 
فريــق عمــل إماراتي - مصري قام بتحديد المشــاريع 

ذات األولوية من حيث تأثيرها اإليجابي المباشــر والملموس على 
االقتصاد والمجتمع المصري، ثم أشــرف علــى إنجازها على أرض 
الواقع. كما أولت المشاريع التنموية اإلماراتية عناية كبيرة لتطوير 
قدرات الجيل الجديد من الشــباب الباحثين عن العمل وتزويدهم 
بالمهارات الالزمة لســوق العمل. فعلى ســبيل المثال،  حصل أكثر 
من 100,000 من الشــباب المصري علــى تدريب مهني من خالل 
برنامج يهدف لتلبية 50 بالمائة من احتياجات سوق العمل في عدد 
من القطاعات المستهدفة، بما فيها قطاعات اإلنشاءات والصناعات 
الكيماوية. وكان من أهم ثمار تلك الجهود المشــتركة والمشــاريع 
التنموية توفير ما يقارب المليون فرصة عمل للمواطنين المصريين. 
وهناك أيضاً إشــادة دولية بالتحســن الذي طرأ على بيئة االستثمار 
فــي مصر وتمهيد الطريــق للقطاع الخاص للقيــام بدور فاعل في 
المرحلــة القادمة. ففي مراجعته األخيرة ضمن مشــاورات المادة 
الرابعة ألوضاع االقتصاد المصري، َخلَُص صندوق النقد الدولي إلى 
أن مصر تســلك مســاراً يؤدي إلى النمو الشامل وخلق فرص عمل 
جديدة وخفض العجز المالي والتصدي لتحديات تراجع مســتويات 
احتياطي النقد األجنبي. وتعد هذه رســالة ثقة مهمة في االقتصاد 

المصري.    
لقــد بدأت اإلصالحــات االقتصادية تؤتي ثمارها، فقد اســتقطبت 
مصــر خــالل عــام 2014 نحــو 4.1 مليــارات دوالر أمريكــي من 
االســتثمارات الخارجية المباشــرة، وذلك بزيــادة 7 بالمائة خالل 
سنة واحدة. وقامت وكالتا «فيتش» و«موديز» للتصنيف االئتماني 
برفع تصنيفهما للرؤية المستقبلية لمصر. كما أن «مورغان ستانلي 
كابيتال إنترناشــونال» صنفت الســوق المصريــة بأنها األفضل أداًء 
فــي عــام 2014، حيث حققت عائدات بلغــت 31 بالمائة. ويتوقع 
صندوق النقد الدولي أن يحقق االقتصاد المصري نمواً بنســبة 4.3 
بالمائة في الســنة الماليــة 2015/2016. وفي ظل هذه التطورات 
اإليجابية، ليس من المســتغرب أن الشــركات الكبرى مثل (بريتش 
بتروليوم) و(كوكاكوال) و(كرايزلر) و(فورد) وغيرها من المؤسسات 

العالمية، كلها متفائلة بشأن السوق المصرية.  
وترحــب دولة اإلمــارات بعودة مصر كقــوة اقتصادية متميزة في 
المنطقة مســتفيدة من المزايا والمقومــات الفريدة التي تمتلكها، 
بما في ذلك موقعها االســتراتيجي كحلقة وصل بين أوروبا وآســيا 
وأفريقيا، وكفاءاتها البشــرية المتميزة وســوقها الكبيرة وســريعة 

النمو. 
إن ما بذلناه من جهود لدعم استقرار اقتصاد مصر والمساهمة في 
بناء قدراتها البشــرية ينطلق من قناعة راســخة بأن اســتقرار مصر 
وازدهارها يشكل ضماناً الستقرار وازدهار منطقة الشرق األوسط. 
ولقد حان الوقت اآلن لشــركاء مصر الدوليين لكي يعلنوا بدورهم 

عن التزامهم بمساندة مصر باألقوال واألفعال معاً.

«المقال منشور في صحيفة «وول ستريت جورنال» األميركية»
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أكدت مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنســان، أمس، أن مجرمي الحرب في ســوريا 
سيواجهون العدالة «يوماً ما». 

أصيب عشرات الفلسطينيين، أمس، بالرصاص والغاز المدمع خالل 
قمع جيش االحتالل اإلســرائيلي للمســيرات األسبوعية المناهضة 

لجدار التوّسع العنصري واالستيطان.

طوقــت القوات العراقية تكريــت بالكامل تمهيداً لعملية 
شــاملة لتحريرها من تنظيم داعش، معلنًة سيطرتها على 

نصف مساحة المدينة.
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أجرى صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة 
رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، رعاه 
اللــه، مباحثات مع الرئيــس عبدالفتاح 
السيســي رئيس جمهورية مصر العربية 
فــي قاعــة االســتقبال في مطار شــرم 
الشــيخ، تناولت ســبل تعزيز العالقات 
والشــعبين  البلديــن  بيــن  األخويــة 
الشقيقين وعدداً من المواضيع المدرجة 
على جدول أعمــال مؤتمر دعم وتنمية 

االقتصاد المصري.
بجهــود  السيســي  الرئيــس  وأشــاد 
ومواقف دولة اإلمارات العربية المتحدة 
برئاســة صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 
الداعمــة لمصر سياســياً واقتصادياً وفي 

كل المجــاالت التــي تعــود بالخير على 
شعب مصر.

الشــيخ محمد  الســمو  وأكد صاحب 
بــن راشــد آل مكتوم في هذا الســياق 
مجددا على وقوف دولة اإلمارات قيادة 
وحكومة وشعبا مع مصر الشقيقة قيادة 
وحكومــة وشــعبا في تنميــة اقتصادها 
من أجل إســعاد ورفاهية شــعب مصر 

الشقيق.
حضــر المباحثــات الوفــد الرســمي 
المرافــق لصاحــب الســمو نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
ومن الجانب المصري المهندس إبراهيم 
محلب رئيــس مجلس الوزراء وســامح 

شكري وزير الخارجية.
كما التقى صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم بعدد من القادة في 

المؤتمر االقتصادي.

أجرى ســمو الشــيخ عبدالله بن زايد آل 
نهيــان وزير الخارجية في شــرم الشــيخ 
على هامش مؤتمر دعم وتنمية االقتصاد 
المصــري «مصر المســتقبل» عــدداً من 
اللقــاءات تنــاول فيها العالقــات الثنائية 

وجدول أعمال المؤتمر. 
والتقى ســمو الشــيخ عبدالله بن زايد 
آل نهيــان، كل على حــدة، معالي فيليب 
البريطانــي،  الخارجيــة  وزيــر  هامونــد 
ومعالــي فيدريــكا موغيرينــي الممثــل 
األعلــى للسياســة الخارجية فــي االتحاد 
األوروبــي، وذلــك على هامــش مؤتمر 
«دعــم وتنميــة االقتصــاد المصري» في 

مدينة شرم الشيخ.
وتــم خــالل اللقاءين بحــث عدد من 
مجاالت التعاون الثنائية وســبل تعزيزها 
وتطويرها في المجاالت كافة.. إضافة إلى 
استعراض أبرز الموضوعات المدرجة على 
جــدول أعمال المؤتمر وتبــادل وجهات 
النظر حول آخر المستجدات والتطورات 

اإلقليمية والدولية الراهنة. 
كما اســتقبل سمو الشــيخ عبدالله بن 
زايد آل نهيان، مديرة عام صندوق النقد 
الدولي شــبحضور معالي الدكتور سلطان 
بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة رئيس 
التنموية  للمشــاريع  التنســيقي  المكتب 
اإلماراتيــة في مصر الرئيــس التنفيذي لـ 

«مصدر».

جرى خالل اللقاء اســتعراض نشاطات 
الصندوق مع مجموعة الشــرق األوســط 
وآســيا وعالقاتــه مــع دولــة اإلمــارات 
وســبل دعم االقتصاد المصــري.  وقالت 
كريســتين الغــارد إن الحكومة المصرية 
وضعــت خطة طموحــاً لتلبيــة تطلعات 
البــالد االقتصاديــة .. معتبرة أن المؤتمر 
االقتصادي يتيح الفرصة لمصر وشــركائها 
فــي التنمية لتعميق الحــوار حول أفضل 

السبل لمساعدة االقتصاد المصري.
وأضافــت أن مؤتمــر «دعــم وتنمية 
االقتصــاد المصري» بشــرم الشــيخ يعد 
فرصــة للحكومة المصرية لطــرح ما تم 
إنجــازه بالفعــل ومــا يتــم التخطيط له 
مستقبًال لمواجهة التحديات التي تواجهها.

عقــد وزير الصناعة والتجــارة، منير فخري 
عبدالنــور، جلســة مباحثــات ثنائيــة مــع 
مديــر عام «الكوميســا» سنديســو نجونيا، 
وهي ضمن ثــالث تكتــالت إفريقية وهي 
«الكوميسا» و«الســادك» و«شرق إفريقيا» 

وتضم 26 دولة.
التعاون  الجلســة أهميــة تفعيــل  تناولت 
التجــاري واالقتصادي بين دول الكوميســا، 
وكذلــك التنســيق لتوقيع االتفــاق الخاص 
بيــن  الحــرة  التجــارة  منطقــة  بإقامــة 
«الكوميســا» و«السادك» و«شرق افريقيا»، 

والذي من المقرر أن تستضيفه القاهرة.

اعتمد وزيــر البترول والثــروة المعدنية 
المصري، شــريف إسماعيل، عقدي تنمية 
اكتشافي الغاز شمال «تورت 1»، وجنوب 
«سيث 1»، بمنطقة شمال البرج البحرية، 
بمياه البحر المتوســط للشــركة القابضة 
للغازات الطبيعية «إيجاس» مع شــركتى 
«بي.بي» اإلنجليزيــة، و«إينى» اإليطالية. 
ومــن المخطــط وضع هذه االكتشــافات 
على اإلنتاج بدايــة من الربع الثالث لعام 
2016 وبمعــدالت إنتاج نحو 100 مليون 
قــدم مكعبة غــاز يومياً ويتعــدى حجم 
اســتثمارات تنمية هذه االكتشافات 300 
مليون دوالر.            شرم الشيخ- البيان

قــال وزيــر اإلســكان المصــري، مصطفــى 
مدبولي، إن الوزارة ســتطرح 15 مشــروعاً 
فــي المؤتمر في مجالي االســتثمار العقاري 
والبنيــة التحتية، خصوًصــا بمحطات تحلية 
ميــاه البحــر والصرف الصحــي. وأضاف أن 
مــن بين تلــك المشــروعات 11 مشــروًعا 
في االســتثمار العقــاري، أصغرهــا تكلفته 
االســتثمارية تتجاوز مليــار دوالر، وأكبرها 
يصــل إلــى 15 مليــار دوالر. وأوضــح أن 
المؤتمر سيشهد توقيع ست مذكرات تفاهم 
مــع مســتثمرين، علــى أن يكــون التوقيع 
النهائي خالل ثالثة شهور.    القاهرة - البيان

أكــدت وزارة التعاون الدولي في مصر، أن 
رئيس مجموعة شــركات «أميــرال» الربان 
أســامة الشــريف، قام بالتنــازل عن قضايا 
التحكيــم الثــالث المرفوعة ضــد الحكومة 
المصريــة أمام األكســيد، موضحــة أن هذا 
القــرار جاء مــع انطالق فعاليــات المؤتمر 
االقتصادي بشــرم الشــيخ، ما يعكس مدى 
الثقــة في التوجهــات االقتصاديــة لإلدارة 
المصريــة الحالية، فضــًال عن أن هذا القرار 
يســدل الســتار على ثالث قضايا تحكيمية 
كانت ســتكلف مصر أكثر مــن 800 مليون 
دوالر حــال اســتكمالها، إضافــة إلى ضياع 
اســتثمارات حقيقية تصل إلى مليار دوالر، 

وفقــاً لبيــان وزارة التعــاون الدولي، الذي 
حصلت «البيان» على نسخه منه.

وكان الربــان أســامة الشــريف لجــأ إلــى 
التابعة  مركز تســوية منازعات االســتثمار 
للبنك الدولي بواشــنطن في أعقاب وصول 
«اإلخــوان» إلى الحكم، ومــا تبع ذلك من 
إجراءات تعســفية طــاردة لالســتثمار، ما 
تســبب في توقف مشــروعات استراتيجيه 
مثل مشروع الخزن االستراتيجي للمنتجات 

البترولية.                شرم الشيخ- البيان
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أعلن صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكم دبــي، رعاه اللــه، عن حزمة 
دعــم من اإلمارات للشــعب المصري بقيمة 
14.7 مليار درهم خالل الفترة المقبلة، فضًال 
عن المســاعدات خــالل العاميــن الماضيين 
أكثــر من 51 مليار درهم وشــملت مجاالت 
حيوية كالتعليم والتدريب واإلسكان والنقل 
واألمــن  الصحيــة  والرعايــة  والمواصــالت 
الغذائــي والطاقــة وذلك وفــق نموذج من 
الشــفافية والتعاون الفريــد والعمل يداً بيد 

بين مصر ودولة اإلمارات.
ونقل صاحب الســمو خالل مشاركته في 
القمــة دعــم اقتصاد وتنمية مصر في شــرم 
الشــيخ والتي تشارك فيها 100 دولة، تحيات 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بــن زايد آل 
نهيان رئيــس الدولة، حفظه اللــه، وتمنياته 
العربية قيــادة وحكومة  لجمهوريــة مصــر 
وشــعباً اســتمرار النماء والتقدم واالزدهار. 
وقال صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم: «نفخر دومــاً في دولة اإلمارات 
بعالقاتنــا التاريخية الراســخة مع مصر ومع 
شعب مصر هي وطن ثان لنا كما أن اإلمارات 
هي وطن ثان للمصرييــن، لنا ما لهم وعلينا 

ما عليهم».

وتتكون حزمة الدعم اإلماراتي من شريحتين: 
األولــى 7.35 مليــارات درهــم وديعــة في 
المصــرف المركزي. والثانيــة 7.35 مليارات 
درهم لمشــاريع متنوعة فــي عدة قطاعات 

سيتم اإلعالن عنها في وقت الحق.
وأضاف ســموه في كلمته: يعلمنا التاريخ 
بأن مصر عندما تكون قوية فإنها قادرة على 
بث الحياة في األمــة وتجديد نهضتها. مصر 

هــي كنانــة الرحمن وموطن الســالم وقلب 
العروبة. فيهــا خير أجناد األرض وبها ومعها 

يصنع التاريخ».
وقال صاحب الســمو نائب رئيس الدولة 
رئيــس مجلس الــوزراء حاكم دبــي: وقوفنا 
مع مصــر ليس كرهاً في أحــد، بل هو حب 
في شــعبها، وليس منة علــى أحد بل واجب 
في حقها وليس لعائد ســريع نرجوه، بل هو 
اســتثمار في مســتقبل أمتنا. مــا نضعه في 
مصر اليوم هو اســتثمار الســتقرار المنطقة 
سنراه في الغد القريب بإذن الله». واستذكر 
ســموه خالل كلمته الملك الراحــل عبدالله 
بــن عبدالعزيز قائًال: «يذكرنــا هذا المؤتمر 
بالمغفــور له بــإذن الله الملــك عبدالله بن 

عبدالعزيز آل ســعود، طيب الله ثراه، الذي 
كان أول الداعين له وأكثر الداعمين لنجاحه، 
نســأل الله أن يتقبلــه عنده وأن يأجره على 

ما قدم ألمته».

وأكد سموه خالل مشاركته في أعمال القمة، 
أن «مصــر كانت وال تزال الركيزة األساســية 
ألمن واستقرار وازدهار منطقتنا وهي القلب 
النابض للعالم العربــي وهي موطن التاريخ 
والفكر والثقافة والعلم». كما أكد سموه فخر 
دولة اإلمارات قائًال: نفخر بعالقاتنا الراسخة 
والمتميزة مع جمهورية مصر العربية والتي 
أرســى ركائزها الوالد المؤسس الشيخ زايد 

بن ســلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي 
اســتمرت بالنمو والتطور على مدى العقود 
األربعــة األخيــرة وقامــت على الشــفافية 
والصراحــة واالحتــرام المتبــادل والمصالح 

المشتركة».
وقــال صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد خالل مشــاركته بأعمال القمة: «علينا 
جميعــاً الوقــوف إلى جانب مصــر ألن أمن 
واســتقرار مصر هــو حجر الزاويــة في أمن 
واســتقرار المنطقــة وأن مصر ســتبقى بلد 
األمن واألمان بفضل جهود وتضحيات أبنائها 

وبدعم من أشقائها وأصدقائها».
وأضاف صاحب الســمو أن «مصر قطعت 
أشــواطاً مهمــة وناجحــة إلصــالح االقتصاد 

المصــري وبناء مصر المســتقبل خالل فترة 
قياســية وكلنا ثقة بقدرة مصر على االعتماد 

على نفسها في المستقبل».
وأوضح صاحب السمو نائب رئيس الدولة 
رئيــس مجلس الوزراء حاكم دبي أن إجمالي 
مــا قدمتــه دولة اإلمــارات خــالل العامين 
األخيرين بلــغ نحو 51 مليــار درهم، حيث 
بــادرت الدولــة لتوفير الدعــم في مجاالت 
حيوية تشــمل التعليم والتدريب واإلســكان 
والنقل والمواصالت والرعاية الصحية واألمن 
الغذائــي والطاقــة وتم إنجــاز معظم هذه 
المشــاريع من خالل نموذج فريــد للتعاون 
والعمــل يــداً بيد، كمــا تم تزويــد كميات 
من الوقــود والمحروقات إضافــة إلى إقامة 

مشــاريع خاصة في جامعة األزهر والكنيسة 
القبطية االرثوذكسية.

وأضاف صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
راشد: «حرصنا خالل تنفيذ مشاريعنا التنموية 
في الشقيقة مصر على الشفافية في خطوات 
اإلنجاز لنوصل رسالة للعالم مفادها أن مصر 
بخير وأنها جاهزة لتنفيذ المشــاريع». وختم 
حديثه بالقــول إن «نجاح مصر في جهودها 
التنموية سيسهم في تعزيز استقرار المنطقة 
وترســيخ قيم الوســطية واالعتدال وسيؤكد 
أن منطقتنــا قادرة على إيجاد حلول مبتكرة 
وناجحــة لمواجهة مختلــف التحديات وهذا 
ما سنسعى لتحقيقه بعون الله تعالى وصوًال 

لبناء مصر المستقبل».
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استحوذت كلمة صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتــوم، نائب رئيــس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 
على إشادات المصريين والقوى السياسية، إذ 
اعتبروها اســتكماًال لمواقف دولة اإلمارات 
العربية إزاء مصر، وهــي المواقف الجليلة، 
التي أرسى قواعدها المغفور له الشيخ زايد 
بن ســلطان آل نهيان، واستكملها أبناؤه من 

بعده.
وتعقيبــاً علــى ذلــك الدعــم اإلماراتــي 
المتواصــل الــذي تــم اإلعــالن عنــه خالل 

الجلســة االفتتاحية للمؤتمر االقتصادي، أكد 
رئيــس وزراء مصر األســبق د. علي لطفي، 
أن موقف دولة اإلمارات ليس بجديد عليها، 
فهــي طيلــة العقــود الماضية منذ نشــأتها 
وتجمعهــا بمصــر عالقات أكثر مــن جيدة، 
مــن خالل تقديم الدعم والمســاعدة لمصر 
فــي كل المواقف واألزمــات التي مرت بها 
مصر، الفتاً إلى أن المشروعات االستثمارية 
التي ســتقوم اإلمارات بضخها في مصر تعد 
اســتكماًال لحزمــة المســاندات االقتصادية 
التي تقدمها اإلمــارات منذ 30 يونيو 2013 
وحتى اآلن، فــي الوقت الذي لفت فيه إلى 
أن هذه االســتثمارات ســتعود بالنفع أيضاً 

علــى اإلمــارات، حيث إن المعــدل الربحي 
لالستثمار في مصر أعلى من أسواق أخرى.

وحــول كلمــة صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد آل مكتوم، أكــد لطفي 
أنها جاءت تأكيداً وانعكاساً للعالقات القوية 
واالســتراتيجية الممتدة عبر التاريخ، والتي 

تجمع مصر واإلمارات.
فيما رأى مراقبون أن دعم دولة اإلمارات 
العربية للمؤتمــر االقتصادي، بدأ منذ دعوة 
المفغور لــه الملك عبدالله بــن عبدالعزيز 
لعقد هــذا المؤتمر، حيــث قامت اإلمارات 
بمشــاركة مصر في التحضيــر للمؤتمر كراع 
لــه، مؤكــدة بذلها لــكل الجهود في ســبيل 

إنجاح هذا المؤتمر.
وفي هذا الســياق، أشــاد وزيــر خارجية 
مصر األسبق السفير محمد العربي، بمواقف 
اإلمارات إزاء مصر، مؤكداً أن دولة اإلمارات 
العربية المتحدة تواصل السير قدماً في تنفيذ 
وصية المغفور له الشــيخ زايد، الذي أوصى 
أبنــاءه بمصر، مؤكــداً أن الدعــم اإلماراتي 
مرحــب به من قبــل المصريين جميعاً، وقد 
حمى مصر من الكثير من التداعيات السلبية 
عقــب 30 يونيــو 2013، فــي الوقت الذي 
اعتبر فيه أن تواصل ذلك الدعم ليس شــيئاً 
جديــداً أو مثيــراً لالســتعجاب، إذ إن ذلك 
الدعم متوقع انطالقــاً من مواقف اإلمارات 

التاريخية مع مصر.
كما توجه مســاعد وزير الخارجية األسبق 
الســفير حســين هريدي بالشــكر والتقدير 
علــى  وشــعباً  اإلمــارات حكومــة  لدولــة 
موقفهــا المســاند والمؤيد لمصــر، معتبراً 
أن المســاعدات المادية الســخية التي أعلن 
عنها صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم فــي كلمته بالجلســة االفتتاحية 
تعبير عن عمق العالقات المصرية اإلماراتية، 
وتأكيــد على دور اإلمــارات في نهضة مصر 
ووقوفهــا على رجلهــا بعد مــا عانته خالل 
الســنوات القليلــة الماضية مــن حالة عدم 

استقرار سياسي واقتصادي.

وأكــد هريــدي أن كلمة صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي أكد 
فيها وقوف اإلمــارات دوماً إلى جانب مصر 
هي وصف لحقيقة واضحة وضوح الشــمس 

وليس مجاملة دبلوماسية.
وأضاف هريــدي أن العالقة بين البلدين 
تمثــل نمــوذج العالقات العربيــة في هذه 
المرحلــة الحرجة من عمــر الوطن العربي، 
حيث التحديات التــي تواجه األمة العربية، 
فــي الوقــت الذي أشــار فيه إلــى أن هذه 
التحالفات ليســت موجهة ضد أحد أو كرهاً 
ألحــد وإنما هي وعي بخطــورة التهديدات 
التي تهدد سالمة واستقرار المنطقة برمتها.



انطلقت أمــس أعمال مؤتمــر دعم وتنمية 
االقتصاد المصري «مصر المســتقبل» بشرم 
الشيخ، بمشاركة صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 
إلى جانب 30 رئيــس دولة ووفود من نحو 
100 دولة من جميع أنحاء العالم إلى جانب 
25 منظمة إقليمية ودولية و2500 مســتثمر 

مصري وعربي وأجنبي.
المصــري عبدالفتــاح  الرئيــس  وتوجــه 
السيســي فــي كلمتــه االفتتاحيــة للمؤتمر 
بجزيــل الشــكر والتقدير للجهــود المقدرة 
التــي تبذلها دولة اإلمــارات بقيادة صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولــة، حفظــه اللــه، والممثلــة بالحضور 
الكريــم لصاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الــوزراء حاكم دبي، رعــاه الله، من 
أجل المســاهمة في نهــوض مصر. وقال إن 
«شــعب مصر لمس صدق مشاعركم وأحس 
بجديتكم تجاه اقتصاد مصر». ورحب الرئيس 
المصري بمن سّماهم «شركاء التنمية لمصر 
الجديدة»، ومن توافقت رؤاهم على ضرورة 
العمل معاً من أجل رخاء وتقدم اإلنســانية، 
مؤكــداً أن مصر وجدت دائماً من أشــقائها 
العــرب مواقف تبرهن علــى أخوة حقيقية 

وصداقة وفية.

وتابع: «وما اجتماعنــا اليوم إال نتاج خالص 
لجهد صــادق بذلــه المغفور له بــإذن الله 
الملك عبــد الله بن عبــد العزيز، من خالل 
دعوته الكريمة لعقد هذا المؤتمر»، موضحاً 
أنــه ليــس غريبــاً علــى المملكــة العربية 
الســعودية تحــت قيــادة خــادم الحرمين 
الشــريفين الملك ســلمان بن عبــد العزيز، 
أن تكــون تلــك هي مواقفها المشــرفة إزاء 
أشــقائها، كما تقدم بالشكر للجهود الدؤوبة 
والمقدرة التي تبذلها دولة اإلمارات العربية 
المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايــد آل نهيــان رئيس الدولــة، حفظه 
الله، والممثلة بحضور صاحب السمو الشيخ 
محمــد بــن راشــد آل مكتوم نائــب رئيس 
الدولــة رئيــس مجلس الــوزراء حاكم دبي، 
رعاه اللــه، من أجل المســاهمة في نهوض 

مصر وتحقيق الرخاء لشعبها.
ووجه السيســي كلمة إلى شعب وقيادة 
اإلمارات، قائًال إن «الشــعب المصري لمس 
صدق مشــاعركم، وأحس بجديــة التزامكم 

إزاء اقتصاد مصر».

وعرض الرئيس المصري المالمح الرئيســية 

للسياســة االقتصاديــة التــي تنتهجها بالده 
لتحقيق التنمية الشاملة التي قال إنها تهدف 
إلــى زيادة معــدل النمو إلى مــا يزيد على 
6 فــي المئــة على االقــل خالل الســنوات 
الخمــس المقبلة بالتوازي مع خفض نســبة 
البطالــة إلــى 10 في المئة. وقــال إن مصر 
تعمل علــى زيادة معدل النمــو االقتصادي 
إلى ســتة بالمئة على األقل خالل الســنوات 
الخمس المقبلة وخفــض معدل البطالة إلى 
عشــرة بالمئة. وأضاف أن المحور األول في 
خطة التنمية هو «استعادة استقرار االقتصاد 
الكلي للدولة واســتعادة التوازن المالي من 
خالل خفض عجــز الموازنــة العامة للدولة 

وترسيخ مبادئ العدالة الضريبية».
وأكــد السيســي أن الحكومــة ملتزمــة 
بسداد مستحقات الشــركات األجنبية وأنها 
تعمل على تحسين بيئة االستثمار واجتذاب 
االســتثمارات من خــالل تنفيــذ حزمة من 
الرئيــس  التشــريعية. وأشــاد  اإلصالحــات 
المصري فــي كلمتــه االفتتاحيــة للمؤتمر، 
بالدعم الكويتي لمصر، قائًال: «كانت األفعال 
دائماً تســبق الكلمات للتدليل على عالقاتها 
الوثيقــة ودعمها المســتمر لمصر وشــعبها، 
وما تشــريف ســمو األمير لهذا المؤتمر إال 
تعبيــر عن إيمان ســموه ودولته الشــقيقة 
بقيمة التضامن العربي، وال يفوتني في هذا 

المقام أن أعرب عن الشكر والتقدير للعاهل 
األردنــي وملــك البحرين لوقوفهمــا الدائم 
بجانب مصر وشــعبها، والــذي يعكس عمق 
عالقات بلديهما مع مصر التي وجدت منهما 
كل الدعم والمســاندة، وكل الشكر والتقدير 
لكل أشــقائنا ملوك ورؤســاء الدول العربية 
الذين نسعد بتشــريفهم اليوم، أو من أنابوا 

ممثلين عنهم».
وأضاف أن «هذه اللحظة تشــهد مشاركة 
رفيعة المســتوى وشــديدة التميز من قبل 
أصدقــاء مصــر الدولييــن، وأؤكــد لكم أن 
ترجمة معاني تلك المشاركة إلى استثمارات 
المتبادلــة لكل  المنافــع  مشــتركة تحقــق 
األطراف، ال تقتصر فقط على كونها مساهماً 
أساسياً في تحقيق النمو والتقدم االقتصادي، 
وإنمــا تمتد لتشــمل أبعاداً أعمــق ومعاني 
أسمى، إذ تساهم بال شك في تحقيق العدالة 
االجتماعيــة وتقليــل التفاوت بين شــرائح 
المجتمــع»، الفتاً إلــى أن المجتمع المصري 
يعــد اســتقراره ركيزة أساســية الســتقرار 
المنطقــة، كما أن مصر كانت وما زالت خط 
الدفــاع األول عن الكثير مــن األخطار التي 

أحدقت بالمنطقة.

وأشــار الرئيس السيســي، إلى أن االقتصاد 

المصــري ال يكتفــي بمــا يتم إنجــازه من 
مشــروعات عمالقــة، بل يقــوم على رؤية 
واضحة وتوجــه حر يدعم اقتصاد الســوق 
التــي تؤمن بدور القطاع الخاص في ســياق 
بيئة اقتصادية مســتقرة، موضحــاً أن مصر 
المســتدامة  للتنمية  اســتراتيجية  وضعــت 
بعيــدة المدى حتى العام 2030، تهدف إلى 

بناء مجتمع حديث وديمقراطي.
واستعرض الرئيس المصري، خالل كلمته، 
المحاور الرئيســية التــي يرتكز عليها منهج 
مصر في تحقيق التنمية، جاء المحور األول 
متعلقاً بـ«اســتعادة استقرار االقتصاد الكلى 
للدولة»، ويشــتمل هذا المحور على صياغة 
السياســات التــي تكفــل اســتعادة التوازن 
المالي من خالل عدة إجراءات، أما المحور 
الثانــي فيتعلــق بتحســين بيئة االســتثمار 
والعمل على جذب االســتثمارات، من خالل 
تنفيــذ حزمة مــن اإلصالحات التشــريعية 
والمؤسســية المهمة، واتخاذ خطوات رائدة 
لمعالجــة العقبــات التــي تعــوق القطــاع 
الخاص والمستثمرين األجانب، وغيرها من 

األدوات.
الثالث، بالمشــروعات  ويتعلــق المحور 
القوميــة والخطط القطاعيــة الطموحة في 
مختلف المجاالت، والتي من شــأنها تحقيق 
التنميــة وخلــق فــرص العمــل، وفي ذات 

الوقت توفير فرص واعدة للمستثمرين.
اإلداري  التقســيم  خطــة  إلــى  ولفــت 
للمحافظــات، والتي راعــت البعد التنموي 
واالقتصادي إلى أبعــد مدى، حيث هدفت 
إلــى خلــق ظهيــر صحــراوي للمحافظات 
القائمة يوفر مجاًال الستيعاب النمو السكاني 
ويرتبط بتنميــة زراعية وصناعية وعمرانية 
شــاملة، فضًال عن امتداد الحــدود الجديدة 
للمحافظات إلى ســاحل البحــر األحمر بما 
يوفــر موانئ ونوافذ للتصدير، كما يشــارك 
القطــاع الخاص فــي المرحلــة األولى من 
مشــروع تطوير وازدواج المجرى المالحي 
لقناة الســويس، وكذلك في المرحلة الثانية 
من المشروع التي تقوم على تطوير منطقة 
القناة، وتوفير العديد من فرص االســتثمار 
للقطاع الخاص في مشــروع عمالق سيعزز 
موقع مصر االســتراتيجي كنقطة ارتكاز بين 
أوروبا وآســيا وأفريقيا. كما بدأت المرحلة 
األولــى من المشــروع القومي الســتصالح 
أربعة ماليين فــدان، إلى جانب عدد ضخم 
مــن المشــروعات التنموية بعيــدة المدى 

واألثر.

وذكر الرئيس المصــري، أن تحقيق التنمية 
الدولــة  مصداقيــة  وتأكيــد  المســتدامة 
فــي ســعيها نحو التنميــة الشــاملة، يكمن 
بالدرجــة األولى فــي االلتــزام الكامل من 
جانــب الحكومة بالمضي قدمــاً في تطبيق 
السياســات والبرامج الهادفة إلى دفع عجلة 
االستثمار، وزيادة مجاالته مع فتح األسواق 

وإعادة التوازن االقتصادي.
وأثنى السيسي في كلمته االفتتاحية على 
حجم المشاركة الدولية في المؤتمر، لدعم 
مســيرة مصر في النمو والتقدم االقتصادي، 
داعياً إلى التنمية الشاملة التي تسير بخطى 

ثابتة على مختلف المسارات.
وقــال: «تقدم مصــر نموذجــاً للحضارة 
العربيــة واإلســالمية، دولــة تنبــذ العنف 
والتطرف، وتعزز األمن واالستقرار اإلقليمي 
تعتــدي».  وال  تدافــع  جوارهــا،  وتحتــرم 
وأضــاف الرئيس المصري أن «شــعب مصر 
على مر التاريخ ســاهم بفعالية بالدفاع عن 
وطنه وأمته العربية واإلسالمية مصر كانت 
خــط الدفاع األول في األخطــار التي تهدد 

المنطقة».
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أشــاد الســفير المصري لدى الدولة إيهاب 
حمــودة بدعــم اإلمــارات، قيادة وشــعبا 
ومجتمــع أعمــال، لمؤتمــر دعــم وتنمية 
االقتصــاد المصــري «مصــر المســتقبل». 
وقــال: إن دولــة اإلمارات ســاهمت بقوة 
فــي كافة مراحل المؤتمر وكانت من أوائل 
البلدان التي أيدت الدعوة الكريمة لتنظيمه 
دعمــاً لمصــر، حيث اعتبر صاحب الســمو 
الشــيخ محمــد بن زايــد آل نهيــان، ولي 
عهد أبوظبي، نائب القائــد األعلى للقوات 
المســلحة، الدعوة تجســد الحــرص الكبير 
الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايــد آل نهيان رئيس الدولــة، حفظه الله، 

لدعم األشــقاء في جمهورية مصر العربية، 
بمــا يحقق تطلعــات وطموحات الشــعب 
المصري نحو االستقرار والمزيد من التقدم 

واالزدهار.
وأضــاف الســفير المصــري أن المشــاركة 
الكبيــرة لدولة اإلمــارات العربية المتحدة 
فــي المؤتمر تعكــس العالقــات التاريخية 
الراســخة التي تربط البلدين والتي تضرب 

بجذورها في أعماق التاريخ.
وقــال: «ليس بغريــب على هذا الشــعب 
المحــب لمصــر أن يشــارك فــي مؤتمــر 
يســتهدف دعم وتنمية االقتصــاد المصري 
بتلك المشاركة الكبيرة والواسعة من جانب 

الحكومة والقطاع الخاص ومجتمع األعمال 
مــن أجل تأكيــد المســاندة الكبيرة لمصر 
وأيضــا تأكيــد الحرص على االســتثمار في 
الفرص االســتثمارية الهائلة التي تتمتع بها 
مصر، وبما يؤكد أن البلدين الشــقيقين يد 
واحــدة من أجــل تحقيق مســتقبل أفضل 

لمصر والمنطقة بأكملها».
وأشار حمودة إلى أن أهم ما يميز مواقف 
دولــة اإلمارات قيــادة وشــعبا تجاه مصر 
أنهــا تنبع من قناعة صادقة وراســخة لدى 
أبنــاء المغفور له الشــيخ زايد بن ســلطان 
آل نهيــان -طيب الله ثراه- مؤســس دولة 
اإلمارات المتحدة، والذي يســير على دربه 

كل أبنــاء اإلمارات الذين يحرصون على أن 
تعــود مصر قويــة مزدهــرة، وأن الوقوف 
إلــى جانبها فيما تعانيه من تحديات واجب 

وطني ال تراجع عنه.
وأوضح أن دولة اإلمارات وعلى مدار األشهر 
التــي تلت الدعوة الكريمــة لتنظيم مؤتمر 
مصــر االقتصــادي قدمت نموذجــا يحتذى 
على كافة المســتويات المحلية واإلقليمية 
والعالمية لمساندة الدعوة والعمل على أن 
يخرج المؤتمر بأفضل صورة، وأشــاد أيضا 
بالجهــود التــي قام بها المكتب التنســيقي 
للمشاريع التنموية اإلماراتية في جمهورية 
مصر العربية برئاسة معالي الدكتور سلطان 

أحمــد الجابــر وزيــر دولة، بحيــث يكون 
المؤتمــر بمثابة منصــة لتأكيد دور ومكانة 
مصر كوجهة مفضلة وجاذبة للمســتثمرين 
من كل بقاع األرض، بما يســهم في تحقيق 
النمو المستدام وتقوية القطاعات اإلنتاجية 
اعتمــادا علــى ما يتــم تنفيذه مــن خطة 
وبرنامج لإلنعاش االقتصادي بدأ المصريون 

يلمسون آثاره اإليجابية على حياتهم.
وعبر السفير عن امتنان مصر، قيادة وشعباً، 
لمواقف دولة اإلمارات المؤيدة والمساندة 
لتطلعــات الشــعب المصري فــي مواجهة 
التحديــات الراهنــة وتحقيــق االســتقرار 
أبوظبي – وام والتنمية. 

أكــد رئيــس الــوزراء المصــري إبراهيــم 
محلــب، أمس، أن حجم المشــاركة الكبير 
فــي مؤتمر دعم االقتصــاد المصري، الذي 
تقــام فعالياته بمدينة شــرم الشــيخ، منذ 
يــوم أمس وحتــى األحد المقبــل، يعكس 
وبقوة ثقة المســتثمرين العرب واألجانب 
فــي االقتصــاد المصري وفــي قدرته على 

النهوض من جديد.

وأوضــح محلب، فــي تصريحات خاصة 
لـ«البيــان»، أن الحكومــة المصرية تمد يد 
العون لكل المســتثمرين الجادين الراغبين 
فــي المشــاركة فــي تنميــة ودفــع عجلة 

التنمية.
وأشــار إلى أن قانون االســتثمار الذي 
أقــره الرئيس عبدالفتاح السيســي، قبيل 
ســاعات قليلة مــن انطــالق مؤتمر دعم 
االقتصاد المصــري، يمثل بداية جادة من 
الدولــة في تشــجيع االســتثمار األجنبي 

المباشــر وفي تذليل كافــة العقبات التي 
تواجه الشــركات األجنبيــة، وتحول دون 
تدفــق األمــوال إلــى الســوق المصرية. 
وأوضــح رئيــس الــوزراء المصــري، أن 
الفترة المقبلة ســوف تشهد انطالقة غير 
مسبوقة في حجم المشروعات التي سيتم 
تنفيذها في مختلف القطاعات، الفتاً إلى 
أن عقارب الســاعة لن تعــود إلى الوراء، 
وأن الشــعب المصري اختار الرهان على 

المستقبل.



أكــد الرئيــس الســوداني عمر البشــير أن 
مشــاركة بالده في مؤتمر «مستقبل مصر» 
االقتصــادي في شــرم الشــيخ جــاءت من 
منطلق حبها لمصــر، وإيماناً بأن قوة مصر 
هي قوة وعزة للســودان واألمتين العربية 
واإلسالمية، وكذلك تقديراً لمكانتها الريادية 

في العالم.
وقال البشــير خالل كلمته أمام المؤتمر إن 
«السودان ســتظل تنادي بالتكاملين العربي 
واإلقليمــي، انطالقاً من قناعاتها بأنه ال حل 
لمــا يواجهنا من خطر نقــص الغذاء إال في 
ذلــك التكامل، فلدينا في الســودان األرض 
والماء، ولديكم الطاقات البشرية والخبرات 

الخالقــة». وأوضح البشــير أن «الســودان 
بدأت جهداً مقدراً لزيادة االستثمار بمصر، 
خاصة في مجال الثروة الحيوانية»، مشــيراً 
إلى أن شراكة مصر والسودان ستكون دعماً 

حقيقياً القتصاد البلدين.
 وتابــع : «نــدرك جيــداً حاجــة اقتصاداتنا 
الوطنية للتعــاون، ونــدرك أهمية الحاجة 
للتواصل، لتسهيل انتقال السلع والخدمات».

وتستمر أعمال المؤتمر ثالثة أيام بمشاركة 
العديد من قادة ورؤســاء الــدول  ورجال 
األعمال.     القاهرة - د.ب.أ

أظهرت البيانات تصدر صاحب الســمو الشيخ 
محمد بن راشــد ووســم مؤتمر دعم وتنمية 
قائمــة   EEDC2015# المصــري  االقتصــاد 
المواضيع األكثر تداوًال في «تويتر» اإلمارات.

كمــا تفاعل مغــردون إماراتيون مع وســمْي 
ومصر_  #مؤتمر_االقتصاد_المصــري_2015، 
المستقبل، ودونوا من خاللهما عبارات الدعم 
والمساندة لمصر، مؤكدين أنها دولة محورية، 
ومطالبين بضرورة تقديم المساندة لها لتستمر 
في نهضتهــا وتقدمها وتتجــاوز كل الصعاب. 
ونشــر المغــردون عبــر الهاشــتاغين صــوراً 
لقيادات مصر واإلمارات، فضًال عن السعودية 
كذلــك، في تأكيد على العالقــات المتينة بين 

الدولتيــن شــعباً وقيادة. كما نشــر مغردون 
مصريــون صــوراً لعلم اإلمــارات مرفرفاً في 
شرم الشيخ، ولمشاريع تنموية إماراتية قائمة 
في مصــر، ووجهوا عبــارات التحية والتقدير 
لدولة اإلمارات قيادة وشعباً للدور الكبير في 
دعم مصر ومســاندتها في مختلف المجاالت. 
وقال أحد المغرديــن: «تحيا المملكة العربية 
الســعودية، تحيا اإلمــارات العربية المتحدة، 
تحيا الكويت، تبقــى مصر». وذكر مغرد آخر 
في تدوينــة: «عودة االقتصاد المصري لقوته، 
عــودة العرب لقوتهم وهيبتهم». وأفاد مغرد 
آخــر: «مصر قلب العرب النابض أرض الكنانة 
تستحق الكثير».           دبي- البيان
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أعلنــت المملكــة العربية الســعودية ودولة 
الكويــت وســلطنة عمان تقديــم دعم جديد 
فــي  دوالر  مليــارات   8.5 بإجمالــي  لمصــر 
صورة اســتثمارات ومساعدات وودائع بالبنك 

المركزي.
وقــال ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلس 
الــوزراء بالمملكــة العربية الســعودية األمير 
مقــرن بــن عبدالعزيز آل ســعود فــي كلمته 
أمام مؤتمــر دعم وتنمية االقتصــاد المصري 
«مصر المستقبل» في شرم الشيخ، إن المملكة 

ستقدم حزمة مساعدات بقيمة أربعة مليارات 
دوالر لمصر. وأضاف األمير مقرن أنه «يسرني 
أن أعلن تقديم حزمة من المســاعدات بمبلغ 
أربعــة مليارات دوالر تشــمل وديعــة بمليار 
دوالر في البنك المركزي والبقية مســاعدات 
تنمويــة بهدف وضع االقتصــاد المصري على 

مسار تنمية مستدام».

وأكد األمير أن اإلصالح السياسي واالقتصادي 
في مصر علــى الطريق رغم الظروف الدقيقة 
التي تمر بها المنطقة، مطالباً المجتمع الدولي 

بدعم جهود مصر من أجل االستقرار.
مــن جانبــه، قــال أميــر الكويت الشــيخ 
صبــاح األحمد الصباح فــي كلمته إن األجهزة 
االســتثمارية في دولة الكويت ستقوم بتوجيه 
أربعــة مليــارات دوالر مــن اســتثماراتها في 
قطاعــات االقتصــاد المصــري المختلفة ومن 

خالل األدوات االستثمارية المتنوعة.

الكويــت  دولــة  دعــم  األميــر  وأكــد 
«الالمحــدود لألشــقاء فــي مصــر على 
جهودهم الكبيرة التــي يبذلونها لصيانة 

األمن واالســتقرار وتوفير المناخ المالئم 
المعدالت  وتحقيــق  اقتصادهــم  لنمــو 
المنشودة وخلق فرص استثمارية واعدة 

تجذب رؤوس األموال».
في األثناء، أعلن يحيى بن محفوظ المنذري 
رئيــس مجلــس الدولة في ســلطنة عمان عن 
تخصيــص بالده 500 مليــون دوالر على مدى 
الســنوات الخمــس المقبلــة لدعــم االقتصاد 
المصــري على أن تكــون 250 مليــون دوالر 
منحــة مالية لدعم الســيولة النقديــة، و250 
مليــون دوالر مــن أجــل اســتثمارات طويلة 

األجل.

الرئيس المصري عبدالفتاح السيســي  عقد 
قمة ثالثية جمعته بكل من العاهل األردني 
الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني 
محمود عبــاس (أبو مــازن)، بحضور وزير 
الخارجية األميركي جون كيري، حيث تناول 
االجتماع سبل اســتئناف عملية السالم في 
الشــرق األوسط وتوفير المناخ الالزم لدفع 
هــذه العملية قدماً من أجــل التوصل إلى 

سالم شامل وعادل في المنطقة.
وقــال الناطق باســم الرئاســة المصرية 
السفير عالء يوسف، إن االجتماع الذي عقد 
علــى هامش مؤتمر دعــم وتنمية االقتصاد 
المصري «مصر المستقبل» في شرم الشيخ 
تنــاول ســبل اســتئناف عملية الســالم في 
الشــرق األوسط وتوفير المناخ الالزم لدفع 
هــذه العملية قدماً من أجــل التوصل إلى 

سالم شامل وعادل في المنطقة.

وشــدد الرئيــس المصري خــالل االجتماع 
علــى ثوابت الموقــف المصري من القضية 
الفلســطينية وخاصة بالنسبة إلقامة الدولة 

الفلســطينية وتحقيق الحقوق المشــروعة 
للشعب الفلسطيني، مؤكداً في هذا الصدد 
أن مصر ستظل على موقفها الداعم للقضية 
الفلســطينية ومســاندتها لخيارات الشعب 
الفلسطيني ووقوفها الكامل إلى جانبه حتى 

تتم إقامة دولته المستقلة.
كمــا أكــد السيســي أن تحقيق الســالم 
واالســتقرار في منطقة الشرق األوسط من 
شــأنه أن يعود بالخير واالستقرار على كل 
دول المنطقــة وأن يفتح لهــا آفاقاً أرحب 

نحو المزيد من الرخاء والتنمية بما يساهم 
في تحقيق آمال وطموحات شعوبها.

وعقــد الرئيــس المصري سلســلة من 
اللقــاءات قبل بــدء أعمــال مؤتمر دعم 
وتنميــة االقتصاد المصــري، حيث التقى 
العاهــل األردني الملك عبداللــه الثاني، 
الذي أشــاد بتنظيم المؤتمر والمشــاركة 
الدوليــة الواســعة فيه، مؤكداً اســتمرار 
الداعمة والمســاندة  المواقــف األردنية 
لمصــر في جهودها نحــو تحقيق التنمية 

االقتصادية واالستقرار. 

وصــرح الســفير عالء يوســف بــأن الرئيس 
المصــري اســتقبل كذلــك وزيــر الخارجيــة 
األميركــي جــون كيــري، الــذي أعــرب عن 
ترحيــب الواليات المتحــدة بتنظيم المؤتمر، 
بالقوانيــن األخيــرة التــي أصدرتها  مشــيداً 
الحكومة المصرية لتشــجيع االســتثمار، وأكد 
أن هذه القوانين من شــأنها جذب المزيد من 
المستثمرين وتحقيق طفرة في عملية التنمية 

االقتصادية.
وأشار إلى أن المشاركة األميركية الواسعة 
والرفيعــة في فعاليــات المؤتمــر تؤكد قوة 
العالقــات التي تربــط بيــن البلدين وحرص 
الجانب األميركي علــى دفع الجهود التنموية 
فــي مصــر بما يعــود بالنفــع على اســتقرار 

المنطقة بأسرها.
وفي ســياق متصل، التقى الرئيس المصري 
ضمــن لقاءاته الثنائية بمدينة شــرم الشــيخ 
نظيــره الســوداني عمر البشــير، الذي ترأس 
وفد بالده بمرافقة وزير الخارجية على كرتى، 
والمالية بدر الدين محمود ونحو 20 من كبار 

رجال األعمال والمستثمرين السودانيين.

رأى وزير الدولة ورئيس المكتب التنسيقي 
للمشــاريع التنمويــة اإلماراتيــة في مصر، 
معالــي الدكتور ســلطان أحمــد الجابر، أن 
الحضــور الكبيــر والمتميــز فــي المؤتمر 
االقتصادي المصــري يعكس اهتماماً عالمياً 
باســتقرار مصــر ونجاحهــا، الفتــاً إلى أن 
المؤتمر ليــس محطة أخيــرة، وإنما بداية 
لمرحلة جديــدة من النشــاط والعمل في 
االقتصــاد المصري، مؤكداً ثقته بمســتقبل 

مصر المشرق القائم على سواعد أبنائها.
وقــال الجابر في تصريحــات أمس على 
هامــش المؤتمر، إنه يشــكل نقطة انطالق 
جديــدة لالقتصــاد المصــري، موضحــاً أن 

القطاع الخاص يلعب دوراً محورياً في بناء 
االقتصاد الحديث.

وأعرب الجابر عن تطلعه لمشاركة فاعلة 
مــن قبــل مجتمع رجــال األعمــال العرب 
والعالميين في المؤتمــر. مضيفاً: «أنا على 
ثقة بأن مشــاركة مجتمع األعمال اإلماراتي 
المؤتمر، ســواء  ســتكون متميــزة خــالل 
مــن حيث العــدد أو المســتوى أو طبيعة 

المشاركات».
في غضــون ذلك، التقى معالي ســلطان 
الجابــر الرئيــس التنفيذي لشــركة جنرال 
إلكتريك العالمية جفري اميلت، وذلك على 
هامش المؤتمر. وجــرى خالل اللقاء بحث 
آفاق التعاون المشترك في مجاالت الطاقة 

وتعزيز استثماراتها.

أكدت وزارة الخارجية المصرية أن وفود من 
نحــو 100 دولة من جميــع أنحاء العالم، إلى 
جانب نحو 25 منظمة إقليمية ودولية، تشارك 
في المؤتمر االقتصادي، وتشمل المشاركة في 
المؤتمر جميع الــدول العربية بما فيها قطر، 
وكذلــك الدول األفريقية، إلى جانب الواليات 
المتحدة والدول األوروبية واآلسيوية وأميركا 
الالتينية. وأوضحت الخارجية، في بيان أمس، 
قبيــل انطالقة المؤتمــر، أنه وفقــاً للمعايير 
المتفــق عليهــا لم تتــم دعوة كل مــن تركيا 
وإيران وإسرائيل، نظراً لعدم انطباق المعايير 
عليهــا كحجم االســتثمار في مصــر وعضوية 
الدول المشــاركة في المنظمــات االقتصادية 
الدولية ومن بينها منظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية.

وأشــار الناطق باســم الخارجية المصرية بدر 
عبــد العاطــي، إلــى الجهود التــي قامت بها 
الــوزارة للترويــج للمؤتمر االقتصــادي، بما 
فــي ذلــك ما قامت بــه الســفارات المصرية 
فــي الخارج وهو ما أســهم بشــكل كبير في 
المشــاركة الكثيفة مــن جانــب دول العالم 
فــي المؤتمر. وأضاف أن «المشــاركة رفيعة 

المســتوى وكثافة أعــداد الوفود المشــاركة 
ســواء الملوك واألمــراء والرؤســاء والوزراء 
والمبعوثيــن الشــخصيين ووزراء الخارجيــة 
واالقتصــاد والماليــة والصناعــة، إنمــا تمثل 
رسائل مهمة لنقل الصورة الحقيقية عن مصر، 
السياســي واألمني  وللتأكيد على االســتقرار 
واالقتصــادي بعــد االنتهــاء من االســتحقاق 
الرئاســي والدستوري، وســير مصر في اتجاه 
االســتحقاق الثالث بإجــراء انتخابات مجلس 
النواب». وأشــار الناطق إلــى أنه يضاف إلى 
ذلــك رغبــة دول العالــم في االســتفادة من 
الفرص االســتثمارية المتاحة فــي مصر أخذاً 
في االعتبار عملية اإلصالح االقتصادي واتخاذ 
قــرارات لإلصــالح الهيكلي، فضــًال  عن إقرار 
منظومة من التشــريعات لتســهيل إجراءات 
االســتثمار باإلضافــة إلــى حــل العديــد من 
المشــاكل التــي واجهــت االســتثمار العربي 

واألجنبي بعد ثورة 25 يناير 2011.
وأكد عبدالعاطي، أن كثافة المشاركة تعكس 
أيضــاً حقيقة أن دولة مصر جاذبة لالســتثمار 
ليس فقط لضخامة سوقها المحلى ولكن أيضاً 
لعضويتها في التجمعات االقتصادية األفريقية 
الكبــرى بما فيها الكوميســا ومنطقة التجارة 
الحرة العربية، باإلضافة إلى قرب إنشاء سوق 
افريقية تضم الكوميســا وتجمع شرق أفريقيا 
وتجمع الســادك، وبالتالي فالدول والشركات 
الغربية سواء في االتحاد األوروبي أو الواليات 
المتحدة وآســيا بما في ذلــك اليابان والصين 
والبرازيــل ترى أن مصر من الدول الرئيســية 
جاذبة لالســتثمار وإنها بوابة للنفاذ لألسواق 

الخارجية وخاصة األفريقية.

وذكــر أن أهميــة المؤتمــر االقتصادي ال 
تنحصر فقــط على الجانب االقتصــادي، إنما 
تنســحب علــى الجانب السياســي خاصة بما 
يتيحــه المؤتمــر مــن فرصــة لعقــد العديد 
اللقاءات السياسية الثنائية، حيث يعتزم وزير 
الخارجية ســامح شــكري إجــراء العديد من 
اللقاءات مع نظرائه المشــاركين في المؤتمر 
لتناول العالقات في كافة المجاالت السياسية 
واالقتصادية والتجارية، فضًال عن تناول العديد 
من الملفات اإلقليميــة المهمة وفي مقدمتها 
الملف الليبي والقضية الفلسطينية واألوضاع 
في العراق واليمن واألزمة السورية، فضًال عن 
التحدي الخطير الذي يمثله التهديد اإلرهابي 
في المنطقة واســتهداف بعض الدول العربية 

من خالل التفتيت والتمزيق.

أعلــن وزير الخارجية األميركي جون كيري أن 
«الواليــات المتحدة ملتزمة دعــم إصالحات 
االقتصاد المصري، والشــعب األميركي ملتزم 
أمن ورفاهية الشــعب المصري». وقال كيري 
في كلمته أمام مؤتمر شرم الشيخ إن الواليات 
المتحدة ستدعم التقدم االقتصادي لمصر بكل 
ما في وســعها لضمــان تحقيق نمو مســتدام 
وجذب االســتثمار الضروري. وأضاف: «سوف 
نعمــل معكــم لتحقيــق األهــداف الطموحة 
التــي عرضتموها... ما من شــك في أن ظهور 
مصر قويــة ومزدهرة وديمقراطية أمر حيوي 
بالنسبة لقوة وازدهار المنطقة». ولفت كيري 
إلــى أن «مبادرة الرئيــس المصري عبدالفتاح 

السيســي تؤكد الــدور المحوري الــذي تلعبه 
مصــر في هذه المنطقة ومنــذ وقت طويل»، 
مشيراً إلى «أننا جميعاً لدينا مصلحة في نجاح 
مصر، وكامل الشرق األوسط يحتاج إلى رؤية 
النضال الذي قامت به مصر». وإذ أشار إلى أن 
«أميركا كانت دائماً تدعم مصر ومؤسســاتها»، 
رأى أن «مصــر تحتــاج إلــى أن تنمو بطريقة 
شــفافة»، وأشــاد بالسيســي لـ«خلقــه مناخاً 
مالئماً لالستثمار»، معتبراً أنه «ال يمكن للعالم 
العربي العمــل بدون مصر». في غضون ذلك، 
حــض كيري، فــي كلمة أمــام غرفــة التجارة 
األميركية في مصر على هامش المؤتمر، حض 
رجال األعمال على االســتثمار في مصر وأشاد 
اقتصادية  السيسي لتطبيق إصالحات  بحكومة 

جريئة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين.

500



قال رئيس قسم البحوث الفنية بشركة أصول 
الفني،  الماليــة والمحلــل  لتــداول األوراق 
إيهاب الســعيد، إن نتائج المؤتمر االقتصادي 
على البورصة المصرية ستظهر على المديين 
المتوســط والكبيــر، وذلك علــى اعتبار أن 
االستثمارات المستهدفة، خالل المؤتمر هي 
في مجملها استثمارات مباشرة، ولن تكون ذا 

أثر سريع على أداء السوق.
وأشــار في تصريح لـ«البيان» حول نتائج 
المؤتمر على البورصة المصرية، إلى أن األثر 
اإليجابي المنتظر ســيظهر على مدى الشهور 
المقبلــة، حيث بعد نجــاح المؤتمر، كما هو 
متوقع في جذب اســتثمارات ضخمة سيكون 

من شــأنه إحداث نقلة نوعيــة في االقتصاد 
المصري، الذي يعانى من هجرة االستثمارات 
األجنبية على مدار السنوات األربع الماضية؛ 
مــا ســيؤدى حتمــاً الرتفاع معــدالت النمو 
وتراجــع معــدالت البطالــة وارتفــاع حجم 
اإلنفــاق االســتهالكي مع ثبــات متوقع في 
أســعار الصرف، نتيجة زيــادة المعروض من 

العمالت األجنبية.
أما على األجل القصير، قال الســعيد، إنه 
سيتم مالحظة تغيير طفيف، خاصة بعد إجراء 
انتخابات البرلمان، وبدء تدفق االستثمارات، 
ال ســيما أن أغلــب المؤسســات العالميــة 
ما ستشــترط  المشــاركة بالمؤتمــر، غالبــاً 
ضرورة االنتهاء من الشكل الدستوري للدولة 
من رئيس، ومجلس شعب، وحكومة منتخبة، 

حيث قد يتخوف البعض من احتمالية حدوث 
تغييرات وزارية جذرية بعد االنتخابات، كما 
ينــص الدســتور، ومن ثم تتغير السياســات، 
التــي تم اإلعالن عنهــا بالمؤتمر االقتصادي، 
وهــو بطبيعة الحال أمر متفهم تماماً، ومهما 
بلغت الوعود الحكومية باستقرار السياسات 
الحكومية، ال ســّيما في ما يتعلــق بالحوافز 
المقدمة بالتعديالت الجديدة لقانون حوافز 
وضمانــات االســتثمار أو حتــى بالتعديالت 
الضريبيــة األخيرة وتحديد حد أقصى موحد 
لها عند 22.5 في المئة فســيظل هذا التفكير 
بأهمية اكتمال منظومة الحكم للدولة لبداية 
االســتثمار الحقيقــي، وذلك باســتثناء بعض 
الــدول العربية المعــروف موقفهــا الداعم 

لمصر منذ ثورة 30 من يونيو.

قال رئيس مؤسسة التمويل الدولية جين 
يونج كاي إنه يجد اإلصالحات االقتصادية 
في مصر مثل خفض دعم الطاقة مشجعة 
لكنه دعا إلى عمل المزيد لتحسين مناخ 

االستثمار. 
وأضــاف: «نحــن ســعداء برؤيــة هــذا 
التقــدم ولكن ينبغي عمل مــا هو أكبر 
بكثيــر. المؤشــرات إيجابيــة ونريد أن 
نــرى المزيــد». موضحــاً أنــه «ال يزال 
ينبغــي تحســين اللوائــح والسياســات 
شرم الشيخ- رويترز االستثمارية». 

أفصحــت شــركة «جنــرال إلكتريــك»  نيتها 
االســتثمار في مصر بنحو 200 مليون دوالر، 
وذلــك بمركــز جديــد للتصنيــع واألعمــال 
الهندســية والخدمات والتدريــب في مدينة 
أنهــا  الشــركة  وذكــرت  بمصــر.  الســويس 
ستســتثمر 200 مليون دوالر في مركز جديد 
للتصنيع والتدريب فــي المنطقة االقتصادية 
المزمع إقامتها قرب قناة الســويس، وأعلنت 
توريد شــحنة مــن توربينات الغــاز، لتزويد 

شبكة الكهرباء بالطاقة.
وأعلنت أن المركز ســيوفر نحــو 500 فرصة 
عمل، خالل ثالث إلى خمس سنوات مقبلة.   

وأضافت الشــركة أن االســتثمار سيركز على 

صناعــات متعددة، من بينهــا توليد الكهرباء 
والطاقــة المتجددة، والمياه، والنفط، والغاز، 

والطيران، والنقل بالسكك الحديدية.
كمــا أعلنــت الشــركة األميركية أنهــا قامت 
بتوريــد توربينات غاز ستســاعد في تخفيف 
العبء عن شبكة الطاقة قبل ذروة االستهالك 
فــي فصــل الصيــف. وتقــول الشــركة، إنها 
تولــد بالفعــل نحو 30 في المئــة من الطاقة 
الكهربائية المركبة في مصر. وأضحت «جنرال 
إليكتريــك» أنها قامــت بتوريــد 34 توربيناً 
غازياً لمصر حتى اآلن من إجمالي 46 توربيناً 
في إطار مشــروع لتوفيــر 2.6 جيجاوات من 
الطاقة لشــبكة الكهرباء بحلول مايو المقبل. 

وقال الرئيس التنفيذي المشــارك في «جنرال 
إليكتريك» جيف ايملــت في مؤتمر صحافي 
في شــرم الشيخ: «أنا أتابع المشروع شخصياً. 
ونحن نعرف مدى أهميته لمصر». وقال وزير 
الكهرباء المصري محمد شاكر، إن التوربينات 
التــي أوردتها الشــركة جزء مــن خطة مصر 
إلضافة 6 جيجاوات إضافية للشــبكة القومية 
بنهايــة عــام 2015 لتصل الطاقــة اإلجمالية 
إلــى 38 جيجــاوات. وقال ايملــت، إن قيمة 
التوربينات الـ46 متناســبة مــع حجم الطاقة 
التــي تتولي جنرال إليكتريك توريدها وبذلك 
تكــون قيمة صفقة التوربينات نحو 1.9 مليار 
شرم الشيخ- البيان دوالر. 
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قال سفير تشيلي في القاهرة خوسيه م. 
دو ال كروز على هامش قمة شرم الشيخ 
االقتصادية إن شركة تابعة لشركة النفط 
الحكومية «إيناب» ستستثمر 30 مليون 
دوالر فــي مشــروع لمد خــط أنابيب 
بطول 90 كيلومترا في الصحراء الغربية 
بمصر. وأضاف إن خط األنابيب سيتيح 
للشــركة اســتخراج النفط من كشــف 
جديــد غربي القاهــرة وبيعه للحكومة 
المصرية التي تواجه أزمة في إمدادات 
شرم الشيخ- رويترز الطاقة. 

 –

قال وزير الســياحة المصري خالد رامي إن 
إقامة مصــر لفعاليات المؤتمــر االقتصادي 
«مصر المســتقبل» له العديد من الدالالت 
التــي تصب فــي صالح الســياحة المصرية، 
فباإلضافة إلى المشروعات االستثمارية التي 
ســتطرح فــإن الحدث يبث إشــارة إيجابية 
لقــدرة االقتصاد على التعافي ويحســن من 
الصــورة الذهنية لمصر بالخــارج فضًال عن 
بث رســائل طمأنــة للســائحين ولمنظمي 

الرحالت.
وأوضــح أهمية المؤتمــر االقتصادي في 

جذب فرص االستثمار إلى بالده، بما ينعكس 
على اســتفادة كل فئات المجتمع من خالل 
توفير اآلالف من فرص العمل للشباب، الفتاً 
أن المؤتمر بــادرة إيجابية تصب في صالح 
منظومة اإلصالح االقتصادي. وأضاف الوزير 
المصــري في بيــان له، أن المؤتمر يشــهد 
طرح العديد من فرص االســتثمار السياحي، 
الفتاً أن المشروعات تتضمن منتجعا رياضيا 
بـ«جنوب مجاويش» بسفاجا بتكلفة ملياري 
جنيه، فضًال عن منتجع سياحي بمرسى وزر( 
قطــاع القصير مرســى علــم ) بتكلفة 664 
مليون جنيه ومنتجع سياحي بشرم الفقيرى 
جنوب مرســى علــم بتكلفــة 1.215 مليار 

جنيــه، هــذا باإلضافة إلى منتجع ســياحي 
متكامل بجمشــة شــمال الغردقــة بتكلفة 

استثمارية 1.076 مليار جنيه.
من جهة أخرى توقع مسئولون وعاملون 
ارتفاع معدالت  المصري،  الســياحة  بقطاع 
اإلشــغال بفنادق شرم الشيخ بجنوب سيناء 
(شــرق مصر)، إلــى أعلــى معدالتها خالل 
فتــرة إقامة مؤتمر «دعــم وتنمية االقتصاد 
المصــري، وفقاً للحجــوزات التــي تتلقاها 
الفنــادق حاليــاً، لتصــل إلى نحــو 100 في 
المئة، منذ انطــالق فعاليات المؤتمر وذلك 
مقارنة بنحو 46 في المئة خالل نفس الفترة 

من العام الماضي.

اســتجابة لرغبــة الحكومــة المصريــة في 
الضخمــة  القوميــة  المشــروعات  عــرض 
وقصــص النجاح فــي مؤتمر دعــم وتنمية 
االقتصــاد المصري بمدينة شــرم الشــيخ، 
تقــوم شــركة القلعة بتســليط الضوء على 
مشــروع «الشركة المصرية للتكرير» التابع 
لهــا، وهو أحدث معمــل لتكرير المنتجات 
البتروليــة يتم حالياً إنشــاؤه فــي منطقة 
مسطرد، بإجمالي استثمارات تزيد على 30 
مليــار جنيه (3.7 مليــارات دوالر)، والذي 
تم اســتكمال تمويله بالكامل، بالشراكة مع 

الهيئة العامة للبترول المصرية.
وقــال مؤســس ورئيس مجلــس إدارة 
شــركة القلعة، أحمد هيكل، إن مشــروع 
المصريــة للتكريــر يعكــس اســتراتيجية 
المشــروعات  فــي  القلعــة  اســتثمارات 
الوطنيــة العمالقــة بمجــاالت الصناعــة 
والبنية األساسية. وأوضح أنه تم استكمال 
تمويل المشروع، وأن المشروع تم تنفيذه 
بنســبة 50 في المئة وفقــاً لإلطار الزمني 
المستهدف لبدء النشــاط اإلنتاج في عام 

.2017
وأضــاف هيــكل إن الشــركة المصرية 
فــي تعزيز مســتقبل  للتكرير ستســاهم 
المنظومــة االقتصادية مع تقليص واردات 
الســوالر في الســوق المحلــي بأكثر من 
نصــف المعدالت الحاليــة، وكذلك خفض 
ثلــث االنبعاثات الكبريتية في مصر. وأكد 

أن الشــركة عازمــة علــى تســريع وتيرة 
تنفيذ المشــروع خالل األشهر المقبلة في 
ضوء الحصول على كل التراخيص اإلنشائية 
ووصــول آالف األطنــان مــن المعــدات 

والمكونات الرئيسية إلى مصر.
ومــن المقرر أن ينضم هيكل للجلســة 
النقاشــية بعنــوان «معادلــة الطاقــة في 
مصــر» اليوم وذلك بمشــاركة أبرز خبراء 
قطــاع الطاقــة والســادة وزراء البتــرول 

والكهرباء والطاقة.
وســيقوم الشــريك المؤســس والعضو 
المنتدب لشركة القلعة، هشام الخازندار، 
بعرض مشروع الشــركة المصرية للتكرير 
خالل ورشة عمل متخصصة بمشاركة أبرز 
قيــادات وشــخصيات قطــاع الطاقة على 

الساحة المحلية والدولية.
وقال الخازندار إن مصر تلجأ في الوقت 
الحالــي الســتيراد نحو 40 فــي المئة من 
احتياجات وقود السوالر بالسوق المحلي، 
للتكريــر  المصريــة  الشــركة  ولفــت أن 
ستصبح ركيزة أساســية بمستقبل مسيرة 
التنمية باعتبارها أول مشــروع من نوعه 
إلقامة معمل تكرير في مصر منذ سنوات 

عدة.
وأضاف إن المشروع يعد مثاًال يحتذى 
بــه فــي الشــراكة الناجحة بيــن القطاع 
الخــاص والحكومة المصرية بمشــروعات 
القيمــة المضافة ذات المردود االجتماعي 
والبيئي، وأنه يأتي فــي إطار االتجاه إلى 

تعزيز االستفادة من الموارد المتاحة.

قال أميــن عام اتحاد المســتثمرين العرب 
السفير جمال بيومي، إن المؤتمر االقتصادي 
ســتتجلي نتائجه األولية، من خالل ميزانية 
العــام الجديد، أي ببداية النصف الثاني من 

عام 2015.
وأضاف من خــالل تصريح لـ«البيان» أن 
النصف الثاني من العام بجانب مشــاهدته 
لنتائج القمة االقتصادية، سيشهد أيضاً حدثاً 
ضخماً وهــو انتهاء حفر القنــاة المزدوجة 
والموازيــة لقناة الســويس المصرية، األمر 
المؤدي لبدء التخطيط للمشروعات الخاصة 
بمحور القناة، التي ســتجذب اســتثمارات 

جديدة أخرى خالل عام 2016.
وأشار إلى أن المؤتمر سيضع مصر على 

الطريق الصحيح، فنجاح المنظومة الحاكمة 
فــي إدارة الوضع االقتصــادي للدولة، أكبر 
الدالئــل علــى نجاحها سياســياً، فالحكومة 
قامــت بإعداد المشــاريع بــكل المجاالت 
والقطاعات بشكل متعمق، طبقاً الحتياجات 
االقتصــاد المصري، مشــيراً إلى أن ســرعة 
اإلجــراءات والتنفيــذ عقــب المؤتمر هي 

«كلمه السر» لنجاح فكرة المؤتمر.
وعــن إمكانية أن يكون المؤتمر بشــكل 
ســنوي، أوضــح أن الفكرة متاحــة، ولكن 
القــرار ليس اآلن، إال بعد مشــاهدة نتائج 
المؤتمر، متوقعاً أن تستثمر الدول العربية 
والغربيــة في تلبيــة النــداء المصري نحو 
االســتثمار سواء من خالل طرح مشروعات 
مجمعــة ســنوياً بمؤتمــر، أو مــن خــالل 

اتفاقيات وعقود.

إعداد: نضال حمدان- غرافيك:حسام الحوراين
بعد  املواطن  بها  اقتصادية يشعر  تنمية  لتحقيق  أمس  الشيخ  انطلق يف رشم  الذي  االقتصاد املرصي  آماالً عىل مؤمتر دعم  يعقد كثري من املرصيني 
االضطرابات السياسية التي شهدتها مرص خالل السنوات األربع املاضية. اآلمال معلّقة عىل االستثامرات التي ستتدفق عىل البالد بعد املؤمتر وخلق فرص 

عمل.. يف وقت تراهن الحكومة املرصية عىل املؤمتر االقتصادي لفتح باب االستثامرات األجنبية ودفع عجلة التنمية.

رؤية واضحة وطموحة ملستقبل مزدهر يليق مبرص وشعبها 
خريطة  عىل  جذاباً  استثامرياً  مقصداً  مرص  وضع  ترسيخ 

االستثامر العاملي

العمل مع الرشكاء لتطوير البنية التحتية لالرتقاء باالقتصاد املرصي
فرٌص تجذب املستثمرين عىل املستوى املحيل واإلقليمي والعاملي
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شــهد مؤتمر شــرم الشــيخ لدعــم االقتصاد 
المصري أمس دعمــاً إماراتياً كبيراً تمثل في 
برنامج اســتثماري يتضمــن توفير 900 ألف 
فرصــة عمل واســتثمار 1.5 مليار دوالر في 
تشــييد 50 ألــف منزل و100 مدرســة و78 
عيادة، كما ســيتم الكشــف عــن خطة لبناء 
عاصمة إدارية على مشــارف القاهرة يمولها 
مستثمرون خليجيون بتكلفة 40 مليار دوالر 
ستضم سبعة ماليين نسمة، كما أعلنت شركة 
«بلووم» العقارية اإلماراتية تطوير مشــاريع 
بقيمــة تقدر بحوالي 500 مليون دوالر، فيما 
قــام تحالــف مصــري خليجي لتنفيــذ ثالثة 
مشروعات سكنية باستثمارات إجمالية تبلغ 
1.5 مليــار دوالر، في وقــت أعلنت الوحدة 
المركزيــة المصريــة للشــراكة مــع القطاع 
الخاص بوزارة المالية عن ســبع مشــروعات 
تقام بنظام المشــاركة باســتثمارات تتراوح 

بين 25 و30 مليار دوالر.
وبحســب صحيفــة «فاينانشــال تايمــز» 
فــإن برنامج الدعــم اإلماراتي لمصر يتضمن 
توفيــر 900 ألف فرصة عمل واســتثمار 1.5 
مليار دوالر في تشــييد 50 ألف منزل و100 

مدرسة و78 عيادة. 

وأضافــت «فاينانشــيال تايمز» أن مصر على 
وشــك الكشف عن خطة لبناء عاصمة إدارية 
علــى مشــارف القاهرة يمولها مســتثمرون 
خليجيــون، وأن المدينــة المقترحة ســتضم 
ســبعة مالييــن نســمة علــى مســاحة 700 
كيلومتــر مربــع. وســتطور «كابيتال ســيتي 
بارتنــرز» المخطط الرئيســي وتوفير مصادر 
التمويــل بمشــاركة مســتثمرين خليجييــن 

معظمهم من اإلمارات.
وقــال وزير االســتثمار المصري أشــرف 

ســالمان إن المؤتمر سيشــهد توقيع مذكرة 
تفاهــم إلقامة عاصمــة إدارية جديدة لمصر 
بتكلفة 40 مليار دوالر. وأضاف ســالمان أن 
المؤتمر ســيضع مصر على خريطة االستثمار 
العالمــي، الفتاً إلى أن بعض االتفاقيات التي 
ســتوقعها مصر خالل المؤتمر ســتدخل حيز 
التنفيذ في النصف األول من الســنة المالية 
2015- 2016. وأوضح الوزير أن مصر اتفقت 
بالفعل على تفاصيل بعض المشــروعات مع 
مســتثمرين، ولم يتبق ســوى التوقيع عليها 

خالل أعمال المؤتمر.

في الســياق، أعلن الرئيس التنفيذي لشــركة 
«بلووم» العقارية ســامح مهتدي أن الشركة 
تنوي تطوير مشــاريع عقاريــة في مصر في 
مجاالت متعددة، كما تدرس تنفيذ مشــاريع 
فــي كل مــن منطقــة التجمــع الخامس و6 
أكتوبر والســاحل الشــمالي، تتضمن تطوير 

مجمــع ســكني متكامــل يتألف مــن 2600 
وحــدة ســكنية بقيمة تقــدر بحوالي نصف 
مليــار دوالر، إلى جانــب عزمها التعاون مع 
أســماء عالمية في قطاع التعليم كمدرســة 
برايتون كوليدج البريطانية الشــهيرة لتشييد 
العمرية  الفئــات  مدارس جديــدة لمختلف 
بقدرة اســيتعابية تصل إلى 200 طالب لكل 
مدرسة. وأوضح أن الشركة تتطلع لالستثمار 
في الســوق المصرية الواعــدة لما تملك من 
مقومات جاذبة في ظل التنمية واالســتقرار 

اللذين تتمتع بهما حالياً.

في األثناء، كشــف رئيس مجلس إدارة شركة 
«أوراسكوم» لالتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا 
رجل األعمال المصري، نجيب ســاويرس، أنه 
تم االنتهــاء من تدبير االســتثمارات الالزمة 
لمشــروع محطة توليد الكهربــاء من الفحم، 
والبالغــة مليــاري دوالر، موضحاً أنه ســيتم 

اإلعالن عن هيكل ملكية المشروع.
وأوضح ســاويرس أنه تــم الحصول على 
إماراتيــة  بنــوك  مــن  ائتمانيــة  تســهيالت 
بقيمــة مليار دوالر تمثل 50 فــي المئة من 
االســتثمارات المستهدفة للمشــروع. وقال: 
«ستســتحوذ مجموعة أوراســكوم لإلنشــاء 
والصناعة على نســبة مؤثرة بهيكل الملكية، 
إلى جانب مســاهمات الجانــب اإلماراتي»، 
نافياً عالقته باستثمارات هذه المحطة، مؤكداً 

أنها تتبع رجل األعمال ناصف ساويرس.

في السياق، قام تحالف مصري خليجي يضم 
مجموعــة «بايونيرز» القابضة لالســتثمارات 
الماليــة لتنفيــذ ثالثة مشــروعات ســكنية 
معروضة خالل مؤتمر دعم وتنمية االقتصاد 

باستثمارات إجمالية تبلغ 1.5 مليار دوالر. 
وفــي تفاصيل المشــروع، وافق عدد من 
المستثمرين العرب على المشاركة في تنفيذ 

مشــروع مدينة ســكنية ترفيهيــة في مصر 
بتكلفــة مبدئية تتخطى المليار دوالر. وأعلن 
رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة «بايونيرز» 
القابضــة، وليــد زكي عن نجاح الشــركة في 
الترويج للمشــروع الذي يتــم طرحه خالل 
مؤتمر دعم وتنمية االقتصاد المصري بشــرم 

الشيخ.
وقــال زكــي إن مجموعتــه نجحــت في 
اســتقطاب مجموعــة مســتثمرين خليجيين 
لمشروع مدينة «مرابط» الذي تتولى شركته 
الترويــج لــه، إلقامة مدينة ســكنية ترفيهية 
متكاملة فريــدة من نوعها في مصر، موضحاً 
أبــدوا اهتماماً  الخليجيين  المســتثمرين  أن 
رســمياً بهذا المشــروع، وتم إخطــار وزارة 
اإلســكان بذلــك، والتي ردت علــى العديد 
من استفســارات المســتثمر.. مشيراً إلى أن 

المشروع شراكة مع الحكومة المصرية.
وأوضح زكي أن المشــروع هو مشــروع 
ســكني ترفيهي متكامل مــن فيالت وقصور 

وناٍد لرياضــة البولو، ويضم ألول مرة مدينة 
للخيــول العربيــة األصلية خاصة الســالالت 
النــادرة، موضحــاً أن المشــروع مقام على 
مســاحة 2500 فــدان بمــا يعــادل أكثر من 
عشــرة ماليين متــر ويقع بمدينة الســادس 

من أكتوبر.

في غضون ذلك، من المقرر أن تعلن الوحدة 
المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة 
المالية عن ســبعة مشــروعات تقــام بنظام 
المشاركة باســتثمارات تتراوح بين 25 و30 

مليار دوالر أمام مؤتمر شرم الشيخ.
تتضمن تلك المشــروعات إنشــاء موانئ 
نهريــة وجافــة وأربعــة اســتادات عالميــة 
وجراجات متعددة الطوابــق ومدن صناعية 

لتدوير المخلفات.
كمــا تتضمــن أيًضــا أربعة مشــروعات، 
تــم االنتهــاء من إعــداد دراســات الجدوى 
والدراســات الفنية والماليــة والقانونية لها، 
حيث تتراوح اســتثماراتها بين 25 و30 مليار 
دوالر وســيتم طرحها فــي مناقصات عالمية 
بعد عقــد المؤتمر لمزيد من الشــفافية في 
إجراءات الطرح إلى جانب ضمان مشــاركة 
أكبــر عدد من التحالفــات المحلية والعربية 

واألجنبية.

وتشــمل المشــروعات األربعة تحويل ميناء 
ســفاجا التعديني إلى ميناء صناعي، على أن 
تشمل المرحلة األولى للمشروع ثالثة أنشطة 
صناعيــة، باإلضافــة إلى النشــاط الرئيســي 
للمينــاء وهــو تصديــر الفوســفات الخــام، 
وتصدير الفوســفات المصنع (الصب السائل) 
واســتيراد اللحوم الحية وتداول الغالل حيث 
ســيتم إنشــاء 35 صومعة وأرصفــة جديدة 
للتخزيــن وملحق بــكل من هذه األنشــطة 

منطقة صناعية خاصة بالنشاط.
كما تشــمل مشــروع تطويــر األوتوبيس 
النهــري من خالل زيــادة عدد المحطات من 
16 محطــة إلى 28 محطــة تمتد من منطقة 
القناطر شماًال وحتى حلوان جنوباً كما يشمل 
أيضاً زيادة عدد الخطوط على مراحل زمنية 
وتطويــر المراســي وتطويــر األوتوبيســات 
لتصبــح أكثــر أماناً واســرع ومكيفــة وأقل 

استهالكاً للوقود.
أمــا المشــروع الثالــث فســيتم إجراؤه 
بالمنطقة التكنولوجية بالمعادي، حيث سيتم 
إنشــاء 38 مبنــى لمراكز االتصــال وتصدير 
تم  والبرمجيــات،  التكنولوجيــة  الخدمــات 
بالفعل االنتهاء من إنشــاء واســتغالل ثماني 
مبــان بالكامل من الشــركات العالمية وجاٍر 
إنشاء ثالثة مباٍن أخرى ستدخل الخدمة خالل 

الشهور المقبلة.
مــن  الحالــي  الطلــب  حجــم  ويفــوق 
الشركات العالمية الراغبة في هذا المشروع 
المســاحات المطروحة ومع استكمال إنشاء 
وتجهيــز بقية المبانــي (27 مبنى) بالمنطقة 
ســيصل حجــم العمالة المباشــرة بها إلى ما 
يزيــد علــى 40 ألــف عامل وذلــك بخالف 

العمالة غير المباشرة.
أمــا المشــروع الرابــع فيشــمل تطويــر 
بالشــهر  التوثيق  وتحديث وميكنــة مكاتب 
العقــاري وربطهــا بمركــز معلومــات على 
مســتوى الدولة، حيث تم بدء هذا المشروع 
بشــكل تجريبــي على مســتوى 100 مكتب 
من مكاتــب التوثيق بالتعــاون بين وزارتي 
العدل واالتصاالت ومن المنتظر طرح إعادة 
تأهيــل جميع مكاتب التوثيق على مســتوى 
الجمهورية والبالــغ عددها 400 مكتب إلى 
جانــب تطوير البرامج العاملة بها والمعدات 

التكنولوجية.

أكــد المدير العام لمنطقــة عجمان الحرة، 
محمود الهاشــمي، أن مؤتمر دعم االقتصاد 
واعدة للمســتثمرين  المصري، يقدم فرصاً 
العرب، مشيراً إلى أن الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي يولى عناية خاصة بالمؤتمر 

وبالمشاركين فيه من كل الدول.
وتوقع الهاشــمي في تصريــح لـ«البيان» 
على هامش مشــاركته بمؤتمر شرم الشيخ، 
أن يحقــق المؤتمر نجاحــاً كبيراً في جذب 
المســتثمرين مــن كل أنحــاء العالم لضخ 

استثماراتهم في السوق المصرية.
ولفــت إلــى أن المشــروعات التي يتم 
طرحهــا في المؤتمــر تحظى بإقبــال كبير 
من الشركات العالمية والعربية، مشيراً في 
الوقت ذاته إلى أنه تم التوقيع من قبل مع 
وزير االســتثمار المصري، أشــرف سالمان، 
على عدد من المشــاريع االستثمارية، التي 

ستنفذها شركات إماراتية في مصر.
وأشاد بعملية تنظيم المؤتمر، معرباً عن 
سعادته لمشــاركته في مؤتمر شرم الشيخ 
لدعم االقتصاد قائًال: «من دواعي ســروري 
الوجود في مؤتمر مهمته األساســية البحث 

عن حلــول إلنقــاذ االقتصــاد المصري من 
كبوته».

وكان وفــد رفيع المســتوى من منطقة 
عجمان االقتصادية بدولة اإلمارات العربية 
المتحدة قد وصل إلى مدينة شــرم الشيخ، 
للمشــاركة بالمؤتمر االقتصــادي المصري، 
وترأس الوفد محمود خليل الهاشمي، مدير 
عام منطقة عجمان الحرة، وعبد الله جوهر 
المديــر المالــي وعدد من أعضــاء مجلس 

إدارة المنطقة.
وقال الناطق اإلعالمي لمنطقة عجمان 
االقتصاديــة، محمد صالــح، إن اإلمارات 

مــن أكثــر الدول التــي تترقــب الدخول 
بسوق االســتثمار المصرية، وذلك بإقامة 
منطقــة صناعــات صغيــرة ومتوســطة، 
والتجارة  التكنولوجيــا  صناعــات  بجانب 
والخدمات، مشيراً إلى أن رئيس المنطقة 
محمود الهاشمي ســبق ووقع اتفاقية مع 
الهيئة العامة لالستثمار للتعاون المشترك، 
لتبادل الخبرات في مجال إدارة المناطق 
الحرة واالســتثمار في إقامة منطقة حرة 
بإقليــم القناة، حيث ســتكون مشــاركته 
في المؤتمــر مرتكزة على إقامة المنطقة 

الحرة.



تتفاقــم األزمة اليمنية يومــاً إثر يوم، بعد 
انقــالب الحوثيين المتحالفيــن مع الرئيس 
الســابق علــي عبدالله صالح الــذي يعمل 
على تحريض الفرقاء السياسيين ضد شرعية 
الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي وإيجاد 
الذرائــع لمهاجمــة المناطق التــي ترفض 
هيمنــة الحوثييــن وانقالبهــم العســكري، 
فيمــا شــهدت العديــد مــن المحافظــات 
أمس، تظاهرات حاشــدة، رفضــاً لالنقالب 
الحوثــي، ودعمــاً لشــرعية الرئيس هادي، 
وتمّسكاً بمخرجات الحوار الوطني والدولة 
االتحاديــة ومســودة الدســتور والمبادرة 

الخليجية وآليتها التنفيذية.
وفي حين تبنى تنظيم «أنصار الشريعة» 
مقتــل أكثر من 20 مســلحاً حوثياً في رداع 
..نقلــت «قناة العربية» عــن مصادر يمنية 
فــي صنعــاء قولهــا إن اجتماعات ســرية 
يعقدها صالح مع ضباط موالين له وقيادات 
حوثيــة متحالفــة معه تهدف إلى إشــعال 
فتيل حرب طاحنة ضد الجنوب بعد تسليم 
ملف الجنوب إلى القائد العسكري الحوثي 
والمتهــم الرئيســي الذي صــدر بحقه قرار 

إدانة من مجلس األمن، أبو علي الحاكم.
ونقلــت «العربية» عن شــهود عيان أن 
الرئيس السابق صالح دفع بمجاميع مسّلحة 
كبيرة إلى محافظــة تعز إلدخالها إلى طور 
الباحة الجنوبية في محاولة منه لفتح جبهة 
يمر عبرها إلى الجنوب. إال أن هذه القوات 
تــم طردها فــور وصولها من قبــل اللجان 
الشــعبية الجنوبية التي تنتشــر في مديرية 

الصبيحة وتقوم بتأمين المنطقة.

وشــهدت مدينــة عــدن خــالل اليوميــن 
الماضيين، اشــتباكات متقطعــة بين اللجان 
للرئيــس عبدربه منصور  التابعة  الشــعبية 
هــادي وقــوات األمن الخاصــة التي رفض 
قائدهــا المقرب من الحوثييــن قرار إقالته 

من منصبه. 
وقالت مصادر سياســية لـــ «البيان» إن 
حالــة مــن التوتر تســود المحافظــة جراء 
وصــول المزيد مــن التعزيــزات للطرفين، 

حيث يتم إرســال العشرات من المسلحين 
إلى معســكر قوات األمن الخاصة، ووصول 
المئات من مسلحي اللجان الشعبية التابعة 
لهادي مــن محافظتي أبين وشــبوة إضافة 
إلى عشــرات اآلليات العســكرية واألفراد 
من منتسبي اللواء 119 بقيادة فيصل رجب 

المقرب من هادي. 
ويعيش حالياً سكان عدن حالة من القلق 

خوفــاً من انفجــار األحداث وتوســعها في 
حــرب طاحنة بين اللجان الشــعبية واألمن 

المركزي وبقية األلوية العسكرية.

ويشير مراقبون إلى أن إقدام الحوثيين على 
مغامرة بحجــم اقتحام عدن عســكرياً أمر 
بات محتمًال فــي ظل المخاوف المتصاعدة 

من تضاعف حجم العزل السياسي للجماعة، 
جراء سحب معظم السفارات لطواقمها من 
صنعــاء، وتزايد الدعم اإلقليمــي والدولي 
لهادي، يضاف إلى ذلك مخاوف من حدوث 
تغيير فــي موازين القوى العســكرية على 
األرض لصالــح هــادي فــي جنــوب اليمن 
مــن خــالل اســتقطاب العديد مــن القادة 
صفوف  وترتيب  المترّدديــن  العســكريين 

الحــراك الجنوبي الذي الزال منقســماً في 
مواجهة صالح والحوثيين.

الموقف  ويرجح خبراء عسكريون تفّجر 
من داخــل عدن عن طريق وحدات الجيش 
واألمن التــي تتكون في معظمها من جنود 
شــماليين والتي هــي في حــد ذاتها تمثل 
قــوات ضاربــة فــي مواجهة لجان شــعبية 

جنوبية قليلة التدريب والعتاد.

مــن جانبه، قــال المستشــار األممي جمال 
بنعمــر إن هنــاك دوًال كثيــرة تعانــي من 
اضطرابــات ولكــن مجلس األمــن ال يهتم 
بهــا، بينما يصر المجلس على إعطاء أهمية 
خاصة لألزمــة اليمنية، وخصوصــاً لتعلقها 
بقضايــا «اإلرهاب» وتنظيــم القاعدة. ولم 
يســتبعد بنعمر، في حديثه لقناة الجزيرة، 
لجوء مجلس األمــن إلى قرار تحت الفصل 

الســابع للضغط على مــا وصفها باألطراف 
المعرقلة للتســوية السياســية فــي اليمن، 

معتبراً أن جميع الخيارات أمامه مفتوحة.
وحــذر بنعمر من وجود مؤشــرات عدة 
علــى أن اليمن قد يكــون مقبًال على حرب 
أهليــة، مشــيراً إلى ظهــور بــوادر للنزاع 
الطائفي والنزعات االنفصالية، ومتحدثاً عن 

النماذج العراقية والسورية والليبية.

واســتمرت التظاهــرات المؤيــدة للرئيس 
عبــد ربه منصور هــادي والمنددة بانقالب 
الحوثييــن، حيث شــهدت مــدن تعز وإب 
والحديدة مســيرات شــارك فيهــا اآلالف. 
ففــي إب وســط اليمــن أدى اآلالف صالة 
الجمعة في ساحة الحرية أمام مبنى السلطة 
المحلية، مؤكدين رفضهم ما سموه استمرار 
الســطو المســلح علــى مؤسســات الدولة 
اليمنية في صنعاء وعدد من المحافظات من 
قبل مســلحي الحوثي ومعاونيهم، مؤكدين 
تمســكهم بشــرعية الرئيس هــادي ورفض 
االنقالب والسطو المسلح باألدوات السلمية 

والمشروعة.
وأكد خطيب الجمعة الشــاب إســماعيل 
القبالنــي أن ما يمر بهــا اليمن هي محاولة 
لالنقضــاض علــى الوطن من ثــورة مضادة 
دفنها الشــعب اليمني قبل عقود من الزمن 
وهي إلــى زوال مع من ركب موجتها ولجأ 
إلى الســالح لفرض الثورة المضادة ألحالم 
اليمني. وعقب الصالة،  وتطلعات الشــعب 
رّدد المشــاركون هتافــات تؤكد تمّســكهم 
بالشــرعية الدســتورية وخيــارات الدولــة 
اليمنيــة االتحاديــة الجديــدة ومخرجــات 

الحوار الوطني الشامل.
صنعــاء  العاصمــة  شــهدت  بالمقابــل، 
ومحافظتا صعدة وذمار تظاهرات حاشــدة 
لجماعــة أنصــار الله الحوثية، تحت شــعار 
«االســتقالل في القرار ضمانة لالســتقرار». 
وأيــدت التظاهرة خطــوات اللجنة الثورية 

وطالبت باالستقرار واستمرار الثورة.
وعبــر المشــاركون عــن رفضهــم لكل 
التدخالت الخارجية في شؤون اليمن وقالوا 
إن «زمن الوصاية قد ولى»، وإن ما تســمى 
ثورة 21 سبتمبر حّررت الشعب من الوصاية 
وجعلت قراره بيده وهو من يحدد مصيره.

إعداد: أمجد عرار- غرافيك: حسام الحوراين
أثار املبعوث الدويل إىل اليمن جامل بنعمر كثرياً من الجدل إزاء دوره يف الحل، 

الذي مل يتحقق يف هذا البلد العريب، وتتفاقم فيه أزمة سياسية حادة. 

يف العام 1993 أوصله الرئيس 
األمرييك األسبق جيمي كارتر إىل 
أروقة األمم املتحدة، ثم تدرج 

يف املناصب مدعوماً منه.

1993
يف 1 أغسطس 2012، 

أعلن األمني العام لألمم 
املتحدة بان يك مون عن 

تعيني بنعمر نائباً له.

اتهمت مصادر دبلوماسية خليجية 
بنعمر بالرتاجع عن مواقف سابقة له 

ضد معرقيل التسوية يف اليمن، 
وإفشال تعيني مبعوث خليجي 

للمشاركة يف الحوار.

2012

كان من أبرز مسؤويل بعثة األمم 
املتحدة إىل العراق  بعد االحتالل، 

حيث أرشف عىل تنصيب  أول 
حكومة يف عهد االحتالل برئاسة 

إياد عالوي.

2003

 بعد غزو أفغانستان 2001 كان 
بنعمر ضمن الفريق األممي 

املكلف بتأسيس أفغانستان ما 
بعد  الغزو برئاسة األخرض 

اإلبراهيمي.

2001

2011
يف أبريل 2011 عني مبعوثاً لليمن، وأرشف 

عىل العملية السياسية وفق املبادرة 
الخليجية، حيث تنحى عيل عبد الله صالح 

وتسلّم الرئاسة عبد ربه منصور هادي.

اتهم
بنع
ضد
وإف
للللللللللللللللللللللم
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2015
يف الرابع عرش من فرباير 2015، 

حذر بنعمر من مغبة تدهور 
األوضاع يف اليمن، وقال، إن 
البالد باتت عىل حافة حرب 

أهلية. 

2015
يف 20 فرباير 2015، أعلن بنعمر أن األطراف املتصارعة يف اليمن 
اتفقت عىل تشكيل «مجلس انتقايل»، وبعد 3 أيام وصفت قطر 

بنعمر بأنه كارثة عىل اليمن.

أعلــن الرئيس الســوداني عمر البشــير أن 
منطقــة ابيــي المتنــازع عليها مــع جنوب 
الســودان ســودانية، وتعّهد بتطهير التمرد 
في جبال النوبة، وشــن هجوماً جديداً على 
الذين  بالمأجورين  المتمرديــن ووصفهــم 
يحاربــون لقضية ليســت قضيتهــم، وقال 
إنهــم يريــدون أن يكّرروا نمــوذج جنوب 
الســودان. وقال إنه ال مكان لعميل وخائن 

في السودان.
وكان البشــير يتحّدث أول أمس في خطاب 
أمام حشد من أنصاره بمدينة الفولة حاضرة 
والية غرب كردفان على الحدود مع جنوب 
الســودان. وقــال إن المتمرديــن يريدون 

تكرار ما أحدثه حكم الحركة الشــعبية في 
جنوب السودان بعد االنفصال. وأضاف في 
اشــارة لما يجري في دولة جنوب السودان 
من اقتتال «هذا هو الســودان الجديد الذي 
ظــل المتمــردون يتحّدثــون عنــه». ودعا 
البشــير أهالــي والية غرب كردفــان التي 
تشهد صراعاً قبلياً أدى لفرض حالة الطوارئ 
بها إلى نبــذ االقتتال القبلــي والتوجه إلى 
إعمار مناطقهم وعدم السماح لرواد الفتنة 
للدخول فيما بينهم. وتمسك البشير بتبعية 
منطقــة ابيي المتنازع عليها بين الســودان 
للســودان، وقال «ابيي  الســودان  وجنوب 
ســودانية وستظل ســودانية»، داعياً شباب 

المنطقة المنضوييــن تحت حركات التمرد 
بالعــودة إلى تنميــة واليتهم، وقال ال نريد 
ان نكــرر الدمــار الذي حدث فــي جنوب 

السودان هنا.
في سياق آخر قال متمردو الحركة الشعبية 
قطــاع الشــمال التي تحارب فــي منطقتي 
النيــل األزرق وجنوب كردفان إن الحكومة 
الســودانية رفضت السماح للصليب األحمر 
بنقــل 22 موظفــاً حكوميــاً يعملــون في 
شــركات التعدين بالنيل األزرق، و20 أسيراً 
كان المتمــردون أعلنوا اإلفــراج عنهم بناء 
على مبادرة مجموعة «الســائحون» لتبادل 

األسرى.

بدوره اتهم الجيش الشــعبي شــمال سالح 
الجــو الحكومــي بقصــف قرية «تناســي» 
بجنوب كردفان، وقال إن القصف استهدف 
المواقع الســكنية للمدنيين كمــا أدى إلى 
إصابة طفلة. وناشــد الناطق الرسمي باسم 
الشعبي لتحرير  الشــعبية والجيش  الحركة 
السودان-شمال أرنو نقوتلو لودي المجتمع 
الدولــي بااللتفــات لما يحــدث من جرائم 

بحسب وصفه. 

 –

 –

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عبدالعزيز غداً األحد فــي الرياض أعمال 
المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد تحت عنوان: 
«مكافحة الفســاد.. مسؤولية الجميع» والذى 
تنظمــه الهيئة الســعودية لمكافحة الفســاد 
"نزاهــة"  في وقت  ذكرت مصادر مطلعة أن 
الجهــات العليا في الســعودية ألزمت جميع 
الــوزارات والمصالــح الحكوميــة بالرد على 
مخاطبات الهيئة خــالل مدة أقصاها 30 يوماً 

من تاريخ إبالغها بها.
وقــال نائب رئيــس الهيئة لقطــاع حماية 
النزاهة د. عبد الله بن عبدالعزيز العبدالقادر 
إن المؤتمــر، وهو أول مؤتمر تنظمه (نزاهة) 
بمشــاركة عدد مــن أبــرز المتخصصين على 
مســتوى المملكة والعالم في حماية النزاهة 
ومكافحة الفســاد، اشــتمل علــى موضوعات 
مهمة فــي مجاالت متنوعــة لتحقيق النزاهة 
ومكافحة الفســاد، وُدعي له نخبة من رؤساء 
والخبراء،  والمختصين،  والمنظمات،  الهيئات، 
والمهتميــن فــي هــذا المجال مــن المحيط 
المحلــي واإلقليمي والدولي، مشــيراً إلى أن 

جميــع هذه العوامل تجعلنــا نتفاءل بمؤتمر 
عالمي يثمر نتائج ملموســة في مجال حماية 

النزاهة ومكافحة الفساد.
من جانبه، قال نائــب رئيس الهيئة لقطاع 
مكافحة الفساد أسامة بن عبد العزيز الربيعة 
إن مكافحــة الفســاد تتطلب تعزيــز التعاون 
بين الدول والمنظمــات الدولية ذات العالقة 
انطالقاً من مبادئ القانون الدولي، والمواثيق 
والمعاهدات الدولية الموقعة، مشيراً إلى أن 
المملكــة ال تألوا جهداً في العمل على تحقيق 
ذلك، واإلســهام في الجهــود المبذولة لتعزيز 
وتطوير وتوثيــق التعاون اإلقليمي، والعربي، 
والدولي في مجال حمايــة النزاهة ومكافحة 

الفساد.

 وكان نائــب رئيس الهيئــة الوطنية لمكافحة 
الفساد (نزاهة) طالب في وقت سابق مجلس 
الوزراء الســعودي بصالحيات واســعة للهيئة 
تفــوق دورهــا الحالي المنحصر فــي الضبط 
والتحري، مشــيراً إلــى أن «نزاهــة» قّدمت 
قضايا مكتملة األركان لم يبت فيها وأن «عدم 
تســريع محاكمات الفاســدين ساهم في عدم 
اقتنــاع بعض أطياف المجتمــع بالهيئة، وهو 
مــا أدى إلى انخفاض عدد المبلغين عن قضايا 
فساد إلى أدنى مستوى منذ تأسيسها»، معتبراً 
أن التأخــر بالبــت في قضايا الفســاد مخالفة 
صريحــة للمــادة الــواردة في اإلســتراتيجية 
الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد يوم 

19 فبراير 2007.

فــي غضون ذلك ذكــرت مصــادر مطلعة أن 
الجهــات العليا في الســعودية ألزمت جميع 
الــوزارات والمصالــح الحكوميــة بالرد على 
مخاطبات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في 
السعودية (نزاهة) خالل مدة أقصاها 30 يوماً 

من تاريخ إبالغها بها.
ونقلــت صحيفــة «الوطن» الســعودية أّن 
الجهــات العليا شــددت على جميــع الجهات 
الحكوميــة في المملكة بضــرورة االلتزام بما 
اقتضتــه التعليمــات واألنظمــة والتــي تنص 
على أن جميع الجهات مشــمولة باختصاصات 
«الهيئة»، مشــيرة إلــى أن هذه الخطوة تأتي 
عقب الشــكوى التي رفعتهــا الهيئة على عدد 
من الجهــات الحكومية، لتجاهلهــا الرد على 
استفســارات الهيئة بشأن قضايا شبهات فساد 

مالــي وإداري.  ويعد موضوع تجاهل الجهات 
الحكومية الستفسارات «نزاهة» قديماً؛ حيث 
توعدت «الهيئة»، منذ تأسيســها ســنة 2012، 
وزارات تجاهلت خطط توظيف الســعوديين 
التي تعد إحدى أكبر المشــكالت االقتصادية 

االجتماعية التي تواجه القيادة السعودية.
 ضمنت دراســة رفعتهــا الهيئــة الوطنية 
لمكافحــة الفســاد فــي الســعودية (نزاهة) 
وجهــات حكوميــة ورقابية، للجهــات العليا، 
فــرض غرامــات ماليــة علــى مديــر الجهــة 
الحكوميــة غير المتعاونة مع الجهات الرقابية 
خــالل 10 أيام من االستفســار عن أي شــبهة 

فساد.

ورفعــت الهيئــة التــي تحظى بدعــم خادم 
الحرمين دراسة تطالب الجهات العليا باقتراح 
تطبيــق عقوبتــي الغرامــة والســجن لمــدة 
عام واحــد، على مدير الجهــة الحكومية غير 
المتعاونة مــع الجهات الرقابية خالل 10 أيام 

من االستفسار عن أي شبهة فساد.
الفســاد  الوطنية لمكافحة  الهيئــة  وكانت 
أعلنــت فــي مطلــع يونيو 2013 عــن رفعها 
تقاريــر إلــى القيــادة حول تجاهــل وزارات 
الستفساراتها وتقصيرها في أعمالها وتوعدت 
هذه الوزارات بالمحاسبة كما تعهدت «الهيئة» 
بمكافحة الفســاد «سواء ارتبط برؤوس كبيرة 
أم صغيــرة». وأعلنت  في مــارس 2013 أنها 
تعتزم إخضاع الوزراء والمديرين ومســؤولي 

الدولة إلقرار ذمة مالية.
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ضبطت قوات األمن البحرينية مثيري شغب 
استهدفوا باألسلحة النارية قوات األمن.

مديريــة شــرطة  عــام  مديــر  وصــرح 
محافظــة العاصمة البحرينيــة المنامة بأن 
رجــال األمن تمكنوا مــن القبض على ثالثة 
أشــخاص مطلوبيــن أمنياً بعــد مالحقتهم 
وقيامهم بإطالق النار على الشــرطة وذلك 
فــي محافظــة العاصمة بوقــت متأخر من 

مساء الخميس.
وأوضــح مدير عام األمن أنــه أثناء قيام 
رجال األمن بمالحقة 3 أشــخاص مطلوبين 
في منطقة الجفير قاوموا الشــرطة وإطالق 
النار عليهم، حيث تمت مطاردتهم والقبض 
على اثنين منهم فيما تمت محاصرة الثالث 

بأحــد المباني بشــارع المعــارض والقبض 
عليه وبحوزته السالح الناري، مضيفاً أنه لم 
ينتج عن هذه الواقعة أي إصابات. وأشــار 
إلــى أنه تم اتخاذ كل اإلجــراءات القانونية 

وإخطار النيابة العامة بالواقعة.
ونجحــت قــوات الشــرطة فــي القبض 
على مســلح تحصن فوق أحد المباني وقام 
بإطــالق أعيرة نارية على رجال الشــرطة، 
وقــال النقيب غازي العيســان من مديرية 
أمــن المنامــة إن قوة من الشــرطة كانت 
قــد توجهت للقبــض على ثالثــة مطلوبين 
أمنيــاً في الجفير، وقبضت على اثنين، فيما 
تمكن الثالث من الهرب ومعه ســالح ناري 
وقامت الشرطة بمطاردته فصعد فوق أحد 
المباني في شــارع المعارض، وقام بإطالق 

أعيرة نارية.

يصــل الرئيــس األفغاني محمد أشــرف غني 
اليوم إلى المملكة العربية الســعودية حيث 
ســيتوجه إلــى مكــة المكرمة ألداء مناســك 
العمرة قبــل ان يصل إلــى العاصمة الرياض 
غــداً لعقــد اجتماع قمة مع خــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لبحث 
«آفــاق التعــاون بين البلدين وســبل دعمها 
وتعزيزهــا فــي المجــاالت كافــة» باإلضافة 
إلى بحث آخر المســتجدات على الســاحتين 
اإلقليميــة والدولية» بحســب وكالــة األنباء 
الســعودية التــي ذكــرت انه «ســيتم خالل 
اللقاء بحث العالقات الثنائية وسبل تعزيزها 
فــي مختلف المجــاالت والقضايــا اإلقليمية 

والدوليــة ذات االهتمــام المشــترك» فيمــا 
رجحت مصــادر دبلوماســية ان تتركز القمة 
على ملــف مكافحة اإلرهــاب والجهود التي 

يبذلها البلدان في هذا الصدد.
وكان الرئيس األفغاني زار الســعودية أواخر 
شــهر أكتوبر الماضي حيــث أجرى محادثات 
سياســية ترّكــزت على العالقــات بين كابول 
والرياض وعدد من القضايا الدولية واإلقليمية 

ذات االهتمام المشترك.    الرياض – البيان
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وفشــلت حملته االنتخابية التي ركزت 
علــى القضايــا األمنيــة وعلــى التهديــد 
مــن برنامج إيــران النووي فــي اجتذاب 
الناخبيــن الذيــن يقولــون باســتمرار إن 
القضايــا االقتصادية بما فــي ذلك ارتفاع 
أسعار المســاكن وتكاليف المعيشة تمثل 

مخاوفهم الرئيسية.

وأظهــر اســتطالع نشــر أمــس أن 72 
فــي المئة مــن اإلســرائيليين يقولون إن 
هناك حاجة إلــى التغيير. وفــي اليومين 
الماضيين تحدث نتانياهو أكثر عن القضايا 
االقتصادية وطرح أفكاره لتخفيض أسعار 
المســاكن لكــن ذلك قد يكــون قليًال جداً 
ومتأخراً أيضاً. وقال في وقت ســابق هذا 
األســبوع إن هنــاك «خطــراً حقيقياً» من 
خســارته االنتخابــات وأخذ خطــاً مماثًال 
في مقابلة وحــث أنصاره على التصويت. 
وقــال «ال تمكثوا في المنــزل وال تضيعوا 
أصواتكــم». وأضــاف «لن أنتخــب ما لم 
تســد الفجوة وهنــاك خطــر حقيقي أن 
تشكل تســيبي وبوغي الحكومة المقبلة»، 

مستخدماً اسم التدليل لهيرتزوغ.
كالم نتانياهــو أثار توّقعــات بأن يفوز 
تيار «يسار الوسط» المعارض باالنتخابات، 
إذ إنه تقّدم بفارق واضح في اســتطالعات 

الــرأي األخيــرة علــى «الليكــود»، حزب 
وأظهــرت  االنتخابــات.  قبــل  نتانياهــو 
اســتطالعات الرأي في صحيفتين كبيرتين 
أن حزب االتحاد الصهيوني سيضمن 25 أو 
26 مقعداً في «الكنيســت»، مقابل 21 أو 

22 مقعداً لحزب «ليكود». 
ولــم يحــدث أن فــاز حــزب بأغلبية 
المقاعــد فــي تاريخ إســرائيل الممتد 67 
عاماً، ما يجعل بناء ائتالف مســألة حاسمة 
في تشــكيل الحكومــة. وألن هناك أحزاباً 
أكثــر في اليمين واليميــن المتطرف على 
الســاحة السياسية، فمن المتوقع أن يكون 
نتانياهو قادراً على تشكيل ائتالف بسهولة 
أكثــر من يســار الوســط حتى لو خســر 

االنتخابات بفارق ضئيل.
لكن هنــاك أنبــاء «إيجابيــة» لالتحاد 
الصهيوني في هذا الصــدد أيضاً، إذ أظهر 
أن   48 الـــ  لفلســطينيي  رأي  اســتطالع 
األغلبية الســاحقة ستصوت لصالح حزبهم 
العربــي الموحــد لينضمــوا إلــى حكومة 

ائتالف «يسار الوسط».

ومع توّقع فوز القائمة العربية الموحدة 
بنحــو 13 إلــى 15 مقعداً باتــت القائمة 
تلعــب دوراً هامــاً في االنتخابــات، وقد 
ينتهــي بهــا المطاف إلــى أن تصبح ثالث 
أكبر كتلة فــي البرلمان لتعطي صوتاً قوياً 
لألقلية العربية التــي تمثل 20 بالمئة من 

السكان.
وإذا فاز االتحاد الصهيوني الذي يقوده 
زعيــم حــزب العمــل إســحق هيرتزوغ 
ووزيرة القضاء السابقة تسيبي ليفني، فمن 
المتوقــع أن يتحالف مع حزب «ميرتس» 
المنتمــي ألقصى اليســار الصهيوني (5 أو 
6 مقاعــد) وحــزب «يش عتيــد» (هناك 

مستقبل) العلماني (13 مقعداً).

ففي مخيم الجلزون الواقع شرق رام الله 
وســط الضفة الغربية، أصيــب الفتى مالك 
مســلم غوانمة (17 عامــاً) بجروح خطيرة 
نتيجــة اختراق عيار نــاري متفجر «دمدم» 
ســاقه اليمنى، وقد يواجــه خطر بتر قدمه 
نتيجــة إصابتــه بتهتك شــديد، فيما أصيب 

سبعة متظاهرين بالرصاص المطاطي وعدد 
آخر باالختناق إثر استنشاقهم الغاز. 

واصيب طفل وشابان بالرصاص الحي في 
مســيرة كفر قدوم األســبوعية في قلقيلية. 
وأفــادت مصــادر طبية بــأن الطفل أحمد 

دعاس (10 سنوات) أصيب بالرصاص الحي 
خالل تواجده في منزل أحد أقاربه بالقرب 
مــن مدخل بلــدة كفر قــدوم المغلق، كما 
أصيب الشــاب محمــود غــازي (30 عاماً) 
بالرصــاص الحي، والمصــور الصحافي أكرم 
دراوشــة أصيــب برصاص معدنــي مغلف 
بالمطــاط. وأوضح مــراد شــتيوي الناطق 
اإلعالمي باســم مسيرة كفر قدوم أن قوات 
كبيرة داهمت البلدة منذ ســاعات الصباح 
أي قبل موعد المســيرة األسبوعية وقامت 
بإطالق قنابل الغــاز والمياه الملوثة صوب 
المنازل ما دفع األهالي إلى التصدي لقوات 

االحتالل بالحجارة.

وقــال عضــو المجلس فهمــي التواتي في 
تصريح صحافي أمس، إن المبادئ التي أعلنها 
المجلــس بصفته الجهة التشــريعية الوحيدة 
تأتــي تداركاً منــه للمخاطر التــي تهدد أمن 
البالد. وشــّدد علــى أنه تجب مناقشــة تلك 
المبادئ والتزام كافة األطراف بالتوقيع عليها، 
وتنفيذها تحت إشراف ممثلين من المجتمع 

الدولي.
وأوضــح التواتي أن تلــك المبادئ تتضمن 
االلتــزام بوحــدة التراب الوطنــي، وااللتزام 
بالمســار الديمقراطــي والتــداول الســلمي 
للســلطة، وااللتزام بوقف الخطاب اإلعالمي 
الــذي يغذي الفتنــة. كما تضمنــت المبادئ 
أن الجيــش الليبــي ليس طرفاً للنــزاع وهو 
علــى  واشــتملت  الدولــة،  لحمايــة  أداة 
ضرورة االعتراف بوجــود اإلرهاب وااللتزام 
بوقــف القتال فــي كل المحاور، وانســحاب 
الميليشــيات المسلحة وتســليم جميع أنواع 
الســالح، فضًال عن االلتزام بعودة المهجرين 
واإلســراع في إتمام مشروع صياغة الدستور 

وصرح ليون للصحافــة بأن «البعثات كلها وتفعيل العدالة االنتقالية.
تشــتغل علــى األوراق المقدمة»، موضحاً أن 
أعضــاء برلمان طبرق «أضافــوا أعضاء جدداً 
إلى وفدهــم، والمعلومات التــي لدينا أنهم 
في الطريق إلى هنا لالنضمام إلينا». وأضاف 
ليون أنه تقرر التأجيل «بالتشــاور مع جميع 
األطــراف مــن أجل إعطاء مزيــد من الوقت 

ألعضاء برلمان طبرق».

وقــال عضو وفد 
المؤتمــر الوطني الليبي العام عمر حميدان 
إن وفده طالب المبعــوث األممي بتقديم 
توضيحات مكتوبة حول تعيين خليفة حفتر 
قائــداً عاماً للجيش الليبي من طرف برلمان 

طبرق. 

بدوره، أبدى رئيس مجلس النواب نبيه 
بــّري ارتياحــه إلى أجواء جلســة مجلس 
الوزراء األخيرة، واعتبر أن ذلك «يشــّجع 
علــى مزيد من إنتاجية العمل الحكومي». 

كمــا أوضح بــّري أّنه ســيدعو إلــى أكثر 
من جلســة تشــريعية إلقرار كّل مشاريع 
القوانين الضرورية تحت عنوان «تشــريع 
الضرورة»، بعد انطالق الدورة التشريعية 
العادية للمجلس والتي تبدأ أّول ثالثاء بعد 

15 مارس الجاري أي في 17 منه.



33716+38
34

علــى أنقــاض تعــدد الســلطات المحليــة 
المتناحــرة في ســوريا، تعيــش الجماعات 
المحلية الرازحة تحت حكم «داعش» صدمة 
ثقافية وسياسية واقتصادية في ظل مساعي 
التنظيــم اإلرهابي تدميــر معالم المجتمع، 
بيد أن المفارقة تكمن في أن المواطن الذي 
يعيــش في كنف «داعــش» مفصول الهوية 
بين قوانين الدولة السورية، وتلك القوانين 
المتطرفة، وذلك بسبب عدم شرعية قوانين 
التنظيــم فــي المحافل الدوليــة، ما يضطر 
المواطن أن يوازن احتياجاته الضرورية بين 

دوائر النظام السوري و«داعش».
وعمل التنظيم في وقت سابق على محو 
كل ما يشير للدولة السورية، بل وعمد إلى 
تغيير أســماء المناطق والمنشــآت، ووصل 
به األمــر إلى إتالف الوثائق والمســتندات 
والوثائــق  الشــهادات  كل  وإحــراق 
والمستندات في المدارس وغيرها الصادرة 
من الدولة الســورية. وعليــه، فالمدني في 

مناطــق التنظيم ُملــزم بالتأقلم مع قوانين 
األخيــر بحكم األمر الواقع، وُملزم بالتعامل 
والرجــوع للدولــة الســورية المعترف بها 
دوليــاً مــن حيــث األوراق الثبوتية (جواز 
الســفر، رخص القيادة، البطاقة الشخصية)، 
الدراسية،  (الشــهادات  الرســمية  والوثائق 
عقود الــزواج، إثبــات الملكيــة) ما جعله 

عرضة لالستغالل والتهديد من الطرفين.

وتشكل مدينة الرقة السورية التي تحررت 
من ســطوة النظام الســوري منــذ عامين، 
ووقعــت تحــت براثــن «داعــش» عينــة 
نموذجيــة تميــط اللثــام عن مــدى انهيار 
الحياة االجتماعية والمعيشــية تحت حكم 
«داعش» وســط تهجير أبنائهــا التي كانت 
تصل تعدادهم قبــل صعود نفوذ «داعش» 
إلى حوالي مليــون ونصف لتتراجع إلى ما 

دون 500 ألف نسمة.
ومــا زاد من األمر ســوًءا، صــدور جملة 
مــن القرارات األخيرة بعدم ســفر األهالي 
مــن المدينة إال بعد الموافقة المشــروطة 
من الدوائر الشــرعية، وهو األمر الذي فسر 
من قبل النشــطاء على أنها تتعلق بأغراض 
سياســية من أجل إذابة القدرات البشــرية 
قدر المستطاع في بوتقة مشروع التنظيم.

ويشــير محمد ياســين وهو سوري نزح مع 

عائلتــه مــن مدينة الرقــة إلــى تركيا، أن 
«دوريــات الحســبة» والتي تشــكل بمثابة 
جهاز األمن ال تنفك ترصد جميع السلوكيات 

االجتماعيــة التــي تتعلق بخــرق القوانين 
التــي وضعها «داعش» مــن قبيل عدم دفن 
األموات في قبور مرتفعة عن سطح األرض 

وغيرها من الممارســات التي تمس الحياة 
اليومية من اللباس وحتى التدخين، ويلخص 
ياســين صورة ما يجري فــي المدينة بقوله 
:« حتى لو كنت جالساً في منزلك يجب أن 
تأخذ الحيطة والحذر الشــديدين، وتخضع 
تصرفاتــك العفوية إلى رقابة ذاتية صارمة، 
ألن أي خطــأ قــد يكلف حياتــك، حتى لو 
قصدت أن تســعف زوجتك إلى المشــفى، 
فيلزم أن ال تتغاضــى عن األوراق الثبوتية، 
ألن خالف ذلك، ستجد أنك مع زوجتك قيد 

االعتقال».

وقــال مصــدر فضل عــدم ذكر اســمه، إن 
«داعش» يدفع مبالغ مالية ألهالي محافظة 

الرقــة، وذلــك مقابــل ســماحهم بتجنيــد 
أطفالهم مــع تنظيم داعش، واعتبروا بعض 
ممــن يجندون اليــوم أطفالهم في صفوف 
داعــش يلهثــون خلــف المال والســلطة، 

والبقية يستغلون باسم الدين.
ومــن أجــل إمعــان في خلــق الضغوط 
النفســية، تنادي «داعــش» إلقامة حّد على 
ســارق أو زاٍن أو مرتد علنــاً، حيث يوضع 
الرجــل فــي ســاحة المدينة على خشــبة 
مرتفعة عــن األرض، ويقام عليه الحد أمام 
المأل حتى يكــون عبرة لغيره، ليتطور هذا 
الطقس العنفي في اآلونــة األخيرة، بإلقاء 
«المتهميــن» من الطوابق الشــاهقة لزرع 
المزيــد مــن الصدمــة والهول فــي قلوب 

الحاضنة االجتماعية.

ذكــرت وكالة أنبــاء «األناضول» شــبه 
الحكوميــة أمــس أن خفــر الســواحل 
األتراك اعترضوا سفينة شحن في مضيق 
الدردنيل (غرب) كانت تقل 337 مهاجراً 
معظمهــم من الســوريين وأوقفوا ثالثة 
مهربين. وأفادت الوكالة بأن الســلطات 
أغلقت موقتــاً المضيق الذي يفصل بين 
البحر المتوسط وبحر مرمرة أمام حركة 
النقــل البحــري لمالحقة الســفينة التي 
كانــت تقل المهاجرين وبينهم 85 طفًال. 
ولم تستجب الســفينة التي ترفع العلم 
التركي لنداءات خفر السواحل وخصوصاً 
أطلقــت  التــي  التحذيريــة  العيــارات 

وواصلت طريقها قبل أن تتوقف بسبب 
عطل فنــي. وأضافت الوكالــة أن ثالثة 
مهربين «جنســيتهم أجنبية» لم تعرف، 
واثنين من أفراد طاقم الســفينة التركية 
وضعوا فــي التوقيــف االحتياطي. ولم 
يكشف مسار الســفينة وال المرفأ الذي 
كانت سترسو فيه.  أنقرة- أ.ف.ب

أعلــن وزيــر األمــن اإلندونيســي تيدجو 
ايدي بورديجاتنو، أمس، أن 16 اندونيســياً 
معظمهــم من النســاء واألطفال اوقفوا في 
تركيــا، حيــث كانــوا يريــدون التوجه الى 

سوريا لالنضمام الى تنظيم داعش. 
وقــال بورديجاتنو لصحافيين ان المجموعة 
التــي تضــم 11 طفــًال وأربع نســاء ورجًال 
اعتقلت في مدينة غازي عنتاب التركية على 
الحدود السورية من دون ان يوضح متى تم 
اعتقالهم. وأضاف: «نواصل التحقيقات لكن 
من الواضح انهم كانوا يريدون االنضمام الى 

التنظيم في سوريا».
التركي  وبالتــوازي، قال وزيــر الخارجيــة 

مولــود جاويش أوغلو إن «جاسوســاً يعمل 
لصالح بلد عضو فــي التحالف الذي تقوده 
الواليــات المتحــدة ويقاتــل تنظيم داعش 
هــو الذي ســاعد ثالث فتيــات بريطانيات 
في العبور إلى ســوريا عن طريق تركيا وتم 
إلقــاء القبــض عليه».وقــال جاويش أوغلو 
فــي مقابلة مع قنــاة فضائيــة تركية: «تم 
ضبطه. تبين أنه شــخص عمــل في أجهزة 

االستخبارات في بلد في التحالف». 
وقال مصــدر أمني أوروبــي مطلع على 
الشــخص  إن  الثــالث  الفتيــات  قضيــة 
المقصــود لــه صلة بجهاز االســتخبارات 
جاكرتا، أنقرة- الوكاالت الكندي.  

أعلنت وزارة الداخلية االســبانية أمس 
توقيف ثمانية اشخاص يشتبه بانتمائهم 
الى شــبكة متطرفــة في اطــار عملية 

متزامنة جرت في عدة مناطق. 
الــوزارة ان الموقوفين «دعوا  وأفادت 
الــى القيام بأعمال ارهابية في اســبانيا 
مســتوحاة مــن الطريقة التــي نفذت 
فيهــا عمليات في بلدان اخــرى وكانوا 
يختارون مرشحين الرسالهم الى سوريا 

والعراق». 
وكان متطرفان آخران اوقفا الثالثاء في 

جيب سبتة في المغرب.
 وأوضحت الوزارة انهما كانا مستعدين 

للمشاركة اذا سنحت الفرصة في اعتداء 
في اسبانيا.

وتابعــت ان هذه التوقيفات جرت بعد 
اعتقــال أربعة أشــخاص ينتمــون الى 

الخلية نفسها في 24 يناير.
وأعلنــت الحكومة االســبانية في يناير 
انها اوقفت خمســين جهاديــا مفترضا 
مدريد- أ.ف.ب العام 2014.  

أكــدت مفوضيــة األمــم المتحــد لحقوق 
اإلنسان أمس، أن مجرمي الحرب في سوريا 
ســيواجهون العدالة «يوماً مــا»، في وقت 
دعــت وكاالت فــي المنظمــة الدولية إلى 
وضع حد للخســائر البشــرية الهائلة، بينما 
أفــادت إحصائيــة حقوقية جديــدة بمقتل 
13 ألف سوري، تحت التعذيب في سجون 

النظام.
وقــال مفوض األمــم المتحــدة لحقوق 
اإلنســان زيــد رعد الحســين فــي مقابلة 
مشتركة مع مفوض األمم المتحدة لشؤون 
الالجئين انطونيو غوتيريس مع محطة «سي.

ان.ان» في جنيف، إن «المشــتبه بارتكابهم 
جرائم حرب في سوريا سيواجهون العدالة 
«يومــاً ما» عــن االنتهاكات الجســيمة ضد 
المدنيين، مع تزايد ظهور األدلة ضد جميع 
األطراف». وندد الحسين بـ«وحشية تنظيم 
داعــش، الذي قطــع رؤوس رهائن غربيين 
وأحــرق طياراً أردنياً حيــاً»، مضيفاً: «لدينا 
كميــة هائلة من األدلة. ثمة قوائم بأســماء 
أشــخاص». وتابع: «العدالة ستتحقق. قد ال 
تكون فورية، لكننــا متفائلون ونحن ننتقل 
مــن اإلفالت التام من العقــاب إلى تحقيق 
العدالة. سنكرم الضحايا وأقارب الضحايا». 
وأردف الحســين: «لن يكون هناك المزيد 
والمزيد مــن اإلفالت من العقاب. أنا واثق 
تماماً من أن األدلة ستجد طريقها إلى ممثل 
ادعاء يكون قــادراً على اتخــاذ اإلجراءات 
القانونيــة تجــاه الجرائم األســوأ على أقل 
تقدير». وجمعت لجنة تحقيق تابعة لألمم 
المتحدة برئاسة باولو بنيرو، شهادات وأدلة 
وأعدت خمس قوائم ســرية لمشــتبه بهم 
تقول، إن من بينهم مســؤولين عســكريين 
وأمنيين في الحكومة الســورية، وقادة من 
المعارضة المسلحة. وقال المحققون الشهر 

الماضي إنهم يعتزمون نشر أسماء المشتبه 
بهم والضغط من أجل اتخاذ وسائل جديدة 

إلحالتهم للعدالة.

وفي ســياق متصــل، أعلن مســؤولون في 
األمــم المتحدة أنــه على قــادة الدول أن 
يضعــوا جانبــاً خالفاتهــم إلنهــاء الحــرب 
في ســوريا التي نتج عنها خســائر بشــرية 
هائلــة. وأفاد بيــان لرؤســاء وكاالت عدة 
تابعــة لألمــم المتحدة: «نحــن بحاجة إلى 
أن يضــع قادة العالم خالفاتهــم جانباً وأن 
يستخدموا نفوذهم إلحداث تغيير جاد في 
ســوريا». وتابع البيان، إن «مســتقبل جيل 
الدولي  المجتمع  بحاله بخطر. ومصداقيــة 
أيضاً بخطر». وقال رؤســاء كل من وكاالت 
الشــؤون اإلنســانية والصحة والمساعدات 
الغذائية والالجئين والالجئين الفلسطينيين 
والطفولــة، إن النــزاع الســوري «يواصــل 
انتزاعــه لخســائر بشــرية هائلة فــي أزمة 
فشــل المجتمع الدولي في إيقافها». وأشار 
البيان الموقــع أيضاً من خبراء في الطفولة 
والنزاعــات المســلحة والعنــف الجنســي 
إلــى أن الوضع «األطفال والشــباب عرضة 

ومحاطون بالعنف واليأس والحرمان»، الفتاً 
إلى أنه «خصوصاً النساء والفتيات والرجال 
والفتيان في المعتقل يواجهون خطر العنف 

الجنسي».

بدوره، دعــا األمين العام لألمــم المتحدة 
بان كي مون إلى اتخاذ «إجراءات حاسمة». 
وقال في بيان إن «الشــعب السوري يشعر 
أكثر فأكثر بــأن العالم تخلى عنه في وقت 

يدخل عاماً خامســاً من حرب تدمر البالد». 
وأضــاف أن «المعاناة مســتمرة على مرأى 
من المجتمع الدولي، الذي يبقى منقســماً 
وعاجزاً عــن اتخاذ تدابير مشــتركة لوقف 
القتل والدمار». وتابع: «أدعو مجلس األمن 
إلــى اتخــاذ إجــراءات حاســمة لحل هذه 

األزمة وتحديد الطريق الواجب سلوكه».

إلى ذلك، جددت الواليات المتحدة دعوتها 

إلــى تنحــي رئيــس النظام بشــار األســد، 
مشــيدة في الذكرى الرابعة الندالع الثورة 
في ســوريا بـ«شجاعة الســوريين في وجه 
الطغيان». وقالت الناطقة باســم الخارجية 
األميركية جنيفر بساكي: «منذ أربعة أعوام، 
يــرد نظام األســد على مطالبة الســوريين 
بمزيــد من الحرية واإلصالحات، بوحشــية 
مســتمرة وقمع وتدميــر». وأضافت: «كما 
قلنا منذ وقت طويل، على األسد أن يرحل، 
ويتم استبداله عبر انتقال سياسي وتفاوضي 

يمثل الشــعب الســوري». وشددت بساكي 
على أن «رحيل األســد هو شرط الستقرار 
كامل في ســوريا». وتابعت: «لمناسبة هذه 
الذكرى المؤلمة، نتذكر جميع من يتألمون 
والســوريين الشــجعان، الذيــن يناضلــون 
ضــد الطغيان ويقاتلون من أجل مســتقبل 
يطبعه احترام الحقوق األساســية والتسامح 
واالزدهار». واستضافت الخارجية األميركية 
اجتماعاً بين أفراد يمثلون االغتراب السوري 
ومســؤولين في المعارضة الســورية بينهم 
الرئيس الســابق للحكومة السورية الموقتة 

غسان هيتو.

وبالتوازي، نشــر المرصد الســوري لحقوق 
اإلنســان حصيلــة جديــدة أظهــرت مقتل 
نحو 13 ألف ســوري تحت التعذيب داخل 
معتقــالت النظام منذ مــارس 2011. وأفاد 
المرصــد: «تمكننــا مــن توثيق استشــهاد 
12751  معتقــًال داخل معتقالت وســجون 
وأقبية أفرع مخابرات النظام السوري، منذ 
انطالق الثورة الســورية»، مشــيراً إلى أن 
بين الضحايا «108 أطفال دون ســن الثامنة 

عشرة».

تقدم العشــرات من أعضاء «هيئة التنسيق 
الديمقراطــي»  التغييــر  لقــوى  الوطنيــة 
المعارضــة  علــى  المحســوبة  الســورية، 
الداخليــة، مــن بينهم قيــادات، ومعظمهم 
مــن الشــباب، باســتقاالتهم إلى المنّســق 
العام للهيئة حسن عبد العظيم إثر خالفاٍت 
تنظيمية وسياســية. وأشــار هؤالء في بيان 

إلى أن «محــوًرا داخل الهيئــة يريد جرها 
إلى مواضع ال تليق بخطها السياسي». وقال 
األعضاء المستقيلون، وعددهم 40، إن هيئة 
التنســيق «لم تعــد تمثلهــم»، وأضافوا إن 
«أسباباً أمنية داخلية وأخرى تنظيمية وراء 
االســتقالة، وال سيما ســيطرة الحزبيين في 
الهيئة وإقصاء األكثرية». وأشــارت وسائل 
إعــالم إلى أن من بين المســتقيلين «عضو 
المكتــب التنفيــذي في الهيئــة ماجد حبو 

وعضو المجلس المركزي أمين ســر مكتب 
الشباب مرام داؤد، إضافة إلى قيادات أفرع 
وأعضاء». يشــار إلى أن نائب األمين العام 
لهيئة التنســيق هيثم مناع كان استقال قبل 

ثالثة أشهر. 
غير أنه نقل عن األعضاء المستقيلين نفيهم 
أن تكون خطوتهم مرتبطة باســتقالة مناع 
بالرغــم من وجــود اتصاالت معــه. وكان 
منــاع أســس مؤخراً تيــاراً سياســياً جديداً 

تحت مســمى «قمــح» بعــد أن كان تقدم 
باســتقالته من رئاســة فرع المهجــر التابع 
التنســيق. وتأتي االســتقاالت بعد  لهيئــة 
أسبوعين على التوصل على مبادئ للتسوية 
السياســية بين الهيئة و«االئتالف الوطني» 
المعارض، حيث تم االتفاق باالســتناد الى 
بيان «جنيف1-» الذي صدر في يونيو 2012 
وقــرارات مجلس االمن الدولــي المتعلقة 

بسوريا ووثائق تقدم بها الطرفان.

يعاني العديد من السوريين المرهقين جراء 
العنف والمنهكين بفعل األزمة االقتصادية 
من حاالت اكتئاب واضطرابات نفســية بعد 

أربعة أعوام من حرب مدمرة.
وكشــفت وزارة الصحة الســورية نهاية 
شــهر فبراير للمرة األولى عن حجم الضرر: 
النفســية بنســبة 25  ازدادت االضطرابات 

في المئة عما كانــت عليه قبل بدء النزاع، 
وارتفعت محاوالت االنتحار بشــكل الفت 
فيما يحتاج 40 في المئة من السوريين الى 

دعم نفسي واجتماعي.
ويروي اخصائي في القلب أن اربعة من 
كل عشــرة مرضى يقصدون عيادته يعانون 
من اإلجهاد واالضطرابات النفسية، وهم في 
الغالب من النازحين الذين تدنى مســتوى 
معيشتهم بسبب الحرب.  ويقول: «يعانون 

االكتئــاب والقلق نتيجة النزاع، ويظهر ذلك 
احيانا من خالل عوارض جسدية».

ويقدر طبيب نفســي يســتقبل المرضى 
في عيادته الصغيرة الواقعة في حي تجاري 
فــي دمشــق ان «عــدد حــاالت االكتئاب 
والتناظــر ما بعد المرض النفســي ارتفعت 
بنسبة ثالثين في المئة منذ 2011». ويلفت 
الــى ان «من عوارض هــذه الحاالت التوتر 

والقلق والكوابيس».

وفي حي القصاع وسط العاصمة دمشق، 
يدق احد الصيادلة جرس اإلنذار. يشير الى 
ارتفاع مبيعــات الحبوب المنومة واألدوية 
المضــادة للقلق بنســبة 30 فــي المئة عما 

كانت عليه في 2011. 
وتوضح منسقة برامج الدعم النفسي 
بالمركــز  االتصــاالت  ان  طيــري  رشــا 
المنكوبيــن تضاعفت  الناس  لمســاعدة 

منذ 2011.



شــارك آالف األردنييــن والعراقيين، أمس 
في عمــان، بصالة جنازة أميــن عام هيئة 
العلمــاء المســلمين فــي العــراق حارث 
الضــاري، الذي فارق الحياة بعد صراع مع 
الســرطان في اســطنبول. ووصــل جثمان 
الضــاري (73 عامــاً) إلى عمــان. وأقيمت 
صالة الجنازة في مسجد الحسين بن طالل 
قبل أن ينقل إلى مقبرة سحاب اإلسالمية. 
ولف النعش بعلم العراق القديم المعتمد 
قبل اإلطاحــة بنظام الرئيس الراحل صدام 
حسين العام 2003.          عمان - أ.ف.ب

اعتبــرت المرجعيــة الشــيعية العليــا في 
العــراق بزعامة علي السيســتاني أمس أن 
المعــارك التــي تخوضها القــوات العراقية 
ضــد تنظيم داعــش «مصيريــة للدفاع عن 
البــالد فــي حاضرهــا ومســتقبلها». وقال 
معتمد المرجعية الشيعية في كربالء احمد 
الصافي: «لقد امتزجت دماء العراقيين من 
جميــع الطوائف في هذه المعركة، فتالحم 
الصفوف بين مكونات الشــعب العراقي له 
األهمية في دحر األعداء».    كربالء- د.ب.أ

بإحالة ممارسات  البرلمان األوروبي  طالب 
تنظيــم داعــش اإلرهابيــة إلــى المحكمة 
التي  التجــاوزات  الدولية بســبب  الجنائية 
يرتكبهــا فــي الشــرق األوســط، خصوصاً 
بحــق المســيحيين وأقليات دينيــة أخرى، 
معتبرا تلــك التجاوزات بمثابة «جرائم ضد 
اإلنســانية». وقال النــواب األوروبيون في 
بيان أصدروه في ستراسبورغ إن «مسلحي 
داعــش يواصلون اضطهاد وتعذيب واغتيال 
أفراد من أقليات دينيــة وإثنية وصحافيين 
وســجناء حــرب وأحيانا بطريقة وحشــية 
ال يمكــن تصورهــا». وأضاف النــواب أن 
«هذه االنتهاكات المحددة لحقوق اإلنسان 

هي بمثابــة جرائم ضد اإلنســانية وجرائم 
حــرب بموجب معاهدة رومــا التي نصت 
علــى إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدولية 
ويمكــن وصفها بأنها إبادة». وأكد البرلمان 
األوروبــي أن التنظيــم «يتعمد اســتهداف 
المجموعات المسيحية وخصوصا اآلشورية، 
وأيضا األيزيديين والشــيعة والســنة الذين 
يرفضون تفســيره لإلســالم، ويحاول بذلك 
القضاء على األقليــات الدينية في المناطق 
التي يســيطر عليهــا». كما أبدى اســتياءه 
لـ«تجاوزات داعش بحق آشــوريي ســوريا 
واألقباط المصريين في ليبيا».    لندن- بترا
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طوقــت القوات العراقيــة، أمس، تكريت 
بالكامل تمهيداً لعملية شــاملة لتحريرها 
مــن تنظيم داعش، معلنًة ســيطرتها على 
نصف مساحة المدينة، في وقٍت تحررت 

قرى في كركوك من اإلرهابيين.
وواصل نحو 30 ألف عنصر من الجيش 
والشــرطة وفصائل شيعية مسلحة وأبناء 
عشــائر ســنية أمس، العملية العســكرية 
التــي بدأوهــا فــي الثانــي مــن مارس 
الســتعادة تكريت، مركز محافظة صالح 
الديــن، ومناطق محيطــة بها. وقال وزير 
الدفاع العراقــي خالد العبيدي في زيارة 
ميدانية لمحافظة صالح الدين إن القوات 
«شرعت في الصفحة الثانية» من الخطة. 
وأضــاف: «الوقت حقيقة ليس مهماً أمام 
الخســائر التي قد تتكبدها القوات. نحن 
حريصون جدا على ان تكون خسائرنا أقل 
ما يمكــن، والوقت بيدنــا. نحن أصحاب 
المبادرة». بدوره، قــال اللواء الركن في 
الشــرطة بهــاء العزاوي خــالل جولة في 
قريــة البو عجيل الواقعــة قبالة تكريت: 
«ال نريــد ان نتســرع ألننــا نريــد تفادي 
وقوع خسائر». وأضاف: «تكريت مطوقة 
مــن كل الجهات». وقال عقيد في الجيش 
وهــو من قيــادة عمليات صــالح الدين: 
«قواتنا تسيطر على أكثر من 50 في المئة 
من تكريت وتحاصر المسلحين في وسط 
المدينة». وأضاف إن «تقدم القوات يسير 
ببطء بسبب وجود عدد كبير من العبوات 
التقــدم». وأردف  التي تعيــق  الناســفة 
الضابــط أنه يتوقع ان يكون المســلحون 
زرعوا قرابة عشرة آالف عبوة ناسفة في 

عموم المدينة.

ميدانياً أيضاً، أفاد المشرف على متطوعي 
الحشــد الشــعبي التركماني يلمان النجار 
بمقتــل اثنين مــن المتطوعيــن  وإصابة 
خمســة آخرين خــالل المعــارك الدائرة 
لتحرير قرية بشــير التركمانية من سيطرة 
التنظيــم. وقــال النجــار فــي تصريح إن 
«عمليــات تطهير بقرية بشــير مســتمرة 
القرية».  وقواتنــا أصبحت فــي مقدمــة 
وأضــاف: «ســنطهرها بشــكل مؤكد لكن 
الناســفة والدور  علينا معالجــة العبوات 
المفخخة قبل اقتحامها». ومن جهة أخرى، 
اعلن قائد في البيشــمركة عن تطهير عدد 
مــن القرى جنوبــي كركوك. وقــال قائد 
محور مخمور جنوبي كركوك وستا رسول 
في تصريح إن «البيشــمركة طهرت عددا 
من القرى من سيطرة تنظيم داعش، وهي 
قرى تمتد على طــول الطريق بين ناحية 

تازه باتجاه ناحية الرشاد جنوب كركوك».

البيشــمركة  وبالتــوازي، كشــفت قوات 

الكرديــة شــغل مواقــع قــوات الحشــد 
الشــعبي فــي كل مــن مدينتــي جلوالء 
والســعدية بعــد أن ســحبت الحكومــة 
العراقية قواتها الى مناطق تكريت. وقال 

عضو قيادة البيشــمركة فــي ديالى اللواء 
إسماعيل ســرحان في تصريح إن «قوات 
أقامت ســيطرات في منطقة  البيشمركة 
كوباشــي، وإنها سوف ال تســمح لقوات 

الحشد الشعبي بالدخول الى جلوالء».

كذلك، ذكرت مصادر في الجيش العراقي 

أن قــوات مــن الجيش تمكنــت من صد 
هجــوم للتنظيم عند الحدود اإلدارية مع 
عامريــة الفلوجة وتمكنت مــن قتل 20 

من عناصره. 
وأوضحت أن «عناصــر داعش حاولوا 
انطالقــا مــن منطقــة عامرية  الهجــوم 
التابعة لمحافظــة األنبار على  الفلوجــة 
قوات الجيش العراقي في محافظة الحلة. 
وتصــدت القــوات لعناصــر التنظيم، ما 
أسفر عن قتل 20 داعشيا وفرار اآلخرين 
وتدميــر عدد مــن العربات العســكرية 
التابعــة للتنظيم فيما أصيــب أربعة من 
قــوات الجيــش العراقي بجــروح بينهم 

ضابط برتبة مالزم أول».

ســجلت مدينة الموصل العراقية ارتفاعا 
فــي أعــداد األطفــال الذيــن يتطوعون 
لالنخــراط في صفــوف تنظيــم داعش. 
ويفرض عناصر التنظيم منذ سيطرته على 
المدينــة في العاشــر من يونيــو الماضي 
تطــوع أطفال ومراهقــي الموصل، حيث 
تغســل أدمغتهم بمــا يتماشــى ومبادئ 
التنظيــم وأفــكاره الســتقطاب اكبر فئة 

منهم، مســتغلين ســوء األوضاع المادية 
لألطفال. 

ويقــول الحاج أيــوب عبدالله حمد، 60 
عامــا، إن «نجلــه األكبر غســان وهو بعمر 
18 عامــاً كان مــن اشــد معارضــي داعش 
أخبــره بأنه ينوي الهجرة الى تركيا والعمل 

واالستقرار هناك». 
ويضيف ان «التنظــيــم دهـم المنزل 
ذات يــوم وأبلغني أنــــه قتل في معركة 
ســد الموصل، وعند ذلك أيقنت ان ابني 

غســان أخفى علــي انخراطه في صفوف 
داعــش وخدعنــي بأنــه يعمل فــي احد 
الفنادق في تركيــا بعد هروبه من قبضة 

التنظيم». 
وتقــول الحاجــة أم زكريــا ان ثالثــة 
مــن أحفادها بعمــر 14 و16 و18 راحوا 
ضحية التطوع اإلجباري من قبل التنظيم 
لشــباب وأطفال في مقتبل العمر، حيث 
فقدوا حياتهم نتيجــة خوفهم والضغوط 
التي يمارســها التنظيم الذي زجهم عنوة 

فــي مراكز التدريب ودفعهم الى ســاحة 
المعركة. 

وتــذرف أم زكريا دموعهــا على فراق 
أحفادها وهي تقول: «نستعين بالله على 
الظالم. فأحفــادي تطوعوا مجبرين ومن 
دون رغبــة وتحت تهديد التنظيم للطلبة 
في المدارس ولم يكن لهم خيار آخر غير 

قطع الرأس أو اليد أو التعذيب». 
ويقيــم «داعش» معســكرات تدريبية 
عديــدة لمتطوعيــن محليين مــن مدينة 

الموصل تمتد الدورة الى 21 يوماً يتلقى 
فيهــا المتدربون فنــون قتاليــة والتعلم 
على اســتخدام األســلحة المتنوعة. وتقع 
معســكرات التدريب في منطقة الغابات 
شــمال الموصل وبعشــيقة شرق المدينة 
وقضــاء تلعفر غرب الموصــل. وغالبا ما 
ينقــل التنظيــم هــذه المعســكرات من 
منطقة الى أخرى بســبب تجدد القصف 
عليهــا واســتهدافها مــن قبــل طائــرات 

التحالف الدولي.

لــم تخفت الضجــة التي أثارتهــا بعض الكتل 
السياســية والميليشــيات حــول االدعاء بأن 
طائرات التحالــف الدولي قامت بقصف مقر 
لتجمــع قوات الجيش والحشــد الشــعبي في 
الرمادي، على الرغم من نفي مجلس محافظة 
االنبار وتأكيدات شــهود العيــان بأن القصف 
جاء من تحت األرض وبعبوات ناســفة بلغت 
وشــهدت  كيلوغــرام.   600  –  500 كمياتهــا 
جلســة البرلمان العراقي أول من أمس قراءة 
تقرير عســكري أفــاد بوقوع بعــض األخطاء 
«الطفيفة» التي نجمت عن احداثيات اعطاها 
الجانب العراقي، اال ان ســرعة التحرك وتقدم 
قــوات عراقية لتحــل محل قــوات «داعش» 
ادت الــى وقوع بعض اإلصابات. وعلى الرغم 
مــن التأكيــدات بأن قــوات التحالف لم تكن 
لهــا األربعــاء الماضي ســوى عمليــة واحدة 
في االنبــار على موقع لـ «داعــش» يبعد 33 
كيلومترا عــن موقع انفجار الرمــادي، بقيت 
المسؤولة والالمسؤولة عن دعم  التصريحات 

التحالف الدولي لـ«داعش».

ومن جانبه، نفى رئيس مجلس محافظة األنبار 
صباح كرحوت قيام طائرات التحالف الدولي 
بقصــف مقر للجيش والحشــد الشــعبي في 

منطقــة الجزيرة شــمال الرمــادي، وقال إن 
«طيــران التحالف لم يقصف مقر الجيش في 
منطقة الجزيرة شــمال الرمــادي، وإن عناصر 
تنظيــم داعش هم مــن نفذوا تلــك العملية 
اإلرهابيــة، من خالل حفر نفــق وصلوا عبره 
إلى أســفل المقر، ومــن ثم قامــوا بتفجيره 
بـ300 عبوة ناســفة شديدة االنفجار». وطلب 
كرحوت من قائد عمليات األنبار اللواء الركن 
قاســم المحمدي بفتح تحقيق لكشف المزيد 

عن مالبسات الحادث.

الــى ذلك، كشــف مصــدر في قيادة شــرطة 

األنبــار تفاصيــل عن عملية تفجيــر «داعش» 
لنفق تحت موقع عســكري فــي منطقة ألبو 
ذياب شــمالي الرمادي، مشــيرا الى أن طول 
النفق 1500 متر، فيما كان الموقع المستهدف 
مركزاً اســتراتيجياً يشــكل عقبة أمام التنظيم 

في التقدم الى مناطق أخرى من الرمادي. 
ونقلــت تقارير اعالميــة قوله إّن «منزل 
رئيــس مجلس انقاذ االنبــار حميد الهايس، 
وهــو عبــارة عــن شــبه قلعــة، كان مقرا 
تســتخدمه القــوات األمنيــة والصحــوات 
للسيطرة على الطرق الرئيسية في المنطقة 
وصــد أي هجوم لعناصر داعش اإلرهابية»، 
مؤكداً أن «الموقع كان عقبة رئيســية أمام 
عصابات التنظيم اإلرهابي في تقدمهم الى 
مناطق أخــرى في الرمــادي». وأضاف أن 
«عناصــر داعــش تمكنوا مــن الوصول الى 
هــذا المقر من خالل حفر نفق طوله 1500 
متــر بمدة 30 يوماً»، مبيناً أن «النفق مزود 
بفتحــات هوائية وإنارة، الى ان تمكنوا من 
الوصول الى تحت البناية المقصودة بحسب 
وأوضح  لديهــم».  الموجودة  المخططــات 
المصدر أّنه «تم تفخيخ أســفل الموقع بما 
يقارب من 250 إلى 300 (جلكان) من مادة 
ســي فور واتي ان تي»، مؤكداً أن «التفجير 
اإلرهابي أســفر عن مقتل وإصابة اكثر من 
50 من القوات األمنية وعناصر الصحوة من 

بينهم ضباط».

حققــت القوات العراقيــة نجاحات كبيرة في 
أوســع عملية عسكرية تشــنها لطرد مقاتلي 
تنظيم داعش من أراض سيطر عليها قبل نحو 
تســعة شــهور في المحافظة. وتعــد العملية 
العســكرية التي انطلقت منذ عشرة أيام من 
أكثــر العمليات العســكرية إعداداً وتســليحاً 
واستهدفت مناطق واسعة  وتجهيزاً وتخطيطاً 
يســيطر عليهــا التنظيــم، وتمكنــت القوات 
العراقية المســنودة بما بات يعرف بـ«الحشد 
الشــعبي» نجاحات متالحقــة وطهرت آالف 
الكيلومتــرات مــن وجــود عناصــر التنظيم. 
واســتهدفت العمليات العسكرية في مرحلتها 
الحالية تطهيــر أكثر من ثمانية آالف كيلومتر 
مربع تمكنــت من تطهيرهــا جميعاً وبوقت 
قياســي ال يتجاوز عشــرة أيام بفضل التسليح 
والتجهيز والتخطيط الذي بنيت على أساســه 

خطة القوات العراقية. 

وبحســب العميــد يوســف أحمد من ســالح 
المدفعية في الجيش العراقي السابق ويحمل 
شــهادة أركان حــرب، فإن «العمليــة الحالية 
قد تــم التخطيط لهــا بعناية وأخــذت بنظر 
االعتبار مســتلزمات نجاحها كافة وعكســت 
الخطة رغبة القائمين على الشؤون العسكرية 

فــي العراق بتحقيق نصر مادي ومعنوي يعيد 
االعتبــار للمؤسســة العســكرية التي فقدت 
هيبتهــا بالكامــل بعــد ســيطرة داعش على 
محافظة نينــوى وأجزاء مــن محافظة صالح 
الديــن وديالى فضــًال عن محافظتــي االنبار 
وكركوك». وأضاف أحمد أن «التنظيم ســيطر 
علــى أكثر من 18 ألف كم مربع من مســاحة 
محافظة صالح الدين البالغة 25 ألف كم مربع 
لكن القــوات العراقية تمكنت من اســتعادة 
مــا يقــرب من 12 الــف كم مربــع منه ولم 
يتبق ســوى 6 آالف كــم مربع وهي المنطقة 
المحصــورة بيــن شــمال بيجي إلــى جنوب 
محافظة نينــوى والمتمثلة بقضاء الشــرقاط 

وبعض القرى التابعة له ولقضاء بيجي وصوًال 
إلــى قضاء الحضر في الغرب بمحافظة نينوى 
ومعظمهــا أراض صحراويــة ال وجود لتنظيم 
داعش فيهــا ويمكن بعدة وعــدد أقل إعادة 
الســيطرة عليها». وتضم المناطق المستهدفة 
في الهجــوم أراضي وعــرة وتضاريس جبلية 
وبحيرات وبساتين كثيفة ومدن وقرى مكتظة 
بالســكان فضــًال عــن عشــرات الكيلومترات 
المربعة من االحــراش النباتية التي تعد ملجأ 
مهماً لمعســكرات التنظيم ومخابئ لســالحه 
وعتاده وتجهيزاته. ولقيت القوات المشتركة 
اســتقباًال منقطــع النظير فــي المناطق التي 
طهرتهــا وخصوصــاً في مناطــق الناعمة وتل 
كصيبة التي تســكنها قبائل شــمر، وكذلك في 
ناحية العلم التي تقطنها عشــائر الجبور التي 
رفضت وجود «داعش» بصورة مطلقة وقاتلته 

منذ لحظة دخوله إلى محافظة صالح الدين.

وتشــير تقارير نشرتها وســائل إعالم عالمية 
إلــى تلقــي قوات «الحشــد الشــعبي» التي 
شاركت في المعركة ألسلحة حديثة وعجالت 
وتجهيــزات وعــدد واعتــدة مــن إيــران ال 
يمتلكها الجيش العراقــي حتى هذه اللحظة 
وهــي التي شــكلت المنعطف فــي التحول 
اإليجابــي نحو الهجــوم وتطهير األراضي من 

عناصر «داعش».
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منــذ انهيــار االتحــاد الســوفييتي مطلــع 
التسعينيات، لم يتحدث رئيس روسي بمثل 
هــذه اللهجــة المتحدية التــي يتحدث بها 
الرئيس فالديميــر بوتين تجاه الغرب الذي 
ظن لوقت ما أن انهيار االتحاد الســوفييتي 
كان نهاية العالم ثنائي القطبية، وأن العالم 
كله أصبح سوقاً للرأسمال الغربي. بعد أقل 
من عقدين على انهيار االتحاد الســوفييتي، 
تبّين أن حقبة بوريس يلتســين، أول رئيس 
لروســيا المنبثقــة من رحم االتحــاد الذي 
تفّكك، لم تكن سوى غيمة عابرة في سماء 
العالم. ربما لم يعر القــادة الغربيون كبير 
اهتمام لتصريح بوتين مطلع واليته األولى، 
عندما وصف انهيار االتحاد السوفييتي بأنه 
أكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين. 
ربمــا اعتبروا أن ذلك التصريح مجرد حنين 
عاطفــي لزمن مضــى وانقضــى، لكن كان 
عليهــم أن يتوّقفوا ولو قليــًال عند دالالت 
تعليــق صورة الزعيم الســوفييتي جوزيف 

ستالين في مكتبه في الكرملين. 
مــا يجري في هذه المرحلــة، في حقبة 
بوتين – مدفيديف، يقول بوضوح إن العالم 
ال يســتطيع أن يقف على ســاق واحدة، ال 
ســيما وأن روســيا كانت عمــوده الفقري، 
وكانت تمّثل نصيب األسد من قوة وتكوين 
االتحاد الســوفييتي الذي تفكك، وهذا ليس 
كالمــاً إنشائياً، بل هو معطى مادي ملموس 
مترجم بالقوة العســكرية والمساحة وعدد 
الســكان األكبر الــذي كانت روســيا تمّثله 
فــي قلب االتحاد. ومهمــا كثر الحديث عن 

تفســيرات لعودة روســيا من قبيــل القوة 
العســكرية والثــروة النفطيــة واإلمكانات 
الصناعية، لكن شــخصية بوتين، ابن الـ«كي 
جي بــي» كانت العنصر األبــرز في نهوض 
الدب الروســي، مع ضرورة عــدم التغافل 
عــن حقيقة أن مقّومــات الشخص ال يمكن 
أن تترجــم إلى قوة دولة ما لم تملك هذه 

الدولة مقّومات القوة ومؤّهالتها.

حتــى خــالل واليتــه األولى حين شــنت 

روســيا حرب القوقاز ضــد جورجيا دفاعاً 
عن أوســيتا الجنوبية وأبخازيا، كان بوتين 
محافظــاً على لغــة خطــاب معتدلة إزاء 
الواليات  الغربية وعلــى رأســها  الــدول 
المتحــدة، حيث كان يســتخدم تعبيرات 
من نــوع «أصدقائنا» و«شــركائنا». هذه 
اللغــة باتت معدومــة تقريباً اآلن. ينبغي 
التأمــل ملّياً فــي آخر تصريحــات بوتين 
المتحديــة والنارية التــي أدلى بها أخيراً، 
مع مالحظة أن تصريحات زعيم الكرملين 
تســير في منحنى متصاعــد اللهجة تجاه 

الغرب. بوتين قال إن باســتطاعة روســيا 
أن تــرد بطريقة مناســبة على كل ضغط 
خارجــي. بــل ذهب إلى أبعــد من ذلك، 
حين قال: «واهم كل مــن يفكر بإمكانية 
تحقيــق تفوق عســكري على روســيا أو 
ممارســة أي ضغــط عليها.. نحــن دائماً 
ســنجد رداً مناســباً لمغامــرات كهــذه». 
وأضــاف: «إن جنودنــا وضباطنــا أثبتــوا 
استعدادهم ألداء مهماتهم بحزم وتنسيق 
عال ومهنية وشــجاعة». وفي عودة للغة 
الحرب الباردة اعتبر الرئيس الروسي هذا 

التوجه ضماناً للتوازن العسكري العالمي، 
وهــو نفس الدافــع الذي كان ســائداً في 

العهد السوفييتي.

قبــل عقدين مــن اآلن لم يكــن ألحد أن 
يتوّقع من مسؤول روسي أن يقول إن قوة 
الصواريخ االســتراتيجية الروســية جاهزة 
لتنفيذ هجوم نووي استباقي خاطف، وإنها 
ســتعاقب أعداءها بضربات قوية ومؤثرة. 
صحيح أن رئيس القيادة المركزية الروسية 

حّمــل تهديداته على منصة «االســتباقية» 
والدفاعيــة، لكنــه تضّمن عــودة متكاملة 
األركان للغة الساخنة أيام الحرب الباردة، 
وإال مــا معنــى قــول هــذا الجنــرال إن 
القوات النووية االستراتيجية الروسية يتم 
تجديدهــا بصورة مســتمرة، وإنه بحلول 
2020 سيتم تجديد %98 من تلك القوات، 
مشيراً إلى أن ســتة آالف شخص يقومون 

بهذا العمل على مدار الساعة.
دائمــاً كانت هناك هّوة بيــن الرغبات 
والواقع، وبين اشتهاء السفن والرياح، لكن 
الواقع نفســه بارع في تكذيب التوّقعات 
غيــر الواقعية، ذلك أن األحــداث تحّركها 
موازين القوى وليست الرغبات. ولوال هذا 
اإلدراك الغربي لعودة روســيا نداً وصانعاً 
المتشّكلــة جيوسياســياً، والعباً  للوقائــع 
اإلقليميــة، ومعّطًال  الملفــات  فاعًال فــي 
لكثير مــن األهداف الغربيــة، لما هربت 
قنــاة تلفزيونية ألمانية مــن الحديث عن 
هــذا الواقع، للتركيز على ما هو شــخصي 
ومفتعل، كزعمها أن بوتين أجرى «عملية 
شــد وجه»، ولما انشغلت وســائل إعالم 
الغرب بصحة الرئيس الروســي كّلما تأخر 

ظهوره أمام وسائل اإلعالم ثالثة أيام.

بعيداً عن وجهة النظر الشعبوية القائلة بأن 
الخالفات بين الواليات المتحدة وإســرائيل 
حيال االتفاق النووي اإليراني وملفات أخرى 
ليســت أكثر من تضليٍل سياســي وأالعيب 
مكشوفة، فإن الهــزة الحالية بين الحليفين 
االستراتيجيين تبدو غير مسبوقة ألنها تشي 
بما قد يعتبر ممهدات انقالٍب أميركي تجاه 
المســّلمات، علــى اعتبار أنــه قلما حدث 
خالف علني على هذا المستوى وهذا القدر 
من األلفاظ بين تل أبيب وواشــنطن. يحلو 
للبعض تذكــر حادثة تجميــد إدارة جورج 
بوش األب قروض تمويل هجرة اليهود إلى 
إســرائيل إبان والية رئيس الوزراء إســحق 
شــامير رداً على رفض األخيــر تجميد بناء 
المستوطنات تسهيًال لمؤتمر مدريد للسالم، 
للنســج على الخالف بيــن بنيامين نتانياهو 
وبــاراك أوباما. صحيح أن نتانياهو شــخص 
غير محبوب كثيراً في واشنطن، خاصًة لدى 
أوساط الحزب الديمقراطي، إال أن القضية 
من دون شك ليست شخصية; فالحديث هنا 
ليس عن عالقة بيــن رئيس كوريا الشمالية 
كيم جونــغ أون وزعيم قريــة في منغوليا 

المجاورة.

ثمــة من يقول إن إســرائيل لــم تعد بهذه 

األهمية بالنســبة إلى واشــنطن. وآخرون 
يعتبرون أن اإلدارة األميركية الحالية تريد 
إيصال رســالة إلــى العديديــن أن بإمكان 
البيت األبيض استبدال حلفائه من دون أن 

يرف لسيده جفن. ولكن آراء موازية تتهم 
أوباما بتبني أجندة يســارية ال تؤمن بقيم 
الواليات المتحدة، وبأنه يفضل إسناد دور 
شــرطي المنطقة إلى إيران ليس ألســباب 

سياســية فحسب بل عقائدية كذلك، خاصًة 
أن أوبامــا قالهــا صراحــًة فــي تصريحاته 
العلنيــة غير مرة ولــم يخف رغبته في أن 
تصبح طهران قوة مساوية لحلفاء تقليديين 

فــي المنطقة. ليس الهــدف بطبيعة الحال 
رثاء وضع إســرائيل اإلقليمــي والدولي أو 
عالقاتهــا مع البيــت األبيض; لكــن حينما 
يصل بلل سياسات اإلدارة األميركية الحالية 
إلــى ذقن نتانياهو، فإن ذلك يعني أن وراء 
أكمــة أوباما مــا وراءها. ففــي وقٍت كان 
منشغــًال بالرد علــى خطــاب نتانياهو في 
الكونغرس، زار سفيره في بغداد ستيوارت 
جونز مرقد اإلمام علي في النجف في أول 
خطوة من نوعها لمســؤول أميركي تحمل 
دالالت سياســية وإيديولوجية عدة. وكان 
الفتاً حرص جونز على تأكيد «التشابه» بين 
بالده والعراق فــي «تقاليد التنوع العرقي 
والدينــي» (ولربمــا قصد إيــران في نفس 
الســياق)، رغم أن العراق لم يكن في يوٍم 

من األيام مثاًال يحتذى في هذا المجال ال ما 
قبل 2003 وال بعد، ومعه إيران بكل تأكيد. 

أغلب الظن أن الرئيس األميركي ماٍض  في 
سياســته القائمة على دفن تقاليد السياسة 
األميركيــة واالنقالب عليهــا والتقرب من 
إيــران وفتح قنوات اتصال مع كوبا وكوريا 
الشماليــة، وقبلهما ميانمــار. يؤمن أوباما 
جداً بالفكــرة القائلة إن التعــاون، وحتى 
التحالــف، مــع الــدول الراعيــة لإلرهاب 
المنظم أفضل بكثير من الدول التي تنبثق 
من مجتمعاتها ظواهر إرهابية غير منضبطة 
وغير مدعومة رسمياً، أي ال تأثير لسلطاتها 
على توجيــه تلك الظواهــر. وعليه، يبقى 
أمام الرئيس األميركي 20 شهراً الستكمال 
انقالبه الهــادئ المتلخص في الهرولة نحو 
األعــداء والبرود تجــاه األصدقاء والحلفاء 
بحيث يتســلم خلفه (وســيكون جمهورياً 
في األغلب) تركة ثقيلة ال يستطيع الفكاك 
منها ستكبله وتشغله في العامين األوليين 
مــن حكمــه، اللهــم إال إذا وقــع حــدث 
جلــل يمــس المصالح األميركيــة أو أخطأ 
اإليرانيون بســذاجة في مكاٍن ما، وهو أمر 
مســتبعد، بالنظر إلى الباطنية السياســية 
المحبوكة التي تطبع مواقفهم، والتي على 
ما يظهــر َنَهَل منها أوباما الشيء الكثير أو 

نشأ عليها بسبب خلفيته. 
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بدا من تطّورات األســبوعين الماضيين في 
المشهد السياسي األميركي الذي طغى عليه 
اســتقطاب غير مســبوق بين الجمهوريين 
أوبامــا (وإْن كان  بــاراك  الرئيــس  وإدارة 
ميدانه الملف النــووي اإليراني)، أّن طلب 
التفويض باســتخدام القوة العســكرية ضد 
تنظيــم داعش الذي تقّدم به الرئيس أوباما 
قبل شهر إلى الكونغرس قد يصطدم بحائط 

المعارضة. 
معارضــة الجمهوريين كانــت متوّقعة لكن 
المعارضــة داخــل المعســكر الديمقراطي 
الــذي ينتمي إليــه أوباما كانــت مفاجئة، 
وبالتالــي فــإّن التفويض المنتظــر بات في 

مهــب الريح، ما ســيؤّثر فــي الحرب على 
التنظيــم المتطرف التي بدأت قبل ســبعة 

شهور (في أغسطس الماضي).
الحــرب قائمة بالفعل والتفويض المعروض 
على مشّرعي الكونغرس هدفه سد الثغرات 
بعد تزايد النقد، لما يرى بعض السياســيين 
األميركييــن أّنــه تجــاوز مــن قبــل أوباما 

لسلطاته الدستورية.
زعمــاء فــي الكونغــرس عقدوا جلســات 
استماع عدة خالل األيام الماضية للتصويت 
علــى الخطة التي تقترح إطــاراً زمنياً مدته 
ثالث ســنوات مع إلغاء التفويــض الصادر 
العــام 2002 للرئيــس جورج بــوش الذي 

اســتخدم في حــرب العــراق.. لكن الخطة 
الجديــدة قوبلت برفض شــديد، ولم ُتجِد 
جلســات االســتماع من قبل وزيري الدفاع 
القديم تشاك هاغل والجديد آشــتون كارتر 
ووزيــر الخارجيــة جــون كيري فــي إقناع 

المعترضين.
مقترح التفويض ال يرسم «قيوداً» جغرافية 
لمحاربــة التنظيم المتشدد الذي ينشط في 
العراق وسوريا وبدأ يتمّدد في دول أخرى، 
وبدا مما تســّرب أّنه يطلــب نقل المعركة 
التي تقتصر حتى اآلن على الضربات الجوية 
إلــى األرض عبر نشر قوات برية وتوســيع 

العمليات االستخباراتية.

التساؤالت التي يطرحها مشّرعو الكونغرس 
النــواب والشيوخ تتصــارع مع  بغرفتيــه: 
مخــاوف من أن يؤدي ضعــف الحملة ضد 
«داعش» إلى تمــّدد هذا التنظيم اإلرهابي 
بمــا قد ُيهّدد األراضي األميركية مســتقبًال، 
أن  األميركيــة  اإلدارة  تأكيــد  فضــًال عــن 
التفويــض ال يعني نشر قوات لمدة طويلة، 
ال سيما أّن التفويض محدد بصالحية مداها 

ثالث سنوات.
التفويــض،  تقديــم  علــى  يومــاً   31 مــّر 
كانــت حافلــة بمواجهة غير مســبوقة بين 
الجمهورييــن واإلدارة، بدأت بدعوة رئيس 
الوزراء اإلســرائيلي بنياميــن نتانياهو إلى 

الكونغرس رغــم أنف الرئيس، ثم رســالة 
الـــ47 مــن أعضــاء مجلس الشيــــوخ إلى 
القيــادة اإليرانية يحذرونها فيهــا مــن أّن 
توقيع أي تســوية نووية مع الرئيس الحالي 
لن تدوم أكثر 20 شــهراً، وأّنهــا ستسقــط 
مــــع قــدوم الرئيــس الجديــــد، والــذي 
يؤمنــون بأّنه ســيكــون جمهوريــاً. ويبدو 
أّن طلــب التفويض ســيبقى «رهين» الشد 
والجذب بين الرئاسة والكونغرس ألسابيع، 
ورّبما شــهوراً، قبل أن يطرح للتصويت في 
مجلســي الشيــوخ والنــواب، إْن وصل إلى 
هذه النقطة، وهو ما يبقى محل شك. أمام 
هذا االســتحقاق تبدو إدارة الرئيس أوباما 

فــي مواحهــة معضلــة، إن لم يكــن هناك 
تســوية ما يبدو في ســاحتها ظــل للملف 
النووي اإليراني. وفي خضم هذه المعمعة 
السياسية يمكن التقاط ذلك التصريح الذي 
ألقــى به قائد الجيوش األميركية ديمبســي 
الذي أطلق من بغــداد تحذيرا من خطورة 
الــدور اإليراني فــي الحــرب الدائرة على 
"داعــش" بعد أيــام فقط من إشــادة بهذا 
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شهدت مدينة فيرغسون في والية ميزوري 
األميركيــة توتراً أمنياً بعد إطالق النار على 
شرطيين اثنين خالل تظاهرة ضد ممارسات 
األجهــزة األمنية العنصريــة، وهي المدينة 
التي تحولت إلى مسرح لالحتجاجات خالل 

األشهر الماضية.
وتواصل السلطات جهودها الرامية إللقاء 
القبــض علــى مطلق أو مطلقــي النار على 
الشرطيين وداهمت كوخا يبعد أربعة احياء 
عن مركز شرطة فيرغسون ومقر المحكمة، 

حيث تظاهر العشرات.
وأوقف ثالثة أشخاص للتحقيق من دون 

ان يتم اعتقالهم، بحســب ما نقلت وسائل 
أعالم مقاطعة ســانت لويــس، كما عرضت 
مكافــأة قدرها عشــرة آالف دوالر مقابل 

معلومات عن مطلق النار.
وأدان الرئيــس األميركــي بــاراك اوباما 
ووزيــر العــدل اريــك هولــدر «الكمين» 
الذي من شــأنه اإلطاحة بجهود التهدئة في 

المدينة ذات الغالبية من أصول افريقية.
وفــي مقابلــة تلفزيونية، قــال اوباما إن 
إطالق النــار «غير مبرر ويصرف النظر عن 
المتظاهرين السلميين الذين كانوا يحتجون 
على سوء معاملة الشرطة». وتابع: «ما علينا 
أن نقوم به هو ضمان أن يتمكن األشــخاص 
المتشــابهون والجيدون مــن الطرفين  من 
األجهزة األمنية الذين يمارسون عمًال صعباً 
جداً واألشــخاص الذيــن ال يريدون أن يتم 
توقيفهم أو إزعاجهم فقط بســبب عرقهم 

على العمل معاً إليجاد الحلول».
وتظاهــر حوالي مئة شــاب مجدداً أمام 
مركز شــرطة فيرغسون وعمدوا الى اغالق 
الطريق بين الحين واآلخر. وكانوا يخضعون 

لرقابة بين 20 و30 شرطياً.

أبطلــت المحكمة الدســتورية فــي ألمانيا 
وهي أعلــى محكمة أمس قراراً ســابقاً لها 
يمنع ارتداء المعلمات المسلمات الحجاب 
بشرط أال تتسبب هذه الخطوة في تعطيل 

العملية التعليمية في المدارس.
وصدر قرار المحكمة في مدينة كارلسروهه 
فــي قضية رفعتهــا معلمة مســلمة منعت 
من ممارســة مهنة التعليم بســبب ارتدائها 
الحجــاب وجــاء فــي حيثيــات الحكم أن 
الرمــوز الدينيــة يمكن منعهــا فقط عندما 
تمثل «خطراً ملموســاً، وليــس نظرياً فقط، 
يتسبب في تعطيل المدارس». وقال فولكر 
بيك وهو نائــب برلماني من حزب الخضر 

المعارض: «هذا يوم طيب للحرية الدينية».
واعتبــر بيك أن غطاء الــرأس الذي يرتديه 
الرجــال والنســاء الملتزمــون دينيــاً مــن 
المسلمين والمســيحيين واليهود ال يشكل 
خطراً على المجتمع األلماني بقدر ما يشكله 
«أعــداء التنوع» مثــل الحــركات اليمينية 
المتطرفــة والنازييــن الجــدد والســلفيين 

المسلمين المتشددين.
غير أن نقابة المعلمين األلمانية اعتبرت أن 
الحكم «سيثير المشاكل»، معللة موقفها بأن 
قــرار المحكمة «يقوض مبدأ الحياد الديني 
والسياســي في المدارس ومقــار الخدمات 
برلين- رويترز العامة». 

أن  األميركيــة  الخارجيــة  أعلنــت 
وكوبييــن  أميركييــن  دبلوماســيين 
ســيلتقون مجدداً بعد غد   في هافانا 
في إطــار جولة ثالثة مــن محادثات 
التقارب بين البلدين والذي أعلن في 

ديسمبر الماضي.
الخارجية  وزير  مســاعدة  وســتلتقي 
لشــؤون أميركيــا الالتينيــة روبرتــا 
جاكوبســون مجــدداً فــي العاصمــة 
الكوبيــة هافانــا المديــرة المكلفــة 
الواليــات المتحــدة فــي الخارجيــة 

الكوبية جوزيفينا فيدال.
وقالت الخارجيــة األميركية في بيان 

إن هذه المفاوضات تهدف إلى إحياء 
العالقات الدبلوماســية بيــن البلدين 
وخصوصــاً عبر إعادة فتح ســفارتين. 

واشنطن - أ.ف.ب

أوقفت الشرطة التركية ثالثة أشخاص بتهمة 
إهانــة الرئيس رجب طيــب أردوغان عبر 
موقع «تويتر»، في وقت يشــكو الناشطون 
الحقوقيــون من القيود علــى حرية التعبير 
فــي هذا البلد. وقالت وكالة أنباء األناضول 
الحكوميــة إن الثالثة، وهم امرأتان ورجل، 
أوقفوا في أماكن ســكنهم وسيحالون خالل 
األيــام المقبلة على محكمــة. وذكر اإلعالم 
التركي أن اثنين منهم أوقفا في إســطنبول 
والثالث فــي فتحية (جنــوب غرب). وفي 
قضية أخــرى، ذكرت صحيفة «حرييت» أن 
طالباً من قيصري (وسط) حكم عليه لوصفه 
الرئيــس التركــي بانــه «ديكتاتــور» خالل 

تظاهرة العــام 2013، أوقــف فيما كان ال 
يزال حراً حتى اآلن. ونقل الشاب إلى سجن 
قيصري حيث ســيمضي عقوبة بالسجن 14 
شــهراً. ومنــذ انتخاب أردوغان رئيســاً في 
أغسطس الماضي ، ازدادت المالحقات في 
تركيــا بتهمــة «إهانة» أردوغــان وطاولت 
فنانين وصحافيين وأفراداً عاديين. وأحصت 
نيابــة إســطنبول مالحقة 84 شــخصاً على 
األقل في ســتة أشــهر. وطالبت المعارضة 
التركيــة بإلغــاء المــادة 299 مــن قانــون 
العقوبات التركي التي تنص على معاقبة أي 
شخص «يمس بصورة الرئيس»، معتبرة أنها 
أنقرة - الوكاالت  تنافي حرية التعبير. 
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تبحث قــوى «1+5» إنهاء العقوبات األممية 
على إيــران إذا تم التوصل إلى اتفاق نووي، 
وذلك قبيل جولة مفاوضات بشــأن البرنامج 

النووي غداً األحد.
وتدخــل المفاوضات النوويــة بين إيران 
والقوى الكبرى غداً مرحلة حساسة إذ يلتقي 
وزير الخارجيــة األميركي جون كيري نظيره 
اإليرانــي محمــد جواد ظريف في سويســرا 
مع اقتــراب انتهاء المهلة للتوصل إلى اتفاق 
سياســي في 31 مارس تزامناً مع قيام خالف 
سياســي حاد في واشــنطن. ويتوجــه وزير 
الخارجيــة اإليرانــي االثنين من لــوزان إلى 
بروكســل للقاء نظرائه الفرنسي والبريطاني 
واأللمانــي قبــل العودة إلى سويســرا. ومن 
شــأن اتفاق نووي أن يتضمن موافقة طهران 
على تقليص نشــاطها مــا يضمن نظرياً إطالة 
إلــى حوالي عام واحد الفتــرة التي تحتاجها 
لتجميــع المــواد االنشــطارية الكافية لصنع 
قنبلة. ويقــول دبلوماســيون أن المحادثات 
شــهدت تقدمــاً في بعــض المجــاالت، من 

بينهــا تعديــالت على مفاعــل «آراك» الذي 
من الممكن أن ينتــج البلوتونيوم الضروري 
لتصنيــع القنبلة فور تشــغيله. ولكن القضية 
األساســية موضع الجدل حول قدرات إيران 
المســتقبلية في تخصيب اليورانيوم لم تحل 
حتى اآلن. ومن بين المواضيع الشــائكة التي 
يواجههــا المفاوضون ســرعة الخطوات التي 
من شــأنها تجميــد العقوبات علــى طهران 
ثــم رفعها، فضًال عــن مدة االتفــاق موضع 
النقاش. وتعتقد فرنسا أن فترة عشرة أعوام 

المقترحة ليست كافية.

وبالتوازي، بدأت قوى «1+5» محادثات بشأن 
قــرار لمجلس األمن الدولــي لرفع عقوبات 
األمــم المتحدة عــن إيران إذا تــم التوصل 
إلى اتفاق نووي مع طهران وهي خطوة قد 
تجعل من األصعب على الكونغرس األميركي 
إلغــاء أي اتفاق. ويحظر على إيران بموجب 
نحــو ثماني قــرارات لألمم المتحــدة منها 
اليورانيوم  بالعقوبات تخصيب  أربعة خاصة 
واألنشطة النووية الحساسة األخرى وتمنعها 

أيضاً من شراء وبيع التكنولوجيا النووية وأي 
الباليستية. وتفرض  بالصواريخ  شيء مرتبط 
األمم المتحدة أيضاً حظراً للســالح. ويقول 
مســؤولون دبلوماســيون غربيون إن صدور 
قرار من مجلس األمن بشأن أي اتفاق نووي 
مــع إيران قد يكون ملزماً قانوناً. وقد يؤدي 
ذلــك إلى تعقيد وربمــا إضعاف أي محاولة 
في المستقبل من الجمهوريين في واشنطن 
للتراجــع عن االتفــاق. وتتركــز المحادثات 
حتــى اآلن على عقوبــات منفصلة للواليات 
المتحــدة واالتحــاد األوروبــي على قطاعي 
الطاقة والمال في إيران وهي العقوبات التي 

ترغب طهران في رفعها. 
وتمثل العقوبات نقطة شائكة في المحادثات 
التي ستستأنف األســبوع المقبل في لوزان 
بسويســرا بين إيــران والقوى الســت. لكن 
فــي  المشــاركين  الغربييــن  المســؤولين 
المفاوضــات يقولون إنهم سيناقشــون أيضاً 
إدراج  عناصــر في مشــروع قــرار لمجلس 
األمــن للبــدء فــي تخفيف عقوبــات األمم 
النــووي  بالبرنامــج  المتعلقــة  المتحــدة 

والمفروضة منذ ديسمبر 2006.

احتجز جهــاز أمن الدولة فــي الكويت أمين 
عــام حــزب األمــة الكويتــي المــدرج على 
القائمة اإلماراتية للتنظيمات اإلرهابية حاكم 
المطيــري، ومن المقــرر إحالتــه للنيابة غداً 
لنشره تغريدات مســيئة لدول شقيقة.. فيما 
وجهــت المعارضة دعوة جديــدة إلى تجمع 
في ســاحة اإلرادة بعد غــٍد االثنين للمطالبة 
برحيــل الحكومــة وحــل البرلمــان. وذكرت 
مصــادر قانونيــة لـ:«البيــان» أن هناك قضية 
أمــن دولة أخــرى رهن التحقيق فــي النيابة 
الكويتيــة للمطيري على خلفية تغريدات ضد 
األنظمة الخليجية ادعى حينها اختراق حسابه. 
وفــي ســياق متصل، رفضــت النيابــة العامة 
إخالء سبيل شقيقين كويتيين لمشاركتهما مع 
تنظيم «داعــش» اإلرهابي، وتمويل اإلرهاب 
وجدد حبســهما 10 أيام. وبحسب ما جاء في 

تحقيقات النيابة فإن الشقيقين اللذين يقطنان 
منطقــة الجهراء بالكويــت يجمعان التبرعات 
والمســاعدات المالية في داخل الكويت ومن 
ثم يتوجهان إلى ســوريا وهناك نقطة الفراق، 
فالمتهم األول يتوجه بالتبرعات إلى «داعش» 
الذي تلقــى على يديه تدريبــات على كيفية 
صناعــة المتفجرات، أما المتهــم الثاني وهو 
الشقيق األصغر فكان يتوجه بتلك المساعدات 
إلــى جبهة النصــرة، وبدوره تلقــى التدريب 
على يديها، علــى جميع الفنون القتالية. على 
صعيد آخــر، وجهت المعارضــة في الكويت 
الدعــوة مجــدداً إلــى تجمع ثان حاشــد في 
ســاحة اإلرادة (المقابلــة لمجلس األمة) بعد 
غٍد للمطالبة برحيــل الحكومة وحل البرلمان 
ووقــف مالحقة أصحاب الــرأي في الكويت. 
وتأتي هذه الدعوة بعــد التجمع األول الذي 
أقامتــه المعارضــة االثنين الماضــي، والذي 
اكتفت خالله بالتجمع في ساحة اإلرادة دون 
السماح ألي من رموزها الحديث خالله، وجاء 
الحضــور في التجمــع األول مخيباً للمعارضة 
رغــم محاولتهــا تضخيمه، فرغــم أنها كانت 
تحشد لحضور مئة ألف كويتي خالله، لم يصل 

عدد المجتمعين خالله ألف واحد.

بــث التلفزيون الرســمي الروســي لقطات 
قــال إنها للرئيس الروســي فالديمير بوتين 
وهو يعمــل في مقر إقامته خارج العاصمة 
موســكو في أول ظهور له منذ اختفائه عن 
األنظار قبــل أيام، مما غذى شــائعات عن 

مرضه أو وجود صراع داخلي.
وظهــر بوتين فــي التقريــر التلفزيوني 
القصيــر فــي مقــر إقامتــه فــي منطقــة 
نوفــو أوجاريوفــو، حيث عقــد الكثير من 

االجتماعات وهو يجلس وراء مكتبه مواجهاً 
رئيــس المحكمة العليا ياشــيالف ليبيديف 
ويبحث معه خطط إصالح النظام القضائي.

ولــم يبد بوتين في مظهــره مختلفاً عن 
المعتاد وكان يومئ برأسه موافقا ومبتسما 
على كالم ليبيديف، كما أمكن سماعه وهو 

يتحدث بضع كلمات عن القضاء.
وألغيــت زيارة لبوتين إلى كازاخســتان 
هذا األســبوع من دون إعطــاء أي توضيح 
رســمي، فضًال عن اجتماع آخر في موسكو 
مع وفــد مــن منطقــة أوســيتيا الجنوبية 

االنفصالية في جورجيا. وكان الناطق باسم 
الكرملين ديمتري بيســكوف أكد في وقت 
ســابق الخميس أن بوتين (62 عاماً) بصحة 
جيدة ويعمل كالمعتاد. وسخر الناطق باسم 
بوتين، دميتري بيســكوف، من الشــائعات 
ووصفهــا بأنها عالمة علــى «حمى الربيع» 
وقــال إن بوتيــن يعمــل بكد ليــس أكثر. 
وقال بيســكوف إن «بوتين ســوف يشاهد 
فيلمــا وثائقيا عن عودة القرم إلى روســيا 
عندما يبثه التلفزيون الرســمي مســاء يوم 

غد األحد». 

أطلقت كوريا الشــمالية سبعة صواريخ أرض 
- جو في البحر قبالة ســواحلها الشــرقية في 
عملية اشــرف عليها الزعيم الكوري الشمالي 
كيــم جونغ اون. وقــال ناطق باســم وزارة 
الدفاع الكورية الجنوبية إن كيم كان موجوداً 
عندمــا أطلقــت الصواريخ فــي موقع قرب 
مدينة سوندوك في شــرق البالد. واعتبر أن 
إطالق الصواريخ هو «عرض قوة جديد يقوم 
به الشــمال مقابــل المنــاورات».  ويتزامن 

إطــالق الصواريــخ مع تصاعــد التوتر نتيجة 
المناورات العسكرية المشتركة بين الواليات 
المتحدة وكوريــا الجنوبية، والتي تنظر إليها 
بيونغيانغ علــى انها تدريبات على االجتياح. 
واختتمت الواليات المتحدة وكوريا الجنوبية 
قســماً مــن مناوراتهما المشــتركة بدأ في 2 
المشــتركة  المنــاورات  وتتضمــن  مــارس. 
شــقاً آخــر أضخم يســتمر حتــى 24 أبريل. 
والمنــاورات التي أطلق عليها اســم «العزم 
الرئيســي» تأتي بمشــاركة حوالى 10 آالف 
جندي كــوري جنوبي و8600 جندي أميركي 

ولكنهــا بالدرجة األولى تدريبــات افتراضية 
تجــري عبــر الكمبيوتــر. وقال قائــد قيادة 
القــوات المشــتركية األميركيــة - الكوريــة 
الجنوبيــة الجنرال كورتيس ســكاباروتي ان 
هــذه التدريبــات كانــت «حاســمة لضمان 
الدفاع عن كوريا الجنوبية». ولكن المناورات 
المشــتركة تتضمن شقاً آخر يطلق عليه اسم 
«فرخ النسر» بدأ في نفس الوقت مع «العزم 
الرئيسي» لكنه أضخم ويستمر ثمانية أسابيع 
وتشــارك فيه قــوات برية وجويــة وبحرية 

وعشرات آالف الجنود من البلدين.



الوجه  نافذة الروح، واالهتمام به يبقى األســاس لكي يبدو كل شــيء عليه جميًال، من مكياج، 
أو تسريحة شعر أو غير ذلك، واألمر ال يختلف كثيراً بالنسبة للجسم الذي قد تتسبب الدهون 
المتراكمة في إخفاء تناسقه ومالمحه الحقيقية، وبالتالي يجعل السيدة غير قادرة على ارتداء 

كل ما ترغب فيه. ومن هنا وضع الطب العديد من الحلول.

أوجدنــا فكرة لنقل أســلوب الديكورات المنزلية إلى البيوت، بهدف كســر 
النمط التقليدي من الديكور الســائد، والــذي اعتدنا عليه في العالم العربي. 
هذا ما قاله أشــرف بدرية مؤســس ومدير «برودكشــن هاوس» وأوضح في 
حديثــه لـ«البيان» في هذا األســلوب نراعــي في مجموعتنــا الجديدة أدق 

التفاصيل وجماليتها.

يطوف الزائر لمعرض «مسيراً بالعواصف» مع الفنان العراقي صادق 
كويش الفراجي، في رحلة وجدانية عبر أعماله الفنية المراوحة بين 
التشــكيل والفيلــم المتحرك في غاليري «أيــام» بمجمع القوز في 
دبي. ويرتحل عبر مخيلــة الفنان وقاربه النهري الذي يعتبر عنصراً 

أساسياً في لوحاته ورسوماته بين مد وجزر للماضي والمستقبل.
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يتجاوز عدد طبقات سطح القمر تسع طبقات، 
حســب ما قال علمــاء كمــا إن تاريخه أكثر 
تعقيداً مما كان يعتقد من قبل، وهذه النتائج 
التــي تم التوصل إليها من خــالل رادار على 
متن المسبار الصيني «يوتو». ويشك العلماء 
في أن تعدد طبقات ســطح القمر يرجع إلى 
تدفق الحمم البركانيــة القديمة ما أدى إلى 
الفصل بين طبقاته التي تكونت بفعل عوامل 
تجويــة األحجــار والكتل الصخريــة. وكانت 

مركبة الفضاء الصينية «تشانغي 3» هبطت 
على ســطح القمــر حاملة المســبار «يوتو» 
في ديســمبر عام 2013 ثم أرسلت المجس 
«يوتو» ومعناه (أرنب حجر اليشب الكريم) 
في دراســة مســتقلة لموقع الهبوط. وبعد 
أن سار المسبار مسافة متعرجة بلغت 114 
متراً على ســطح القمــر توقف بجوار حفرة 
جديدة نسبياً إلى الجنوب الغربي من موقع 
كيب كنافيرال - رويترز الهبوط. 

انطلق صــاروخ «أطلس 5» مــن فلوريدا، 
أول مــن أمس، حامًال أربعة أقمار صناعية 
والفضــاء  الطيــران  إدارة  تتبــع  علميــة، 
األميركية «ناســا»، بغرض رصد انفجارات 
الناجمة  المشــحونة  والجســيمات  الطاقة 
عن تداخل المجاالت المغناطيســية حول 
األرض. وانطلق الصاروخ، الذي يعادل في 
ارتفاعه بناية من 20 دوراً من محطة كيب 
كنافيرال للقوات الجوية األميركية. ويحمل 
الصــاروخ أربعة أقمار صناعية متماثلة من 
المقرر أن تحلق في تشــكيل هرمي حول 
األرض، وتــم بنجاح وضع هذه األقمار في 
مداراتهــا المبدئية، بعد أقل من ســاعتين 
من إطالقهــا. وزود كل من هــذه األقمار 
بـ25 جهازاً لالستشــعار لتسجل في أجزاء 
مــن الثانيــة الواحدة تفاصيــل ما يحدث، 
عندمــا تتقاطع ثم تفتــرق خطوط القوى 
المغناطيســية لكوكب األرض. وســيجري 
تجميع البيانات المســتقاة من المجســات 
األربعــة لتكويــن خرائــط ثالثيــة األبعاد 
القوى  العمليــة. وتقاطع خطــوط  لهــذه 
المغناطيســية، ثم التقائها ظاهرة شــائعة 
في الكون، لكن لم يتســن تفســيرها بعد 
كيب كنافيرال- رويترز بصورة وافية.   

من خالل أدلة مستقاة من حفريات ألسنان 
بشــرية عمرها 20 ألف عام اكتشــفت في 
ســريالنكا، قال علماء، إن البشر تكيفوا مع 
العيش في الغابــات المدارية المطيرة قبل 
آالف السنين مما كان يعتقد من قبل. وقال 
الباحثون إن ثمة جدال يثور بشــأن متى بدأ 
الجنس البشــري فــي العيش فــي الغابات 
المطيــرة للمــرة األولى فيمــا يقول بعض 
الخبراء إن اإلنســان األول الذي كان يتغذى 

على اصطياد الحيوانات وما يجمعه من
نبــات قبل تعلــم حرفة الزراعــة ربما كان 

يهاب أماكن المعيشة تلك.
وتضمنت دراسة نشرت نتائجها أمس األول 
في دورية «ســاينس» العلمية فحص أسنان 
26 شــخصا عثــر على حفرياتهــم في عدة 
مواقع أثرية مختلفة في ســريالنكا، وكانت 
جميع األســنان تقريباً، بما في ذلك أقدمها 
التــي ترجــع الى 20 ألف عام وتشــير إلى 
تناول اإلنســان األول غذاء ينشأ أساساً في 
واشنطن - رويترز الغابات المطيرة. 

ذكــرت إدارة الطيران والفضــاء األميركية 
«ناســا» أنه تم اكتشاف محيط تحت سطح 
أكبــر أقمار كوكــب المشــترى «جانيميد» 
يعتقد أنه يحتوي على مياه تزيد على مياه 
جميــع محيطات كوكب األرض. وقال جون 
جرونســفيلد، وهو مســؤول في ناســا إن 
«المحيــط العميق تحت القشــرة الجليدية 
لجانيميد يفتح المزيد من التكهنات المثيرة 
إلمكانية وجود حياة خارج كوكب األرض».

وتقــدر «ناســا» أن المحيــط مدفون تحت 
قشــرة من الثلــوج ســمكها 150 كيلومتراً، 
وهو أعمق عشر مرات من محيطات األرض. 
ويبعد جانيميد، وهو أكبر أقمار المجموعة 
الشمســية، نحــو 630 مليــون كيلومتر عن 
األرض. واكتشــف العلماء وجــود المحيط 
بعدما أشــاروا إلى ان المجال المغناطيسي 
للقمــر يتفاعل مــع المجال المغناطيســي 
واشنطن - د ب أ لكوكب المشترى. 

وقــال النفير كبير المشــرفين على هذه 
الدراســة التــي أوردتهــا دورية «نيتشــر» 
العلمية في مقابلة «البشــر ليســوا فئران أو 
كائنــات تجــارب أخرى وهو أمر ال نســعى 
إليــه، يجــب أن يتوقف البحــث». وقال إن 
الشــائعات التي تقول بــأن معمًال أو معامل 
باتت على وشــك إنتاج جنين بشــري معدل 
وراثيــاً ال تــزال تتــردد منذ شــهور. ويقول 
منتقدو هذه الدراســة إن هذه التجارب قد 

تســتغل في محاولة تعديل الصفات الوراثية 
لإلنســان وهي تقنيات وعلم يسمى تحسين 

النسل.

«تكنولوجي ريفيــو» ونقلها مؤلفو بحث 
دوريــة «نيتشــر»، نوعــاً مــا كأداة للبحث 
واإلحــالل لتعديل «دي إن إيــه» نزوًال الى 
الحــد األدنى من مكونات المــادة الوراثية. 
وقالــت دوريــة «تكنولوجــي ريفيــو» إنه 
يجــري التخطيــط إلجــراء تجــارب أو أنها 
تجري بالفعل باالســتعانة بهذه التقنية على 
البويضــات أو األجنــة لدى اإلنســان وذلك 
لتصحيــح تشــوهات جينية منهــا تلك التي 
تتسبب في مرض التليف الكيسي أو في أحد 

جينات سرطان الثدي.
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يطوف الزائر لمعرض «مســيراً بالعواصف» 
مــع الفنان العراقي صادق كويش الفراجي، 
فــي رحلــة وجدانية عبــر أعمالــه الفنية 
المراوحــة بين التشــكيل والفيلم المتحرك 
فــي غاليــري «أيــام» بمجمــع القــوز في 
دبــي. ويرتحل عبــر مخيلة الفنــان وقاربه 
النهــري الــذي يعتبر عنصــراً أساســياً في 
لوحاته ورســوماته بين مــد وجزر للماضي 
والمســتقبل، لُيبحــر بــه تارة نحــو حنين 
ذكريــات ماضي الفنان المغترب عن وطنه، 
وتــارة أخرى محلقاً بصحبة أحالم ابن اخيه 

علي وأمنياته باتجاه منفى عمه.
وما يستوقف في أعمال الفراجي قدرته 
علــى الجمع بين بســاطة األســلوب وبين 
عفويــة التفاعــل بيــن أعمالــه والمتلقي. 
ويضم معرضه الذي يستمر حتى نهاية شهر 
أبريــل لوحتين ضخمتين تشــغل كل منهما 
مســاحة جدار بأكمله ليتوسط أرض الصالة 
قارب نهري خشــبي مطلي بالســواد، يربط 
برمزيــة بيــن المتخيل على الجــدار وبين 
واقــع الكثيرين من الزوار الذين يعيشــون 
حالة اغتراب ســواء في الفكــر أو المكان.

وتتجلــى براعــة الفنان وقــوة تأثيره في 
هذه اللوحة المرســومة خلفيتها بشفافية 
الحبر الهندي وعناصرها بالفحم، من خالل 
اختــزال التفاصيل لصالح اإليحــاء بأجواء 
الحلم لسماء متأللئة بالنجوم وقلب رجله 
المنكفئ على  بالحيــاة والقــارب  النابض 

نفسه بدفته.

ويعيــش الزائر حالة مختلفة أمام اللوحة الثانية 
«ال تأخذ كل أحالمك في قارب واحد» بمساحة 
270 فــي 390 ســم، التــي تعيده إلــى الواقع 
الراهن برمزيتها، ليبدو للمتلقي أن رجل الفنان 
ُيحمل قاربه بهرم من الرؤوس وربما القتلى من 
ضحايا الحروب التي تشهدها العديد من البلدان 

العربية، والتي دفعت بالكثيرين إلى الهجرة.

وينتقــل الزائر فــي جولته إلى رســومات 
واسكتشات يوميات الفنان التي ينزلق من 
خاللها على ســاللم لعبة الثعبــان الخاصة 
باألطفــال إلــى عوالــم متحولــة متلونــة 
باألحالم بين الفنان الذي ينشد العودة إلى 
بلده حيــث يعيش ابن أخيــه علي، الفتى 
الذي يتمنــى أن أعجوبة تحملــه إلى بالد 

الغرب حيث يعيش عمه.
كما تعكس رســومات الفراجي ســعة مخيلته 
وثــراء مخزونــه مــن عوالــم الطفولــة التي 
جســدها بأقالم الفحم والرصاص والمطبوعة 
بصداهــا في الصفحة المقابلة لتجمع كل منها 
بيــن حالتيــن أو زمنين. وتقــوده رحلته بين 
الرســومات إلى قاعة فيلم «األنيمشــين» أو 
الرســوم المتحركة، ليســتغرق في أجواء من 

روائــع الموســيقى الســمعية والبصرية التي 
تحمله إلى عوالم الجمال، لينســى نفســه في 
حدائــق الخيال الموشــاة بالحــزن، النابع من 

تحوالت إنسانية المدينة 
والزمــن  والطبيعــة 
واألحــالم  والخيــال 
والفواجع  واالنكسارات 
بين ربيع وشــتاء، وليل 
ونهار وإعصار وانبعاث. 
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الكاتبــة منــال النقبي، برغم حداثــة تجربتها، 
اســتطاعت أن تتــرك بصمة واضحــة في فن 
القصة على مستوى الساحل الشرقي لإلمارات 
على األقــل، وهي ترى أن القصــة كفن أدبي 
تعــد وســيلة لتوصيل األفــكار، فمــن الواقع 
يتغــذى فكر الكاتب، فيوظــف ما يراه، فنحن 
نرســم في القصــة بالكلمات تفاصيــل نراها 
بعدســة مكبرة نحملها في صورة هواجس في 

ذاتنا وأحالمنا وخيباتنا.
تأتي هذه الرؤية عن قاصة واعدة في هذا 
الوطن المبدع، لتســليط الضوء على ما تعانيه 
القصة القصيرة من قلة شــعبيتها عند جمهور 
القــراء والنقــاد إذا قارناهــا بالرواية، وكذلك 

بالنسبة إلى كتابها. 

وذهــب البعــض إلــى أن من يكتــب القصة 
القصيرة اليوم، ربما يكتبها لنفسه.

ولكن منال النقبي ترد على ذلك بالقول: «ال 
أملــك معلومات كاملة حول األســباب الواقفة 
خلف قلة االحتفاء بالقصة القصيرة، وال أستطيع 
اإلجابة نيابة عن سواي، ولذا فسيقتصر حديثي 

فــي ما يخصنــي، فهاجســي وشــغفي القراءة 
والكتابة في األدب بشــكل عام». مشــيرة إلى 
أن القصــة القصيرة هي من أهم فنون الســرد 
وأكثرها دّقة وفنية وكثافة، إال أن هناك هيمنة 
من جانــب الرواية التي أصبحت موضة للقراء، 
الفتة النظر إلى أن معرفة السر في توجه الناس 
إلــى التصوير الفوتوغرافي، يمكن أن يكون قد 

جذب نظرة الناس.

مــن جانبها، أشــارت إيمان مبــارك (معلمة) 
إلــى أن القصة القصيــرة في اإلمــارات حية 
ال تمــوت، ومــا زالت تســير جنبــاً إلى جنب 
مع الشــعر والرواية، ولــم تتراجع في كتابتها 

ونشــرها وإصــدار المجموعــات عمــا كانت 
عليه، وكذلك نســبة قرائها، والدليل على ذلك 
مستوى مبيعاتها في معارض الكتاب التي تقام 
فــي عدد من إمارات الدولة، إال أنها أكدت أن 
االنصــراف عنها في المنطقــة ربما يعود إلى 
أســباب تتعلق بحراك المجتمــع المحلي من 
ناحية اإلعالم الثقافــي والضعف القرائي لدى 

األطفــال والطلبــة، إلى جانب قلة الجلســات 
النقدية والقراءات القصصية، وأيضاً قلة تنظيم 

المسابقات وورش العمل.

يقول المواطن جمال الزيودي، المختص بكتابة 
وإخراج األفــالم القصيرة: «إن القصة القصيرة 
تأتي ضمــن برنامجه في حب هوايــة الكتابة 
وقــراءة األدب واإلعــالم، فهــو ال يــزال لديه 
محاوالت قصصية في الخيــال العلمي تحديداً 
مــن أيام الدارســة. كمــا أنه يحــاول أن ينجز 
تجربتــه القصصيــة القصيرة التــي تتوازى مع 
هوايتــه في إنتاج أفالم قصيــرة في كتاب، إال 
أن ظروفــه الوظيفيــة واألســرية حالت دون 
إتمامــه»، مشــيراً إلــى أن المنتــج القصصي 
موجــود وفقاً لقراءته المتواضعة في الســاحة 
األدبية، إال أنه ال يوجد رصد للتجارب الجديدة 
في منطقة الساحل الشرقي خصوصاً، وإن كان 
االهتمام توجه بالقصة إلكترونياً، حيث نعيش 
عصر ازدهار وانتشار القصة القصيرة والقصيرة 
جــداً في زمــن الســرعة، وقد اتخذت شــكل 
«التغريدة» القصيــرة بكلمات قليلة، تأتي في 

مضمون قد يميل إلى الهزل والسخرية. 

 تســتضيف مدينة جميرا، الدورة التاســعة 
من معرض «آرت دبي»، والذي يقام تحت 
رعايــة صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خالل 
الفترة ما بين 18 و21  الجاري. ويشهد هذا 
الحدث عرض أكبر تشــكيلة فنية في العالم 
لفنانين من الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

وجنوب آسيا.
ويذكــر أن مدينــة جميــرا كانــت الفندق 
الشــريك الرسمي لمعرض «آرت دبي» منذ 
انطالقته في عام 2007، حيث تشــهد دورة 
المعرض هذا العام مشاركة 92 معرضاً من 

40 دولة. وســيتاح للجمهور مشاهدة عمل 
فنــي رائع للفنان يزن خليــل يوم الخميس 
الموافق 18 مارس من دون رســوم دخول، 
وذلــك خالل الفترة ما بين الســاعة الرابعة 

عصراً وحتى التاسعة والنصف مساًء.   
ويعتبــر «آرت دبي» أحد أبــرز المعارض 
الفنية الدولية في الشــرق األوسط وشمال 
آســيا، إذ يتيح الفرصة للجمهــور للتواصل 
والتفاعل مع أوســع تشــكيلة من األعمال 
الفنيــة ألكثــر من 500 فنان مــن اإلمارات 
والمنطقة والعالم.          دبي - البيان

الجميلــة  الفنــون  كليــة  أنشــطة  ضمــن 
والتصميم الســنوية، افتتــح ماجد الجروان 
نائب مدير الجامعة لشؤون العالقات العامة 
األســبوع الماضي، معرضــاً لألعمال الفنية، 
التي قدمهــا أعضاء هيئــة التدريس بقاعة 
عرض «الــرواق» بالكلية، وذلك بحضور د. 
عصام نصر عميــد الكلية باإلنابة، والدكتور 
أوســتن بنش نائب مدير جامعــة كارولينا 
الشمالية، ود.جوزيف كريستوفر عميد كلية 
االتصال والفنون الجميلة بها، ود.ليندا كين 
مديرة كلية االتصال، وعدد من أعضاء هيئة 

التدريس وطالب الكلية.
ضم المعرض مجموعة متنوعة من األعمال 

الفنيــة، كاللوحــات واألعمــال التشــكيلية 
والمشــغولة والجداريــات واألعمال الفنية 
الطباعية وتصميم األزياء، التي تنوعت فيها 
األفكار. شــارك في المعرض عدد كبير من 
التدريســية بالكلية، ومنهم  الهيئــة  أعضاء 
ماثيــو جيمــس، وكاثرينا أســالنيدو، وثائر 
هالل، وديانا ماكيورا، وناهد بابا، ويعقوب 
رافع، وتوم باجلي، وأسيل بغدادي، وأيمن 

فتحي، ومحمد إيزاني، وسارة أغا.
توزعــت أعمــال المعــرض علــى مدارس 
بالتجويــد  واتســمت  متنوعــة،   فنيــة 
واإلضافة.         الشارقة- البيان

افتتــح معالــي الشــيخ نهيــان بــن مبارك 
آل نهيــان وزيــر الثقافة والشــباب وتنمية 
المجتمع، فعاليــات القافلة الثقافية األولى 
لعــام 2015 والتــي تنظمها الــوزارة تحت 
شــعار «مجتمعنــا أمانة» في إمــارة رأس 
الخيمة بمشاركة أكثر من 135 جهة اتحادية 
ومحليــة خاصة لتقدم خدماتهــا وفعالياتها 
الثقافية والفنية والصحية واالجتماعية التي 

تزيد على 150 فعالية مختلفة.
ووجــه معاليه - خالل االفتتاح - بتمديد 
أيام القافلة الثقافية العشــرين في الجزيرة 
الحمــراء بإمــارة رأس الخيمــة والمناطق 
المحيطــة بها «الرفاعة وســبيت والظيت» 
ليوم ثالث، وذلك استجابة ألهالي المنطقة 
بعد أن طالبوا بتمديد فعاليات القافلة على 

أن تختتم فعالياتها اليوم السبت.
وقال إن مبادرة القوافل الثقافية تستلهم 
أهدافهــا مــن التأكيــد الدائم مــن صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان 
رئيــس الدولــة، حفظــه الله، علــى أهمية 
تعزيــز التالحم المجتمعــي والوطني على 
مختلف المســتويات، وهو ما تســعى إليه 
المبــادرة فــي كل قافلــة مــن ناحية عدد 
الفعاليــات المقدمة أو مســتوى األنشــطة 

وحجم اســتفادة أهالي المناطــق البعيدة 
بهــا كما يالحــظ في كل قافلــة تجديد في 
الفعاليــات وتحديث مما يلبــي احتياجات 
الجميع مــن الجانب الثقافــي والمجتمعي 

على حد سواء.

وأكــد أن القوافــل الثقافية تســتمر للعام 
الســادس اســتجابة لرغبة الجمهور وسوف 
المناطق  إلى مختلف  تســتكمل مســيرتها 

فــي الدولة خــالل العــام الجــاري، حيث 
تتضمــن العديد مــن الفعاليــات الجديدة 
باإلضافــة للتحديث في فعاليــات القافلة، 
والتي تضم األمســيات الشــعرية والثقافية 
وعقــد الجلســات الحواريــة بيــن القافلة 
وأبنــاء المنطقة وإقامــة الندوات التوعوية 
والثقافية لنخبة من المثقفين، باإلضافة إلى 
التوعية واإلرشــادات األسرية والمسابقات 
التراثية والحفــالت الغنائية وتوزيع الكتب 
وإقامة  المعرفيــة  واإلصــدارات  الثقافيــة 

المســابقات الثقافية وتوزيــع الهدايا على 
األطفال والمشاركين.

وأشــاد الشــيخ خالــد بن ســعود بن صقر 
القاسمي بالجهود التي يبذلها معالي الشيخ 
نهيــان بن مبــارك آل نهيان وزيــر الثقافة 
المجاالت  المجتمع، في  والشــباب وتنمية 
الثقافيــة والمجتمعية والتي كان من نتاجها 
التي  المبــادرات الطيبــة  العشــرات مــن 

اســتفادت منها فئات متعددة من المجتمع 
اإلماراتي، ال سيما المبادرات الوطنية ومن 
بينها مبادرة القوافل الثقافية.. مثمناً دورها 
الذي أصبح فرصــة حقيقية لتعزيز الترابط 
مــع جميــع فئــات المجتمع فــي مختلف 
مناطق الدولة، كما أنها فرصة لتقديم جميع 

الجهات الحكومية لخدمتها للجمهور.

واحتــوت القوافل الثقافية بمنطقة الجزيرة 

الحمــراء على خمس خيام بجانب مســرح 
كبيــر للفعاليات وشاشــات عــرض ضخمة 
لنقــل جميــع الفعاليات من داخــل الخيام 
للجمهــور فــي الخــارج، باإلضافــة لمركز 
تدريب بالتعاون مع إدارة التدريب الدولي 
في القيادة العامة لشرطة دبي، والتي تقدم 
عــددا من الدورات، حيث قدمت في اليوم 
األول دورة بعنــوان «المهــارات الحياتية» 
كما ضمت القافلة عددا كبيرا من الفعاليات 
منها فقرة اليولة لمركز رأس الخيمة لتأهيل 
المعاقين، وفقرة األلعاب الشــعبية لطالب 
مدرســة ســعيد بن زيد ومحاضرة بعنوان 
«أنماط الحياة اإليجابيــة» قدمها المحاضر 
عبداللــه محمود، ثم قدمــت بعد ذلك كل 
من هيئة الهالل األحمر وهيئة حماية البيئة 
والتنمية عدداً من المسابقات الثقافية، تلتها 
محاضــرة توعويــة قدمتها دائرة األشــغال 
والخدمات العامة بــرأس الخيمة، ثم فقرة 
فنيــة بعنوان علــم داري قدمتهــا طالبات 
مدرسة حصة بنت صقر للتعاليم األساسي، 
ثم قدمت بعد ذلك القيادة العامة لشــرطة 
تبعهــا  توعويــة  محاضــرة  الخيمــة  رأس 
محاضرة بعنوان «احترام كبار السن» قدمها 
هاشــم الوالي من وزارة الثقافة والشــباب 
وتنمية المجتمع، باإلضافة ألمســية شعرية 

وعدد كبير من المسابقات الثقافية.



كشفــت مقتطفات الســيرة الذاتية بعنوان 
«مــا أود قوله بعــد» للمســتشار األلماني 
األســبق هلموت شميت التي نشرتها مجلة 
«شــتيرن» األلمانيــة، أخيرا، عــن مفاجأة 
كبرى جسدتها الكلمات التالية: «كنت على 

عالقٍة بامرأٍة أخرى.».
وأفــادت صحيفة «ديلي ميــل» البريطانية، 
في تقرير نشرته أخيراً، بأن شــميت البالغ 
مــن العمر 96 عاماً، أقر في كتاب الســيرة 
الذاتية، الذي ال تزال تصدر مجلة «شتيرن» 
حلقات منه، أنــه كان يخون زوجته لوكي، 
التي توفيت قبل خمس سنوات، على امتداد 
68 عامــاً مــن فتــرة زواجهمــا. إال أنه لم 

يكشف عن هوية الحبيبة التي خان زوجته 
معها، كما لم يعلن كم دامت العالقة خارج 

إطار الزوجية.
وأقر شميت بفعلته بالقول: «حصل ذلك في 
أواخر الســتينيات، أو بداية السبعينيات.». 
وأضــاف إن زوجتــه قد اكتشفــت خيانتها 
له، وأدركت حســب قوله مدى «التقارب» 
الحاصــل مع الحبيبة األخــرى، فعرضت أن 
تنفصــل عنــه، «لكني قلت لهــا إن الفكرة 

خاطئة تماماً».
وفقــاً للمعلومــات التــي أوردتهــا مجلــة 
«شتيرن»، فإن المرأة التي كانت على عالقة 
بشميت، كانت رفيقة له في صفوف الحزب 

الديمقراطي االجتماعي، الذي كان يرأســه 
آنذاك. 

وارتبط شــميت، عقب وفاة زوجته، بعالقة 
مع روث لواه ســكرتيرته القديمة، البالغة 
من العمر 81 عاماً، وهما ال يزاالن معاً إلى 
اليوم. وقال شميت ذات مرة: « لقد أنقذت 

روث حياتي.».
تولــى شــميت منصــب مســتشار ألمانيــا 
الغربيــة، مــن العــام 1974 وحتــى العام 
1982، فتولى قيادة البالد أثناء فترة الحرب 
البــاردة، وخالل موجة اإلرهــاب الدموية، 
التــي ضربت البالد على يــد تنظيم الجيش 
األحمر. وحاز على وسام الصليب الحديدي 

لقــاء خدماته في الحــرب العالمية الثانية، 
الشرقيــة والغربية  الجبهتين  وعمله علــى 

أللمانيا. 
وكشف شــميت العام الماضي أنه دخن 38 
ألف ســيجارة منتول في منزله، مخافة أن 
يعلن االتحــاد األوروبي الحظر عليها. ومن 
المعروف أنه من األشــخاص الذين يســمح 
لهــم بالتدخين في األماكن التي يحظر فيها 
التدخين. وأشارت  مجلة «دير شبيغل» إلى 
أن شــميت الذي يستهلك 40 سيجارٍة يومياً 
قــد نجح فيما مضــى بأن يشعل ســجائره 
داخل استوديوهات التلفزيون، وفي قاعات 

مجلس النواب األلماني.

في خطــوة صاعقة للديمقراطيين، ووســط 
موجــٍة مــن التســاؤالت حــول الشفافيــة 
واألخالقيات، كشفت تســريبات أخيرة عن 
لجوء المرشحة الرئاســية المحتملة هيالري 
كلينتون إلى حســاب إلكترونــي خاص غير 
آمن، إلدارة أعمال الحكومة خالل السنوات 
األربع لها كوزيرة خارجية أميركا الســابقة، 
بشــكل منــاف للقوانيــن االتحاديــة. إال أن 
هيــالري قالت، فــي أول تعليــق علني لها 
عبــر تويتر: «أريــد للشعــب أن يطلع على 
رسائلي اإللكترونية، وقد طلبت من الوزارة 
الكشف عنها، فأجابوا إنها ستخضع للمراجعة 

استعداداً للنشر في أقرب وقت ممكن».
وأفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، 
في تقريــر نشر أخيراً، أن التقارير الصحافية 
التي فّصلت ترتيبات هيالري لتبادل الرسائل 
الرســمية عبر بريد إلكترونــي خاص يحمل 
اسم نطاق «كلينتون»، وسيرفر مشغل ذاتياً، 
قــد أطلقــت إنذارات عــدة حــول إمكانية  

حدوث قرصنة للرسائل الهامة، أو إتالفها.
ودعــا حاكم فلوريدا الجمهوري الســابق 
جيــب بوش، في تغريدة عبر تويتر، هيالري 
كلينتون إلى نشر الرســائل غير السرية على 
مبــدأ أهمية الشفافية، مشيراً إلى أنه يمكن 
لمــن يشاء االطــالع على رســائله الخاصة، 

وذكر الرابط الذي يتيح ذلك. 
ورد وزير الخارجية األميركي جون كيري 
علــى طلب هيــالري باإلعــالن أن «الوزارة 
ســتأخذ علــى عاتقهــا المهمــة بأســرع ما 
يمكــن، للتأكــد من أننــا نتعامل مــع الكّم 
الهائــل مــن الرســائل بطريقة مســؤولة». 
وقد أشــار مســؤولون إلــى أن هيالري قد 
كشفــت عما يزيد عن 55 ألــف صفحة من 
الرســائل. وحــذرت المتحدثة باســم وزارة 
الخارجيــة األميركيــة، ماري هــارف من أن 
عملية المراجعة «قد تستغرق بعض الوقت 

إلنجازها».
 وكان الناطــق اإلعالمــي للبيــت األبيض 
جوش إيرنســت قد نأى بالمكتب التنفيذي 
للرئيــس األميركي بــاراك أوباما عن الجدل 
القائــم، قائًال: «إنها مســؤولية قــادة وزارة 
الخارجيــة أن يحرصــوا علــى تقيد موظفي 

الوزارة بقانون الســجالت االتحادي، لكن إن 
كانت كلينتون قد كشفت عن جميع رسائلها 
الخاصة من حسابها الشخصي، فسيكون ذلك 

متماشياً مع متطلبات القانون».
المرشــحة  فلورينــا،  كارلــي  ووجهــت 
الديمقراطية المنافسة المحتملة، نقداً قاسياً 
لهيــالري، حين قالــت عبر صحيفــة «ديلي 
ميــل»: «تثيــر األحداث األخيرة تســاؤالت 
جدية حول تحديد هيالري كلينتون لمفهوم 
القيادة. فهل تعتقد أنها تعني التصرف خارج 
إطــار القانون؟ وهل تظن أنه يمكن للقيادة 

أن تتوفر بغياب الشفافية؟».
الســفير األميركي  بولتون،  وأشــار جون 

الســابق لألمــم المتحدة، إلى أن الحســاب 
الشخصي لهيالري قد شكل خطراً على األمن 
البريدية  القومي، وقــال: «معظم الرســائل 
للوزارة حول األعمال الرسمية يجب حفظها 
علــى نظام ســري تابع للــوزارة، حتى ذاك 
النظام يجب أن يكون ســرياً، فكيف نتحدث 

هنا عن حساب شخصي؟».
وكان المتحدث الشخصي باســم هيالري 
كلينتــون، نك ميريل قد أصــدر بياناً، أخيراً، 
رداً علــى تقرير نشرته صحيفــة «نيويورك 
تايمــز» األميركيــة، وجاء فيــه: «على نهج 
وزراء الخارجيــة الســابقين، كانت هيالري 
تستخدم حسابها اإللكتروني الخاص للتواصل 

مع المسؤولين في الوزارة، وكانت تراسلهم 
على حسابات رسمية تابعة لوزارة الخارجية، 
وهــي تتوقع تمامــاً أن تكون قــد حفظت. 
وحيــن طالبــت الــوزارة وزراء الخارجيــة 
المســاعدة على  الماضي،  العام  الســابقين، 
تأكيد حفظ بريدهم، في الواقع، تجاوبنا على 
الفور. ويتيح نص وروحية القانون لمسؤولي 
وزارة الخارجية اســتخدام حساب غير تابع 
للوزارة، شــرط االحتفاظ بســجالت مناسبة 
لذلك. وهذا مــا حصل نتيجة لطلب الوزارة 

مساعدتنا التأكد أنها حفظت بالفعل».
وأفاد تقريــر لصحيفة «تايمز» البريطانية 
الشخصــي  الحســاب  اكتشــاف  «تــم  أنــه 

لهيالري من قبل لجنة تابعة لمجلس النواب 
األميركي تجري تحقيقاً حول تفجير القنصلية 
األميركية فــي بنغازي، وذلــك حين طلبت 
المتبادل بين هيالري ومســاعديها».  البريد 
واكتشف المحققون العنوان السري لحساب 
هيالري كلينتون الشخصي، وتبين أنه لم تتم 
أرشــفته مطلقاً أثناء وجودهــا في الوزارة، 
االتحــادي.  القانــون  مقتضيــات  بموجــب 
وطلبت اللجنة الوطنيــة للحزب الجمهوري 
من المفتش العام لوزارة الخارجية المباشرة 
فــي تحقيقــات خاصــة تؤكد عــدم مخالفة 

هيالري كلينتون للقانون. 
ووزارة  األبيــض  البيــت  مــن  كل  وكان 

الخارجية األميركية قــد حرصا على اإلعالن 
أنــه، على حــّد علمهما، فإن جميع رســائل 
هيــالري كلينتون قد تم تأمينها، وأن المزيد 
مــن األســئلة ينبغي أن يوّجــه إلى هيالري 
وفريــق عملهــا. وحذر الخبيــر األمني مات 
ديفوست من أنه بوجود سيرفر خاص تحظى 
هيالري بســلطة محو البيانات كافًة من دون 
أثر لها. وأشــار النائب الجمهوري جايســون 
شــافيتز في تعليق على المسألة: «يستدعي 
األمر الســؤال التالي: هل كان هناك نوع من 
المعلومات الســرية التي تمر عبر حســاب 
بريــدي شــخصي؟» وأكــد أن تبــادل تلــك 
المعلومات مع غير المعنيين يعتبر جريمًة. 
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يشتهر رئيس زمبابــوي روبرت موغابي 
بشهيتــه الكبيرة وذوقه الرفيع، وقد أتى 
حفــل عيد ميــالده الحادي والتســعين، 
أخيراً، الذي كلف مليون دوالر، بالفخامة 

المتوقعة. 
وأفادت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، 
في تقرير نشر أخيــراً، أن موغابي طوى 
عامه التســعين على وقــع ذبح حيوانات 
بريــة من بينهــا فيل، تم شــيه وتقديمه 
للضيــوف. وجــرى الحفــل فــي فنــدق 
اســتثنائي يضم مركزاً صحياً لالســتجمام 
وملعــب غولــف فــي منطقة شــالالت 
فكتوريــا، وقــدرت التكاليــف بحوالــي 
مليون دوالر، وأطلق موغابي للمناســبة 
91 بالونــاً في الهواء، بمســاعدة زوجته 

غريس.
حضر الحفل ما يقارب 20 ألف شــخص، 

توافــدوا إلــى منتجــع «إيليفانت هيلز» 
لالحتفــال بعيــد مولد موغابــي، المتهم 
باستغالل حقوق اإلنسان واالساءة  دولياً 

للديمقراطية. 
تم على مائدة موغابي تقديم فيل صغير، 
وجاموســين، وســمورين، وخمس ظباء 
تقدمة أحــد المالكين، إضافة إلى أســد 
وتمســاح محشوين، و40 بقرًة هدية من 

وزيرين في حكومة موغابي. 
إضافة إلى شواء الحيوانات، تخلل الحفل 
توزيع ســبع كعكات، إحداها كانت على 
شــكل القارة اإلفريقيــة، وتميز معظمها 

بأنه بحجم فراش. 
اســتمع الحضــور كذلــك إلــى خطــاب 
لموغابــي اســتمر 90 دقيقــة، اســتنكر 
فيــه العقوبات األميركيــة، التي تفرضها 

الواليات المتحدة على زمبابوي. 
علــى قاعــدة أن اإلطــراء يوصــل إلى أي 
هدف، انطلق ســكان مدينة كراسنوكامسك 
الروســية في تنفيذ مخطط مبتكر لتحسين 
البيئــة لديهم، يقــوم على توقيــع عريضٍة 

إلعادة تسمية المدينة «بوتين».
وأفادت صحيفة «موســكو تايمز» الروسية، 
في تقريــر نشر أخيــراً، أن الحملة اتخذت 
شــعاراً لها، هو: «أعطوا بوتين مياهاً نقية». 
وتقول العريضة، التــي انطلقت عبر موقع 
المبــادرات المجتمعية الروســية، إن تغيير 
اسم المدينة سيجبر السلطات على التعامل 
مع مشكالتها، التي تتمثل إحداها في غياب 

المياه الجارية النظيفة. 
ودّون الموقعــون علــى العريضــة طلبهم 
دون أن يذكروا أسماءهم، واعتبروا أنه إذا 
تمت تســمية المدينة بوتين فإنه «ستضطر 
الميــاه  مشكــالت  تحــل  ألن  الســلطات 
الحضانــة،  ودور  والحدائــق،  والطرقــات، 
والبنى التحتية، والمطالب الملّحة األخرى».

المتحــدث  بيســكوف  ديمتــري  أن  غيــر 
الرئاسي باسم بوتين ال يوافق هؤالء الرأي، 
وقد وقــال لموقع األخبــار اإلقليمية «في 
كــورز» إن تســمية مدينة كراسنوكامســك 
على اســم بوتين سيثير «توقعات مغلوطة» 

بين السكان.
و في كراسنوكامســك، يقول رئيس البلدية 
يــوري تشيشيوتكيــن إنــه ال يــرى فائدة 
من تغيير اســم المدينــة، وقال في حديث 
إعالمــي: «ال بأس برأيي فــي بوتين، لكني 
أوافق أكثر على االســم التاريخي للمدينة. 
لقد اتخذ قرار تســمية المدينة بهذا االسم 
باإلجمــاع، وهــذا ما يجب الحفــاظ عليه. 
ربما تسمية بوتين تليق أكثر بمدينة حديثة 

البناء».
ويبــدو أن مواطنــي المدينــة يتفقون مع 
تحفظــات رئيــس البلدية، حيــث حصدت 
العريضــة 18 توقيعاً فقــط حتى اليوم، مع 

تسجيل ستة أصوات معارضة. 

لطالمــا أخذ علــى رئيــس وزراء بريطانيا 
ديفيد كاميرون ذوقه الســيئ في تنســيق 
مالبسه العادية وخاصة خالل العطالت، إال 
أنه كشف، أخيراً، في مقابلة لمجلة «وومان 
أنــد هوم» أنه ال يهتم ألمــر الموضة، وأنه 
يســعد الرتداء أي ثيــاب تنتقيهــا زوجته 
سامنتا، شرط أال تجعل منظره يبدو «نافراً».

وأفــادت صحيفة «ديلي ميــل» البريطانية، 
فــي تقرير نشر أخيــراً، أن كاميرون تعرض 
لالنتقاد مرات عدة الرتدائه مالبس مبتذلة 
كذلك القميــص األزرق الذي اعتاد ارتداءه 
في كل عطلة صيفية، لعدة ســنوات وانتعل 

حذاًء أسود من دون جوارب. 
يعرف كاميرون بعشقه للقمصان البسيطة، 
ويرى أن ذوق ســامنتا في تنسيق المالبس 
رفيــع جداً. وقد قال في حديث له للمجلة: 
«أميــل للذهــاب لمتجــري (ماركــس أند 
سبنسر) و(جاب)، حيث أدخل غرفة تبديل 
المالبس، ويتم تمرير العديد منها من تحت 

الباب، على نحو يشبه إطعام الحيوانات في 
الحديقة». 

ويصف كاميرون نفســه بالمتفائل والمرح 
والمندفــع في آن، ويدافع عن تصرفه الذي 
يجمع بين االستمتاع واالســترخاء، بالقول 

إنه يستريح بذلك من أعباء العمل.
ورداً على سؤال عما يحب أصدقاؤه أن يروا 
في شــخصيته، يقول: «آمل أن ينظروا إلي 
على أني شــخص متفائل، أســتمتع بالحياة 
وأحــب المرح». وأضــاف: «لكني مع ذلك 
مندفــع ومصمم على القيــام بما أؤمن به. 
وإنــي أؤمن بوظيفتــي، لكني أحــاول أن 
أقيم توازناً،». أما عن الليلة األمثل بالنسبة 
لكاميــرون، فهي تلك التــي تتضمن تحضير 
الطعــام وتناوله، قبل الجلوس أمام شاشــة 
التلفــاز لمتابعــة دراما بوليســية عن عالم 
التحــري، وقــال في هذا الشــأن: «عادًة ما 
نكون في منزلنا في أوكسفورد شير، حيث 

نتمتع أكثر بحميمية البيت».
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مصممــة  مــع   Accessorize تعاونــت 
الموهوبــة  البريطانيــة  المجوهــرات 
زارا ســيمون التــي وضعــت مجموعة من 
اإلكسســوارات المطلية بالذهب للسيدات 

والشابات. 

عقد قصير بسعر 107 دراهم ينتهي بسلسلة 
تحتوي على حجر بإحدى درجات األخضر.

خاتم ذهبي بسعر 76 درهماً، ينتهي بمثلث 
وتتوسطه أحجار الزيركون الالمعة. 

أســواره ذهبية متعددة الطبقات بسعر 
107 دراهم يتوســط بعضها دوائر مختلفة 

األحجام، مطعمة بأحجار بألوان مختلفة. 

الوجــه نافذة الــروح، واالهتمــام به يبقى 
األســاس لكي يبدو كل شــيء عليه جميال، 
مــن مكيــاج، أو تســريحة شــعر أو غيــر 
ذلــك. ومن هنــا وضع الطــب العديد من 
الحلــول، وعن هــذا قال الدكتور شــريف 
محمــد مكرم، اختصاصي األمراض الجلدية: 
قــد تظهر الترهالت البســيطة فــي الرقبة 
ولكــن يمكــن معالجتها بما يســمى تقنية 
«نفرتيتــي». وأوضح في حديثه لـ«البيان»: 
يمكن هــذا بواســطة حقــن البوتكس في 
مناطق معينة، ما يؤدي إلى إخفاء الخطوط 
الرقيقــة التــي تظهــر على الفــك والرقبة، 
ويــؤدي إلى الحصول علــى مظهر مشدود 
وأكثر شــبابا ورونقــا دون تدخل جراحي. 
وأشــار مكرم إلــى العديد مــن العالجات 

األخرى التي تعيد للوجه رونقه وشبابه مثل 
العالج بالبالزما وإبر التــرددات الراديوية. 
وأوضــح أن صفائح الدم الغنيــة بالبالزما، 
تســتخرج عــادة مــن دم الشخص نفســه. 
وأضــاف: تحتوي البالزما علــى البروتينات 
النشطة التي تسهل عملية معاجلة األنسجة، 
ولدى إعادة البالزمــا إلى الجلد عن طريق 
الحقن أو اإلبر الدقيقة، فإنها تحفز استجابة 
طبيعية للخلية الجذعية. وقال: بعد متابعة 
العالج أســابيع، تستمر االســتجابة وهو ما 
يؤدي إلــى اســتجابة األنســجة المتضررة 
والتالفــة بســبب التقدم بالعمــر، وهو ما 
يؤدي إلى تعزيــز نضارة البشرة وتجددها. 
وأشار أخيراً إلى إمكانية استخدام مثل هذا 
العــالج بالتزامن مع طــرق تجميلية أخرى 
مجــددة لخاليــا الوجه مثل إبــر الترددات 

الراديوية، وحقن الفيلز.

يــد مخرمــة ومتشابكــة  حقيبــة 
بكــرات صغيرة من «ريس»، بينما 
الجلد،  العليا من  القطعة  وضعت 
أما مســكات الحقيبة فهي عبارة 
عن سالســل معدنية، وعبر هذا 
التصميــم الــذي طــرح أخيراً، 
الحقبــة  «ريــس»  تســتعيد 
الهوليووديــة لتشكيلية تضج 

باألنوثة. 

طرحــت «اليف ســتايل» صندوق 
 Elite حفــظ المجوهــرات من

   d’Art
 وزينــت أطرافــه بقطــع مــن 
ويوفر  شواروفسكي،  كريســتال 
والفواصل  تصميمــه  خــالل  من 
القطع،  الموضوعــة مــن حفــظ 

بحسب حجمها. 

طرحت شــركة «أجمــل» للعطور، 
أخيــراً، عطر دهن العــود األصلي 
«أرزان» ويجمع هذا العطر مزيجاً 
من اللمســات والنكهــات الهندية 
لعاشــقي  يقدم  مــا  والكمبوديــة، 

التــراث خلطات من العــود األصيلة 
التــي تعزز روح األصالة والفخر والقيم 

والتميز. 

 وهــي تشكيلــة مكونة من 
 Red أربعــة عطــور إيطاليــة

Carpet أطلقتها باريس غاليري، مســتوحاة 
من البســاط األحمر الذي يتباهى عليه مشاهير العالم، 
وهــي عطور تجمــع في نفحاتهــا والروائــح الخالبة. 
وتجعــل هــذه العطــور األربعة مــن النســاء نجمات 
متألقــات، مثل نجمات الســينما والمســرح، من خالل 
اســتحضار جو البســاط األحمر وكل مــا يأتي معه من 

شهرة ونجومية.  

طرحــت «لــورا ميرســييه» كريمــاً وزيتاً 
يجســدان عشقها للــورد الجوري، يعمالن 
على ترميم البشرة بعد إشــباعها بالعناصر 
المغذيــة وموازنــة درجــة رطوبتها. كما 
يســتخدم زيت «إنفيوجــن دو روز» في 
معالجــة نهايــات الشعــر الجــاف، وفي 

ترطيب وتنعيم األظفار 
أما كريم «إنفيوجن دو روز» فيوفر تغذية 
للبشــرة نهاراً، ويعمل علــى ترميمها ليًال، 
ويمكن مزجه مع الزيت واستعمالهما على 

الوجه والرقبة. 

أطلقت «ليبستيك كوين» العالمة المفضلة 
لشهيــرات هوليوود، مجموعة جديدة من 
أحمــر الشفــاه، وتزينت بها أخيــراً، عدد 
من النجمات الالتي مشين على الســجادة 
الحمــراء، في حفل األوســكار مثل كايت 
بوســورث، روز بايــرن، كاثريــن هيغل، 
وغيرهن، وتتألــف من مجموعة «ليكويد 

أســيتس» وهــي ثالثــة أقالم مــن أحمر 
الشفــاه القــوي الالمــع، ومجموعة «ريد 
كاربيــت إيديت» التي تناســب الحفالت 

والمناسبات المميزة.

أقراط طويلة على شــكل بيضوي بســعر 
107 دراهم، مزينة بأحجار ذات لون أخضر 

فاتح. 
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أطلقت «مكياجي» تشكيلة الربيع لموسم 
2015 وتتنوع التشكيلة بين مســتحضرات 
العيــون والشفــاه والخــدود واألظفــار، 
وتتميــز بألوان تنبــض بالحيوية والتوهج 
أحياناً، بينما تميل األلوان للهدوء في ظالل 

العيون واألظفار. 



أوجدنا فكرة لكســر النمــط التقليدي في 
ديكور المنازل السائد، الذي اعتدنا عليه في 

العالم العربي. 
هذا ما قاله الخبير أشرف بدرية في حديثه 
لـ«البيــان»: فــي هذا األســلوب نراعي في 
مجموعتنــا الجديــدة أدق التفاصيــل، مثل 
المشهد الذي سيظهر وراء الضيف وطريقة 

اإلضاءة.
 وأضــاف: إن اإلضــاءة مهمة جــداً إلظهار 
العديــد من التفاصيــل التي كثيــراً ما يتم 
اإلنفــاق عليهــا، ولكــن لألســف أســلوب 

اإلضاءة ال يظهر جماليتها. 
وقال: عن طريق مادة «البليكسي غالس» 
الصلبة وغير القابلة للكســر، والتي عادة ما 
تســتخدم فــي الديكــور التلفزيوني، يمكن 
تصميم وتنفيذ ديكورات كثيرة وقطع أثاث، 
وعمل العديــد من اللوحات الفسيفســائية 
بالليــزر. وتابع: يجــب مراعــاة توزيع كل 
قطعــة أو لوحة بطريقة تبــدو مريحة عند 
اســتقبال الضيف، أو االسترخاء في المنزل 

بحيث يبدو كل شيء مريحاً للنظر. 
وأشار إلى اســتخدام «البليكسي غالس» 
مــع األخشــاب لعمل الجــدران، وقال: هو 
ما ســاعدنا في التحكم باإلضاءة التي تبدو 
طبيعيــة، ويمكن تغييرها فــي كل الغرف، 
ولكن تأثيرها يبرز كثيراً في غرف األطفال. 
وأوضــح: في حــال دراســتهم يمكن وضع 
إنــارة قوية تمنحهــم النشــاط، وفي حال 
الخلود إلى النوم يمكن وضع لون يشجعهم 

على االسترخاء. 
هــذه  فــي  الجديــدة  الصرعــة  أمــا 
المجموعــة فتتجلــى فــي المجالس. وعن 
هذا قــال بدريــة: اســتخدمنا قطعــاً من 
«البليكســي غالس» عوضــاً عن األخشاب، 
بطريقــة «الفسيفســاء» مبتعدين فيها عن 
التقليدي. وأضاف: يمكن أن  «األرابيسك» 
نضيــف في بعــض األحيان اإلضــاءة التي 
يمكــن التحكم بشدتهــا أو لونها، أو نبقي 
أحيانــاً على الشكل من غيــر إضاءة. وأكد 
فــي ختــام كالمــه أن التجديد فــي عالم 
الديكور وارد دائماً واألهم أن نعرف كيف 

نمنح أنفسنا اإلحساس بالراحة.
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طرحــت «ســيليكا» تشكيلة الربيــع للمطبخ 
العصــري، مجموعــة «مانغــو» التــي تضــم 
تشكيلة من األطباق األنيقة التي تمثل إضافة 
مميــزة لغرفــة الطعام أو المعيشــة. منها ما 
يســتخدم لوضع الفاكهة، أو ما يوضع لتزيين 
الزوايا الموجودة في المنزل، وتميزت القطع 
بأسلوبها الفني الذي يميل للطراز الفيكتوري، 
وبلونها الذهبي الــذي يبقى مالئماً لعدد من 

قطع األثاث.

العالمة  الحذيفــة»  طرحــت «مفروشــات 
التجارية الرائدة لألثاث الراقي في المنطقة، 
العاليــة،  منتجاتهــا  بجــودة  والمعروفــة 
ضمــن صالة عرضها الجديــدة في العاصمة 
اإلماراتيــة، مجموعتهــا الجديدة التي تضم 
تشكيلــة متميزة مــن األثاث الكالســيكي 
والمعاصر، وقد تــم عرض هذه المجموعة 
في صالة العرض الجديدة التي تم افتتاحها 
أخيــراً، في أبوظبــي، نظراً لزيــادة الطلب 
ولــردود الفعل اإليجابيــة من قبل العمالء، 
ويقع الفرع الجديد في أبوظبي في شــارع 
حمدان، في موقع يســهل الوصول إليه من 
قبل سكان أبوظبي، ما يوفر الوقت والجهد 

عليهم. 
تضــم تشكيلــة «مفروشــات الحذيفة» 
الجديــدة مجموعــة من الكراســي العتيقة 
الشموع  الطاوالت كحامالت  وإكسسوارات 

والنماذج الرائعة.
المواصفــات  مــع  يتوافــق  منتــج  كل 

األوروبية 

منحوتة باللونين البرونزي والذهبي، 
تجســد هيئــة وعــل الغابــة، تمنح 

المكان الحركة والفن.

مجموعة حاملة شــموع من الزجاج األبيض 
الشفاف تضيء الغرفة بسحر ورومانسية. 

الطراز  على  مصمم  كرسي 
الفيكتوري القديم باللونين 
األزرق والفضي، يمكن أن 
يوضــع في أحد الزوايا مع 
كرســي شبيه به، ما يضفي 
أجواء مختلفة على المكان. 

منحوتة باللونين
تجســد هيئــة و
المكان الحركة و

تتسم األريكة الملكية من «كليوباترا» ذات 
المقعديــن بالكثيــر من الفخامة، فنســيج 
الذهــب والبيزلي يعيد إلى األذهان الطابع 

المصري الملكي الكالسيكي.  
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ذكــرت الشــرطة الهندية أمس أن عروســاً 
بشمال الهند انسحبت من حفل زفافها بعد 
أن فشــل العريــس في اإلجابة عن ســؤال 
في عملية جمع رياضيــة للصف االبتدائي. 
ووقــع الحادث فــي قرية بمنطقــة كانبور 
بوالية أوتار براديش عندما سألت العروس 
عريسها عن حاصل جمع 15 + 6 وأجاب 17 
فألغــت الزواج. وقال براديب كومار ضابط 
بالشــرطة المحليــة في قريــة كاريرامبور، 
حيــث وقــع الحــادث:« إن الفتاة بــدا أنه 
كان لديهــا شــكوك في أن يكــون العريس 
أمياً وســألت الســؤال بشــكل مباشر أمام 
دهشــة الجميع في قاعة الزفاف». وأضاف 

«أثار الحــادث حالة من الهيــاج. وحاولت 
أسرة العريس إقناع العروس بالعودة لكنها 

تمسكت بقرارها». 
وقــال والد العروس لصحيفــة «تايمز أوف 
إنديــا» إن أســرة العريــس ضللته بشــأن 
تعليمه، وقال موهار ســينج والد الفتاة إن 
«أي طالــب بالصف الدراســي األول يجب 
أن يكون قادراً على حل المســألة الحسابية 
البســيطة التــي ســألناها». وأضــاف «إنه 
موقف محرج للغايــة لنا جميعاً، حيث إننا 

قمنا بجميع االستعدادات 
وإنها مســألة مكانــة اجتماعيــة أيضاً. لقد 
تعرضنا للخداع».            نيودلهي - د ب أ

أقــر رئيس الــوزراء اإليطالــي ماتيو رينزي 
بأنه ال يجيــد اللغة اإلنجليزيــة خالل طرح 
إصالحاتــه بشــأن التعليــم الحكومي. وقال 
رينــزي، أول من أمس: «يمكنني أن أعترف 
بالحاجة إلى تعلم اإلنجليزية جيدا منذ ســن 
مبكــرة. لدينا وزيــر للتعليم يعمل أســتاذا 
اإلنجليزيــة ورئيــس وزراء، دعونــا  للغــة 
نقــول، يحتاج بشــدة إلى أســتاذ في اللغة 
اإلنجليزية». وكان رينزي يتحدث في مؤتمر 
صحفــي بعد أن وافقت حكومته على حزمة 
إصالحات لتحسين المدارس من المتوقع أن 
تركز بشكل أكبر على تعليم اللغة اإلنجليزية 
لألطفال قبل سن المراهقة.    روما - د ب أ

قال نشــطاء في مجال الحفاظ على البيئة، 
أول من أمس، إنه تم رصد أسد في الغابون 
للمرة األولى منذ ما يقرب من 20 عاماً، ما 
ينعــش اآلمال بعودة هــذه الحيوانات بعد 
مخاوف بانقراضها من البالد. وكانت األسود 
تتجول بالمئات في وســط القارة االفريقية 
في أواســط القــرن الماضي لكــن أعدادها 
تراجعت بحدة بسبب الصيد الجائر وفقدان 
مواطن معيشتها. وقال فيليب هنشل منسق 
برنامــج رصد األســود لدى جماعــة بانثيرا 
لحمايــة البيئــة لـ«رويتــرز» إن الباحثيــن 
يفكــرون فــي اطالق اســم الرئيــس علي 
بونغو على األســد وهو من عشــاق األسود 

وكان والــده عمر بونغــو يحتفظ بنمر في 
منزله، وأضاف إن كاميرات خفية موضوعة 
ضمن دراســة عــن الشــمبانزي في هضبة 
التقطت  الغابــون  باتيكــي بجنوب شــرق 
صوراً لألســد 3 مرات منذ ينايــر الماضي. 
والمعــروف ان االســود تعيــش على بعد 
بضــع مئات من الكيلومتــرات من الغابون 
فــي جمهورية الكونغــو الديمقراطية لكن 
هنشــل قال إنه ربما يكون األســد قد سبح 
عبر نهــر الكونغــو وهو واحد مــن أطول 
 انهــار العالم ثم انتقل الى منطقة الســافانا 
بالغابون.             دكار - رويترز

سلسلة أفالم روائية ووثائقية تعرضها سينما 
«ســراب المدينة المفتوحة» الواقعة ضمن 
المباني الفنية لمؤسســة الشــارقة للفنون، 
على هامــش فعاليات بينالي الشــارقة 12 
الذي يســتمر حتى يونيــو المقبل، لتتضمن 
12 فيلمــاً تعكــس نظرة واســعة ومتنوعة 
حــول واقعنا اليومــي، ففــي الوقت الذي 
تطل فيه قضايا اللجوء التي تعكس المعاناة 
اإلنســانية، ال يغيــب الحــب والغنــاء عن 
قصص األفالم التي يستكشف بعضها الضرر 
الروحي والبيئي الذي ســببته عجلة التنمية 

لبعض مجتمعات العالم. 

فرصة التأمل والتفكر في مختلف مســاحات 
اإلنتاج الفني اإلنساني، تكفلها مشاهد أفالم 
ســينما ســراب المدينة التي يصــل عددها 
إلى 12 فيلماً، تبدأ اليوم الســبت مع «حلم 
مــن حديــد» للمخــرج كيلفــن كيونغ كون 
بــارك، والذي يطــل بصور مدهشــة لعالم 
كوريــا الجنوبيــة الصناعي، لتــدور أحداثه 
حول المعاصــرة والروحانيات، لتتداخل فيه 
المشــاهد الصناعية مــع الحيتــان القديمة 
والطقوس الروحانية، في قصة قوامها الحب 
والقناعــات الضائعة، فيما يستكشــف فيلم 

«نهر يغيــر مجــراه» للمخرج كاليــان مام، 
والذي يعرض في 21 الجاري، الضرر الروحي 
والبيئي الذي تســببت به التنمية الســريعة 
في أرياف كمبوديا، فقد شهدت المجتمعات 
هنــاك، وبعد أن كانت تعيش في بيئة جبلية 
تحتشــد باألدغال واألنهار، انحساراً للغابات، 
وندرة في األرض. ومــن اإلمارات يطل في 
28 الجــاري المخرج محمــود قعبور ليقدم 
فيلمــه «بطل المخيم»، ليــروي فيه تفاصيل 
مســابقة غناء بوليووديه تجري ســنوياً في 
أكثــر من 70 مخيماً موزعة باإلمارات، حيث 
يروي الفيلم عبر السرد والغناء قصة العمال 

الذين يتقدمون لهذه المسابقات. 
عشاق السينما سيكونون على موعد مع 
4 أفــالم فــي أبريل المقبل، تبــدأ مع فيلم 
«ذلــك اآلتي وعالمــات التاريخ المدهش» 
للمخرجــة مريــم كاشــاني، وفيــه تعرض 
بورتريهــات لطلبة ومعلمــي كلية الزيتونة 
فــي شــمالي كاليفورنيــا، ليتوغــل الفيلم 
في تفاصيــل الحيــاة اليوميــة للمهاجرين 
المســلمين القاطنيــن هنــاك، فيمــا تنقلنا 
المخرجة جيهان نجيم عبر فيلمها الوثائقي 
«الميــدان» إلى ميدان التحرير الذي شــهد 
اندالع ثــورة 25 يناير، لتقدم لنا من خالله 
مشــاهد دراميــة متوتــرة وقصصــاً فردية 
شهدها ميدان التحرير، علماً بأن هذا الفيلم 
كان قد رشــح لجائزة األوسكار 2014 ضمن 

فئــة أفضل وثائقــي. ومن ميــدان التحرير 
إلى «ســينما الطريق» التــي تبرز في فيلم 
«بلدنــا الرهيــب» من إخــراج محمد علي 
أتاســي وزياد حمصي، اللذيــن يوثقان فيه 
رحلة المعارض الســوري ياسين حاج صالح 
من دوما الواقعة قرب دمشــق وحتى الرقة 

الواقعة شــمال ســوريا، ليجد ياسين صالح 
نفســه مجبراً علــى ترك بلــده ليعيش في 

المنفى. 

فيلم «أنا مع العــروس» والذي أثار الجدل 

في اإلعــالم األوروبي واإليطالــي، لجرأته 
العاليــة في طــرح قضيــة المهاجرين إلى 
أوروبا، سيكون ضمن األفالم التي ستعرض 
في مايو المقبل، حيث يعرض الفيلم عملية 
تهريب 5 الجئين فلســطينيين وســوريين، 
ليعكــس ما يتعرضون له من مخاطر، وعلى 

ذات النسق، يأتي فيلم «العودة إلى حمص» 
للمخرج طالل ديركي، ليعكس تأثير الحرب 
في ســوريا على حياة العب كرة القدم عبد 
الباســط ســاروت الذي يتحول إلى قيادي 
في الثورة، ليتغير مســاره بســبب العنف 

المفرط الذي يتعرض له المحتجون. 

فــي خطوة غيــر مألوفة، اشــترى رجل 
إيطالــي إعــالن على صفحــة كاملة في 
صحيفــة إيطالية أمس، إلدانــة زوجته 
بشــكل علني علــى خيانتها له، ووصفها 
بأنه  بأنهــا مخادعــة محترفة وأبلغهــا 
سيطلقها. وكتب الرجل الذي وقع باسم 
«إنزو» إلى زوجته «لوسيا» في اإلعالن 
الــذي نشــرته صحيفــة «كورييــر ديال 
سيرا» «بعد سبع سنوات، أريد أن أخبر 
إيطاليــا كلها بشــأن خيانتــك الدنيئة». 
واتهمها بإقامة العديد من العالقات غير 
الشــرعية، وكتب إنزو الــذي فتح أيضاً 
صفحة على موقــع التواصل االجتماعي 
«تويكســماريتو»  باســم  «فيســبوك» 
(زوجك الســابق) والتــي اجتذبت نحو 
4500 معجب يوم أمس، «زواجنا انتهى. 
سأتركك»                    روما - د ب أ

ذكر تقرير إخباري أمس، أن ســائقاً في 
أســتراليا نجا من حادث انقالب ســيارة 
لكنه تعرض لهجوم من ســرب نحل كان 
ينقله. ونقلت هيئة اإلذاعة األســترالية 
عن الشرطة أن الســائق (18 عاماً) كان 
يســحب مقطــورة بها خاليــا نحل على 
طريق ســريع فــي نورثــرن تيريتوري 
عندما انقلبت الســيارة، مما تسبب في 
هــروب النحــل منهــا.  وقالــت مديرة 
الشــرطة لويز يورجنسن: «أصبح النحل 
هائجــاً للغاية مع هروبــه وبينما خرج 
الرجل من الســيارة بأعجوبــة دون أن 
يصــاب بأذى، اكتوى بلســعات النحل». 
وأضافت أن النحل تســبب في مشــكلة 
أكبر من حطام السيارة بالنسبة للشرطة، 
وتم اســتدعاء رجال اإلطفاء إلى موقع 
الحادث.        سيدني - د ب أ

في مهرجان مــذاق دبي أحيت فرقة «بون 
جوفــي» العالميــة حفــًال موســيقياً، ضمن 
فعاليات المهرجــان، الذي ينظم في مدرج 
مدينــة دبي لإلعــالم ويختتم اليــوم، وقد 
اســتقبل آالف الزوار مــن مختلف األعمار 
للتعــرف على مشــاهير الطهــي المفضلين 
لديهــم وتذوق أفضــل األطباق مــن أكثر 

المطاعم شهرة في دبي. 
كما استمتع زوار المهرجان بمشاهدة أفضل 
طهاة العالــم يحضرون األطباق على ألحان 
موســيقى الروك التي قدمتهــا الفرقة، كما 
شــارك الزوار في دروس الطهي التي قدمها 

مجموعة من مشاهير الطهاة.

تدرس الســلطات التايالنديــة تقديم المزيد 
من قواعد آداب الســلوك للســائحين، حيث 
ظهرت صــور مؤخــراً على وســائل تواصل 
يخرقــون  صينييــن  لســائحين  اجتماعــي 
تايالنديــة. وانتقد مســتخدمو  محظــورات 
لســائحين  التواصل االجتماعي صوراً  مواقع 
صينيين يغســلون أقدامهــم وأحذيتهم في 
أحواض غســل األيــدي في حديقــة وطنية 
تايالنديــة، حيث تمت مشــاركة تلك الصور 
أكثر من 100 ألف مرة على موقعي «تويتر» 

و«فيسبوك». 
وكتــب أحد المعلقين يقول : «لقد ســمحوا 
ألطفالهم بالفعل بالتغوط في وسط المطار، 

هــذا األمــر ال يعني شــيئاً لهم». وتســببت 
عاصفة النقد تلك في جعل الســلطات تدرس 

خيارات جديدة لمنع مزيد من الغضب. 
وقال مســؤولون في حديقــة «كوه في في» 
الوطنية التي شــهدت تلك الواقعة إنه سيتم 
وضع الفتات باللغة الصينية في أقرب وقت 
لتوعية الســائحين بالسلوك المالئم. وتدرس 
هيئــة الســياحة التايالنديــة إنتــاج مقاطع 
التايالندية  فيديو إلرشــاد الصينيين بالثقافة 
والســلوك المالئم في البــالد، يذكر أن عدة 
حــوادث وقعــت مؤخــراً قد جذبــت انتباه 
اإلعالم والسلطات وتتعلق بسلوك مسيء من 
جانب سائحين صينيين.     بانكوك - د ب أ

ذكــر تقريــر إعالمي أميركي أن شــركتي 
«ديزني» و«لوكاس فيلم» كشــفتا تفاصيل 
عــن أفــالم جديــدة ضمن سلســلة أفالم 
«حــرب النجــوم»، لكنهمــا تركتــا مجال 
التكهن مفتوحاً فيما يتعلق بسير األحداث. 
وأعلنت شــركة «ديزني»، خالل االجتماع 
السنوي للمساهمين في سان فرانسيسكو 
عــن أن الجــزء الثامن من فيلــم «حرب 
النجــوم» ســيطرح في 26 مايــو من عام 
2017. وقــال الرئيس التنفيــذي لديزني، 
بوب إيجر، إن الفيلم ســيكون من تأليف 

وإخــراج ريــان جونســون، بحســب مــا 
ذكرته مجلة «هوليــوود ريبورتر». ويأتي 
هــذا الفيلم بعــد الجزء الســابع من تلك 
السلسلة وهو فيلم «حرب النجوم: صحوة 
القــوة»، المقــرر طرحه في 18 ديســمبر 
2015. كمــا تنتج أيضا «ديزني» و«لوكاس 
فيلم» جزءين مســتقلين من أفالم «حرب 
النجوم» منفصلين عن قصة تلك السلسلة، 
أحدهمــا تحت عنوان «روج وان» وتلعب 
فيــه الممثلة البريطانية فيليســيتي جونز 
دور البطولة.        لوس أنجلوس - د ب أ



نشــر ســمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشــد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي على صفحته 
الشــخصية بموقع «إنســتغرام»، فيديو جمعه بصديقه محمد، وعلق ســموه على الفيديو بقوله «صباح الطاعة» 

واحتوى على تلقين تعليمي للصديق، جاء فيه: صباح الخير يا دبي، صباح النور والسرور، صباح الطاعة.

فور إطالق صاحب الســمو الشــيخ 
محمــد بن راشــد آل مكتــوم نائب 
رئيــس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكــم دبــي، رعــاه الله، مشــروع 
إنشــاء متحــف المســتقبل دبــي، 
تداولت شبكات التواصل االجتماعي 
الحدث، وأشاد المغردون بالمتحف 
الذي ســيكون بيئة متكاملة لألفكار 
وســيكون  والتطويــر،  واالبتــكار 
مفتوحــاً لجميــع المبتكريــن فــي 

المنطقة.

44
توقع المركــز الوطني لألرصاد الجوية 
والزالزل أن يكون الطقس اليوم غائماً 
جزئيــاً بوجــه عــام، وتميــل درجات 
الحــرارة نحــو االرتفــاع التدريجــي، 
والريــاح خفيفة إلى معتدلة الســرعة 
بوجه عام، والبحر متوسط الموج بوجه 
عــام، وتزداد الرطوبة النســبية، خالل 
الليل والصباح الباكر، مع فرصة لتشكل 
الضباب الخفيف علــى بعض المناطق 

الغربية.
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23
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أكدت الدراسات واألبحاث العلمية العاملية أن إعطاء األطفال فرتة رضاعة طبيعية كافية تساهم يف تقليل تعرضهم ألمراض الربو والسكري 
والتهاب األذن الوسطى، كام أشارت األبحاث إىل أن نسبة الذكاء وقوة اإلبصار ألطفال الرضاعة الطبيعية كانت أعىل من أطفال الحليب 
الصناعي، وأوضحت أهمية الرضاعة الطبيعية لألم املرضعة التي تقل لديها نسبة اإلصابة بأمراض الروماتيزم والسكري والسمنة وهشاشة 

العظام والرسطانات.

إعداد: عامد عبد الحميد - غرافيك: فاطمة الفاليس

املصدر: الدكتور حسن يوسف حطيط استشاري أمراض األنسجة والخاليا ـ هيئة الصحة ديب.

نسبة الرضاعة الطبيعية لدى األطفال دون ستة أشهر %42
من املرتددين عىل مراكز هيئة الصحة عام 2013.

النسبة عام 2014 وهي تفوق النسب العاملية التي ال %47
تتجاوز 25%.

مزيج متكامل ومتوازن ومنسجم من ماء وموالح ومعادن.
بروتينات وسكريات ودهون وأحامض أمينية ودهنية.

اكتساب القدرة 
عىل هضم 

الغذاء.

تساعد عىل منو 
أنسجة املخ 

والشبكية
تزيد معدل الذكاء 

والوظائف 
الحيوية

تساعد عىل منو 
العظام واألسنان 

وكريات الدم 
تساعد عىل منع الحمراء

انتقال مرض 
اإليدز من األم إىل 

الطفل

تساعد عىل مقاومة 
العدوى إزاء الكثري 

من األمراض 
الجرثومية

تحمي الطفل من 
التعرض ملخاطر 
ارتفاع ضغط الدم

القدرة عىل 
امتصاص املعادن 

واألحامض.

مقاومة الفطريات 
والبكترييا 

والفريوسات.

الوقاية من أمراض 
الحساسية وأمراض 

أخرى كالسكري.
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غني باملواد 
الدهنية ويزداد 

كثافة وسمكاً
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فيه منضبطة
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