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بعــث صاحب الســمو الشــيخ خليفة بــن زايد آل 
نهيان رئيــس الدولة، حفظه اللــه، برقية تهنئة إلى 
ديفيــد كاميرون زعيم حزب المحافظين البريطاني، 
لفــوز حزبه فــي االنتخابات البرلمانيــة التي جرت 
فــي المملكــة المتحدة وتكليفه بتشــكيل الحكومة 
البريطانية الجديدة، وعبر ســموه عن صادق تهانيه 
لديفيد كاميرون لنيل حزبه ثقة الشــعب البريطاني 
الصديــق، مشــيداً بالعالقات التاريخيــة التي تربط 

اإلمــارات والمملكة المتحدة وشــعبيهما الصديقين 
ومــا تتميز به من اطراد ونماء. وأكد ســموه حرص 
اإلمارات على تعزيز العالقات والتعاون بين البلدين 
في مختلف الميادين. وبعث صاحب الســمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلــس الوزراء حاكم دبي، رعــاه الله، برقية تهنئة 

إلى ديفيد كاميرون بالمناسبة نفسها.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيــان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 

المسلحة برقية تهنئة مماثلة إلى ديفيد كاميرون. 

أكد صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتــوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكــم دبــي، رعــاه اللــه، أن مجموعــة طيران 
اإلمارات أثبتت قوة وجدارة األســس التي قامت 
عليهــا، وذلك بعــد تحقيقهــا أرباحاً للســنة 27 
وعائــدات بلغت 96 مليار درهــم العام الماضي، 
مشــدداً سموه على أن اســتراتيجية المنافسة في 
أجــواء مفتوحــة ومن دون حمائيــة التي اتبعتها 

المجموعة منذ البداية أثبتت صحتها.
 جــاء ذلك في تدوين لســموه علــى «تويتر» 
أمس، حيث قال سموه: «مجموعة طيران اإلمارات 
بقيادة أحمد بن سعيد أثبتت عبر تحقيقها أرباحاً 
للسنة 27 وعائدات بلغت 96 ملياراً العام السابق 

قوة وجدارة األسس التي قامت عليها».
وأضاف ســموه: «نافست طيران اإلمارات منذ 
البداية في أجواء مفتوحة وبدون سياسات حمائية 
وبدون مســاعدات، وأثبتت هذه االســتراتيجية 

صحتها».

وافقــت لجنــة حكوميــة أميركية علــى وضع 
مســامير معدنية فوق ســياج البيت االبيض في 
إجــراء يهدف الــى تعزيز االمــن بعدما انتهك 
مرارا في االشــهر االخيرة إثر تمكن متســللين 
من تسلق هذا السياج. وقال الناطق باسم لجنة 
التخطيط الوطنية للعاصمة ســتيفن ســتوديغل 
إن اللجنــة وافقــت على إجــراء مؤقت يقضي 
بوضع مســامير معدنية يبلغ طول الواحد منها 

18 ســنتيمتراً فوق الســياج. وأوضــح أن هذه 
المســامير تهدف إلى إبطاء أو منع المتســللين 

من القفز فوق السياج.
وحصلــت أخطــر عمليــات التســلل في 19 
ســبتمبر، حين تســلق عمر غونزاليز (42 عاماً) 
الجندي الســابق في العراق الســياج الشــمالي 
للبيت االبيض وتمكن من عبور اكثر من ســتين 
متــرا داخل حديقة المقر الرئاســي قبل ان تتم 
مالحقته واعتقاله. وكان يحمل سكينا في جيبه 

وعثر داخل سيارته على كمية من الذخائر.

قتل ســبعة أشــخاص على األقل بينهم سفيرا 
النرويــج والفلبين في باكســتان، لدى تحطم 
مروحيــة عســكرية كانت تنقل دبلوماســيين 
أوروبيين وآسيويين في منطقة نائية في جبال 

الهيمااليا الباكستانية.
وفي حين أكد مســؤول باكستاني أن عطًال 
تقنياً تســبب في سقوط المروحية التي قضى 
بها السفيران، تبنت حركة طالبان الباكستانية 

إســقاط الطائرة خالل هجــوم وقع في قطاع 
وادي نالتار العســكري المحاط بتدابير أمنية 
مشــددة، وال وجود للحركــة فيه، لكن إعالن 

المسؤولية هذا لم تؤكده أي مصادر أخرى.
وسارعت الســلطات إلى بدء تحقيق حول 
أسباب الحادث الذي لقيت فيه زوجتا سفيري 
ماليزيــا وإندونيســيا والطيــاران وأحد أفراد 
طاقــم المروحيــة «ام.اي17-» حتفهم أيضاً، 

فيمــا أصيــب ســفيرا بولنــدا 
34>وهولندا.

أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، عن 
هدنة إنســانية في اليمن تبدأ يوم الثالثاء المقبل 
وتســتمر خمســة أيام قابلة للتمديد حال التزام 
الحوثيين بها. ويأتي إعالن الجبير تزامناً مع تأكيد 
التحالف الــذي تقوده الســعودية، كامل منطقة 
صعدة أهدافاً عســكرية بعد فتح ممرات إنسانية 
للمدنييــن، وبــدء غــارات مكثفة ضــد أهداف 
االنقالبيين في المحافظة. وأعلنت قيادة التحالف 
تدمير مجمع حكومي يستخدم كمستودع أسلحة 

وذخائر بالمالحيظ بمديرية الظاهر، وتدمير مقر 
لقيادة الحوثيين بمنطقة ضحيان شمالي صعدة. 

وقــال الجبير في اجتماع لوزراء خارجية دول 
الخليج مــع وزير الخارجية األميركي جون كيري 
فــي باريس بحضــور ســمو الشــيخ عبدالله بن 
زايــد آل نهيان وزيــر الخارجية: قررنــا أن تبدأ 
الهدنة اإلنسانية هذا الثالثاء 12 مايو عند الساعة 
الحادية عشــرة مســاء، وستســتمر 5 أيام ومن 

الممكن تمديدها في حال نجاحها.
وخــالل مؤتمر صحافي مشــترك مــع نظيره 
األميركــي جون كيري أشــار الجبير إلى أن نجاح 

الهدنة يعود تماماً إلى التزام الحوثيين وحلفائهم 
بها.

وأضــاف أن «الهدنــة ســتنتهي فــي حــال لم 
يلتزم الحوثيــون وحلفاؤهم باالتفاق، هذه فرصة 
للحوثيين إلظهار حرصهم على شــعبهم وحرصهم 

على الشعب اليمني».
مــن جهته، قــال كيــري إن الهدنة هــي التزام 
قابل للتجديد. وأضاف أن أي شــخص حريص على 
الشعب اليمني عليه أن يكون على بينة من حقيقة 

أن كارثة إنسانية تنشأ 
في اليمن. 

اعتمد االتحاد الدولي لالتصاالت مدينة دبي مرجعاً 
عالمياً لتطبيق مؤشــرات أداء المــدن الذكية، التي 
يتــم من خاللها تقييــم كفاءة واســتدامة العمليات 
باستخدام مؤشــرات األداء الرئيسة الستدامة المدن 
الذكية، ورد ذلك خالل اإلعالن عن توقيع اتفاقية بين 
مبــادرة دبي الذكية، واالتحــاد، خالل منتدى المدن 
الذكيــة، في أبوظبي. وأكــد معالي محمد القرقاوي 
وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس المكتب التنفيذي 
لصاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
رئيــس اللجنة العليا لتحويل دبــي لمدينة ذكية، أن 
رؤيــة صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتــوم، نائب رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء 
حاكم دبي،  بأن المســتقبل يبنى هنا في اإلمارات، 
وأن المســتقبل لألذكى، حافزنــا للعمل لتكون دبي 
في الطليعة، ولتتحول خالل وقت قصير إلى المدينة 

األذكى في العالم.       دبي - البيان

تنفيذاً لتوجيهات صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن 
زايــد آل نهيــان رئيس الدولة، حفظــه الله، وأوامر 
صاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهــد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المســلحة 
بتقديم اإلغاثة العاجلة لمتضرري زلزال نيبال، ســّير 
فريق إغاثة من مؤسســة خليفة بــن زايد آل نهيان 
لألعمال اإلنســانية 95 شــاحنة تحمل مئات األطنان 
من المســاعدات من الهند إلى نيبــال. وقال مصدر 
مســؤول في المؤسســة إن فريق المؤسسة اإلغاثي 
الموجــود على أرض نيبال منذ وقوع الزلزال يواصل 

تقديم العون للمتضررين والمشردين 
بشكل يومي.       كاتماندو - وام
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أحبط األمن السعودي محاولة تهريب مادة شديدة 
االنفجار وصواعق، قادمة من البحرين وقبض على 
مهربيهــا، وفق ما صرح به الناطــق األمني لوزارة 
الداخلية. وباشــرت الجهات المختصة التحقيق في 
ذلك بالتنســيق مع نظيرتها فــي البحرين للوقوف 

على الغاية منه وتحديد من يقفون خلفه. 
إلى ذلــك أعلن الناطق اإلعالمي لشــرطة الرياض 
تعــرض إحــدى دوريــات أمن المنشــآت بجنوب 
المدينــة إلطالق نار من ســيارة مجهولة مما نتج 
الرياض - واس عنه استشهاد قائدها.  



أكد طــارق القــرق المدير التنفيذي لمؤسســة 
دبــي العطاء أن اكثر من 90 % من البرامج التي 
أطلقتهــا دبي العطاء في الــدول النامية لتوفير 
فرص التعليم األساسي لألطفال وتحسين جودة 

التعليم تم تبنيها من قبل منظمات عالمية.

05
ابتكــر المواطــن بدر الكعبي  وهو مدّون في مواقع التواصل االجتماعي أســلوباً يهدف للفت 
األنظار إلى المعالم الثقافية والسياحية بالدولة عبر إطالق مبادرة في تويتر من خالل التقاط 
صورة لنفسك على طريقة «سيلفي» مع معلم تاريخي أو أثري وأماكن سياحية وحضارية في 
مختلف مناطق الدولة مع شرح تاريخ المعلم. حيث قام بنشر منشورات حية لنفسه في أماكن 

إماراتية ومواقع في دول أخرى بشكل شبه يومي على موقعه في تويتر. 

 حقــق المجلــس الوطنــي االتحــادي خالل الربــع األول 
مــن عــام 2015 العديد مــن اإلنجازات علــى الصعيدين 
المحلي والدولي، في إطار ممارسة اختصاصاته التشريعية 
والرقابية، للمساهمة في الجهود الرامية إلى تحديث البيئة 
التشــريعية وتطويرها، ومناقشــة القضايــا التي لها عالقة 

مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين.
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تنفيذاً لتوجيهات صاحب الســمو الشــيخ 
خليفــة بن زايد آل نهيــان رئيس الدولة، 
حفظه الله، وأوامر صاحب الســمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائــب القائد األعلــى للقوات المســلحة 
بتقديم اإلغاثــة العاجلة لمتضرري زلزال 
نيبال، سير فريق إغاثة من مؤسسة خليفة 
بــن زايــد آل نهيــان لألعمال اإلنســانية 
95 شــاحنة تحمــل مئــات األطنــان من 
المساعدات اإلنسانية من الهند إلى نيبال.

وقــال مصــدر مســؤول في مؤسســة 
فريــق  إن  اإلنســانية  لألعمــال  خليفــة 
المؤسســة اإلغاثي المتواجــد على أرض 
نيبال منــذ وقوع الزلــزال يواصل تقديم 
العون باســتمرار للمتضررين والمشردين 
بشــكل يومي من خــالل برنامــج إغاثي 
يلبــي احتياجــات المســتهدفين العاجلة 
والضرورية بالتنســيق مع ســفارة الدولة 
في الهند والصليب األحمر النيبالي، حيث 
تم شــراء المســاعدات اإلنســانية ومواد 
اإلغاثــة الطارئــة والمســتلزمات الطبية 
الضروريــة مباشــرة من الســوق الهندي 

لنقلها براً إلى نيبال.

وأوضــح المصــدر أن فريــق المؤسســة 
اإلغاثــي وزع المســاعدات اإلغاثيــة في 
منطقة كادنباس شــرق العاصمة النيبالية 
كاتماندو، ومنطقة ككراباري أكثر المناطق 
تأثراً بالزلزال التي شملت مختلف المواد 
الغذائية الرئيســة وخيم إيواء إضافة إلى 
مستلزمات طبية وغيرها من مواد إنسانية 
لتســتفيد من هذه المساعدات نحو 700 
أسرة، كما شــملت المناطق والقرى التي 
وصلتها مساعدات مؤسسة خليفة لألعمال 
اإلنسانية منطقة بوقوماتي القديمة وقرى 
فتونج ونيبال تار وسندوبال شوك وبوكر.

وذكــر أن الفريق وضع خطــة لتجهيز 
االحتياجــات اإلنســانية والغذائيــة عبــر 
وفديــن أحدهمــا متواجــد فــي الهنــد 
لتوفير االحتياجات العاجلة من األســواق 
لتقييــم  نيبــال  المحليــة، واآلخــر فــي 
األوضاع واستقبال شحنات اإلغاثة ونقلها 

للمناطــق المتأثــرة وتوزيعهــا وإيصالها 
للمتضررين بشــكل يومي بالتنســيق مع 
الصليب األحمر النيبالي، وتشــمل المواد 

التــي تم توفيرهــا من األســواق الهندية 
الطــرود الغذائيــة التي تضمنــت صنوفاً 
مختلفة مــن الغذاء، إلــى جانب الطرود 

المتنوعة  والبطانيــات والمالبس  الصحية 
والمفــارش والمســتلزمات الطبية ومواد 

اإليواء المختلفة.
وأكــد أن الفريــق تحــرك على الســاحة 
النيباليــة لتوفيــر االحتياجات اإلنســانية 

الالزمة للمتأثرين مــن كارثة الزلزال في 
نيبــال ولتخفيــف وطأة الكارثــة، تنفيذاً 
لتوجيهات صاحب الســمو رئيس الدولة، 
حفظــه الله، وأوامر صاحب الســمو ولي 
عهد أبوظبــي نائب القائد األعلى للقوات 

المسلحة.
وأضاف أن المســاعدات رســالة محبة 
من الشــعب اإلماراتــي يقدمهــا الفريق 
اإلنســانـي واإلغاثــي اإلماراتــي إلى كل 
الشــرائح اإلنســانية مــن أبناء الشــعب 
النيبالي وجزء من الواجب اإلنســاني في 
ظــل الظــروف الراهنــة، مشــيراً إلى أن 
فريق اإلغاثة ينســق جهوده مع عدد من 
الجمعيات والمنظمات اإلنســانية الدولية 
والمحليــة لتقديــم برامــج إغاثيــة تلبي 

احتياجات الساحة النيبالية.
وذكر أن الفريق يقــوم بتقييم الدمار، 
الذي خلفه الزلزال فــي الممتلكات وزار 
لهــذا الغرض منطقة هاريشــيدي القريبة 
من العاصمــة النيبالية كاتمنــادو، واطلع 
على الوضع اإلنســاني لسكانها المحليين، 
والتقى المســؤولين هناك وتباحث معهم 
الذين  للمتضررين  حول أهم االحتياجات 
تــم إيواؤهم في مخيمــات تحتاج للكثير 

من الضروريات.

دعت إدارة اإلعالم األمني، في اإلدارة العامة 
لإلســناد األمني، باألمانة العامة لمكتب سمو 
نائــب رئيس مجلس الــوزراء وزير الداخلية 
إلــى أهميــة تضافــر الجهــود فــي مختلف 
قطاعات المجتمع  لالهتمام باللغة العربية. 

وقــال الرائد فــواز آل علــي، مدير إدارة 
اإلعالم األمني: أدركت اإلدارة، منذ تأسيسها، 
أهميــة لغــة الضــاد، وضــرورة العناية بها 

واســتخدامها في التواصل كلغة رســمية، بما 
يتماشى مع استراتيجية وزارة الداخلية؛ التي 
تسعى إلى ترسيخ الهوية الوطنية في جميع 
أنشــطتها وبرامجها. و ذكر عبدالله شــاهين، 
مدير فرع الصحافة في إدارة اإلعالم األمني، 
أن اللغــة العربية تمثل هويــة أمة، كما أنها 
مســتودع ثقافتها وأدبها وتراثها، مما يتطلب 
العناية بها ومراعاتها، مشــيراً إلى المبادرات 
والبرامج التي تشــهدها الدولة، والتي ُتعنى 

بتعزيز مكانة اللغة العربية.

تبدأ هيئــة الطرق والمواصالت بالشــارقة 
اليــوم، أعمال المرحلة السادســة واألخيرة 
من مشــروع صيانة شــارع كورنيش بحيرة 
خالــد الموازية لمنطقة المجاز 1 وتســتمر 

حتى يوم 23 من مايو الجاري.
وتمتــد األعمال من حديقة المجاز إلى بنك 
أبوظبــي الوطنــي بطول 400 متــر، وذلك 
اســتكماًال للمراحل الخمس الســابقة التي 
أجرتها الهيئــة في إطار حرصها على صيانة 

ورفع كفاءة شبكات الطرق القائمة.
ويشــمل الجزء المراد صيانته ثالث حارات 
للســير بعرض 10.95 أمتار وســيتم تحويل 
حركة الســير إلى الجهــة المقابلة للبحيرة 
لتكون بحارتي ســير ذهاباً ومثلهما إياباً من 
حديقة المجاز باتجاه بنك أبوظبي الوطني، 
علمــاً بأنه ســيتم إغالق الطريــق المذكور 
كلياً بالتنســيق مع القيادة العامة لشــرطة 

الشارقة في تمام الساعة التاسعة صباحاً.
وأوضحت الهيئة أن أعمال الصيانة تتضمن 
إزالة جزء مــن الطبقة الســطحية للطريق 
وإعــادة رصفهــا مــرة أخرى مــع تخطيط 
العالمات األرضية وصبغ األرصفة، مشــيرة 
إلى أن أعمال الصيانة ستشمل إنشاء مطب 
جديد لعبور المشــاة مطابــق للمواصفات 
القياسية .         الشارقة - وام 

وصل الى النيبال الدفعة الثانية من االطباء 
االماراتيين للمشــاركة في المهام االنسانية 
التشخيصية والعالجية والجراحية والوقائية 
للفريــق االماراتي الطبــي التطوعي الغاثة 
المتضررين من جراء الزلزال المدمر والذي 
أودى بحيــاة 8413 شــخصاً وإصابة حوالي 

17 ألف شخص. 
ويعد الفريــق اإلماراتي الطبي التطوعي 
أول فريــق عربي طبي تطوعي يرســل الى 
نيبال بمبادرة من زايد العطاء والمستشفى 
البــر  دار  وجمعيــة  االلمانــي  الســعودي 
وبالشــراكة االســتراتيجية مــع مستشــفى 

كاتمنــدو الجامعــي فــي نمــوذج للعمــل 
االنساني الطبي الميداني المشترك. 

وأكدت سفيرة العمل االنساني الدكتورة 
ريم عثمــان المدير التنفيذي للمستشــفى 
السعودي االلماني وصول الدفعة الثانية من 
االطباء والممرضين االماراتيين المتطوعين 
ضمــن فريــق االمــارات الطبــي التطوعي 
والذي استطاع منذ بدء مهامه من االسبوع 
الماضــي من عــالج المئات مــن المصابين 
من االطفال والمســنين تحت إطار تطوعي 
ومظلــة إنســانية، مشــيرة إلــى أن الباب 
التخصصات  للتطــوع في مختلــف  مفتوح 
ومن مختلف الجنسيات لسد النقص الشديد 

في الكادر الطبي وشح األدوية.

 نظم قســم علوم الحيــاة بكلية العلوم في 
جامعــة اإلمارات أول مــن أمس في مدينة 
العيــن ندوتيــن، األولى، بعنوان «ســرطان 
الكبــد هدفاً محتمًال للتدخــل بروبيوتيك»، 
للتعريــف بهذا المرض وخطورته، واألخرى 
النتائج  المعرفية لقراءة  بعنوان «العمليات 
األوليــة مــن األطفــال الناطقيــن باللغــة 

العربية».
وتنــاول الدكتــور هانــي النظامي عضو 
هيئــة التدريس بالكلية الطبيــة في فنلندا، 
التعريف بســرطان الكبــد وخطورته ودور 
الكائنــات الدقيقــة التي تعيش فــي أمعاء 
اإلنســان متســببًة بهذا المرض الخبيث ألن 
الكبد يتعرض بشكل دائم لسموم الفطريات 
التي تتكاثر من خالل األطعمة التي يتناولها 

اإلنسان والبيئة التي يعيش فيها.
وركزت المتحدثة ســناء طيبي مستشارة 
سابقة بوزارة التربية والتعليم في دبي من 
خــالل نــدوة «العمليات المعرفيــة لقراءة 
النتائج األولية من األطفال الناطقين باللغة 
العربيــة»، عــن معاييــر القــراءة الذهنية 
لألطفــال مثــل اإلدراك الصوتــي وســرعة 
واإلمالئــي  الهجائــي  واإلدراك  التســمية 
فضــًال عن اإلدراك الشــكلي لــدى األطفال 
المتحدثين باللغات األخرى.      العين- وام

حققــت طالبات كليــة االبتــكار التقني 
بجامعــة زايد فــوزاً مميزاً في مســابقة 
اإلمــارات الوطنية للمهارات 2015، التي 
أقيمت تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة 
بنــت مبــارك رئيســة االتحاد النســائي 
العام الرئيســة األعلى لمؤسســة التنمية 
األســرية رئيسة المجلس األعلى لألمومة 

والطفولة.

وحصــدت 6 طالبات ســت ميداليات، 
واحــدة ذهبية فازت بهــا خلود عبد الله 
الشــخيلي «فئــة إدارة أنظمــة شــبكات 
المعلومات»، وأربع ميداليات فضية فازت 
بهــا كل من دانة ناصــر المنصوري وريم 
عبد العزيز العفيفي «فئة أمن الشبكات»، 
وكل من مريم سالم الراشدي وريم ناصر 
محمد «فئة التطبيقات النقالة»، وواحدة 
برونزية فازت بها ســارة عوض عمر«فئة 

إدارة أنظمة شبكات المعلومات».  
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قــال خالد الكمــدة مدير عــام هيئة تنمية 
المجتمــع فــي دبــي، إن «مســبار األمل» 
سيضع اإلمارات في مسار مختلف عن بقية 
الدول العربية األخرى، وفي الوقت نفســه، 
يعــد أحد اإلنجــازات في العالــم العربي، 
خصوصــاً أن اإلمــارات اســتعادت العصور 

الذهبية للعرب في علوم الفلك. 
وأشــار الكمدة إلى أن مســبار األمل، جعل 
اإلمارات في الريادة، وحول الحلم إلى واقع 
وأمل، األمر الذي عودنا عليه صاحب السمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتــوم نائب 
رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، رعاه الله، على أن تكون اإلمارات في 

المراكز األولى، وأن تكون ســباقة في كافة 
المجاالت واالتجاهات. 

وأضــاف إن مســبار األمل نقلــة نوعية في 
عالــم الفلك تحســب لإلمارات، فســيعمل 
هذا المشروع على إبراز العقول اإلماراتية، 
لتثبت نفســها وتظهر إبداعاتها أمام العالم 

أجمع في مجال العلوم.

قــال الدكتــور منصــور العــور رئيس 
جامعــة حمــدان بن محمــد الذكية إن 
الدولة اليوم تخطو خطوة ســّباقة على 
درب الريــادة العالميــة عبــر إطــالق 
«مســبار األمــل»، الذي يفتــح المجال 
واســعاً أمام الشــباب اإلماراتي الواعد 
لتحقيــق التميــز العلمــي واألكاديمي 
وإحــداث بصمة إيجابيــة على خارطة 
صناعــة الفضاء العالمية. وتكمن أهمية 
المشــروع الطموح الستكشاف المريخ 
في كونه نقلــة نوعية على صعيد دعم 
الجهــود الرامية إلى االســتثمار األمثل 
في العنصر البشري المواطن وبناء جيل 

من المهندسين والعلماء القادرين على 
رفع راية اإلمارات في المحافل الدولية.

أكد جــاك النغ رئيس معهــد العالم العربي 
العاصمــة  أن  الســابق  الفرنســي  الوزيــر 
الفرنســية ستشهد يوم20 من الشهر الجاري 
تظاهرة كبرى بعنوان «الشيخ زايد، أسطورة 
عربيــة» في حي مؤســس الدولــة المغفور 
له الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان طيب 
الله ثراه، مشــيراً إلى دعم فرنســا لإلمارات 
في مســيرتها لمحاربة جميع أنواع التعصب 

واإلرهاب.
ولفــت النغ في حوار مع «البيان»إلى أنه 
كان من األوائل في فرنسا الذين دعموا ملف 
دبي الســتضافة إكســبو 2020 ودافعوا عنه، 
كما احتضن معهد العالم العربي العديد من 
الفعاليــات المعرفة بإنجــازات اإلمارة التي 
حققــت في ظرف زمــن قصير ما لم تتمكن 
بلــدان من تحقيقه في وقــت أطول، وبأنها 
األحــق بالفوز بشــرف تنظيم هــذا الموعد 

العالمي...فإلى نص الحوار:
يحتضن معهــد العالم العربــي بباريس 
نهاية الشهر الجاري تظاهرة كبيرة حول 
شخصية الشيخ زايد، هل يمكننا معرفة 

تفاصيل أكثر عنها؟
اعتــاد معهد العالم العربي االحتفاء وتكريم 
شــخصيات صنعــت مجــد العالــم العربي 
وتركــت وراءها إنجــازات كبيرة. وفي هذا 

اإلطــار ســيحتضن المعهد في 20 من شــهر 
مايــو الجاري تظاهرة كبيرة حول شــخصية 
الشــيخ زايد مؤســس اإلمــارات، وتتضمن 
برنامجــاً ثريــاً، أمســيات وصوراً ســتعرض 
بالمناسبة، باإلضافة إلى عرض فيلم «الشيخ 
زايد، أسطورة عربية» من إنتاج قناة «آرتي» 
العالــم العربــي ويشــمل مقاطع  ومعهــد 
حصرية وصوراً نادرة للشيخ زايد، يستعرض 
فيها مخرجه فريديريك متران مســيرة رجل 
عظيــم وصالــح في بنــاء الدولــة وأحالمه، 
ورؤيــاه لوطنه في الغــد، وكذلك جزء من 
حياتــه الخاصة مــع أوالده، إنــه فيلم رائع 
حقــا بروعة هذا الرجــل العظيم الذي ترك 
رجاًال آخرين يواصلون مســيرته، فاإلمارات 
يحكمها رجال دولة عظماء ذوو خبرة كبيرة، 

يحاربــون اإلرهاب وجميع أنــواع التطرف 
والتعصــب، وفرنســا تقــدر عطاءهم على 

المستوى العربي وتدعمهم.
ما مضمون زيارتك الرسمية للدولة ؟

تلقيــت دعوة من قبــل منظمي المعرض 
الدولــي للكتــاب بأبوظبــي للمشــاركة في 
فعاليــات هــذا الموعــد الثقافــي واألدبي 
الهــام الــذي صار واحــداً من أهــم مواعيد 
الكتاب بمنطقة الخليج بكاملها، وهي فرصة 
للتعرف وللقاء الناشرين واألدباء اإلماراتيين 
والفاعليــن في مجــال األدب والتعرف أكثر 

على تجربتهم في مجال صناعة الكتاب.
مــا العالقة التي تربطكــم بالفاعلين في 

الحياة الثقافية ؟
تربطنــي عالقــات جــد متينــة بالكثير من 

المسؤولين القائمين على الثقافة في اإلمارات 
وهذا حتى قبل أن أصبح رئيسا لمعهد العالم 
العربي، ســواء كان ذلك في دبي، أو أبوظبي 
أو الشارقة، فأنا الشــخصية الفرنسية األولى 
التي ســاندت بقوة ودعمت بإصرار وبجميع 

الوسائل مشروع متحف لوفر أبوظبي.
وعندمــا أعلنــت دبي ترشــحها الحتضان 
المعــرض الدولي «إكســبو 2020» كنت من 
األوائل في فرنسا الذين دعموا ملفها ودافعوا 
عنه، كما احتضنت فــي معهد العالم العربي 
العديــد من الفعاليــات المعرفــة بإنجازات 
اإلمــارة التــي حققت في ظــرف زمن قصير 
مــا لم تتمكــن بلدان من تحقيقــه في وقت 
أطــول، وبأنهــا األحق بالفوز بشــرف تنظيم 
هذا الموعد العالمي، وعرفت التظاهرة وقتها 

نجاحا كبيرا.
وجــه آخر من هذه الصداقــة القوية التي 
تربطنــي باإلماراتيين، عندما منحت الشــيخ 
نهيــان بن مبــارك آل نهيــان وزيــر الثقافة 
والشــباب وتنمية المجتمع وسام االستحقاق 
الجمهوريــة  باســم  واآلداب  الفنــون  فــي 
الفرنســية والرئيــس فرانســوا هوالند خالل 
تظاهــرة «آرت فير دبي» األخيرة، ســعدت 
شخصيا بتقديم هذا الوسام الذي يعد اعترافا 

منا بإنجازاته.
فرنســا حاضرة بقوة ثقافياً في اإلمارات، 
عكس باقــي دول الخليــج حيث تطغى 
عليهــا الثقافــة األنجلوساكســونية، مــا 

تعليقكم على هذا؟
بالفعــل الحضــور الثقافــي الفرنســي فــي 

اإلمارات قوي من خالل جامعات ومؤسسات 
فرنســية عريقة لها صيتهــا العالمي كمتحف 
اللوفر وجامعة الســوربون والمعهد الفرنسي 
باإلضافــة إلــى مشــاريع أخرى هــي بصدد 
اإلنجاز، وهذا راجع حســب رأيي إلى تاريخ 
العالقات بين البلدين والروابط المميزة التي 
تجمع الفرنسيين باإلماراتيين، عالقات صداقة 

وأخوة واحترام متبادلة.
 ما الدور الذي لعبته في دعم الدبلوماسية 

الفرنسية على مستوى العالم العربي؟
تربطنــي عالقات صداقة قويــة جدا بالرئيس 
الفرنســي فرانســوا هوالند منذ وقت بعيد، 
فهو يثق بي ويدعم مبادراتي، نتقاسم الكثير 
من األفــكار والتوجهــات، ويمكننــي القول 
أكثــر من ذلــك، فللمــرة األولى فــي تاريخ 
معهد العالــم العربي يزور رئيس الجمهورية 
المعهد بهذا العدد من المرات، فمنذ ترؤسي 
المعهد دشــن الرئيس هوالند أربعة معارض 
كبــرى وهي معرض قطار الشــرق الســريع 
«أوريو إكسبريس»، ومعرض الحج الذي القى 
نجاحا دوليا، ومعرض المغرب للفن المعاصر 
وأخيــرا معــرض النهضة في العالــم العربي 

الذي أعجب به كثيرا.
وهوالنــد صديق وفي، وقريب مني كثيرا، 
وكل مرة يتنقــل فيها لبلد عربي يطلب مني 
أن أكون ضيفه الشخصي، كما كان عليه الشأن 

خالل زيارته األخيرة لقطر والسعودية.



أعلنــت اللجنة التنظيميــة لمنتدى اإلعالم 
العربــي اســتضافة وجوه إعالميــة وكتاّب 
لتوقيــع مؤلفاتهم الحديثــة ضمن فعاليات 
الدورة 14 للمنتــدى الذي يعقد يومي 12 
و13 مــن مايــو الجاري فــي مدينة جميرا 
فــي دبي، تحت رعايــة كريمة من صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولــة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبــي، رعاه الله، بحضور ومشــاركة 
نخبة مــن أهم الرموز والقامــات المحلية 
والعربيــة والعالميــة من الساســة وصناع 
القــرار والقيادات اإلعالميــة واألكاديميين 
القطــاع  فــي  والمتخصصيــن  والخبــراء 
اإلعالمــي. وتأتي هذه الفعالية اســتمراراً 
إلحــدى الفعاليــات التي تميــز بها منتدى 
اإلعــالم العربي، والقت إعجــاب واهتمام 
الــزوار خالل الدورة الماضية. وســيتواجد 
هذا العــام على مدار يومــي المنتدى في 
ركن نادي دبي للصحافة في مكان الحدث، 
6 مــن أبــرز اإلعالميين والكّتــاب العرب 

لتوقيع أحدث إصداراتهم.

ويوقع ضمن أجنــدة اليوم األول اإلعالمي 
يســري فــوده كتابــه «في طريــق األذى» 
ويوثق فيه تجربته االستقصائية الفريدة في 
التنقل بين معاقل التنظيمات اإلرهابية في 
عــدة دول حول العالم، مــع عرض العديد 
مــن الحقائــق والصور والمســتندات التي 

يكشــف عنهــا للمرة األولى.  أمــا الكتاب 
الثانــي فيحمل عنــوان «من أجل الســالم 
واإلسالم» للكاتب القدير خالد القشطيني، 
حيــث يدعــم كتابــه االعتــدال والحــوار 
والقوميــات  الطوائــف  بيــن  واالنســجام 
ودحــر العصبية والتشــدد واإلرهاب.  كما 
ســيوقع ضمن برنامج اليــوم األول الكاتب 
الصحافــي عبداللــه العلمي كتابــه الجديد 

«امرأة خارجــة عن األعراف» ويتناول فيه 
التي  التحّديــات االجتماعيــة واالقتصادية 
تواجــه المرأة الســعودية من واقع حاالت 

وتجارب إنسانية.

وسيكون برنامج اليوم الثاني حافًال بتوقيع 
كتاب «شــوق الدرويش» للكاتب الصحفي 

والروائي السوداني حمور زيادة الحائز على 
جائزة نجيب محفوظ األدبية لعام 2014 ، 
وهــي رواية عن الحب والعشــق والكفاح 
واإليمــان، تســتوحي أحداثهــا مــن حقبة 
تاريخية ســودانية.  وكتــاب «المتوصف» 
لعبداللــه حمــدان بــن دلمــوك، الرئيس 
التنفيذي لمركز حمــدان بن محمد إلحياء 
التراث، والذي يشــكل لوحة فنية تستشف 

عنصر الوجود من عبق التاريخ، ورحلة أبحر 
ــعبّي  فيهــا الكاتب إلــى أعماق األدب الشَّ
النابع من صميم الفنــون األدبيَّة. باإلضافة 
إلى كتــاب «الدولة والدين فــي االجتماع 
العربي اإلسالمي» للكاتب عبداإلله بالقزيز، 
حيث يطرح الكتاب اإلشكاليات التي دفعت 
نحو تحول الدين اإلسالمي من عقيدة لألمة 

جمعاء، إلى أيديولوجيا سياسية.

وتعليقاً على فعاليــة «توقيع الكتب» التي 
تضيف بعداً ثقافياً مميزاً لفعاليات المنتدى، 
قالت منى بوســمرة، مديرة منتدى اإلعالم 
العربــي ونادي دبي للصحافــة: «إن اللجنة 
المنظمــة للمنتــدى حرصــت هــذا العام 
كذلك على اســتضافة مجموعة من األنشطة 
التفاعلية التي يمتد معها الحوار إلى خارج 

محيط جلسات المنتدى.

وأضافــت بوســمرة أن «اهتمــام اللجنــة 
التنظيميــة للمنتــدى بتخصيص ركن خاص 
للكّتــاب اإلعالميين، يعــود للنجاح الالفت 
الــذي حققته هذه الفعالية من حيث إقبال 
الحضور والتغطية اإلعالمية التي حظيت بها 
الفعالية من قبل وســائل اإلعالم المختلفة، 
نظراً لمــا تقدمه من مفهوم جديد للقاءات 
اإلعالميــة، وذلــك بتحقيــق قيمــة فعلية 
الشباب  مباشرة لإلعالميين، الســيما لجيل 
الذين يحتاجون إلى تطوير وتنمية قدراتهم 

في كافة مجاالت العمل اإلعالمي.
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تعتبر األفالم وسيلة بصرية غالباً ما تنجح 
فــي إيصــال المعلومة بطريقة مباشــرة 
دون أي تدخــل أو تعديــل، ومــع مرور 
منطقة الشــرق األوســط خالل السنوات 
ومتســارعة،  كبيرة  بمتغيرات  الماضيــة 
ظهر اتجاهان إعالميــان جديدان، األول: 
تمثل في تصوير أفالم وثائقية على أيدي 
صحافييــن وصحافيات فضلوا اســتخدام 
الصورة على الكلمة لنقل أحداث ومآٍس  
إنســانية، تمر مرور العابر وســط زحمة 
األخبــار، والثانــي: تمثــل فــي اهتمــام 
الشــباب بأفالم الكرتون "ثالثية االبعاد" 
تحمل قيماً إنســانية للمشــاهد وتنشــر 
الحقائــق عــن مواضيع شــبه غائبة عن 
اإلعالم، األمر الذي ال يســمح للمشــاهد 

بإدراك أبعادها وتداعياتها. 
وتماشــياً مع شعار الدورة 14 لمنتدى 
اإلعــالم العربــي "اتجاهــات جديــدة"، 
وحرصــاً من اللجنــة التنظيمية للمنتدى 
أبــرز االتجاهات  علــى رصــد وعــرض 
اإلعالميــة الجديــدة ســواء مــن داخل 
المنطقة أو العالم، ينفرد المنتدى ضمن 
أجندتــه الحافلة بالعديد مــن الفعاليات 
وألول مــرة بعرض مقتطفات من الفيلم 
الوثائقي "ســبايا الخالفــة" وفيلم "بالل" 
في جلستين منفصلتين مدة كل منها 20 
دقيقــة يتحــدث فيها كل مــن الصحافية 
"نارين شمو" والمخرج السينمائي "أيمن 
جمال" عن تجربتهما اإلعالمية في تصوير 

الفيلمين.

اليوم ومع بروز األفالم الوثائقية المصورة 
على أيدي صحافييــن وصحافيات فضلوا 
اســتخدام الصــورة علــى الكلمــة لنقل 
أحداث ومآٍس  إنسانية، يبدو جلياً لخبراء 

اإلعالم أن هذا النوع الجديد من األعمال 
الوثائقيــة ســيضيف بعــداً جديــداً إلى 
العمل اإلعالمــي والوثائقي العربي نظراً 
لما يمتاز به من جهد اســتقصائي أصيل، 
وقدرتــه على معالجة القضايا الحساســة 

التي تالمس اهتمامات المشاهد العربي، 
بهدف البحث عن الحقيقة وراء األحداث 
الكبيرة التي تعيشــها شــعوب المنطقة 
العربيــة بمختلــف تداعياتها السياســية 

واالجتماعية واالقتصادية.

وحرصــاً من اللجنــة التنظيمية للمنتدى 
على رصــد أبــرز االتجاهــات اإلعالمية 
أو  المنطقــة  داخــل  مــن  الجديــدة 
المنتــدى في دورته  العالم، يســتضيف 
14 الصحافيــة "ناريــن شــمو" ويعرض 
مقتطفــات مــن الفيلم الوثائقي "ســبايا 
الخالفة"، ضمن جلســة مدتها 20 دقيقة 
تتحــدث فيها عن تجربتهــا اإلعالمية في 
تصويــر الفيلــم، وما قامت بــه من جهد 
استقصائي لمالحقة المختطفات والسبايا 
لدى تنظيم "داعش اإلرهابي" في مدينة 
شــنكال في جبل سنجار شــمال العراق، 
حيث برز اسم نارين في الصحف العربية 
والعالميــة كمصدر أساســي لنقل معاناة 
واالنتهاكات  مواقعهن  ومتابعة  الســبايا، 
التــي تقترف ضدهــن، ومعرفة تفاصيل 
وظروف السبي واالختطاف، وقد نجحت 
بالفعل في إطالق عدد من السبايا. وإلى 
يومنــا هــذا مازالــت نارين هــي األكثر 
تحــركاً فــي هــذا الملف على الســاحة 
العربيــة والدولية، ونجحــت عبر الفيلم 
الــذي أنتج وعرض بمســاعدة  الوثائقي 
قنــاة BBC العربيــة من إيصــال صوت 
الســبايا اإليزيديــات عالميــاً مــن خالل 

تركيزها على الجانب اإلعالمي.

أعلــن نادي دبــي للصحافة الــذي يمثل 
األمانــة العامة لجائــزة الصحافة العربية 
عن تنظيم الحفل الخــاص بالجائزة لهذا 
العام بإضافــات جديدة احتفاء بالفائزين 
بهــا فــي دورتها 14، والتــي تعقد تحت 
رعايــة وحضور صاحب الســمو الشــيخ 
محمــد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
رعــاه الله، مســاء األربعــاء المقبل في 

مدينة جميرا في دبي.

وكشــفت األمانــة العامــة للجائــزة عن 
مشــاركة مجموعــة مــن أبــرز الوجوه 
اإلعالميــة والنجــوم في تقديــم فقرات 
حفل توزيع جوائــز الفائزين في الفئات 
المختلفــة، مؤكدة أن الحفــل هذا العام 
سيكون مميزاً بما يليق بمستوى الجائزة 
كونها تســاهم في تقدم الصحافة العربية 
وتعزيــز مســيرتها، وتشــجع الصحافيين 
العرب على اإلبــداع، وتعريف المواطن 
العربــي بأعمالهم وإبداعاتهــم المهنية. 

وأعلنت األمانة العامة أن الدورة الحالية 
تســتضيف إعالمييــن بارزيــن لتقديــم 
فقــرات الحفل، حيث ســيقدم الفقرات 
حســب توزيــع فئــات الجائــزة كل من 
اإلعالمية منال أحمد من أبوظبي لإلعالم، 
واإلعالمــي ســعود الكعبــي من شــبكة 
قنــوات دبــي، واإلعالمية ريتــا معلوف 
من ســكاي نيوز عربية والنجمة ميســاء 
مغربــي، والنجم محمد كريــم والنجمة 
أنابيال هالل واإلعالمية مريم ســعيد من 

 .«MBC» مجموعة

 ويتوقع أن يشارك في حفل الجائزة أكثر 
مــن 2000 إعالمــي من مختلــف أرجاء 
الوطــن العربي والعالم، كما ســيتم بث 
وقائع الحفل ضمن تقنية البث المباشــر 
علــى موقــع منتــدى اإلعــالم العربــي 
اإللكترونــي.  وكانــت األمانــة العامــة 
للجائــزة أعلنت عن أســماء 39 مرشــحاً 
باإلضافة إلى أسماء 70 محكماً من أعالم 
الصحافة والفكر من مختلف أرجاء الوطن 
العربــي، ممن عملوا على تقييم أكثر من 

5000 عمل مشارك في هذه الدورة.

أعلنــت جمعيــة الفجيــرة الخيريــة حملة 
مشاريعها لشهر رمضان المبارك تحت شعار 
«ومما رزقناهم ينفقون»، وتشــمل الحملة 
الصائم  الرمضاني وإفطــار  المير  مشــاريع 
وزكاة الفطر وكسوة العيد. بدعم من رعاة 
الحملة لهذا العام وهم هيئة الهالل األحمر 
ومؤسسة دبي اإلسالمي اإلنسانية، مؤسسة 
ماجــد الفطيــم الخيرية، وهيئــة المنطقة 
الحــرة الفجيــرة، وبنك الفجيــرة الوطني، 
وبلديــة الفجيــرة، وغرفة تجــارة وصناعة 

الفجيرة، وشركة األهلي للتجارة العامة. 
ورحــب محمــد المال نائــب رئيس مجلس 

إدارة الجمعيــة بالحضــور وبرعــاة الحملة 
الرمضانيــة لهذا العــام. وقــال: إنه بفضل 
مــن الله تعالى وبدعــم ورعاية أهل الخير 
استعدادها  الجمعية  اســتكملت  واإلحسان 
الســتقبال شهر رمضان المبارك لعام 2015 
بمجموعــة كبيرة من البرامج والمشــاريع، 
وهــي «المير الرمضانــي، إفطــار الصائم، 
زكاة الفطــر، كســوة العيــد» باإلضافة إلى 
برامجها الممتدة على مدار العام مثل كفالة 
األيتام، توزيع المساعدات على المحتاجين 
ومســاعدة الطلبة واألســر المنتجة وحفظ 
النعمة.  الفجيرة ـ البيان 

أطلقــت مجموعة جامعة أبوظبــي للمعارف 
مؤخــراً برنامــج تنميــة المهــارات القياديــة 
"القيــادة بدون منصب: القــادة يبنون قادة"، 
وذلــك ضمــن رؤيتهــا االســتراتيجية الهادفة 
إلــى خدمة المجتمع من خالل االســتثمار في 

العنصر البشري الذي يمثل الثروة الحقيقية.
ويكتسب هذا البرنامج العالمي، أهمية كبرى 
باعتبــاره أول برنامج مــن نوعه على اإلطالق 
ُيقــام فــي دولة اإلمــارات العربيــة المتحدة 
بالمهــارات  المشــاركين  ويــزود  والمنطقــة 
المطلوبــة للعمــل القيادي. ووضــع البرنامج 
الخبير العالمي روبين شــارما لتدريب وإعداد 

قــادة يتحلــون بمهــارات قيادية اســتثنائية، 
وتعقيباً على إطــالق البرنامج، رّحب الدكتور 
أحمــد بــدر، الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة 
جامعة أبوظبي للمعــارف بالمجموعة األولى 
مــن المهنيين فــي دولــة اإلمــارات العربية 
المتحــدة من برنامج "القيــادة بدون منصب: 
قــادة يبنون قادة"، موضحــاً أن ذلك البرنامج 
المبتكر والملهم أثبت فعاليته وكفاءته عالمياً، 
ومعرباً في الوقت ذاته عن ثقته بأن البرنامج 
المشــاركين بمهارات  سيســاهم في تأهيــل 
القيادة الناجحة والمؤثرة.  أبوظبي - البيان 

أكد طارق القرق المدير التنفيذي لمؤسســة 
دبــي العطــاء أن اكثر مــن %90 من البرامج 
التــي أطلقتها دبي العطــاء في الدول النامية 
لتوفيــر فــرص التعليــم األساســي لألطفال 
وتحســين جودة التعليم تــم تبنيها من قبل 
منظمــات عالميــة  بعد أن أثبتــت التجارب 
والدراســات التي قامت بهــا تلك المنظمات 
نجاح دبي العطاء في ابتكار أساليب تعليمية 
فريدة نظراً لخبرتها الطويلة في هذا المجال. 
وقال الطرق في تصريح للوفد المرافق في 
الســنغال عقب  اختتام  تدشين برنامج ثنائي 
اللغــات في عدد من مــدارس داكار أن دبي 
العطاء تفردت في تقديم وطرح برامج نوعية 

شــملت كافة أطراف العملية التعليمية ومنها 
تحســن فرص التعليم لألطفــال في المراحل 
األساسية وتوفير التدريب للمعلمين وتأسيس 
جمعيات ألولياء األمور وتدريب المفتشــين، 
الفتــاً إلى أنــه عقب انتهاء مــدة برامج دبي 
العطاء تبادر مؤسســات عالمية تعني بشؤون 
تحســين التعليم لتبني تلك البرامج ومواصلة 

تقديم الدعم لها.

وقــال القــرق إن برامج دبــي العطاء تغطي 
اآلن 39 دولــة مــن الدول الناميــة الفتاً إلى 
أن اختيارهــا لبرامــج التعليــم يأتــي بعــد 
دراســة متانية لمعوقــات التعليــم في تلك 
الدول واالحتياجــات الالزمة لجذب األطفال 

للتعليــم ومنهــا على ســيبل المثــال  إطالق 
برنامــج تجريبي متكامل للتغذية المدرســية 
بالمنتجــات المحليــة ويتم تنفيــذه في 30 
مدرسة لتلبية االحتياجات الصحية والغذائية 
لـ 30700 طفل في مرحلة التعليم األساســي 
بمنطقة األمــم الجنوبية في أثيوبيا، مشــيراً 
إلى أنه ووفقاً لبرنامج الغذاء العالمي  التابع 
لمنظمة األمــم المتحدة فإن 66 مليون طفل 
فــي مرحلــة التعليم األساســي فــي البلدان 
النامية يذهبون إلى المــدارس وهم يعانون 
الجــوع، ومــن بينهــم 23 مليــون طفل في 
أفريقيــا وحدها. وقــال القــرق إن البرنامج 
المتكامل  في اثيوبيا يقوم على توفير وجبات 
في المدارس يتم إعدادها باستخدام منتجات 
محليــة، وفي الوقت نفســه يدعــم البرنامج 

النمو االقتصادي والتنمية بالمنطقة.

أوضح طارق القــرق أن إطالق برنامج ثنائي 
اللغــات فــي العاصمة الســنغالية يهدف إلى 
مــدى فهــم واســتيعاب الطــالب المناهــج 
الدراســية المقررة والحّد من معّدل تســّرب 
الطالب من المدارس بسبب الحواجز اللغوية، 
مشيراً إلى أن البرنامج  يوفر نموذجاً تعليمياً 
فعــاًال يدمــج اللغــة الفرنســية مــع اللغات 
المحلية الريفيــة، ويصل عدد الطلبة المتوقع 
استفادتهم من البرنامج 10.500 طفل، و300 
معّلم ومديرين، و24 مفّتشاً في مجال التعليم 
وســيتم مستقبًال توســيع نطاق البرنامج  في  

جميع أنحاء البالد. 
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كشــف المركــز التربــوي للغــة العربية 
لــدول الخليج فــي الشــارقة لـ«البيان» 
عن إعداد المركز مشــروعاً يعالج ضعف 
مخرجــات اللغــة العربية بالتعــاون مع 
مكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليج 
للتعرف على أســباب ضعــف مخرجات 
تعليــم اللغة العربية، ووضــع مقترحات 
مخرجاتها،  لتحســين ضعــف  وإجراءات 
وتطوير أداء المعلمين واإلشراف التربوي 
لتحســين الضعــف في مخرجــات اللغة 
العربيــة، وتعريف المــدارس والمديرين 
ومساعديهم بدورهم في تحسين الضعف 

في مخرجات اللغة العربية.
وكشــف مديــر المركز التربــوي للغة 
العربيــة لدول الخليج عيســى الحمادي، 
عن إجراء دراســة بحثية ميدانية للوقوف 
على جوانب ضعف مخرجات التعليم في 
اللغــة العربية وكذلك أســبابها والعوامل 
المؤثــرة في ذلك ومــن ثم وضع الحلول 
واإلجراءات لمعالجتها وكذلك وضع خطة 
وبرامــج لتحقيق أكبر فائــدة منها للدول 
األعضــاء بمكتــب التربيــة العربي لدول 

الخليج.
جــاء ذلك على هامــش فعاليات اليوم 
الثاني لمؤتمر اللغة العربية الرابع، الذي 
انطلقــت فعالياتــه أول مــن أمس تحت 
رعايــة وحضور صاحب الســمو الشــيخ 
محمد بن راشــد آل مكتــوم نائب رئيس 
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكم 
دبــي، رعاه اللــه، وأوضــح الحمادي، أن 
الدراسة تهدف لتنمية خبرات المشرفين 
ومســاعديهم  والمديريــن  التربوييــن 
المقترحــات  تطبيــق  فــي  والمعلميــن 
واإلجــراءات لتحســين مخرجات التعليم 
فــي اللغة العربية، وتفعيل دور المدارس 
في تحســين مخرجات التعليم في اللغة 
العربية، والتعرف على أفضل الممارسات 

والتجــارب واالتجاهــات الحديثــة فــي 
تحســين مخرجات تعليــم اللغة العربية، 
اإلقليمية  االتجاهات والممارسات  ورصد 
والدوليــة فــي مجال تحســين مخرجات 
تعليــم اللغة العربية. وتتضمن الدراســة 
استقصاء جوانب ضعف مخرجات التعليم 
في اللغــة العربية، واألســباب والعوامل 
المؤثــرة في ضعــف مخرجــات التعليم 
ووضــع مقترحــات وإجراءات لتحســين 

الضعف في مخرجاتها.
وتأتــي هذه الدراســة ضمن مشــروع 
(ضعــف مخرجــات التعليــم فــي اللغة 
العربية: دور المؤسسات، وسبل العالج)، 
الــذي ينفذ على مســتوى الدول األعضاء 
ويتلخــص  العربــي،  التربيــة  لمكتــب 
المشروع في عدة محاور أهمها استقصاء 
جوانــب ضعــف مخرجــات التعليم في 
اللغة العربية، وتحديد األسباب والعوامل 
المؤثــرة في ضعــف مخرجــات التعليم 
فــي اللغــة العربية، ووضــع المقترحات 
والحلول اإلجرائية لمعالجة المشكلة في 
ضوء مراجعة وتقويم الجهود الموجودة، 

فضًال عن وجــود برنامــج تدريبي لدعم 
تطبيق االســتراتيجيات المقترحة لتحسن 

مخرجات تعليم اللغة العربية.
وذكــر الحمادي أنه تم تشــكيل فريق 
المشــروع، والذي  عمل إلعــداد وتنفيذ 
تعتبر الدراســة من مراحلــه األولى وتم 
وضــع ضوابــط ونطــاق إجراء الدراســة 
البحثيــة، والتواصــل ومخاطبــة مراكــز 

وبيوت خبرة وشخصيات متخصصة إلعداد 
الدراســة، وإجراء اختيار أفضل العروض 
المقدمــة مــن المراكــز وبيــوت الخبرة 
إلعداد الدراســة، ومن ثم المرحلة الثانية 
وهي تخص  التدريب، إذ تم وضع برنامج 
إجرائــي لتنفيذ التدريب للمســتهدفين، 
وتنفيــذ البرنامج التدريبــي بمركز اللغة 
العربية بالشــارقة، وتم استهداف راسمي 

التخصص  التعليمية ومسؤولي  السياسات 
التربوييــن  والمشــرفين  بالــوزارات، 

والمديرين ومساعديهم والمعلمين.

وأشــار إلى أن تعليم اللغــة في مختلف 
المراحــل الدراســية يهــدف إلــى تنمية 
المهارات اللغوية ( االســتماع – التحدث 
- القــراءة – الكتابــة)، ومــا يرتبط بهذه 
المهــارات من مهــارات تفكيــر، وأبعاد 
ثقافيــة، إضافــة إلــى تنميــة المفردات 
والداللة،  واألصوات،  اللغوية،  والتراكيب 
ومن ثــم فإنه من المتوقــع بعد االنتهاء 
من كل درس، ومــن كل وحدة، ومن كل 
صف دراســي، ومن كل مرحلة أن يتمكن 
المتعلم من عدد من المهارات والعناصر 
اللغويــة المناســبة له وفًقــا لمصفوفات 
المــدى والتتابــع التي حــددت من قبل 
الخبــراء والمختصين في تعليم اللغة، إال 
أن هناك عدة عوامل تؤثر في تنمية هذه 
اللغويــة يراعى أن  المهــارات والعناصر 

توضع في االعتبار . 

ومن جهتــه أوضح األســتاذ الدكتور في 
كلية التربية بجامعة اإلمارات محمد جابر 
رئيــس الفريــق، أن الدراســة تتبع ثالثة 
إجراءات رئيسة، األولى : تتمثل في تحديد 
مظاهر ضعــف الطالب في اللغة العربية 
وتم تناول جوانــب الضعف في مهارات 
االستماع والتحدث والقراءة والكتابة مع 
توضيحها بأمثلة، ويتمثــل اإلجراء الثاني 
فــي تحديد أســباب ضعــف المخرجات 
التــي قــد ترجــع إلــى المتعلم نفســه 
ودافعيتــه لتعلم اللغــة العربية، وأخرى 
قد ترجع إلى المعلم وما يســتخدمه من 
اســتراتيجيات تدريس ومستواه في اللغة 
العربية واســتخدامه للغة الفصيحة، وقد 
يرجع الســبب إلى منهج اللغــة العربية 
وما يقدمه من نصوص ومعارف وطريقة 
تناول، وقــد ترجع أســباب الضعف إلى 
دور المؤسســات المجتمع  وعلى رأسها 
اإلعــالم، واإلجــراء الثالــث : تمثــل في 
تحديد ســبل عالج مظاهــر الضعف في 

اللغة العربية.
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ناقشت الجلسة الرئيسة في ثاني أيام فعاليات 
المؤتمر الدولــي الرابع للغة العربية، ســبل 
تعزيز اللغة العربية في االنظمة والتشريعات 
داخل منظومة الدول العربية، وأدار الجلســة 
الدكتور خليفة السويدي األكاديمي واإلعالمي 
االماراتي، وشــارك فيها الدكتــور بدر الدين 
العاللــي االميــن العام المســاعد في جامعة 
الدول العربية، ونور الدين بو شــكوج االمين 
العربــي، والدكتور  البرلماني  العام لالتحــاد 
ابو بكــر باقادر مديــر ادارة الثقافة بمنظمة 

التعاون االسالمي.

وقال الدكتور بو شكوج أن هناك 3 مستويات  
يجــب أن يركــز عليهــا واضعو السياســات 
من اجــل تطوير اللغة وتعزيــز التعامل بها، 
الفتــا الــى أول هــذه المســتويات يختص 
بأهميــة اللغة في حفظ ذاتها، وان كثيرا من 
المصطلحات المســتخدمة في عالمنا العربي 
تتغير معانيها بتغير مكان استخدامها، وهناك 
بعض المجتمعات التي تركز على اســتخدام 
مصطلحات ال يستخدمها شعوب دول أخرى، 
وهــذا ما يجعل هناك تشــتيتا لجهود توحيد 
لغــة ثابتة بمفــردات واصطالحــات واحدة، 
مشــددا على توحيــد الجهــود لتكون تحت 

مظلة واحدة لمؤسسة تعنى بتثبيت وتوحيد 
هــذه المصطلحــات واســتخدام الجميع لها 

بشكل واحد.

كمــا أشــار الى انــه يجب وضــع قوانين 
لحماية اللغة واستعمالها كلغة وطنية في 
جميع البلــدان العربية، الفتــا الى وجود 
دول عربيــة أقرت قوانيــن لتمكين اللغة 
فــي مؤسســاتها، وأنه يجــب التعاون مع 
المجلــس الدولــي للغة العربيــة لصياغة 
مشــروع قانــون لالســتنارة بــه عند بدء 

التشريع لقوانين لحماية اللغة العربية.

ومن جهتــه أوضــح الدكتــور أبو بكر 
لغــة  هــي  العربيــة  اللغــة  أن  باقــادر، 
الديــن االســالمي وأن منظمــة التعــاون 
االســالمي رغم اســتخدامها في نشاطاتها 
اللغــات االنجليزيــة والفرنســية، اال انهم 
يتلقون طلبات كثيــرة لتلعليم اللغة لغير 
المتحدثيــن بها، وهذا يؤشــر إلقبال كبير 

على تعلمها.
وأكد ان منظمة االيسيســكو التابعة لها 
تقــوم بدور مهــم في توفير برامج نشــر 
وتعليــم للغة للكثير من الراغبين في ذلك 
فــي كافة الدول، مشــيرا الــى ان ما يؤلم 
هو استخدام كثير من أبناء الوطن العربي 

للغات أخرى على حساب لغتنا االم، وهو 
ما يشــكل واقعا يجب العمل على تغييره 

من خالل تطوير المناهج التعليمية.

وأوضح انــه يجــب التركيز على اســتخدام 
اللغة على كافة المستويات، وأن يتعدى دور 
االســتعمال في التعلم فقط ليصل الى ايجاد 
دور مؤثر للغة في حياتنا من خالل القرارات 
والشــريعات، مشــيرا فــي هــذا االتجاه ان 
الدول العربية من خالل مؤسســاتها المعنية 
مطالبة بتوحيد جهودها في اســتخدام واحد 

للمفردات والمصطلحات العربية.

أقيمــت أمس على هامش فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الرابع 
للغــة العربية نــدوة بعنوان ( اللغة العربية وتدريــس الطفل العربي) 
ناقشــت كيفية تمكين الطفــل العربي من لغته فــي مجتمع المعرفة، 
والمهــارات اللغويــة واثرهــا في تلقيــن اللغة للطفل وشــعرية اللغة 
العربية في مسرح الطفل العربي، وشارك فيها أكاديميون متخصصون.

وأشــارت الدكتورة ميساء أبو شنب من ســوريا في أطروحتها التي 
ناقشت كيفية تمكين لغة الطفل في مجتمع المعرفة، كيف أن األطفال 
هم ثروة الشعوب وحاضرها وأن السبيل الوحيد للوصول لطفل مبدع 
هــو تعزيز اللغة لديه ووضعها علــى قمة الهرم المعرفي لدى األطفال 
خاصــة وان الثقافة الدارجة حاليا عندهم هــي تكنولوجيا المعلومات 

المرتبطة والمتوفرة عن طريق التقنيات الحديثة.
وشددت على أن اللغة العربية تقدم للطفل منظومة مفتوحة للتعلم 
كما أنها تســهم في تهيئته التعليمية والثقافية وإحساســه بها ألنها من 
المفتــرض أن تكون بالنســبة له أســلوب حياة، ولفتت إلــى أن اللغة 
العربيــة مرنة وبها من المميزات ما يجعلها قادرة على اســتيعاب كل 
التطورات المعرفية األخــرى التي يحتاجها األطفال هذه األيام، خاصة 
أن التطــور التكنولوجــي مع الحاجة الملحة لفهم أشــياء كثيرة للطفل 
جعــل من المحتم ربط المفردات والمصطلحات الحياتية الجديدة عند 

األطفال بالواقع الذي يعيشه.
وأشــارت إلى التحديات التي تواجهها لغــة الطفل والتي تتمثل في 
االنتمــاء للغات أخرى، واالزدواجية بين اللغة واللهجات التي أصبحت 
تماثل قوة اللغة األصيلة، فضال عن األمية والرصيد اللغوي الفقير لدى 

األطفال.

ونبهــت على ضرورة برمجة العلوم الحديثة للغة العربية على شــبكة 
اإلنترنت، باإلضافة إلى النهضة اللغوية الشاملة، االهتمام بالمعلم كونه 
مفتاحا للمعرفة وتمكينه من أدواته، باإلضافة الى التحول نحو تكريس 
مجتمــع المعرفة كونه عامال أساســيا في التطــور والتحديث، مختتمة 
بــان اللغة العربية هــي هويتنا وانتماؤنا ويجب أن تشــاركا لفعاليات 

المجتمعية في تمكين الطفل العربي من أدوات لغته.
وذكــرت الدكتورة آمــال العبادي فــي ورقتها( المهــارات اللغوية 
وأثرهــا فــي تلقين اللغة للطفل) من خــالل برنامجها (كتاب لغتي في 
مكعب ..نموذجا) الذي يســتهدف مرحلة ريــاض األطفال حتى يمكن 
تخريج أطفال مبدعين ومكتشــفين، حيث أكدت رسالة البرنامج وهي 
تسهيل تعليم اللغة للطفل وتوفير استراتيجيات حديثة للجودة والتأكيد 

على المشاركة المجتمعية في هذا االتجاه.
وأوضحت انه مــن الضروري إتاحة الفرصة للطفل للتجريب وتطور 

ذلك مع مراحل نموه المعرفي والعقلي واللغوي . 

كل جمعة مع



تبدو قضية اللغة العربية في وســائل اإلعالم، 
من القضايا المهمة ذات شــجون، التي ناقشها 
مجموعة من أصحاب االختصاص، ضمن إحدى 
النــدوات المقامة على هامــش مؤتمر اللغة 
العربيــة الرابع، الذين اتهمــوا اللهجة العامية 
بســيطرتها على وســائل اإلعــالم ومهاجمتها 
للغــة العربية الفصحى. وترأس الدكتور عبده 
انطوان من لبنان، ندوة بعنوان «اإلعالم واللغة 
العربــي»، الذي أكــد أن الباحثيــن يرون أن 
األخطاء اللغوية في الحقل اإلعالمي أو ســواه 
نتيجة عدم إتقــان اللغة الفصحى، ما ينعكس 
ضعفــاً ظاهــراً في جميــع مجــاالت التعبير 
باللغــة العربية، عازياً الســبب إلى خصوصية 
الصعوبــات في تعلم العربيــة وتعليمها، إلى 
جانب طرق تدريسها والوسائل المعدة لذلك.

وأكــد أن ظهور اللهجة العامية وطغيانها حيناً 
هو نتيجة تلقي الطفل للهجة العامية من أمه، 
بينما يكتســب «الفصحى» بــاإلرادة والجهد، 
لذلك من الطبيعي أن يكون هناك اجتماع بين 
هذين الواقعين اللغويين، عندما يعبر اإلنسان 
العربي، وذلك نتيجة تراخي أهل المســؤولية 
ودوران األطــراف المعنية حــول القضية من 
دون تأســيس مؤسســات علميــة فاعلة ذات 
ســلطة، تنتج حلوًال يضعونها حيز التنفيذ، كما 
أن طغيان العولمة وظروف الحياة المعاصرة 
الحية  العالمي ووسائله  المتســارعة واإلعالم 
والمؤثرة والجذابة، مثل الســينما والكمبيوتر 

واأللعاب، قد بات صعباً منافستها.

بدورها أكــدت الدكتورة خديجــة الحمداني 
مــن العــراق، أنه مــع تطور وســائل اإلعالم 
بمجاالتهــا المختلفة، وال ســيما المرئية منها، 
وظهور شــبكات االتصال وتكنولوجيا الفضاء، 
أضحــى الحفــاظ علــى اللغــة العربيــة أكثر 
ضــرورة مــن ذي قبــل، خصوصاً فــي عالمنا 
اإلسالمي، وعندما يتعلق األمر بحوار الثقافات 
باعتبارها  الضرورة  تتعاظم هذه  والحضارات 
لغة رســمية لالتصــاالت الدوليــة، الفتة إلى 
أن لغة الصورة أخــذت موقعاً متميزاً صاَحَبُه 
تراجع في اســتخدام اللغــة العربية الفصحى، 

ضمن ممارساتنا وبرامجنا .
وأضافــت، إن مــن الصعب حصــر جميع 
المشــكالت والتحديــات التي تواجه وســائل 

اإلعالم المرئيــة في اســتعمال اللغة العربية 
في عالمنا العربي واإلســالمي بشــكل قاطع، 
ويمكن اإلشــارة إلــى أهم هــذه التحديات 
والمشــكالت التي يواجههــا الجميع وأبرزها؛ 
اللغوية،  العاميــة، واألخطــاء  الدعــوة إلــى 
واالختــالف حــول إمكانيــة اســتعمال اللغة 
العربيــة فــي كل البرامج، واآلثــار اإليجابية 
والســلبية، التي تركتها وسائل اإلعالم المرئية 

في اللغة العربية .

فــي المقابــل، أوضحــت الحمدانــي أنه ثمة 
آثار إيجابية تركتها وســائل اإلعالم مثل تنبيه 
الوعــي اللغــوي، والقضاء على حــد كبير من 
الفــروق اللغوية بين اللهجــات العامية على 
مســتوى الشــعب الواحــد أو شــعوب عدة 
ذات لغة مشــتركة كالشعوب العربية، وطرح 
اللغة العربيــة اإلعالمية كونهــا أداة تعبيرية 
للمفكرين والكتاب، وتزويد العربية بكثير من 
األلفاظ والتراكيب الجديدة وال سيما المترجم 
على اللســان األجنبــي، إذ يؤدي إلــى تنمية 
المعجــم اللغوي، مبينــة أن التأثيرات الضارة 
كانــت أقدم، فقد تعــددت منافذ العامية في 
اإلذاعة والتلفاز . وذكــر الدكتور واثق عباس 
من العراق، بعض األفكار والحلول لدعم اللغة 
العربية، أبرزها تأســيس هيئة لحماية وإعادة 

مكانة اللغة.

أفــاد الدكتــور علــي عبداللــه موســى 
المنســق العــام للمجلــس الدولي للغة 
العربية، فــي تصريح خــاص لـ«البيان» 
أن اإلمــارات أصبحت وجهة اســتثنائية 
لخدمة اللغــة العربية، ومركــزاً المتياز 
اللغــة العربيِة بحلول عــاِم 2021 لدولِة 
إلى  المتحدِة، مشــيرا  العربيِة  اإلماراِت 
أن مؤتمر اللغــة العربية الذي احتضنته 
دبــي ألربعــة أعوام ســاهم فــي خلق 
مساحة واسعة للباحثين لتبادل الخبرات 
وخلق مبادرات ومشاريع من شأنها رفع 
الوعــي بأهميــة اللغة العربيــة وكيفية 
المحافظــة عليها، إذ بــدأت الحكومات 
تركــز على رفع مســتوى الوعي بأهمية 
اللغــة العربيــة كونها كانــت واقعة في 

مأزق الخطر.
وأشــار إلــى أن إطالق ميثــاق للغة 
العربيــة مــن المبــادرات التــي تحمل 
فــي طياتها بعداً مميــزاً يتضمن ارتباطاً 
بالهويــة العربية، وتال ذلك إطالق تقرير 
«العربية لغة حيــاة»، والذي يركز على 
الجوانــب العملية إلعادة صياغة مفهوم 
تعلــم اللغة العربية بأســلوب مبســط 
وواقعي. وقد كان هدف الميثاق تقديم 
خارطة طريق للعاملين في مجال تعليم 
اللغة العربية للنهوض بمناهجها وطرائق 
إلى تشجيع  تدريســها وتقييمها، إضافة 
ثقافــة القــراءة باللغة العربيــة، وذلك 
لتكريــس مكانة دولة اإلمارات وموقعها 
كمركز لالمتيــاز باللغة العربية، وتكريم 
المبدعين في استعمال اللغة العربية في 
تطوير التعريــب والتعليم والتكنولوجيا 
واإلعالم والمحافظة على التراث ونشــر 
وإبــراز المبــادرات الناجحــة في فئات 
العاملين  لتمكيــن  المختلفــة  الجائــزة 
في ميدان اللغة العربية من االســتفادة 
منه، واالرتقاء باللغة العربية وتشــجيع 
المبــادرات التي تســهم فــي تطويرها 

تعلماً وتعليماً واســتخداماً، ونشر الوعي 
بأهمية المبادرات الشخصية والمؤسسية 
فــي تطويــر اســتعمال اللغــة العربية، 
الشــباب وتحفيزهم لإلبداع  وتشــجيع 
في تطوير اســتعمال اللغــة العربية في 
الحياة، والتوســع في تعريب الكتب في 
ميادين المعرفة المختلفة لالستفادة من 

تجارب الثقافات العالمية.

أكد المتحدثون فــي ندوة اللغة العربية 
في المؤسســات التعليميــة، أن تصحيح 
وضع اللغة العربية يبدأ من المؤسســات 

التعليمية، ســواء من تمكــن الطلبة من 
مهــارات التحدث، أو تصحيــح األخطاء 
اللغويــة األكثــر شــيوعا بيــن الطلبــة، 
وااللتزام بمعايير اللغة العربية الفصحى. 
البديرات  باسم يونس  الدكتور  وألقى 
ن  الضوء على دراسة أعدها عن مدى تمكُّ
طلبة قسم التربية في جامعة الحصن من 
مهارة التحدث الشــفهي، والتي أظهرت 
أن الضعف في مهارة التحدث يعود إلى 
أســباب متعددة منها مــا يتعلق بطبيعة 
الفرد نفســه، حيث نالحظ أن الطالبات 
الخليجيات بصورة عامة يشعرن بالخجل 
مــن الحديث أمــام اآلخريــن، ومنها ما 

يتعلق بطبيعة المجتمع الخليجي، حيث 
نرى أثرا واضحا للمربيات األجنبيات على 
الســلوك اللغوي بشــكل عام والتحدث 

بشكل خاص.
وتأتي أهمية الدراسة من أنها تتماشى 
مــع االتجاهــات المعاصرة فــي أهمية 
إعــداد الطالب المعلِّم بوصفه ممارســا 
مهنيا متميزا وفق أسس ومعايير تجعله 
الواعية.  علــى الممارســة  قــادراً مهنياً 
وكذلــك اســتجابة لالتجاهــات الحديثة 
فــي ضــرورة إعــداد الطالــب المعلِّم 
والتي تنادي بأهميــة امتالكه للمهارات 
التــي تؤهله ليكــون معلماً فاعــًال، أما 
بالنسبة للطلبة فهي يمكن أن تسهم في 
إعدادهــم للمواقف الحياتيــة المتنوعة 
التي تتطلب منهم امتالك مهارة التحدث 
الشــفهي. وكذلك ُتِعدُّ الطالب للمواقف 
التــي تتطلب فصاحة اللســان، والقدرة 

على االرتجال داخل الجامعة. 
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أكــد مشــاركون علــى هامــش انعقــاد 
المؤتمــر الدولــي الرابع للغــة العربية، 
أن مؤتمــر اللغــة العربيــة هــو احتفال 
اســتثنائي بـ«صاحبــة الجاللــة». وقــال 
الدكتــور مصطفــى ســاجد الــراوي من 
العــراق «إن مؤتمر اللغــة العربية يعد 
مناســبة اســتثنائية يلم الشــمل العربي 
وتحديداً في قضية مهمة للغاية، ال سيما 
أننــا نواجه اآلن محاولــة طمس للهوية 
العربية المتمثلة فــي لغتنا، لكن تنظيم 
مؤتمــر بهــذا الحجم يســاعد حتماً على 
اســتعادة قــوة اللغة رغــم انعقاده في 
ثالثة أيــام فقط»، مشــيداً بجهود دولة 
اللغة  الحثيثة، للحفــاظ على  اإلمــارات 
العربية، وحرص صاحب الســمو الشــيخ 
محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
رعــاه الله، على إطــالق مبادرات نوعية 

تخدم اللغة العربية.

مــن  زروق  أحمــد  الدكتــور  وأعــرب 
نيجيريا، عن ســعادته في المؤتمر للمرة 
األولى، خاصــة أن أهمية الحدث تكمن 
في تعزيز العالقات بين شــعوب الوطن 

الثقافة  العربي والعالم اإلســالمي لنشر 
ورفع مكانــة اللغة العربيــة، مضيفاً أن 
مشــاركته لهذا العام حول إعداد مقارنة 
بين اللغة العربية و«العربية النيجيرية»، 
وقد أثار إعجابه ارتفاع حجم المشاركات 
وتنوعهــا مــن دول عديــدة، إلى جانب 
الخروج بأبحاث ودراسات ستخدم اللغة 

العربية على المدى القريب والبعيد.
وأشــار الدكتــور عبد اللــه المعطاني 
من المملكة العربية الســعودية، إلى أن 
مؤتمر اللغة العربيــة هو مؤتمر فكري، 
كان عبارة عن حلم، لكن دولة اإلمارات 
ترجمتــه إلى واقع وحقيقة، إذ لم يتوقع 
الجميــع أن يبلغ المؤتمر مــا بلغه اآلن 
النماذج  التأثير والشــهرة وجمــع  مــن 
المتخصصة، حيث تحتــاج اللغة العربية 
إلــى تكاتف الجهــود وتضافرهــا، نظراً 
للتحديــات والصعوبــات التــي تواجهها 
من حولها، وجاء المؤتمر شــمعة مضيئة 
تتلوهــا إضاءات أكبر في هــذا الميدان، 
ألن هوية األمة ومكانتها تتجســد بلغتها 
وعقيدتها، لذلــك فإن التواكل في خدمة 
اللغة العربية لــه تأثير في تعزيزها بين 

األمة ال سيما أنها لغة القرآن والدين.

وفي الســياق نفســه، ذكــرت الدكتورة 

ورود ناجــي العارضــي مــن العراق، أن 
المؤتمــر يعــد مصــدراً لتالقــح الثقافة 
العربيــة، في ظل كثافة وســائل اإلعالم 
وبالتالي ســيفرز  المختلفة،  وتوجهاتهــا 
المؤتمــر دراســات ونتائج تخــدم األمة 
العربيــة على وجــه التحديــد، في ظل 
االهتمــام بها، بدليل إطالق لقب صاحبة 
الجاللــة عليهــا هذا العام فــي المؤتمر، 
ما يعكــس رفعتها وقيمتهــا، إال أنه في 
المقابــل يجب أن تكون التوصيات قابلة 
للتنفيذ، موضحة أننا نعاني من مشــكلة 
تتمثــل فــي االنصيــاع للغــات األخرى 
والتحــدث بها، بينما تجبر الدول األخرى 
زوارهــا والمقيمين فيهــا على التحدث 

بلغة البلد دون سواها.

وأشاد الدكتور إدريس كريم من كردستان 
العراق، بدور دولة اإلمــارات، واهتمام 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكــم دبي، رعاه اللــه، باللغة 
العربية عبر تنظيــم مؤتمر بهذا الحجم، 
يقلــص الفجــوة بين مختلــف الثقافات 
والشــعوب العربية، بعيداً عــن القضايا 
السلبية السياســية، ما حفز الجميع على 

حضور المؤتمر سنوياً للمشاركة.



بالرغــم من انشــغالها المســتمر على مدار 
الساعة وســط المرضى والمراجعين، إال أن 
الدكتورة ســعاد السجواني أخصائية أمراض 
الكلى في مستشــفى القاسمي، تحرص على 
إيجــاد متنفــس لها تعــود إليه مــن الحين 
لآلخــر وهو هوايتها وحبها الشــغوف للفن 

التشكيلي.
بدأت هواية الرســم والفنون التشكيلية 
لدى الدكتورة ســعاد الســجواني وهي في 
بداية دراستها االبتدائية، وكبرت معها هذه 
الموهبــة في المرحلة اإلعداديــة والثانوية 
والتعليــم الجامعــي، وكانت تشــارك دائماً 
فــي المعــارض التــي تقــام على مســتوى 
مدارس الدولة وخاصة التابعة لمنطقة دبي 

التعليمية والشارقة، حيث تحاول أن تتواجد 
ضمن الطــالب والطالبات المشــاركين في 

هذه المعارض.
وعندما قررت الدكتورة سعاد السجواني 
الســفر خارج الدولة الســتكمال دراســتها 
الجامعيــة فــي الطــب، كان الرســم هــو 
المتنفــس الوحيد لها خالل فترة الغربة عن 
الوطن والدراســة، حيث عــادت من بعثتها 
الدراسية في ديسمبر 2013، وحينها قررت 
أن تعد العدة لعمل معرض خاص بها، وكان 
مــا لها، فقد نظمت في ينايــر الماضي أول 
معرض رسم لها في نادي الشارقة للسيدات 

كونها عضوة عاملة فيه.

تضمــن المعــرض األول للدكتــورة ســعاد 

الســجواني الذي يعــد التجربــة األولى لها 
في الظهور أمام الجمهور 15 لوحة باأللوان 
الزيتية، و6 لوحات أخرى عبارة عن تصوير 

فوتوغرافي، وكانت فرحتها كبيرة بالحضور 
الجماهيري الكبير من عضوات النادي وأيضا 
ســيدات من خــارج النــادي، باإلضافة إلى 
عدد كبير من الفنانين التشكيليين، واألدباء 

والشعراء الذين تمت دعوتهم للمعرض.
وكشفت الدكتورة ســعاد السجواني عن 
موهبتهــا في مجال التصويــر الفوتوغرافي، 
حيث حصلت على عــدد كبير من الدورات 
في هذا الفن الرائع، مشــيرة إلى أنها تملك 
في منزلها اكثر من 20 لوحة رسمتها بطريقة 
احترافية، حيث كانت تشــرف على لوحاتها 
ريما تلحيني من نادي الشــارقة للســيدات، 
والتي كانت تزودها بالمالحظات حتى تتقن 
هــذا الفن الجميل والهوايــة الرائعة، والتي 
جعلتها تصقل هذه الهواية وترسم خطواتها 

على طريق االحترافية.

يعتبر يوم السبت من كل أسبوع هو اليوم 
المفضل لدى الدكتورة ســعاد الســجواني 
لتمارس هوايتها في الرســم، فهي تحاول 
الهروب من معترك الحياة وترســم ألكثر 

من 3 ساعات. 
الســجواني  ســعاد  الدكتورة  وتفضــل 
ان ترســم اللوحــات االنطباعية، عن باقي 
مدارس الفن التشكيلي، باإلضافة إلى أنها 
تهوى وتعشــق الرســم باأللــوان الزيتية، 
والتي تقول عنها: إن الرســم بهذه األلوان 
يعطي الصورة مزيدا من التألق واللمعان، 
مشيرة الى انها بعد 6 اشهر ستنظم معرضا 
آخــر ولكن هــذه المرة ســيكون مفتوحاً 
علــى جميع فئــات الناس ليــروا لوحاتها 

المتميزة.
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ابتكــر المواطن  بدر الكعبــي مدون في 
مواقع التواصل االجتماعي أســلوباً يهدف 
للفــت األنظــار إلــى المعالــم الثقافيــة 
بالدولة عبر إطــالق مبادرة  والســياحية 
في تويتر من خالل التقاط صورة لنفسك 
على طريقة «ســيلفي» مع معلم تاريخي 
أو أثــري وأماكن ســياحية وحضارية في 
مختلــف مناطق الدولة مع شــرح تاريخ 
المعلم. حيث قام بنشــر منشــورات حية 
لنفســه في أماكــن إماراتيــة ومواقع في 
دول أخرى بشكل شبه يومي على موقعه 

في تويتر.

وبالتزامن أطلقت قناة « الظفرة 
» مسابقة أســبوعية بالمشاركة 
مــن خالل صــور « ســيلفي » 
عبر هاشتاق # سيلفي _ في_ 
اإلمــارات  لتســليط الضــوء 
والمناســبات  األحداث  على 
فــي اإلمارات مقابــل جائزة 
مقدمــة ألجمل صورة  مالية 

« ســيلفي ». وتحولت مواقع 
إلى صفحة  االجتماعــي  التواصل 

مفتوحــة لتوثيق العديد مــن األماكن 
بالدولــة من مختلف الفئــات العمرية 
علــى اختــالف مؤهالتهــم الوظيفيــة 
والدراســية، ونشــر عــدد كبيــر مــن 

المغرديــن المواطنين وكذلــك المقيمين 
والزائريــن أيضاً علــى حســاباتهم صوراً 
ذاتيــة يلتقطونها في رحالت ينظمونها أو 
جلســات عائلية أو لقاءات شبابية بعضها 
حديث، وأخرى اتخذت في فترة ســابقة 
تتضمــن خلفيــات فعاليات أو مناســبات 

حدثت في الدولة.

وكتب صاحب المبادرة الذي يعشق تراث 
وآثــار بلده للتوعية والترويج والتنمية في 
أربع مجاالت « ثقافيــة، دينية، مجتمعية، 
وتنميــة بشــرية، قائال: لم تعد » ســيلفي 
« كلمــة، إنمــا صــارت فلســفة تخلد من 
خلفها تجربة واقعية تحاكي ماهية المكان 
وصوره، كما أن مفهوم فكرة المبادرة التي 

أطلقتها بمعناهــا األصح، التعريف بتاريخ 
بلدنا، وذلك عن طريق عمل رحالت لزيارة 
األماكن األثريــة والتعريف بها وبأهميتها، 
مشــيرا إلــى أن زيــارة اآلثــار واألماكن 
السياحية والثقافية ليس فقط مجرد رحلة 
عاديــة للترفيــه أو التصويــر، ولكن هناك 
أشــياء أخرى يجب أن نحرص عليها وهى 
فهــم القصة التي يتضمنهــا المكان. مؤكدا 
دور هــذه المبــادرة فــي انتعــاش حركة 
الســياحة عموما وباألخص الداخلية، حيث 
يقوم الزائــرون بالتوجه والتعرف على أي 
معلم أثري أو حضاري قمنا بزيارته. داعًيا 
كافة المقيمين على أرض اإلمارات النزول 

لالستمتاع بها ودعم حركة سياحتها.

ومن جانــب آخر، كتبت ميســون إحدى 
المشــاركات فــي المبــادرة، إن تصوير 
»ســيلفي« فــي أنحــاء مختلفــة من 
الدولة، يحافــظ على ثقافة وأصالة 
المــكان، فهو بمثابة كاميرا الواقع 
مصورة  قصــة  تنقــل  التــي 
لمعلــم بطريقــة لــم ينقلها 
اإلعالم، ما يمثــل توثيق من 
نــوع مختلــف، ومــن جانبه، 
قــال المغرد أحمد مبارك، إن 
المعالم في دولة اإلمارات، 
وصلــت إلــى الحــد الذي 
نســتطيع القــول بأنهــا » 

نقطة تحول ".

التربــوي  الميــدان  احتــج 
على تقويم العام الدراســي 
الجاري الــذي حدد انطالق 
امتحانــات نهاية العام ببدء 
الفضيــل،  رمضــان  شــهر 
وذلك بالنظــر إلى الظروف 
المناخية الصعبة خالل فصل 
الصيــف فــي ظــل ارتفاع 

درجات الحرارة. 
سيطرت  تلك  االستياء  حالة 
أوليــاء  أحاديــث  علــى 
األمــور والهيئــات اإلدارية 
والتدريســية التــي ال تعلم 
كيــف تتعامل مــع األزمة. 
علــى  مجبــرون  فالطلبــة 
مواصلــة الدوام حتى الثاني 
مــن يوليو المقبــل، وكانت 
التــي  الشــكاوى  أغلــب 
مؤخــرا  وتيرتهــا  ازدادت 
تتركز في تزامن االمتحانات 
الكريم، ما  مع شهر رمضان 
يعني أن يمتحن الطلبة وهم 
صائمــون، وكان األفضل من 
وجهــة نظر شــريحة كبيرة 
من الميدان أن تبادر وزارة 
بتعديل  والتعليــم  التربيــة 
لضمان  االمتحانات  مواقيت 
نهايتهــا قبــل بــدء رمضان 
مراعــاة للظــروف التــي ال 

تخفى على أحد.
ينعكــس هذا الوضع ســلباً 
الطلبــة وذويهم ممن  على 
ســينهكهم أن تكــون فترة 
فــي رمضــان  االمتحانــات 
عليه  تنضــوي  مــا  بســبب 
المذاكرة وأداء  من مشــقة 
والعبادات  الصــوم،  فريضة 
التــي ترافقها ما يحول دون 
االمتحانات  علــى  تركيزهم 
المقــررة، ويناشــد األهالي 
بضــرورة  التربيــة  وزارة 
التدخــل وإعــادة النظر في 
التوقيــت وفقــاً لخصوصية 
الوضع وحفاظــا على صحة 
ومســتوى  الطلبة  وســالمة 

تحصيلهم.

انطلقت رؤية جائزة رأس الخيمة للفتاة المثالية والتي بدأت من عشرات السنين بنجاح 
فــي رأس الخيمــة من توجيهات المغفور له بإذن الله الشــيخ صقر بن محمد القاســمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة بهدف رعاية ودعم الســلوك اإليجابي والقيم األصيلة عند بنت 
اإلمارات واســتطاعت الجائزة نشــر هذا المفهوم في الميدان التربوي، واتضح ذلك من 

حجم ونوعية المشاركة في الجائزة.
تبنت الجائزة مجموعة من القيم اإلرشــادية لكل المنتســبين إليها منســقة ومنســجمة 
مع قيم الدين اإلســالمي وقيم المجتمع وعاداتــه وتقاليده النبيلة، محافظة على هويتها 
الخاصة وهي في ســبيل ذلك تتبنى قيم االســتقامة واإلنجاز والجودة والتجديد واالبتكار 
والتواجد المســتمر في الميدان التربوي وفي الســاحة المجتمعية في كافة مجاالت عمل 
الجائزة تأتي على شكل استمارة تقوم الطالبة المشاركة بتعبئتها للنظر في طلب ترشحها.

ترفق الطالبة ســيرتها الذاتية مع طلب الترشيح فيما ال يقل عن صفحتين، وترفق الطالبة 
شهادة التحصيل الدراسي كشرط لقبول الطلب فالبد من أن تكون الطالبة متفوقة دراسيا، 
باإلضافة إلى ثالث رســائل تزكية من مديرة المدرســة واالختصاصية االجتماعية وإحدى 
المعلمات، وتقوم مديرة المدرسة وولي األمر بتعبئة نموذج تعهد خطي، يتعهد فيه بأن 

جميع المرفقات المصاحبة لطلب الترشيح صحيحة، وذلك وفق النموذج المرفق.

وبعد قبول ترشح الطالبة تخضع لعدد من الدورات والورش التي يتم من خاللها التعرف 
على شــخصيتها اكثر كما تســتفيد هي في ذات الوقت من كم الفائدة التي تمنحها إياها 
هــذه الدورات والورش المختارة، وباإلضافــة الى اللقب الذي يبقى ذكرى ال تقدر بثمن 
للطالبة الفائزة أو حتى المشاركة، تمنح الفائزة مبلغاً مالياً ومنحاً دراسية إضافة إلى عدد 

من الجوائز العينية الثمينة من الجهات الداعمة.

تجاوز اإلشــارة الضوئيــة الحمراء يعتبر 
في  الخطــورة خصوصــاً  بالــغ  تصرفــاً 
األماكــن ذات التقاطعات الكثيرة وعند 
مناطــق عبــور المشــاة، وخطورتــه ال 
تكمــن فقط فــي اصابة الســائق أو من 
يركب معه بل تتعداه إلى عدم ســالمة 
وراحة اآلخرين من مســتخدمي الطرق، 
المرورية أن  حيث تؤكــد اإلحصــاءات 
الحــوادث الناجمة عن تجاوز اإلشــارة 
الحمــراء تكون دائماً هي األكثر خطورة 
وفي أحيــان كثيــرة تؤدي إلــى الوفاة 
أو اإلصابات الجســيمة والبليغة، فكثير 

من األسر تيتمت بسبب العبور الخاطئ 
لبعض قائدي المركبات لإلشارة الضوئية 

تاركين أبناءهم إلى مصير مجهول. 
مــا يقــوم به بعــض ســائقي المركبات 
من تجاوز لإلشــارات المرورية الضوئية 
المنظمة لحركة السير ما هو إال استهتار 
بقوانيــن المــرور وليس جهــًال بها، ألن 
القوانيــن واألنظمة واللوائــح المرورية 
واضحــة وســهلة التطبيــق وليــس بها 
أيــة تعقيــدات، ورغم التنبيــه المتكرر 
االلتزام  المركبــات بضــرورة  لســائقي 
بقوانين السير والتقيد بها وعدم ارتكاب 

األخطــاء التي تكون ســببا مباشــرا في 
الحــوادث، مــن خــالل األســابيع التي 
تقيمهــا وزارة الداخليــة متمثلــة فــي 
إدارات المرور والدوريات على مستوى 
اإلمارات والتي تؤكــد أهمية أن يراعي 
القوانين  الســائق عند قيادته للمركبــة 
المرورية وأن يتخذ القرار الصائب الذي 
يجنبــه الحــوادث القاتلــة، إال إن بعض 
الســائقين المســتهترين تراهم ضاربين 
بعرض الحائط تلك التنبيهات غير مبالين 
بالعقوبــة المترتبة على تجاوز اإلشــارة 
الحمــراء، وهــي 8 نقــاط مرورية و15 

يوما حجزا للمركبة و800 درهم غرامة، 
فأين الوعي لخطورة األمر من قبل بعض 

السائقين المتهورين؟



كمؤسســة  اإلمــارات  مواصــالت  تنطلــق 
حكوميــة اتحادية من رؤية التميز والريادة 
فــي المواصــالت والخدمات المســتدامة، 
أما رســالتها فهي المســاهمة فــي تحقيق 
أعلى مســتويات الرفاهية والراحة للشركاء 
والعمالء من األفراد والمؤسسات من خالل 
فريــق من الموارد البشــرية المبدعة يقدم 
خدمات النقــل المتعدد وأنشــطة الصيانة 
والخدمــات  المرافــق  وإدارة  والتأجيــر 
التكميلية والتســويقية وفــق معايير األمن 

والسالمة المهنية والبيئية.
كما تحرص مواصالت اإلمارات كمؤسسة 
حكوميــة اتحادية دائما على تفعيل البرامج 
والمبادرات التي من شأنها أن تلبي مشاريع 
األجنــدة الوطنية، وتحقيقها بارتقاء، خاصة 
فــي ما يتعلق بالخدمات الحكومية وأنظمة 
النقل الذكية والتي تدعم العملية التعليمية 
في نقــل الطــالب، وتوفر لهــم ولغيرهم 
مــن المنقولين الراحة والســالمة واألمان.. 
تلبــي خدمــات  المؤسســة  ال ســيما وأن 

المتعامليــن مــن أفــراد ومؤسســات عبر 
المراكــز والفروع المنتشــرة فــي مختلف 
الدولــة، بامتالكها ألســطول ضخم  مناطق 
من المركبات التي تتســم خدماتها بالتنوع 
بحيث تلبي متطلبات مختلف المتعاملين. 

ويحــرص فــرع مواصــالت اإلمــارات في 
مدينــة العيــن على تفعيــل أداء الفرع من 
خالل إطالق باقة من األنشــطة والفعاليات 
الطــالب  تســتهدف  التــي  والمبــادرات 
والطالبات وســائقي الحافــالت، إلى جانب 
المشرفات في الحافالت. ومن ضمن أنشطة 
مواصالت اإلمارات، فرع العين، المشــاركة 
في فعاليات شــهر السالمة والصحة المهنية 
بمواصالت اإلمارات لدورتها الرابعة، تحت 
شعار (شركاء الســالمة)، والتي تهدف إلى 
نشــر وزيــادة الوعــي بالســالمة والصحة 
المهنية للعاملين في المؤسسة بشكل خاص 
والمجتمع بشــكل عام، مــن خالل التواصل 
مــع المجتمــع لتطبيق أفضل الممارســات 
في الســالمة والصحة المهنية. كما شــملت 

محاضرات التوعيــة لعدد 35824 طالبا في 
106 مدارس حكومية، و721 ســائق حافلة 

و616 مشرفة نقل وسالمة. 

والمشــاركة أيضــا في بفعالية وبشــكل 
ســنوي في دعم أهــداف أســبوع المرور 
الخليجــي، إدراكا منهــا ألهميــة التعــاون 
في نشــر مفاهيم الســالمة واألمــان أثناء 
القيادة وعلى الطرقات وللركاب والمشــاة 

والسائقين على حد سواء.

كما اســتقبلت مواصالت اإلمــارات بفرعها 
فــي مدينة العيــن مؤخراً وفداً من شــركة 
«ساتكو» السعودية الخاصة بعمليات النقل، 
وذلــك بهدف التعرف الشــامل على مجال 
إدارة األســاطيل خاصــة في مجــال النقل 
المدرسي، حيث أشاد الوفد السعودي خالل 
المتميزة  بتجربة مواصالت اإلمارات  اللقاء 
في مجــال إدارة األســاطيل وخاصة النقل 
المدرســي، مؤكدا على أنها تشكل نموذجاً 
يحتــذى به للمؤسســات الراغبــة بتحقيق 
التميز في مجال تقديم الخدمات واالبتكار 
علــى  ومشــددا  األداء،  وإدارة  والجــودة 
أهمية تطبيق استراتيجية الحكومة الرشيدة 
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بــوادر إيجابيــة بتنا نشــهدها مــن قبل 
المعنييــن في البلديات بمنطقة الســاحل 
الشــرقي فــي التركيــز علــى المعــارض 
التخصصيــة ومحاولــة تطويرها، خصوصا 
مع زحف المســتفيدين عــادة إلى حيث 
المعــارض بغيــة الوقــوف علــى الجديد 
لــه  الــذي  التنافــس  مــن  واالســتفادة 
انعكاســات إيجابية عليهــم على اختالف  
فئاتهــم وأعمارهــم، والذين أكــدوا في 
الوقت ذاته إلى تنامي الحاجة إلى وجود 
مثــل هذه المعارض وســبل اســتثمارها 

بشكل مناسب وجاذب.
ومن المفيــد التطرق إلى تجربة بلدية 
دبا الحصن فــي تنظيم معارض تخصصية 
مهمــة كمعرض الصحة األول الذي انطلق 
تحت شعار «صحتك بين أيدينا» األسبوع 
الفائــت بمشــاركة البلديــات والجهــات 
المعنية بقطــاع الصحة والتغذية الصحية 
والبيئة، وحقق نســبة جيــدة من اإلقبال 
علــى مدى ثالثة أيام متتالية. حيث أولت 
البلديــة خالل الثــالث األعــوام الماضية 
اهتمامــا كبيرا في تنظيم مــا ال يقل عن 
6 معــارض تخصصية فــي مجاالت تمس 
الخدمات البلدية المقدمة، وال يزال أغلبها 
ينظم ســنويا كمهرجــان المالح، ومعرض 
«تميز في تصميم منزلك» بمشــاركة أهم 
الشــركات والمؤسســات المتخصصة في 

البناء والديكور.

وبهذا اإلطار، قال طالب عبدالله بن صفر 
مدير البلدية «معــرض الصحة األول يعد 
اســتثماراً جيداً في التوعية والتثقيف في 
مجال الغذاء والصحة فيه والبيئة كذلك»، 
مشــيرا إلى أن البلدية تحرص على إقامة 
بأهميتها  إيمانــا  التخصصيــة  المعــارض 
وترجمة لرؤية البلدية في المساهمة في 

تقديم الخدمــات البلدية المميزة بمدينة 
دبا الحصن والمنطقة الشــرقية على وجه 
العموم، وانســجاماً مع برنامج عملها في 
المتميزة  البلدية  التجربة  االرتقاء وتوفير 
التــي تحقق بدورها أهداف خطة التنمية 
في تحسين الجودة البلدية وتعزيز البيئة 
الخدميــة وتطوير مرافقها ما يســهم في 
دعم وتنشــيط السياحة واالســتثمار في 
المدينــة. مؤكــدا أن المعــارض باختالف 
أنواعها لها ضرورات ال متناهية على كافة 
إيجابية  نتائــج  المســتويات؛ فهي تحقق 
تنعكس مباشــرة على الجهــة التي ترعى 
المعرض وتقيمــه، وعلى األفراد والفئات 
التي ترعاهم، وعلــى المجتمع واالقتصاد 

عموماً.

من خلف عدســات الكاميرا استطاع أن يحقق التميز وان يجذب أنظار الناس إليه 
من خالل صــور التقطها بحرفية رصد فيها معالم الفجيرة.. تراثها وآثارها العتيقة 
ذات الحقبــة التاريخية، وجمال وتطور امارات الدولة ونهوضها العمراني. خميس 
علي عبيد الحفيتي شاب بسيط أحالمه الكبيرة جعلت له بصمة في عالم التصوير 
والمعارض المحلية والدولية، مثابر وطموح ال تقف أحالمه عند حد معين رســم 
لنفسه طريقا مختلفا، استغل شغفه وحبه للتصوير ليوظفها لرصد وتوثيق االحداث 
والفعاليــات المتنوعــة لتكون شــاهدا وذكرى جميلة، يعشــق العمــل التطوعي 
واالعمال الخيرية وشــغله الشــاغل تنظيم وعمل ورشــات مميــزة داخل الدولة 

ويحب  اجتماعــي  وخارجهــا، 
ثقافات  الســفر والتعرف على 
يســعى  االخــرى،  الشــعوب 
دومــا في الملتقيات والمحافل 
والعالمية  واالقليميــة  العربية 
ان يكون نموذجا مشــرفا البن 
االمــارات مــن خــالل تعامله 
الحســن مع اآلخرين وتجاوبه 
اإليجابي ليتــرك انطباعا مميزا 

لديهم.
نشــاطه الزائــد وتحركه جعله 
عضــواً في أكثر من 20 جمعية 
ومؤسســة في مجــال التصوير 
والضوئــي  الفوتوغرافــي 
والفنــون التشــكيلية أبرزهــا 
عضــو في الجمعيــة األميركية 
للتصويــر وأول عضــو خليجي 
في نادي بيــت لوذان للتصوير 

الفوتوغرافي بدولة الكويت، عضو مؤســس والمسؤول اإلعالمي في فريق مواهب 
للتصويــر الفوتوغرافــي، عضو فــي الجمعية القطرية للتصويــر الضوئي، عضو في 

جمعية البحرين للفنون التشكيلية.

شــارك خميس في تنظيم اكثر من 38 ورشــة ومعرض فني وخيري وتراثي طوال 
الـ 8 ســنوات الماضية، المشــاركة في تنظيم معرض اليوم اإلماراتي المفتوح في 
جامعة بورتســموث في بريطانيا، تنظيم شــامل لمعرض الفجيرة الخيري للتصوير 
الفوتوغرافــي 2006 (في القلب يالبنان)، المشــاركة في مهرجان الدوحة الثقافي 
والمشاركة في ملتقى دبي للثقافة والفنون 2007 و 2008، تنظيم مسابقة ومعرض 
إبداعــات رمضانية للتصوير الفوتوغرافي –الفجيــرة – 2007، متطوع في برنامج 
وطني، متطوع في برنامج تكاتف، ممثل مؤسســة اإلمارت بالفجيرة (المشــروع 
التطوعــي االول). كل من عرفه وصفه بالفاعل والنشــيط والمتجدد، معروف عنه 
شغفه وتعلقه بالتصوير، صقل موهبته بدورات متخصصة وشهادات معتمدة زادت 

عن 30 دورة.

جبلت ســمية حــارب الســويدي مديرة 
منطقــة رأس الخيمــة التعليميــة، منــذ 
نعومة أظافرها على العطاء الذي دخلته 
من بوابــة القيادة، فهي رئيســة مجلس 
الطالبــات منذ الصف الثالــث االبتدائي 
وصاحبــة  الثانويــة،  المرحلــة  وحتــى 
المواهب واألنشــطة المتعددة التي البد 
أن يكــون لبصمة حارب أثر فيها، ســواء 
من خــالل اإلذاعــة المدرســية أو حتى 
كأس العلــم، الذي أوصلها ألن تكون أول 
فتاة مثالية في رأس الخيمة في مدرســة 

الصباحية للتعليم الثانوي.
استمر مسلسل العطاء مع سمية السويدي 

من خــالل قيادتهــا ولمدة 10 ســنوات 
لجنة العالقــات العامة في نادي الفتيات 
بــرأس الخيمة منذ عام 1990 وحتى عام 
2000، ومن ثــم عضويتها لمجلس إدارة 
جمعيــة اإلمــارات للتنميــة االجتماعية، 
وكرئيســة مركــز التمكيــن التربوي في 
جمعيــة اإلمارات المختص بكل الجوانب 
التطوعية فــي المجال التربــوي، وعضو 
لجنة جائزة رأس الخيمة للتميز التربوي، 
وحديثــاً عضو فــي لجنة جائــزة التميز 

االجتماعي التي طرحت مؤخراً.
ولم تنقطع ســمية حــارب بتوليها قيادة 
منطقة رأس الخيمــة التعليمية عن حب 

العطــاء، بــل توســع لثقافــة حاولت أن 
تنشرها في الميدان التربوي عبر مبادراتها 
المتواصلة، ومن هذه المبادرات  مبادرة 
فريــق نحن معكــم والذي عنــي بتنفيذ 
عدد من المبــادرات لخدمة ذوي الدخل 
المحدود أو ذوي االحتياجات الخاصة، بل 
وحتى تنظيم عدد من الفعاليات الخيرية 
في شــهر رمضــان كإفطار صائــم وبناء 
مسجد، وغيرها الكثير الذي يتعاون معها 
فيه نخبة من موظفي المنطقة التعليمية 
المؤمنين برســالة العطــاء والمحبة التي 

تنشرها.
وخالل حملــة تراحموا التي انطلقت في 

كل الدولة إلغاثة أهالي الشام من موجة 
البرد التي أصابتهم، كانت مديرة منطقة 
رأس الخيمــة التعليميــة فــي الصفوف 
األولــى التي تولــت التنظيــم والترتيب 
على مستوى التربية، ما أسفر عن نجاحها 
فــي جمع أكثر من مليــون درهم لصالح 

المبادرة.
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عبــر حميد يوســف مدير الفريــق األول 
لكرة القدم بنادي الوصل، عن سعادته بما 
حققته صحيفة البيــان بعد مرور 35 عاماً 
على انطالقتها، وقال: منذ انطالقة «البيان» 
قبل 35 عامــاً وهي تعتبر فاتحة خير على 
االعــالم اإلماراتــي وركنا أصيــال فيه، بما 
تحرص على تقديمــه، وبما تزود به أفراد 
المجتمــع من ثقافة، وبمــا تقدمه للجميع 

من أفكار في شتى مناحي الحياة.
وأضــاف: إن صحيفة البيان اســتطاعت 
منذ سنوات مبكرة أن تغزو عقول وقلوب 
قرائها الذين تعلقوا بها وأصبحوا يحرصون 
علــى اقتنائهــا كل يوم من أجــل مطالعة 
أحــدث األخبــار وأهمها. ولقــد حرصت 
الصحيفة طوال مسيرتها التي امتدت ألكثر 
من ثالثة عقود، علــى أن تواكب إنجازات 
دولــة اإلمــارات، وتمضي بــكل ثبات في 
أن تكون صوتاً صادقــاً يعبر عن مكنونات 

هذا الوطن، ولتكــون في صدارة الصحف 
اإلماراتيــة، عنصــراً فعاًال بمــا تضمه من 
كوكبــة كبيرة من إعالميين اســتطاعوا أن 
يعملوا بــدأب وصدق إليصــال المعلومة 
المفيــدة والصادقــة للقراء، واســتطاعت 
صحيفة البيــان أن تدعم من خالل ثوابتها 
الراســخة مســيرة االتحاد منــذ انطالقتها 

األولــى. وقــال: ال يخفى علــى أحد دور 
الصحيفــة الكبير في التفاعــل مع القارئ 
وإبــراز قضايــاه ومشــاكله، ونؤكــد على 
المكانة الكبيــرة التي تحتلها الصحيفة في 
قلوبنــا، وعلى المكانة التي تحتلها صحيفة 
البيان ال على المســتوى الخليجي فحسب 

بل على مستوى الصحافة العربية أيضاً.
وتابــع: نتمنى التوفيــق لصحيفة البيان 
وأن تســتمر على نفس عطائها في الفترة 
المقبلة، كواحدة من المؤسسات الصحفية 
الوطنية الرائدة، التي ســاهمت في إرساء 
منظومــة إعالميــة متكاملــة فــي دولــة 
اإلمــارات، من خالل دورها الوطني الرائد 
في مجــال الصحافة، واســتقطابها العديد 
مــن الكفاءات والخبرات اإلعالمية العربية 
والكفــاءات  المهــارات  ذات  والمحليــة، 
المهنية المشهود لها عبرة مسيرتها الحافلة 
بالتميز واألداء اإلعالمي المتزن، الذي وّثق 
أيضاً لقيام دولة اإلمارات، ورصد مسيرتها  

التنموية والنهضوية الشاملة.

قال سليمان الطنيجي رئيس نادي الرمس 
الرياضي، إن البيان صحيفة لها نكهة خاصة 
ومتميزة، وأنه ســعيد بــأن تتاح له فرصة 
تقديــم التهنئة ألســرتها والقائمين عليها 
الـ35 لصدورهــا، معتبراً  بمناســبة العيد 
أن مواصلــة الصحيفة كل هذه الســنوات 
دليــل على نجاحها وتميزهــا وتأكيد على 
عراقتهــا وخبرتها، وبالتالي فإن ســنوات 
عمرهــا تحمل أعلى درجات اإلشــادة بها 

دون أن يتحدث عنها احد.
وقــال إن لم تكن البيان صحيفة ناجحة 
وتقــدم ما يرضــي القراء، فهــي لن تبقى 
حتى اليــوم لتحتفل بعيدهــا الـ35 وهي 
تمضــي اآلن من نجاح إلــى آخر، وتمتلك 
المؤهــالت المهنية التي تجعلها تســتمر 
وتنافس لســنوات طويلة حتى تبقى على 
هــذا النجاح، وأكد رئيس نادي الرمس أن 
في البيان تنوعــا وثقافة ومتابعة وغيرها 
مــن المميزات التي جعلتها محل إشــادة 
مســتمرة وتواجــد دائــم حتــى أصبحت 
صديقــة لقرائها ال تفارقهــم وتلتقي بهم 

يومياً بتميزها وجمالها.
وقــال الطنيجــي نعتــز ونفتخــر بمــا 
تقدمــه «البيــان» مــن عمل مهنــي رائع 

ومتابعة جيــدة ودقيقة لألحداث، ونفخر 
بمصداقيتهــا وكتابهــا وكل المقاالت التي 
تقدمهــا للقــراء، ألنها تقدم عمــًال مفيداً 
يغــذي العقــول، وألنها تقــدم المعلومة 
الصحيحــة والخبــر الصحيح. كمــا ونفخر 
بها ألنها صحيفة إماراتية مشــرفة وتنافس 
كل الصحــف، ونفتخر باإلعــالم اإلماراتي 
المجتهد والمواكب، ســواء كان مقروءاً أو 
مســموعاً أو مرئياً، ويسعدنا دائماً التطور 
الملمــوس فيهــا، ألن ذلك هــدف الدولة 
ونهجها التي تشــهد تطوراً في كل شــيء 
بفضــل القيادة الرشــيدة، بعــد نعم الله 

علينا.

قّدم ســلطان عيسى ســلطان النائب األول 
اإلمــارات  نــادي  إدارة  مجلــس  لرئيــس 
التهنئــة ألســرة صحيفة البيــان في عيدها 
الـــ 35، واصفــاً إياها بالمتميــزة والرائدة 
فــي العمل اإلعالمي. وقــال أتقدم بالتهنئة 
الحارة للقائميــن على صحيفة البيان، هذه 
المؤسســة العمالقة، ولــكل العاملين فيها 
وأتمنــى لهــا دائماً التقــدم واالزدهار وأن 

تقدم األفضل كل عام.
وأكد أنها صحيفة متنوعة وشيقة ومختلفة 
وتقدم مادة صحافية متميزة وبمهنية عالية، 
وأنه أحد المتابعيــن والمهتمين بها، مؤكداً 
أن البيــان وصلت إلى النجــاح بعد مجهود 
كبير نجحت خالله في كسب احترام القراء، 
واكتســاب قاعــدة جماهيريــة كبيــرة عبر 
سنوات طويلة من العطاء والنجاح المستمر، 
وأشــار إلى تميز البيان في مختلف أقسامها 

والمواضيع التي تطرحها.
وأشــاد نائب رئيس مجلــس إدارة نادي 
اإلمارات بالقســم الرياضــي وقال إنه قائم 
بدوره على الوجه األكمل ويغطي النشــاط 
بامتيــاز، وأن الصحيفة متواجدة باســتمرار 
فــي كل األحداث وتقــوم بتغطيــة مهنية 
جيــدة تجعــل القــارئ في موقــع الحدث 

وتجبره علــى المتابعة وتمنحــه المعلومة 
بالكامــل، وأضاف أتابع ما تكتبه البيان عبر 
صفحات الرياضة باهتمام وأجد فيها التنوع 
والمصداقيــة التي نبحث عنها ونجد عبرها 
في نادي اإلمارات االهتمام وتقوم بتغطية 
جيدة لنشاطنا وكل األحداث في إمارة رأس 
الخيمــة ومختلف اإلمــارات، وهو ما جعل 

الصحيفة محل احترام.
وقال ســلطان إنه ينتظر مــن البيان في 
عيدها الـــ 35 أن تقدم األفضل كما عودت 
قراءهــا دائمــاً، فاالحتفال يكــون بالجديد 
المتميــز واالســتفادة من ســنوات الخبرة 

السابقة.

هّنــأ إبراهيم البناي رئيــس االتحاد العربي 
ونادي دبي للشطرنج صحيفة البيان بعيدها 
الـ35 وأشــاد بدورها الفاعل على الســاحة 
اإلعالميــة المحلية والعربيــة، وقال: نقدر 
جهود «البيــان» لالرتقاء بالقطاع اإلعالمي، 
وال يختلــف اثنان على كونها صرحاً إعالمياً 
قــدم العديــد مــن الخدمــات للدولة في 

مختلف المجاالت.
وأكد رئيس االتحاد العربي للشطرنج أن 
بصمــة «البيان» واضحة في اإلعالم المحلي 
والعربــي، وأنها شــريك فاعل فــي تطوير 

الحركة الثقافية في الدولة.
وثّمــن البنــاي دور الصحيفــة فــي بناء 
مجتمــع مثقــف وواع باعتبارهــا واكبــت 
جميــع مراحــل التطــور واالزدهــار فــي 
دولة اإلمارات. وأشــاد بتغطيتها الشــاملة 
والمتنّوعــة فــي نقــل األحــداث المحلية 

والعالمية.
وقــال: أتابع يوميا جميــع المالحق التي 
تصدرهــا صحيفة البيــان وهي تنقل صورة 
موضوعية وبحرفيــة عالية، وهو ما عودتنا 
عليــه دائماً هذه المؤسســة العمالقة، التي 
تعمل بجد لتمنح القــارئ القدر األكبر من 

المعلومات الدقيقة والتغطيات المتميزة.

وأوضــح البنــاي أن «البيان» ســاهمت 
بشكل فعال في النقلة النوعية، التي حققتها 
الدولــة في مختلــف المجاالت وخاصة في 
للقضايا وتقديم  الرياضي بطرحهــا  القطاع 

الحلول.
وقــال: إن اإلعــالم الرياضــي جــزء من 
النجــاح، وقــد أدت البيان بفضــل ملحقها 
الرياضــي المتميــز دوراً مهمــاً فــي تعزيز 
فرص التألق ومساندة الرياضيين في جميع 
األلعاب ومختلف المحافل الدولية ومواكبة 
شــاملة  بتغطية  وإنجازاتهــم  مشــاركاتهم 
ولحظــة بلحظة، ما يشــكل حافــزاً معنوياً 

لتحقيق أفضل النتائج وتشريف الدولة. 

قــال أســامة أحمــد الشــعفار رئيس 
اتحاد اإلمــارات للدراجات، إن «البيان» 
صحيفتــه المفضلــة التي يحــرص على 
متابعتهــا يومياً ليطلع مــن خاللها على 
األحــداث التي تدور في العالم واألخبار 
التي تتســم بالمصداقية، ولالستفادة من 
التحاليل واآلراء التي يقدمها كبار الكتاب 
فــي الوطن العربي، إضافة إلى اهتمامها 
الكبير بالمواطن اإلماراتي والتطرق الى 
طموحات الشــباب والقــاء الضوء على 
التطور التي تشــهده الدولة في مختلف 
اإلتجاهات، وحرص إدارة الصحيفة على 
تطويرها من عام إلى آخر حتى أصبحت 
اآلن فــي مقدمــة الصحــف اليومية في 

الوطن العربي.
التحــاد  رئيســاً  بصفتــي  وأضــاف: 
الدراجــات فــإن الملحــق الرياضي في 
«البيــان» يأتي في مقدمــة اهتماماتي، 

خاصة وأنه من أفضل المالحق الرياضية 
لشــموليته ومتابعتــه لكافــة األلعــاب 
وإبرازها بشــكل مشــوق للقــارئ ومن 
بينهــا الدراجات التي تديــن بالفضل لـ 
«البيــان» في تميزهــا وتحقيقها للعديد 
من اإلنجــازات المشــرفة بفضل الدعم 
الكبيــر والمتابعــة المتميــزة والتغطية 

المحلية،  الرائعة للبطوالت والســباقات 
وإبــراز اإلنجازات التي تتحقق من خالل 
والقارية  والخليجية  العربية  المشاركات 
الوطنية  التي تشــارك فيهــا منتخباتنــا 
سواء التي تقام داخل الدولة أو خارجها، 
والحــرص على إلقاء الضــوء على نجوم 
اللعبة حتى أصبحت الدراجات اآلن من 
المتميزة ونجومها أكثر شــهرة  األلعاب 

وإنجازاً.
وبمناســبة االحتفال بمــرور 35 عاماً 
على صدور «البيان» قال أسامة الشعفار 
رئيــس إتحاد الدراجــات؛ أتقدم بالنيابة 
عن أســرة الدراجــات بالدولة ومجلس 
إدارة اتحــاد اإلمــارات للدراجات، إلى 
قيادات الصحيفة والمسؤولين والعاملين 
فيهــا، بالتهنئة الخالصــة بذكرى انطالق 
صحيفتنا المفضلة متمنياً لها دوام التقدم 
والرقــي واالزدهــار، وأن تظل دوماً في 
مقدمة الصحــف المتميزة في اإلمارات 

والوطن العربي.

شــاركت مؤسســة محمــد بن راشــد 
لإلســكان، صحيفة «البيــان» احتفاالتها 
بالذكرى الســنوية الخامســة والثالثين 

لصدورها. 
وتقدم ســامي عبدالله قرقــاش المدير 
التنفيــذي لمؤسســة محمد بن راشــد 
لإلسكان، بمناســبة مرور 35 عاماً على 
تأســيس «البيان»، إلى أســرة الصحيفة 
بمــن فيهــم الصحافيــون والموظفون 
والعاملون جميعاً، بأسمى آيات التهاني 
والتبريكات داعيــاً المولى عز وجل أن 
يعيد علينــا هذه المناســبة بمزيد من 

النجاح والتألق.

وأشار إلى أولوية مواصلة الدور الريادي 
التنويــري، الذي قدمتــه صحيفة البيان 
طوال الســنوات الماضيــة، فكانت خير 
مثال للصحافة الوطنية على المســتوى 
العربــي، وكانت البيــان وال تزال أحد 

أهم الصحف المحلية والعربية.
وقــال بهــذه المناســبة نتقــدم إليكم 
التغطيــات  علــى  والعرفــان  بالشــكر 
قدمتهــا  التــي  المتميــزة،  الصحافيــة 
«البيان» ألنشــطة، وفعاليات مؤسســة 
محمد بن راشــد لإلسكان فكانت سنداً 
طيبــاً للتوعية بهذه األنشــطة، وداعماً 
للنجاحات التي حققتها المؤسســة على 

مدار الســنوات الماضية، ولطالما كانت 
تغطيات البيان ألنشطة المؤسسة تتميز 

بالمهنية العالية. 
وأكــد قرقــاش حرص مؤسســة محمد 
بن راشــد لإلســكان على دعم وتعزيز 
عالقــات الشــراكة القائمــة بينها وبين 
إلبــراز  كافــة،  الحكوميــة  الجهــات 
دورهــا وإنجازاتها، وتوطيــد عـالقاتها 

بالمتعاملين لديها بشكل فعال.
وأشــار إلــى أهميــة النهــوض بهــذه 
العالقات وتطويرها بصورة مســتمرة، 
لخدمة القــراء والمجتمــع عموماً، من 
خــالل طــرح الموضوعــات الصحفيــة 

والقضايــا الهامــة لتعزيــز التوعية في 
المجاالت كافة منــذ انطالقها قبل نحو 
دبي - البيان 35 عاماً.    

1

مايـو

في عيدها الخامس والثالثين 
تنشر «البيان» في سياق 

احتفاالتها، صفحات يومية 
ابتداًء من مطلع مايو، تعرض 
فيها مبادرات كثيرة وأفكاراً 

أنجزتها الصحيفة طوال مسيرتها 
المتصاعدة، مواكبًة بها التطوير 
والتحديث والتغيير الدائم نحو 
األفضل، من أجل مسايرة الفكر 

اإلعالمي وثورة المعلومات.
«البيان» وهي تتم عامها الـ35، 
بعد بزوغ فجرها في 10 مايو 

1980، تبدو أكثر حيوية وشباباً، 
وأشد انسجاماً مع موطنها 

الجغرافي؛ نراها تشبه اإلمارات 
عطاًء، وتشابه دبي في الرقي، 

ولسان حالها ينطق «القارئ 
دائماً». في مناسبة الـ35 عاماً من 
عمر «البيان»، نضع القارئ داخل 
بيتنا، حيث خاليا عمل ال تتوقف، 

وطموحات ال تكتفي، تؤكدها 
شهادات نخبة من قرائها.
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اعتبر الدكتور سعيد عبد الله استشاري طب 
المجتمع، رئيس برنامج البورد العربي لطب 
المجتمع، صحيفة «البيان» ركناً أساسياً من 
أركان اإلعالم والصحافة في اإلمارات، وأنها 
استطاعت خالل السنوات الماضية أن تحتل 
مكانــة متقدمة بين الصحف العربية ودورا 

رياديا في الموضوعية والمصداقية.
وقال: إن «البيان» اســتطاعت في اآلونة 
األخيرة أن تحــدث طفرة نوعية كبيرة في 
النهوض بالمستوى الصحفي والمهني سواء 
من حيث الشكل والمضمون اإلعالمي، فهي 
من أوائل الصحف اإلماراتية والعربية التي 
اســتفادت مــن الطفرة الهائلة في وســائل 
االتصــال الحديثــة اإلنترنــت، وكانت أول 
صحيفة تنشــئ موقعاً إلكترونياً على شبكة 

اإلنترنت.
وأكد أن أهم ما يميز «البيان» هو الخط 
الوطنــي الملتــزم الذي لم تحــد عنه منذ 
إنشــائها قبل 35 عاما، فهي رسمت لنفسها 

بأن تكــون جريدة وطنية لهــا عمق عربي 
إســالمي وفي هذا االطار التزمت الجريدة 
بالدفــاع عن مكتســبات الدولــة وهويتها 
وعملــت على  إبــراز كافة صور وأشــكال 
التطــور والنمــو التــي مرت بها المســيرة 
الحضاريــة للدولــة وقدمت وجبة دســمة 
وشــاملة بصــورة يومية للقــارئ اإلماراتي 

والعربي في كافة المجاالت.

أوضح عبد الله األحمدي مدير إدارة المالية 
والميزانيــة في وزارة الصحــة، أن «البيان» 
ســواء كانت صحيفــة ورقيــة أم إلكترونية، 
تظل مــن أهم الصحف العربيــة في الوقت 
الحالي التي استطاعت خالل تلك المسيرة أن 
تستقطب ماليين القراء في اإلمارات والدول 
العربيــة وذلك لما تميزت به من المصداقية 
وااللتزام بنهج ثابت، حيث تضع قراءها أمام 
مــا يدور فــي العالم من أحــداث في قالب 
صحفي متميز يحترم عقل القارئ أوًال ويقدم 
بصــورة فنية جريئــة وراقية تتــرك للقارئ 
حرية تكوين الرأي تجاه القضية المطروحة. 
وأضــاف: إنهــا مــن الصحــف القليلــة 
التــي ارتبطت بقرائها ارتباطــا وثيقا خالل 
التطويــر والتحديث  مســيرتها من خــالل 
النوعــي شــكال ومضمونــا، فإدارتها تعرف 
جيدا مــا يريده القراء وما يســتهويهم في 
عملية النشر واستيفاء األخبار وتقديمها في 
قوالــب مبتكرة وجديــدة مدعومة بالصور 

والغرافيك والفنون التوضيحية األخرى.
وقال: لقد حققت «البيان» شهرة واسعة 
على المســتوى المحلي واإلقليمي وحققت 
الكثير مــن اإلنجازات اإلعالميــة والثقافية 
والتربوية والتوعوية خالل مســيرة امتدت 
إلــى 35 عاما، وذلك فضال عن اســتمرارها 
الواضح في ترسيخ القيم والمبادئ اإلنسانية 

السامية.

أكد الدكتور عبد الرحمن مخلوف رئيس 
المكتب العربــي للتخطيط والعمارة في 
أبوظبــي، أن صــدور صحيفــة «البيان» 
فــي 10 مايو 1980 واكــب مرحلة مهمة 
من مراحــل انطالق المســيرة الحضارية 
والتنمويــة الشــاملة للدولــة التــي قاد 
مسيرتها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
طيب الله ثراه، ثم جاء من بعده صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولــة، حفظه الله، فكانت خالل 
تلك السنوات المرآة التي عكست كل ما 
يدور من بناء وتنمية وإنجازات مشهودة 
فــي جميــع المجــاالت ومنهــا المجال 
العمراني والمدن الجديدة اللذين يعدان 
الصورة المرئيــة التي ازدهرت وازدانت 
بهمــا اإلمــارات وبوجودهــا ارتســمت 
عالمــات مضيئــة علــى طريــق النهضة 
الشاملة التي عكستها «البيان» في أجمل 

الصور والتقارير.

ركــزت  «البيــان»  مســيرة  وخــالل 
التنموي  الصحيفة علــى تقديم اإلعــالم 
لــكل فئات المجتمع حيــث تولت مهمة 
االرتقاء باألفكار وترسيخ مفاهيم الوطنية 
واالنتمــاء مع إبــراز اإلبداعــات الخالقة 
للكوادر البشــرية في مختلف المجاالت 
إلى جانب مســاهمتها الكبيرة في حمل 

شعلة التجديد في اإلعالم الحديث.

قــال العميد أحمــد عبيد الصايغ مســاعد 
المدير العام للدفاع المدني بدبي لشــؤون 
اإلطفــاء واالنقــاذ، إن صحيفــة «البيــان» 
واكبــت المراحــل الهامــة من بنــاء دولتنا 
وتحقيق المنجزات الرائــدة في القطاعات 
التنموية االقتصادية والمجتمعية والخدمية 
وفي البنية األساســية، وكانت مرآة صادقة 
تعكــس المكانــة المرموقــة لدولتنــا بين 
بلــدان العالــم المختلفــة، وواصلت نشــر 
رسالة الوعي الوطني، ورعاية روح االبتكار 
والتميــز، وتكريس مبادئ الســالمة العامة 
في مختلف الظروف واألوقات، وبين جميع 
شرائح المجتمع على اختالف فئاته العمرية 

واالجتماعية.
وأضــاف؛ علــى امتــداد ســنواتها الخمس 
والثالثين كنــا نتعرف على توجهات ورؤية 
قيادتنا الرائدة في بناء المشــاريع العمالقة 
والســّباقة لخدمــة المواطنيــن، واحتضان 
المقيميــن، وإغاثــة المنكوبيــن في جميع 
بلدان العالم عند وقوع األزمات والكوارث، 
ونتابع من خاللها أهــم التطورات المحلية 

واإلقليمية والدولية.
ولــم تغفــل «البيــان» تغطية النشــاطات 
والثقافية  الدينية واالجتماعية واالقتصادية 
والرياضيــة وشــؤون األســرة والطفل، ما 
جعلهــا صحيفة شــاملة بتلبيتها الحتياجات 

الفــرد والمجتمع الــى المعلومة الصحيحة 
والمعرفة المســؤولة، في الوقت المناسب، 
وأصبحت إلــى جانب كونها صحيفة وطنية 
ونافــذة دبــي للعالــم؛ صحيفــة كل أفراد 

األسرة.  
وأوضــح أن ســالمة المجتمــع مســؤولية 
عــام  بشــكل  اإلعــالم  ويــؤدي  الجميــع. 
و«البيان» كجزء منه، دوراً ممّيزاً في نشــر 
وتعزيز الوعي الوقائي وسلوكيات السالمة، 
إلــى جانب تعزيــز ثقة الجمهــور بأجهزة 
خدمــات الطــوارئ ومنها الدفــاع المدني، 
التي تسهر ليل نهار لحماية المجتمع والفرد 
وتأميــن ســالمته مــن مختلــف األخطار، 

الناجمة في أغلبها من أخطاء بشرية، ومنها 
تلــك األخطار التــي يتولى الدفــاع الدفاع 
المدني مســؤولية منع وقوعهــا أو تجنبها 

أو مواجهتها.
وشــاركت «البيان» في دعــم جهود الدفاع 
المدني لتحقيق أهدافه التوعوية والوقائية، 
لحمايــة األرواح وســالمة الممتلــكات، ما 
انعكس على تحقيق انخفاض كبير في عدد 
الحرائق خالل الســنوات األخيــرة وتقليل 
«البيان»  وســاهمت  وتحجيمها،  خسائرها، 
مــع غيرها من وســائل اإلعالم الوطنية في 
االرتقــاء بمكانة اإلمارات في ســلم أفضل 
1دول العالم سالمة.  دبي - البيان

مايـو

إعداد: رميا عبدالفتاح - غرافيك: فاطمة الفاليس

شهدت مرحلة التسعينيات من القرن الفائت، توجه «البيان» نحو اإلعالم الصحايف الثقايف، إمياناً منها بدور الثقافة يف تحقيق تنمية شاملة يف املجتمع، وقد صدر العدد األول من امللحق األسبوعي «بيان الكتب» يوم اإلثنني 11 مايو 1998 متضمناً عرب 
16 صفحة بحجم تابلويد، وجبة متنوعة من الكتب يعدها مراسلو «البيان» يف العواصم العربية والعاملية. ويف 18 مايو 2008، تم تطوير امللحق شكالً ومضموناً تحت عنوان «مسارات»، واستمر يف الصدور حتى قبل 8 فرباير 2013، حيث برز مولود 

ثقايف جديد تحت عنوان «الكتب» متضمناً 8 صفحات داخل «البيان» كل يوم جمعة، ما يؤكد قدرة الصحيفة عىل تحقيق قفزات نوعية وثراء معريف يف عامل الثقافة والكتب. 

11مايو 1998

8فرباير2013

18مايو 2008

2010

قدمت الصحيفة 
موضوعاتها 
الثقافية يف 

صفحاتها الثقافية 
واملنوعة

إصدار محلق 
أسبوعي متخصص 
تحت مسمى «بيان 
الكتب» يصدر كل 

يوم اثنني

ملحق
«بيان الكتب» 
بصفحاته الـ16 
حقق نجاحاً باهراً

قدم موضوعات 
نخبوية ذات جودة 
عالية وطرأت عليه 

تغيريات فنية
ني حيوم

«مسارات» يتكون 
من 48 صفحة من 
منط «التابلويد» 
ويصدر كل أحد

خطة تطويرية نتج 
عنها ظهور ملحق 

«مسارات» 
األسبوعي

بدأت مستويات التفاعل 
الرقمي للقراء مع 

الجرعات املقدمة يف 
«مسارات» و«الكتب»

ظهر ملحق 
«الكتب» بجوهر 

ثقايف عرصي

يصدر كل جمعة يف 8 
صفحات داخل صحيفة 

«البيان» 
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حقــق المجلــس الوطنــي االتحــادي خالل 
الربــع األول مــن عــام 2015 العديــد من 
اإلنجازات على الصعيدين المحلي والدولي، 
فــي إطار ممارســة اختصاصاته التشــريعية 
والرقابيــة، للمســاهمة في الجهــود الرامية 
إلى تحديــث البيئة التشــريعية وتطويرها، 
ومناقشــة القضايــا التي لها عالقة مباشــرة 
وبممارســة  والمواطنين،  الوطــن  بشــؤون 
دبلوماســية برلمانيــة تتكامل مع السياســة 
الخارجيــة للدولة وتوجهاتهــا، وذلك حرصاً 
مــن المجلس على المشــاركة في مســيرة 
التنمية المستدامة الشــاملة وصوًال لتحقيق 

رؤية اإلمارات 2021.
ويحرص المجلس على المساهمة الفاعلة 
فــي الجهــود الراميــة إلى تعزيــز وتمكين 
المواطنين في العمل الوطني وبناء اإلنسان 
واالســتثمار فيــه، باعتباره أهــم مرتكزات 
التنمية الشــاملة من خالل االرتقاء بقدراته 
ومهاراتــه المختلفــة، ليكــون قــادراً علــى 
المشاركة في مختلف مواقع العمل الوطني، 
وعلــى مــدى 7 جلســات عقدهــا المجلس 
خــالل الربع األول من العــام الجاري ناقش 
4 مشــروعات قوانيــن أقر 3 منهــا بعد أن 
اســتحدث وعدل عددا من موادها وبنودها 
وتأجــل مناقشــة مشــروع القانــون الرابع، 
وناقــش 4 موضوعات عامة تبنــى توصياته 
بشــأنها، ووجه أعضــاء المجلس إلى ممثلي 
الحكومة 40 ســؤاال تبنى بشأنها 11 توصية، 
وذلك تجســيدا لحــرص المجلس على طرح 
ومناقشــة جميــع القضايــا التــي تركز على 

جوانب التنمية المستدامة الشاملة.

وأقر المجلس وناقش 4 مشــروعات قوانين 
هي: مشــروع قانون اتحــادي بتعديل بعض 
أحكام القانون االتحادي رقم 24 لسنة 1999 
في شــأن حماية البيئة وتنميتها، ومشــروع 
قانون اتحادي بشأن سالمة الغذاء، ومشروع 
قانــون اتحــادي بتعديل القانــون االتحادي 
رقــم 2 لســنة 1989 فــي شــأن الســماح 

لمواطنــي دول مجلــس التعاون بممارســة 
تجارتي التجزئة والجملــة في الدولة، فضال 
عن مناقشــته ســت مواد من مشروع قانون 
اتحادي بشــأن اآلثار وقرر استكمال مناقشة 

باقي مواده في جلسة مقبلة.
وتبنى المجلس 42  توصية خالل مناقشة 
أربعــة موضوعات عامة هي: سياســة هيئة 
وســوق اإلمارات لألوراق المالية والســلع، 
وحماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد 
األســماك والزراعة، وسياســة وزارة العمل 
في شــأن ضبط سوق العمل، وسياسة الهيئة 
العامة لرعاية الشــباب والرياضة في تطوير 

األندية الرياضية ومراكز الشباب.
الشــعبة  الفترة ســاهمت  وخالل هــذه 
الوطنــي  للمجلــس  اإلماراتيــة  البرلمانيــة 

االتحــادي من خالل مشــاركتها فــي العديد 
من الفعاليات البرلمانية العربية واإلسالمية 
والدوليــة، وعبر ممارســتها ألرقــى معايير 
الدبلوماســية البرلمانيــة التــي تتوافق مع 

السياسة الخارجية للدولة.

وواصلــت لجان المجلــس الدائمة والمؤقتة 
خالل هذه الفتــرة عقد اجتماعاتها ونظمت 
إلنجاز أعمالها حلقة نقاشية وقامت بحوالي 
«13» زيارة ميدانية، ترجمة لحرص المجلس 
علــى تعزيــز وتفعيل التواصــل مع مختلف 
فعاليــات المجتمع بهدف إشــراكه في صنع 
القــرار، وبهــدف تقييــم خدمــات الرعاية 
الصحيــة والوقــوف على جــودة الخدمات 

الطبية المقدمة في مستشفيات الدولة قامت 
لجنــة الشــؤون الصحية والعمل والشــؤون 
االجتماعية للمجلس بخمس زيارات ميدانية 
إلى ســبع مؤسســات صحية، ونظمت حلقة 
نقاشــية ضمن الخطة التي وضعتها لمناقشة 

موضوع «سياسة وزارة الصحة».
وجــاءت تعديالت المجلــس على قانون 
حماية البيئة وتنميتها منســجمة مع الهدف 
العام للمشــروع وهو حماية البيئة والحفاظ 
علــى نوعيتهــا وتوازنها الطبيعــي، وحرص 
المجلــس من خالل تعديالتــه على مختلف 
مواد القانون على ضــرورة مكافحة التلوث 
بأشكاله المختلفة وتجنب أية أضرار أو آثار 
ســلبية فورية أو بعيدة المدى نتيجة لخطط 
وبرامــج التنمية االقتصاديــة أو الزراعية أو 
الصناعية أو العمرانيــة أو غيرها من برامج 
التنمية، التي تهدف إلى تحســين مســتوى 
الحيــاة والتنســيق فيما بين الــوزارة وبين 
الســلطات المختصة والجهــات المعنية في 
حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها 
الطبيعــي وترســيخ الوعي البيئــي ومبادئ 

مكافحة التلوث.

وطالــب المجلس في توصياتــه التي تبناها 

خالل مناقشــة موضوع « حمايــة العاملين 
فــي مهنتــي صيــد األســماك والزراعــة»، 
بوضــع واعتماد سياســة التوطيــن لمهنتي 
صيد األســماك والزراعة تشمل برامج عمل 
ومؤشــرات قياس محددة لمبادرات تؤدي 
إلــى توطيــن المهنــة ومهنة وســطاء بيع 
وشراء األسماك «الداللة»، وبدعم الصيادين 
والمزارعيــن مــن خــالل منحهــم قروضاً 
وتســهيالت عــن طريق مصــرف اإلمارات 

للتنمية تمكنهم من تحقيق أهدافهم.
وأكــد أهميــة العمل على إصــدار قرار 
اتحادي لمنــع التداخل بيــن االختصاصات 
والمهام لعدة وزارات ومؤسسات حكومية 
ومحليــة بشــأن اإلشــراف علــى الثــروة 
السمكية، ووضع مؤشرات محددة، وبرامج 
عمــل تعنى بدور قطاعــي اإلنتاج الزراعي 
والثــروة الســمكية في اســتراتيجية األمن 
الغذائي وبما يحقق التوســع في االستزراع 
الســمكي ومضاعفــة إنتــاج مركز الشــيخ 
خليفة لألبحــاث البحريــة، واالعتماد على 

تقنيات الزراعة الحديثة وتسويق اإلنتاج.

ووافــق المجلــس علــى تبني توصيــة بناء 
علــى رد معالي وزير االقتصاد على ســؤال 

حول «تحرير التجارة» طالب فيها بضرورة 
االســتمرار فــي تحريــر التجــارة بحيــث 
تشــمل المرحلة المقبلة المالبس والعطور 
والمرحلة التي تليها القرطاســية واألدوات 
المكتبية والمستلزمات الطبية للوصول إلى 
تحريــر كافــة الســلع التجارية، كمــا وافق 
علــى تبنــي توصية بنــاء علــى رد معالي 
وزير االقتصاد على سؤال موجه حول مالك 
العقارات، طالب فيها بدراســة إنشاء سجل 

اتحادي بحصر مالك العقارات في الدولة. 
وطالــب في توصية تبناهــا بناًء على رد 
معالــي عبيــد حميــد الطاير وزيــر الدولة 
للشــؤون الماليــة نائــب رئيــس مجلــس 
إدارة الهيئة العامة للمعاشــات والتأمينات 
االجتماعيــة على ســؤال موجه حول قانون 
القانون  باإلســراع في تعديل  المعاشــات، 
االتحادي رقم 7 لســنة 1999 بإصدار قانون 
المعاشات والتأمينات االجتماعية مع األخذ 
في االعتبار توصيــات المجلس وطموحات 
المشــمولين به وعدم المســاس بحقوقهم 
المكتســبة في القانون الحالي على أن يتم 
عــرض مشــروع القانون بعــد االنتهاء منه 
على المجلــس الوطني االتحــادي وأهمية 
الشــفافية عند تناوله لكونــه يمس مصالح 

المواطنين.

وخالل الربع األول شــاركت الشــعبة البرلمانية اإلماراتية في 
العديد من الفعاليات البرلمانية العربية واإلســالمية والدولية 
حققــت خاللها العديد من اإلنجازات التي من أبرزها موافقة 
البرلمــان العربي خالل الجلســتين الثالثــة والرابعة من دور 
االنعقــاد الثالث للفصل التشــريعي األول ولجانه اللتين التي 
عقدهمــا في مقر جامعــة الدول العربية فــي القاهرة خالل 
الفتــرة من 12 إلــى 17 فبراير 2015، علــى النظام الداخلي 
وعلى وثيقــة المرأة العربية بعد األخــذ بمعظم المقترحات 

اإلماراتية عليهما.
ووافقــت الــدورة العاشــرة لمؤتمــر اتحاد مجالــس الدول 
األعضــاء في منظمــة التعاون اإلســالمي، والدورة الســابعة 
عشــرة للجنة العامة التحاد واالجتماع الثالث والثالثين للجنة 
التنفيذيــة لالتحاد، خالل اجتماعاتها التي عقدت خالل الفترة 
مــن 17إلى 22 ينايــر 2015 في مدينة إســطنبول بجمهورية 
تركيا، على المقترح المقدم من الشــعبة البرلمانية اإلماراتية 
بإعداد مشــروع ميثاق العمل البرلماني اإلسالمي في مكافحة 
اإلرهاب والتطرف، كما قرر المؤتمر تكليف اللجنة التنفيذية 

بصياغته وعرضه على المؤتمر المقبل.
وشــهدت مشاركة الشــعبة البرلمانية اإلماراتية نشاطاً مكثفاً 
فــي اجتماعات الجمعية 132 والــدورة 196 للمجلس الحاكم 
لالتحــاد البرلماني الدولي واللجــان واألجهزة التابعة له التي 
عقــدت خالل الفترة مــن 17 إلى 25 مارس 2015 في هانوي 
عاصمة جمهورية فيتنام االشتراكية. ففي إطار حرص المجلس 
على تعزيــز دور البرلمانات وإســهاماتها الفاعلة في مختلف 
مجاالت التنمية، فقد شارك المجلس برلمانات العالم التوقيع 
علــى وثيقــة « المبــادئ العامــة لدعــم البرلمانــات » التي 
تشــتمل على أوجه الدعم الفني التي تحتاجها البرلمانات في 
أداء أعمالها التشــريعية والرقابيــة، ومختلف مجاالت العمل 
البرلماني ال سيما في مجاالت دور البرلمانات وإسهاماتها في 
تعزيز ســيادة حكم القانون وحقوق اإلنســان والمساواة بين 
الجنســين وفي ترجمة السياســات إلى حقائق اجتماعية على 

أرض الواقع. 

اختتمــت فعاليــات مؤتمر النــور الدولي 
فــي التوليد وأمــراض النســاء، الذي عقد 
تحت رعاية معالي الشــيخ نهيان بن مبارك 
آل نهيــان وزير الثقافة والشــباب وتنمية 
المجتمــع فــي فنــدق شــيراتون أبوظبي، 
وبحضور أكثر من 200 مشارك من مختلف 

أنحاء دولة األمارات العربية.
وقال الدكتور جورج فغالي مدير الخدمات 
المؤتمــر  إن  المجموعــة  فــي  الطبيــة 
يهــدف لتســليط الضــوء علــى مواضيــع 
 تحســين الســالمة والنتائــج فــي رعايــة
 الحوامل.         أبوظبي ـ البيان

حضر سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان 
حفل االســتقبال الذي أقامه دغاش عبدالله 
الجابري بمناســبة زفاف نجله "خليفة" إلى 

كريمة سالم سعيد غافان الجابري.
كمــا حضر الحفــل الذي أقيــم عصر أمس 
بميــدان هيلي لالحتفاالت في مدينة العين 
الشــيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان 
والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان 
وعدد من أعيان القبائل وكبار المســؤولين 

وحشد من المدعوين واألهل واألصدقاء.
الشــعبية  الفرق  الحفل مشــاركة  وتخلــل 
بعــروض وفقــرات منوعــة ابتهاجــا بهذه 
المناسبة.           العين- وام 

افتتحــت الشــيخة ميثاء بنــت حمدان بن 
راشــد آل مكتوم مشــروع مدينــة األحالم 
الفائز بجائزة مشــروع مدرسي في مبادرة 
تنميــة مهــارات التعلم بدعم من الشــيخة 
روضة آل مكتوم التي ركزت جهودها على 
تنمية مهــارات الطلبة في دبي واكتشــاف 

طاقاتهم ودعمها وتنميتها.
وجــاء مشــروع مدينة األحــالم من روضة 
البــراء فــي دبــي بهــدف تنميــة مهارات 
التعلم لألطفال واكتشاف قدراتهم واطالق 
ابداعاتهــم من خالل مجموعــة من المهن 
التي يحتوي عليها المشــروع المقســم الى 
مجموعة مــن االركان، كل ركــن يعبر عن 

مهنة يتعلم الطفل أهميتها ويحاول ممارسة 
مهاراتها وأنشطتها بما يتناسب مع سنه.

وتجولــت الشــيخة ميثاء بنــت حمدان بن 
راشــد آل مكتوم فــي أركان مدينة األحالم 
وعبــرت عــن تقديرهــا وإعجابهــا بهــذا 
المشروع الرائد الذي يرعى ويطور مهارات 
االطفال.              دبي - وام 



رحبت الصحــف األوروبية ببدء ســريان 
اتفاقية االتحاد األوروبي ودولة اإلمارات 
بشــأن إعفاء مواطني الدولة من تأشــيرة 
الشــينغن، وأكدت أن ثمرات هذا القرار 
التاريخــي ســتعود بالنفع على الســياحة 
األوروبية بشكل عام على المدى القريب 
خاصــة أن ســياح اإلمــارات يســتعدون 
حاليا لبدء إجازاتهــم الصيفية في أوروبا 
مما يعزز دعم االقتصاد واالســتثمار بين 

االتحاد األوروبي ودولة اإلمارات.
اإلمــارات  دولــة  أن  إلــى  وأشــارت 
بمــا حققتــه مــن إنجــازات ومكاســب 
خــالل الســنوات الماضيــة علــى صعيد 
السياســة الدولية والدبلوماســية النشطة 
والمساعدات اإلنسانية السخية في العديد 
من دول العالم مما أكسبها احترام وتقدير 
معظــم دول العالم بمــا فيه دول االتحاد 

األوروبي ودول أوروبا.
أن  إلــى  الصحــف  بعــص  وأشــارت 
اإلمــارات قدمــت مجموعة واســعة من 
األدلة والبراهيــن القوية واإليجابية التي 
أقنعت أعضاء البرلمان األوروبي ليصوتوا 
لصالــح القرار بأغلبية ســاحقة، مشــيرة 
إلــى أن مواطني وطــالب دولة اإلمارات 
وســلوكهم الحضاري أثنــاء تواجدهم في 
دول االتحــاد األوروبي بدد كل المخاوف 
األمنيــة ومخــاوف الهجــرة التــي كانت 

تعتري بعض األعضاء في البرلمان.
وكتبــت صحيفــة «إف تــي إن نيوز» 
لبرنامج  تحت عنــوان «اإلمارات تنضــم 
اإلعفــاء من الشــينغن» أن مواطني دولة 
اإلمارات بموجب اتفاقية إلغاء الشــينغن 
ســيتمكنون من دخول 34 دولة أوروبية 
بدون تأشــيرة كما يحق لهم التنقل الحر 
بيــن تلك الدول لفترات قصيرة تصل إلى 
6 اشهر كل عام مما يجعل دولة اإلمارات 
أول دولــة عربيــة، والثانية في الشــرق 
األوســط، والثالثة بين الدول اإلســالمية 
التي تلقى هذا اإلعفاء من تأشيرة الدخول 

للمواطنين.

وتحــت عنــوان «اإلمــارات أول دولة 
عربية بدون شــينغن» قالــت وكالة اورو 
نيوز األوربية:إن الــدول األوروبية األكثر 
اســتفادة من صفقة إلغاء الشــينغن ألن 
اإلمــارات من بين دول العالم األكثر ثراء 
ودخال وأن تأشيرة الشينغن كانت تعرقل 
العديد مــن الســياح اإلماراتيين للقدوم 
إلى أوروبا وكانــوا يحولون وجهتهم إلى 
دول شــرق آســيا التــي اســتفادت كثيرا 
من السياحة الخليجية واإلماراتية بصورة 

خاصة خالل السنوات القليلة الماضية. 

النرويجية  وكتبت صحيفة «دوكومنــت» 
وتحت عنــوان « اإلماراتيــون في أوروبا 
البرلمان األوروبي  الشــينغن» بأن  بدون 
استثنى مواطني اإلمارات قواعد الشينغن، 
وهــذا يعني أن مواطنــي اإلمارات اصبح 
لديهم حرية كاملة للســفر وحرية التنقل 

في 34 دولة أوروبية.
وأوضحت أنه أصبح بإمكان اإلماراتيين 
حمل جواز السفر اإلماراتي وحجز تذكرة 
سفر إلى أي وجهة في أوروبا ضمن الدول 
المشــاركة في االتفاقية ومــن ثم التنقل 
بين تلــك الدول جوا أو برا للســياحة أو 
العالج أو للتعليم أو لألعمال واالســتثمار 

في أي وقت من العام.
فيما نقلت صحيفة «اي تي أن جلوبال» 

تصريحــات ســليمان حامــد المزروعــي 
ســفير الدولة لدى مملكة بلجيكا ودوقية 
لكسمبورج ورئيس البعثة الدائمة لالتحاد 
األوروبــي بــأن توقيع اتفاقية الشــينغن 
لحظــة   االتحــاد  ودول  اإلمــارات  بيــن 
تاريخيــة فارقــة في مســيرة العالقة بين 
دولــة اإلمارات العربية المتحدة واالتحاد 

األوروبي.
وثمن المزروعي الدور المحوري الذي 
لعبــه أصدقاء اإلمارات في حشــد الدول 
الماضية  الثالث ســنوات  واألعضاء طوال 
لصالــح قرار اإلعفاء من الشــينغن والذي 
كان لــه األثر الكبيــر في تســريع القرار 
وتطبيقه علــى أرض الواقع، مشــيرا إلى 
أن اإلنجــازات السياســية والدبلوماســية 
واالقتصادية وتطور العالقات الثناية وبين 
اإلمارات  ودول االتحاد ساهمت أيضا في 

تسريع قرار اإلعفاء من الشينغن.  

فيما اتفقت معظم الصحف على أن دولة 
اإلمــارات تســتحق احتــرام وتقدير دول 
االتحاد األوروبي ألن سياســتها الخارجية 
المتزنــة واحترامهــا للمواثيــق الدوليــة 
وحقوق اإلنســان إلى جانب مســاعداتها 
اإلنسانية والخيرية التي غطت دول العالم 
جعل من دولة اإلمارات دولة مثالية بكل 

المقاييس.
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نظمت وزارة البيئة والمياه مبادرة مجتمعية 
وذلــك بتكريم عمــال النظافــة التابعين لها 
بديــوان الــوزارة بدبي بحضور المهندســة 
مريــم محمد ســعيد حارب وكيــل الوزارة 
المســاعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة 
على الطبيعــة بالوكالة والمهندس يوســف 
الريســي مديــر إدارة االتصــال الحكومــي 
بالوكالة وشــبر الســيد شــرف مديــر إدارة 

الخدمات وعدد من موظفي الوزارة.
وتهــدف المبــادرة إلى تعزيــز التواصل مع 
العمال لتوثيق الروابط االجتماعية وتماشــياً 
مع حرص الــوزارة على تعزيز المســؤولية 
المجتمعية واالهتمــام بمختلف الفئات في 

المجتمع وتحفيز هذه الفئة على بذل المزيد 
من الجهد.

وتوجهت مريم محمد ســعيد حارب بالشكر 
للعمال على جهودهــم المتميزة في خدمة 
الموظفيــن والمتعاملين في الوزارة، مؤكدة 
أهميــة تعزيز التواصل مع العمال من خالل 
تنظيم مثــل هــذه المبــادرات المجتمعية 
التي تحمل مفاهيم إنســانية بإدخال البهجة 
والســرور في قلوبهم ونشر التآخي والمحبة 
وتوثيق عالقتهم باإلدارة األمر الذي يدفعهم 
دبي - البيان لمزيد من العطاء. 

تطلق مؤسســة الترخيص في هيئة الطرق 
والمواصــالت في دبي للمــرة األولى الفئة 
«q» للوحــات أرقام المركبات والتي تحمل 
أرقاماً مميزة رباعية وخماســية، وذلك في 
مايــو الجاري من خــالل بيعها فــي مراكز 
خدمــة العمالء ومــزودي الخدمة والموقع 
اإللكترونــي للهيئــة وتطبيــق (الســائقون 

والمركبات) عبر الهواتف الذكية. 
وأوضــح محمد عبد الكريــم نعمت، مدير 
إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص 
في هيئة الطرق والمواصالت، أن المؤسسة 
تحرص بشــكل مســتمر على طــرح فئات 
جديدة تأتــي بناء علــى الترتيب األبجدي 

والتي تتماشــى أيضــاً ومتطلبات الجمهور، 
لذلك سيتم طرح الفئة الجديدة «q»، خالل 
شــهر مايو الجــاري بأرقام لوحــات مميزة 
وتوفير فرصة شرائها لراغبي اقتناء لوحات 

المركبات. 
 q وأضاف: يتم شــراء أرقــام لوحات الفئة
بطريقة مباشرة من خالل عدة قنوات منها 
زيارة مراكز خدمة العمالء في دبي ســواء 
فــي ديــرة، أم الرمول، أو بــر دبي، أو من 
www.rta. خالل الموقع اإللكتروني للهيئة

ae، أو عبــر مزودي الخدمة مثل: تســجيل، 
اينــوك، تمــام، كويك، شــامل، إلــى جانب 
وكاالت السيارات التي لديها خدمة تسجيل 

المركبات، الفتاً إلى أن الميزة الجديدة في 
هذه الفئة أنه ســيتم شــهرياً طرح منها ما 
يقــارب 700 لوحة بالقيمة االســمية حتى 
نهاية أغســطس 2016 وذلك بهدف توفرها 
بشــكل دائم ومســتمر أمــام الراغبين في 

اقتنائها. 
وأكد مديــر إدارة ترخيــص المركبات في 
الهيئــة، أن الهيئة تســعى أيضاً، إلى تفعيل 
خدماتهــا اإللكترونيــة مــن خــالل تحفيز 
المتعاملين على استخدام التطبيقات الذكية 
التي تطرحها بشكل مســتمر ومنها تطبيق 
دبي - البيان  «السائقون والمركبات» . 

أكدت الســفارة الفنلندية في أبوظبي بدء 
ســريان إلغاء تأشيرة الشــينغن لمواطني 
اإلمــارات، ودعت إلــى أن تكــون فنلندا 
اإلماراتيــة  للســياحة  األولــى  الوجهــة 
واألعمال، وقالت إن المواطن اإلماراتي لم 
يعد بحاجة إلى تقديم طلب للحصول على 

تأشيرة الشــينغن من الســفارة الفنلندية 
أو أي دولة من دول الشــينغن بعد تاريخ 
6 مايو الجــاري بعد توقيــع اتفاقية إلغاء 
الشينغن بين االتحاد األوروبي واإلمارات.

وأشــارت إلى أن تنفيذ القرار ســيعمل 
على تعزيز العالقات بين الدول األوروبية 
ودولة اإلمارات في جميع المجاالت خاصة 

تنشيط السياحة واالستثمار.

وأوضحــت الســفارة أن المواطن الذي 
يرغب في الســفر إلى فنلنــدا أو أي دولة 
من منطقة الشينغن يجب عليه التأكد من 
أن جواز الســفر صالح لمدة 3 أشــهر على 
األقــل في الوقــت المقصود مــن مغادرة 
منطقة شــنغن، ويســمح للمواطن بالبقاء 
ســتة أشــهر كل عام مع مدة بقاء أقصاها 
90 يومــاً متواصلــة أو متقطعــة، ويجب 

عــدم البقاء أكثــر من 90 يومــاً في دول 
الشــينغن، وفي حال رغبتــه في التجديد، 
ينبغــي عليه قضــاء فترة مدتهــا 90 يوماً 
خارج هــذه الدولــة، كما تجدر اإلشــارة 
إلــى أن اإلعفــاء مــن تأشــيرة الدخول ال 
يعطي حقاً غير مشروط للدخول واإلقامة 
القصيرة، حيث إن هناك عدداً من الشروط 
التــي يمكن للدول األعضــاء تطبيقها مثل 

حيــازة تذكرة عودة صالحــة، ودليل على 
التمويل الكافي للبقاء وتوفر حجز اإلقامة 

على سبيل المثال.
وأكــدت الســفارة أن مواطنــي دولــة 
اإلمــارات فقط هم من يحــق لهم دخول 
منطقة الشينغن وبناء عليه فإن أي مرافق 
ال يحمل الجنسية اإلماراتية عليه الحصول 

على تأشيرة الشينغن قبيل السفر.

تواصــل هيئة كهربــاء ومياه دبــي حملة 
«األحياء السكنية» بهدف نشر الوعي حول 
أهمية ترشــيد اســتهالك الطاقــة والمياه، 
وتفعيــل العمــل المجتمعــي والتواصــل 
المباشــر مع مختلف فئــات المجتمع في 

المناطق السكنية في دبي.
وتتمحور الحملة حــول القيام بزيارات 
ميدانيــة لفريق متخصص من هيئة كهرباء 
ومياه دبي للعديد من األحياء والمجمعات 
الســكنية، يتنقــل خاللهــا فريــق العمــل 
بواســطة حافلة مشــتركة مع شرطة دبي 
مصممــة على نحٍو خــاص لهــذا الغرض، 
بهدف تقديم نصائح إرشادية لجميع أفراد 

المجتمــع حول طرق ترشــيد االســتهالك 
وكيفية العيش وفق أسلوب حياة مستدام 

وصديق للبيئة.
وقــال ســعيد محمــد الطايــر، العضو 
المنتــدب الرئيس التنفيــذي لهيئة كهرباء 
وميــاه دبــي: «انطالقاً مــن رؤيتنا لنكون 
مؤسســة مســتدامة مبتِكرة على مستوى 
عالمــي، نحرص فــي هيئة كهربــاء ومياه 
دبي على إطالق برامــج توعية ومبادرات 
مبتكــرة بهــدف تشــجيع مختلــف أفراد 
المجتمع على تبني ســلوكيات إيجابية في 
حياتهم اليومية تساهم في ترشيد استهالك 
الكهربــاء والمياه. وقــد نجحت الهيئة من 
خالل مبادرات الترشــيد في تحقيق نتائج 
متقدمــة في خفض االســتهالك على مدار 

الســنوات الســت الماضيــة وصلــت إلى 
1163 جيجاوات ســاعة من الكهرباء، و5.4 
مليــارات جالون من الميــاه، أي ما يعادل 
752 مليــون درهم، وأكثــر من 536 ألف 

طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون».
وأضاف: «حققت حملة األحياء السكنية 
نتائــج كبيرة في رفع الوعــي البيئي لدى 
ســكان دبي، كما اتســع نطاقها الجغرافي 

ليشــمل مختلــف المناطق الســكنية في 
اإلمــارة. وتتميــز الحملــة بأنهــا موجهة 
للصغــار والكبار على حدٍّ ســواء إيماناً منا 
بضرورة غرس ثقافة االســتخدام المسؤول 
للمــوارد بيــن مختلــف الفئــات العمرية 
لتتحول هذه الثقافة إلى ممارسات عملية 
تســاهم في دعم أسس االســتدامة البيئية 

في إمارة دبي».
وخــالل المرحلــة األولى لحملــة هذا 
العام، قــام فريق حملة األحياء الســكنية 
بالتعاون مع عدد من المطورين العقاريين 
في اإلمارة بزيارة أبراج «ســكاي كورتس» 
علــى طريق دبــي العين، وأبــراج أرمادا 
بمنطقة أبراج بحيرات جميرا، ومن ثم قام 
الفريــق بتوزيع نشــرات توعية وصندوق 

المباني الخضراء الذي يحتوي على مصابيح 
موفرة للطاقة وموفرات للمياه.

جديــر بالذكــر أن فريــق حملــة األحيــاء 
الســكنية قام خــالل العام الماضــي بزيارة 
ثــالث حدائق عامــة و 1641 منزًال في 27 
حياً ســكنياً منها الهبــاب والفقع والمرغم 
وحتا والليسيلي والمرموم والعوير والعديد 
من المناطق الســكنية فــي دبي. ونجحت 
الحملة في توفير 714ألف كيلووات ســاعة 
من الكهرباء، و13 مليون جالون من المياه، 
وخفــض 329 ألف طن مــن انبعاثات ثاني 
أكســيد الكربون، وتوفيــر829 ألف درهم 

إماراتي.

احتفلــت هيئة كهرباء ومياه الشــارقة في 
مقرهــا الرئيس بتكريم عــدد من موظفيها 
المبدعيــن الذين قدموا أفــكارا وإنجازات 
متميــزة خــالل الفترة الماضيــة وذلك في 
إطار جهود الهيئة لتشــجيع التميز وتطوير 
العمل وتحسين األداء وتوفير البيئة األمثل 
لإلبــداع بما يحقــق أهداف وإســتراتيجية 
الهيئة وتقديراً لجهود موظفيها المتميزين.

شــهد حفل التكريم الدكتــور المهندس 
راشــد الليم رئيس الهيئة والدكتور رشــاد 
ســالم مدير الجامعة القاســمية وعدد من 
مديــري اإلدارات المختلفة وتضمن برنامج 
الحفل عرضا مســرحيا قصيرا عن الزيارات 

الميدانيــة وأثرها النفســي علــى العاملين 
وإنجاز وتطوير مجاالت العمل .

وأكــد الدكتــور المهنــدس راشــد الليم 
أن الهيئــة تهــدف إلــى تحفيــز موظفيها 
وتشــجيعهم على التميز في أداء واجباتهم، 
وتوفير جميع التســهيالت في نطاق العمل 
وتنميــة المهارات من أجل تعزيز مســيرة 
النجــاح والتميــز في الهيئــة وتحرص على 
تكريــم موظفيهــا المتميزين فــي مختلف 

المستويات الوظيفية بكافة القطاعات.
وشــمل التكريم المتميزيــن والمبدعين 
خالل شــهر أبريل الذي أطلقت عليه الهيئة 
شــهر الزيارات الميدانيــة، حيث تم تكريم 
فرق عمل تمديدات واختبار خطوط المياه 
الرئيسة ضمن فئة الجنود المجهولين، وهم 

الموظفــون الذين يعملــون في صمت من 
أجل تنفيذ المشروعات بجودة وكفاءة في 
كافــة الظروف المناخية ويبذلون جهودهم 
بإخــالص وتفان في العمــل، كما تم تكريم 
عدد من الموظفيــن األكثر التزاما بمواعيد 
العمل واالســتمرار ألوقات متأخرة إلنجاز 
المهام، كما تم تكريم جاسم المدفع لتقديم 
أفضــل اقتــراح خالل شــهر أبريــل بإنتاج 
ميــاه خالية مــن الصوديــوم بمصنع زالل 
وتكريم المهنــدس عبدالله الزري لتقديمه 
اقتراحــا باســتغالل المســاحات الموجودة 
في المحطات وتكريم عــدد من المثابرين 
الحاصلين على مؤهالت علمية أثناء الخدمة 
وهم مي سعيد المشــغوني وأحمد طالب 

وراشد محمد الحمودي. 
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كرم اللواء محمد سعيد المري، مدير اإلدارة 
العامــة لخدمة المجتمع في شــرطة دبي، 
بحضــور الرائد وليد احراري، رئيس قســم 
تنظيم المناسبات، إدارة فندق كمبينسكي- 
مول اإلمارات، ممثلة بكونستانتين زويكه، 
المديــر العام، وجو فارس، المدير التنفيذي 
المنــاوب، ومديــر المبيعــات الحكوميــة 
بالفندق، وذلك لتعاونهم المثمر والمتواصل 
مع إدارة المراسم والتشريفات في اإلدارة 

العامة لخدمة المجتمع.
وأشاد اللواء المري، بالتعاون البناء والمثمر 
مع إدارة الفندق معبراً عن شكره وتقديره 
لهم، مشيراً إلى أهمية تكامل جهود القطاع 

الخاص مع المؤسسات والجهات الحكومية.
وأكــد اللــواء المــري، أن هــذا التكريــم 
يأتــي تنفيذاً الســتراتيجية القيــادة العامة 
لشــرطة دبي، في تكريم الرعاة والداعمين 
والشــركاء، مثمنــاً دور فندق كمبينســكي 
فــي تقديم أرقى الخدمات لضيوف القيادة 
دبي- البيان  العامة لشرطة دبي. 

كــّرم العقيد جمــال محمد البّنــاي، نائب 
مديــر اإلدارة العامة للمــرور بالوكالة في 
التي  بالمســابقات  الفائزين  شــرطة دبي، 
أطلقتهــا اإلدارة العامة للمــرور بالتعاون 
مع شــركة ساعد عبر حســاب شرطة دبي 
فــي موقــع التواصــل االجتماعــي، وأكد 
العقيد جمال البّناي، على ترجمة توجيهات 
اإلدارة، الراميــة إلى تفعيــل دور اإلدارة 
للمســاهمة فــي نشــر التوعيــة والثقافة 
المروريــة خالل مواقع التواصل بما يحقق 
األهداف المرجّوة، مشــيداً خالل التكريم 
بجهود الفائزين والمشــاركين والمنسقين 
فــي تعزيــز المشــاركة في المنافســات، 

موضحاً أن شرطة دبي عملت على تطبيق 
معاييــر األداء المتميز على الخدمات التي 
دبي - البيان  تقوم بها. 

أكد معالي المهندس ســلطان بن ســعيد 
المنصــوري وزير االقتصــاد أن اإلمارات 
بقيادة صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن 
زايــد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 
تســير على الطريق الصحيح لبناء اقتصاد 
معرفــي، وأوضــح أن االقتصــاد الوطني 
للدولة سيشــهد تطــوراً ملحوظــاً خالل 
الســنوات  الـ 6 القادمــة مدعوماً بعديد 
من العوامــل اإليجابيــة ومنها مخرجات 
االستراتيجية الوطنية لالبتكار، وجاء ذلك 
خــالل الجولــة التي قام بهــا في معرض 
«بالعلــوم نفكــر 2015» الــذي تنظمــه 
مؤسسة اإلمارات تحت رعاية سمو الشيخ 

عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية 
رئيــس مجلــس إدارة المؤسســة ورافق 
معاليه خــالل الجولة عبداللــه آل صالح 
وكيــل وزارة االقتصــاد لشــؤون التجارة 
الخارجية والصناعــة إلى جانب عدد من 

مديري اإلدارات في الوزارة.
وأشاد معالي وزير االقتصاد بالمعرض 
والمشاركين فيه مؤكداً سعادته بمشاهدة 
مختلــف  فــي  االبتــكارات  عشــرات 
المجــاالت التي أنجزها طلبــة إماراتيون 
مبدعــون، وأشــار المنصــوري إلى أن ما 
تم عرضه خالل هــذه التظاهرة العلمية 

والتقنيــة المرموقة يؤكــد أن االبتكارات 
التكنولوجية للشــباب اإلماراتيين ال تقل 
عــن مثيالتهــا على مســتوى دول العالم 

المتقدمة.

وشــدد المنصوري على ضرورة استمرار 
كافــة الجهات الحكوميــة والخاصة بدعم 
االبتكار من خالل رفع المخصصات المالية 
للبحــث والتطوير في مختلف  المطلوبة 
القطاعات الحيوية بدولة اإلمارات، منوهاً 
بأن ذلك يندرج في إطار الدعم الرســمي 
والشــعبي الســتراتيجية االبتكار الوطنية 
التي أطلقها صاحب الســمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتــوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي «رعاه 
الله» فــي أكتوبر الماضــي والتي تهدف 
لجعــل دولة اإلمارات ضمن الدول األكثر 
ابتكاراً على مستوى العالم خالل السنوات 

الست القادمة.
واعتبر المنصوري أن معرض «بالعلوم 
نفكر 2015» جاء متماشــياً مع توجيهات 
صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، 
وإعالن مجلس الــوزراء العام 2015 عاماً 
لالبتكار فــي الدولة، منوهاً بأن المعرض 
أسهم بشكل واضح بالتركيز على عدد من 
القطاعات الوطنية الســبع الرئيسية التي 
اســتهدفتها اســتراتيجية االبتكار الوطنية 
وهي الطاقة المتجــددة والنقل والصحة 

والتعليم والتكنولوجيا والمياه والفضاء

قــال المقدم مبارك مبــارك الكتبي، مدير مركز 
شــرطة حتــا بالوكالــة، إن البرنامــج المروري 
التوعــوي «حاســب» الذي ينفذه مركز شــرطة 
حتــا  بهدف توعية أوليــاء األمور واألهالي أدى 
إلى تقليل نســبة الوفيات الناتجة عن الحوادث 
المروريــة حتى وصلــت إلى صفــر وفيات في 

العام 2014.
وأوضح المقدم الكتبي ان مركز شــرطة حتا 
قــام بالتعاون مــع اإلدارة العامة للمرور بتنفيذ 
حملتيــن توعويتين االولى االنحــراف المفاجئ 
والثانية عــدم صالحية االطار، حيث قام بتوزيع 
برشــورات توعويــة عن مخاطر قيادة الســيارة  

واطاراتها منتهية الصالحية.

كما نفذ مركز شرطة حتا برنامج (الرخصة أوال) 
وينقســم البرنامج إلى مرحلتين، األولى توعوية 

تتضمن إلقاء محاضرات لطالب المدارس، إضافة 
إلــى تفعيل الــدور التوعــوي الدينــي في هذا 
الجانب بالتعاون مع دائرة الشــؤون اإلســالمية 
والعمــل الخيري مكتب حتــا للتنبيه عن مخاطر 
القيــادة بدون رخصة ســواقة وذلــك من خالل 
خطب الجمعة والدروس الدينية في المســاجد 
وكذلــك إلقــاء المحاضرات التوعويــة لألمهات 
عبر جمعية النهضة النســائية بحتــا ولآلباء عبر 
مجلــس الشــرطة لخدمة األحياء فــي المنطقة، 
والمرحلــة الثانية هي المرحلــة الضبطية حيث 
كثــف المركز الدوريات األمنيــة على الطرقات 
الخارجيــة والداخليــة لضبط كل من تســول له 
نفســه قيــادة مركبة دون حصولــه على رخصة 
قيــادة، واتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة 
ضده ونتيجة لذلك قام المركز بضبط 32 ســيارة 
يقودها سائقوها بدون رخصة في العام الماضي 

و16 سيارة في الربع األول من العام الجاري.

نظمت وزارة الداخلية ورشة عمل دولية 
تدريبيــة حــول معايير األمــم المتحدة 
وقواعدها؛ في مجال العدالة الدولية في 
إطار حقوق اإلنســان، كما شاركت ممثلة 
في مكتب شــؤون الضحايا، في االجتماع 
26 لتحديــد هويــة الضحايــا لإلنتربــول 

والمؤتمر المنعقد في فرنسا.
وشــهد افتتاح ورشــة العمــل الدولية 
التدريبية التي أشرفت عليها إدارة حقوق 
اإلنســان بوزارة الداخليــة؛ بالتعاون مع 
مكتب األمم المتحــدة المعني بمكافحة 
لــدول مجلــس  الجريمــة والمخــدرات 
التعــاون الخليجي، العميد ســيف محمد 
الزري قائد عام شــرطة الشــارقة، وذلك 
في فندق ســنترو بالشــارقة، واستمرت 

ثالثة أيام.

 وأوضــح العميــد أحمد محمــد نخيرة، 
بــوزارة  اإلنســان  إدارة حقــوق  مديــر 
الداخليــة، أن انعقــاد الورشــة يأتي في 
إطــار حــرص وزارة الداخلية الدائم على 
المعرفي  تطوير قدرات منتسبيها والبناء 
لة بحقوق  لديهم فــي المجاالت ذات الصِّ
اإلنسان، وتعزيز الشراكات على المستوى 
الدولــي مــع منظمــة األمــم المتحــدة 
اإلنســان  بحقــوق  المعنيــة  وفروعهــا 

والعدالة الجنائية.
وأضاف أن الورشة ركزت على تدريب 
مجموعــة مــن أوائــل المســتجيبين من 
القائمين على إنفــاذ القانون على حماية 

حقوق اإلنســان والحريات؛ بالتركيز على 
الفئات المستضعفة من النساء واألطفال، 
ومعايير األمم المتحدة في مجال العدالة 
الجنائيــة ذات الصلة بمهام المؤسســات 
العقابيــة واإلصالحية بالنســبة للبالغين؛ 

ومراكز رعاية األحداث لغير البالغين. 
وأشــاد الدكتــور حاتــم علــي، مدير 
مكتب األمم المتحــدة المعني بمكافحة 
لــدول مجلــس  الجريمــة والمخــدرات 
التعاون الخليجي، بــدور وزارة الداخلية 
فــي تثقيف منتســبيها بمجــاالت حقوق 
اإلنسان، مؤكداً أهمية عقد ورشة العمل 
التفاعليــة بين المحاضرين والمشــاركين 
فــي هذا الجانب، الفتــاً إلى أن برنامجها 
يأتي في إطار الشراكة بين األمم المتحدة 

ووزارة الداخلية. 

وناقشــت ورشة العمل عدة محاور، منها 
األعــراف والمعاييــر الدولية المتبعة في 
األمم المتحدة في مجال العدالة الجنائية 
وحمايــة حقوق اإلنســان والحريات، من 
خــالل إدارة إنفــاذ القانــون واســتثمار 
الجهــات المعنيــة بالشــراكة مــع األمم 
المتحــدة فــي تقديــم نمــوذج إقليمي 
يحتــذى بــه فــي مجــال إنفــاذ القانون 

والعدالة الجنائي. 
لة  كما اســتعرضت المعاييــر ذات الصِّ
المباشــرة بمجــاالت العمــل الشــرطي، 
الضحايــا مــن األطفال  والتركيــز علــى 
المتبعة بشأن  الدولية  والنساء والمعايير 
االستجابة الشــرطية الفعالة عند التعامل 
مع الضحايا من النســاء واألطفال، وذلك 
بمشــاركة خبــراء متخصصيــن من األمم 

المتحدة. 
وخــالل مشــاركة وزارة الداخلية في 
االجتمــاع 26 لتحديــد هويــة الضحايــا 
لإلنتربول قــدم الرائد رائد علي المهيري 
مديــر مكتــب شــؤون الضحايــا ورقــة 
عمــل بعنــوان «آليــة تطويــر قــدرات 
دولــة اإلمــارات في عمليــة DVI » في 
المؤتمــر، واســتعرض آليــة عمل مكتب 
شــؤون الضحايا التابع لــوزارة الداخلية، 
والتطورات التي استحدثت بالمكتب، كما 

تم عرض فيلم وثائقي عن المكتب.
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قال خالد العوضي إن حملة 
«ازرع غذاءك» التي أطلقتها 

بلدية دبي آتت أكلها، وحققت 
االستفادة من الحدائق المنزلية 
والمدرسية بإنتاج زراعي طازج.

19
يعتبر التليف الرئوي مجهول السبب مرضاً رئوياً مميتاً، حيث يتسبب في 
معدالت وفيات مرتفعة، والتدخين يعد احد أسبابه الرئيسية وينجم عنه 

ندبات دائمة في الرئتين فضًال عن صعوبة في التنفس، كما يقلل مقدار 
األكسجين الذي تزود الرئتان به أعضاء الجسم الرئيسية.

حقق طلبة «حمدان بن محمد 
الذكية» نجاحا في ريادة األعمال 

ومنهم محمد الفالسي الذي  
أسس شركة إلدارة الحسابات 

وحصيلة النجاح توقيع عقود مع 
300 جهة. 
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ـ يعتقد بعض األشخاص أن النساء 
اللواتي لــم يرضعن أطفالهن من 
أكثر مــن غيرهن  الثدي يصبــن 
بســرطان الثــدي، إن هــذا غير 
الثدي  مــن  فاإلرضــاع  صحيــح، 
ال يغنــي عن إجــراء الفحوصات 
النظاميــة وال يعتبر بديــًال عنها، 
والنســاء اللواتــي يرضعــن أطفالهن من الثــدي يمكن أن يكنَّ ُهــنَّ عرضة لإلصابة 

بالسرطان أيضاً.

 
ـ االكتشــاف المبكر لســرطان الثدي يزيد من فرص نجاح العالج، لذا من الضروري 
أن تجــري الســيدة الفحــص الذاتي وأن تطبــق الخطة الخاصة بالتصوير الشــعاعي 

للثــدي. لقد أصبح مســتقبل 
الثدي  سرطان  مرضى  وصحة 
أكثر إشراقا عما كان عليه من 
قبل. ومن خالل تجارب بعض 
ينصح  السيدات بشكل عملي 
بتناول الملفوف وأيضا وضعه 
على مــكان الورم. وقد القت 
بعض السيدات عالجاً متقدماً 

في استعماله.

ـ عنــد شــعور الرجــل أو المرأة بظهور أي ورم في الجســم يستحســن التوجه الى 
الطبيــب المتخصــص فــورا.  ومــن المستحســن أن تقــوم النســاء اللواتي ظهرت 
فــي عائالتهن إصابات ســابقة بســرطان الثــدي أو المبيض بإجــراء بعض الفحوص 

واالختبارات، للتأكد من خلوهن من أي ورم.

تظهــر أعراض ســرطان الثدي على شــكل 
كتلــة في الثدي أو تغير في حجم الثدي أو 
شكله أو خروج إفرازات من الثدي. وُيمكن 
أن يســاعد الفحص الذاتــي والماموغرافي 
(تصويــر الثــدي) فــي االكتشــاف المبكر 
لســرطان الثدي، حيث يكــون أكثر قابلية 
للعالج. وقد يتم العالج باســتخدام األشعة 
أو باســتئصال الــورم أو اســتئصال الثدي، 
إضافــة إلــى العــالج الكيميائــي والعالج 
الهرمونــي. ويمكــن أن يصــاب الرجــال 
بســرطان الثدي أيضاً، لكــن عدد الحاالت 

قليل جداً. 
ويقــول الدكتــور أحمد تمــر أخصائي 

الجراحة العامــة في رأس الخيمة إن عالج 
ســرطان الثدي يتم بشــكل موضعي وعام. 
والعالج الموضعي له شقان، األول جراحي، 

والثانــي شــعاعي. أمــا العالج العــام فهو 
كيماوي وهرموني. 

وتجــرى الجراحــة طبقاً لحجــم الورم، 

ودرجــة تمايــز الــورم، ووجــود أو عدم 
وجود انتشار الورم الخبيث. ويتم التعامل 
معه حالياً باســتئصال الثدي الربعي، حيث 
يســتأصل الــورم مع حواف ســليمة ضمن 
شروط خاصة كأن يكون حجم الورم صغيراً 
ومــن الناحيــة الخارجيــة للثــدي ودرجة 
تمايزه جيدة. عندها يســتأصل الورم ويتم 
تطبيق معالجة شعاعية لباقي الثدي. وأكد 
الدكتــور أحمد تمــر أن الكشــف المبكر 
عن ســرطان الثدي أهم خطوة في عالجه 
ونســبة الشــفاء منه تقارب %100 إذا تم 
تشــخيصه باكراً وتم التعامل معه بشــكل 

صحيح.

ال يوجــد هنالــك أعراض لســرطان الثدي 
المبكر عادًة. ومع نمو السرطان قد تتكّون 
كتلة يمكن اإلحساس بها. وقد يصبح الجلد 

الذي يغطي الورم خشناً ومجّعداً.
ويعــد ظهور أي إفراز غيــر طبيعي من 

حلمة الثدي عالمة لسرطان الثدي. 

بعــد اكتشــاف اإلصابة بالســرطان، تجرى 
عملية جراحية الستئصال الورم ويتلو ذلك 
عادًة تشــخيص الســرطان. فأثناء العملية 
الجراحيــة، يفحص الجراح الُعقد اللمفاوية 
ورم  أي  وجــود  الكتشــاف  اإلبــط  فــي 
الباثولوجيا  اختصاصي  ســرطاني. ويفحص 
النسيج المســتأَصل لمعرفة في ما إذا كان 
الورم ســرطانياً أم حميــداً. وإذا كان الورم 
سرطانياً فقد ُتجرى المزيد من الفحوصات 
النســج  علــى  التخصصيــة  الباثولوجيــة 
الُمستأَصلة. وقد يطلب الطبيب من السيدة 

إجراء المزيد من الفحوصات اإلشعاعية. 

بالرغــم مــن التقــدم الطبي الكبيــر الذي 
تعيشــه معظم دول العالم، والذي يشــمل 
والتكنولوجيــا  التشــخيص  طــرق  تطــور 
المتقدمــة، التي تميز األجهزة الطبية، فضًال 
عن تقــدم صناعــة الــدواء كثيــراً، إال أنه 
فــي المقابل قــد يواجه األطبــاء كثيراً من  
المصاعب عند تشــخيص بعــض األمراض، 
خاصة  الجديدة منها، والتي تتشابه أعراضها 
مع أخــرى غيرها، ويأتي فــي مقدمة ذلك 
مرض التليف الرئوي مجهول الســبب الذي 

يشخصه بعضهم بأنه التهاب رئوي أو ربو.

وفــي هذا االتجــاه أوضح الدكتــور حبيب 
غديــرة استشــاري األمــراض الصدرية، أن 
التليف الرئوي مجهول السبب (IPF)، يعتبر 
مرضاً رئوياً عنيداً ومميتاً حيث يتسبب في 
معدالت وفيات مرتفعة، وينجم عنه ندبات 
دائمة في الرئتين، وصعوبة في التنفس، كما 
يقلــل من مقدار األكســجين الذي تزود به 

الرئتان األعضاء الرئيسية للجسم.

وذكــر أن تطور المرض يتســم بأنه متباين 
وال يمكن التنبؤ به، وبمرور الوقت تنخفض 
وظائــف الرئــة لــدى المريض علــى نحو 

تدريجي، ودون إمكانية العودة إلى الوضع 
الطبيعي، كما يمكن أن يؤدي تفاقم المرض 
(فــي حالة التدهــور الحــاد والمتفاقم في 
الجهاز التنفسي) إلى تغير مسار المرض ما 

يؤدي غالباً إلى الوفاة خالل شهور قليلة.
 كما أنه من الممكن أن يتعرض ما يقرب 
مــن 5 إلى %14 مــن جميع مرضى التليف 
الرئوي مجهول الســبب إلى تفاقم المرض، 

وتعــد التفاقمات الحادة مجهولة الســبب 
خطراً على جميع مرضــاه، ألنها قد تحدث 
في أي مرحلة من المراحل بال ســابق إنذار 

ودون سبب معروف.

و ذكــر أن مــرض التليف الرئــوي مجهول 
الســبب يصيــب مــن 14 إلى 43 شــخصاً 

مــن كل 100 ألــف  نســمة على مســتوى 
العالم، ويعتبر المرضى فوق سن الخمسين، 
هم أكثــر الفئات العمريــة تعرضاً لإلصابة 
بالمــرض فضًال عن أنه  يداهم الرجال أكثر 

من النساء.
ولفت غديرة أن  ســبب مــرض التليف 
الرئوي مجهول السبب غير معروف، ولكن 
هناك بعض عوامل الخطر التي تتســبب به، 

تشمل كًال من التدخين، واإلصابات الرئوية، 
وتاريــخ اإلصابــة بالمــرض فــي العائلــة، 
واالرتجــاع غير الطبيعي لحمــض المعدة، 
البيئيــة واإلصابــات  للعوامــل  والتعــرض 
الفيروسية المزمنة، موضحاً  أن من أعراضه 
أيضاً انقطاع النفس خالل القيام بأي نشاط 
بدني، باإلضافة إلى ســعال جاف ومستمر، 
وضيق في الصدر، و تضخم أطراف األصابع.

 وأبــان أن  تشــخيص المــرض قــد يكون 
صعبــاً ألنه يتطلــب اختبارات تشــخيصية 
معينة، مثل تصوير الرئة باســتخدام أشــعة 
مقطعية عاليــة الدقة، الفتاً إلى أنه يتراوح 

متوسط الزمن بين حدوث األعراض األولية 
والتشخيص ما بين سنة وسنتين.

وغالبــا ما يحــدث خطأ في التشــخيص 
المبدئــي في حوالي نصف حاالت المرضى 
بسبب تشابه األعراض مع األمراض التنفسية 
األخرى مثل مرض االنسداد الرئوي المزمن 

، والربو، وقصور القلب االحتقاني.
ويكــون  حوالي %80 من مرضى التليف 
الرئــوي مجهــول الســبب لديهــم صــوت 
حشــرجة مميزة (صــوت التليــف الرئوي 
مجهول الســبب) حيث يمكن ســماع هذا 

الصوت عبر سماعة الطبيب.

المبكــر  التشــخيص  أن  غديــرة  وأضــاف 
والدقيــق لمــرض التليف الرئــوي مجهول 
الســبب بالغ األهمية، وذلك ألن الخيارات 
التكميلي  والعــالج  كالعقاقيــر،  العالجيــة 
باألكسجين، وعالج السعال وإعادة التأهيل 
الرئــوي (والذي يمكن أن يتضمن تمرينات 
خاصة أو أساليب تنفسية) يمكنها مساعدة 
المرضى علــى إدارة حالتهم والحفاظ على 

نوعية حياتهم.

وأشــار إلــى أنه يتبايــن المســار المرضي 
بالتليــف  المصابيــن  للمرضــى  المتوقــع 
الرئوي مجهول السبب، ولكن نصف هؤالء 
المرضى تقريباً يتوفون في غضون ســنتين 
إلى ثالث ســنوات بعد التشــخيص، وهناك 
دالئــل متزايدة علــى أن التدهور المفاجئ 
لضيق النفس، المعروف بالتفاقمات الحادة 
لمرض التليف الرئوي مجهول السبب، يقلل 
بدرجــة كبيرة من فرص المريض في البقاء 

على قيد الحياة. 
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إعداد: أحمد يحيى - غرافيك: أسيل الخلييل
يعترب التليف الرئوي مجهول السبب مرضاً رئوياً مميتاً، حيث يتسبب يف معدالت وفيات مرتفعة، وينجم عنه ندبات دامئة يف الرئتني 

فضالً عن صعوبة يف التنفس، كام يقلل مقدار األكسجني الذي تزود به الرئتان أعضاء الجسم الرئيسة، وتعد التفاقامت الحادة للمرض 
خطراً كبرياً عىل املرىض، ألنها قد تحدث يف أي مرحلة من مراحل املرض بال سابق إنذار.

الندبات الناتجة يف الرئة تحد من 
التنفس وتؤدي إىل نقص األكسجني

 % 50
يتم 

تشخيصهم 
بشكل خاطئ

بني 1 ــ 2 سنة بعد بدء األعراض

 % 50
ميوتون خالل 2 ــ 3 

سنوات بعد التشخيص

14 ــ 43 كل 100 ألف شخص
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فتحــت هيئــة البيئة فــي أبوظبــي أخيراً 
أبــواب متنــزه القــرم الوطنــي للجمهور 
بهــدف تعزيــز العالقــة بينهــم والطبيعة 
وتعزيز مســؤولياتهم تجــاه حماية البيئة 
والمحافظة علــى اإلرث الطبيعي لإلمارة، 
ويعتبــر واحداً مــن أهــم المحميات في 
أبوظبــي ويصفه البعض بأنــه رئة المدينة 

لدوره في حماية البيئة.
تســاعد  أبوظبــي  فــي  البيئــة  هيئــة 
شــركات الســياحة المحليــة التــي تتولى 
تنظيــم الرحــالت للمتنزه بالتنســيق مع 
الهيئــة لتعزيز معرفتهــم بطبيعة الموقع، 

وتشجيعهم على العمل بأمان واستدامة.
 وأكــدت الهيئــة أن فتح متنــزه القرم 
الوطنــي للجمهــور والذي يقــع في قلب 
مدينــة أبوظبــي، يهــدف للتعريف بقيمة 
المحميــات وإلقــاء الضــوء علــى أهمية 
دورها فــي حماية األنواع والبيئات اضافة 
الــى إتاحــة الفرصــة للمجتمــع المحلي 
للوصول إلى هذه المناطق المحمية بشكل 
أكبر وتعزيز الوعي البيئي بشــأنها، وإتاحة 
الفرصة  للتواصل مع الطبيعة، مع االطالع 
على الجهود التي تبذلها هيئة البيئة لحماية 

التنوع البيولوجي الثري بالموقع.
(البيــان) تابعت مع الهيئة أهم ما يميز 
متنــزه القــرم الوطني من مزايــا طبيعية 
حيث أشــارت الهيئة الى ان المتنزه يعتبر 
موطناً مهما ألشــجار القرم، تغطي مساحة 
تبلــغ 19.5 كلم مربــع، أي ما يعادل 16% 
مــن إجمالي مســاحة القرم فــي اإلمارة، 
والتــي تبلــغ 124 كلــم مربعــاً. تكمــن 
أهمية أشــجار القرم في حماية الشــريط 
الســاحلي من التآكل بفعــل أمواج الخليج 
العربي والتيارات المائية، كما أنها تشــكل 

موئــًال ثريــاً للعديد من الكائنــات، إضافة 
إلــى دعمها للطيــور المهاجرة، األســماك 
األصداف، اإلسفنج، الروبيان والسلطعون.

العناصــر  مــن  القــرم  أشــجار  وتعتبــر 
المستهلكة (التي تمتص الغازات الدفيئة)، 

وهذا يعنــي أنها تقوم باســتمرار بتخزين 
واحتجــاز الكربــون بمعدالت أســرع  من 
الغابات االستوائية وتشير النتائج األولوية 
للمشروع اإلرشــادي للكربون األزرق في 
إمارة أبوظبي، الذي تم إجراؤه عام 2013، 
إلى أن أنظمة الكربون األزرق في أبوظبي 
تخــزن حوالــي 41 مليــون طن مــن ثاني 

أكســيد الكربون وهو ما يفوق االنبعاثات 
الســنوية لإلمارة من صناعة النفط والغاز 
الطبيعي (26.4 مليــون طن)، أو انبعاثات 
قطاعي المياه الكهرباء 30.9 مليون طن.  

للقواعد  البيئة الئحــة  ووضعت هيئــة 
الســلوكية لتعزيــز حماية الموقــع فعلى 
ســبيل المثــال، في متنزه القــرم الوطني، 

يمنــع منعــاً باتــا وجــود قــوارب خاصة 
والدرجــات المائية في المتنزه. كما أنه ال 
يســمح بإلقاء القمامة في المنطقة، حيث 
تتوفــر الصناديق المخصصــة لهذا الغرض. 
كمــا أن كل أنــواع الصيــد البــري وصيد 

األسماك ممنوعة.
ويعيــش في المتنزة العديد من األنواع 

والكائنات التي يمكن للزوار مشاهدتها في 
الموقع منها العقاب النســاري وطير الشاه 
القلنســوي  والمحار  الكبيــر  والفالمنجــو 
(القرم) األحمر والســلطعون  الــى  اضافة 

المزركش.
وفيمــا يخــص طبيعــة األنشــطة التي 
يمكن للــزوار االســتمتاع بها فــي متنزه 
القــرم الوطنــي أوضحت هيئــة البيئة ان 
الــزوار بإمكانهم رؤية وتعلم المزيد حول 
كل أنــواع الطيــور والثدييات واألســماك 
والالفقاريات، التي تعيش في غابات القرم 
كمــا أن أشــجار القرم، في حــد ذاتها، من 
األنواع الفريدة المتميزة جداً كما يستمتع 
الــزوار بمراقبة الطيور، وبعض األنشــطة 
األخــرى مثل قوارب التجديــف (الكاياك) 
إضافة إلى األنشطة الترفيهية، والتعليمية، 

والجوالت الممتعة وقت الغروب.

ويقــع متنزه القرم الوطنــي على الطريق 
الشــرقي الدائري، وهــو يعتبر أقرب غابة 
للقــرم لمدينــة أبوظبــي. كمــا أن هناك 
مســاحات واســعة لغابــات القــرم فــي 
دلمــا، وجزيرة صيــر بني يــاس، بوطينة، 
الســعديات، أبو األبيــض، واألريام، وجزر 
الظبيــة في أبوظبي. ويحتضن متنزه القرم 
الوطنــي حوالي 60 نوعاً مــن الطيور كما 
أنهــا تدعــم كائنات أخرى مثل األســماك، 
والمحار، اإلســفنج، والروبيان، وشــائكات 

الجلد والسلطعون.
ويستطيع زوار القرم الوطني االستمتاع 
بمراقبــة الطيور، ونزهــات بحرية متميزة 
وقت الغروب باســتخدام قوارب ”العبرة“ 
وقــوارب التجديف، كما يجب على الزوار 
االلتزام بمدونات القواعد السلوكية لضمان 
سالمة الموائل الغنية والمتنوعة بالموقع.



تشــهد التكنولوجيا الخضــراء نمواً ملحوظاً 
مؤخــراً كردة فعل على األســعار المرتفعة 
للنفط، واإلدراك الواسع النطاق بأن الوقود 
األحفــوري قد ينفــد قريبــاً، باإلضافة إلى 
الغاية من تقليــل التلوث البيئي، فأصبحت 
حركــة االســتدامة البيئيــة والتكنولوجيــا 
أمرين مترابطتين، يشكالن  الخضراء سريعاً 
طريقــة ال تضمن فقــط الحصول على عالم 
أكثــر نظافة، بل أيضاً الحصول على حضارة 
تتميز باالستدامة الذاتية وال تستنزف نفسها 

بيئياً.

مفهــوم التكنولوجيــا الخضــراء هو تطبيق 
تقني لحماية البيئــة، كما أوضح لـ«البيان» 
يعقوب يوســف رئيس مجموعة اليوسف ، 
مشــيرا إلى مدى مســاهمة الحلول التقنية 
في الحــد من انبعاثات الكربون واالحتباس 
الحــراري، ومراعاة البعــد البيئي من خالل 
خفــض التكاليــف وتقليــل مــوارد الطاقة 
وطريقــة االســتخدام األمثل لهــا، كخطوة 
التكنولوجيــا الخضــراء،  لتفعيــل مفهــوم 
وتحقيقــاً ألهــداف مدينة «دبــي الذكية» 

والمستدامة في مواردها.
التكنولوجيــا  أن  يعقــوب  وأضــاف 
الخضراء تعني المصــدر البديل الذي يقلل 
من اســتخدام الوقود وتوقــع أقل األضرار 
التي تلحق بالحيوانات واإلنســان والنبات، 
فضــًال عن الفوائد االقتصاديــة والبيئية من 
جراء تطبيقها، وتقليــل األضرار التي تلحق 
بالعالــم، لذا فإنهــا تعتبر المســتقبل لهذا 
المجتمع، ويكمن الهدف الرئيسي منها في 
إيجاد طرق إلنتاج تكنولوجيا تســير وسائل 
المواصــالت بحيــث ال تضــر أو تســتنزف 
الموارد الطبيعية لألرض، باإلضافة إلى عدم 

استنزاف الموارد الطبيعة.

أشــار يعقوب إلى أنه لم يتــوان في إيجاد 
طاقة بديلة تســتخدم في قطاع المواصالت 
منــذ عــام 2003، حيث اســتثمر ما يفوق 
الـــ 700 مليــون درهم في هــذا المجال، 
حتى اســتطاع إيجاد البدائــل الخضراء في 
عدة مجاالت، حيث صنع سيارات وحافالت 
كهربائيــة ذات التأثيــر األقل ســلبية على 
البيئــة عوضا عن مصــادر الطاقة المعروفة 

مثــل الوقــود االحفــوري الذي يؤثر ســلبا 
علــى البيئة، وتم تســليم أول حافلة تعمل 
بالكهربــاء فــي نوفمبر من العــام الماضي 
2014، مشــيرا إلــى أنه تلقــى العديد من 
طلبات التصنيع ويصنع الماكينة الكهربائية 
التي تســير الحافــالت من نوع (كوســتر) 
التــي تــزن 7 آالف كيلــو وتتســع لـــ 30 
راكبــاً، باإلضافة إلى تهيئة المركبات للعمل 

بالكهرباء وكذلك الدراجات.

وأضــاف أن هنــاك نوعين من الشــاحن 
الكهربائي أحدهما ســريع يســتغرق نصف 
ساعة فقط، بينما يتطلب اآلخر االنتظار من 
5 إلى 6 ساعات وهذا ال يشكل ضغطا على 
شــبكة الكهرباء كما يقلل من نسبة انبعاث 
ثاني أكسيد الكربون الضار بالبيئة والغازات 
المســببة لالحتبــاس الحــراري الناتجة عن 
احتــراق الوقود والتي تســاهم في ارتفاع 

درجة حرارة الكوكب.

وتعمل المركبة بالســرعة القانونية 120 
كم في الســاعة وتمشي مسافة 80 كلم في 

حال امتألت بالشحن.

وقال اليوســف إن هــذا الحراك أصبح في 
شــكله يبعث األمل بأن القادم أفضل وغداً 
ســيكون أكثر إشــراقاً وهو ما زاد شــغفه 
بالتكنولوجيا الصديقة للبيئة ودفعه باتجاه 

 (LED) اعتمــاد تقنيــة األنظمــة الذكيــة
في إضاءة وتشــغيل التكييف في شركاته 
بالكامــل وهــي تقنية تحد من اســتهالك 
الطاقــة بنســبة تصل إلــى 40 بالمائة من 
نسبة اســتهالك الطاقة، وبالتالي الحد من 
تأثيرها في البيئة بتقليص حدة االنبعاثات 
الحراريــة وخفــض الحاجــة إلــى الصيانة 
بشــكل مســتمر، األمر الذي يوضح أهمية 
هــذا النوع مــن التقنية على حيــاة الفرد 

والمجتمع.
هــذه التقنيــة تعنــي الّصمــام الثنائي 
الباعث للضــوء، وهو مصدر ضوئي يبعث 
الضوء عنــد مرور تيار كهربائي من خالله، 
والمصابيح التي تعمل بهذه التقنية تقريبا 
معدومــة والعمــر االفتراضي يــكاد يصل 
لسنين طويلة، وهذا ما ال يروق لكثير من 
التجار الذين يودون المكاسب المستديمة، 
ومن ناحيــة أخرى قد يكون الموضوع في 
أجندة الجهــات المعنية في قطاع الطاقة، 
إال أنــه لم يصل لدرجــة األولوية القصوى 
في جعله موضوعا جديا، وال بد أن نســعى 
جميعــا لتبنيه من المنزل وحتى المنشــأة 

الخدمية أو التجارية أياً كانت. 
وأشــار إلى أن النظــام يقلل من الطاقة 
المهــدرة أيضا في تشــغيل المكيفات من 
خالل تزويدها بمشعرات ذكية تعتمد على 
قياس حرارة األجسام أو حركتها، ويتعامل 
اليوســف مــع أكبــر الشــركات العالمية 

المنتجة لهذه األنظمة في ألمانيا.

وأوضــح أنه طبــق نظام اإلضــاءة الذكية 
فــي وزارة التربية والتعليــم في دبي في 
طابق واحــد كتجربة اتضح من خاللها أنها 
وفرت %42 من نســبة األموال المهدورة 
الكهربائيــة، وبالتالي غطت  الطاقــة  على 
الــوزارة تكلفة النظام في غضون 8 أشــهر 
فقط، كمــا تم تطبيقها في نــادي الضباط 
بشــرطة دبي، وهيئة كهربــاء ومياه دبي، 
وأخيــرا عدة فنادق في دبي منها سلســلة 
فنادق غلوريا التي غطت تكلفة المشروع 
البالغــة ما يفــوق المليون درهــم في 9 
أشــهر فقــط، مضيفــا أن العمــل جار مع 
بلديــة دبي إلضاءة حديقة الطوار بالكامل 
بالطاقة الشمسية. وأكد أنه تعلم من والده 
ضرورة النظر ألبعد من ثالثة عقود قادمة 
فــي مجال التجارة، وهذا ما دفعه للخوض 
فــي مجــال التكنولوجيا الخضــراء لتأمين 
مستقبل أبنائه وأحفاده واألجيال القادمة، 

وانطالقا من حرصه على مستقبل بالده.
ورغــم أن المثــل يؤكــد أن ابــن الوز 
عــوام إال أنه ال ينطبق علــى أي من أبناء 
اليوســف الذي أنجب إيمان وحمد اللذين 
اتجها لدراســة الهندسة، وفاطمة استهوتها 
الدراســة التقنيــة، أما أصغرهما حســين 

فمازال يدرس الثانوية العامة.

نجحــت الطالبة المواطنة روضة في كســر 
حاجــز الخوف وتتشــبث بالحياة وتخاطب 
المجتمــع مــن خالل دمجها فــي المدارس 
وتفاعلهــا مــع زميالتهــا ومعلماتهــا فــي 
الجســدية  اعاقتهــا  وضعــت  المدرســة، 
وصعوبــات النطــق والتعلــم علــى صوب 
وواجهت المجتمع بقلب واســع استطاعت 
مــن خالله ان تثبــت وجودها وتميزها في 
المدرســة وتنافس بقوة على لقب الطالب 
المتميــز في جائزة حمدان لألداء التعليمي 

المتميز عن فئة ذوي االحتياجات الخاصة.
وأكــدت الطالبــة روضــة المــري التي 
تبلغ من العمر 12 عاما، وتدرس بمدرســة 
الســعادة، أنهــا أكثــر مــرة واجهــت في 
صعوبــات تــكاد تكــون في حفــل الجائزة 
الختامــي عــن الــدورة الـ17 كونهــا القت 
كلمة الفائزين وشــعرت في تلــك اللحظة 
بأنها مســؤولة بشكل كبير أمام سمو الشيخ 
حمدان بن راشــد آل مكتــوم  نائب حاكم 
دبي وزير المالية راعي الجائزة بالمحافظة 
على تميزها وجعل التميز عنوانا لها لتكون 

مثال يحتذى به ألمثالها من الفتيات، وتطمح 
فــي أن تصبــح مصممة ازيــاء كونها تحب 
الرســم منذ نعومــة أظافرها كان الرســم 

عنوانا لفرحها وسعادتها.
وقالت إن طريق النجاح ال بد أن تتخلله 
العقبــات، ولكــن الدعم الــذي وجدته من 
معلمتي كان لــه الدور األبرز في بث روح 
التحدي والمنافسة فّي وتحفيزي ألقرع باب 
النجاح، وال أنســى فضل الوالدين ودعمهما 
لــي، ولكن فــوزي بالجائزة  فتــح لي باب 
التميــز واإلبداع، ونّمى لدي روح المغامرة 
وخــوض الصعاب وأهمية وجود الدعم من 

اآلخرين.
وأضافت «تعجز الكلمات عن الثناء على 
مــا قدمته لــي معلماتي مــن دعم، وتقف 
كل معاني الشــكر حائــرة أمام هذا اإلنجاز 
الفريد من نوعه، فكل الشــكر على حســن 
صنيعكــن الذي عــّم الجميع، ولك ســيدي 
سمو الشــيخ حمدان بن راشــد آل مكتوم 
أحر التهاني والتبريــكات على هذا اإلنجاز 

العظيم».
ومن جهتها قالت معلمتها إيمان الســيد 
إن رحلة التحدي مع روضة اســتمرت عدة 

سنوات من حل المشاكل واقتحام الصعوبات 
والنجاح فيها فشــاركت في جميع األنشطة 
والمســابقات مــن على كرســيها المتحرك 
وتفوقــت على أقرانها األصحــاء وتم وضع 
مجموعــة مــن الخطط  واســتخدام أفضل 
االســتراتيجيات التعليمية التــي بعون الله 
وتوفيقــه وإرادة روضة واصــرار معلماتها 

على النجاح والوصول إلى منصة التتويج.
حيث تم التغلب على مرض التلعثم الذي 
كانــت تعاني منــه الطالبة وذلــك بإخضاع 
روضــة للتدريبات الصوتيــة الصعبة لبعض 
الحــروف والكلمات اجتازتهــا بنجاح وتم 
اشــراكها في مســابقات التربية الموسيقية 
وحصولها على مراكز متقدمة على مستوى 
الدولــة في الغناء كما شــاركت في العديد 
مــن األوبريتات الوطنيــة التي حازت على 
المراكــز األولى على مســتوى الدولة غناء 
وتمثيــال فكانت مــن أبــدع طالباتي على 

خشبة المسرح.
كما تم تدريبها على القيادة واســتخدام 
داخــل  الصغيــرة  المعلمــة  اســتراتيجية 
الصف حيــث إن روضة تمتلك هذه الروح 
القياديــة بمهــارة فائقــة وتم ايضا كســر 

حاجز الخوف والخجل وإكســابها الثقة في 
النفس وابــراز قدراتها المخفية التي آمنت 
بهــا معلمتها وبذلــك شــاركت روضة في 
االحتفاالت المختلفة والمناســبات الوطنية 
والدينيــة ولــم تترك أي فاعلية أو نشــاط 
إال وشــاركت وكانت لها بصمتهــا الرائعة، 
وتم ذلــك بالتعاون مع منــى عبيد معلمة 
بالمدرســة حيــث بذلت  الخاصة  التربيــة 
مــن الجهد والعــرق ممــا أدى إلى وصول 
روضة إلى منصة التتويج كما أن من الرائع 
اســتجابة األهل واألســرة خصوصا والدتها 
التي آمنت بقدرات ابنتها عندما اكتشــفت 
تلك الكفاءات والمهارات المتعددة فكانت 
بحــق خير معيــن لمعلمات المدرســة في 

تحقيق ما انجزته.
وذكرت أنها هي من شــجع روضة على 
التقديــم للجائزة وعلى الرغــم من انها لم 
تحقــق مرادها في المحاولــة األولى اال أن 
اإلصرار على تحقيــق الفوز من قبل روضة 
ووالدتهــا ومعلمتهــا تقدمــت مــرة ثانية 
للجائزة وهذا دليل على أن اإلنســان ال بد 
أن يحاول حتى يحقق ما يريد هكذا تعلمنا 

على أرض اإلمارات أن نقهر المستحيل.

18
يشــعر األطفال بالخوف ســواء مــن زيارة 
الطبيــب أو من الحيوانات أو من الظالم، و 
بعضهم يعاني من اضطراب النوم خوفاً من 

األحالم المرعبة.
ويؤكــد التربويــون على أهميــة دور األب 
واألم في تهدئــة الطفل، ويحتاج األمر إلى 
بعض الفهم من الوالدين لمساعدة طفلهما 
الخائــف كــي يتحول شــعور الخــوف إلى 
الطفل  العاطفي، فمســاعدة  للنمــو  فرصة 
على كيفيــة التعامل مــع مخاوفه هي في 
الوقت نفسه واحدة من أهم دروس تعليمه 

كيفية التعامل مع العواطف. 
مــا يجب على الوالديــن معرفته أن الكثير 

مــن هذه المخاوف التي يشــعر بها الطفل 
ال تتطــور كلما تقــدم في العمــر، وتتبدد 
حيــن يصبح في ســن تســاعده على الفهم 

والتفسير.
الليل هــو الوقت الذي يشــعر فيه  الطفل 
بالخوف، الخوف من الظالم واالنفصال عن 
الوالدين هو الخــوف المزدوج الذي يبقي 
الكثير من األطفال مستيقظين في الفراش.

كم من األطفــال ال يرغبون بالنوم ويبقون 
مستيقظين في الفراش؟ 

لذلــك يحتاج الطفل الخائف إلى مســاعدة 
الوالدين عندمــا يحين وقت النوم، ويمكن 
لبعض األفــكار أن تكون بمنزلة المهدئ له 

حتــى يخلد إلى النوم كقــراءة قصة ممتعة 
او ترتيــل بعض األغاني المخصصة لألطفال 
والتي تبث فيه روح الطمأنينة. ومن المهم 
أن تكون اإلضاءة خافتة في غرفة نومه وال 

تحتوي على صور حيوانات. 
ويمكــن النــوم بجــواره إن كان في ســن 
صغيرة لبعــض الوقت حتى ينام فعال حتى 

يتعود على النوم بمفرده.
الخــوف مــن الشــخصيات الخياليــة مــن 
أكثر المخاوف شــيوعاً لــدى األطفال، فهم 
يشاهدون على شاشــة التلفزيون والفيديو 
المخيفة  الشــخصيات  الكثيــر مــن هــذه 
والمرعبــة، وال يســتطيعون التمييز بين ما 

هو حقيقي وما هو من نسج الخيال.
ويؤكد التربويون على ضرورة التحكم بكل 
ما يشــاهده الطفــل من األفالم والرســوم 
المتحركة، كما يجب مساعدته على التمييز 
بين الواقع والشــخصيات الخيالية من خالل 
الحديــث معــه عــن طريقة صنــع األفالم 
والرســوم المتحركــة، فهــذا الحديث يبدد 

مخاوفه تجاه هذه الشخصيات الخيالية.



الزراعة المنزلية باتت ُتشــّكل أهم العناصر 
الحيويــة التي تعطــي دفعة إلــى النهوض 
بالزراعــة ضمن نطاق األســرة وفي الوقت 
ذاته تدفع باإلنسان إلى أكل ما يزرعه، هي 
المعادلة التي حاولت بلدية دبي أن تحققها 
من خالل إطــالق مبــادرة «ازرع غذاءك» 
التــي أطلقتها في شــهر أكتوبر من الســنة 
الماضية بهدف تشــجيع األســر في الدولة 
على الزراعة األسرية من خضروات وفواكه 
متوافقة مع البيئة فــي الدولة. ترتكز على 
اإلبداع اإلنساني من خالل االستغالل األمثل 
لعوامــل البيئــة في الزراعة مثل اســتغالل 
ميــاه مكيفــات الهــواء وأن يتم اســتغالل 
أســطح وفراغــات المنــازل بالزراعة. هي 
خطوة جريئة تكرس هذا المنحى النبيل من 
أجل جعل اإلنســان أكثر ديناميكية متطلعاً 

إلى بيئة سليمة صحية وفعالة.

 ال شــك أن حملــة «ازرع غــذاءك» التــي 
أطلقتهــا بلدية دبي قد آتت أكلها من خالل 
اإلقبال الكبير الذي شــهدته هــذه الحملة 
لتترجــم في المنــازل وحتى المؤسســات 
التربوية التي لبت النداء بل كانت مستعدة 
لنداء يحفز األشــخاص ليأكلــوا ما يزرعون 
ويتفاعلون مع هــذه المهنة التي باتت من 
أهــم ركائز نمو وازدهــار البلدان، كيف ال 
وقد أكدت الشــريعة اإلســالمية على ذلك 
في الحديث الذي أخرجه النســائي «َما ِمن 
ُمســلم َيغِرُس َغْرًســا أو َيزَرُع َزْرًعا فيأُكُل 
ِمنــه َطيــٌر أو إنَســاٌن أو بهْيَمــٌة إال كان لُه 
بــِه َصدَقــة». هي أبجديــة العمل من أجل 
إحيــاء األرض حتــى لو كانت في مســاحة 
صغيرة يســتثمرها اإلنسان من أجل إعطاء 
ديناميكية لحياة أفضل تنبض خضاراً وتشبع 

بطوناً وتكسر روتيناً،
وفي اللقاءات التالية نتعرف على تجارب 
بعض المشاركين في الحملة وقبلوا التحدي 
الــذي أعطــى دفعة لمــن يريــد أن يصنع 

البهجة الخضراء في منزله.

 جاســمين صابــر رجــل أعمال مــن الهند 
صاحــب فيال فــي منطقة الطــوار أراد من 
خالل هذه المســابقة أن يبعث بالكثير من 
روح العمل في نفســه ويســخر طاقته من 
أجــل زراعة ما يمكن زراعته وإبراز قدراته 
الزراعية والتفاني لألرض التي أعطته الكثير 
ليكون هو المبادر فأعطته ما كان يصبو إليه 
من أنــواع الخضــروات كالطماطم والجزر 
والبقدونــس والكزبرة وغيرها ليؤرخ عهدا 
مــن الزراعة التي يؤمــن بها كرقم مهم في 

المنظومــة الحياتية وليكســر روتين المال 
واألعمال. 

ســت المواطنة عائشــة عبد   من جهتها كرَّ
اللــه الســويدي التــي تقطن فــي فيال في 
منطقة المزهر 2 بدبــي عملها في الزراعة 
في الفيال باعتبارها المهنة التي أحبتها منذ 
ت أن تــدرس الزراعة  الصغــر حتى أنها ودَّ
على حســاب علــم النفس الــذي نالت من 
خالله شهادة الماجســتير، الزراعة بالنسبة 
لها إحســاس ببذرة كل غرس تغرســه حتى 
باتت لها عالقة روحية بينها وبين ما تزرعه 
لدرجــة أنها ال تترك زاوية فــي فناء الفيال 
إال وزرعتــه بأنــواع الخضــر والفواكه على 
غرار الطماطم والبطاطا والبصل والكرافس 
والمانغــا والتوت ناهيك عــن النخل الذي 

زرعه زوجها. 
 متقاعــدة ولكن لم تتقاعس عن الزراعة 
حتى أنها تغرس األشجار والبذور بنفسها ال 
تريد من يســاعدها لتثبت أنها محبة وفية 
للمزروعــات، تريد أن تجعل مــن الزراعة 
عنوانــا لحياتها الذي يحمــل طعم الخضرة 
المتعددة النكهات، حتى أنها أثناء تســوقها 
تســتغني عــن الكثير من الخضــروات ألن 
األخيــرة موجودة في بيتهــا، هي المعادلة 
التي تحب عائشة أن تعيش ألجلها مترجمة 

بذلك مقولة ُكْل ما تزرع. 

 من جانبها تترجم يانا عبد الخالق من لبنان 
والتي تقطن في فيال بمنطقة الورقاء بدبي 
هذا الحب لألرض ولو كانت مساحة صغيرة 
لتجعــل منها حية تنبــض عطاء وحيوية في 

الوقت نفســه، تحكــي حكايتها وهي طفلة 
صغيــرة تتراقص ببراءتها بصحبة جدتها في 
المزارع والحقول لتأسرها بسحرها الخالب 
تنقش فــي ذاكرتهــا تفاصيــل الخضروات 
الجميلــة التي تتمايل فــي جنبات الحقول، 
لترســم تجربتهــا الزراعية فــي الفيال التي 
لها مســابقًة في  تقطنها منذ 4 ســنوات تفعِّ
الحملة التي أطلقتها دبي، محبة للخضروات 
وأنواع الفواكه لتشــمر ســواعدها من أجل 
زراعــة ما يتاح لها من صنــوف عديدة في 

مواسمه المحددة. 

لــم تقتصر الزراعــة في المنــزل لتتعداها 
في المدارس التــي أكدت بأنها في الموعد 
وقــادرة على تعليم أهمية الزراعة بشــكل 
عملي وهو ما تم بالفعل ال سيما وأنَّ هذه 

الحملــَة دفعت العديَد من المدارس لتثبت 
أنَّها قــادرة علــى الزراعــة الميدانية على 
غرار مدرســة جميرا النموذجية التي نالت 
الجائزة األولى على مســتوى الدولة والتي 
تم التعاون فيها مع وزارة التربية والتعليم 
قطاع األنشــطة والبيئة المدرســية لتنظيم 
المســابقة المدرســية الخاصــة بالمدارس، 
حيــث كان الهدف من المشــاركة في هذه 
الحملــة «أزرع غــذاءك » تطويــر الحديقة 
المدرســية وزراعــة الخضــروات والفواكه 
التــي تبث روح العمــل التطوعي لطالبات 
المدرســة، وقــد كانــت النتائــج إيجابيــة 
تمخضــت عنه: انتــاج خضــروات وفواكه 
عضويــة صحيــة للجســم وبيــع المنتجات 
الزراعيــة على جميع من يعمل بالمدرســة 
أمــا العائد من البيع يصــرف على الحديقة 

المدرسية. 

وزعت بلدية دبي مطبوعات ارشادية لكيفية 
البدء بزراعة حديقة البيت او المدرســة إذ 
تبدأ اولى الخطــوات بتخطيط الحديقة من 
خالل التعرف على خصائص الحديقة وإجراء 
تقييم للموقع. ومن ثم إعداد الشكل األولي 
كالممــرات، واألجزاء المائيــة، والمظالت. 
وإعداد تصــّور للتوزيع النباتــي الذي يبين 
المســاحات التي ســتتم زراعتها إضافة الى  
شــكل يبين نظــام الري طبقاً لنوع أشــجار 

الفاكهة ومدى حاجتها للري.

إذ يجــب مراعــاة فحص التربــة قبل البدء 
بإنشاء الحديقة، وتجهيز األرض للزراعة. 

قبل الزراعة، يتم تســوية ســطح التربة 
لضمان انتظام عملية الري. وُتحدد مسافات 

الزراعة وفقاً للعوامل التالية:
خصوبــة التربــة: ُتــزرع األشــجار فــي 
األراضــي الخصبة على مســافات أكبر مما 

ُتزرع عليه في األراضي الفقيرة.

طبيعة نمو الصنف: األشــجار التي تكون 
أشــجارها قائمة تحتاج لمســافات أقل عن 

األصناف المنتشرة.
نوع األصل المســتعمل: ُتزرع األشــجار 
المطّعمــة على األصل المقّزم على مســافة 

أقصر. 

نصحت البلدية بشــراء األشتال  من مصادر 
مضمونة، على أن تكون من أصناف معروفة 
ومعتمــدة. وأال يقــل ارتفاع الشــتلة عن 
ســطح األرض عن 70 – 80 سم. وأن تكون 

الشتالت سليمة وغير مصابة باألمراض.

البرتقال:  غني بفيتامين سي الذي يعمل 
على حماية الخاليا من األورام الســرطانية 
ويساعد على امتصاص الحديد، حيث تحتوي 
حبــة واحــدة مــن البرتقال علــى 65 ملغ 
فيتامين سي. كما أن البرتقال غني باأللياف 
التــي تســاعد علــى االحتفاظ بالمســتوى 
الطبيعي للســكر والكولســترول في الدم، 
وتســاعد كميات البوتاســيوم والمغنسيوم 

الموجودة في البرتقال على إزالة التوتر.
الليمون:  يعتبــر  الليمون غنيا بفيتامين 
ســي الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة 
وزيادة فعالية امتصاص الحديد. كما يحتوي 
الليمون علــى مادة الليموند التي تســاعد 

في محاربة الخاليا الســرطانية في الجسم. 
كما أنــه غني باأللياف واألمــالح المعدنية 

كالحديد والنحاس. 
الجريب فــروت: من أكثــر الفواكه تناوًال 
مع وجبة الفطور، وتنبع شــعبيته من قدرته 
علــى تعزيز عمليــة تنقية الكلــى والتخلص 
من الشوائب والســموم. كما أنه مصدر جيد 
لفيتاميــن ســي الذي يعمل علــى دعم جهاز 
المناعة ومحاربة أعراض الزكام. غني باألمالح 

المغنســيوم،  الكالســيوم،  مثــل  المعدنيــة 
الصوديوم، الفوسفور. وُيعتبر مصدرا للبكتين 

الذي يساعد على منع تجلطات الدم.

تحتــوي الجوافة على أربعة أضعاف الكمية 
التــي يحتويهــا البرتقال من فيتامين ســي 
. ومــن الجديــر بالذكر أن أعلى نســبة من 
الفيتاميــن توجد بقشــرة الثمرة الخارجية، 

يليها اللب الخارجــي، فاللب الداخلي، كما 
أنها مــن أكثر الفواكه احتواء على مضادات 
األكســدة مثــل الكارتينويــد والبوليفينول 
والليسوبين الذي يمنع تأكسد الكولسترول. 

ئــي،  و  ا ي  و  بالفيتامينــات ســي  غنيــة 
وكذلك فيتامين بي 1 و بي 6 والبوتاســيوم 
والكالســيوم والحديد، مع نســبة عالية من 

أنزيمات الهضم. فهي فعالة ضد األكســدة 
والشــيخوخة وغنية باألليــاف، مما يجعلها 

صالحة لمرضى القولون. 

فاكهة غنية بالفيتامينات وباألخص فيتامين 
أي وبي وســي، وتمتاز باحتوائها على نسبة 
عالية من الحديد والمواد المضادة للتأكسد.

من أغنى المصادر الطبيعية بالمواد المضادة 
للتأكســد مثل بيتــا كاروتين التي تعمل على 
دعم جهاز المناعــة، وتحتوي على مجموعة 
فيتاميــن بي التي تســاعد على تقوية الجهاز 
العصبــي، كما أنها غنية بفيتامين أي و ســي 
وتحتوي المانجا على نسبة عالية من األلياف، 
إذ تحتــوي حبة واحدة مــن المانجا على ما 
نســبته  %40 من حاجة الجسم من األلياف، 
وهــذه األلياف لها دور هام فــي المحافظة 

على مستوى الكولسترول في الدم. 

بالكربوهيــدرات  الغنيــة  الفاكهــة  مــن 
والحديــد  والمغنســيوم  والكالســيوم 
والصوديــوم  والبوتاســيوم  والفوســفور 
وفيتامين ســي  تمتاز باحتوائها على المادة 
اللبنيــة «التكــس» التي تدخــل في صناعة 

اللبان وحشو األسنان. 
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قــال خالد محمد شــريف العوضي، المدير 
التنفيــذي إلدارة الرقابــة الغذائيــة ببلدية 
دبي، إن مســابقة «ازرع غذاءك» األســرية 
آتــت أكلها وباتت أكثر من ضرورية لزيادة 
الوعي بأهمية الزراعة المنزلية التي تعطي 
زخمــاً ليس في األمن الغذائي فحســب بل 
في ضرورة تحســيس الناس بأهمية معرفة 
ألف باء الزراعة، مشــيرا إلى أن المســابقة 
التــي أطلقتهــا بلديــة دبي كانــت بهدف 
اســتغالل المــوارد المتاحة بشــكل أفضل، 
منوها باالستجابة الســريعة من قبل األسر 
المواطنــة أو الوافدة التي أبدت ســعادتها 
مــن خالل تفاعلهــا مع هــذه الحْملة التي 

أعطتها الكثير من الديناميكية نحو االرتقاء 
بالزراعة المنزلية إضافة إلى استثمار المياه 
التي توعية النــاس بقيمة المياه المهدورة، 
منوهاً بدور المؤسسات الحكومية والخاصة 
بهذا التفاعل على غرار المدارس الحكومية 
التي دفعت األطفال إلى االبتكار ووضعهم 

أمام المعاني الجميلة  لألمن الغذائي. 
 وعن كيفيــة تدريب األهالــي على كيفية 
إلدارة  التنفيــذي  المديــر  قــال  الزراعــة 
الرقابــة الغذائيــة ببلديــة دبي مــن أجل 
زراعــة أفضــل ووفق المقاييــس المعمول 
رنــا فريقا ليوصل  بهــا في الزراعــة فقد وفَّ
المعلومــات الضرورية فــي كيفية الزراعة، 

وتعريفهــم باآلفات التي يمكــن أن تلحق 
بالفواكه والخضار وكيفيــة تجنبها والقضاء 
عليهــا من خــالل عمــل ميدانــي وتوزيع 
مطبوعــات تثقيفيــة، وكان تكريم أحســن 
التجــارب بتوزيع كوبونات بقيمة 10 آالف 
درهــم لتشــجيع الزراعــة المنزليــة، وقد 
كانــت الزراعة في الشــقق العالمة الفارقة 
في هذه الحملة إليجاد مســاحات خضراء. 
مبدياً اســتعداد البلدية لتوســيع دائرة هذا 
المشــروع عبر مناطــق الدولــة كلها وفي 
جميــع الفئــات، حيــث قال إن المشــروع 

المقبل سيكون في آخر هذا العام.



نحو ترســيخ ثقافة االبتكار واإلبداع وريادة 
األعمــال، اتجهت جامعة حمدان بن محمد 
الذكية إلى إطالق منصة للمشــاريع الناشئة 
تشجيعاً لرواد األعمال من الطلبة الدارسين 
والخريجين، ضمن مبادرة نوعية تســتهدف 
تمكيــن رواد األعمــال الشــباب من إعادة 
هيكلة نماذج األعمال تماشــياً مع مســيرة 
التحــول الذكي في دبي، ممــا كان له األثر 
الواضــح في إعادة صياغة األفكار وتحويلها 
إلى مشاريع قابلة للتنفيذ في أذهان الطلبة 
الجدد مستقبًال، ناهيك عن تحريك مداركهم 
العلميــة واطالعهــم علــى تجــارب تخدم 
مختلــف التخصصات والبرامــج األكاديمية 

في جامعة حمدان بن محمد الذكية.

محمد الفالســي، أحد الطلبة الذين خاضوا 
تجــارب اســتثمارية فــي ريــادة األعمال، 
انطالقــاً مــن دراســته فــي الجامعة ضمن 
تخصص المحاسبة، حيث تمكن من تأسيس 
شــركة «أم إي أف» لتدقيق الحسابات في 
عام 2012 بموظــف واحد فقط، بدعم من 
مؤسسة محمد بن راشــد لتنمية المشاريع 
الصغيرة والمتوســطة، ليحصــد اليوم ثمار 
نجاحه بتوسع الشركة وتدشين أفرع جديدة 
وتغطية جميع إمارات الدولة، ورفع طاقم 
الموظفين إلى عشــرة أشــخاص، فضًال عن 
توقيــع اتفاقية تبادل مع إحدى الشــركات 

في لندن لتمثيلهم في دولة اإلمارات تهدف 
إلى إعداد دراسات ومقارنات مالية بمعايير 

عالمية.
وذكــر الفالســي في هــذا الصــدد، أن 
الشركة التي أسسها، تغطي نحو 300 شركة 
صغيرة ومتوسطة، إلعداد مقارنات تتضمن 
األرباح واإليرادات وخالفها من المتطلبات 
المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي 
يتــراوح رأس مالها من مليون إلى عشــرة 
ماليين درهــم. وعالوة علــى ذلك، حرص 
على توفير خدمات ذكية للمتعاملين بتوفير 
خاصية التدقيق عن طريق الهاتف أو الجهاز 
المحمول فــي أي مكان، موضحاً أن إطالق 

منصة المشاريع الناشئة في المدينة الذكية 
سيســاهم حتماً فــي تعزيز مفهــوم ريادة 
األعمــال أمام الطلبة الدارســين، لالنطالق 

نحو اإلبداع ضمن مشاريع خاصة.

وفي الســياق نفسه، قال ســعيد المرشدي 
إنه انطلق نحو تأســيس مشــروع خاص من 
مقاعد الدراســة، تبدو فكرته غير مسبوقة، 
وأراد تقديم نماذج أولية للمشروع لزمالئه 
فــي الجامعة، قبــل البدء بتنفيــذ خطوات 
المشــروع الفعلية، إذ كانت ردود األفعال 
في الوســط الطالبــي تدعو إلــى التفاؤل، 

مبيناً أن فكرة المشروع، تتمثل في تصميم 
عالمة تجاريــة وطنية مبتكرة تعتبر األولى 
مــن نوعها بدولة اإلمارات، وتأسســت في 
نهاية عــام 2010 وبدأت عملية التشــغيل 
الفعلية بدايــة 2011، عبر تصميم وخياطة 
الثــوب الخليجــي بطريقة مبتكــرة تواكب 
الحالية، وتدريجيا ستشمل  العصرية  الحياة 
الكماليات واإلكسســوارات والمســتلزمات 

التي تخص الشباب واألطفال.
ولفــت إلى أنه نجــح في ابتــكار أزياء 
لألطفال تزامناً مع مناسبات وطنية وشعبية، 
مثــل خياطة مالبــس تجمع بيــن الحداثة 
والتقليد خالل يوم «حق الليلة» التي تعتبر 

من العادات الشــعبية في دولــة اإلمارات 
والخليج بصفة عامة والذي يصادف النصف 
من شــهر شــعبان، واســتهدف بمشــروعه 
شــريحة األطفال، نظراً لتقبل أولياء األمور 
إلى جانــب األطفال للفكرة بصــورة أكبر، 
موضحاً أنه تعرض لبعــض االنتقادات لكن 
ذلك ســاهم في التسويق والترويج للمنتج، 
إال أن الجامعــة تعد ركناً أساســياً لالنطالق 
نحو تأسيس المشــاريع الخاصة كونها توفر 

مناخاً لإلبداع في التفكير.

شــاطرهم الــرأي جاســم النقبــي طالــب 
التغييــر واإلبــداع،  إدارة  فــي  ماجســتير 
الذي أكد أن الدراســة الجامعية ســاهمت 
نسبياً في تأســيس مشروع عبارة عن محل 
للحلويــات أسســه منذ نحــو عامين بدعم 
مــن صنــدوق خليفــة لتطوير المشــاريع، 
ليتوســع اليوم بالمشــاركة ضمن كشــكات 
صغيرة فــي جمعيات الشــارقة التعاونية، 
موضحاً أن دراســة المساقات الجامعية لها 
دور هــام في دراســة تفاصيل المشــروع 
قبل المباشــرة بتنفيذه، لذلك يتوجب على 
الطلبة الدارسين إعداد دراسة شاملة تتناول 
المشروع من جهاته المختلفة تفادياً للفشل 

من خالل وقوع خسائر مالية.

20
استضافت كلية هالت الدولية إلدارة األعمال 
في دبــي، فعالية يــوم المهــن والوظائف 
الســنوية في دولة اإلمارات، والذي تسعى 
من خالله إلى تسخير اإلمكانات الهائلة التي 
توفرها منطقة الشرق األوسط، وتضعها في 
متنــاول الباحثين عن فرص مهمة في عالم 

األعمال.
تعريــف  بهــدف  الحــدث  هــذا  ويأتــي 
المرشــحين والباحثيــن عــن فــرص مهنية 
علــى الخيــارات المتوفــرة في 38 شــركة 
رائدة متعددة الجنسيات من خالل لقاءات 
يســتمر كل واحــد منها لمــدة 20 دقيقة، 
وتشــمل مختلف المجــاالت المتنوعة مثل 

االستشــارات والتمويــل وشــركات توزيع 
السلع االســتهالكية، والتكنولوجيا، والنفط 
والغــاز، والبضائــع الفارهــة، وغيرها من 
المجاالت التي تغطي كل مستويات الخبرة.

وقال حســين شــريف، مدير أول لعالقات 
األعمــال فــي منطقــة الشــرق األوســط 
وأفريقيــا وجنــوب آســيا في كليــة هالت 
الدولية: «فــي الوقت الجاري، توفر منطقة 
الشــرق األوسط ودولة اإلمارات على وجه 
الخصــوص قدراً هائًال من فرص العمل على 
نحو متسارع للغاية. ونسعى لالستفادة من 
الخيارات المذهلة التي تتوفر في المنطقة، 
باعتبــار أن معظــم المدن الكبرى تشــتهر 

بتخصصها في توفير الفرص في مجال واحد 
فقط، مثل ســان فرانسيسكون التي تعرف 
بمجال التكنولوجيا، وبوســطن التي تعرف 
باالستشــارات، ولكــن دبي تمثــل تقاطعاً 
للعديد من الشــركات العالمية والمجاالت 
المختلفة، لذلك فإن الخيارات التي توفرها 

شاملة ومتنوعة».
وكان يوم المهن والوظائف قد نظم بهدف 
منح المرشحين والموظفين فرصة للتعرف 
إلى الخيــارات المتوفرة لدى مجموعة من 

أهم الشركات والمؤسسات. 
وقــال شــريف إن الملتقــى المميــز الذي 
نظمتــه كليه هالت يضمن تواصًال فعاًال مع 

أهــم الشــركات الرائدة. ويعد هــذا جزءاً 
مــن منهجنــا التعليمي والذي تســلط كلية 
هالت من خالله الضوء على أهم الخيارات 
المهنية على مســتوى العالــم في مختلف 

مجاالت األعمال.
وأضــاف « نــرى أن حضورنا في دبي يمثل 
عنصراً أساســياً فــي تعزيز حضــور الكلية 
على المســتوى العالمي. كما نشهد حضور 
المزيد من الشــركات الرائــدة إلى منطقة 
الشــرق األوســط، لذلك فإن الطلب هائل 
على المرشــحين من أصحاب الخبرات في 

المنطقة».

لتحميــه) مشــروع حملة  أعرفــه  (ابداعــك 
عمــل وطني يهدف الى  نشــر ثقافة الملكية 
الفكريــة  وتشــجيع المبدعين علــى معرفة 
حقوقهم  حتى يستطيعوا حمايتها، واالهتمام 
بحقــوق الملكية باعتبارها احد أهم وســائل 
القوة الناعمة للدولة التي تستطيع من خاللها 
تحقيق عوائد مادية وأن تحقق مكانة عالمية، 
اضافــة الى التعريف بقوانيــن حماية الملكية 
الفكريــة التي تهدي الســبيل، وتوجد الدليل 
وتضيء في عتمــة الليل لكل المبدعين، فهي 
تؤمــن للشــاعر أشــعاره، ولألديــب أفكاره، 
وللفنان ما تجود به أوتاره، وللصانع اختراعه 
وابتــكاره، الن هناك اآلالف من االبتكارات ال 
يعلم أصحابهــا بأنها تدخل في نطاق الحماية 
وبالتالي لم تســجل لها براءات اختراع، ويلجأ 
المحترفــون اآلن بل المنحرفــون حقيقة إلى 
أخذ تلــك اإلبداعات وتســجيلها ثــم العودة 
علــى مبتكريهــا ومســتخدميها دون حمايتها 
لمطالبتهــم بالتعويضــات ألنهــم تعدوا على 
حقــوق الملكية الفكرية المســجلة لهؤالء، و 
ان حماية الملكيــة الفكرية لو لم تكن مطلبا 

اقتصاديا فهي بال شك مطلب شرعي. 
اطلــق مشــروع الحملة ثمانيــة من طلبة 
جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا يدرسون 
بكليــة القانــون بهدف المشــاركة في جائزة 
مســابقة  جمارك دبي  وللتعريــف بالملكية 
الفكريــة والقوانيــن التي تحمــي المبدعين 
وتشــجيع المواهب  ، حيث اكدوا ان االبداع 
االماراتــي  فــي مجــال الفنــون والصناعــة 
والمنتجــات اذا مــا انتشــر عالميا ســيضيف 
الــى رصيد االمارات الكثيــر، الفتين الى انهم 
اســتفادوا عمليــا مــن المشــروع مــن خالل 
اطالعهم على القوانين والتشــريعات الصادرة 

من الدولة بشأن حقوق الملكية الفكرية.
وأضاف الطلبة المشــاركون في المشروع 
أن جائــزة جمــارك دبــي  تهــدف إلى غرس 
روح التنافــس بيــن المتقدميــن على صعيد 
التوعيــة بحقوق الملكية الفكرية ليتم تعميم 
هــذه الثقافة بين األجيــال الصاعدة من أجل 
إشراك أكبر شــريحة ممكنة من المجتمع في 
التصدي للقرصنــة والتقليد والغش التجاري ، 
مؤكدين على متابعة جمارك دبي  للمشــاريع 
المتقدمــة للجائــزة وتشــجيعها لتقديم أكبر 
قدر مــن المعلومات حــول طبيعة التعديات 
على الملكية الفكرية من خالل الندوات التي 
يعقدها المشاركون في المدارس والجامعات 
في إطار مشــاريعهم المقدمــة لنيل الجائزة 
، وانهــا تعــد اول جهة حكومية تهتم بنشــر 
ثقافة الملكية الفكرية ، وأن مشــروع الحملة 
ســيحوي  عدة محــاور ابرزها تنظيم حمالت 
توعيــة للتعريــف بثقافة الملكيــة الفكرية ، 
واعــداد فيلــم وثائقي عــن حمايــة الملكية 

الفكريــة ، وعمل مســرحي يناقــش خطورة 
االعتــداء على حقــوق الملكيــة ، اضافة الى 
تخصيص موقع الكتروني لنشر كافة الفعاليات 
التــي يتم تنظيمها وقصة قصيرة تحدد اهمية 

وكيفية حماية الملكية الفكرية  . 
يقول الطالب يوســف علــي محمد خريج  
كلية القانون وعضو فريق الجائزة إن مشاركته 
في مشــروع ( ابداعك اعرفــه لتحميه )  تعد 
االولــى  بهدف االســتزادة العلمية في مجال 
حقــوق الملكية الفكرية ألنها من المســاقات 
التــي احتاجها في مجال العمل والدراســة  ، 
كما أنها تعطي  بعدا اجتماعيا لمساق الملكية 

الفكرية وتســاهم في تطبيق ما درسه الطلبة 
عمليا . 

وتقــول الطالبــة هنــد حميــد بــن هنــدي 
خريجة كلية القانــون بجامعة عجمان للعلوم 
والتكنولوجيــا وحاليــا تحضر للماجســتير ان 
فكرة مشروع ( ابداعك اعرفه لتحميه ) جاءت 
لتعــرف الجمهــور بأهمية الملكيــة الفكرية  
والتــي لم تعد تقتصر على مجال دون آخر أو 
موضوعا دون غيــره، بل صارت هي المحرك 
األهــم لكل تقــدم وازدهار فــي أي مجتمع، 

وفي جميــع المجــاالت، الصناعــة والتجارة 
واألدب والفنــون وعلــوم الطــب والزراعــة 
والبيولوجيا والهندســة الوراثيــة والصناعات 
الدوائيــة وغيرها ، فلم يعد مجال يتحقق فيه 
تقدم أو ازدهار إّال ومن ورائه قوانين الملكية 
الفكريــة تحمي إبداعــات وابتكارات مبدعيه 
من التعدي والقرصنة ،الفتة الى ان مشاركتها 
في الجائزة تعــد تحديا ذاتيا لها بهدف الفوز 

بالجائزة .

من جهتها قالت خريجة كلية القانون بجامعة 

عجمــان  خديجــة ناصــر عبداللــه  ليس من 
المقبــول  ما كان يتداول حتــى وقت قريب 
مــن أن حماية الملكيــة الفكرية هو أمر ضار 
على الدول النامية، فيجب أن يكون لدى تلك 
الدول وشــعوبها وعي أكبــر بأهمية الملكية 
الفكرية، ليقف كل شــخص فيها على األشــياء 
التي يمكن أن تحظى بالحماية، وكيفية حماية 
مــا يتوصل إليه مــن ابتكار وإبــداع ، وكيف 
يســتفيد من تطبيق ذلك علــى أرض الواقع، 
وأن تكون لديها كذلك (أي تلك الدول) حماية 
للمخترع الوطني ليستفيد من اختراعاته أدبيا 
وماديا ، الفتة الى ان ما دفعها للمشــاركة في 

المشروع هو ان معظم المفكرين والمنتجين 
ال يدركــون أهمية الملكية الفكرية في حفظ 
الحقوق ، لذلك ال بد من تعريف كافة اطياف 

المجتمع بحقوق الملكية الفكرية.

وتقــول منــى عبداللــه علي خريجــة كلية 
القانون ان هنــاك اآلالف من االبتكارات ال 
يعلم أصحابها بأنها تدخل في نطاق الحماية 
وبالتالي لم تسجل لها براءات اختراع، ويلجأ 
المحترفــون اآلن بل المنحرفون حقيقة إلى 
أخذ تلــك اإلبداعات وتســجيلها ثم العودة 
علــى مبتكريها ومســتخدميها دون حمايتها 
لمطالبتهــم بالتعويضــات ألنهم تعدوا على 
حقــوق الملكية الفكرية المســجلة لهؤالء، 
موضحــة ان حماية الملكيــة الفكرية لو لم 
تكن مطلبــا اقتصاديا فهي بال شــك مطلب 
شــرعي، الفتة الى المشــاركة في المشروع 
جاءت لتعرف بحقوق الملكية الفكرية التي 
يجهلها الكثير من اصحاب الحقوق  كاالســم 
التجــاري، والعنــوان التجــاري، والعالمــة 
التجاريــة، والتأليف واالختــراع أو االبتكار 
، مبينــة انهــا تعد حقوقا خاصــة ألصحابها، 
وأصبح لهــا في العرف المعاصر قيمة مالية 
معتبرة ، وهذه الحقوق يعتد بها شرعا ، فال 

يجوز االعتداء عليها  قانونا .

وتقول شــيماء عبدالله المشاركة في فريق  
( ابداعــك اعرفه لتحميه ) ان اإلمارات منذ 
نشــأتها أخذت على عاتقها مهمة التعريف 
بحقوق الملكية الفكرية ونشر ثقافتها، اضافة 
الــى حماية الجمهــور من الغــش التجاري 
ومحاربتــه، و االرتقاء بالوعي االســتهالكي 
والعمل على نشــر ثقافة استهالكية صحيحة 
و مكافحــة كل الممارســات التجاريــة غير 
السليمة وذلك لحمايتهم في مجال السالمة 
الوافية  وضمان حصولهم علــى المعلومات 
التي تساعدهم على اتخاذ القرارات الصائبة 
بشــأن الحقوق والملكيــات الفكرية والذي 
لــن يتحقــق اال بإلمامهم بجميــع حقوقهم 
وواجباتهــم ، مشــيرة الــى أنــه ال بــد ان 
تواكــب القوانين التي تم تشــريعها  التطور 
الســريع الذي تشــهده الدولة. مــن جهته 
يقول الدكتور عبدالكريم صبري المشــرف 
علــى المشــروع انه تم اختيــار 8 من طلبة 
كليــة القانون بجامعــة عجمان حتى ينفذوا 
االهــداف المطلــوب منــه والتــي ابرزها 
التعريــف بثقافة الملكيــة الفكرية وكيفية 
حفظ الحقوق والمشاركة في جائزة جمارك 
دبــي للملكية الفكرية ، الفتا الى ان اهتمام 
المشــرع االماراتي بقانون الملكية الفكرية 
من خالل منظومة قانونية تحمي المبدعين 

وتشجع المواهب . 



أكــد وزيــر التربية التونســي ناجــي جلول 
أن وزارتــه أعــدت برامج عمل مســتقبلية 
التعليمية  التحتية للمؤسسات  بالبنية  تتعلق 
وتجهيزاتهــا إلى جانب صحة التالميذ والحد 
مــن العنــف المدرســي وتوفيــر التغطيــة 
الشــاملة باإلنترنت. وفي حوار مع «البيان» 
أشــار الى انطــالق الحــوار الوطنــي حول 
إصــالح المنظومــة التربويــة، الــذي يدوم 
شــهرين، لتشهد الســنة الدراســية المقبلة 
اللبنة األولــى لإلصالح. وأكد حصول إجماع 
وتوافق بين مختلف األطراف حول عدد من 
المســائل منها الزمن المدرسي واالجتماعي 
ومنظومة التقييم وســن االلتحاق بالمدرسة 
والتعليــم التقنــي وغيرهــا، وأبــدى رفضه 
لتحويل المدرســة إلى فضاء لحشو األدمغة 
بالتلقيــن والتحفيظ وغير الوظيفي أي ما ال 
يصلح لحياة الشــخص أو لمستقبل الدراسة، 
مردفــاً أنه يجري وضع خارطــة طريق هذا 
الحوار باالشــتراك مع االتحاد العام التونسي 
للشــغل والمعهــد العربي لحقوق اإلنســان 
ودون إقصــاء مختلف الفاعلين والمتدخلين 
فــي القطاع التربوي، وســتوجه الدعوة الى 
الجميع عبر المنابر المختلفة للمشــاركة في 
الحــوار الوطنــي المجتمعي إلصــالح قطاع 
التربيــة، عبر تقديم جملة مــن المقترحات 
نحو مدرســة مثالية ألبنائهم، على أن تطبق 
توصيات الحوار فورا. وقال: المدرسة مطالبة 
بلعــب دور تنويري يواكــب العصر وينفتح 
المتشــدد،  الفكر  على اإلنســانية لمحاصرة 
خاصة وأن التعليم ينتــج وعياً رديئاً ويفتح 

الطريق لتغلغل اإلرهاب، فإلى نص الحوار.
لدعــم  جديــدة  إجــراءات  مــن  هــل 
المؤسســات التربوية التي تعاني الكثير 

من النقائص؟ 
نحــن حاليــا بصــدد العمــل علــى تحقيق 
جملــة من األولويات التــي تم التخطيط لها 
واقتراحها خــالل المئة يوم األولى من عمل 
الحكومة منها إنجاز برنامج استعجالي لتهيئة 
وصيانــة 634 مدرســة ابتدائيــة أغلبها في 
المناطق الريفية والحدودية النائية، والتدخل 
الشــامل لبنــاء وتهيئــة المرافــق الصحيــة 
الريفية  التربوية وخاصة  المؤسسات  بجميع 
باعتمادات  تفتقرللمرافــق  التــي  الحدودية 
مالّيــة تبلــغ 116 مليون دينــار «60 مليون 
دوالر» ودعم الخدمات المدرسية والمطاعم، 

وبرمجة دعم وتعويــض التجهيزات العادية 
المدارس  وخاصــة  التربويــة  بالمؤسســات 
االبتدائية الريفية، واإلعالن عن استشــارات 
القتنــاء الكمّية المتبقية من التجهيزات التي 
سيتّم تسلمها في 30 يونيو المقبل وتوزيعها 
المعنّية، وإعداد  التربوية  المؤسســات  على 
دراســة لتزويــد 700 مؤسســة تربوية منها 
مدارس ابتدائية بماءالشــرب، وتعويض كّل 
التجهيــزات القديمة فــي 260 مبيتاً و1230 
مطعما مدرســيا لتحســين ظــروف اإلقامة 
ونوعية الوجبات العذائية المدرسية، إضافة 
الــى تجهيز 1874 مدرســة ومبيتا مدرســيا 

بوسائل التدفئة (1874 مؤسسة).
وما هو مصدر التمويل؟ 

المبلــغ المخصص إلصالح البنية األساســية 
للمدارس وقيمته 480 مليون دينار «حوالي 
250 مليــون دوالر» حصلنــا عليه من خالل 
قــرض من البنك األوروبي للتنمية وهبة من 
االتحاد األوروبــي، والقرض فيه مهلة إرجاء 

بـسنوات مع فائض ضئيل.
وهــل من قرارات في مــا يخص الصحة 

المدرسية؟ 
الصحة في الوسط المدرسي مرتبطة بالبيئة 
المدرســية التــي نعمل لتصبح ســليمة من 
حيث القاعــدة التحتية والتجهيزات الصحية 
واإلقامــة والغــذاء وماء الشــرب والمراقبة 

الدورية لصحة التالميــذ والطلبة، وفي هذا 
اإلطار لدينا برنامج خصوصي بالتنســيق مع 
وزارة الصحــة العمومية لتجهيز 100 مبيت 
و100 مطعــم مدرســي، كما قررنــا إطالق 
برنامج استعجالي لتحسين آليات استكشاف 
األوبئــة واألمــراض المعديــة في الوســط 
المدرســي والوقاية منهــا وتطوير منظومة 

خدمات الصّحة المدرسّية.
مــاذا عن برامجكــم لمواجهــة ظاهرة 

العنف المدرسي؟ 
العنف المدرســي ليس ظاهــرة جديدة في 
بالدنــا وإن تفاقمــت بعــد الثــورة في ظل 
حالة انفالت عّمــت أغلب الفئات والجهات 
والمؤسســات، ومنها المؤسسات التعليمية، 
التي شهدت بين عامي 2012 و2014 حوالي 
15 ألف اعتداء بين ســرقة ونهب وتخريب 
متعمــد واســتعمال عنف مــادي ومعنوي، 
لذلك أعلّنا عن قــرار بإطالق برنامج وطني 
لحمايــة المرافق التربوية، وبدأنا التنســيق 
مــع وزارة الداخليــة لتســيير دوريات في 
محيــط مؤسســات التربيــة بشــكل دائــم، 
وســنصدر نصا قانونيا لتجريم االعتداء على 
المرافــق التربويــة، ونأمل تفعيــل برنامج 
المدرسي قريبا  بالوســط  العمل االجتماعي 
للتالميــذ وتقليص  النفســية  لدعم اإلحاطة 

االضطرابات السلوكية لدى المراهقين.

هناك حديــث عن تخطيطكــم لتعميم 
التربوية إلى  المؤسســات  اإلنترنت في 

أين وصلتم في هذا الشأن؟
نعــم هدفنا ربط الوزارة باالنترنت، وإدماج 
تكنولوجيــات المعلومــات واالتصــال فــي 
المنظومة المدرســية، في ظل وجود ضعف 
وخلل بالمجال، وربط كل المدارس وعددها 
2000 مدرسة بالشــبكة العكنبوتية، ونعمل 
على توّفيــر حل رقمي لجميــع التالميذ أي 
مليونــي تلميــذ ولــكل اإلطــار التربوي أي 
200 ألــف تقريبــا حســب مــا تقتضيه كل 
مرحلة تعليمية وذلك بتوفير لوحات رقمية، 
بيداغوجيــة رقمية  محتويــات وتطبيقــات 
والربــط بشــبكة االنترنــت عاليــة التدفق، 
وتوفيــر محتويات تكوينيــة عن بعد ويمثل 

األمر تحديا كبيرا لنا بالمرحلة المقبلة. 
وماذا عن إصالح المنظومة التربوية؟ 

وفرت الوزارة االعتمــادات الالزمة إلصالح 
البنية التحتية للمؤسســات التربوية على ان 
يصبح الفضاء المدرســي في غضون األعوام 
الخمســة القادمة الئقاً ومتميزاً وقادراً على 
تنشــئة التالميذ تنشــئة متوازنــة ومنفتحة، 
وفي ما يتعلق بإصــالح المنظومة التربوية، 
هناك إجماع وتوافق حول عدد من المسائل 
المدرســي والزمــن االجتماعي  الزمن  منها 

ومنظومة التقييم وســن االلتحاق بالمدرسة 
ومنظومــة التعليــم التقنــي وغيرها، ونحن 
مؤمنــون بأهمية أال تكون المدرســة فضاء 
لحشــو األدمغة بما هو تلقيني وغير وظيفي 
أي ما ال يصلح لحياة الشــخص أو لمستقبل 
الدراسة، لذلك ســيتم العمل على التخفيف 
مــن البرامــج الحالية التي تتســم بالتعقيد، 
وســنعمل علــى تخصيص الفتــرة الصباحية 
للدراســة وفتــرة ما بعــد الظهر لممارســة 
األنشــطة الثقافيــة علــى غــرار المســرح 
والموسيقى وبقية الفنون إلى جانب النشاط 

الرياضي.

هل مــن معطيات عن الحــوار الوطني 
الــذي أطلقتمــوه أخيراً حــول اإلصالح 

التربوي؟ 
الحوار الوطني إلصــالح المنظومة التربوية 
سيدوم شهرين ليشهد العام الدراسي القادم 
اللبنــة االولى لالصــالح، والحوار ســيكون 
شــامال ويعنى بحيــاة المدرســة وتركيبتها 
وأطرها ابتــداء من البنيــة التحتية الخاصة 
بها ليشــمل أيضا المناهــج التربوية والزمن 
المدرســي ومختلــف الجوانــب المتعلقــة 
بالمنظومة التربويــة، ويجري وضع خارطة 
الحوار الوطني باالشــتراك مع االتحاد العام 
التونســي للشــغل والمعهد العربي لحقوق 
الفاعلين  اقصــاء مختلــف  االنســان ودون 
فــي القطاع التربوي، كما أنه ســيتم توجيه 
الدعوة إلى كل التونسيين عبر منابر الحوار 
للمشــاركة فى الحوار الوطنــي المجتمعي 
الصالح قطــاع التربيــة عبر تقديــم جملة 
من المقترحات حول تطلعاتهم وتصوراتهم 
لمدرسة مثالية البنائهم، على أن يقع الحقا 
تطبيــق كل ما يتمخض عنه الحوار من رؤى 
ومقاربــات. وانطــالق الحــوار يعكس وعياً 
حقيقياً لدى مختلف االطراف المشاركة فيه 
بضــرورة تكاثف الجهود مــن أجل إنجاحه 

وتحقيق األهداف المرجوة منه.
وماذا عن مســاعيكم نحو إصالح تربوي 

شمولي؟
إصالح المنظومة التربوية هو ملف حضاري 
قبــل أن يكــون ملفــاً فنياً، ونوعيــة النظام 
التربوي الذي ســيتم اختياره يحدد مستقبل 
البــالد، إال ان نجاح عملية إصالح المنظومة 
التربويــة يتطلب إشــراك مختلف األطراف 
المعنيــة من وزارة وأســرة تربوية وأولياء 

ومجتمع مدني وهو ما نعمل عليه بالفعل. 
واإلصالح التربوي ال بد أن يكون شــامال 
من ريــاض األطفال إلــى التعليــم العالي، 
وذلك يعمــق أهمية توســيع دائرة البحث 
والدراسة والتشــاور والتوافق بين مختلف 
األطــراف التي ســيكون أمامها تحــّد كبير 
يتمّثل باألســاس فــي بناء العقل التونســي 
المستقبلي، نريد إصالحا شامال من مرحلة ما 
قبل المدرســة إلى الجامعة وذلك بمشاركة 
وزارات التعليــم العالــي والتكوين والمرأة 
واألســرة والطفولــة والشــباب والرياضــة 
والتشــغيل والتكويــن المهنــي والثقافــة، 
ونريد أن يكون هــذا اإلصالح مفتوحا على 
المنظمات الوطنية واألحزاب إلثرائه وتوفير 
الحاضنة الشــعبية الّالزمــة إلنجاح اإلصالح 

الذي ينبغي أال يكون مسقطا.
هــل لديكم نموذج تقتدون به في هذا 

المجال؟ 
فــي ألمانيا مثال يتجه 60 ٪ من التالميذ إلى 
التعليــم التقنــي فيما ال يزال هــذا القطاع 
مهمشــا في تونس، وهدفنا هو أن نصل إلى 
هرم مماثل لما هو موجود في ألمانيا حيث 
يتخــرج 20 ٪ من التعليــم الجامعي العادي 
و60 ٪ مــن التعليم التقني ألن االقتصاد في 
حاجــة إلى مهارات تقنيــة هي غير متوفرة 
اآلن، فنحن ليس لدينا أزمة بطالة في تونس 
بقــدر ما نعاني من أزمة تشــغيل ألصحاب 
الشــهادات العليا نتيجة الفروقــات بين ما 

ينتجه التعليم وما تحتاجه التنمية.
كثــرة  األخيــرة  الفتــرة  فــي  لوحــظ 
اإلضرابــات التي تقودهــا النقابات في 
التربوي، كيــف تتعاملون مع  المجــال 

الظاهرة؟ 
أوال اإلضراب حق دســتوري لسنا في موقع 
جدال حول شــرعيته من عدمها، ونحن على 
يقيــن من أّي إصــالح للمنظومــة التربوّية 
ينبغي أن يبدأ من مراجعة الوضعية المهنية 
والمادية للمربين ولإلطــار التعليمي، ومن 
ومراجعــة  التربوّيــة،  المؤّسســات  تعّهــد 
البرامــج ومنهجيــات التدريــس، وهــذا ال 
يتــم اال بالشــراكة والحــوار مــع األطراف 
النقابّية من أجل خير المدرســة التونســّية، 
لذلــك نتعامل بإيجابّية وبــروح من التفّهم 
والحوار مع جميع النقابات المعنية بالتربية 
والتعليــم. ونحــن متفائلون في أن تســود 
الروح اإليجابّية سائر مفاوضاتنا االجتماعّية 

مع النقابات.
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هكذا ودون سابق انذار صاحت علي زبائنها الذين تحلقوا حولها ورائحة البخور تعبق 
بالمكان،«الكشة الكشة »، ظل الجميع يتلفت يمنة ويسرى عّلهم يفهمون معني الصياح المفاجئ 

النتصار ست الشاي، وهي بخفة متناهية تلملم حاجياتها و«عدة» الشاي، بعد ان لمحت صويحباتها 
يلملمن من تحت زبائنهن «المقاعد»، عقب المداهمة المفاجئة  لـ«دفار»المحلية الذي يرفع عمال 

محلية الخرطوم  كل ما وقع في اياديهم من عدة .

يعيش أهالي جازان في السعودية 
فرحة حصاد المانجو حيث يرى 

الكثيرون ثمارها الطيبة في أغلب 
شوارع المدينة وطرقاتها فضال عن 

اسواقها الزاخرة بخيرات ارضها 
الخصبة ،

رغم استخدام القرآن الكريم في آياته كثيراً من 
مرادفات العلم والمعرفة، كما في قوله تعالى، «َوُقْل  

َربِّ ِزْدِني ِعْلًما»، إال أن أمتنا تراخت بل وتراجعت 
في ترجمة ذلك، فلم تحول علمها  إلى تميز وال 

علمها ومعرفتها إلى إبداعات، تستشرف بها آفاق 
المستقبل، حتى تصبح أمة مؤثرة في اآلخرين، ال 

متأثرة  بحضارات  ونتاج غيرها.



مصر التــي كانت قبلة العلم وبوتقة العلماء 
وذات التالقــح المســتمر لالفــكار، لم تعد 
كذلــك  ربمــا بســبب الضغــوط الحياتيــة 
وانشغال الناس بلقمة العيش وتوفير الحياة 
الكريمــة كل الســرته فلــم يعــد هناك أي 
مجــال لالفكار واالبــداع واالبتــكار، إال أن 
أســتاذ المناهــج وطرق التدريــس بجامعة 
عين شمس، الدكتور حســن شحاتة، كان له 
رأي أكثــر تفاؤًال، عبر عنــه قائًال: «يجب أن 
نفــرق أوال بين اإلبداع واالبتــكار، فاإلبداع 
هــو األداء المتقــن الجميــل، أمــا االبتكار 
فهــو مرتبــط بإنتــاج كل جديد، فــال يهتم 
المبتكــرون بالجمال بقدر اهتمامهم بفائدة 
المنتج، لذلك من الطبيعي أن يصبح اإلبداع 

واالبتكار يكمالن جانبي العلم والمعرفة».
وبغض النظر عن حال العلم، إال أن البيئة 
التي نعيش فيها تسمح بسهولة وسرعة نقل 
المعارف بســبب انفتاح الشــعوب معرفياً، 
حيث هذا المجتمع الذي أصبحت «المعرفة» 
جزءاً أساســياً من تكوينه، مــن الطبيعي أن 
يسهم اإلبداع واالبتكار في وجوده، فالعالم 
الذي نعيشه حالياً هو عالم المنافسة الجادة 
في كافــة المجاالت، وبات اإلبداع واالبتكار 
تحدييــن كبيريــن أمامنا، لن نحقــق كامل 
المعرفة إال من خاللهما.. فمن المعروف أن 
المجتمعــات المتقدمة لــم تحرز تقدمها إال 
بفضــل اعتمادها على المفكرين والمبدعين 
وأصحــاب العقول المنتجــة، وأصبحت قوة 
األنظمة والدول تعتمد بشــكل أساسي على 

امتالكهــا للعلم والمعرفــة، وتحويلهما إلى 
على  إبداعات وابتــكارات تنعكــس إيجابياً 

المواطنين.

ويؤكــد الخبيــر والباحث بالمركــز القومي 
للبحوث التربوية، الدكتور كمال مغيث،  أن 

وضــع العلم في المجتمعــات العربية عامة 
والمصــري خاصة يرثى له، اذ اليزال معتمدا 
على الحفظ األصم وسياســة احفظ اســمع 
واكتب ما يملى عليك، رغم أن التعليم ال بد 

ر عبِّر.  وأن يحمل معاني حلِّل فكِّ
ويشير إلى أن هذه السياسة المستخدمة 
من الطبيعي أن تقضي على أية بذور لإلبداع 

وتطفئ أي رغبــة لدى الطالب في االبتكار، 
الخاطئة تفرض  المحيطــة  العلمية  فالبيئــة 
على الطالــب أال يطلق لخيالــه العنان وأن 
يلتزم بالمناهج المقررة عليه، والتي التزال 

تستمد موادها من القرون الوسطى.
ويرى مغيث أنه ال بد من تغيير سياســة 
العربيــة، وتعليم  المجتمعات  التعليم فــي 
الطالب وحثه على استخدام المنهج العلمي، 
واالهتمــام بالكنــز المفقود، وهــو البحث 
العلمــي، والذي يعد ثــروة حقيقية ال يقدر 
قيمتهــا كثير مــن البالد.. مضيفــاً أن هناك 
قاعدة تقول: إذا أردت أن تعرف مســتقبل 
األمــة بعد عشــرين عاماً، فانظــر اآلن ماذا 
يتعلــم أبناؤهــا، لهــذا لن يكــون هناك أي 
مســتقبل طالما ظــل يعتمد علــى التعليم 
العقيــم، دون اعتــراف وتكريــس لعنصري 
اإلبــداع واالبتــكار وزرعهمــا فــي نفــوس 

الطالب والنشء.

ويشير الدكتور أحمد شوقي، مؤلف العديد 
من الكتــب العلمية، أن الثقافة العلمية هي 
السبيل الوحيد للتطور والتقدم، إذ إن الدولة 
واإلعــالم يجب أن يوجهــا كل طاقتهما من 
أجــل دعم العلم، خاصة أن كثيراً من الطلبة 
أصبحوا يختارون الدراســة األدبية بديًال عن 
العلميــة، في ظــل تغافل الدولــة عن تلك 
الظاهرة، وينبغي العمل على إعادة الطالب 
إلى حب البحــث العلمي مرة أخرى، إذ إن 
العلم هو السبيل األوحد لإلبداع، والذي من 
شأنه تغيير خارطة الدول لتحويلها إلى دول 

راقية ومزدهرة وخالقة.
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يختلــف األردنيون في مــا بينهم حول آرائهم 
فــي مــا إذا كان العــرب تمكنوا مــن دخول 
عصــر العلــم، فمنهم من أجــاب بنعم إال أن 
آخريــن يرون أن األمر ال يزال بعيداً، وإن كان 
البعض منهم وصل إلى أعلى المستويات علماً 
وعمــًال. ووصف البعض أن األردنيين والعرب 
يتخــذون الجانب الشــكلي للعلــم، منتقدين 
الــدول اللتزامهــا أيضاً بالشــكليات من دون 
وجــود خطط للنهوض بالبحــوث والعلم، مع 
غياب آليات تطور الذات وعدم وجود مشروع 
حكومــي ضخم لمواكبة عصــر العلم ما يبقي 
العــرب فــي حالة تلــق واســتهالك لمنتجات 
العلم من دون مشــاركة في الثــورة العلمية 

والتكنولوجية، التي تجتاح العالم.
ويشير وزير التربية والتعليم األسبق الدكتور 
كامل العجلوني بالقول إن جوائز نوبل لو كانت 
تمنح فــي ســنة 1000 ميالدية لنالهــا العرب 
والمســلمون فهم كونهم شعوباً ال ينقصهم أي 
شيء ليتقدموا ركب األمم، وفي وقتنا الحاضر، 
فــإن اإلهمــال المزمــن للعلــم والتكنولوجيا 
جعلنا فــي مرتبة متأخرة ومتخلفة عن ســائر 
الــدول. وانتقد النظــام التعليمي في المدارس 
أو الجامعات العربية وتحديداً بالمملكة ألنه ال 
يعلم الطالب طرق التفكير والتعبير الصحيحة 
وال يعطيهــم فرصة إطــالق طاقاتهم وتعاطينا 
مع العلم ال يزال هامشياً. والدولة ال تقدم شيئاً 
لالرتقاء بالعلم، واإلصالح ليس بزيادة المناهج 
وإنما بتغييرها تغييراً جذرياً. ولألسف الدولة ال 
تعمل شــيئاً لتشجيع العلم والعلماء، بل تفضل 

األجنبي وتعتبره خبيراً.

وطالــب رئيــس قســم العلــوم االجتماعيــة 
في جامعــة فيالدلفيا الدكتور توفيق شــومر 
بضــرورة الفصــل فــي مســتوى التعامل مع 
العلــم، هل نحن دخلنا عصره أم على أعتابه؟ 
فالجســم الرســمي العربي يركز كثيــراً على 
شكليات متخلفة، ال على جوهر العلم. ونحن 
ال نزال نعاني كثيراً، إذ إن المشاريع والبرامج 
المنفــذة تعتمــد فقــط على ضبــط األرقام 
وإخراجها بشــكل يشــير إلى تطــور أو تقدم 
علمي هنا وهناك إال أن المعضلة األساسية أننا 
مســتمرون في التعامل مع مخرجات التقنية 
الحديثة واستيراد التقانة وتعميمها محلياً، وما 
نحتاج إليه في الواقع هو أن نتمكن من إنتاج 
التقانــة محليــاً ومن ثم تصديرهــا لآلخرين. 
وأكــد الدكتــور شــومر أن هنــاك الكثير من 
الجزر المتفرقة الرفيعة من العلماء الجادين، 
الذيــن ينتجــون نتاجــاً علمياً مهمــاً ومتميزاً 

رغم استخدام القرآن الكريم في 
آياته كثيراً من مرادفات العلم 
والمعرفة، كما في قوله تعالى، 

«َوُقْل َربِّ ِزْدِني ِعْلماً»، إال أن أمتنا 
تراخت بل وتراجعت في ترجمة 

ذلك، فلم تحول علمها إلى تميزوال 
تميزها إلى إبداعات، تستشرف 
بها آفاق المستقبل، حتى تصبح 

أمة مؤثرة في اآلخرين، ال متأثرة 
بحضارات ونتاج غيرها.

المفكر والباحث عالء الدين 
األعرجي في كتابه «أزمة التطور 
الحضاري في الوطن العربي بين 
العقل الفاعل والعقل المنفعل» 

يرصد مكانة العلم والمعرفة لدى 
العرب ببراعة، قائًال: «كلَّما أَمعنُت 
ة، الحظُت،  النَظَر في أَمر هذه اُألمَّ
بكلِّ أََلٍم، أَنَّها تنحدُر نحو االنقراض 

التدريجيِّ منذ فترٍة طويلة وكلَّما 
َم الزمن، وال سيَّما إذا قارنَّا  تقدَّ

جموَدها المحِزن أَو تراُجَعها 
رة التي  المؤِسف بالحركة المتفجِّ

م نحو اَألمام  َيجري بها العاَلُم المتقدِّ
ي  بسرعٍة هائلة، اَألمر الذي يؤدِّ

إلى زيادة الفجوة الحضاريَّة بين 
الطرَفين، وبالتالي إلى ما ُيالَحُظ 

اليوَم بكلِّ وضوح، من التبعيَّة 
السياسيَّة واالقتصاديَّة والِعلميَّة 

والثقافيَّة التي َتزيُد من التخلُّف، 
وهكذا تعود هذه الدورُة القاتلة 

إلى تكرار نفسها».
قضية االبتكار واإلبداع وصلتها 

بالعلم والمعرفة باتت مسألة بالغة 
التعقيد في وطننا العربي، تطال 

المجتمعات ودور العلم من أدناها 
إلى أعالها ومنظومة التعليم فيها 

وطرق التعلم وإمداد األجيال 
بالمعرفة، وتحفيزها نحو التميز 

بشكل إبداعي الستشراف المستقبل 
مواكبة للعصر  باعتبار العلم 

والمعرفة سالح المنافسة العالمي 
الذي تمتلك فيه األمم مفاتيح 

المستقبل. وبالطبع فأمام حكوماتنا 
مسؤوليات جسام ألداء دورها 

بإيجابية لنصبح أمة مؤثرة ال متأثرة 
فقط، ومنتجة ال مستهلكة فحسب.



تبذل ســلطنة عمان جهودا كبيرة لتعزيز 
قيمــة االبتكار واالبداع ولذلك أسســت 
مجلســا للبحــث العلمــي عبــر برنامج 
متكامــل لدعم االبتكار الصناعي بإنشــاء 
مركز االبتكار بمنطقة الرســيل الصناعية 
عام 2010 قريباً من المؤسسات العاملة. 
ووضع برامج لتعزيــز تدريب المعلمين 
البرامــج  علــى  القائميــن  والمشــرفين 
المختلفة ورعاية  والمهاراتيــة  المعرفية 
الجانــب اإلبداعــي لديهم بتوفيــر بيئة 
متخصصة لمســاندة البنية األساسية من 
موارد بشــرية وماليــة وأجهزة إلحداث 
نقلة نوعية في قطاعات العلم وإلكساب 
الطلبة قــدرات بحثية وابتكارية تمكنهم 
على المدى المتوسط والبعيد من تقديم 
إســهامات واضحة المعالم. ويقول فالح 
الهنائي، بوصفه مراقباً للعملية التعليمية 
بالســلطنة، إن المــدارس المحلية أصبح 
لديهــا قدر من االهتمــام الملحوظ بقيم 
االبتــكار واالهتمــام بمواهــب الطالب 
العلمية وتشــجيعهم على االبتكار التقني 
والمشــاركة بحصة تعلم صناعة الربوت 
والتحكــم فيه عمليــاً، إال أن األمر الذي 
يقــف حجر عثرة أمــام البعض الحصول 
علــى بــراءة االختــراع، فإصدارها غال 
وال يتناســب مع ظروف الطالب المالية 
ولعدم وجود شــركات داعمــة له ليتاح 
لــه مواصلة إبداعه فــي االبتكار وأتمنى 
وجود شراكة بين مجلس البحث العلمي 
ووزارة التربيــة والتعليم بإنشــاء دائرة 

تعنــي بجانــب بــراءة االختــراع للجيل 
الجديد.

وتتناول شيخة األخزمي من دائرة شؤون 
االبتــكار في جامعــة الســلطان قابوس 
شكوى شباب السلطنة من نقص التمويل 
وتشــكل  اختراعاتهــم  لدعــم  المــادي 
دائرة شــؤون االبتكار حلقــة وصل بين 
الجامعــة والجهات األخرى المســتفيدة 
البحثية وتوفير  من اإلمكانات والخبرات 
الفنية  المعلومــات وتقديــم المشــورة 
التقنية  نقــل  الالزمة وإجــراءات ضمان 
وحقــوق الملكية الفكرية. وتتعدد أنواع 
الحمايــة للملكيــة الفكرية مــن براءات 
االختــراع وتتبع عادة لحماية االبتكارات 
كتقنيــة جديدة او تطوير لتقنية ســابقة. 
وهــي كذلك يمكــن أن تشــمل حقوق 
المؤلف للمصنفات األدبية والفنية كبرامج 
والتســجيالت  والمؤلفــات  الحاســوب 
الصوتيــة والمرئيــة والمنتجــات الفنية. 
الصناعيــة  التصاميــم  وتشــمل حمايــة 
وحمايــة األصنــاف النباتيــة الجديــدة. 
ومعاييــر تقييم بــراءات االختراع تتمثل 
في حداثتهــا، وأن يحتوي المبتكر إضافة 
جديدة غير معروفة، والتطبيق الصناعي 
بحيث يكون االبتكار قابال للتســويق وأن 
يجتذب مســتثمرين لتصنيعه وتســويقه 
ويحقق عائــدا ماديا للمختــرع ومنفعة 
للمجتمع. أمــا في المجاالت األخرى من 
الفكرية كحماية حقوق المؤلف  الملكية 
والحقوق المجاورة لحقوق المؤلف فهي 

تلقائية الحماية من تاريخ إنجاز المؤلف 
او المصنــف األدبــي أو الفنــي كالكتب 
والمؤلفات الموسيقية والصور واللوحات 

الفنية. 
وحول عملية تسجيل براءات االختراع 
فيجب التنويه بأنها عملية معقدة وطويلة 
المدى، وحتى منح براءة االختراع يحتاج 
إلى فترة طويلة وقــد تزيد على عامين، 
واذا منحــت البراءة ففترة الحماية تصل 
الى 20 سنة مشروطة بالتجديد السنوي. 

اهتمام فرنســا على غرار العديد من الدول 
األوروبيــة بالعلم والمعرفة فــي مناهجها 
التعليمية منــذ المرحلة االبتدائية وتضمين 
وجميــع  التربويــة  وســائطها  فــي  ذلــك 
النشاطات الثانوية المرافقة لذلك وتخصيص 
ميزانيــات مالية ضخمــة للبحث في جميع 
االختصاصات، يكشف تلك األهمية العظمى 
التــي توليها تلك المجتمعات الغربية للعلم 
والمعرفة بعدما كانا ســبيلها نحو تســريع 

حركة التنمية وبناء مجتمع واقتصاد قوي.
وربط  بالمعرفــة  المتزايــد  فاالهتمــام 
االقتصــاد بتطور العلم أصبح حاليا أهم من 
الحصول على الهبات الوقتية والمســاعدات 
الخارجية لتخطــي الفقر والحاجة، فالعالقة 
بيــن المعرفــة والتنمية اإلنســانية صارت 
متشــابكة اليوم وبلغت من األهمية الكثير. 
وتشــهد البشرية اآلن نمطاً اقتصادياً جديداً 
قائماً على المعرفة واالبتكار والتكنولوجيا، 
مختلفــاً عن االقتصاد التقليــدي الذي ظهر 
بعــد الثورة الصناعية، حيث تحولت لمورد 
أساســي لالقتصــاد، وأصبحت قــوة الدولة 

في علمها.

هــل يمكن للعرب االســتفادة من التجربة 
الغربيــة فــي العلم والمعرفة وســيرورتها 
نحو التقدم؟،ســؤال يجيــب  عليه الباحث 
واألســتاذ الجامعــي فــي مدرســة باريس 
للمناجــم ســفيان بــن دوينة، ويقــول ان 
تجربــة الــدول الغربية، تؤكد الــدور الذي 
يؤديه العلم في تقدم االقتصادات الناجحة 
والنامية معــا، وقد كان القتصــاد المعرفة 
دوره فــي دعم النمــو االقتصادي العالمي، 
فأعيد تشكيل بيئة األعمال بالتكنولوجيات 
الحديثة القائمة على المعلوماتية والمعرفة 
بدًال مــن اعتمادها علــى التكنولوجيا ذات 
والمعلومات  التقليدي.والمعرفــة  الطابــع 
والمهــارات المرتبطة بها، صــارت مصدًرا 
لإلنتاجيــة التنافســية، وبــات النمــو فــي 
األعمال والصناعة يعتمد بصورة كبيرة على 

التكنولوجيا الحديثة. 
والشــك أن حريــة الفكــر تشــجع على 

االختراع واالبتــكار خاصة لو اقترن اإلبداع 
مــع توفــر وســائل التكنولوجيــا وتطــور 
العلــم عندها ســيكون لدينا قــوة عظمى 
تضاهــي أقوى األســلحة ،والــدول العربية 
لديها القدرة على االســتفادة من التجارب 
الغربيــة الناجحة ،وذلك لن يكون إال بدعم 
العلــم ،ودعوة كل الطيــور المهاجرة ذات 
العقول الفذة للعودة إلى أوطانها، والعمل 
علــى نهضتها مع توفير كل الســبل العلمية 
والماليــة لتنفيذ مشــاريعهم والفصل بين 

السياسة والعلم حتى تنهض األوطان.
فالعلــم أصبح اليوم مصــدرا من مصادر 
ثروة الدولة ما يعني شفافية أكثر ،وسيطرة 
أوسع على الفساد واالنحراف، وهي مفارقة 
موجعــة ففــي حيــن أن مجتمــع المعرفة 
أكثــر ثــراًء ووفــرًة وأقل فســاداً سياســياً 
واقتصاديــاً، نجد النقيــض في مجتمع يخلو 
من العلــم والتكنولوجيا فنــراه موغًال في 

الفساد السياسي وتذبذب األداء االقتصادي، 
وتدهور الوضع االجتماعي.

لإلنتاجيــة  أساســيا  التعليــم  وبــات 
والتنافسية االقتصادية، والحكومات العربية 
مطالبــة بتوفير األيــدي العاملــة الماهرة 
والمبدعة أو رأس المال البشري القادرعلى 
إدمــاج التقنيــات الحديثــة فــي العمــل. 
وتنامــي الحاجة إلى دمج تقنية المعلومات 
واالتصــاالت فضال عن المهــارات اإلبداعية 

في المناهج التعليمية وبرامج التعلم. 

اإلعالمــي والكاتب مهدي بن راشــد يربط 
بين مســألة اقتصــاد المعرفة، واألســباب 
التــي يقــوم عليها وهي االبتــكار والبحث 
والتطوير ورأس المال البشري والسياسات، 
المتحــدة  الواليــات  بتجربــة  مستشــهدا 
األميركية واليابــان، والمال كثروة طبيعية 

،مثلما هــي الحال في أغلــب دول العالم 
العربــي، ليس ســببا أساســيا يقــوم عليه 
االقتصــاد وإن كان وجــوده يعتبرمحــركا 
جيدا فيه.ويتســاءل الكاتب كيف أصبحت 
الشركات المتخصصة في البرمجيات اليوم 
مثل آبل ومايكروســوفت، وحتى شــركات 
خدمات االتصال مثل غوغل وحتى فيسبوك 
اقتصادية، فهي كشركات لم  إمبراطوريات 
تكــن للثروة المالية فيهــا أي دور، بل كان 
أساسها البحث واالبتكار ،ورأسمالها العقل 
البشــري .ويــرى الكاتب مهدي بن راشــد 
بــأن المشــكلة في العالــم العربي، هو أن 
االقتصاد عند الدولة مبني على البحث على 
الثروة خارج اإلنســان، أي الثروة الطبيعية 

وبيعه لشراء القيمة المضافة.
ويقــول إلى يومنا هذا اليزال اإلنســان 
كمبتكــر ومبــدع ومن ثمة منتــج للقيمة 
المضافة خارج المعادلة االقتصادية، مازال 

قطــاع التعليــم عندنــا قطاعا غيــر منتج 
فــي تصورات األنظمة العربيــة، بدليل أن 
ميزانية البحــث العلمي عندنا من أضعف 
الميزانيــات في العالم، مازالــت الجامعة 
خــارج دائــرة االقتصــاد وإنتــاج الثروة. 
وحتى القســط القليل الــذي يصرف على 
البحث العلمي يســتفيد منــه الغير، كثير 
من النوابــغ العربية هاجــرت إلى أوروبا 
وأميركا وآســيا ألنها لم تلق االهتمام.وال 
تزال معظم بلداننا العربية تخطو خطواتها 
األولــى والبطيئــة، للدخول إلــى اقتصاد 
المعرفة وعالــم التكنولوجيا والمعلومات، 
واليزال التعليم والبحث العلمي ال يؤهالن 
للوصــول إلى مثل ذلــك االقتصاد. بجانب 
والتدريــب  التعليــم  ضعــف مؤسســات 
والبحــث العلمــي وتضخم القطــاع العام 
الحكومــي، وضعف القطاع الخاص وبطالة 

الشباب وهجرتهم.
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فــي الكثير من البلــدان العربية، إال أن جهود 
أولئــك العلمــاء المتميزيــن ال ينعكس عربياً 
علــى دولهم، وال يتم اســتغاللهم أو التعرف 
عليهم، بــل إن الواقع يخبرنا أنــه عندما يتم 
االســتعانة بمختصين من التخصصــات، التي 
يتميــز بها هــؤالء ال يتم االســتعانة بهم، بل 
بأقرانهم مــن دول غربية، رغم أنهم يعبرون 
فــي كثير مــن األحيان عن اســتغرابهم لعدم 
دعوة أبنــاء وطنهم ألخذ مشــورتهم، وعدم 
التعامل مع المختــص المتميز، الذي يدركون 
هم أنفســهم أنه متميز عليهــم كثيراً. وحول 
وجود قاعدة علميــة متينة يمكنها أن تؤهلنا 
ألن نكون مــن الدول الناهضة قال «من دون 
مؤسسية علمية لبناء قاعدة متينة، ومن دون 
دعم مادي حقيقــي للبحث العلمي، ال يمكن 

لنا أن نصل إلى ما نريد.

شــاب أردني ينافس بعلمــه دائرة األرصاد 
الجوية الرســمية برمتها، حتى بات المصدر 
األهم في المملكة شتاء، ففي فصل األمطار 
ليس هناك جهة تحدثهم عن الطقس ســوى 
الشاب محمد شاكر، فهو بعد جهود شخصية 
بات يملك موقعاً نقله إلى مصاف الشــهرة 
والعلم والمــال. وذلك بامتالكــه المعرفة، 
التــي جعلته يحقق لنفســه مكانــة علمية 
متميزة، فأســس موقعــاً إلكترونياً للطقس. 
وكان قد اعتمد في البداية على هوايته في 
التنبؤ الجوي، وما ناله من علم جعله مصدر 
معلومات عن أحــوال الطقس باتت تعتمد 
عليه العديد من المواقع اإللكترونية وبعض 

المحطات اإلذاعية، والصحف اليومية.



هكذا ودون ســابق انذار صاحت علي زبائنها 
الذيــن تحلقــوا حولها ورائحــة البخور تعبق 
بالمكان،«الكشة الكشة »، ظل الجميع يتلفت 
يمنة ويســرى عّلهم يفهمــون معني الصياح 
المفاجــئ النتصار ســت الشــاي، وهي بخفة 
متناهيــة تلملــم حاجياتها و«عدة» الشــاي، 
بعد ان لمحــت صويحباتها يلملمن من تحت 
زبائنهن «المقاعد»، عقب المداهمة المفاجئة  
لـ«دفار»المحليــة الــذي يرفع عمــال محلية 

الخرطوم  كل ما وقع في اياديهم من عدة .
المشــهد يجســد حقيقة ما تعانيه بائعات 
اصطلــح  الشــاي»كما  «ســتات  أو  الشــاي 
تســميتهن في شوارع الخرطوم وتحديدا عند 
كورنيش النيل ، وهو مشــهد متكرر وبشــكل 
يومي جراء الحمالت التي تنفذها الســلطات 
المحلية ،في اطار تنظيم األسواق بحسب قول 
المســؤولين، وال مجيب لتوســالت البائعات 
من قبل عمــال المحلية ،الذيــن يتفانون في 
عملهم ،وكأن ثارا بينهم وأولئك النسوة، وهن 
يرفعن عدة الشــاي ومقاعد الجالسين داخل 
عربــة الدفار الكبيــرة، كغيرها نهضت انتصار 
بائعة الشــاي من ظل عمارة بوسط الخرطوم  
إلدخــال عدتها المكونة مــن بضعة كفتيرات 
وكبابــي والبنابروهي مقاعــد صغيرة يجلس 
عليهــا الزبائــن الى مكان مجــاور وهي تردد 
«الله يجازيكم قطعتوا عيشتناوطيرتوا راحتنا 

وصعبتوا حالتنا». 

وتحكي عائشــة التي انتحت جانبا في شــارع 
البلدية بالخرطــوم  لـ«البيان» قصتها مع مهنة 
بيع الشــاي لتقول « انفصل عنــي زوجي منذ 
زمــن ليــس بالقصير ،وتــرك لــي طفلتين لم 
يتجــاوز عمر الكبرى خمس ســنوات فطرقت 
كل السبل حتى اســتطيع تربيتهما ،ولكن دون 

جدوى وأخيــرا قررت ان اعمل اي عمل حالل 
للصرف على بيتي وابنتي فاشتغلت بائعة شاي 
ورغم استنكار األهل للمهنة ،إال انني استطعت 
مــن خاللهــا أن أقــوم بواجباتي تجــاه تربية 
البنتيــن بــل وعلمتهما الى ان بلغتــا المرحلة 
الجامعية».لقــد عانيت كثيرا مــن المضايقات 
االجتماعية خالل عملي طيلة الســنوات الثالث 
عشــرة التي قضيتها في بيع الشــاي .وتغلبت 
عليهــا بفضــل اصــراري علــى تربيــة طفلتاي 
تربيــة نظيفة. وهنــاك معاناة عمــال المحلية 
،فهــم يأخذون عدة الشــغل وأقــوم كل مرة 
باستردادها منهم ،مقابل غرامة مالية تصل الى 
مئتي جنيه وتتساءل « لماذا ال يتركوننا نتفرغ 

لتربية اطفالنا بالحالل؟» .

وتعانــي زوبة هي األخرى  من «كشــات» 
المحلية وان كانت قليلة الشكوى فإن مالمحها 
تشــير الى ان الحاجة وليس ســواها ما جعلها 
تصطلــي بزمهريــر الجمر التي تضــع عليه « 
كفتيراتها» طيلة سحابة يومها، ورغم المعاناة 
إال انهــا ظلت  تبعث بابتســامتها الفاترة لكل 
زبائنهــا، عانــت زينب «ســت الشــاي» التي 
يناديهــا زبائنها وهم اغلبهم مــن الصحفيين 
بـ(زوبــة) كثيرا من مضايقــات عمال المحلية 
،اال ان مصيبتهــا كانت أعظــم عندما قطعت 
الشــجرة التــي تتخذ من ظلها محــال لمهنتها 
حيث انطبقت عليها حرارة الشمس مع حرارة 
الجمر ولم تجد ســوى الصبر تلوك مرارته في 

صبر وهي تردد «الله غالب » .

فيمــا تذبذبت تصريحات المســؤولين في 
وزارة الكهربــاء المصريــة حــول ثبات أو 
انقطاع التيــار الكهربائي في فصل الصيف، 
بــدأت محاوالت حكوميــة التخاذ خطوات 
لمحاربــة الظالم الذي ضــرب المحافظات 
الصيــف الماضي لفتــرات بلغت في بعض 
األحيان ثماني ســاعات يومياً، وكان االتجاه 
لترشيد استهالك الطاقة، واالستعانة بمصادر 
بديلــة لتخفيــف األحمــال عــن شــبكات 
الكهربــاء، واللجــوء إلى الطاقة الشمســية 
لتوفير قدر إضافي مــن الطاقة في المباني 
كثيفة االســتهالك وعلى رأسها المؤسسات 

الحكومية.
الفني اســتحدثت عدداً  التعليــم  وزارة 
من التخصصــات الجديدة لتواكب تطورات 
واحتياجــات الدولة في المرحلــة المقبلة، 
ومنهــا تخصص الطاقة الشمســية والرياح. 
وأكــد وزيــر التنمية المحلية عــادل لبيب، 
أن المحافظــات بدأت فــي اتخاذ خطوات 
جــادة نحــو اســتخدام الطاقة الشمســية، 
الشــوارع  وإلنــارة  الحكوميــة  بالمبانــي 
والمباني الســكنية، لســد عجــز الكهرباء. 
وركبــت وحــدات طاقة شمســية بدواوين 
الشــوارع  بعــض  وأنيــرت  المحافظــات، 
الرئيســية بالطاقة البديلة. وأنارت محافظة 

ســوهاج بالصعيد نحو ٢٠٠٠ قرية بالطاقة 
بمحافظات  التجربة  وســتعمم  الشمســية، 

مطروح وأسيوط واإلسكندرية.
وفي السياق نفسه يوضح الخبير الدولي 
في شــؤون البيئة دكتور مجــدي عالم، أن 
الطاقــة الشمســية حظيت محليــا باهتمام 
كبير، وتم اســتغالل مــا تتمتع به البالد من 

أفضل إشــعاع شمســي بالعالــم يصل إلى 
٢٤٠٠ كيلووات في الساعة، ويمكن إنتاجها 
مــن المتر مربع الواحد خالل عام. وبمجرد 
إقرار نظام الطاقة الشمسية، أصبح باإلمكان 

إنتاج الكهرباء في أي مكان به شمس.
وأكد أن إجراءات إقامة محطة شمســية 
على أســطح المنازل، إجراءات بســيطة ال 

تســتغرق أكثــر من أســبوعين، فالشــمس 
هي المصدر الوحيد في المســتقبل إلنتاج 
كهربــاء نظيفــة، وعلينا أن نبــدأ بخطوات 

جادة لمواكبة العالم.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة كارم سوالر، 

المهنــدس أحمد زهــران، إن مصر أدخلت 
مجــاالت جديــدة لالســتثمار فــي الطاقة، 
ويتمثــل مســتقبل الطاقــة الشمســية في 
وجود طلب مــن القطاع الخاص على هذه 
النوعيــة مــن الطاقة، والتعريفــة الجديدة 
للكهرباء خطوة جيدة، إال انها ليست كافية، 
والنمــو فــي مجــال الطاقة الشمســية لن 
يكــون من خالل الحكومــة فقط، بل يجب 
أن يكــون للقطاع الخــاص الدور األكبر في 
هذا الشــأن، باعتبار أنه القادر على تطوير 
المشــروعات وإنهاء األزمة برمتها. واختتم 
حديثه قائًال: مصر لديها مشكلة في االعتماد 
علــى الغاز الطبيعــي بنســبة ٤٢٪ لتغذية 
محطات الكهرباء، ما يؤثر ســلباً على باقي 
القطاعات المســتخدم فيها الغاز، لذا ال بد 
مــن االســتثمار في البدائــل األخرى وعلى 

رأسها الطاقة الشمسية.

يشــار إلــى أن الحكومــة المصرية اتخذت 
خطــوات عمليــة في إنشــاء مصنــع إنتاج 
لوحــات الطاقة الشمســية، بهدف توفير ما 
نســبته ٣٠ إلى ٤٠٪ من استخدامات الطاقة 
الكهربائيــة في اإلضاءة واالســتعاضة عنها 
بالطاقــة الشمســية، ما يســهم في خفض 
الدعــم الموجــه للطاقة بنســبة ال تقل عن 

.٪١٥
وقد استجابت مؤسسات عدة للمبادرة، 
وكان على رأســها البنك األهلي المصري، 
والــذي وضع خطة إلمــداد بعض فروعه 
بالطاقة الشمســية وذلك بحسب مواقعها 
وظروفها اإلنشــائية، وقد بــدأ البنك في 
تنفيذ الخطة بشــكل عاجــل على فروعه 
بالقاهرة واألقصر. وقــال البنك، في بيان 
رســمي لــه، إنه انتهــى في شــهر أبريل 
الماضــي مــن إنشــاء وتشــغيل المحطة 
األولــى بتكلفة ٢٣٠ ألــف جنيه مصري، 
وبقدرة قصــوى تصل إلــى ٢٨ كيلووات 
والتي تم تركيبها على مســاحة ٢٢٥ متراً 
مربعــاً في أحــد فروعه، وقد ســاهمت 
المحطة في خفض استهالك الفرع وتوفير 
مــا يزيد علــى ٥٠ ميجاوات/ ســاعة من 

استهالك الفرع سنوياً.

24
علق المنســق العام لحملــة حماية حقوق 
الطلبة «ذبحتونا» على اســتطالع رأي حول 
شــعبية رئيس الــوزراء األردنــي: «النتائج 
تؤكد وجــود ارتفــاع في شــعبية عبدالله 
النســور، مــش معقول  حتى في الشــعبية 
سيادته «بيرفع»، علق أحدهم: «مش كفاية 
ارتفاع غالء المعيشة ونسبة البطالة»، وقال 
الدراســات اإلستراتيجية  آخر: «أكيد مركز 
التابــع للجامعة األردنية  بيعمل دراســاته 
بعــد منتصف الليل بعد ما ينــام الفقراء»، 
وذكــرت مواطنة: «ليش الدراســة ما تكون 
حــول ارتفــاع األســعار اللــي صــارت نار 
وسيادته مرتاح ».  عمان - البيان

لم تمّر ســاعات قليلة على طــرح المغنية 
اللبنانيــة إليســا لـ«موطني»، عبــر تطبيق 
أنغامــي، حتى انشــغلت مواقــع التواصل 
بتعليقــات ســلبّية، وســخرية فقــد حّولته 
مــن عمل وطني، يشــعل الحماســة ألغنية 
رومانســيةوأكثر ما أزعج المغّردين ســوء 
لفظهــا لكلمــة «موطنــي» وتحويلهــا إلى 
«موتني». وكانت إليسا أهدت األغنية لكل 
إنسان وهي من كلمات الشاعر الفلسطيني 
ابراهيم طوقان، وتلحين الموسيقار اللبناني 
محمد فليفــل ، معّبــرة باإلنجليزية: «لكل 
إنســان وهــو بعيــد عــن وطنــه أن يحلم 
بيروت-البيان بالعودة إليه».  

دافع القيادي الســلفي نادر بكار، عن مفتي 
الديــار المصريــة: «التطاول علــى المفتي 
ال يضــره فــي شــيء بقدر مــا يظهر حجم 
االنحــراف األخالقي لمهاجميــه، هل هذه 
أخــالق من تربى في أحضان اإلســالم؟ الله 
يبغــض الفحش فــي القول والعمــل». رّد 
ناشط: «هم تربوا على أيد ال تعرف األخالق 
وال العلــم، فماذا ننتظر منهم؟»، وتســاءل 
آخر: «متى تحظــى رموزنا ببعض االحترام 
الذي تســتحقه؟»، وأوضحت مواطنة: «إن 
جــاء العيــب من أهــل العيب مــا يبقاش 
عيب».    القاهرة - البيان

تعاني الســاحة األردنية من 
معظم  تجاه  األفــق  انغالق 
ملفاتهــا الداخلية لحســاب 
الملفات الخارجية الساخنة. 
هنــاك حديث  يعــد  ولــم 
عــن أي تحديــات تواجــه 
المملكــة ســواء في شــقها 
السياســي،  أو  االقتصــادي 
األخرى.  القضايا  ناهيك عن 
وتراجــع كل ذلك لحســاب 
الملفــات الداخليــة، وعلى 
رأســها مشــاركة البالد في 
على  الدولية  األولى  حربين 
اإلرهــاب، والثانيــة عاصفة 
انتهاء  التي أعلن عن  الحزم 
لتبدأ  أخيرا  األولى  مرحلتها 

مرحلة إعادة األمل.
البضائــع  كل  واليــوم 
في  واالقتصادية  السياســية 
المملكــة كاســدة، وال تكاد 
تجد أحداً يتحدث عنها، وإن 
تحــدث فتنقصه الجدية في 

المساومة حولها.
إنــه كســاد تفرضــه الدماء 
غربــاً،  واالرتبــاك  شــماال، 
والفوضى شــرقاً، والغموض 
جنوباً. ويكاد الوطن في هذا 
التوقيت ال يجد جهة تمنحه 
وجههــا مبتســمة. واألخطر 
القــادم  أن  فــي  يتمثــل 
أخطر. وأمام كل ذلك تبدو 
مطالبــات االصــالح حالمة، 
ولــو كان اســتحقاقاً تريده 
الدولة ألجلته مرغمة، حتى 
انقضــاء العاصفة التي نأمل 
أن تنقضــي قبــل أن تقضي 
علــى األخضــر واليابس منا 

وفينا.

خــالل فصل الصيف في غزة ينتشــر الباعة 
الجائلون وأصحاب «رتــس الغالبة» الرزق 
المهدد بالضياع، ويأمل أصحاب البســطات 
المتنقلــة علــى طــول ســاحل المدينة في 
العمــل واســتغالل توجــه المواطنيــن الى 
شــاطئ البحر، وعلى رصيف شارع الرشيد 
بشــاطئ البحر، تقف عربة «رتس الغالبة»، 
بألوانهــا الزاهيــة كقــوس قزح «التســمية 
مســتعارة من اســم فندق رتــس أوريتز»، 
تزينها أكواز الــذرة ونبات النعناع األخضر 
للشاي، وصاحبها المواطن محمد أبو عاصي، 
ينادي بصوتــه على زبائنه علهم يشــترون 
ليطعــم أهل بيته من تعــب يومه، لم يؤِذ 
أحــداً من المارة، يبيع ما يحبه الناس، لقلة 
توافر فــرص العمــل وضيق الحــال، بينما 
الرقابــة والتفتيــش ببلدية غزة  مســؤولو 

يدمرون العربات بحجة عدم قانونيتها.

أبو عاصي شاب عمره 27 عاماً، يعمل إلعالة 
أســرته، بعد ان ســدت أبــواب الرزق في 

وجهه فهو أب لطفلين، بجانب سبعة أفراد 
من أهله، يقول «اســميت عربانتي، روتس 
المصطافين  الزبائن مــن  الغالبــة لجــذب 
لبضاعتــي، تيّمنــا بفنــدق رتــس الفاخــر، 
والفارق أن الذي أديره يشمل جميع فئات 
المجتمع، والفندق ألثرياء المجتمع». أكيد 
مسؤولي التفيش في البلدية اعتبروا وجهي 
الكالــح، إســاءة لوجــه المينــاء الحضاري، 
فألقوا بعربتي ومحتوياتها، بحجة المحافظة 
على نظافة المكان، وواجهت صعوبات من 
أجــل هذه العربــة التي طاردتنــي البلدية 
بســببها، ومنعتني البيع لتوفير لقمة عيش 
أبنائــي. فقــد كلفتنــي نحو مائتــي دوالر، 
يقولــون إنها غير قانونيــة، وطلبت معرفة 
الطرق القانونية، فرفضوا وكســروا العربة، 

واحتجزوني فدفعت غرامة 20 دوالراً».
مسؤول بالبلدية نفى تكسير البسطة بل 
إزالة اليافطة التي علقت وجذوع األشــجار 
التي أحيــط بها المــكان، وإننــا حريصون 
علــى اكتســاب الناس لرزقها وعــدم منعها 
الباعة الجائلين طالما التزموا بنظافة المكان 
وعدم التوســع على حساب المصطافين من 

مواطني المدينة.



إنه موســم فاكهة الربيــع وهديته للصيف. 
موســم ثمــرة اإلكيدنيــا أو «األكــي دنيا» 
شــبيهة الذهب األصفر، الذي وإن أشــرف 
علــى نهايته في لبنان، في المناطق القريبة 
من الســاحل أو المشرفة عليه، خاصة على 
أكتاف مدينة صيدا، شــماًال وشرقاً وجنوباً، 
حيث تــكاد ال تخلو حديقة منزل قديم من 
منازلها من وجود الشــجرة، إال أن الحديث 
عنــه  وما يرافقه من خبريــات يبقى قائماً 
في الموســم وخارجه، خصوصــاً أنه يحتّل 
في ذاكرة الجنوبّيين مســاحة ال يطمســها 
مرور األيام، مرفقًة ببعــض الصور التراثية 
التــي لطالما أضفــت على الموســم طابع 

الخير والبركة. 
وخبريــات قطــاف هــذه الثمــرة تبدأ 
بالعــادات التــي ترافق موســمها، بدءاً من 
اجتماع كل أفراد األســرة إستعداداً لقطاف 
المحصــول، والذي يبدأ من منتصف شــهر 
مارس ويمتّد حتى األســبوع األول من شهر 
مايــو، إذا أســعفه المناخ الربيعــي الدافئ 
ولــم يصبه ثلج كانوني أو حّر خماســيني.. 
ومــن الخبريات أيضاً، أن «األكي دنيا» جزء 
من تــراث أهالي الســاحل، وشــجرته من 
حواضر كل بيت. أما موسم قطافه، فيعتمد 
علــى «العونة» بين أفراد العائلة والجيران: 
يقطفون المحصــول، ثم ينقلونه الى مراكز 

التوضيب في ســالل القّش  ثم في صناديق 
البالستيك.

يوصــف البعــض أهــل صيــدا بـ«وطاويط 
اإلكيدنيــا»، حيــث يحفــظ الكثيــر منهــم 

موســوعة األكو دنيا، بحسب اللفظ المحلي 
لهــم: «جــاءت من الصيــن إلــى المنطقة 
الســنين، لتزرع  العربيــة، قبــل عشــرات 
كأشــجار زينــة، كونها تنتمي الى األشــجار 
الدائمــة الخضرة، ولشــكل أوراقها الكبيرة 
العريضــة الخضراء، ولســهولة زراعتها من 
بذرة واحدة، وتعطي شــجرة كبيرة بعد 5 
ســنوات،وزرعت بمناطق الساحل السوري 
واللبناني، ليكتشــف الناس أنها تحمل ثماراً 
لذيذة، فقّرروا زراعتها بشــكل أوسع، وتقّر 
المراجــع التاريخية أن أهل صيدا كانوا أول 

من نشر زراعتها في منطقتهم.
وال يمكن التمييز بين أنواع المزروعات 
فــي لبنان، بســبب غياب األســس العلمية 
التي من شــأنها أن تحــّدد الفروقات بينها، 
فغالباً ما ُتزرع نوعيات عّدة في كرم واحد، 
ومــن األنواع األكثر شــهرة، بشــأن »األكي 
دنيا«، بحسب التســميات المحلّية: األحمر 
الممتاز »الوطني«، وهو افضلها، التركي ذو 
الحّبة الكبيرة، األســباني والرازياني األبيض 

الحلــو. ويتفّنــن الصيداويــون فــي تعداد 
أسمائها الكثيرة: »األكي دنيا« وتعني الدنيا 
الجديدة باللغة التركية بسبب مذاقها اللذيذ 
وفوائدهــا الغذائية العديدة، بشــملة (في 
العالم العربي)، أســكي، لمزاح، ناســبولي، 
بوصاع، عرنوط، المشــمش الهندي، الخوخ 
والبرتقــال  اليابانــي،  المــدالر  المالطــي، 
القصبــي. وذلك، وفقــاً لمذاقها، فمنهم من 
يفّضلها خضراء قاســية، ومنهم من يشتهيها 
»ملوحة« في أول نضجها، ومنهم من ينتظر 

آخر الموسم ليتناولها »معجمزة«.
ومهمــا تعــّددت األســماء، فــإن ثمــار 
اإلكي دنيا تضّم ســكريات بنسبة تصل إلى 
%10، قليًال من حمض الماليك والســترات 
واألوكســاليك، فيتامين »ث« بنسبة قليلة، 
كما تحــوي بروتينات بنســبة حوالي 35% 
وأليافاً بنســبة %37..  لذلــك، تتميز الثمار 
بطعم لذيذ وبفوائد غذائية وصحّية عديدة، 
وضررها قليــل بالمقارنة مع أنواع الفاكهة 

األخرى بالنسبة لمرضى السكري.. 

يدور همس خفي مصحوبا بجدل علني 
في مصــر حاليا حول أنباء تشــير إلى 
وجــود عالقة وطيدة تجمع بين جمال 
نجل الرئيس المصري المخلوع  حسني 
مبــارك، وعدد من الكيانات واألحزاب 
السياســية، وأشــار البعــض إلى دعم 
يقدمه جمال ألحزاب ناشــئة، لتشكل 
له ظهيراً حال رغبته في التسلل مجدداً 

إلى المشهد العام. 
وتــدور تلك األنباء في الوقت الذي 
يواصــل فيه جمــال حياته الطبيعية 
بصورة عادية، بعد إطالق ســراحه، 
وزار منطقة األهرام، وشارك في أحد األفراح، وشارك في عزاء والدة البرلماني 
الســابق مصطفــى بكــري، وكل ذلك الظهــور صاحبه جدل كثيــف في الحياة 
السياسية.   القاهرة - البيان

يعيــش أهالي جازان في الســعودية فرحة 
حصاد المانجو حيث يرى الكثيرون ثمارها 
الطيبة في أغلب شــوارع المدينة وطرقاتها 
فضال عن اســواقها الزاخــرة بخيرات ارضها 
الخصبة ، والتي تحتضن مليون شجرة مانجو 
تنتــج قرابة 60 ألــف طن. ودشــن األمير 
محمد بن ناصر بــن عبدالعزيز أمير جازان 
فعاليات مهرجــان المانجو التي تعرف بـ « 
ملــك الفاكهة » حيث يعد أحد المهرجانات 
الســياحية التــي تشــرف عليهــا المنطقة 

بالتنسيق مع الهيئة العليا للسياحة .
وفاكهــة المانجو ومهرجانهــا البهيج ، لها 
قصــة مثيرة توثق نجــاح ،ويرجع الى تاريخ 
قريب عــام  1982،عندما قام مركز االبحاث 
الزراعية بالمنطقة بإدخال اصناف ذات جودة 
عالية من المانجو من دول اشتهرت بإنتاجها 
واجــراء دراســات وتجارب عليهــا وزراعتها 
فأثبتت نجاحها، وبدأت عمليات التوسع في 
زراعتها، حتى بلغ عدد االصناف التي تنتجها 
مزارع المانجــو 52 صنفا من أجود االنواع . 
وأشهرها التومي، والجل، والجلين، والزبدة، 
والكنت، والبلمر، والسنسيشــن وأبو سنارة 
والكيت والباكستاني والهندي الخاص والفاو 
الــزل والفندايكي والســوداني. وتصل ثمرة 
ملــك الفاكهة لمختلف منافذ البيع بأســواق 
المملكــة، وتتفاوت االســعار حســب النوع 
والحجم . وتعتبر شركة جازان الزراعية اهم 
قنوات تصريف منتجات المانجو الى اســواق 
التصديــر وتعتبــر القنــاة األولــى للتصدير 

أسواق اليابان والمملكة المتحدة.

يقول وكيل اإلمارة المشرف على المهرجان 
الدكتــور عبدالله  العليــا  اللجنــة  ،ورئيــس 

السويد، ان مهرجان المانجو بات يمثل عالمة 
فارقة في حياة أهالي المنطقة وضيوفها من 
الســياح والزوار ،وترســم قصة عشق أبدية 
فــي حياة اإلمــارة الباســمة وذات الجاذبية 
الخاصة ، ويستمر الحدث بفعالياته المتنوعة 
أســبوعا كامال ، ويعد فرصة لتسويق المانجو 
والتعريــف بما تمتلكه المنطقة من إمكانات 

زراعيــة كبيرة ، مع وجود فرص اســتثمارية 
بالمجــال الزراعــي .وبجانــب ثمارالمانجــو 
فهناك الموز الذي توجد منه 800 ألف شجرة 
يصــل انتاجهــا 25 ألف طــن ،والتين وعدد 
اشجاره 250 ألفا يقدر انتاجها بخمسة آالف 
طن ،و30 ألف شــجرة بباي تنتج 2000 طن 

،و20 ألف شجرة جوافة انتاجها 1000 طن.

كانــت منطقة جازان تعرف تاريخيا باســم 
المخالف السليماني، نسبة إلى أحد أمرائها 
وهو ســليمان بن طرف الحكمي، وربطتها 
عالقــات تجارية مع القــارة األفريقية منذ 
أكثر من 3000 ســنة تســابق الزمن بقيادة 
اميرهــا الطمــوح الهمام محمــد بن ناصر 

لتحتل موقعا في خارطة المدن الســياحية 
كونها تضــم العديد من القــالع والحصون 
التاريخيــة وآثارا تعود الــى مرحلة ما قبل 
التاريــخ يعمــل عليهــا حاليــا بعثــة اثرية 

انجليزية من جامعة يورك .
وتعــد جــازان « لؤلؤة الجنــوب » وهي 
مدينــة البحــر والجــزر والســهل والجبل ، 

مشهورة بأسواقها الشعبية المسكونة برائحة 
التاريخ الممزوجة برائحــة القهوة الجازانية 
الشــهيرة ، حيــث تنتــج مرتفعــات جازات 
افضــل انواع القهــوة التي خصــص لها أهل 
المدينة مهرجانا خاصا يوم حصادها يســمى  
مهرجان البــن .ويراهن مثقفو المنطقة على 
انها ستحتل يوما موقعها المميز على خارطة 
الســياحة العالميــة ، ألنها تحتضــن جزيرة 
فرســان المذهلــة بكل المقاييــس حيث إن 
أجواءهــا المعتدلة والمتنوعة تخلب األلباب 
وتبهــر األعين، ويمكــن زيارتهــا على مدار 
اعتــدال مناخهــا ودرجات  العــام، بســبب 
الحرارة فيها صيفاً وشتاًء، نتيجة إحاطة المياه 
بها من جميع الجهات، وللتباين الحراري بين 
اليابســة والميــاه مــن جهة أخــرى .وتعتبر 
جزر فرســان من أجمــل المناطــق البحرية 
بالمملكــة ،حيــث تزخــر بالحيــاة الطبيعية 
والفطريــة البريــة والبحريــة، والتي يمكن 
التعــرف عليها في محميتهــا أو بالغوص في 
أعماقها الكتشاف جمال مرجانها ومخلوقاتها 

المتنوعة والبديعة.  
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أرجع رئيس كتلة الجبهة الشعبية البرلمانية 
التونســية أحمد الصديق: «إشــكال اليسار 
ببالدنا ينحصر بالتقنيات والشكل والتنظيم، 
وغياب صيغ التقّدم إلى األمام، والمطلوب 
الترفــع عــن النزاعــات الضيقــة وقــراءة 
الواقع بجدية أكبــر والتقرب من الطبقات 
الشــعبية». وأكــد أحدهم: «يجــب إتقان 
أدوات مسك السلطة والتحكم بالشأن العام 
بعقالنيــة، كإتقان لعبــة المعارضة». وقال 
ناشط: «اليسار ال يجيد سوى االحتجاجات». 
وأوضح ناشط: «سيبقى اليسار األكثر تعبيراً 
عن هموم الشــعب ووصوله للسلطة عربياً 
من رابع المستحيالت».      تونس - البيان

حــّذر المعارض الجزائري ســفيان جياللي 
فــي تغريــدة: «اســتمرار تــآكل نصــف 
المداخيل في بالدنا، بسبب تذبذب أسعار 
النفط، ســيؤثر على التوازنات المالية بعد 
اســتنزاف احتياطات 16 شــهرا مضت، ما 
يشــير إلى كارثة اقتصادية ســتقع قريبا». 
عّلــق أحدهم: «الدولة القويــة ال يحققها 
عائد البترول كبر حجمه أوصغر». وأهابت 
ناشــطة: «المعارضــون مطالبــون بإيجاد 
بدائل بدال من إغراقنا بالسوداوية». وقال 
آخــر: «التجارب عّلمتنــا أّن المواطنين ال 
يتأثــرون ســلبا أو إيجابا بامتــالء أو خواء 
خزائن الدولة».   الجزائر - البيان

غرد الناشــط السياســي اليمني علي ناجي 
ســعيد: «البطولة والقيــادة لمن يريدهما، 
فالميدان بــات مفتوحا على مصراعيه لكل 
باحــث عنهما، فقط عليه إثبات ذلك بنزول 
الميدان، وساحات المعارك تشيرعلى مدار 
الســاعة لمجريــات األحــداث، والقائــد ال 
تصنعــه البطوالت الوهمية». علق أحدهم: 
«بالطبع ذلك مخالف لقيمة االنســان ويعد 
نوعــا من الكــذب والخداع». وقــال آخر: 
«نعــم نريــد قائدا يقــول اتبعونــي أنا في 
مقدمتكــم». وذكــرت ناشــطة: «الوقــت 
فالميدان  الحقيقــي،  القائد  لنرى  مناســب 
يظهر معادن الرجال».         عدن - البيان

الجزائــر،  فــي  األخيــر  األســبوع  شــهد 
همســا كثيفــا وضجيجا متواليــا اثر إطالق 
الزعيمــة اليســارية لويزة حنــون هجوما 
انتقاديــا طــال وزيري الصحــة عبد المالك 
بوضيــاف، والثقافة ناديــة لعبيدي وكالت 
ضّدهمــا اتهامات بـ«الفســاد»، ولم تترّدد 
عــن مهاجمــة جهات أخــرى، بالتزامن مع 
محاكمــات الطريق الســيار. وفــي الوقت 
الذي شــّددت فيه حنون على امتالكها أدلة 
ووثائق تؤكد صدق طرحها، أبدت استعدادا 
للتخلي عــن الحصانة، في حــال مالحقتها 

قضائيا، بينما أكد الناشــط موســى تواتي أّن المســألة تلّخص صداما بين المتنفذين، 
ووصفه باالســتعراض المبرمج لصرف األنظار. واعتبره رئيس حركة النهضة  محمد 
دويبي استغالال سياسيا لفساد مستشر.   الجزائر – البيان
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إن ديننا اإلســالمي هــو دين التســامح والمحبة والســالم. وهو 
عقيدة قوية تضم جميع الفضائل االجتماعية والمحاسن اإلنسانية، 
والســالم مبدأ من المبادئ التي عمق اإلسالم جذورها في نفوس 
المســلمين، وأصبحت جــزءاً من كيانهم، وهو غاية اإلســالم في 

األرض. 
اإلسالم والسالم يجتمعان في توفير السكينة والطمأنينة وال غرابة 
في أن كلمة االســالم تجمع نفس حروف الســلم والسالم، وذلك 
يعكس تناســب المبدأ والمنهج والحكم والموضوع وقد جعل الله 
الســالم تحية المســلم، بحيث ال ينبغي أن يتكلم اإلنسان المسلم 
مع آخر قبل أن يبدأ بكلمة السالم، حيث قال رسولنا الكريم صلى 
الله عليه وســلم «السالم قبل الكالم» وسبب ذلك أن السالم أمان 

وال كالم إال بعد األمان وهو اسم من أسماء الله الحسنى.
ومما ال شــك فيه أن الرســول صلى الله عليه وســلم جاء ســالماً 
ورحمًة للبشرية وإلنقاذها وإخراجها من الظلمات الى النور حتى 
يصــل الناس جميعــاً إلى أعلى مراتب األخالق اإلنســانية في كل 

تعامالتهم في الحياة.
ومــن المعــروف أن العالم 
بأســره وخاصة العرب قد 
في  كثيــرة  شــهد حروبا 
زمن نشأة الرسول وقبل 
بعثتــه، فكانــت القبائل 
العربية تتقاتل فيما بينها 
أو مــع القبائــل األخرى 
أو بدون سبب،  بســبب 
وقد جاء االسالم الحنيف 
النــاس من هذه  ليخرج 
الحياة الســيئة والصعبة 
وينقلهم الى حيث األمن 
وكان  والسكينة،  واالمان 
الرســول صلى الله عليه 
إبعاد  وسلم حريصا على 
الناس تماما عن الحروب 
وعن كل مــا يؤدي إليها، 
وكان صلــى اللــه عليــه 
وســلم ايضاً يبحث دائما 
الســلمية  الطــرق  عــن 
والهادئــة للتعامــل مــع 

المخالفين له.
إقرار الســالم ال يعني انتفاء الحرب 
تمامــاً، بــل إن الحرب وضعت في الشــريعة 
إلقرار الســالم وحمايته مــن المعتدين عليه، 
وقــد أمر اللــه ســبحانه وتعالى المســلمين 
المؤمنيــن بــأن يقاتلوا في ســبيله، والله هو 
الســالم، وأمرهــم بــأن يقاتلــوا المعتديــن 

وينصروا المعتدى عليهم اآلمنين المسالمين. 
إن الســالم بمفهومه الســلمي هو أمنية ورغبة أكيدة يتمناها كل 
إنســان يعيش على هذه االرض، فالســالم يشمل أمور المسلمين 
في جميع مناحي الحياة ويشــمل األفراد والمجتمعات والشعوب 
والقبائل، فإن وجد الســالم انتفت الحروب والضغائن بين الناس، 
وعمت الراحة والطمأنينة والحريّة والمحبة والمودة بين الشعوب.

وفي القرآن الكريم والســنة النبوية الشريفة عدة قواعد وأحكام 
ينبني عليها مفهوم الســالم، مما يشــكل للمســلمين قانوناً دولياً 
يســيرون عليه، وهذه القوانين والشــروط الواجب توفرها حتى 
يتحقق الســالم تظهر في المســاواة بين الشعوب بعضها البعض، 
ر أنَّ النــاَس، بغض النظر عن اختــالف معتقداتهم  فاإلســالم يُقــرِّ
وألوانهــم وألســنتهم ينتمــون إلى أصــٍل واحٍد، فهــم إخوة في 
اإلنســانية، ومنه قول النبيِّ صلى الله عليه وســلم: «كُلُّكم آلدَم، 

وآدم من تراٍب، ال فضَل لعربيٍّ على أَْعَجِميٍّ إال بالتقوى».
كما أن الوفاء بالعهود، ومنع العدوان، وإيثار الســلم على الحرب 
اال للضــرورة وإقامة العدل واالنصــاف، ودفع الظلم، من القواعد 
األساســية لتحقيق السالم  بين الشعوب والمجتمعات، فال يعتدي 
أحٌد على حق أحٍد، وال يظلم أحٌد أحًدا، فاإلســالم يســعى دائما 
الى اســتقرار األمة االســالمية، كما يســتعى الى استقرار عالقات 

المسلمين باألمم االخرى.
إن أثــر اإلســالم فــي تحقيق الســالم العالمي يتجلــى في تعزيز 
التعايش السلمي وإشاعة التراحم بين الناس ونبذ العنف والتطرف 
بكل صوره ومظاهره، وكذلك في نشــر ثقافة الحوار الهادف بين 
أتباع األديان والثقافات لمواجهة المشــكالت وتحقيق السالم بين 
مكونات المجتمعات اإلنســانية وتعزيز جهود المؤسسات الدينية 

والثقافية في ذلك.
إن للســالم العالمي شأناً عظيماً في االسالم، فما كان أمراً شخصياً 
وال هدفــاً قومياً او وطنياً بل كان عالميا وشــموليا، فالســالم هو 
األصل الذي يجب أن يســود العالقات بين الناس جميعاً، فالمولى 
عــز وجل عندما خلق البشــر لــم يخلقهم ليتعــادوا أو يتناحروا 
ويســتعبد بعضهم بعضاً، وإنما خلقهــم ليتعارفوا ويتآلفوا ويعين 
بعضهم بعضا، فاإلســالم يدعو الى اســتقرار المسلمين واستقرار 
غيرهم ممن يعيشــون على هذه االرض، ويكشــف لنا التاريخ أن 

جميع الحضارات كانت تواقة من أجل تحقيق السالم العالمي.
الســالم ضرورة حضارية طرحها اإلســالم منذ قــرون عديدة من 
الزمــن باعتباره ضرورة لــكل مناحي الحياة البشــرية ابتداء من 

الفرد وانتهاًء بالعالم أجمع فبه يتأسس ويتطور المجتمع.
وقد حان الوقت لنقف على عتبات المجتمع الدولي ونقود أجيالنا 
إلــى لغة الحــوار ونصرخ بصوت عال ال للحــروب ال لإلرهاب ال 

للقتل ال للدمار وال للعنف.

هناك الكثير من القضايا الكبرى تســمى بالقضايا «المسكوت» عنها، 
ومن يتابع الجدل المحتدم على ساحة النقاش العام اآلن حول قضايا 
مثــل تجديد الخطاب الديني ومراجعة بعض كتب التراث ومســألة 
حجــاب المرأة وغيرهــا، البد وأن يلحظ أن هنــاك أزمة ما تعتري 
حياتنــا الثقافية. هــذه األزمة ال تتعلق بمدى صحــة أو خطأ اآلراء 
المطروحة أو االتفاق والخــالف حولها، ولكن بردود الفعل العنيفة 
والرافضــة حيالها، والتي تصل إلى حد «التجريــم» أو «التكفير» أو 
تقديم البالغات ضد أصحابها أو بعبارة أدق، ضد كل فكرة أو وجهة 

نظر تغاير التيار العام السائد أو تصطدم به.
في األزمنة الماضية كان العالم اإلسالمي يُفاخر بأنه رمز «الوسطية»، 
أي االعتــدال بمــا يمتلكــه مــن مرونة تالئــم بين ثوابت الشــرع 
ومتغيــرات العصر في إطــار ما يعرف بـ«المقاصــد الكلية» لتأويل 
النصــوص وتفســيرها، وكانت مصر في مقدمة الــدول المعبرة عن 
هذه الوســطية ليس فقط على الصعيد الديني وإنما على المســتوى 
الثقافــي العــام والمجتمــع ككل أي تحولت الوســطية إلــى ثقافة 
مدنية للجميع، وبفضلها صــارت مصر بلد التعددية والتنوع والثراء 
الثقافي، واحتضنت مختلفي األديان (مســلمين ومســيحيين ويهود) 
والجنســيات (يونانيين وأرمن وإيطاليين وفرنسيين وجاليات أخرى 
كثيــرة). قدمــت مصر أيضاً إلى المنطقة والعالم ألمع األســماء في 
األدب والفن والسينما والمسرح والشعر ناهيك عن األسماء الالمعة 
األخرى على مســتوى مؤسســة األزهــر. إنها الحقبــة الحاضرة في 
أذهاننــا إلى اليوم، والتي اســتمرت لعقــود، ولكن ماذا حدث لهذه 

«الوسطية» حتى أصبح الواقع الثقافي مأزوماً في الوقت الراهن؟
لقــد بدأت تتراجع منذ منتصف الســبعينيات لتحل مكانها تدريجياً 
ثقافات أخرى. في هذا الســياق انتشــرت أفكار الوهابية والسلفية 
وفكــر جماعــة اإلخوان المســلمين لتختــرق العديد مــن الهيئات 
وتنفــذ إلــى المجتمع لتغيــر ثقافتــه ومالمحه. إن هــذه التيارات 
بحكــم التعريــف تعادي التحديــث والتنوير واإلبــداع وتعتبر قيم 
الحريــة والمواطنــة والليبرالية والحقوق المدنيــة التي هي جوهر 
الديمقراطيــة التعددية قيماً دخيلة علــى الثقافة «األصيلة» التي ال 
تعــدو كونهــا ثقافتها هي ذاتهــا، فكانت «أصوليتهــا» الجامدة هي 
الباب الذي تســللت منه «الفتاوى» المتطرفة والغريبة على الثقافة 
المصرية بوســطيتها المعروفة، وحلت أفــكار التطرف التي توظفها 
جماعات العنف فــي تبرير أعمالها اإلرهابية، بدءاً من تلك المحلية 
الصغيرة وصوالً إلى تنظيمات القاعدة وداعش وأنصار بيت المقدس 
وبوكو حرام وغيرها، محل كل المدارس الفقهية والفكرية اإلسالمية 
المســتنيرة. األكثر من ذلك أو المفارقة هنا أن الذي استفاد سياسياً 
من هــذا المناخ المغلق كانت جماعة اإلخــوان التي أعادت تقديم 
نفســها على أنهــا ممثلة «الوســطية واالعتدال»، رغــم أن تاريخها 
الفكــري والواقعي لــم يخل من الجمود والتطــرف والعنف. كانت 
جماعة ســلفية بامتياز قبل أن تضيف إلى فكرها النزعة «الجهادية» 
أي الشــق المســلح مع إنشائها للتنظيم الســري، فضالً عن أن مبرر 
وجودها استند أساساً إلى قضية محورية واحدة وهي استعادة نظام 

الخالفة الذي انتهى عصره فعلياً بزوال الخالفة العثمانية. 

اســتمرار المناخ المغلق هو فقط الذي سيغذي عوامل التطرف ولن 
يمنع جماعات اإلسالم السياسي من االنتشار والتغلغل في المجتمع. 
لذلك فإن فتح آفاق التفكير الحر ســيظل الخيار األفضل مهما كانت 
صعوبتــه في البداية. وربما ما يدعو إلى تأكيد هذا المعنى هو تلك 
النبــرة اإلعالمية التي تزايدت في اآلونة الخيرة، والتي تدعو ضمنياً 
إلغالق الملفات الخالفية حتى ال تستغلها تلك الجماعات واإلخوان.

إن الحديــث عــن إعادة بناء الدولــة الوطنية الحديثــة ال يجب أن 
يقتصــر على القول وإنمــا البد أن تكون هنــاك إرادة للفعل، ومن 
ضمــن ذلك اقتحام مثل هــذه القضايا الخالفيــة. اآلن تبدو الجهود 
التــي تبذل لدينا مبعثرة وغيــر مكتملة، لذلك ما إن نبدأ حتى تعاد 
الدورة من جديد دون الوصول إلى حلول أو ُمستقر يحقق نوعاً من 

التراكم الثقافي. 
إن هــذه األمور يجــب أن نتطلع لها جميعاً مثلمــا نتطلع إلى دور 
أكبر لمؤسســة األزهر العريقة، من خالل أعمال متكاملة تصدر عنها 
خصوصاً في مجال الرد على مجمل فتاوى التطرف لتتجمع في كتاب 
واحد يُحدث أثراً ملموساً. هذا إلى جانب اجتهاد الباحثين في نفس 
المجــال. إذ ال يكفــي أن يكون لدينا دســتور ينص على حرية الفكر 
واإلبداع ويدعو إلى الوسطية بمختلف معانيها دون أن يتحول ذلك 

إلى واقع معاش نمارسه فعلياً.

بتهــور ليس غريبــاً عليهم، قلب الحوثيــون معادلة الحرب 
في اليمن من حرب إلعادة الشــرعية واالستقرار لهذا البلد، 
الذي ســطوا على الســلطة فيــه، مغترين بقوة مســتجلبة، 
ودعــم خبيث مــن قوى خبيثة، تســعى لزعزعة اســتقرار 
المنطقــة، وتدفع إلى حرب، تســتهدف زعزعــة أمن بلد، 
يحتل الصدارة في قلب كل مسلم، وهو مقام احترام العالم 
أجمع على مر العصور واألزمان، ولعل المحاوالت اليائســة 
من قوى الشــر الحوثي لالعتداء علــى نجران، وجازان هي 
برهــان صادق أن قــرار هذه الفئة ليس بيدهــا، وإنما بيد 
مــن يدعمها، ويوفر لها الســالح، ويحــدد لها األهداف ألن 
الحوثيين يعلمون تماماً ماذا يعني االعتداء على السعودية، 

وقد خبروا نتائجه سابقاً.
والحوثيون باستهدافهم للمواطن السعودي وأمنه وسالمته 
يكونون ارتكبوا أكبر أخطائهم التاريخية، وكتبوا بأنفســهم 
فصالً جديداً من فصول ســقوط الفئة الباغية، وحسناً فعلت 
قيــادة التحالــف بإعالنها تغير قواعــد المعادلة في اليمن، 
وتأكيدهــا علــى اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بردع األشــخاص 
الذين خططوا لهذا الفعل، واســتهداف جميع المواقع، التي 
انطلقت منهــا االعتداءات اإلجرامية، وكذلــك المدن التي 
تــأوي قادة مــن نفذوا العمــل باعتبارهم تجــاوزوا الخط 

األحمر.
والمملكة العربية الســعودية بقيادتهــا الحكيمة ممثلة في 
خادم الحرمين الشــريفين، الملك ســلمان بــن عبد العزيز، 
وأركان حربه تظل رغم هستيرية الحوثيين وحلفائهم ترفع 
«الحــزم» بيد، وفي اليــد األخرى تمســك بعناية «األمل»، 
وتضع نصب اهتمامها المواطن اليمني البسيط، لذا وافقت 
وبشــكل فوري علــى هدنة إنســانية، يتم خاللهــا مداواة 
المرضى وإسعاف الجرحى وتوصيل الغذاء لكل مواطن في 
ذلكم البلد، الذي ســعى الحوثيون لترويع وتجويع مواطنيه 

دونما هدف غير أن ممولهم وصانعهم يرغب بذلك.
خســر الحوثيــون معركتهم عســكرياً، وخســروا معركتهم 
سياســياً، وخســروا معركتهم أخالقياً، وكسب التحالف كل 
تلك النقاط، وعضداً جماهيرياً متصالً في كل الدول العربية 
واإلسالمية، ألنه قاد معركته في اليمن بحنكة ودراية، بينما 
خاضها المعتدون بعماء بصر وبصيرة قادهم في النهاية إلى 

حتفهم وهم يعلمون.
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أعلن وزير الخارجية الســعودية عادل الجبير 
عن هدنة إنســانية في اليمن تبدأ يوم الثالثاء 
المقبل وتستمر خمسة أيام قابلة للتمديد حال 
التزام الحوثيين بها وذلك على هامش اجتماع 
وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، 
بمشــاركة ســمو الشــيخ عبدالله بن زايد آل 
نهيــان وزير الخارجيــة، مع وزيــر الخارجية 
األميركي جون كيري في باريس لمناقشة عدد 
من الملفــات بينها اليمن وســوريا والبرنامج 

النووي اإليراني.
وقــال الجبير في االجتمــاع : قررنا ان تبدأ 
الهدنة اإلنســانية الثالثاء المقبل عند الســاعة 
الـحادية عشرة مســاء، وستستمر خمسة ايام 

ومن الممكن تمديدها في حال نجاحها.
وخالل مؤتمر صحافي مشــترك مع نظيره 
األميركــي جــون كيري اشــار الجبيــر إلى ان 
نجاح الهدنة يعــود تماما إلى التزام الحوثيين 

وحلفائهم بها.
وأضــاف ان «الهدنة ســتنتهي في حال لم 
يلتــزم الحوثيــون وحلفاؤهــم باالتفاق، هذه 
فرصة للحوثيين إلظهار حرصهم على شــعبهم 

وحرصهم على الشعب اليمني».
من جهته، قــال كيري ان الهدنة هي التزام 
قابــل للتجديد. وأضاف ان اي شــخص حريص 
على الشعب اليمني «عليه ان يكون على بينة 
من حقيقة ان كارثة إنسانية تنشأ» في اليمن.

وتم خــالل اجتماع اســتعراض أوجه التعاون 
االســتراتيجي بيــن دول المجلــس وأميــركا 
وحــرص دول مجلــس التعــاون علــى تمتين 
جوانب التنســيق والتعاون الثنائي بما يحقق 
مصالــح الجانبيــن فــي ظل مــا يجمعهما من 
حرص مشترك على تنمية العالقات وتطويرها 
والدفــع بهــا إلى آفــاق جديدة مــن التعاون 

والعمل المشترك.

وانضمت إلى المحادثات كبيرة المفاوضين 
األميركييــن مع إيران ويندي شــيرمان ووزير 
الطاقــة األميركي إرنســت مونيــز وهو خبير 

نووي.
التطــورات  االجتمــاع  واســتعرض 
والمســتجدات فــي المنطقة وســير عمليات 
التحالف الهادفة للحفاظ على اســتقرار وأمن 
اليمــن ومســاندة حكومته الشــرعية ووضع 
حــد للتدخــالت االقليميــة التي تهــدد األمن 

االستراتيجي للمنطقة.

وأكــد الجانبان فــي هذا الشــأن أهمية دعم 
جميــع الجهــود االقليميــة والدوليــة الرامية 
إلى ارســاء دعائم األمن والســالم واالستقرار 

فــي المنطقــة واألخذ بيــد بلدانهــا لمواجهة 
التهديــدات والتحديــات كافة وفــي مقدمتها 
االرهاب والعنــف والتطرف والتصدي لظهور 
تنظيمــات تســعى إلــى فرض نفســها كبديل 

للدولة الوطنية.
القضايــا  مســتجدات  االجتمــاع  وناقــش 
اإلقليميــة والدولية والمباحثات بين مجموعة 
دول 5 1 وإيــران حيال برنامج إيران النووي. 
كما اســتعرض االســتعدادات الجارية ألعمال 
القمــة الخليجيــة االســتثنائية المرتقبــة مع 
الرئيس األميركي باراك أوباما والمقرر عقدها 
يومــي 13 و 14 مايــو الحالــي فــي منتجــع 
كامب ديفيد الطالع قادة دول مجلس التعاون 
الخليجــي على بنــود االتفاق النــووي وذلك 
إلزالــة المخــاوف والقلق الخليجــي من هذا 

االتفاق.
كمــا ناقش االجتمــاع مجموعة من القضايا 
والملفــات المتشــابكة والمعقــدة التي تلقي 
بظاللها على مســتقبل أمن واستقرار المنطقة 
ويأتي فــي مقدمتها الملف النــووي اإليراني 
والملف الســوري والدور اإليراني فيه وكيفية 
مجابهته والوصول لموقف خليجي موحد تجاه 

األزمة السورية.
وأكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون 
الخليجــي أن هذا االجتماع ســيمثل فرصة 
مهمــة لتعميق التشــاور وتبــادل وجهات 
النظــر مع الرئيس األميركــي حول العديد 
مــن التطورات والمســتجدات السياســية 
المتالحقــة التي تشــهدها منطقة الشــرق 

األوسط.

مــن جانبه، أكــد جون كيري التــزام الواليات 
المتحــدة بأمــن دول مجلس التعــاون لدول 
الخليج العربية وحرص اإلدارة األميركية على 
تعزيز وتكثيف التشــاور والتنســيق مع دول 

مجلس التعاون لما فيه أمن المنطقة.
وعبر وزراء خارجيــة دول مجلس التعاون 
لــدول الخليج العربية عــن ترحيب قادة دول 
المجلس بالدعوة المقدمة من أوباما الجتماع 
قمة في كامب ديفيد من أجل تعزيز التشــاور 
والتنسيق بين دول مجلس التعاون والواليات 
المتحدة في مواجهــة التحديات في المنطقة 

بما في ذلك التدخالت األجنبية.
مــن ناحيتــه، قال األميــن العــام لمجلس 
التعاون إن وزراء خارجية دول التعاون بحثوا 
مــع الوزيــر األميركــي الموضوعــات المقرر 
مناقشــتها خــالل لقــاء القمة بين قــادة دول 

مجلس التعاون والرئيس األميركي.
وأوضح أن الجانبين بحثا العالقات الخليجية 
األميركية وســبل تطويرهــا وتعزيزها إضافة 
إلى عدد من القضايا ذات االهتمام المشــترك 
ومن بينها األزمة اليمنية واألوضاع في سوريا 
والملــف النووي اإليرانــي ومكافحة اإلرهاب 

وسبل تعزيز األمن واالستقرار في المنطقة.

فــرض ذلــك التغيــر الواضح فــي التناول 
الخليجي لمشاكل المنطقة العربية تساؤالت 
حول األســباب التي أدت إلى حدوث مثل 
هذا التغير في السياسة الخليجية، ودخولها 
بهذا الشــكل القوي إلى الســاحة اإلقليمية 
والدولية كالعب أساسي ومؤثر في تحريك 
دفــة ســبل حل تلــك األزمات التــي تفتك 
بالمنطقة، وهــو الدور الــذي كانت تلعبه 
الدول الخليجية فيما مضى، كمشارك. واآلن 
تقوم بدور المبادر المحرك لألحداث، وأبرز 
الوقائع في هذا الصدد هو «عاصفة الحزم».

وتلقي األزمــات التي تحيــط بالمنطقة 
العربيــة، والتي أصبحــت تهدد كافة الدول 
دون أي اســتثناء، بظاللهــا علــى الجميع، 
وســط حديــث ال ينقطع حــول مؤامرات 
وتحــركات لتوســيع دائرة هــذه األزمات 
لتشــمل باقــي دول المنطقة، هــو ما دفع 
دول الخليــج العربــي إلى تبني سياســات 
قويــة مبادرة تجاه حل هذه األزمات، وهو 
ما ظهر واضحاً في قيــادة المملكة العربية 
السعودية لتنفيذ عملية عسكرية ضد معاقل 
الحوثيين في اليمن بناًء على طلب الرئيس 
اليمني عبدربه منصور هادي، فضًال عن تلك 
المســاعي السياسية األخرى في حل احتواء 

وحل األزمة الســورية، واستضافة المملكة 
الجتماعات أطراف المعارضة الســورية في 

وقت الحق.

وفي هذا الســياق، أكد المستشــار السابق 
لألمين العام لجامعة الدول العربية طلعت 
حامــد، أن دول الخليــج بــدأت تتجــه في 
الفتــرة األخيرة نحو اتخاذ سياســة تختلف 
عــن تلــك النمطية، فهــي اعتمــدت على 
التــروي، لكــن اآلن من الواضــح تماماً أن 
األمــر تغير بســبب تبــدل المعطيات على 
األرض فــي المنطقة، حيث إن دول الخليج 
العربــي، تقود تحركاً دوليــاً كبيراً لمكافحة 
اإلرهاب ومحاوالت تقســيم المنطقة، كما 
تسعى للحد من محاوالت الهيمنة اإليرانية 
التــي تمددت بشــكل يثيــر التخوفات في 

المنطقة برمتها.
هــذه  أن  لـ«البيــان»  حامــد  وأضــاف 
التحــركات يقابلها دعم دولي، وهو ما ظهر 
خالل اجتماع القمة الخليجية األخير، والذي 
حضره الرئيس الفرنســي فرانسوا هوالند، 

وأبــدى خاللــه اســتعداد بالده لمســاندة 
دول الخليج عســكرياً في الدفاع عن أمنها 
والدفاع عن المصالح الفرنسية هناك، فضًال 
عــن االجتماع المنتظر عقــده بين الرئيس 
األميركي باراك أوباما وزعماء دول الخليج 
في كامــب ديفيد، وإبداء اســتعداده أيضاً 
لنشــر صواريخ للدفاع عــن األمن القومي 

لدول الخليج.

ويــرى مراقبــون أن دول الخليــج العربي 
اســتطاعت أن تلعــب دورهــا بنجــاح في 
المنطقــة وفــرض سياســتها الجديدة دون 
عرقلــة دولية وخاصة مــن القوى العظمى، 
وتحقق نجاحاً في الوقوف إلى جانب الدول 
العربيــة التي تعانــي من أزمــات طاحنة، 
بســبب تلــك المكانة الدوليــة القوية التي 
تجبــر القــوى الكبــرى على الخضــوع إلى 
سياســة دول الخليــج، ال ســيما أن ورقــة 
الضغــط االقتصادية ُتعد مــن أنجح أوراق 
الضغط التي تفرض هيمنتها على الســاحة 
الدولية التي ال تعترف سوى بلغة المصالح.

كشــف مجلس الشورى الســعودي عن أنه 
أصدر خالل دورته الســابقة 154 قراراً منها 
67 قراراً بشــأن التقارير الســنوية لألجهزة 
األنظمــة  بشــأن  قــراراً  و29  الحكوميــة 
واللوائــح والتنظيمات ومــا في حكمها من 
تعديــالت وضوابط أو قواعــد، إضافة إلى 
تفســير األنظمة أو مــواد محددة في نظام 
معيــن. وأوضــح التقرير الســنوي ألعمال 
الســنة الثانية من الدورة السادسة لمجلس 
الشــورى الســعودي أنــه أصــدر 49 قراراً 
خاصاً باالتفاقيــات والمعاهدات ومذكرات 
التفاهم الثنائية أو الدولية، كما ناقش عدداً 
من االســتراتيجيات الوطنية وخطة التنمية 
العاشــرة للســنوات الخمس المقبلة أصدر 

بشأنها القرارات الالزمة.

مــن  العديــد  إلــى  المجلــس  واســتمع 
المقدمة  اإلضافية  والتوصيات  المداخالت 
مــن األعضــاء بلــغ عددهــا 612 توصية 
إضافيــة، تبنــت اللجــان المتخصصــة 50 
توصيــة منها، وعرض علــى المجلس 109 
توصيــات إضافية ناقش منهــا 59 توصية، 
ووافــق علــى 32 توصيــة منهــا، فيما تم 
ســحب وتأجيــل 298 توصيــة بموافقــة 
مقدميها. وبحســب التقرير، عقدت لجان 
مجلس الشــورى المتخصصة البالغ عددها 
13 لجنة 342 اجتماعاً أنجزت خاللها 201 
موضوع من بين213 أحيلت لها من رئاسة 
المجلس ورفعت إلــى الهيئة العامة التي 

أحالتها إلى المجلس لمناقشتها.

وأوضح التقرير أن عدد الموضوعات الواردة 
إلى المجلس من الديــوان الملكي بلغ 156 
موضوعــاً، فيما بلغ عدد تلــك المعادة إلى 
المجلس بســبب تباين وجهــات النظر بين 
مجلســي الــوزراء والشــورى 10، في حين 
قدم أعضــاء المجلس خالل فترة التقرير 47 
موضوعــاً مقترحاً ألنظمة جديــدة وتعديل 
أنظمة نافــذة وفصل التقريــر الموضوعات 
التي نوقشت في كل لجنة متخصصة وخاصة، 
والموضوعات التي ال تزال قيد الدراســة في 

اللجان المتخصصة والخاصة.

وفي إطــار الدبلوماســية البرلمانيــة، أفاد 
التقريــر بأن مجلــس الشــورى أصبح أحد 
أذرع السياسة الخارجية للمملكة يدافع عن 
ثوابتها ويحشــد المساندة لمواقفها ويعمل 
على تعزيز الصــورة الذهنية اإليجابية عن 

المملكة واإلســالم من خالل مشاركاته في 
اجتماعات ومؤتمرات االتحادات البرلمانية 
اإلقليمية والدولية والزيارات الرسمية التي 
تقــوم بها وفود المجلــس أو لجان الصداقة 
البرلمانيــة للعديــد مــن الــدول العربيــة 
واإلسالمية والصديقة، حيث يعمل المجلس 
على توثيق عالقاته مع المجالس البرلمانية 

والتشريعية في مختلف دول العالم.

وأحصــى التقرير 36 زيــارة ثنائية متبادلة 
شــملت الزيــارات التــي قامت بهــا وفود 
مجلــس الشــورى إلــى الــدول الشــقيقة 
والصديقــة والزيــارات التــي قامــت بهــا 
وفــود برلمانيــة ورســمية ودبلوماســيون 
إلــى المجلــس. كمــا أحصى 27 مشــاركة 
لمجلس الشــورى في اجتماعات االتحادات 
والمنتديات البرلمانيــة اإلقليمية والدولية 
بصفــة المجلس عضواً فيهــا أبرزها االتحاد 
البرلماني الدولي والبرلمان العربي واتحاد 
البرلمــان اآلســيوي واجتماعــات رؤســاء 
مجالس الشــورى والنواب والوطني واألمة 

في دول مجلس التعاون الخليجي.

وعلــى صعيد آخر، حرص مجلس الشــورى 
على تعزيز آليات التواصل مع الســعوديين 
وفــق ما يختص بــه المجلس مــن جوانب 
لتحقيق التكامل  تنظيمية ورقابية، وســعياً 
بيــن المؤسســات الحكومية فــي الوصول 
إلى نهضة تنموية شــاملة لمختلف مناطق 
المملكة، وحث خطى عجلة النمو المتوازن 

والمستدام.

كشــفت نتائج االنتخابات العامــة في بريطانيا فوز حــزب المحافظين بزعامة 
رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بأغلبية مقاعد البرلمان وســيطرة القوميين دعاة 

االنفصال على المقاعد في اسكتلندا.

لقي العشرات من قوات رئيس النظام السوري 
بشار األســد حتفهم أمس جراء انفجار طائرة 
عســكرية واشتباكات في مطار بلي العسكري 

الواقع بين ريف دمشق ومحافظة السويداء.

واصلــت قوات األمن المصريــة ضرباتها ضد اإلرهابييــن، وقتلت 11 
من عناصر تنظيم بيت المقدس، في حين لقي شــرطي حتفه في كفر 

الشيخ.
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واصلــت طائــرات قوات التحالــف العربي 
لدعــم الشــرعية فــي اليمــن دك مواقــع 
الحوثيين في صعدة، إذ شــنت غارات على 
موقــع ميليشــيات االنقالبيين في شــمالي 
المحافظة، معلنة أن كل صعدة باتت هدفاً 
عســكرياً لضربــات التحالــف اعتبــاراً من 
غروب شمس أمس بعد أن تأكدت من فتح 
ممرات آمنة للمدنيين لمغادرة المحافظة، 
مــع اشــتباكات بين الميليشــيات  تزامنــاً 
الحوثية والمقاومة الشــعبية التي حاصرت 

اإلرهابيين في شبوة.
وذكرت قيادة التحالــف في بيان أمس، 
أن التحالف أســقط منشــورات تطلب من 
األهالي فــي مدينة صعــدة المغادرة قبل 
غروب شــمس أمس، حيــث أعلنت جميع 
مناطق صعدة هدفاً عسكرياً، مشيرة إلى أن 
الطرق الرئيسية في صعدة متاحة لمغادرة 

المدنيين حتى الساعة السابعة مساًء.
أوضحت قيادة التحالف أنها دمرت مقراً 
لقيــادة الحوثيين بمنطقة ضحيان شــمالي 
صعدة، مشــيرة إلــى أن صعــدة القديمة 

شهدت موجة نزوح كبيرة.
وأضافــت أن طائراتهــا الحربيــة نفذت 
للتحكــم  علــى مركزيــن  غــارات جويــة 
والســيطرة تابعــة للميليشــيات الحوثيــة 
ببني معاذ ودمــرت مصنعاً لأللغام بصعدة 
القديمــة باإلضافــة إلــى قصــف لمجمــع 
االتصاالت في المثلث بصعدة، كما قصفت 
مركــزا للقيــادة الحوثية بمــذاب الصفراء 
شــمالي المحافظــة، ودمــرت مقــّر قيادة 

للمليشيا الحوثية بمديرية ساقين بصعدة.
كمــا طالت ضربات التحالــف مديريات 
الظاهر وســاقين ورازح ومران والمالحيظ 
للمناطــق  اإلرهابييــن  قصــف  علــى  رداً 

الحدودية السعودية.

التحالــف  قــوات  باســم  الناطــق  وقــال 
الدفــاع  وزيــر  مكتــب  فــي  المستشــار 
الســعودي العميــد ركن أحمد بن حســن 
عســيري فــي تصريحــات: «وجهنا رســالة 
إلى أشــقائنا المواطنين اليمنيين من خالل 
مختلــف الوســائل اإلعالمية بــأن يبتعدوا 
عــن الميليشــيات الحوثية والمعســكرات 
العســكرية التي يتحصنون فيها حفاظاً على 

سالمتهم».
وأضاف عســيري: «ســوف تبــدأ قوات 
التحالف والقوات المسلحة السعودية      بالرد 
علــى من تجــرأ وهاجم المدن الســعودية 
وتابع:  الســعوديين».  المواطنين  وهاجــم 
«العمــل يطــال مــن دبــر وخطــط لهذه 
األعمــال والذيــن يتحصنــون فــي مناطق 
صعــدة واألماكــن التي تتحصــن فيها هذه 

الميليشيات». 
وقال عســيري إن الحوثيين يســتهدفون 
المدنييــن و«لنــا الحــق فــي الدفــاع عن 
أنفســنا». وأكد اســتهداف مدارج مطارات 
لمنع تزويدهم بالســالح، مشيراً إلى تنفيذ 
عمليات دعــم للمقاومة في عدن. وأضاف 
أن قوات التحالف لم تتدخل برياً حتى اآلن 

في اليمن.

وفي عدن، شــنت المقاومة أوســع هجوم 
لهــا منذ بدء الحرب في مديرية دار ســعد 

انطالقاً من جولة الســفينة وتقدمت صوب 
جولــة الكــراع وتمكنت من دحــر القوات 
الموالية للحوثيين. وشنت طائرات التحالف 
غارات ضــد أهداف لالنقالبييــن في عدن 

خالل الساعات الـ24 الماضية.
وفي محافظة شــبوة، فرضــت المقاومة 
الشــعبية حصــاراً محكماً على ميليشــيات 
الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق 
علــي عبدالله صالح فــي المدينة من ثالثة 
اتجاهــات وتخوض مواجهــات عنيفة معها 
ضمــن خطة لتطهير المدينــة من الحوثيين 
الذين تسلموها من القوات التابعة للرئيس 

السابق.
وذكرت مصادر قبلية أن 20 من المسلحين 
وقوات صالح قتلوا في المواجهات وثمانية 

من عناصر المقاومة، وأن المقاومة رفضت 
طلباً من تحالف الحوثي وصالح بشأن هدنة 

مؤقته، واستمرت في مهاجمة مواقعهم.

أمــا في مــأرب، فذكــرت المقاومة أنها 
كبــدت ميليشــيات الحوثي وقــوات صالح 
خســائر كبيرة وأرجعتها إلى مســافات في 
مديريــة صرواح التي يدور فيها القتال منذ 
شهر ونصف الشهر من دون أن تتمكن تلك 
القوات من التقدم صوب عاصمة المحافظة 

الغنية بالنفط والغاز.
اســتعادت  أنهــا  المقاومــة  وأفــادت 
مرتفعــات جبلية عــدة وتحاصر معســكر 
لقوات صالح في أطراف المحافظة ســلمته 
هذه القــوات للحوثيين، ولفتــت إلى أنها 
سيطرة على جبل الصلب القريب من فرصة 

نهم على الطريق المؤدي إلى صنعاء.

وأشارت إلى أن مســلحوها استهدفوا 
في مديرية ارحب بمحافظة ريف صنعاء 
رتًال مــن الدبابات وأعطبــوا اثنتين منها 
بالقــرب مــن قريــة بيــت مــران ضمن 
تعزيزات عسكرية أرسلت من معسكرات 
الجيــش التابــع للرئيــس الســابق فــي 
منطقــة الصمع إلى محافظة مأرب لدعم 

الحوثيين هناك.
ووفق مصادر محلية، شــنت ميليشــيات 
الحوثــي حملة مداهمــات لعدد من منازل 
قرية بيت ســوى واختطفت الزعيم القبلي 
عبدالحميد ســوى، كمــا اختطفت خطيب 

جامع القرية عبدالغني منصور.

كشــف أمس عن مقتــل القيادي في تنظيم 
القاعــدة باليمن نصر بن علي اآلنســي في 
ضربــة أميركية بطائرة مــن دون طيار في 
المكال عاصمة محافظــة حضرموت اليمنية 

في أبريل مع ابنه وستة مقاتلين آخرين.
وكان اآلنســي ظهر في شريط فيديو 
فــي 14 يناير الماضي، معلناً مســؤولية 
الهجــوم علــى صحيفة  التنظيــم عــن 

«شارلي إيبدو» الفرنسية.

وفي شــريط آخر في ديسمبر 2014 حمل 
اآلنســي الرئيــس األميركــي بــاراك أوباما 
المســؤولية عــن مقتل رهينتيــن، أميركي 
وجنوب أفريقي، أثناء عملية أميركية فاشلة 

عشية انتهاء مهلة حددها التنظيم.
ورداً على سؤال عن مصير االنسي، رفض 
وزير الدفاع األميركي آشتون كارتر التعليق 

على اي غارة محددة. وأضاف خالل مؤتمر 
صحافي: «نحــن عموما نبقي الضغط» على 

التنظيم.
وبحسب سيرة ذاتية، فإن اآلنسي مولود 
في تعز العام 1975 والتحق بجامعة اإليمان 
التــي يرأســها القيــادي البارز فــي حزب 

اإلصالح عبدالمجيد الزنداني. 
وفــي 1995 ســافر إلى البوســنة. وبعد 

اتفاقية دايتون، عاد اآلنسي إلى اليمن. 
وســافر العــام 1996 إلــى كشــمير هو 

ومجموعــة مــن المقاتلين مكونــة من 12 
متشــدداً من العرب، ومكث فيها خمســة 
شــهور اســُتغلت فــي التدريــب والتجهيز 
للدخــول إلــى كشــمير، ثــم انتقــل إلــى 

أفغانستان.
وفــي العــام 1997 عــاد نصر بــن علي 
اآلنســي إلى اليمــن، ثم ما لبــث أن غادر 
البالد إلى الشيشان، فاتجه إلى سوريا ومنها 
إلى تركيــا، ولكن لم يتمكــن الدخول إلى 

الشيشان فعاد إلى اليمن.

أفادت مصــادر خاصة من داخل حزب المؤتمر 
الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس السابق علي 
عبداللــه صالــح أن قيادات مهمــة في الحزب 
ستعقد في غضون الـ48 ساعة المقبلة، مؤتمرا 
عامــا لقياداتهــا يتــم خالله وضع اســتراتيجية 

مستقبلية للحزب.
وقالت المصادر إن قيادات في الحزب تســعى 
في المؤتمــر المتوقع عقده فــي القاهرة إلى 
اســتعادة دوره النضالي مــن خالل إعالن عزل 
صالح من رئاســة الحــزب بعد تورطه في دعم 
ميليشــيات الحوثيين في انقالبهم واستهدافهم 

للمدن اليمنية واألراضي السعودية.
وأكــدت المصادر أن الحزب أصبح على المحك 

وأن مســتقبله مرهــون بخطــوة إقالــة صالح 
وإعالن قيــادة جديدة، موضحة أنها ستســعى 
للضغــط علــى المجتمعين لقبــول التخلي عن 

الرئيس السابق. 
وأضافت المصادر أن عزل صالح هو اســتعادة 
للحزب من وضعه المتحالف مع الميليشــيات 
إلى وضعه السياســي الطبيعــي، في حين بقاء 
صالح هو سقوط لحزب المؤتمر ووضعه ضمن 
خريطة الميلشــيات المعاديــة لليمنيين والتي 
تهدد امن وســالمة الجــوار الخليجي، ما يجعل 
دائــرة االتهامــات بدعم ميليشــيات الحوثيين 
تتســع وبالتالــي وضــع الحزب ضمــن قوائم 

اإلرهاب وحله مستقبًال.        صنعاء - البيان

قال إمام وخطيب المســجد الحرام الشــيخ 
الدكتــور أســامة بن عبدالله خيــاط: إن ما 
مــنَّ الله بــه على هــذه البــالد المباركة، 
المملكة العربية الســعودية، وعلى إخوتها 
في التحالف العربي اإلسالمي إلنقاذ اليمن 
بتكلــل عاصفة الحــزم، بتحقيــق أهدافها، 
وبالنصر المؤزر، والفــوز المبين، وتتويجها 
بإعــادة األمــل، الــذي امتــدت واتســعت 
فســحته، يبعث الروح فــي جنباته، ويضخ 

الدماء في عروقه.
وأضاف فضيلته في خطبة الجمعة بالمسجد 
الحرام قائًال: وبهذا البذل الســخي، واإلغاثة 
المباركــة، التــي ســّنت ُســنتها، وقــادت 

حملتهــا قيادة هــذه البالد الشــريفة، ديار 
الحرميــن الشــريفين ـ جزى اللــه قائدها ـ 
خــادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان 
بــن عبدالعزيز آل ســعود، أفضــل الجزاء 
وأحســنه، وكتــب له وإلخوانه قــادة دول 
التحالف العربي اإلسالمي من األجر أجزله، 
ومن حســن الثواب أتمه وأعظمه، وأفاض 
عليــه وعليهم مــن القبول أبلغــه وأكمله، 
وأيده وإياهم بتتابع نصره، وجميل صنعه، 
وبلغه وإياهم أسباب رضوانه، وزادهم من 
وافر نعمائه، وكريــم آالئه، ونصر به وبهم 
دينه وأعلى كلمتــه، وأعز جنده، إنه جواد 

كريم، بٌر رؤوف رحيم.

وأوضح الشــيخ أســامة خيــاط، أن معركة 
الحــق مع الباطل هــي المعركة التي قضى 
اللــه أّال َتْخُبــَو ناُرهــا وال تخمــد جذوتها 
وال يســكن لهيبها، بل تظلُّ مســتعرًة حتى 
يــرث اللــه األرض ومــن عليهــا، حيث إن 
هذه المعركة انتفاضُة الخير في وجه الشر 
بكل صوره وألوانــه، ومهما اختلفت راياته 
وكثر جنده، وعظم كيده وعمَّ خطره، ولذا 
فهي ليســت وليدَة اليوم، بــل هي فصوٌل 
متعاقبــة موغلٌة فــي القــدم، ترويها آيات 
الذكر الحكيم، ويبيــن الربُّ الكريم لنا من 
أنبائهــا، تبصرًة وذكــرى للذاكرين، وهدًى 

وموعظًة للمتقين.   

وقال: فهذه انتفاضــة الخليل إبراهيم عليه 
الســالم لتقويض عبادة األصنام التي عكف 
عليهــا قومه، واســتنقاِذهم من وهدة هذا 
الضالل المبيــن، حتى يكون الدين كلُّه لله، 
وحتى ال ُيعبد في األرض ســواه، ثم ما كان 
مــن مقابلة الباطــل هذا الحــقَّ بأعنف ما 
في جعبته من ســهام الكيــد واألذى، حتى 
انتهى به إلى إلقائه حياً في النار، لكن هذه 
الحملــة باءت بالفشــل فيما قصــدت إليه، 
وأبان سبحانه على المبطلين ذلك في قرآن 
ر به على الدوام أن الغلبة للحق،  يتلى، لُيذكِّ
وأن الهزيمة للباطل.           مكة - واس



حاول عصام حميد إرســال أسطوانة غاز 
من عــدن إلــى محافظة أبيــن لزوجته 
الحامل، التي نزحت مع أمها قبل شــهر 
تقريباً، لكن إحدى شركات النقل رفضت 
توصيــل األســطوانة. ومع ذلــك يتبادل 
األقارب أسطوانات الغاز من محافظة إلى 
أخرى كونها هدايا ال تقدر بثمن. وينتقل 
البعض من محافظــة إلى أخرى ليحصل 
على أســطوانة الغــاز بناء علــى اتصال 
تلقــاه من قريب، يفيــد توفر المادة في 
المحطات، كما انتعشــت أسواق الفحم 
والحطب في معظم المحافظات اليمنية، 
إثر األزمة الحادة، التي طالت مادة الغاز 
المنزلــي، حيث فرضت الضــرورة على 
أغلب األسر اليمنية في الريف، وبعضها 
في المدن العودة إلى الطريقة التقليدية 

في الطهي وإعداد األكل.
فرحلــة البحــث عن أســطوانة الغاز 
أصبحــت أمــراً مضنيــاً وغيــر مضمون 
النتائج، وقد تســتغرق العملية أكثر من 
أســبوعين، فتحــول الكثير من وســائل 
المواصــالت للعمــل بالغاز شــكل عبئاً 
إضافياً قضى على الفرص الضئيلة لألسر 
في الحصول على الغاز، كما أســهم في 
رفع ســعر األســطوانة من ما يوازي 13 
دوالراً إلــى 35 دوالراً تقريبــاً أي ثالثة 

أضعاف في السوق السوداء. 
ويتذكر اليمنيون الذريعة التي ساقتها 
الميليشــيات الحوثيــة حينمــا حاصرت 
أمانة العاصمة بأن هدفها تخفيض أسعار 
المشــتقات النفطيــة، وتخفيف العبء 
علــى ذوي الدخل المحــدود والحد من 
الفساد، وهو ما لم يحدث على اإلطالق، 
فبعد اجتياح تلك الميلشــيات للعاصمة 
عمــدت إلى إســقاط الحكومة وتعطيل 
اليمنية، واالســتيالء  الدولة  مؤسســات 
على المعســكرات وواصلــت اجتياحها 
األخــرى،  تلــو  الواحــدة  للمحافظــات 

مخلفة وراءها دمــاراً هائًال في األرواح 
وأزمات خانقة ومستفحلة  والممتلكات 
على كل المســتويات إلــى القدر الذي 
جعل الحصول على أسطوانة الغاز حلماً 

بعيد المنال.
وحيــن تمكــن زعيــم الميليشــيات 
الحوثية مــن عنق الدولــة اليمنية نكل 
بــكل مــن عارضــه، أو رفــع صوته في 
وجهه، حيث عملت آلة البطش والفتك 
فيهــم، فدمــر المنــازل واحتــل بعضها 
واجتاح البوادي والمدن، وأصبح شــعبه 
«مجرد دواعش وتكفيريين ال يستحقون 

الحياة».

وأصبح مألوفاً، بســبب التغول الحوثي، 
بعد االنقالب على الشــرعية، مشــاهدة 
النســاء وهن يتجولن في شوارع المدن 
يحملن على رؤوســهن حزم األخشــاب 
الجافة الســتخدامها بديًال لمــادة الغاز 
المنزلي للحصول على وجبة مكونة من 
الخبز الجاف والشــاي، فال تتمكن أغلب 
األســر من شــراء وجباتها من المطاعم، 
بســبب ارتفاع ســعر مــادة الدقيق من 
30 إلــى 100 دوالر، كمــا أن عدداً من 
المخابــز أغلقت أبوابها وما تبقى مهدداً 
باإلغــالق. وتناســت الميليشــيات أنها 
احتلــت مقر الرئيس وكراســي الوزراء، 
وبــدًال مــن االهتمام بتوفيــر متطلبات 

واحتياجات اليمنيين.
وفــي هــذا الوضع المأســاوي عينت 
األحيــاء  فــي  مندوبيــن  الميليشــيات 
والحارات في أمانة العاصمة يســجلون 
أسماء البعض ويتولون توزيع أسطوانات 
الغاز، وحولت ما هــو حق مكفول إلى 
منحة تــوزع على المنتميــن والموالين 
للجماعة بانتقائية وتشــتري بها مواقف 
آخرين، بينما تحــرم منها من يعارضها، 
بــل تحولــت لــدى البعض إلــى مصدر 

للكسب الحرام.

بفارق التدريب والتســليح والخبرة القتالية  
ُغلبــت المقاومة الشــعبية في عدن وتفوق 
إلى حــد كبير تحالف الرئيس الســابق علي 
عبداللــه صالــح والحوثيين واســتولوا على 
ثالث مــن أهم مديريات المدينــة بما فيها 
المطــار الدولــي والميناء البحــري والقصر 
الرئاســي ومقر قيادة الجيش واالستخبارات 

والتلفزيون الحكومي.
وبعد صمود أســطوري ألفــراد المقاومة 
في عــدن لمدة تقــارب الشــهرين مقارنة 
بتســاقط مــدن الشــمال والوســط بأيــدي 
الحوثيين وقوات الرئيس الســابق، خســرت 
المقاومــة مناطــق مهمــة في عــدن. لكن 
اســتمرار صمودهــا وقدرتهــا على حســم 
المعركــة لصالحهــا ســيحتاج إلــى وقــت 

وتضحيات جسام.
واحتفــظ صالــح بــوالء وحــدات مهمة 
مــن الجيــش وقوات األمــن الخاصــة التي 
كانــت متواجــدة في عــدن ومحافظة لحج 
المجاورة وأيضاً بكميات ضخمة من األسلحة 
واإلمدادات داخل مخازن هذه المعسكرات، 
وهــي قــوات غالبيــة تركيبتهــا تنتمي إلى 
محافظات الشــمال التي يتمتع فيها تحالف 

صالح والحوثيين بنفوذ واسع.

قوات صالح مســلحة تسليحاً حديثاً، وتلقت 
تدريبــات على حــرب العصابــات وحروب 
الشــوارع والمناطق الجبلية باعتبار أن هذه 
القوات ستســتخدم لمواجهــة عناصر تنظيم 

القاعدة.
والحوثيــون بدورهم لديهم نحو عشــرة 
آالف تلقــوا تدريبــات قتاليــة علــى حرب 
العصابات في إيران ولبنان منذ ما يزيد على 
ستة أعوام، وتشــكلت لديهم كتائب للمهام 
الخاصة يشــاع أن اســمها «كتائب الحسين» 
في حين أنها تعرف لدى الجناح العســكري 

للجماعة باسم «وحدات التدخل السريع».

ومع ســعي التحالف العربي إليصال إمدادات 
األســلحة للمقاومة ومســاندتها بغطاء جوي، 
فــإن الفترة الزمنيــة القصيرة لتشــكل هذه 
المقاومــة وعدم وجود فصائل متعددة تتولى 
إدارتهــا والحاجــة لتدريب أفــراد المقاومة 
وخــوض المواجهــات في نفــس الوقت كلها 
صعوبات حالت حتــى اآلن دون القدرة على 
تغييــر موازين القوة علــى األرض، وهو أمر 
اســتدعى مــن الحكومــة الشــرعية مخاطبة 

مجلس األمــن الدولي للتدخل بــراً في عدن 
وتعز تحديداً لحماية اآلالف من المدنيين من 
بطش الحوثيين وقوات صالح التي تســتهدف 

األحياء السكنية بصورة عشوائية.

والهزيمــة التي مني بها فــرع الجيش اليمني 
الموالــي للواء علي محســن األحمــر على يد 
الحوثيين في صعدة وعمران تحديداً بدعم من 
قوات الرئيس الســابق جعلت األخير يحتفظ 

بــوالء قــوات الحــرس الجمهــوري والقوات 
الخاصــة وقوات األمن المركزي من خالل بقاء 
قــادة تلك الوحــدات الذيــن اختارهم بعناية 
من المناطــق المحاطة بصنعــاء أو من خالل 
تركيبتهــا التي يغلب عليها الشــكل المناطقي 
والمذهبي الواحد. وهذه القوة استخدمت في 
إسقاط صنعاء وذمار والبيضاء والحديدة وإب 
وهي اليوم تهاجم عدن وحج والضالع وشبوة 
وتعــز. وكانت هذه القــوات تمثل النخبة في 
الجيــش اليمني ويتولى قيادتهــا النجل األكبر 

للرئيس الســابق فيما يتولى ابــن أخيه قيادة 
قوات األمن المركزي وهي تشــكيالت قتالية 
عالية التدريب أنفقت عليها الواليات المتحدة 
ماليين الدوالرات ضمن برنامج دعم مكافحة 
اإلرهاب.  وبنظرة عابرة إلى خريطة انتشــار 
قــوات الرئيس الســابق والتي تمثــل العمود 
الفقــري للحوثيين في هجومهم على مختلف 
المناطــق، يتبين أنها توزعــت باتجاه جنوب 
صنعاء حتى وصلــت إلى محافظة حضرموت 
شــرق اليمــن. فكانــت ذمار، وهــي مخزون 

بشــري لتلك القــوات، مركــزاً لتدريبها، كما 
وزعت ألوية الحرس الجمهوري في إب وتعز 
والضالــع والبيضاء وزرعت القــوات الموالية 
للرئيس السابق في قاعدة العند شمال مدينة 
عدن والتي بناها االتحاد الســوفيتي السابق. 
وهــذه القاعدة هي األكبر فــي اليمن وتضم 

ألوية من القوات البرية والجوية .
كمــا أن قــوات األمن المركزي  تســلمت 
مراكــز المحافظــات والمــدن الرئيســية في 
حين أصبحت قوات الشــرطة تتولى األعمال 
اإلدارية فقط وإحالــة القضايا والنزاعات إلى 
أجهــزة القضاء. ولهذا، تحولــت قوات األمن 
المركزي إلى مواقع متقدمة وســهلت سيطرة 

الحوثيين على المدن.

ومــن الواضح أن الحوثييــن يدركون جيداً أن 
معركة عدن هي الفاصلة في هذه المواجهة، 
ألنهــا أو مدينة تعز يمكــن أن تتخذ كعاصمة 
مؤقتة إلدارة البالد إلى حين اســتعادة صنعاء 
مــن أيديهم، دفعوا بــكل قوتهم نحو المدينة 
وحشــدوا مقاتليــن مــن القبائل إلــى جانب 

قواتهم  في للهجوم على عدن وتعز.

يعاني سكان صنعاء من أزمات خانقة نتيجة 
النقص الكبيــر في الوقود والماء، ويتهمون 
الحوثييــن الذين يســيطرون على العاصمة 
منــذ ســبتمبر الماضــي باالســتحواذ على 
الكميــات المتوفرة من الوقــود، ما يضطر 

اآلالف من السكان إلى النزوح.
الحوثييــن  إن  صنعــاء  أهالــي  ويقــول 
يســتحوذون علــى الكميــات المتوفرة من 
الوقود الســتخدامها في تحريــك معداتهم 
التي تنقل مسلحيهم  العسكرية والسيارات 

في مختلف مناطق القتال.
وأدت أزمة النقص فــي الوقود إلى توقف 
محطــات توليــد الكهربــاء، ولجوء ســكان 

العاصمــة إلــى الدراجات الهوائيــة للتنقل 
وسط ندرة في الحافالت العامة.

كما تشهد صنعاء شــحا في المياه الصالحة 
للشرب بسبب توقف محطات تنقية المياه 

وضخها جراء انقطاع الكهرباء.
واضطر بعــض أهالي العاصمة للنزوح بحثا 

عن األمن والغذاء ووسائل العيش.  
ويعانــي اليمــن بشــكل عــام مــن كارثة 
إنســانية بســبب نقــص المــواد الغذائيــة 
والوقــود وانقطــاع التيــار الكهربائــي مع 
اســتمرار المعارك بيــن القــوات الموالية 
للرئيــس عبدربه منصور هادي واالنقالبيين 

الحوثيين.

حاتم منصور يمني  في عقده الرابع، يجلس 
في احد شوارع العاصمة بال عمل وال مأوى 
منذ ثالثة اشــهر، فانقطاع الكهرباء وانعدام  
المواد الغذائية وقلة مياه الشرب كلها أمور 
جعلت الحياة تزداد سوءاً. يقول حاتم وهو 
يتحسر من الوضع الذي آلت إليه اليمن منذ 
احتــالل المتمردين الحوثييــن للبالد. حال 
حاتم حــال المئات من بنــي جلدته الذين 
يقاسمونه المحنه ذاتها.   صنعاء - الوكاالت

أعلن المندوب الروسي في األمم المتحدة 
فيتالي تشــوركين أول من أمس، أن بالده 
تتوقع ان تستأنف قريبا مفاوضات السالم 
بيــن أطراف النزاع في اليمن برعاية األمم 
المتحدة، مشــيرا الى أنــه تلقى تطمينات 
بهــذا الخصــوص مــن نظيريه الســعودي 

والقطري.
وأوضح تشوركين للصحافيين ان السفيرين 
الســعودي والقطري أكدا لــه ان االجتماع 
الذي يعتزم الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هــادي عقــده في الريــاض فــي 17 مايو 
الجاري سيســاعد على تمهيد الطريق أمام 
اســتئناف مفاوضات الســالم التي ترعاها 

األمم المتحدة.
وقــال: «أكدا لي ان االجتماع الذي يخطط 
الرئيس هادي لعقده في الرياض لن يكون 
بديــًال عن الوســاطة التــي تقودها األمم 
المتحدة، بل انه قد يســاعد على استئناف 

المفاوضات برعاية األمم المتحدة».
وتابع: «نأمل ان يتم ســريعا جدا وقف كل 
األعمال الحربية في اليمن واستئناف هذه 

المفاوضات».
وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير 
اعلــن أن المملكة تفكر فــي إعالن وقف 
إلطالق النار لمدة خمســة أيام في اليمن 
للســماح بإيصال المســاعدات اإلنســانية 

التزام المتمردين الحوثيين وقف  بشــرط 
األعمال الحربية.

يشــار إلى أن الحكومــة اليمنية المعترف 
بهــا دوليا طالبــت مجلس األمــن الدولي 
االربعــاء الماضــي بتدخل عســكري بري 
إلنقاذ اليمــن، متهمة االنقالبيين الحوثيين 
والقــوات المواليــة للرئيس الســابق علي 
عبداللــه صالح المتحالفــة معهم بارتكاب 
فظائع.                نيويورك – أ.ف.ب
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مــازال الجدل يحيــط بــاألداء الحكومي في 
مصر، حيث زادت حــدة االنتقادات الموجهة 
إلى الحكومة، محاولة  كسر المحظور الخاص 
بصــورة المســؤولين ، وحاولــت جاهدة أن 
تســاير تلــك الطفــرة النوعية، التــي حققها 
الرئيس عبد الفتاح السيســي في هذا الصدد 
من كثرة التجول والزيارات الميدانية للوقوف 
علــى حقائق األوضاع على األرض، إال أن هذا 
األمر لم يمنع وجود الكثير من السلبيات، التي 
جعلت هــذه االنتقادات تتحــول إلى مزاعم 
بتحفظ مؤسســة الرئاســة من ذلك األداء، ال 

سيما في ما يخص عدداً من الوزارات.
ورغــم أن اســتطالع الرأي األخيــر، الذي 
أجــراه المركز المصري لبحــوث الرأي العام 
كشــف ارتفاع نســبة الرضا عــن أداء رئيس 
الوزراء إبراهيم محلب، لتصل لنســبة 66 في 
المئة، وهي أعلى نسبة حصل عليها منذ توليه 
مهــام منصبــه، إال أن تلــك التصريحات التي 
خرجت على لســان الناطق الرســمي لمجلس 
الحكومة  باعتــراف  الوزراء حســام قاويــش 
بوجــود ســلبيات وقصــور فــي أدائها،وأنها 
الســلبيات  الحكومــة تســعى لمعالجة هذه 

،اعتبرها البعض دليًال على صحة هذه المزاعم 
الخاصة بالغضب الرئاسي من الحكومة.

وتحولــت هذه المزاعم إلــى تكهنات من 
جانب الكثيرين بأن األمر قد يسفر عن تعديل 
وزاري قريــب، وهــو األمر الــذي لم يرد في 

شأنه أي توضيح أو إعالن رسمي حتى اآلن.
وفي هذا الســياق، أكــدت عضو قائمة 
البرلمانية  «في حــب مصــر» االنتخابيــة 
الســابقة مارغريــت عــاذر أن الحكومــة 
تــؤدي عملهــا كونهــا حكومة  المصريــة 
انتقالية ال وجود لها عقب البرلمان، لذلك 
يســيطر على أدائها صفة مسايرة األعمال 
فقــط، فهــي حكومــة تعمل بــال رؤية أو 
استراتيجية طويلة األجل، وهو األمر الذي 

يسبب غضباً تجاهها من جانب الشارع .
وأضافــت عــاذر أن هنــاك عــدداً من 
الــوزارات التي ال بد أن يشــملها التعديل 
قريبــاً، وعلــى رأســها: الثقافــة، التعليم، 
والزراعة،  الصحــة،  والموصــالت،  النقــل 
فضــًال عن إعادة النظر فــي وزارة التعليم 
الفنــي، ناهيك عن أن وزارة التعليم ظلت 
معنية بهــذا الفرع في وجود هذه الوزارة 
الجديــدة. وحول مــا إذا كان هــذا األداء 
ســبباً في اقدام  مؤسســة الرئاســة للقيام 
بالتعديل  قريباً، أشــارت عازر إلى أنه من 
الصعب التكهن حول نية الرئاســة في مثل 

هذه األمور.

من جهته، اســتبعد الناطق الرســمي باسم 
حزب التجمع اليساري، نبيل زكي المزاعم 
التي تفيد بغضب مؤسسة الرئاسة من األداء 
الحكومــي، مؤكداً أن الحكومــة المصرية 
تبذل مجهــوداً في االتجــاه الصحيح، وإن 
كان ينقصها االهتمام بقضايا رئيسة، كضبط 
األســعار، وحل أزمة المــرور، وغيرها من 

القضايا الخاصة باإلدارة المحلية.

انتقــد  رئيس حزب الغد موســى مصطفى 
موسى الموقف الذي اتخذته بعض األحزاب 
االنتخابيــة،  المعركــة  مــن  باالنســحاب 
كرد فعــل رافض للقوانيــن االنتخابية وما 
تمخضت عنه اللجنة من تعديالت، كاشــفاً 
في ســياق متصل عــن اتفاق مــع أحزاب 
أخرى علــى مبادرة «المشــروع الموحد» 

وهي مبادرة خاصة بقوانين االنتخابات.
وصــرح موســى، أن المشــهد في مصر 
فيما يخص االنتخابات البرلمانية حتى اآلن 
يشير إلى انعقادها عقب عطلة عيد الفطر 
المبارك، مشــيراً إلى أن حــزب الغد اتفق 
مع عدد من األحزاب على تدشــين مبادرة 
«المشــروع الموحد»، وهي مبادرة خاصة 
بقوانين االنتخابات. وأضاف، في تصريحات 
لـ «البيان»، أن األحزاب العشــرة المكونة 
للمبــادرة اتفقــت فيما بينها علــى وثيقة 
مقترحات مدروسة ومحددة، سيتم عرضها 
علــى باقــي القوى السياســية، حتــى يتم 
التوافــق الكامل عليها مــن جانب الجميع، 
وســيتم تقديمها لرئاســة الوزراء، وسوف 
يتم تكوين جمعية عمومية لمناقشة األمر. 
موضحاً أن الوثيقــة بمثابة حماية لقوانين 
االنتخابــات مــن الطعــن، حيــث نحــاول 
مــن خاللها إيجــاد آلية حتى تكــون رقابة 

المحكمة الدستورية على القوانين مسبقة.

وبشأن الموقف الذي اتخذته بعض األحزاب 
االنتخابيــة،  المعركــة  مــن  باالنســحاب 
كرد فعــل رافض للقوانيــن االنتخابية وما 
تمخضت عنه اللجنة من تعديالت، استنكر 
موســى موقــف هــذه األحــزاب، واصفاً 
موقــف هــذه األحزاب بأنها ضــد مصلحة 
الدولة المصرية وأنه موقف شخصي يتصل 
بموقف هذه األحزاب الضعيف في الشارع 

المصري.
وأوضــح موســى أن جلســات الحــوار 
المجتمعــي التــي عقدهــا رئيــس مجلس 
الــوزراء، إبراهيــم محلب، مــع األحزاب 
لالســتماع آلرائهم حــول تعديــل قوانين 
االنتخابــات لــم تكــن موفقــة وال تمثــل 
األحــزاب، حيث كان كثير مــن الحضور ال 
شاغل لهم سوى إثارة المشاكل. مؤكداً أنه 
رغــم أنه ســبق وتم عــرض مضمون هذه 
الوثيقة خالل جلســات الحوار المجتمعي، 
إال أن األحــزاب الجادة تــرى أنه ال بد من 
المحاولة مجدداً في هذا الصدد، موضحاً أن 
الوثيقة لن تكون عنصراً معطًال لالنتخابات 

وتوقيت انعقادها.
واستبعد موســى بدوره، تلك االتهامات 
التــي يســوقها البعض حــول نيــة الدولة 
في تأجيــل االنتخابات وعــدم جديتها في 
إجرائهــا، مؤكداً أن الدولــة ليس لديها أي 
مصلحــة في تأجيــل االنتخابــات، بل على 
العكس، فإن الدولة تسعى جاهدة وتسارع 
الزمــن من أجل إجراء االســتحقاق الثالث 
واألخير من خارطة الطريق، فاألمر متعلق 
بســمعة مصــر الدوليــة وصــورة القيادة 
السياســية لمصر عقب ثورة 30 يونيو على 

الساحة الدولية.

30
292

أكــد مدير أمــن مطــروح اللــواء العناني 
حمودة فــي تصريحات صحافيــة امس إن 
متابعــة الحالــة األمنية في منفذ الســلوم 
البــري على مــدار الوقت رصــدت وصول 
292 مصريــا خــالل الـــ24 ســاعة الماضية 
بينهم 129 سبق أن غادروا مصر بطرق غير 
شرعية وال يحملون أوراقاً تثبت مغادرتهم 
البــالد، وتــم إنهاء إجــراءات دخولهم بعد 

فحصهم جنائيا وسياسيا. 
وأوضح ان منفذ الســلوم اســتقبل منذ اول 
مــن أمس وحتــى اآلن 292 مصريا عائدين 
من ليبيــا من بينهم 163 ســبق أن غادروا 
مصر بطريقة شرعية، و129 غادروا بطريقة 

غير شــرعية، ليصل إجمالــى العائدين من 
ليبيا طبقاً لبيانات الوصول والسفر الرسمية 
بالمنفــذ إلــى 40 ألفــا و691 مصريــا منذ 
16 فبرايــر الماضــي، عقب توجيه ســالح 
الجــو المصــري الضربات الجويــة لمعاقل 
الجماعات اإلرهابية في ليبيا، ردا على ذبح 

21 مصريا هناك. القاهرة- الوكاالت

70
وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
أمــس، لحضــور االحتفاالت  إلى موســكو 
بالذكــرى الســبعين لالنتصار علــى ألمانيا 

النازية، في الحرب العالمية الثانية.
وذكرت وكاالت أنباء روســيةأن السيســى 
الروســية موســكو،  إلــى العاصمة  وصــل 
للمشــاركة في فعاليات الذكرى الـ70 لعيد 

النصر.
وتوصلــت روســيا والقاهــرة فــي اآلونة 
األخيــرة إلى اتفاق مبدئي، لقيام موســكو 
ببناء أول محطــة للطاقة النووية في مصر، 
فــي مدينــة اإلســكندرية بشــمال مصــر. 

القاهرة- البيان

224
قــررت رابطة الطيارين المصريين ســحب 
االســتقاالت الجماعية التي سبق وتقدم بها 

224 طيارا تابعون لشركة مصر للطيران.
وذكرت رابطــة الطيارين في بيان لها امس 
انه «إيماء واستجابة لتوجيهات الرئيس عبد 
الفتاح السيســي قررنا نحــن مجلس إدارة 
الجويــة المصرية  رابطة طيــاري الخطوط 
وجموع الطيارين، سحب جميع االستقاالت 
حرصاً على مصالح الشركة مع العلم أنه لم 
يقــم أي طيار بتعطيل أي طائرة منذ بداية 
األزمــة». وأكدت عدم وجــود أي مطالب 

مادية.   القاهرة - البيان

واصلت قوات األمن المصرية ضرباتها ضد 
اإلرهابيين، وقتلت 11 من عناصر تنظيم 
بيت المقدس، في حين لقي شرطي حتفه 

في كفر الشيخ.
وقالت مصادر أمنية مصرية أمس «إن 
معلومات وردت إلى أجهزة األمن بوجود 
خلية في منطقة راس األحمر، تنوي تنفيذ 
عمليــات إرهابية ضد مقــرات أمنية في 
العريش». وأوضح أنــه إثر ذلك تحركت 
قوات الصاعقة إلى منطقة المزارع جنوب 
العريــش، وتم التعامل مع أعضاء الخلية، 
وأســفرت االشــتباكات عن مقتل 11 من 
العناصر، وألقي القبض على ثالثة آخرين.

فــي األثنــاء، قتل أمين شــرطة، من قوة 
مباحــث مركــز شــرطة بمحافظــة كفر 
الشــيخ، أثناء مشاركته في مطاردة بعض 
العناصــر اإلجرامية، حيــث أصيب بطلق 
ناري بالبطن، وتم نقله إلى المستشــفى 

إلسعافه، إال أنه استشهد متأثراً بإصابته.
إلــى ذلــك واصلــت جماعــة اإلخوان 
اإلرهابيــة محاوالتها من أجل بث الرعب 
فــي نفوس المواطنين المصريين، والقيام 
بعمليــات عنــف وإرهــاب في الشــارع 
المصري، حيث شهدت بعض المناطق في 
محافظات مصر أعمال شــغب وتخريب، 
أسفرت عن اشتباكات في بعض المناطق، 
بينمــا تمكنــت قــوات األمن مــن إلقاء 
القبض على عدد من المشاركين في تلك 

المسيرات، عقب تفريقها.

من جهة أخــرى، تتواصل المداهمات 
األمنية لقوات وزارة الداخلية المصرية، 
ضــد البــؤر اإلرهابيــة التابعــة لتنظيم 

اإلخــوان، وتمكنــت القــوات، أول من 
أمــس، من إلقاء القبض على 68 إخوانياً، 
منهم 64 من القيادات الوســطى وأربعة 

مــن أعضــاء اللجان النوعية، حســب ما 
أعلنــت وزارة الداخليــة المصريــة، في 

بيان لها أمس.

إعداد: عبد الرحمن دوار  - غرافيك: أحمد عباس
ال يزال اإلرهاب من التحديات الكربى التي يواجهها الجيش املرصي، بالتنسيق مع 

قوات األمن يف سيناء، غري أن عمليات تحرير املنطقة من املتشددين ومن البؤر 
اإلرهابية، تطلب تضحيات كبرية من الجنود املرصيني. 

19 أغسطس 
مذبحة رفح الثانية، حيث قتل 25 

مجنداً يف هجوم مسلح

11 سبتمرب 
مقتل 6 جنود باستهداف ملقر 

القيادة العامة للمخابرات 
العسكرية يف رفح

20 نوفمرب 
مقتل 10 مجندين بتفجري سيارة 
مفخخة غرب مدينة الشيخ زويد

28 يونيو 
مذبحة رفح الثالثة حيث قتل 4 جنود تم 

استهدافهم يف رفح

2 سبتمرب 
مقتل 12 عسكرياً يف استهداف حافلة لنقل 

الجنود يف الشيخ زويد

2 أبريل 
مقتل 10 مجندين بهجوم مسلح عىل 4 

كامئن أمنية 

12 أبريل 
مقتل 7 عسكريني بهجوم ألنصار «بيت 

املقدس» وتفجري مدرعة للجيش يف العريش 

04 مايو 
أنباء عن مقتل جندي وإصابة 15 آخرين 

بهجومني شامل سيناء

2012

2013

 2014

 2015

19 يوليو 
مقتل مجندين نتيجة هجوم مسلح 

عىل كمني للجيش

5 أغسطس 
مذبحة رفح األوىل، حيث قتل 16 

جندياً يف هجوم مسلح 

8 أكتوبر 
مقتل 21 مجنداً يف انقالب شاحنة 

بالقرب 
24 أكتوبر من الحدود املرصية - اإلرسائيلية

مقتل 28 عسكرياً بهجوم استهدف 
كمني كرم قراديس جنوب الشيخ زويد

أثارت تقارير غربيــة تزعم قيام اإلدارة 
األميركيــة بدراســة التدخــل في شــبه 
جزيــرة ســيناء ضمن حربهــا ضد فروع 
تنظيــم داعــش اإلرهابي فــي عدد من 
الدول، تخوفات وتســاؤالت بشأن مدى 
إمكانيــة تحقق ذلــك التدخل، الســيما 
أن مصر دولة ذات ســيادة ومؤسســات 
قويــة قائمة، على عكس تلك الدول التي 

يتواجد فيها التنظيم.
إال أن الناطق الرسمي لوزارة الخارجية 
المصرية بدر عبدالعاطي نفى في المقابل 
التقارير  أثارتهــا  التــي  تلــك األحاديث 
الصحافية األميركية، مشيراً إلى أن مصر 
دولة ذات ســيادة علــى أراضيها، وليس 
بإمكان أي دولة أخرى أن تقوم بالتدخل 
الســافر في شــأن داخلي لهــا. وأضاف 
لـ«البيان»،  تصريحــات  في  عبدالعاطي، 
أن كًال مــن الجانبين المصري واألميركي 
دائما الحــرص على التشــاور والتباحث 
على صعيد مواجهة اإلرهاب عامة، إيماناً 
من حرص الجميع على محاربة اإلرهاب 
الدولــي، والذي ينصب في إطار إمكانية 
التعاون بيــن الجانبين في مجال اإلمداد 
بالســالح والمعدات واألجهزة، فضًال عن 

التنسيق االستراتيجي.

وكانــت صحيفــة «النيويــورك تايمــز» 
األميركية أشارت في تقرير تحت عنوان 
«السقوط في حرب أكثر اتساعاً» إلى أن 
إدارة الرئيس باراك أوباما تدرس توسيع 
الحرب علــى اإلرهاب في الــدول التي 
ينتشــر بها تنظيم داعش، ومن بين هذه 
المناطق التي تدرس التدخل فيها ســيناء 
لمحاربــة تنظيــم أنصار بيــت المقدس 

الذي يتبع التنظيم اإلرهابي.
ويعتبــر مراقبــون أن مــا جــاء فــي 
التقرير يعد استمراراً لسلسلة االدعاءات 
المغلوطــة التــي دأبــت الصحيفة على 
نشــرها خالل الفترة السابقة التي تمس 
األمن القومي المصري، وهو األمر الذي 
دفع األمين العام الئتالف دعم «صندوق 
تحيا مصــر» طارق محمود بتوجيه إنذار 
قضائي إلى رئيس الهيئة العامة لالستثمار 
والمناطــق الحرة لمنع دخول «نيويورك 
تايمز» إلى مصر، على خلفية هذا التقرير 

وغيره من التقارير التي طالت مؤسسات 
الدولة المصرية كالقضاء.

ويرى مراقبون أن تناول التقرير لمصر 
بصورة تضعها في خانة واحدة مع كل 
من ســوريا والعراق، أمٌر غيُر منطقي، 
بقيــادة  الدولــي  التحالــف  فتدخــل 
الواليــات المتحــدة في هــذه الدول 
لضــرب معاقل «داعش» كان بســبب 
رئيســي وهــو أن هذه الــدول تعاني 
من حالــة الالدولة، ولذلــك كان لزاماً 
على المجتمع الدولي التحرك من أجل 
الحــرب نيابة عــن هــذه الدولة التي 
يســيطر عليها ذلك التنظيم اإلرهابي. 
بينمــا األمــر مختلف في مصــر التي 
تحضــر فيها الدولة بكامل مؤسســاتها، 
وتملــك جيشــاً قوياً قــادراً على إدارة 
حــرب تعتبر ناجحة ضــد «أنصار بيت 
المقدس» في سيناء الذي يدين لتنظيم 
«داعش» بالــوالء. لذلك، فإن الحديث 
عن تدخل أميركي في ســيناء لمحاربة 
التنظيــم يبــدو، بحســب المراقبيــن 

العسكريين، أمراً ال معنى له.
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لقــي العشــرات مــن قــوات رئيــس النظام 
السوري بشار األسد حتفهم أمس جراء انفجار 
طائرة عســكرية واشــتباكات فــي مطار بلي 
العســكري الواقع بين ريف دمشق ومحافظة 
الســويداء، في حين نجحت كتائب المعارضة 
في اســتعادة عدة نقاط في القلمون الشرقي 
أهمهــا الطريق الدولي بيــن قلدون ومعلوال، 
بينمــا أقر حزب الله اللبناني بمقتل ثالثة من 
عناصره في مواجهات مع المعارضة في البلدة 
الحدودية مع لبنان، في وقت ُقتل العشــرات 
من قوات النظام وعناصر تنظيم داعش خالل 
معــارك عنيفة في مدينة دير الــزور. وأعلن 
المرصد الســوري لحقوق االنسان أمس مقتل 
46 عســكريا تابعا للنظام السوري بينهم لواء 
الدفاع الجوي قائد مطار بلي العســكري جراء 
انفجــار طائــرة في المطار الواقــع بين ريف 
دمشــق ومحافظة الســويداء جنوب ســوريا، 
وإثر اشــتباكات مع قوات المعارضة، مشــيراً 
إلــى أن القتلى كان بينهــم أربعة ضباط هم 
قائد مطار بلي العســكري اللواء الركن الطيار 
نديم جواد غانم وثالثة ضباط آخرين أحدهم 
برتبــة عميد في الفرقــة الرابعــة. وأضافت 
مصادر أخرى أن القتلى سقطوا بانفجار طائرة 
سوخوي هبطت بشــكل اضطراري في مدرج 

مطــار بلي بعد أن أقلعت مــن مطار الضمير 
العســكري قبل وقت قصير. وبعد ذلك توجه 
قائــد المطار ليعاين الطيارة بنفســه، لتنفجر 
علــى أرض المدرج فجأة، مودية بحياة اللواء 

ومرافقيه وعسكريين بينهم ضباط. 

الــى ذلك، ذكــرت مصادر محليــة ان كتائب 

المعارضة في القلمون شــنت هجوماً واســعاً 
علــى عدة نقاط فــي محيط منطقــة جيرود 
في القلمون الشــرقي، حيث تمكن الثوار من 
السيطرة على الطريق الدولي في القلمون بين 

قلــدون ومعلوال. وفي نفس الســياق تتواصل 
المعارك بين كتائب المعارضة وقوات األســد 
المدعومــة بميليشــيا حزب اللــه في مناطق 
جبــال القلمون الغربية بريف دمشــق، حيث 

سيطر الثوار على عدة نقاط جديدة في محيط 
قريتــي الجبة وعســال الــورد بالقلمون بعد 
اشــتباكات مع قوات األســد وميليشيا الحزب 
أدت إلى مقتل ســتة عناصَر من األخيرة. في 
االثناء، أكد حزب الله مقتل ثالثة من عناصره 
فــي مواجهات مع مســلحين ينتمون لكتائب 
معارضة سورية بالقرب من الحدود مع لبنان 
األسبوع الماضي.  ميدانياً أيضاً، ذكر ناشطون 
سوريون أن مســلحي المعارضة هاجموا رتال 
عسكريا للجيش السوري يتكون من 20 جنديا 
كان متجها لفك الحصــار عن مقاتلين موالين 
للقوات الحكومية محتجزين داخل مشفى في 

مدينة جسر الشغور في إدلب.

كما أفاد المرصد السوري ان عدد قتلى عناصر 
قوات النظام والمســلحين الموالين لها الذين 
قتلوا خالل اشــتباكات في جنوب شرق مطار 
دير الزور العسكري وفي محيط حاجز جميان 
ارتفع إلى 19 علــى االقل بينهم ضابط برتبة 
لواء ركــن وهو قائد لواء الدفــاع الجوي في 
مطــار دير الزور العســكري. وأضاف ان ما ال 
يقل عن 15 عنصرا من التنظيم بينهم قياديون 

قتلوا في االشتباكات ذاتها.

ناقــش مجلس األمن الدولــي في نيويورك 
مشروع قرار مدعوم من الواليات المتحدة 
إلنشاء آلية لتحديد مرتكبي الهجمات بغاز 
الكلور التي يتردد أنها تســتمر في ســوريا 
بالرغــم مــن قرار صــدر في وقت ســابق 
مــن العام الجاري يحظر صراحة اســتخدام 

الكلور.
وتحقــق منظمة حظر األســلحة الكيميائية 
حاليا في الهجمــات المزعومة بغاز الكلور، 
لكــن صالحياتها ال تشــمل التحقق في من 

نفذ الهجمات.
وقالت، مندوبة ليتوانيا لدى األمم المتحدة 

والرئيســة الحالية لمجلــس األمن ريموندا 
مورموكايت خالل جلســة اول من امس إن 
الغالبية العظمى مــن الدول األعضاء أيدوا 
الفكــرة وقالوا إنهم على اســتعداد للعمل 
على مثل هذه اآللية. وأضافت إن الواليات 
المتحدة أشــارت إلى أنها مستعدة لتعميم 
مسودة مشــروع القرار على المجلس على 

وجه السرعة خالل األيام القالئل المقبلة.
وتم اإلبالغ عن تســع هجمــات على األقل 
بأسلحة كيميائية خالل األسبوعين الماضيين 
فــي محافظتــي إدلــب وحمــاة، بحســب 
الخطاب.       نيويورك – د.ب.أ

حض الرئيس العراقي فــؤاد معصوم األمم 
المتحــدة علــى إعــادة مكاتــب وكاالتهــا 

المتخصصة للعمل انطالقا من بغداد.
وذكر بيان رئاســي ان معصوم أشــار خالل 
لقاء وفد أممي برئاسة نائب الممثل الخاص 
لبعثــة األمم المتحــدة لمســاعدة العراق 
«يونامــي» ليز غرانت إلى أن دور المنظمة 
الدوليــة ضــروري لهــذه المرحلــة لدعم 
الشــعب العراقي في حربه ضــد اإلرهاب 
ومن أجل مســاعدة الالجئين وعودتهم إلى 
ديارهم بعد توفير المســتلزمات الضرورية 
لحياتهم الطبيعيــة فيها». وأضاف معصوم، 

ان عمل وكاالت األمم المتحدة المتخصصة 
ومن بينها اليونســكو واليونيسيف ومنظمة 
الصحــة العالمية ضروري في هذه المرحلة 
لدعم الشعب العراقي على استعادة حياته 
الطبيعية فــي كافة المجاالت، مشــيرا الى 
ضــرورة التركيز على القطاعات الســكانية 
اإلرهابيــة  باالعتــداءات  تضــررا  االكثــر 
والمشــاكل االقتصادية التــي تمر بها البالد 
حاليا. كما دعا الرئيــس العراقي الى توفير 
كل المســتلزمات والمقتضيــات القانونيــة 
لتسهيل عمل هذه الوكاالت في كافة أنحاء 
بغداد ـ الوكاالت العراق.   

أكد رئيس الــوزراء العراقي، حيدر العبادي، 
أن القوات المرابطة في أرض القتال تخوض 
معارك لتحرير المدن وتخليص البالد من شر 
عصابات «داعــش» اإلرهابية، وعلى الجميع 
مســاندتها وتحفيــز الــروح المعنويــة لها. 
وأّكد العبادي أثنــاء زيارته قيادة العمليات 
المشــتركة، أن العدو يروج الشــائعات بعد 
انكساره في العديد من المعارك، مشيرا إلى 
أن العراق ســيخرج منتصراً بهمــة الغيارى 
من أبنائــه. وذكر بيان حكومــي، صدر ليلة 
أول مــن أمــس أن القائــد العــام للقــوات 

المســلحة حيــدر العبادي، قــام بزيارة إلى 
قيادة العمليات المشتركة، لالطالع على آخر 
مستجدات العمليات العسكرية واألمنية في 
قواطع العمليات فــي األنبار وبيجي وجبال 
حمريــن والقواطع األخرى. ويشــهد العراق 
وضعاً أمنياً اســتثنائياً، إذ تتواصل العمليات 
العســكرية لطــرد «داعــش» مــن المناطق 
التي ينتشــر فيها، كما ينفذ التحالف الدولي 
ضربــات جويــة تســتهدف مواقــع التنظيم 
في تلــك المناطق توقع قتلــى وجرحى في 
بغداد- الوكاالت صفوفه.    

قتل 22 عراقياً في هجمات لتنظيم داعش اســتهدفت 
مسجداً في محافظة ديالى شمال شرق بغداد، في حين 
حققت قوات البيشمركة الكردية مزيداً من التقدم في 
محافظــة كركوك واســتعادت قرية تل رابعــة، بينما 
تمكــن الجيش من قتل 17 إرهابيــاً في حقول عجيل 
بمحافظــة صالح الدين، فيما قــام بعملية إنزال جوي 
في ناظم الثرثار في األنبار.   وأعلنت وزارة الداخلية 
في بيان وقوع تفجير إرهابي مزدوج استهدف مسجد 
الزهراء في قضاء بلدروز جنوب شــرق بعقوبة، كبرى 
مــدن المحافظة. وأضافــت أن التفجير أدى الى مقتل 
22 شــخصا على األقل بينهم قائد فوج طوارئ بلدروز 
(شــرطة) العقيد عدنان التميمي، إضافة إلى جرح 40 
شــخصا على األقل. وبينما أكدت الــوزارة ان الهجوم 
نفذ بســيارتين مفخختين، أفــاد ضابط برتبة رائد في 
الشــرطة أن ســيارة مفخخة انفجرت قبالة المســجد 
بعيد صــالة الظهر، تبعها تفجير انتحاري نفســه وهو 
يرتدي حزاما ناســفا. وســارع التنظيــم اإلرهابي الى 
تبنــي الهجوم. ويأتي الهجوم ضد الحســينية قبل أيام 
من إحياء العراقيين الشيعة، ذكرى وفاة اإلمام الكاظم 
التي تبلغ ذروتها الخميس المقبل. وســيتوجه اآلالف 
ســيرا خالل األيــام المقبلة، مــن مناطق فــي بغداد 
وخارجهــا، لزيــارة مرقد اإلمــام الواقع فــي منطقة 

الكاظمية الشيعية في شمال العاصمة.

فــي األثناء، حققت قوات البيشــمركة الكردية مزيدا 
مــن التقدم فــي محافظــة كركوك واســتعادت قرية 
واقعة جنــوب غربي المحافظة بحســب مصدر أمني 
كردي. وقال المصدر إن قوات البيشمركة تمكنت من 
تحرير قرية تــل رابعة التابعة لقضاء داقوق على بعد 
35 كيلومتــراً جنوب غربي كركوك. وأضاف أن معركة 
اســتعادة القرية خلفت 10 قتلى في صفوف التنظيم 
المتشــدد، فضًال عن عــدد من الجرحــى، منوهاً بأن 
القوات ســتواصل التقدم لحين استعادة جميع مناطق 

كركوك من داعش.

إلى ذلك، أعلنــت وزارة الدفاع العراقية، أن وحدات 
طيرانهــا نّفذت عدة فعاليات قتالية ضد تنظيم داعش 
اإلرهابي، أسفر عنها مقتل العديد من عناصره وتدمير 
آلياتهم وأسلحتهم. وذكرت الوزارة في بيان أن طيران 

الجيش ومن خالل ضربات جوية اســتهدفت تجمعات 
إرهابيــي داعش في حقــول عجيــل بمحافظة صالح 
الديــن، تمّكن من قتل 17 إرهابيــا وتدمير 12 عجلة 
وقتل من فيها، وتدمير شــفل مدرع ومفخخ مع مدفع 

23 مليمتراً».

وفي ســياق متصــل، أّكدت الوزارة فــي بيان آخر أن 
طائــرات قيادة طيــران الجيش قامــت بعملية إنزال 
قــوات محمولة جواً في منطقة ناظم الثرثار بمحافظة 
األنبار إلســناد القطعات العســكرية الموجودة هناك. 
وأضافــت الوزارة في بيانها، أن طيــران الجيش وّجه 
ضربات جوية ضد تجمعات إرهابيي داعش أســفرت 
عــن تدميــر مدفع 37 مليمتــراً وقتل عــدد كبير من 
اإلرهابيين، مشــيرة إلى ســيطرتها على كميات كبيرة 

من العتاد واألسلحة.

ميدانيــاً أيضــاً، أعلــن مصدر أمني في شــرطة نينوى 
قصف التحالف الدولي اكبر معسكرات تنظيم داعش 
جنوبي الموصل. وقال المصدر لوكالة األنباء األلمانية 
إن التحالف الدولي قصف معســكر البركة الذي يقع 
فــي ناحية الشــورى جنــوب الموصل، ممــا أدى الى 
قتل العشــرات من اإلرهابييــن.   وأضاف أن من بين 
القتلــى حمزة المعروفي أبرز قادة التنظيم وهو ليبي 
الجنسية و16 من قياديي التنظيم، مشيرا إلى أن جثة 
المعروفــي والقتلى اآلخرين تم تســليمها الى الطب 

العدلي والتحفظ عليها.

فــي األثنــاء، قــال رئيــس هيئــة األركان األميركيــة 
المشــتركة الجنــرال مارتن ديمبســي أول من أمس، 
إن قــوات أميركية تحاول تخفيف الضغط عن القوات 
العراقية في مصفاة نفط بيجي ذات الموقع الجغرافي 
المهــم، وإنهــا لذلك شــنت 26 غارة جويــة منذ يوم 
الثالثاء وســاعدت في إســقاط 18 شــحنة من المؤن. 
وقال ديمبســي في مؤتمر صحافي فــي البنتاغون إن 
بيجــي جزء مهم من البنيــة التحتية لقطاع النفط في 
العراق، ومهمة أيضا ألنها على الطريق من كركوك إلى 
الموصــل التي يحتلها مقاتلو تنظيــم داعش. وأوضح: 
«هي تقــع أيضاً على طريق يمتد من وادي نهر دجلة 
إلى وادي نهر الفرات. ولذا لها أهمية جغرافية، فضًال 

عن أهميتها االقتصادية».
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أكد وزير اإلعــالم األردني محمد المومني، 
بدء مســاعدة وتدريب مقاتلين ســوريين، 
منــذ أيــام عدة فــي األردن لقتــال تنظيم 

داعــش. وقــال المومني أول مــن أمس إن 
جهود األردن بالتكامل مع الدول الشــقيقة 
والصديقة أعضاء التحالف، بدأت بمساعدة 
وتدريب أبناء الشــعب السوري، والعشائر 
الســورية لمواجهــة التنظيمــات اإلرهابية 

وداعــش، فعلياً منــذ أيام عــدة. وأكد في 
تصريح نقله موقع «سكاي نيوز عربية»، أن 
الحرب على اإلرهاب هي حربنا وهي حرب 
المسلمين والعرب بالدرجة األولى، حماية 
لمصالحنا وأمن دولنا وشــعوبنا ومســتقبل 

أبنائنــا، وذوداً عن الدين الســمح الحنيف. 
وأوضح أن التفاصيل اللوجستية ستعلن من 
قبــل المختصين من دول التحالف الدولي- 
العربــي، الذي تقــوده الواليــات المتحدة 
ضد التنظيم المتشــدد، الذي اجتاح مناطق 

واســعة من العراق وســوريا فــي الصيف 
الماضــي. وتقضي خطــة الواليات المتحدة 
بتدريــب وتســليح قــوة مــن المعارضــة 
الســورية، من المتوقع أال يزيد عددها في 

نهاية المطاف عن 15 ألف جندي.
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أعلن مجلس النواب الليبي منطقة أوباري 
(جنــوب غــرب البــالد) مؤخــراً منطقة 
منكوبة وطالــب الحكومة باتخاذ التدابير 
الالزمــة حيــال االوضــاع  هنــاك. وأكد 
المجلس أنه يتابع األحداث المأساوية في 
المنطقة وما تعانيه من ظروف إنســانية 
صعبة ونقص شــديد في المواد الغذائية 
واألدويــة وكذلــك انهيار البنيــة التحتية 
المتواضعة أصــًال نتيجة األحداث الدامية 
منذ سبتمبر 2014 وما نتج عنها من نزوح 
ألهالــي المنطقة وناشــد مجلس النواب 
الليبــي المنظمــات الدوليــة واإلقليمية 

القيام بدورها.
يأتي ذلــك في الوقت الذي تجاوز فيه 
عدد األسر النازحة منها الى مدن مجاورة 
مثل غات ومرزق والشــاطئ وسبها ثالثة 
الخدمات  بينمــا تعطلــت  آالف أســرة، 
الصحيــة واالجتماعية وســادت حالة من 
االنفالت األمني أرجاء المدينة وضواحيها 
مع اســتمرار الصــراع المســلح وعرفت 
أوباري معــارك  طاحنة بين مقاتلين من 
التبو والطوارق أدت الى سقوط أكثر من 
200 قتيل ومئات الجرحى وتهجير أغلب 

السكان المدنيين.

وانطلقت الشــرارة األولى للقتال في 17 
سبتمبر 2014 إثر خالف نشب بين عناصر 
بالقــوة األمنية المشــتركة فــي المدينة 
مســلحة  ومجموعة  للطــوارق  ينتمــون 
تنتمــي للتبــو، ثــم انتقل الخــالف  إلى 
بقيــة أفــراد القبيلتين لتبدأ سلســلة من 

االشتباكات المتواصلة.
توصل أعيان ووجهاء القبيلتين التفاق 
تهدئة بعد أربعة أيام من بدء االشتباكات، 
برعايــة عــدد مــن مشــايخ القبائل في 
المنطقة الجنوبية، وشــهدت فترة ما بعد 
االتفاق هدوءاً نســبياً وانخفاضاً في حدة 

االشتباكات دون أن يتوقف االقتتال.
ويــرى مراقبــون محليــون أن حربــا 
بالوكالــة تــدور في أوبــاري وأن أطرافا 

عســكرية وسياســية تســعى الى تأجيج 
الصــراع فــي جنــوب ليبيــا خصوصا مع 
انضمــام مقاتلي التبو الى الجيش الوطني 
الليبي وانــدالع مواجهات قبليــة قادتها 
ميليشــيات فجــر ليبيــا ومقاتلــو قبيلة 
أوالد ســليمان الداعمين لها والمتحالفين 
مع ميليشــيات مصراتة ضــد قبائل التبو 
والقذاذفــة والمقارحة، وفي ظل تحالف 
مقاتلي وأعيان الطــوارق في أوباري مع 
فجــر ليبيا وهو ما أعلنوه منذ أغســطس 
الماضي مع انطالق معركة السيطرة على 

مطار طرابلس الدولي.

وفــي الخامــس مــن نوفمبــر الماضــي 
بيــن  االشــتباكات  وتيــرة  تصاعــدت 
االقبليتين بصورة غير مسبوقة مع وقوع 
أعمال قتل وخطف وقطع للطرق الرابطة 
بين مدينتي ســبها وأوباري قبل أن تبرز 
دعــوات للتهدئة ومســاع وجهود أخرى 
لوقــف إطالق النــار، حيث دعــا رئيس 
مجلس النواب الليبي عقيلة عيسى صالح  
أبنــاء قبيلتي الطــوارق والتبــو الى نبذ 
الُفرقة والخالف وتوحيد الجهود من أجل 
إعادة بناء ليبيا وتحقيق االستقرار واألمن 

في كل ربوعها.
وأعلــن عــن التوصــل الى آليــة لحل 
الخــالف تقــوم على تشــكيل لجنة تضم 
خمسة أشخاص من كل من قبيلة وخمسة 
وجهاء من الجنوب تكلف بمتابعة الحوار 
واالوضاع في المنطقــة، كما اتفقوا على 
تشكيل لجنة برئاســة وزير في الحكومة 
المتطلبــات  بتوفيــر  تعنــى  المؤقتــة 
كما  للســكان،  االنســانية  واالحتياجــات 
يقضي االتفــاق بتكليف رئيــس االركان 
للجيــش الليبــي بزيارة المنطقــة والبدء 

الفعلي في تأسيس جيش وطني هناك.

شن سالح الجو الليبي أمس هجمات على 
عــدد من المواقع التابعة لميليشــيا «فجر 
ليبيــا» المتطرفــة بعد أقل من 24 ســاعة 
على قصف صاروخي تعرضت إليه مدينة 
بنغازي، في حين دعا وزراء خارجية دول 
اتحــاد المغرب العربي فــي بيان مختلف 
األطراف السياســية إلى «االلتزام بالحوار 
الشــامل والتوافقــي مــن أجــل تشــكيل 
حكومــة وحدة وطنية» من أجل أمن ليبيا 

ودول الجوار.
وأكــد البيــان الختامي للــدورة الثالثة 
والثالثيــن لمجلــس وزراء خارجيــة دول 
اتحاد المغرب العربــي التي انعقدت في 
الرباط دعمه لجهــود األمم المتحدة لحل 
األزمة الليبية ممثلة في مبعوثها برناردينو 

ليون مشــدداً على أهميــة مواصلة جميع 
األطراف لهــذه المفاوضات للخروج بحل 

ينهي األزمة الليبية.
واســتضافت مدينة الصخيــرات جنوبي 
الرباط في مارس الماضــي مفاوضات بين 
السياســيين الليبيين برعاية األمم المتحدة 
لتشكيل حكومة وحدة وطنية وإبرام اتفاق 
دائــم لوقف إطــالق النار وإعــادة عملية 
االنتقال الديمقراطي في ليبيا إلى مسارها.

الخارجيــة  وزراء  مجلــس  ونــدد 
وأنواعــه  أشــكاله  بكافــة  بـ«اإلرهــاب 
باعتباره خطرا يهدد أمن واستقرار الدول 

المغاربية».
وعبــر البيــان عــن إدانتــه الشــديدة 
للعمليات اإلرهابية التي اســتهدفت بعض 
الــدول المغاربيــة والتي خلفــت العديد 
مــن الضحايا في صفوف المدنيين وقوات 

األمن والجيش.

ميدانياً، شنت طائرات تابعة للجيش الوطني 
الليبي الداعم للحكومة الشــرعية هجمات 
عنيفة على مواقع يسيطر عليها المتشددون 
في الغرب الليبي. وبحسب تقارير اعالمية، 
تركز القصف على مواقع تابعة لميليشيات 
«فجر ليبيا» في محيط مدينة غريان جنوب 

غربي العاصمة طرابلس.
وكان سالح الجو الليبي أسقط األربعاء 
الماضــي طائــرة «ميغ» تابعة للميليشــيا 
اإلرهابية فــي الزنتان قرب قاعدة الوطية 
غربــي طرابلس، كما قتل أحــد قادة تلك 
الميليشــيات. وقالت مصادر إن آمر كتيبة 
الضواحــي التابعة لـ«فجــر ليبيا» قتل في 
اشــتباكات مع الجيش في محور العقربية 

قــرب قاعــدة الوطية الخاضعة لســيطرة 
القوات الحكومية.

واندلعــت مواجهــات ضاريــة عندمــا 
تصدى الجيــش في العقربيــة لمحاوالت 

الميليشيات التقدم نحو القاعدة.
وكان مســعفون قالوا إن شخصين قتال 
حين ســقط صاروخ على مبنى سكني في 
مدينة بنغــازي، ليرتفع بذلك عدد القتلى 
بســبب القتال خالل األســابيع الخمســة 
الماضيــة إلى 53 على األقــل. ومنذ أوائل 
أبريــل الماضي، قتل نحو 17 مدنياً وجرح 
90 آخرون في قصف مدفعي وصاروخي، 
في حين قالــت مصادر طبية وعســكرية 
إن 36 مــن الجنود والشــبان المســلحين 
قتلوا وجــرح نحو 270 في قتال شــوارع 
بين القوات المواليــة للحكومة ومقاتلين 

متشددين منذ بداية الشهر الماضي.

ارتفعــت حدة التوتــرات السياســية في 
تونس غــداة احتجاجات وإضرابات طالت 
مؤسســات مهمــة فــي مقدمتهــا وزارة 

الخارجية.
المطلبيــة  االحتجاجــات  وتتواصــل 
في تونس الســاعية جاهدة فــي الحفاظ 
الــذي بات  علــى نظامهــا الديمقراطــي 
محط اعجاب العالــم األول ونفذ موظفو 
وزارة الخارجيــة إضرابــاً كامًال عن العمل 
اســتمر ليوميــن متتالين، بينما اســتمرت 
المواجهــات الغاضبــة ليومهــا الثالث في 
مناطــق جنوب تونس يطالــب مواطنوها 

بتوظيفهــم في الشــركات العاملة بمجال 
استخراج الفوسفات.

وفــي االثنــاء، تشــهد تونــس حالــة من 
االنفالت «اللفظــي» التي تزيد من تعكير 
األجواء بين الفرقاء السياســيين، واتسعت 
دائرة االنتقادات التي درج الرئيس السابق 
توجيهها  المرزوقي ومستشاروه  المنصف 
الــى السبســي وفريق عمله فــي إطار ما 
يعتبــره عــدد مــن المراقبيــن المحليين 
إعالنــا عن صــراع إيديولوجي بــدأ يبرز 
للعلن مصحوبا بارتفاع حدة االحتجاجات 

العمالية التي تعرفها البالد.
تشــهد  تونــس  إن  المرزوقــي  وقــال 
تعطــًال في اآللــة االقتصاديــة وضعفا في 
الخارجية  العالقات  أداء الحكومة واصفــا 
بالمهزلة، غير أن ضعف الحكومة وتعطل 
بالنظر  أمــر طبيعــي  اآللــة االقتصاديــة 
لالســتحقاقات الزمنية القصيرة وذلك في 
مداخلــة له خالل ندوة نظمها حزب البناء 

الوطني عن الدولة والمجتمع التونسي.

في هذه األجواء، أعلنت مؤسســة الرئاسة 
أن الرئيس الباجي قايد السبســي ســيقوم 
فــي 21 و22 مايو الجاري بزيارة رســمية 
إلــى الواليــات المتحــدة. وأكــد الناطق 

باســم الرئاسة معز الســيناوي أن الرئيس 
األميركي باراك أوباما، سيلتقيه في البيت 

األبيض. 
الرئيــس  ان  العاصمــة  فــي  وأعلــن 
الفلســطيني عباس محمود سيحل االثنين 
فــي تونس بغرض التشــاور مع السبســي 
بشأن رســالة يعتزم األخير حملها للرئيس 
االميركي باراك اوباما على ذمة مسؤولين 
تونسيين وكشف المسؤولون عن مغادرة 
مستشار السبسي السياسي محسن مرزوق 
الى الواليات المتحدة لضبط برنامج رحلة 
السبســي الى واشــنطن والتي ســتعرف 
لقاءات مع مسؤولين في اإلدارة األميركية 
ونــواب فــي الكونغــرس ورجــال أعمال 

ومستثمرين ووسائل إعالم وأكاديميين.
وتتنــاول المحادثــات بيــن السبســي 
وأوباما ملفات عــدة منها التعاون الثنائي 
والدعــم األميركــي المنتظــر لتونس في 
المجاالت األمنية والعسكرية واالقتصادية 
والوضــع الليبي والتهديدات اإلرهابية في 

المنطقة.  
وكان الرئيــس االميركي مــن بين أول 
المتصليــن بالسبســي بعــد االعــالن عن 
فــوزه باالنتخابــات الرئاســية التي جرت 
فــي نوفمبر الماضــي، حيث هنــأ أوباما 
الرئيس التونســي على انتخابه إثر انتقال 
ديمقراطي «تاريخــي»، ودعاه إلى زيارة 

البيت األبيض. 

يقرأ مراقبون في الجزائر ما تعيشــه البالد 
من حراك سياســي حاد على ثالثة أصعدة، 
بكونه «يؤشر على ترتيبات مشهد جديد». 
وأشــار مــن تحدثوا لـــ «البيــان» إلى أّن 
تملمــل أحــزاب جبهة التحريــر والتجمع 
الديمقراطي  وحركة الســلم يروم بعثرة 

األوراق .    
وذهــب المحلل السياســي  نصر الدين 
قاسم  إلى أّن استقالة رئيس مجلس األمة 
عبــد القادر بــن صالح المرتقبــة وعودة 
رئيس الوزراء الســابق أحمد أويحيى إلى 
قيــادة  التجمــع الديمقراطــي، فضًال عن 
اإلبعاد المحتمل لعمار ســعداني من قمة 
هــرم جبهة التحريــر، في انتظار ســحب 
البساط من تحت عبد الرزاق مقري الرقم 
األول في حركة الســلم أبوجرة سلطاني، 
يعني ببســاطة ســعي المتنفّذين إلطالق 
ترتيبات تقع في صميم إعادة رسم األفق 
القــادم للجزائر، واقتــراب وضع مراجعة 
الدستور الخامس في تاريخ الجزائر، وذلك 
يقتضي إعادة رجال الثقة إلى التشكيالت 

الموالية لدوائر الحل والعقد.
من جانبه، يحصر رئيس حزب الوســيط 
(حزب من التيار الوطني) حمد لعروســي 
رويبــات ما يقــع في خانــة «الالحدث»، 
ويصفها بـ«المناورة الباحثة عن االستهالك، 
في ســياق ســعى عّرابوه لحذف توقعات 

وتحصين أخرى».

ويصّر رئيــس الجبهة الوطنيــة الجزائرية 
(حزب قومي معارض) موســى تواتي على 
أّن الــذي يحــدث، ال يعني ســوى الرغبة 
الفوقية في تبرير اســتمرار الوضع القائم، 
الحقيقية،  المعارضــة  وإحبــاط مســاعي 
ويتوقــع أن يقوم الحرس القديم بتكريس 
مــا ســماها «الالحقيقــة»، والكثيــر من 
الغموض، وتســاءل عما إذا كانت الجزائر 
تحتاج فعلياً إلى عــودة أويحيى وبلخادم 

وسلطاني؟.

وربط المحلل فيصل ميطاوي األمور بأنباء 
تتحدث عن تحديد من ســماهم، «محّركو 
اللعبــة مــن وراء الســتار»، لمعالم مربع 
توافق، ما يفّســر انطالق حملة «تســاقط 
الرؤوس» واتســاع نطــاق الهرولة لوجوه 
تقليدية تريد حجز مكان في قطار الشوط 

المقبل.
بينما يقحم أســتاذ العلوم السياسية في 
جامعــة الجزائر رفيق بحري ما يحدث في 
خانة احتدام الصراع بين تيارين متنفذين، 
األول يناصر مسعى التمديد وآخر يعارض 
ذلك بشــدة، ويقــّدر بحري أّن اســتبعاد 
بلخادم ينسجم مع ما يحبذه التيار األول، 
في وقــت يتم الترويج بشــكل محتشــم 
لرئيــس الوزراء الســابق علــي بن فليس 
حتى يعــاود وصيف الرئيس في انتخابات 

2004 الكّرة. 

800
أعلنــت البحريــة االيطالية انها انتشــلت 
حطام السفينة، التى مات فيها حوالى 800 
مهاجــر ليل 18 / 19 ابريــل الماضي غرقاً 
في البحر االبيض المتوسط وأتاحت الصور 
االولــى للحطام التــي عاينهــا المحققون 
التعرف الى جثث قرب الســفينة و«عدد 
كبير من الجثث» على جسر السفينة وفي 
داخلهاوطالبت المنظمــة الدولية للهجرة 

أمس بتحقيق دولي في الحادثة.
وقال المدير العام للمنظمة وليام اليســي 
ســوينغ في بيــان: «اذا ما تبيــن فعال ان 
مئات من المهاجرين الذين كانوا يحاولون 
الوصــول قــد وجــدوا انفســهم عالقيــن 

فــي عنبر هذه الســفينة، فيتعيــن اعتبار 
ذلك جريمــة تبرراجراء تحقيــق دولي».

التــي تبذلها  بالجهود  المنظمة  واشــادت 
الســلطات االيطالية إلحالة مرتكبي هذه 
الجريمــة ضــد المهاجريــن الــى القضاء. 
وتعتبــر المنظمة ومقرهــا جنيف، انه اذا 
ثبتــت الوقائــع، «فيمكن ان يشــكل ذلك 
أســوأ جريمة يرتكبها مهربــون في البحر 
جنيف- أ.ف.ب المتوسط».  

8
حكمت محكمة فرنســية بالســجن ثمانية 
أعوام على تونســي مقيم في فرنسا وذلك 
بعدما دانتــه بتهمة ممارســة «الجهاد عبر 
االنترنــت» عقب  تأسيســه وادارته موقعا 

الكترونيا تابعا لتنظيم القاعدة.
واعتبــرت المحكمة فــي خالصة حكمها ان 
المــدان زاول «نشــاطا خطرا جــدا ومثيرا 
للقلق»، وقضت بالتالي بسجنه ثمانية أعوام 
وطرده لالبد من االراضي الفرنســية، وهما 
عقوبتــان طلبتهما له النيابــة العامة. ولكن 
المحكمة لم ترفق عقوبة السجن بشرط ان 
يمضي ثلثي فترة العقوبة على االقل خلف 

القضبان كما طلب االدعاء العام.

وكانت السلطات اعتقلت نبيل امدوني (37 
عاما) فــي يوليو 2012 فــي تولون جنوب 
فرنسا حيث كان يقيم مع زوجته الفرنسية 

التي طلقته بعد توقيفه وطفليهما.
واعتقل امدوني بعدما راقبته االستخبارات 
الفرنســية طيلة عام تقريبــا وتأكد لها  في 
النهاية انه المسؤول عن موقع تابع لتنظيم 
القاعــدة، وانــه هو الذي انشــأ فــي يونيو 
2007 هذا الموقع الذي يستضيفه خادم في 
ماليزيا.  باريس- الوكاالت

6
نقلت تقارير إعالمية عن مصادر ســودانية لم 
تسمها أن الطائرة اإلســرائيلية التي أسقطت 
في مدينــة أم درمان األربعــاء الماضي، بعد 
محاولتها قصف قاعدة وادي سيدنا العسكرية 
هــي طائرة من دون طيار كانت تحمل ســتة 
صواريــخ أطلقت منهــا صاروخــاً واحداً قبل 
إســقاطها. وقالت المصــادر إن الطائرة كانت 
تســتهدف مســتودعاً للســالح خاصــاً بحركة 
حمــاس في مدينــة أم درمان، قبــل رصدها 
وإسقاطها. وأضاف أنه تبين للسودانيين، بعد 
محاكاة مسار الطائرة، وجود مطار لمثل هذه 
الطائرات في منطقة أفريقية، يرجح أن يكون 
داخــل األراضــي الســودانية. كان المتحدث 

باســم القــوات الســودانية الصوارمــي خالد 
ســعد، أعلــن األربعاء أن طائــرة رصدت في 
المجال الجوي بوالية البحر األحمر وأسقطت 
تبيــن الحقاً أنها من دون طيار تابعة لســالح 
الجــو اإلســرائيلي. ونفى المكتــب اإلعالمي 
التابع للقوات المســلحة السودانية ما وصفها 
بـ«شــائعات» عــن ضربة جوية وجهت لســد 
مروى ومبانــي إدارة التصنيع الحربي، مؤكداً 
أن كل ما يتــداول حول ذلك عار من الصحة. 
وكانت تقارير إعالمية قد أشــارت إلى تعرض 
معســكر خالد بــن الوليد فــي منطقة وادي 
ســيدنا العسكرية شــمالي الخرطوم للقصف 
الخرطوم - الوكاالت بسلسلة غارات. 



يتوقع ان تكون لالنتخابات البريطانية عواقب 
كبيــرة علــى المملكــة المتحــدة المهــددة 
باالنقســام بعــد التقــدم الكاســح للقوميين 
المطالبين باالســتقالل في اسكتلندا في حين 
تخيــم الشــكوك علــى بقائها داخــل االتحاد 

االوروبي.
وتقول الخبيرة فــي كلية لندن االقتصادية 
كيت جنكنز: «لقد خسر القوميون في الحزب 
القومــي االســكتلندي معركة لكنهم كســبوا 

الحرب».
فالحــزب الذي مني بهزيمة في االســتفتاء 
علــى االســتقالل قبل ســتة اشــهر تمكن من 
رص صفوفــه والفوز بـ56 مقعدا من اصل 59 
في اســكتلندا التي كانت تعد الى فترة قريبة 

معقال منيعا لحزب العمال.
وليــس لــدى الخبيــر لــدى كليــة لنــدن 
االقتصاديــة توني ترافرز اي شــك في ان مثل 
هــذا االنتصــار من شــأنه تأجيــج طموحات 
الحــزب. ويقول ترافــرز: «االســتقالل يبقى 
الهــدف األكبر للقوميين مهمــا كانوا حذرين 
في اســتخدام مفرداتهم للطمأنة بأن المسألة 
ليســت مطروحــة علــى الفور علــى جدول 

االعمال». 
ويخشــى ان يــؤدي فوز عدوهــم اللدود 
حزب المحافظين باألغلبية في مجلس العموم 
الى تعميق الهوة مع «جماعة وستمنستر» كما 
تسميهم من دون ان تخفي شعورها باالزدراء 
رئيســة وزراء المنطقــة الشــمالية المتمتعة 

بالحكم الذاتي نيكوال ستيرجون.
انها ســتعطي االولوية  وتقول ســتيرجون 
للمطالبة بزيادة صالحيات المنطقة في قضايا 

الميزانية.

ومن شــأن فوز قوميي اســكتلندا ان يشــجع 

طموحــات قوميي حزب بليــد كامري (حزب 
ويلز) في منطقة ويلز والذين حسنوا تمثيلهم 
الــى %12 في المنطقة األفقــر بين المناطق 
األربــع التي تؤلف المملكــة المتحدة وتضم 

كذلك بريطانيا واسكتلندا وايرلندا الشمالية.
ونجحــت زعيمتهم ليــان وود في الحفاظ 
على مقاعد الحزب الثالثة في مجلس العموم. 
ودخلت خالل الحملــة االنتخابية نادي الكبار 
عبر المشــاركة فــي الحوار بين التشــكيالت 

الحزبية السبعة الرئيسية في البالد.
وتصــر وود المطالبة بحكم جمهوري على 

اطالق اســم «ســيدة وندســور» على الملكة 
اليزابيث الثانية.

وتقــدم القوميين فــي ادنبــرة وكارديف 
ترافقه مطالــب بمنح المزيد من الســلطات 
اليرلنــدا الشــمالية وللمــدن الكبــرى بــدءا 

بمانشستر وليفربول.

وبعــد االنتهاء من فرز بطاقــات االقتراع في 
ثلثي الدوائر االنتخابيــة اعاد ديفيد كاميرون 
التذكيــر بما وعد بــه ناخبيــه: «علينا تنظيم 

االســتفتاء الــذي ســيقرر مســتقبل المملكة 
المتحدة داخل اوروبــا». وتعهد كاميرون ان 
ينظم االســتفتاء قبل نهاية 2017 بضغط من 
المشــككين بالتوجــه االوروبــي داخل حزبه 
والذين باتوا اليوم يصرون على تســريع ذلك. 
ويطلق اســتاذ العلوم السياسية في كلية لندن 
االقتصاديــة باتريــك دانليفي على االســتفتاء 
اســم «اســتفتاء خروج بريطانيا» من االتحاد 

االوروبي الذي يضم 28 دولة.
ويقــول ان كاميــرون الــذي يؤيــد اعادة 
التفــاوض حــول عالقــات بالده مــع االتحاد 

االوروبــي الذي انضمت اليه في 1975 عندما 
كان ال يــزال ســوقا اوروبية مشــتركة وليس 
مشــروعا سياســيا، ســيميل الى تقديم موعد 
االســتفتاء الــى العام المقبــل للبت في هذه 
المسألة التي شــكلت موضع خالفات شديدة 

في صفوف الحزب خالل العقود الماضية.
الشؤون االوروبية  وتؤكد االختصاصية في 
فــي كليــة لنــدن االقتصادية ســارة بنزرت 
هولبوت انها على قناعة بأن كاميرون سيتوجه 

سريعا الى بروكسل للتفاوض على اتفاق. 
وتضيــف انــه كان يميل في الســابق الى 

اقصاء بعض زمالئه االوروبيين واثار استغراب 
كثيرين من خالل نهج مخالف لالعراف القائمة 
على بناء الجسور والتحالفات. وكانت النتيجة 
برأيها انه عزل نفســه وانــه يصعب التصديق 
بأنــه يؤمن بالبقاء ضمن اوروبا. وبالتالي، قام 
القــادة االوروبيون برســم خطــوط حمر وال 
ســيما في ما يتعلق بحريــة انتقال المواطنين 
االوروبيين. لكن خــروج بريطانيا من االتحاد 
االوروبــي قــد يتبعه خــروج اســكتلندا من 
المملكــة المتحدة، حيث حذرت ســتيرجون 
المؤيدة للمشــروع السياسي االوروبي من ان 
الخروج من االتحاد سيكون عامال كافيا إلعادة 

طرح االستقالل.

قلبت نتائج االنتخابــات العامة في بريطانيا 
التي  الــرأي،  التوقعــات واســتطالعات  كل 
أشــارت إلى تعادل غير مســبوق في نسب 
التصويت، لتكشــف فوز حــزب المحافظين 
بزعامــة رئيــس الــوزراء ديفيــد كاميرون، 
بأغلبية مقاعد البرلمان وســيطرة القوميين 
دعاة االنفصال على المقاعد في إســكتلندا، 
وســط موجــة اســتقاالت جماعيــة لزعماء 
أحــزاب الديمقراطيين األحــرار نيك كليغ، 

والعمــال اد ميليبانــد، واســتقالل المملكة 
المتحدة نايغل فاراغ.

وحقق كاميــرون انتصاراً كبيــراً غير متوقع 
في االنتخابات التشــريعية، يضمن له والية 
ثانية كونه رئيساً للحكومة، وتنظيم استفتاء 
حول عضوية بريطانيا في االتحاد األوروبي. 
وأشــارت النتائج األولية إلى أن المحافظين 
حصلوا على 329 مقعداً أي بزيادة ثالثة على 
األكثرية المطلقة في مقابل 239 للعماليين، 
وال تــزال هنــاك 30 دائــرة تقريبــاً تنتظر 
فرز أصواتها. وفي إســكتلندا، أكدت النتائج 
النهائيــة فــوز الحزب القومي اإلســكتلندي 
بـ56 من أصل 59 مقعداً. وكان الخاسر األكبر 
حزب الديمقراطيين الليبراليين الذي فقد 48 
من بين 57 مقعداً حصل عليها في انتخابات 
2010، كما سيحتفظ حزب استقالل المملكة 
المتحــدة الشــعبوي، والمناهــض ألوروبــا 
بمقعديــن مع أنه لم يحصل ســوى على 14 
في المئة من نوايا التصويت. وقبل االقتراع، 
لم تكــن مراكــز االســتطالع أو المراهنات 
تتوقــع مثل هذا الســيناريو ســوى باحتمال 

واحــد من خمســين. ورحــب كاميرون في 
الصبــاح الباكر بالتطور «اإليجابي» لألحداث 
بعد «ليلة حافلة جداً للمحافظين». وسيكون 
بإمــكان كاميرون تشــكيل حكومة من دون 
الحاجة إلى التحالف مع األحزاب الصغيرة. 

حــزب  زعيــم  اســتقال  الفــور،  وعلــى 

الديمقراطييــن األحرار نيك كليغ من زعامة 
الحــزب. وقــال كليغ فــي مؤتمــر صحافي 
وقد بــدا عليــه اإلرهاق: «مــن الواضح أن 
النتائج قاســية أكثر مما خشــيت». وأردف: 
«يجب أن أتحمل المســؤولية، ولذلك أعلن 
أنني سأســتقيل كوني زعيماً للديمقراطيين 
األحــرار. ســتجرى اآلن انتخابــات للزعامة 
طبقــاً لقواعــد الحزب». ولم يخســر كليغ 

مقعــده فــي البرلمــان، لكــن كثيرين من 
زمالئه خسروا مقاعدهم.

بدوره، أعلن زعيم حزب العمال المعارض 
اد ميليباند استقالته. وصرح في كلمة ألقاها 
أمام الصحافة وأنصاره: «هذا ليس الخطاب 
بالمســؤولية  الــذي أردت إلقــاءه»، مقراً 
الكاملة عن الهزيمة. وأضاف: «حان الوقت 
لكي يتولى شــخص آخــر الدفــع بمصالح 

الحــزب. بريطانيا بحاجــة إلى حزب عمال 
قــوي قادر علــى إعــادة البناء بعــد هذه 
الهزيمة». قدم مليباند اعتذاره إلى النواب 
الخاسرين بشكل خاص وسلم الرئاسة خالل 
الفتــرة االنتقالية لنائبتــه هارييت هرمان 

بانتظار انتخاب رئيس جديد.
كمــا أعلن زعيــم حزب اســتقالل المملكة 
المتحــدة نايغل فاراغ اســتقالته من زعامة 
الحزب، بعد خســارته في االنتخابات، بعد 
أن فشــل فــي مســعاه للفــوز بمقعد في 
البرلمــان. وفــي خطــاب اســتقالته، ألقى 
فــاراج بالالئمة في هزيمتــه على الناخبين 
المحتملين لحزب استقالل المملكة المتحدة 
الختيارهم المحافظين ألنهم «كانوا خائفين 
للغايــة»، بســبب إمكانية تشــكيل حكومة 
ائتالفية  بين حزب العمال والحزب الوطني 
اإلسكتلندي، الذي وصفته الصحف اليمينية 
الشــعبية بأنه ســيناريو «كابوسي». وخسر 
فاراغ المقعد البرلماني لصالح مرشح حزب 
المحافظين كريغ ماكينلي في دائرة ســوث 

ثانيت.
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فتح مســلح النار ثم فجر نفسه أمام معهد 
تعليمي فــي مدينة بوتيســكوم في والية 
يوبي، شــمال شــرق نيجيريا، ما أدى إلى 
إصابة 12 طالباً بجروح خطيرة في منطقة 
غالبــا ما تتعرض لهجمــات تنفذها جماعة 

بوكو حرام.
وقال ضابط في الشــرطة رفض الكشــف 
عن هويته: «قمنا بإجالء 12 شخصاً أصيبوا 
بجــروح خطيرة إلصابتهــم بعيارات نارية 
إلى احــد المستشــفيات». وقــال العديد 
من الطالب في معهد الدراســات اإلدارية 
واألعمال في بوتيســكوم فــي والية يوبي 
إن المهاجــم الذي كان يضع حزاما ناســفا 

فجــر نفســه عندما نفــدت ذخيرته إال أن 
االنفجــار لم يصب أي شــخص آخر بأذى. 
وبعد سلســلة من  الهجمــات في المدينة، 
يخضــع الطالب للتفتيش قبل دخولهم إلى 
الغوس- أ.ف.ب المعهد.  

أعلنت الحكومة الكندية انها قررت تســهيل 
االجراءات المتبعة لسحب أو إلغاء جوازات 
ســفر مواطنيهــا إذا اشــتبهت أجهزة االمن 
في انهم يعتزمون الســفر الى الخارج بقصد 
ارتكاب أعمال ارهابية أو اعتداءات جنسية 

على اطفال.
وأعلــن وزيــر الجنســية والهجــرة كريس 
الكســندر انــه بموجب القــرار الجديد فان 
توفر الدليل لم يعد شــرطا لســحب الجواز 
بل يكفي ان تكون هناك شبهات غير مثبتة، 
ولكن تســتند إلى مبــررات كافيــة. وقال: 
«هــذه عتبة تتيح لنا التحــرك عندما تتوفر 
لدينــا معلومــات أو شــبهات اســتنادا الى 

مبــررات كافية ولكن غيــر مثبتة». واضاف 
ان الحكومــة تعتزم ادخــال تعديالت على 
القوانين الســارية حاليا لكي تتمكن اجهزة 
االمــن «من ان تتحرك ســريعا لمنع االفراد 
من السفر الى الخارج للقيام بأعمال ارهابية 

أو الرتكاب جرائم جنسية ضد اطفال».
وأوضــح انه بموجب هذه التعديالت يمكن 
للوزيــر ان يلغي جواز ســفر اذا كانت لديه 
«دوافــع منطقية للظن» في ان هذا االجراء 
ضــروري لمنــع وقــوع عمــل ارهابــي أو 
«جريمة جنسية ضد اطفال». أوتاوا- أ.ف.ب

اجتمع المفوض األوروبي من أجل المناخ 
بممثلي 43 بلدا عضوا في االتحاد من أجل 
المتوســط في منتجع الصخيرات المغربي 
للخــروج بمقترحــات مــن دول االتحــاد 
تحضيــرا لصياغة اتفاق عالمي جديد حول 

المناخ في باريس في نهاية 2015.
وقالت بعثة االتحاد األوروبي في المغرب 
فــي بيان انــه على كل البلــدان ان تطرح 
مســاهمتها قبل مؤتمر باريــس المرتقب 
في ديسمبر لتمكين الشــركاء من صياغة 
واعتماد اتفــاق متين ودينامي يفضي الى 
عــدم تجاوز ارتفــاع الحرارة فــي العالم 

مستوى درجتين.

العالــم خــالل مفاوضاتها  وتســعى دول 
واجتماعاتها حــول اتفاقية األمم المتحدة 
اإلطارية بشــأن تغيير المناخ، الى التوصل 
الى معاهدة دوليــة جديدة بحلول 2015 

على أن تدخل حيز النفاذ في 2020.
وألول مــرة على مدار أكثر من عشــرين 
عاما تســعى الدول المنضوية تحت األمم 
المتحدة الى التوصل الــى اتفاقية عالمية 
وملزمــة بشــأن التصــدي لظاهــرة تغير 
المنــاخ خالل الدورة 21 لمؤتمر األطراف 
«كــوب » الذي ســيعقد فــي باريس في 
ديسمبر.  الرباط- أ.ف.ب
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قتــل 7 أشــخاص علــى األقــل بينهم ســفيرا 
النرويــج والفلبين في باكســتان، لدى تحطم 
مروحيــة عســكرية كانت تنقل دبلوماســيين 
أوروبييــن وآســيويين في منطقــة نائية في 

جبال الهيمااليا الباكستانية.
وفي حين أكد مســؤول باكستاني أن عطًال 
تقنياً تســبب في سقوط المروحية التي قضى 
بها ســفيران تبنت حركة طالبان الباكســتانية 
التــي دائمــاً ما تبحث عن الشــهرة، إســقاط 
الطائــرة خــالل هجوم وقع فــي قطاع وادي 
نالتار العسكري المحاط بتدابير أمنية مشددة، 
ال وجود لها فيه، لكن إعالن المســؤولية هذا 

لم تؤكده أي مصادر أخرى.

وسارعت السلطات إلى إجراء تحقيق حول 
أســباب هذه المأســاة التي أربكت جيشــها 
القوي، لكنها تتحدث عن خطأ تقني من دون 

أن تقدم مزيداً من التفاصيل.
وكان وفــد مــن الدبلوماســيين أتــوا من 
30 بلــداً يرافقهم أفراد مــن عائالتهم وبعض 
جيلغيــت- منطقــة  يــزورون  الصحافييــن، 

بالتيســتان الســياحية عندما تحطمت واحدة 
من المروحيات الثالث التي كانوا يســتقلونها 
فوق مدرسة، بحســب عضو في الوفد استقل 
إحدى المروحيتين األخريين. وفي تصريحات 
صحافية قال شــرطي في قرية نومان المطلة 
علــى وادي نالتــار حيث كان الدبلوماســيون 
ســيحضرون تدشــين مصعد جبلي في محطة 
محلية للتزلج، إن المروحية بدأت فجأة تدور 
حول نفســها واتجهت نحــو األرض. ثم حصل 
انفجار كبير واندلعت النيران. ومدرسة القرية 
التــي عادة مــا تفتــح أبوابها، كانــت مغلقة 
بســبب يوم عطلة في هذا القطاع النائي في 
شــمال شــرق البالد، ما أتــاح تجنب حصول 
كارثة كبيرة. وكان الدبلوماســيون ســيلتقون 
رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف. وأعلن 
شريف الذي كان متوجهاً بالطائرة إلى منطقة 
غيليت-بالتيســتان لحظة تحطم الطائرة قبل 
أن يعــود، عــن حــداد وطني علــى الضحايا 
يســتمر يوماً واحداً. وكان الســفير النرويجي 

ليف الرســن (61 عاماً) المتــزوج وأب لولد 
واحــد، معتمداً في إســالم آباد منذ ســبتمبر 
الماضي أما سفير الفلبين دومينغو لوسيناريو 
جونيو، فكان في 54 من عمره. ولقيت زوجتا 
سفيري ماليزيا وإندونيســيا والطياران وأحد 
أفراد طاقــم المروحيــة «ام.اي17-» حتفهم 
أيضــاً في حادث التحطم، فيما أصيب ســفيرا 
بولندا وهولندا. وكانت سفيرة فرنسا مارتين 
دورانــس فــي عداد الوفد لكنهــا لم تكن في 
المروحية التي تحطمــت، كما ذكرت مصادر 
قريبــة مــن الملف. وأكــدت حركــة طالبان 
الباكستانية التي تقاتل السلطة في إسالم آباد، 
أنها أســقطت المروحية بصاروخ «جو-أرض» 
نادراً ما تســتخدمه، في منطقة هيمااليا التي 

يتخذ فيها الجيش تدابير أمنية مشددة.
وأكدت طالبان أنها كانت تســتهدف رئيس 
الــوزراء نواز شــريف أيضــاً. لكنــه لم يكن 
موجــوداً في أي مــن مروحيــات الوفد، كما 

ذكرت مصادر متطابقة.
وقــال مصــدر أمني إن إعــالن التبني هذا 
مثير للســخرية. األمر ليس ممكناً، على األقل 
فــي نالتــار. وأضــاف أن القوات المســلحة 
منتشرة في وحول هذا الوادي القليل السكان 
منــذ ثالثة أيــام علــى األقل. وقمــم الجبال 
ال تــزال تكســوها الثلوج ... مــن وجهة نظر 

استراتيجية، ال أهمية إلعالن التبني.

احتفلت أوروبا أمس بالذكرى 70 النتصارها 
علــى ألمانيا النازية خــالل الحرب العالمية 
الثانيــة فــي وقــت لم تخمــد فيــه نيران 
الحــرب في شــرقي أوكرانيا، ويخيم شــبح 
الفكر المتطرف والتهديدات اإلرهابية على 
القــارة، كما تحتفل واشــنطن باالنتصار في 
احتفال تشــارك فيــه طائرات مــن الحرب 

العالمية الثانية.
وبهذه المناســبة، قــال الرئيس األميركي 
بــاراك أوباما خالل خطابه األســبوعي الذي 
قــرب موعــده ليتزامــن مــع الذكــرى 70 
لالنتصــار: «فلنبقــى موحدين إلــى جانب 
حلفائنــا في أوروبا وأبعد منها باســم قيمنا 
الحرية واألمــن والديمقراطية  المشــتركة: 
وحقوق اإلنســان ضد التعصــب والكراهية 
بكل أشــكالها، وذلك ليكســب هذا القســم 
معنى.. لن ننسى، لن يتكرر هذا أبداً». وفي 
فرنســا قال الرئيس فرانســوا هوالند: «لم 
نعش الحرب لكننا ننظر إليها كحقيقة بعيدة 
وأحياناً بتجرد فقط، رغم أنها ليست بعيدة 
عنا، في أوكرانيا وفي الشــرق األوســط، ما 
يعني أنها على بعد أربع إلى خمس ساعات 
بالطائرة». وتابــع «ال يزال هناك قضايا من 

شأنها أن تحركنا». 
الفرنســيين  إلى مئات  وتطرق هوالنــد 
الذين ذهبوا للقتــال إلى جانب المتطرفين 
فــي ســوريا والعراق.  وشــارك هوالند في 
احتفــال عند قــوس النصر بحضــور رئيس 
الحكومــة مانويــل فالس ووزيــر الخارجية 

األميركي جون كيري المتواجد في باريس.
وبدوره قال كيري فــي خطاب مكتوب: 
«نقف معــاً إلى جانب الشــعب األوكراني 
في وجه العدوان الروسي»، مشيداً بالقيادة 

األوروبيــة فــي حربهــا ضد تنظيــم داعش 
اإلرهابــي وبتحركها إلنقاذ حياة المهاجرين 
في البحر المتوســط. وفي بريطانيا، شــارك 
السياسيون في احتفال وسط تساؤالت حول 
مستقبل البالد في االتحاد األوروبي خصوصاً 
بعد فوز المحافظين بقيادة ديفيد كاميرون 
فــي االنتخابات البرلمانيــة وحددت دقيقتا 
صمت في إشــارة إلى توقيت خطاب رئيس 
الحكومة آنذاك ونســتون تشرشل التاريخي 

الذي أعلن خالله انتهاء الحرب.
أما ألمانيا، الخاســرة في العام 1945 ثم 
أثبتت وجودها في أوروبا كدولة ديمقراطية 
وقوة اقتصادية، فاحتفلت أيضاً بـ«تحريرها» 

مــن النازيــة وشــكرت الحلفــاء الغربيين 
والجيش األحمر الروســي على دورهم في 
محاربــة النازيــة. وقال رئيس البوندســتاغ 
(البرلمــان) نوربرت المــرت: «لقد وضعوا 
حداً لنظام الرعب القومي االشتراكي مقابل 
تضحيات ال يمكــن تخيلها». ورغم وقوفهم 
إلــى جانــب الرئيــس الروســي فالديميــر 
بوتين في الســاحة الحمراء أثناء احتفاالت 
يشــارك  العــام 2005، ال  الـــ60  الذكــرى 
القادة الغربيون هــذه المرة في احتفاالت 
موســكو اليوم السبت بســبب موقفهم من 
األزمة األوكرانية. وحــذر الرئيس البولندي 
برونيســواف كوموروفسكي من أنه ال يزال 

هناك في أوروبا قوات تّذكر باألوقات األكثر 
ســوداوية في تاريخ أوروبــا في القرن 20، 
وتتبــع اســتراتيجية مناطق النفــوذ وتريد 
أن تبقــي جيرانهــا فــي حالة خضــوع. أما 
أوكرانيا، الدولة السوفياتية السابقة، فقررت 
أن تحتفــل بنهايــة الحرب فــي الثامن من 
مايــو وليس التاســع منه كمــا كانت تفعل 
خالل األعوام 70 األخيرة. وازيلت الســتارة 
عن خريطة ألوكرانيا مغطاة بزهور شــقائق 
النعمان أمام متحف للحرب العالمية الثانية 
في العاصمــة كييف بحضــور الرئيس بترو 
بوروشــنكو واألمين العام لألمــم المتحدة 

بان كي مون.

بدأ األتراك المقيمون في الخارج أمس اإلدالء 
بأصواتهــم فــي االنتخابــات البرلمانية التي 
ســتجرى في السابع من الشهر المقبل داخل 
البــالد. وحــددت اللجنة العليــا لالنتخابات 
التركيــة يــوم األحد 31 مايــو الجاري كآخر 
موعد للتصويت في الســفارات والقنصليات 

والممثليات التركية خارج البالد.
المراكــز  فــي  التصويــت  وسيســتمر 
الحدودية الجمركية حتى الســابع من يونيو 
وهو يوم بدء االنتخابات داخل تركيا. ويبلغ 
عدد األتــراك الذيــن يحق لهــم التصويت 
خــارج البــالد نحو ثالثــة مالييــن ناخب. 
وســيصوت 53.7 مليون ناخب داخل تركيا 

يوم الســابع من يونيو المقبل النتخاب 550 
نائبا للبرلمان التركي في دورته الـ25 والتي 
يشــارك فيهــا 30 حزبــاً منها ثالثــة ممثلة 
في البرلمان األخيــر وهي العدالة والتنمية 
والحركــة  الجمهــوري  والشــعب  الحاكــم 
القومية المعارضان. وفي برلين، قال الناطق 
باســم الســفارة التركية في برلين إن عدد 
من ســجلوا أنفســهم للمشــاركة في هذه 
االنتخابــات وصــل إلى 1389621 شــخصاً.  
وســيدلي هؤالء بأصواتهم وفقا للناطق في 
14 قنصليــة تركية في جميــع أرجاء ألمانيا 
حتى 31 من الشهر الجاري.  وأضاف أنه لم 
يتوفر للســفارة نظرة كليــة على ما إذا كان 
جميــع األتراك في ألمانيا سيمارســون هذا 

الحق الدستوري أم ال.

القادة  الهندية جميــع  وضعــت الشــرطة 
االنفصاليين الرئيسيين في إقليم كشمير رهن 
الحبــس االحتياطــي لتجنب مشــاركتهم في 
مســيرات جرى تنظيمها أمــس. ونقلت وكالة 
األنباء الهندية اآلســيوية «آي.ايه.إن.إس» عن 
مصــادر أمنية القــول: إن الســلطات األمنية 
وضعــت قيد الحبــس االحتياطــي أو اإلقامة 
الجبريــة كًال من الزعيم االنفصالي ســيد علي 
جيالني ورئيس مجلس إدارة مجموعة حريات 
المعتدلــة ميــر واعــظ عمر فــاروق ورئيس 
جبهة تحرير جامو كشــمير محمد ياسين مالك 

باإلضافــة إلى نعيم أحمد خــان وجاويد مير 
وهالل وارتحت. وعلى جانب آخر ذكر الجيش 
الهندي أنه قتل متسلًال في قطاع ميندهار من 
مقاطعة بونش بإقليم كشمير بينما كان يحاول 
التسلل عبر خط السيطرة الذي يقسم كشمير 
إلى شطرين. ونقلت الوكالة عن الناطق باسم 
الجيــش مانيش ميهتا القول: إنه تم إطالق نار 
على دورية للجيش على بعد 300 متر من خط 
الســيطرة لكن القــوات الهندية ردت بإطالق 
النار على الفور ما أســفر عن مقتل المتسلل. 
وتتهــم الهنــد باكســتان بدعــم الجماعــات 
المسلحة في كشمير وتمويلها ومساعدتها في 

حين تنفي إسالم آباد هذه االتهامات.

اشتكى سكان بعض القرى النائية في نيبال من 
عدم حصولهم حتى اآلن على أية مســاعدات 
إغاثة مــن الزلزال الذي ضرب البالد الشــهر 
الماضي، فيمــا أعلنت منظمة األمم المتحدة 
أن االستجابة لطلبها تقديم مساعدات عاجلة 
للمتضررين مــن الزلزال كانــت بطيئة.. في 
وقت ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 8413 قتيًال 

وســط هزات ارتدادية جديدة. وقال راجيش 
كاتوال وهو أحد ســكان إقليم سيندوبالشوك 
شــمال العاصمة كاتماندو، حيــث لقي ثالثة 
آالف شــخص مــن بيــن 7800 شــخص على 
مســتوى البــالد، حتفهم جــراء الزلزال الذي 
ضرب نيبال يوم 25 أبريل الماضي: «لم نتلق 

مساعدات حكومية رغم مرور أسبوعين». 
 وشــكت كثير من القــرى المتضررة من 
نقــص المســاعدات الحكوميــة، فيما ذكرت 

قــرى أخرى أنها تلقت مســاعدات مضاعفة. 
وقالــت الحكومــة إنها ســوف ترســل فرقاً 
يتألف كل منها من خمســة أعضاء إلى 500 
قرية متضــررة  لتحســين عمليات تخصيص 
مســاعدات اإلغاثــة. وذكــرت منظمة األمم 
المتحــدة أن النــداء الــذي وجهتــه لتوفير 
مســاعدات عاجلة لنيبال أثمر فقط عن ستة 
بالمئة من المبلــغ المطلوب الذي يصل إلى 

423 مليون دوالر. 

ثبتــت خدمة التصنيف االئتماني ســتاندرد 
اند بوز التصنيف االئتماني إلمارة الشــارقة 
عنــد A-A-1 مــع منحه نظرة مســتقبلية 

مستقرة.
وقالت إن هــذه النظرة تؤكد توقعاتها بأن 
نمو الناتج المحلي اإلجمالي ســيبقى قوياً، 
مضيفــة ان التصنيف مدعــوم بنمو اقتصاد 
الشارقة المستمر، وعبء الدين المنخفض.

وأضافــت: يدعــم هــذا التصنيــف وضــع 
الشــارقة في الدولة والذي يتضمن مخاطر 
خارجيــة اقــل، معربة عــن يقينهــا بتلقي 
الشــارقة المســاعدة في حالــة الضرورة، 

والتي ترى الوكالة أن ال حاجة لها حالياً.

وذكــرت الوكالــة أن القطــاع االقتصــادي 
الحقيقــي للشــارقة مدعوم بقاعــدة انتاج 
قوية نســبياً، والقطاعات األربعة األكبر في 
االقتصاد هــي: الخدمات، 20 %، والتصنيع 
16 %، والتعدين والمحاجر 13 %، والجملة 

والتجزئة 12 %.
وقدرت نصيــب الفرد مــن الناتج المحلي 
اإلجمالــي بـ 28700 دوالر، كما قدرت نمو 
الحقيقي لإلمارة  المحلي اإلجمالــي  الناتج 
بـــ 5 % في 2018 وهو نفســه في 2017، 

و٪4.5 في 2015.

بلــغ عدد زوار جناح اإلمــارات في معرض 
إكســبو ميالنو خالل أسبوعه األول 25 ألفاً 
و640 زائراً وزائرة من اإليطاليين واألجانب.

وذكــرت إحصائيــة رســمية أصدرها أمس 
الجناح الذي يشرف عليه وينظمه المجلس 
الوطني لإلعالم أن المتوسط اليومي لزواره 
فــي حــدود ثالثــة آالف زائــر وزائرة من 

الذكور واإلناث كباراً وصغاراً على السواء.
وتتواصــل الطوابير المصطفــة أمام الجناح 
دون انقطاع لمشــاهدة فيلم شجرة العائلة 
والفيلم الترويجي دبي إكسبو  2020 وبقية 

محتويات الجناح األخرى.
وشــكلت هــذه الطوابير الطويلــة ظاهرة 

يوميــة أمام جنــاح اإلمارات رغــم برودة 
الطقــس في أيــام المعــرض األولى ورغم 
األمطار التي هطلت اليوم واأليام السابقة.

ورغم فترة االنتظار التي تصل إلى 40 دقيقة 
إال أن الزوار ظلوا واقفين في هذه الطوابير 
من أجل رؤية محتويات الجناح الذي سبقته 
ســمعة اإلمارات وكونها البلد المســتضيف 
ميالنو ـ وام للمعرض القادم إكسبو 2020. 

بدأت السلطات الفلبينية عملية إجالء واسعة 
لمواطنيهــا مــع اقتــراب وصول إعصــار إلى 

سواحلها الشمالية الشرقية بحلول الغد.
وقالــت هيئة األرصــاد الجويــة الفلبينية في 
بيــان إنه مــن المتوقــع أن يجلــب اإلعصار 
«نــول» أمطاراً معتدلة إلى غزيرة في جزيرة 
(لــوزون) شــمال شــرقي البــالد، مضيفة أنه 
سيضعف وهو في طريقه إلى جزيرة أوكيناوا 
اليابانيــة الثالثــاء المقبــل. وضــرب اإلعصار 
أيضا إقليــم (إيزابيال-كاجايان) مصحوبا برياح 
ســرعتها 140 كيلومتراً في الســاعة في حين 
كان اإلعصــار على بعــد نحــو 480 كيلومتراً 
وتبلــغ قوته نحو 185 كيلومتراً في الســاعة. 

ومــن جهته أفــاد المجلس الوطنــي الفلبيني 
إلدارة وخفــض مخاطــر الكــوارث الطبيعية 
بأنــه تم إبــالغ الســلطات اإلقليميــة باتخاذ 
االحتياطــات الالزمة لوصــول اإلعصار ومنها 
تخزين إمــدادات األغذية والميــاه واألدوية 

وإعداد مناطق إليواء الالجئين.
يذكــر أن «نــول» يعــد رابع إعصــار يضرب 
الفلبيــن هــذا العام من بين ما متوســطه 20 

إعصاراً سنوياً يجتاح البالد.
وكان اإلعصــار «هايــان» الذي ضــرب البالد 
2003 يعد األكثر تدميرا في السنوات األخيرة 
خاصة وأنه أســفر عن مقتل وإصابة أكثر من 
مانيال- كونا  ثمانية آالف شخص. 



ُيذّكــر الجدل الدائــر حالياً بشــأن الهجرة 
غير الشــرعية إلى أوروبا بسياســة اإلغراق 
التــي اتبعهــا النظام الكوبي ضــد الواليات 
المتحدة في النصف األول من التسعينات. 
في 1994، هدد فيديل كاســترو واشــنطن 
بغمرهــا بمواطنيــه الهاربيــن مــن جنتــه 
الشــيوعية. كان أمــراً صادماً أن يســتخدم 
رئيس دولة ما رعاياه المتململين من نظام 
حكمه ســالحاً ضــد اإلمبريالية. لم ترســل 
الواليات المتحدة في نهاية المطاف بوارج 
حربيــة بــل ردت بقانون يســمى «األقدام 
الجافــة واألقــدام المبللة» ينــص على أنه 
في حــال وطئت أقدام المهاجرين األراضي 
األميركية فسيحصلون على تسهيالت للبقاء 
فيهــا، لكــن إن ُضبــط المهاجر فــي البحر 
بيــن كوبــا وأميركا فُيرســل إلى بــالده أو 
دولــة ثالثــة. هناك وصفة ســحرية يطبقها 
بالمحافظة  للمهاجرين  تســمح  األميركيون 
على ثقافتهم مع اإلحساس في نفس الوقت 
بأنهم باتــوا مواطنين فــي بلدهم الجديد. 
هــذه الصيغــة غير موجــودة فــي أوروبا 
ألســباب كثيــرة ليس أقلها فشــل سياســة 
االندماج التــي تتبعها الدول األوروبية. في 
أميركا، تم دمج عشــرات آالف المهاجرين 
المكســيكيين غير الشرعيين الذين إن سار 

المرء في أحيائهم فسيشــعر أنه في غوادا 
الخارا أو مكســيكو ســيتي. ينطبــق األمر 
ذاته على أحياء المهاجرين األفارقة وشرق 
األوسطيين في بروكسل وباريس، لكن ليس 
بالكيفية نفســها. فهي تشــبه «غيتوهات» 
معزولة تماماً ساهمت في نشوء اإلحساس 
بالرفض من قبل اآلخر (األوروبي)، ما مهد 

لظهور بؤر التطرف فيها.

يخلــق األوروبيون أعداًء مــن المهاجرين، 
الذيــن  الداخــل  خصــوم  إلــى  يضافــون 

يشــعرون بالتهميــش وانعدام المســاواة، 
مــن خالل تكــرار األحاديــث الصادمة عن 
منع زوارق خفر الســواحل إنقــاذ مراكب 
المهاجرين بدعوى أن تلك السياســة تشكل 
عامــل جــذٍب. فمثل هذه السياســة توجه 
رســالًة بأن األوروبييــن يفضلون «تأديب» 
المهاجريــن بتركهم يغرقون في البحر على 
وضع خطوات فعالة وقوانين الســتيعابهم. 
وبالتأكيــد، ال تســاعد خطابات مــن قبيل 
وصف طالبــي اللجوء بأنهــم «طاعون من 
البشر المتوحشــين» و«قروح متقيحة» في 

حل المعضلة.

وفي الواقع، إن أراد األوروبيون تفكيك 
المشكلة بقوة السالح فعليهم فعل ذلك 
في البر ال في البحر. فبدًال من االستسالم 
لحالة الرعــب التي تتملكها من احتمال 
موجــات  وســط  إرهابييــن  اندســاس 
المهاجرين، على أوروبا أن تعالج أسباب 
المسألة في مهدها. فأولئك المهاجرين 
واإلرهابيين مــا كانوا لينتشــروا لو لم 
يتصــرف األوروبيون بأنانيــة ويتخلون 
عــن دعم تطلعات شــعوب الدول التي 
يأتي منها هؤالء عبر استراتيجية شاملة 

ودائمة ذات مصداقيــة. وإلى أن يحين 
الوقت الذي تتوفر فيه مثل تلك اإلرادة 
األوروبيــة، فباإلمكان إتاحــة مزيد من 
التأشيرات  القانونية، مثل إصدار  السبل 
اإلنسانية لطالبي اللجوء وتأشيرات عمل 
مؤقتة للنازحين ألســباب اقتصادية. أما 
إعادة الالجئين إلى بلدانهم، فســتكون 
بمثابة حكم باإلعدام من حكومات دول 
تمنع قوانينها تســليم تجــار المخدرات 
ومبيضي األمــوال إلى بلدانهم إن كانوا 
يواجهــون عقوبــة اإلعــدام أو محاكمة 

غير عادلة.

35
أعادت محكمــة البليدة الجزائرية فتح ملف 
مجمــع الخليفة المتهاوي بعــد 12 عاماً عن 
إفالســه وعقب ثماني سنوات عن المحاكمة 
األولى التي قضت فيها المحكمة ذاتها بإدانة 
المتهم األول رفيق عبد المؤمن خليفة غيابيا 

بالسجن المؤبد.
وعلى وقع إجراءات أمنية استثنائية، شهدت 
الساعات األولى من المحاكمة، المناداة على 
76 متهمــاً و300 شــاهد مطلوبين في هذه 
القضية التي يتوقع اســتمرارها لشهر ونصف 
الشــهر، وغاب عن الجلســة األولى أســماء 
بــارزة على غرار الوزير الســابق للمال مراد 
مدلســي وخلفه كريــم جــودي، إضافة إلى 

الوزيــر الحالي للســكن عبــد المجيد تبون 
والوزير السابق للعمل بوقرة سلطاني، إضافة 
إلى عبد المجيد ســيدي السعيد األمين العام 

التحاد العمال (منظمة حكومية).
وظهــر المتهم األول فــي القضية رفيق عبد 
المؤمــن خليفــة (48 عاما) شــاحب الوجه 
هزيًال، وقــال محاميه نصر الديــن لزعر، إّن 
موكله رفض كل التهم المنســوبة له، وكشف 

أّن ظروف سجنه جيدة ومعنوياته مرتفعة.
ودخــل وزير المال الجزائــري الحالي محمد 
جالب المحكمة ثم غادرها بعد دقائق، وأفيد 
أّنــه مثل أمــام القاضــي كشــاهد، دون أن 

يتسرب أي شيء عن مضمون شهادته. 

وعرفت المحاكمــة األولى بين يناير ومارس 
2007 مثــول 94 متهما، وديــن 10 متهمين 
آخريــن غيابيا، بالحبس النافذ من ســنة إلى 
20 ســنة نافذة وتبرئــة 50 آخرين عن تهم 
تكويــن جماعة أشــرار والســرقة الموصوفة 
والنصب واالحتيال واســتغالل الثقة وتزوير 

الوثائق الرسمية.
وكشــف الخبيــر القضائــي حميــد فوفا في 
إفادتــه قبل فترة، أّن خســائر بنــك الخليفة 
التابــع للمجمــع المذكور، بلغــت 2.4 مليار 
دوالر أميركي، لكنه قال إّنه ال يمكن تحديد 
الضرر الحقيقي، مشيراً إلى وجود (مفاجآت) 

عديدة.

وبحســب مــا أورده 35 متهماً، فــإّن إدارة 
بنــك الخليفة جمعت األموال من خالل نظام 
العموالت التي كان يمنحها لمديري الشركات 
المملوكة للحكومة الذين قرروا إيداع أموال 
ضخمــة فــي البنــك المثيــر للجــدل، وهي 
العملية التي رافقتها رشــى وتالعبات بالمال 
العام، ما تســبب في تدفق قياســي لألموال 
نحــو البنك إيــاه. وكان عبــد المومن خليفة 
قــد لجأ إلــى المملكة المتحدة ســنة 2003 
وألقــي عليه القبــض في 27 مــارس 2007 
علــى التراب البريطاني في إطار أمر أوروبي 
بالتوقيــف أصدرته المحكمة العليــا لنانتير 
بالقــرب من باريــس. وأقام فــي فيال تحت 

حراسة الشــرطة البريطانية "سكوتالنديارد" 
في عاصمــة الضباب لندن ومنع من مغادرة 
بريطانيــا بقــرار قضائي إلى غايــة البت في 

أمر تسليمه.
الذي  الصــداع  الجزائرية  الســلطات  وأنهت 
تســبب فيه عبد المؤمن حين اســتلمته من 
البريطانيــة في ديســمبر 2013  الســلطات 
بعد ســنوات من الترقب بســبب اإلجراءات 
القانونيــة وأحكام المعاهــدة القضائية بين 
الجزائــر والمملكة المتحدة التي دخلت حيز 
التنفيــذ في 2007 وإثــر نفاذ جميع الطعون 

لدى القضاء البريطاني والقضاء األوروبي.
وولد رفيق عبد المؤمن في 10 أكتوبر 1966 

بمدينة بجاية. وأسس شــركة صيدالنية بعد 
تحصله علــى أول رخصة الســتيراد األدوية 
من عــدد من الشــركاء الفرنســيين انطالقا 
مــن خبرتــه فــي إدارة صيدليــة ورثها عن 
أبيه. ورغم اعترافه بأن هذه الشــركة درت 
عليه أرباحــا طائلة إال أنه أقدم على توقيف 
نشاطها منتصف التسعينيات. وتوجه مباشرة 
بعــد توقيف نشــاطه التجاري في اســتيراد 
الدواء منتصف التسعينيات، إلى نشاط جديد 
لم يلجه غيره من الجزائريين على المستوى 

المحلي، فقرر ولوج عالم النقل الجوي.

ثالث ســاعات ونصف الساعة فقط مجموع 
ما أمضــاه وزير الخارجيــة االميركي جون 
كيري فــي العاصمــة الصومالية مقديشــو 
محاوال عبرها إطالق سراح بالده من سجن 
«الصقر األســود» الذي ظلت حبيســة فيه 
لمــا يزيد عن العشــرين عاماً في ذاك البلد 
االفريقــي الممزق. وكيــري الذي تمنى أن 
يتجول في شــوارع مقديشــو لــم ينس أن 
يبث رسالة مصورة للشعب الصومالي  من 
خلف الحواجز الترابيــة العالية التي تحيط 
بمطار آدم عدي واعداً باستمرار دعم بالده 

الستقرار الصومال.
المتحــدة  الواليــات  صــورة  أن  غيــر 
االميركيــة فــي الصومال تحتــاج إلى جهد 
كبير فاليزال الكثيــرون من ابناء هذا البلد 
ينظرون اليها باعتبارها العدو االول، فالقتل 
والدمــار الكبير الذي أحدثته واشــنطن في 
تجربتها الفاشلة بداية التسعينيات ال تكفي 
ســاعات كيري القليلة لمسحه من النفوس. 
ويقول عبده صالح تدي، على بعد خطوات 
من مطار مقديشو مقر مفاوضات كيري مع 
القادة الصومالييــن وفي الضاحية الجنوبية 
تحديدا، التزال أســرة أحمد وهلية تحافظ 
على حطــام طائرتي «بالكهوك» باعتبارهما 
رمــزاً النتصار الشــعب على القــوة األولى 

في العالم.
ويقــول تــدي إن الصومالييــن ال يمكن 
أن ينســوا قتالهم من االطفــال إلى جانب 

الحرب االعالمية التى شــنتها اميركا عليهم. 
وأردف لـ«البيــان» متحدثاً مــن الخرطوم: 
نعم هم قدموا الكثير من أجل بالدنا لكنهم 
فــي ذات الوقت خربوا الكثير، تجربتهم لم 
تكن راشــدة، يحتاجون إلى بذل المزيد من 
الجهــد. وأردف كان علــى كيري أن يحاول 
زيارة حطــام «بالكهوك» مثلمــا زار نصب 

ضحايا تفجير سفارة بالده في كينيا.

واندلعت الحــرب االهلية في الصومال في 
أعقاب اإلطاحة بنظام سياد بري من السلطة 
يناير 1991، وجرت محاولة متعددة إلعادة 
االســتقرار غير أنها باءت بالفشــل، وبقرار 
مجلس األمن الدولي تشــكلت (يونوســوم 

UNOSOM 1- 1) التــي تهدف في المقام 
األول اإلغاثــة اإلنســانية وإعــادة النظــام 
واالنضباط إلى الصومال بعد انهيار حكومته 
المجلــس باإلجماع على  المركزيــة. وافق 
القــرار رقــم 794 في 3 من ديســمبر عام 
1992 ونــص على تكوين قوة حفظ ســالم 
بقيادة الواليات المتحدة األميركية وسميت 
«يونيتاف» وتهدف القامة الســالم واإلغاثة 
اإلنســانية خاصة بعد التقارير التي أذيعت 
بــأن 30 ألــف مدنــي صومالي ماتــوا من 

المجاعة في العام األول للحرب األهلية. 
وقوبلــت القــوات االميركية فــي بداية 
مهمتهــا بترحاب كبير وســعد الصوماليون 
يقدمهــا  التــي  االنســانية  بالمســاعدات 
جنــود الجيش االميركي غيــر أمراء الحرب 

المتضررين من عودة االســتقرار يتقدمهم 
جنرال الحــرب االهلية القوى حينها محمد 
فرح عيديد. استطاعوا ان يؤثروا على بعض  
المتشددين من رجال الدين وأقنعوهم بأن 
االميركان أتوا للتبشــير بالمسيحية ونشرها 
وســط الصومالييــن ليتحــول الفــرح إلى 
كراهيــة خاصة مع تنامي فكــرة أن هؤالء 

جاءوا ليردوهم عن دينهم.
وفي الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام 
1993 وقعت اشتباكات مسلحة أسفرت عن 
خســائر قدرت بـ24  باكستانياً و19 أميركياً 
«مــن جملة 31 أميركياً قتلوا في الصومال» 
وفي معركة مقديشــو 3 أكتوبر 1993 التي 
كان محيط مطار آدم عدي الذي احتمى به 
جــون كيري احد معاقلها اســتطاعت قوات 

عديد التي قتل من منســوبيها قرابة 1000 
مــن إســقاط مروحيتين من طــراز «بالك 
هــوك» وطــوردت طواقمها في الشــوارع 
وقتلوا وســحلوا لتنقل الفضائيات المشــهد 
إلــى العالم مما اضطر حكومة كلينتون إلى 

إقرار انسحاب فوري من الصومال.

ظلت الواليات المتحــدة تعاني من صدمة 
ذلكم مشــهد ولم يضع أي مسؤول أميركي 
رفيع قدمه على أرض الصومال حتى الثالثاء 
الماضي ليكسر جون كيري الحاجز النفسي 
ويحــط محاطــاً بســرية كاملة إلــى أرض 
المطار الذي شــهد خــروج كبار قادة بالده 
العســكريين دون جثث طواقــم طائراتهم 

محاوال الخروج ببالده من مشــهد الســحل 
الصادم إلى مشهد جديد في البلد الذي بدأ 
يخطو باتجاه االســتقرار في مهمة محفوفة 

بمخاطر جمة.
ويقــول فرح حاجــي آدم، وهو صحافي 
صومالــي يعيــش فــي الواليــات المتحدة 
األميركية على صفحته في «فيســبوك» إن 
واشنطن لم تكن بعيدة خالل العشرين عاماً 
الماضية مــن الصومال اذ ظلت هي الداعم 
الرئيــس لعمليات قوات االتحــاد االفريقي 
التــي تمكنت مــن هزيمة حركة الشــباب 
القول:  إلــى  المتشــددة، ويمضــي حاجي 
صوماليو اليوم ليســوا هــم صوماليي العام 
1993 الصوماليــون اليوم أكثــر وعياً وأقل 

عداء لألمريكان.
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40
اجتمعوا معاً في مسلسل «قبل األوان»، الذي عرض العام الماضي، على قناة «سما دبي»، 
هم مذيعو شــبكة قنوات دبي لإلعالم، ســعود الكعبي، وأحمد عبد الله، ورؤى الصبان، 
الذين يجددون التعاون كونهم ممثلين هذا العام في مسلسل «دبي لندن دبي»، بأدوار 

جديدة، يأخذ كل منها منحى بعيداً عن اآلخر، ليجتمعوا في النهاية في مكان واحد.

التصاميــم الفاخــرة في غرفة الطعــام تعطي انطباعاً ال ُينســى، فهي قلب  
المنــزل األنيق ومحطة يلتقي فيها ذكاء التصميــم والروح العائلية الدافئة 
وتبادل األحاديث بشــكل ودي ومريح، وتحتوي علــى عناصر من الديكور 

يمكن أن توظف بشكل يليق بسيدة المنزل وضيوفها. 

أعطــت خبيرة التجميل رندة ســبيتي عروســها هذا الموســم 
إطاللــة مميزة تعتمــد على ظالل العيون باللــون الرمادي مع 
لمعة فضية، فظهرت عروســها كثيرة األنوثة بالماكياج السومو 

الخفيف على العيون، مع الماسكارا الكثيفة على الرموش. 
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 افتتــح معالــي الشــيخ نهيان بــن مبارك 
آل نهيــان وزير الثقافة والشــباب وتنمية 
المجتمــع أمــس الجنــاح الوطنــي لدولة 
اإلمــارات فــي المعــرض الدولــي الـ 56 
للفنون فــي بينالي البندقيــة الذى انطلق 
أول من أمس ويســتمر حتــى 22 نوفمبر 

المقبل.

 ويشــارك جنــاح الدولــة - الــذي تتولي 
مؤسسة سالمة بنت حمدان آل نهيان مهام 
المفــوض الرســمي له وبدعم مــن وزارة 
الثقافة والشباب وتنمية المجتمع - للمرة 
الرابعــة فــى فعاليــات المعــرض الدولي 
بمعــرض تحت عنــوان" المعــارض حول 
اإلمارات" في جيارديني وأرسينال بمدينة 
البندقية االيطالية فيما تتولى الشيخة حور 
القاســمي رئيسة ومديرة مؤسسة الشارقة 

للفنون مهمة التنسيق فى المعرض.

ويضــم معــرض الجنــاح الوطنــي لدولة 
اإلمــارات في أرســينال – دي آرمي 100 
عمل مــن الممارســات الفنيــة المختلفة 

وحوارا بين 15 فنانا إماراتيا.

ومــن بين الفنانين المشــاركين في أعمال 
المعرض والذين حضروا فعاليات االفتتاح 
أحمد األنصاري وموســى الحليان ومحمد 
القصــاب وعبــد القادر الريــس وعبد الله 
الســعدي وســالم جوهــر ومحمــد كاظم 
والدكتورة نجاة مكي وعبد الرحيم ســالم 
وعبيد سرور والدكتور محمد يوسف وعبد 
الرحمــن زينال ومحمد عبــد الله بو لحية 

وحسن شريف.

وقــد شــمل الحضور عــدداً مــن القيمين 
المتاحف  العالمييــن، ومديــري  الفنييــن 
 Tate)وجــوالت فنيــة من متحــف التيت
الحديــث  الفــن  ومتحــف   ،(Modern
(MoMA)، جوجنهايم، ومتحف اســتوديو 
هارلــم، غاليري ســيربنتين، وبومبيدو،م- 
يولنس، وأرشيف الفن اآلسيوي، ودي آبل، 
ومتحف شــيكاغو للفن المعاصر، ومتحف 
لــوس أنجليــس وكريتف تايــم والمتحف 
الجديــد ، والمتحــف البريطانــي، ووايت 
شــابل ،ورويال أكاديمي، ومتحف آســبن 
للفنــون، ومتحــف روما للفــن المعاصر، 

الوطنــي آليرلنــدا، و متحف  والمتحــف 
للفــن  ثيســالونيكي  ومركــز  الهيمااليــا، 
المعاصر، وهيئة قطر للمتاحف، وفن باسل 
وكريســتيز،   ، وســوثبيز   ،  (Art Basel)

ومؤسسة الشارقة للفنون، ودائرة متاحف 
الشــارقة، وهيئــة دبي للثقافــة والفنون، 
وهيئــة الســياحة والثقافة فــي أبوظبي، 
ومؤسسة دولفينا، كراج ( موسكو)، ومركز 

بنجك للفنون، وأشــكال ألــوان (بيروت)، 
كوربــا  ومتحــف  (القاهــرة)،  وبيــروت 
(تركيا)،  ســبناكي  ومتحــف  (نيذرالنــد)، 
ومتحف(بونــا آيريس)، والغاليري الوطني 

(برليــن)، والغاليري الوطنــي لزومبابوي، 
وبينالي كوجي، وبروســبكت (نيو أورلنز) 
، وبينالــي ليون، هــذا وباإلضافة إلى فيل 

وآشلي آرونز أمناء المتاحف.

تتمثــل المهمة الرئيســية لحبوب اللقاح  أو 
الطلــع في المســاعدة على تلقيح األشــجار 
والنباتــات، غير أن دراســة حديثــة بقيادة 
جامعة ميشــيغان وتكســاس أفضت إلى أن 
تلك الحبوب تساهم في تلقيح الغيوم أيضاً، 
وتظهر نتائج الدراســة غير المتوقعة أن تلك 
الحبوب التــي تحملها الرياح قــد يكون لها 
تأثيــر على منــاخ كوكــب األرض، وأنها قد 
تسلط الضوء على ارتباط جديد بين النباتات 

والغالف الجوي.

وكمــا يلفت الباحثــون األميركيون، فإنه قد 
تم تجاهــل الطلع، وعلى نحو كبير، من قبل 
الباحثين المهتمين بالغالف الجوي، ال ســيما 
أولئــك الذين يدرســون «الضبــوب» أو ما 

يعرف باسم «األيروسول»، وهي الجسيمات 
العالقــة فــي الهــواء والتــي تبعثــر الضوء 

والحرارة وتلعب دوراً في تكوين السحب.
وذكرت مجلة «ســاينس ديلــي» أنه كان 
يعتقــد أن حبوب اللقــاح كبيرة للغاية على 
أن تكون مهمة بالنسبة إلى النظام المناخي، 
أو لتشــكيل الغيــوم، أو لتتفاعل مع أشــعة 
الشــمس. وأكــدت ذلــك االعتقاد أليســون 
شــتاينر، أستاذة مشــاركة في علوم الغالف 
الجــوي والمحيطات والفضاء بالجامعة، عند 
قولهــا إن تلــك الجزيئات الكبيــرة ال تدوم 
فــي الغالف الجوي، بل تميــل لالختفاء منه 

بسرعة كبيرة نسبياً.

إال أن الفريق البحثي بقيادة أليسون لم يكن 
على يقين من ذلك االعتقاد. وخالل الدراسة، 
وجــد الباحثــون أنه من الممكــن أن يكون 

لحبــوب الطلــع الصغيرة تأثيــر على نطاق 
أوســع. لذلك تعين عليهــم البحث لمعرفة 
مــا إذا كانت هنالك عوامــل مناخية معينة، 

كالرطوبة، تساهم في تفكيك الطلع.
وأشــارت الباحثة أليسون إلى أن  حبوب 
اللقــاح الرطبــة، يمكن أن تتفكك بســهولة 
فائقــة، خالل ثــوان أو دقائــق، لتتجزأ إلى 
جزيئات صغيرة تكــون بمثابة نواة لتكثيف 

السحب، أو كجزئيات جامعة للمياه.

األيروســول هي جزيئات ضخمة من ذرات 
الغبــار الدقيقة جداً، وهــي مؤلفة من مواد 
صلبة غيــر غازية عضويــة وال عضوية ومن 
عناصــر معدنيــة ومــن قطــرات وخثرات 
حمضية وهيدروكربونية ودخان من مختلف 
األصناف واألحجام، فضًال عن أن قطرها يقل 

كثيراً عن 100 مايكرو متر.
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قام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير 
الخارجية صباح أمــس بافتتاح معرض أبوظبي 
الدولي للكتاب في دورته الـخامسة والعشرين 
والمقام في مركز أبوظبــي الوطني للمعارض، 
والــذي يحتفي فــي دورته الحاليــة بالمغفور 
له الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان كشخصية 
محورية تحت شعار"الشــيخ زايــد نور يضيء 

المستقبل".
وتجول ســموه في أرجــاء المعرض وخالل 
جولتــه قــام بزيارة منصــة مركز حمــدان بن 
محمد إلحياء التراث، واطلع على آخر مبادرات 
المركز بما فيها مبادرة وثيقتي التي تعد إحدى 
مبــادرات المركــز والهادفة إلى دعــم التراث 
اإلماراتي وتوثيقه ورفده بالدراسات والبحوث. 
واطلع ســموه على عدد مــن إصدارات المركز 
الجديــدة المتخصصة في تاريخ وتراث الدولة، 
كما أشاد سموه بالجهود التي يبذلها المركز في 

سبيل توثيق وحفظ موروث اإلمارات.

ومن اإلصدارات التي يشــارك بهــا المركز في 
دورة هــذا العــام من معرض الكتــاب: "القيم 
االجتماعيــة في األمثــال الشــعبية اإلماراتية" 
مــن تأليف عبــد الله عمارة وعفراء البســطي 
ولطيفــة علي عبيــد والذي يتنــاول ما تحمله 
األمثــال الشــعبية المحلية من قيــم اجتماعية 
ســامية، و"الرياح واألهوية في التراث الشعبي 
اإلماراتــي" مــن تأليف فهــد علــي المعمري 
والــذي يهتم بأنواع الريــاح في دولة اإلمارات 
وأســمائها وصفاتها وأساليب الشعراء النبطيين 
والشــعبيين في تناولهم الريــاح في اإلمارات، 

و"التعدد اللســاني في المجتمع اإلماراتي" من 
تأليف منال المرزوقــي والذي يتناول اختالف 
الثقافات وتعدد الجنســيات في دولة اإلمارات 
وأثر ذلك التعدد، و"القواعد النحوية والصرفية 
بيــن النظرية والتطبيق" مــن تأليف الدكتورة 
شــيخة العري ويتناول دراسة القواعد النحوية 
والصرفيــة في مــدارس التعليم العــام بدولة 
اإلمــارات بين النظرية والتطبيق و"مالمح" من 
تأليــف الدكتورة أســماء عبيد وهــو مجموعة 
من الصور القيمة التي تعكس الحياة اإلماراتية 
بالبراءة والفضيلة والحكمة.  الزاخرة  التقليدية 
كمــا تم يــوم أمس، توقيــع عدد مــن الكتب 
الصــادرة مــن المركز مــن قبــل المؤلفين في 

جناحه في المعرض. 

حين نتحدث عن أم اإلمارات فهذا يعني 
أننــا نتحدث عن جزء مشــرق من تاريخ 
الدولة. هذا ما أكدته الدكتورة الشــيخة 
شــما بنــت محمد بــن خالــد آل نهيان، 
مؤســس مركز خالد بن محمــد الثقافي، 
خــالل نــدوة أقيمت أول مــن أمس في 
جناح مؤسســة «بحر الثقافة» المقام في 
معــرض أبوظبــي الدولي للكتــاب الذي 
تتواصــل فعالياتــه فــي مركــز أبوظبي 
الوطني للمعارض لغاية 13 مايو الجاري. 
شــاركت في النــدوة كل مــن الدكتورة 
حصة لوتــاه، والدكتورة منى البحر عضو 
المجلــس الوطنــي االتحــادي، بحضــور 
الشــيخة ميثــة بنت محمد بــن خالد آل 
نهيان، والشــيخة شــيخة بنت محمد بن 
خالــد آل نهيان، والشــيخة ســالمة بنت 

طحنون آل نهيان. 

قالت الشيخة شــما بنت محمد: رافقت 
ســمو الشيخة فاطمة الشــيخ زايد خالل 
ســنوات توليــه الحكم، وكانــت مرحلة 
ناصعة من تاريخ الدولة ونقطة االنطالق 
لبناء الدولة الحديثة، وكيف يمكن للمرأة 
اإلماراتية أن تنتــج وتصنع فارقاً تاريخياً 
منــذ أن أسســت االتحاد النســائي العام 
في العام 1975 وســبقها بعامين تأسيس 
جمعية نهضة المرأة الظبيانية. وأشــارت 
إلــى أن ســمو الشــيخة فاطمــة صنعت 
جســراً للمــرأة تعبر به إلى المســتقبل، 
وتتحــول من قوة كامنــة إلى قوة فاعلة، 

وكانت أماً لكل إنسان إماراتي. وأضافت: 
امتــدت أياديها البيضــاء لتحقق للوطن 
إنجــازات، كمــا امتدت مشــاريعها التي 
أطلقتهــا للعالــم العربي واســتحقت أن 

تكون أم العرب.

فضلت الدكتــورة حصة لوتــاه الحديث 
عن ســمو الشــيخة فاطمة بنــت مبارك 
بأســلوب قصصي وبدأت القصة من حلم 
شــاهدته سمو الشيخة فاطمة يفسر على 
أنه ســيغير حياتها كلها. لهذا بقي الحلم 
حاضــراً، إلى أن أصبح الحلم واقعاً، حين 
اقترنت بالشــيخ زايــد، وأصبحت حياتها 
تأخذ تحوًال حين أصبحت السيدة األولى 
فــي بلدها ومن ثم تجــاوز حضورها في 
بلدها إلى العالم بأســره وبشــكل موثق 
في التاريــخ. ووصف لوتاه الحكاية بأنها 
حكاية امرأة شقت ما في صدور الصخور 

جداول ُتستقى بها. 
أكدت الدكتورة منى البحر في مســتهل 
حديثهــا أن الحديث عن ســمو الشــيخة 

فاطمة ليس باألمر الســهل، وأشارت إلى 
أنها التقت بســموها مرتيــن األولى كما 
قالت: عندما كنت طالبة أدرس في مصر 
وكانت ســمو الشــيخة فاطمة حينها في 
زيارة رسمية لمصر والتقت خاللها بنخبة 
من الطالبات وكنت محظوظة بأني كنت 
واحــدة منهن. أمــا المرة الثانيــة ـ كما 
كشــف البحر ـ فهي في رمضان الماضي 
عندما دعتنا إلــى مأدبة إفطار كعضوات 
المجلــس الوطني االتحــادي ومن حظي 
حينها أني جلســت إلى جانبها وشكرتني 
على جهودنا في المجلس، أجبتها أننا كلنا 

في مركب واحد.

وكشفت البحر على أنها تراها نور اإلمارات، 
وأحالمها تعدت اآلفاق وامتلكت بالفطرة 
مقومات الملــك والملكية، ومتربعة على 
عروش قلوبنا، فســطرت نجاحــاً إنها نور 
اإلمارات وشمسها الساطعة. وفسرت أنها 
نور اإلمارات ألن العطاء نور وامتدت في 
هذا المجــال أياديها البيضــاء إلى العالم 
حيــث دعمت منظمات العمل اإلنســاني 
والخيري. وقالت «ســمو الشــيخة فاطمة 
ســيدة التحدي ونحن ـ نســاء اإلمارات ـ 
حظينــا بوجود من يلهمنــا طريق تحقيق 
األحالم التي استطاعت أن تغير من وعي 
القبائل بتعليم المرأة وهذا ليس بالســهل 
ولهذا نرى صورة المرأة في اإلمارات التي 
تخلصت مــن أميتها لتصور ســلم التقدم 
والحضارة الراســخة والواحــدة، فالتعليم 
هو النافذة وهو الوسيلة لمواصلة مسيرة 

التقدم».

للتنظيمات  اإللكترونية  المواقع  تطورت 
اإلرهابيــة، من 12 موقعــاً إلكترونياً في 
العام 2000 إلــى 4350 موقعاً في العام 
2005، ووصلــت فــي العــام 2008 إلى 
6000 موقع. هذا ما أشــارت إليه عائشة 
النعيمي، وقالت هناك تقرير لـ«ســي إن 
إن» يقــول «إن داعش تنشــر على توتير 
1090 مــادة إعالمية يوميــاً». جاء ذلك 
خالل ندوة «وســائل اإلعالم االجتماعية 
ومكافحــة اإلرهاب»، التــي أقيمت أول 
من أمس، في الخيمة وشاركت فيها أيضاً 

الدكتورة فاطمة المزروعي. 

ووصفــت النعيمي هــذا الموضوع بأنه 
يتصدر اآلن المشــهد الحــواري. وقالت 
والمنظمات  الحكومــات  بيــن  «الصراع 
اإلرهابيــة فــي أوجه، ولــن أناقش هنا 
اإلجــراءات األمنيــة فــي مجــال األمن 
اإللكترونــي، بــل كيف يمكن لنــا كوننا 
أفراداً أن نتصدى للعنف والترهيب، وما 
ينتج عنــه من رعب جماهيري يشــكل 
خطراً مباشــراً على النســيج االجتماعي 
داخــل  السياســي  االســتقرار  وعلــى 
مجتمعاتنــا». وأشــارت إلــى أن أغلب 
التنظيمــات االجتماعيــة تمتلــك هــذه 

األدوات وبشــكل كبير ومتنوع يمتد إلى 
كل أنــواع البرامج في شــبكات التواصل 

االجتماعي. 
وأكــدت الدكتورة النعيمــي إلى أنه 
ومن خالل هذه المواقع يحدث التجيش 
الكبير. وطرحــت العديد من اإلجراءات 
لمقاومــة انتشــار هــذه الوســائل التي 
توظــف إليصال فكــر متطــرف، وأولها 
كمــا قالت تعديل الوضــع المعاش لدى 
المجتمعــات ألجــل أال تكــون وســائل 
االتصــال هي األســاس، فعندمــا نخلق 
ستنســف  داعمــة  اجتماعيــة  وســائل 
القوى، التي تحرض الجمعات اإلرهابية. 
ورأت أن اإلعــالم التقليدي ضعيف على 
مســتوى المضمون، وهو ما يجعله فاقداً 
مصداقيته لدى الجمهور. ويترك الساحة 

للجماعــات األخرى. وقالــت من المهم 
أن يكــون هناك مشــروع ثقافي تنويري 
يتصــدى لهذه المســائل، كمــا يجب أن 
يحدث التغيير في منحى التعليم وتطوير 
الخطــاب الديني بالذات لدى الشــباب، 
ألنهــم يمتلكــون القدرة علــى التعامل 

الرقمي. 

قالــت الدكتورة فاطمــة المزروعي «إن 
ما يزيــد في انضمــام الشــباب العربي 
واألوروبي إلى داعش هو ارتفاع نســبة 
البطالة، ما يجعلهم يعتقدون عن طريق 
وســائل التواصل االجتماعي التي ترعاها 
المنظمات اإلرهابيــة أن الحياة طبيعية 
وجميلة. وأوضحت أن أغلب اإلرهابيين 

يستخدمون «فيسبوك وتويتر». 
وقالت هناك شــبكات ظالمية تسيء 
لدولة معينة، كما يســتقطبون األطفال، 
ويقدمــون فكراً يعتقــد المطلعون عليه 
بأنــه هــو الفكــر الصحيــح. واقترحت 
العديــد من الحلــول منها نشــر الحرية 
تحســين الوضــع االقتصــادي ومكافحة 
الفســاد وتوضيح الموقف من اإلســالم 
الصحيــح. وأشــارت إلى جهــود وزارة 
الداخليــة في هذا األمر، من خالل حملة 
نظمتها في فبراير الماضي، واســتهدفت 
طالب المــدارس لتوعية األطفال بعنوان 

«اإلنترنت اآلمن». 

اعتــاد الفنــان محمد مندي المشــاركة في 
معرض أبوظبــي الدولي للكتاب، من خالل 
جناح خــاص يعرض فيه أعمالــه، لكن في 
هــذا العام جــاءت مشــاركته مختلفة. عن 
هذا قال: كنت أتمنى دائماً أن يعرض معي 
أحــد من طالبي، وبالفعل حققت هذا اآلن 
وعرضــت أعمــال ثالث طالبــات مبدعات 
وهن وفاء عمر، وفاطمة المرزوقي، وبياته 
الرميثــي. بــدأن معــي من أربع ســنوات، 
بتعلــم كتابــة الحروف، من األلــف والباء، 
ومن بعدها اآليات القرآنية واألشعار، وفن 
األلــوان على خلفية لوحــة الخط، والتعبير 

عن النفس بالكالم.



أشــاد معالي الشــيخ نهيان بن مبارك آل 
نهيــان وزيــر الثقافة والشــباب وتنمية 
المجتمع بالدور البــارز الذي يضطلع به 
صاحب الســمو الشــيخ محمــد بن زايد 
آل نهيــان، ولــي عهــد أبوظبــي، نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة في إثراء 
وتفعيل الحركــة الثقافية وما يقدمه من 
دعم مادي ومعنوي ورؤية شاملة لتعزيز 
قيمة الثقافة واالهتمام بالمثقفين العرب 
واالحتفاء بالمنتج الثقافي العربي بشكل 
خــاص واألجنبي عموماً من خالل العديد 
مــن الفعاليــات، وفــي مقدمتها معرض 
أبوظبــي الدولي للكتــاب الذي  يحرص 
ســموه على تنظيمه ســنوياً، حيث بات 
أحد أهم مكونات عملية التنمية الثقافية 
في دولة اإلمارات في إطار سعيها الدائم 
إلــى التواصــل الثقافي مــع جميع أنحاء 

العالم.

وقال معاليــه إن معرض أبوظبي الدولي 
للكتــاب في دورته الـ 25 أصبح  يجتذب 
الزوار مــن كافة أنحاء العالم  ومن دول 
الخليــج العربــي والــدول العربية، وعزا 
معاليه توافد دور النشر العربية والعالمية 

من جميع أنحــاء العالم وإقبال الجمهور 
علــى المعرض إلى مكانتــه الرائدة على 
المســتوى اإلقليمي والدولــي، وأنه صار 
محــط أنظار المثقفين فــي العالم، حتى 
أصبح المعرض مقصــداً  ألبرز المثقفين 
العرب واألجانب، مشــيرا إلى أن الدورة 
الحالية تكتســب مكانة خاصة لما تحمله 
فعالياتهــا مــن ثــراء، خاصة فــي جانب 

االحتفــاء بســيرة المغفور له بــإذن الله 
تعالى الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان 
طيب الله ثراه، ويأتي على رأسها فعالية 

"زايد نور يضيء المستقبل".

وأوضــح أن أهم ما يميز معرض الكتاب 
بأبوظبي في كل دورة جديدة هو التنوع 
الذي يتمتع به من حيث البرامج الثقافية 
المصاحبــة  والفعاليــات  والنشــاطات 
يظهــر  أن  علــى  والحــرص  للمعــرض 
المعرض في كل عام بشكل مميز ويرضي 
جميــع األطــراف بمختلــف توجهاتهــا 
الفكرية والثقافية، كما إن تنظيم لقاءات 
وأمســيات ثقافية علــى هامش المعرض 
يســاهم في إثراء المعرض وجعل ليالي 
أبوظبي تنبض بالثقافة والفكر، ومشاركة 
وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع 
في هذا العرس الثقافي بجناح تستعرض 
من خاللــه إبداعات المثقــف اإلماراتي 
والثقافة اإلماراتية بشــكل عام يأتي من 
حرصــه كل الحرص على المشــاركة في 
إنجاح مثل هذه التظاهرة التي ينتظرها 
الجميــع كل عــام. ووجه وزيــر الثقافة 
والشباب وتنمية المجتمع  الشكر لجميع 
ضيــوف المعرض من الناشــرين ورجال 
الفكر واألدب واإلعالم الذين وفدوا إلى 
أبوظبي من جميع أنحاء العالم للمشاركة 
في هــذا العرس الثقافــي، داعيا الجميع 
إلــى الحــرص علــى المشــاركة بجميع 

الفعاليات الثقافية في الدولة. 
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ضمــن الكتــب المتميــزة فــي معــرض 
أبوظبــي للكتاب كتــاب «اقلب وجهك» 
لإلعالمي الكويتي ماضي الخميس، والذي 
عرض في جناح مكتبة «ذات السالسل»، 
ويتنــاول االهتمام بقضايا التنمية الذاتية 
والتفكيــر اإليجابــي، مقدمــاً 99 وصفة 
للنجاح مزج فيها المؤلف ما بين خبراته 
الشــخصية وقراءاتــه وتأمالتــه ودروس 

الحياة.

حمل الكتاب الصادر عن منشورات «ذات 
السالســل» في 163 صفحة عناوين عدة 
شــارحة وملهمة هي: إياك والبقاء داخل 
الصندوق، كيف تســتمتع بالفشــل؟ 99 
حافزاً لإلبــداع والنجاح والتميز وتحقيق 
الذات والعنــوان األخير هو األكثر داللة 
على موضوع الكتــاب، حيث تم تصنيفه 
فيما يشــبه 99 نصيحة، معظمها يقع في 

صفحة واحدة.
ومهد الخميــس لكتابه بعدة مقدمات 
وأقــوال مأثــورة أولهــا مقولــة غاندي: 
«عليك أن تكون أنت التغيير الذي تريده 
للعالــم» ومقولة أخرى: قوة التغيير هي 
العامــل المحرك للنجاح، ال تســر بذات 
اتجاه عقارب الســاعة..طوال حياتك كن 

مختلفاً.
وأهم مــا يميــز الكتاب أنه يناســب 
مختلف األعمار، وقد يكــون مفيداً أكثر 
للشــباب الذين هــم في مقتبــل العمر 
واألحالم، ألنه قد يســاعد في تحفيزهم 
دروبهــم،  وتبيــان  مواهبهــم  وإطــالق 
خصوصاً أنه مكتوب بلغة بسيطة ورشيقة 

تقدم خالصات مهمة عــن كيفية النجاح 
في الحياة وتغيير الذات إلى األفضل.

كمــا يشــير المؤلف فــي مقدمتــه إلى 
خبراتــه العمليــة وعمله موظفــاً وقائداً 
ومستشــاراً، موضحاً أن القيادة اإليجابية 
موهبة تكتســب بالفطــرة والتأهيل. ثم 
يتطــرق إلى عمله كمتــدرب في جريدة 
القبس، وإلــى رفضه فــي البداية لصغر 
الســميط  ســنه، وإلــى دعــم يوســف 
نائــب رئيس تحريــر القبــس - آنذاك - 
لــه فكانت نقطة التحول فــي حياته. ثم 
كانت المحطــة الثانية في جريدة صوت 
الكويــت التي صدرت مــن القاهرة إبان 
الغزو، بتشــجيع من د. محمد الرميحي، 
معتبــراً أن هذه األشــهر كانــت بمثابة 
20 ســنة خبرة ربطته بعالقات واســعة 
مع اإلعالمييــن المصريين، وأهلته لتقلد 
منصب مدير تحرير «صوت الكويت» في 

عمر 23 سنة.
وال يؤمــن الكاتب بالحــظ بل يعتبره 
فرصة مع اســتعداد، متطرقاً إلى المحطة 
الثالثــة كمســؤول قطــاع اإلعــالم فــي 
الخطوط الجوية الكويتية بترشــيح أحمد 
المشاري رئيس مجلس إدارتها. ثم كانت 
الرابعــة واألهم في مشــواره  الفرصــة 
عندمــا اســتدعاه أمير الكويت الشــيخ 
صباح األحمد ليعمل مستشاراً إعالمياً في 
مكتب ســموه عندمــا كان رئيس مجلس 
الوزراء عام 2003، وإلى جانب ذلك أشار 
الخميس إلى مشاريعه الخاصة في إصدار 
المجالت والصحف األســبوعية وتأسيس 

الملتقى اإلعالمي العربي عام 2003.

أكــدت نــدوة «الشــيخ زايــد والعالقــات 
الدوليــة» التــي عقــدت، أول مــن أمس، 
علــى هامــش فعاليــات معــرض أبوظبي 
الدولــي للكتــاب، أن المغفور له الشــيخ 
زايــد، رحمه الله، أســس لنهــج متفرد في 
العالقــات الخارجية مــع دول العالم، مما 
جعــل دولة اإلمــارات محط أنظــار العالم 
ومحطة هامة الجهود العالمية لحفظ األمن 
والســالم الدولييــن، بفضل حكمــة ورؤية 
مؤسســها الــذي عــرف باحترامه لســيادة 
الدول واستقاللها ولحبه للسالم، شارك في 
النــدوة كل من الســفيرة الدكتــورة حصة 
المحمود وأدارها  العتيبة والســفير محمد 
ســعيد حمدان مدير عام جائزة الشيخ زايد 
للكتــاب، والذين أكدوا أن زايد أضاف بعدا 
جديدا لمرتكزات السياســة الخارجية تمثل 

في «البعد اإلنساني».

عبــرت الســفيرة د.حصة العتيبة ســفيرة 
الدولة لدى باكســتان، عن شكرها للمعرض 
والذي يضيء شمعته الـ25 هذا العام متخذا 
مــن شــخصية المغفور له الشــيخ زايد بن 
ســلطان آل نهيــان، رحمــه الله، شــخصية 
محورية، مما يؤكد المكانة الكبيرة للمغفور 

له بين أبناء شعبه وبلدان العالم أجمع.
واســتعرضت د. العتيبة مســيرة الشيخ 
زايد منذ قيام االتحاد في 2 ديسمبر 1971، 
وحتــى وفاتــه رحمــه الله، فــي 2 نوفمبر 
2004، مشــيرة إلى أنه فــي أقل من ثالثة 
عقود حققت اإلمارات معجزة حقيقية في 
التنميــة وتحولــت إلى واحدة مــن الدولة 
المتقدمة بفضل مؤسس آمن باالتحاد وبأنه 
الســبيل نحو القــوة والتطــور، حيث آمن 
باإلنســان ثروة الوطن ومحور التنمية، كما 
دعم الشــيخ زايد المــرأة لقناعته بدورها 

الهام في المجتمع.

وأضافت أن الشيخ زايد أسس نظاما سياسيا 
متفــردا جمــع فيــه بيــن القديــم األصيل 
والحديــث المتطــور، وانطلقــت قوة هذا 
النظــام من التواصــل الفعال بيــن القيادة 
والمواطن، مما عزز قوة االتحاد ومن الوالء 
المطلق للقيادة، وأسهم في تحقيق استقرار 

سياسي، مشــيرة الى أن سياســة اإلمارات 
كانــت متميزة داخليا وحتــى خارجيا، ألن 
النهــج السياســي لها يقــوم علــى احترام 
استقاللية الدول وسيادتها، وهو ما عزز من 

مكانة اإلمارات العالمية. 

وأكــدت د. العتيبة أن اإلمارات دائما كانت 
وال تــزال دولة ســالم، وهذا مــا جعل لها 
مكانــة عالمية والحرص علــى جعلها طرفا 
في معالجة مختلف القضايا ومحطة مهمة، 
وذلك لجهودها السياســية في تعزيز األمن 
والســلم الدولييــن، ونوهــت العتيبة الى 
حرص اإلمارات على االنضمام منذ تأسيسها 
واهتمامها  الدوليــة،  المنظمات  لمختلــف 
بتأكيــد أهمية وحدة الصــف العربي عامة 
والخليجي خاصة، مشيرة الى مقولة الشيخ 
زايــد رحمــه الله، «بأن اإلمــارات وضعت 
تجربتهــا االتحاديــة كنموذج حــي لجميع 
األشــقاء فــي الخليج، وأنهــا تتطلع التحاد 

أكبر بين األشقاء».

وأضافت أن الشيخ زايد رحمه الله، أرسى 
قواعد التبادل الدبلوماســي على مســتوى 
دول العالــم، فسياســة الدولة لــم تتغير 
منذ تأسيسها إلى اليوم ألنها تعكس خياراً 
اســتراتيجياً عميقــاً، يعمــل علــى تأكيده 
صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل 
نهيــان رئيس الدولة، حفظــه الله، وأخوه 
صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكم دبي، رعــاه الله، وصاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبي نائــب القائد األعلى للقوات 
المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء 

المجلس األعلى حكام اإلمارات.
من جانبه ذكر السفير محمد المحمود، 
أن المغفــور له الشــيخ زايد آمن بأهمية 
مكانة اإلمــارات عالمياً، لــذا ومنذ بداية 
االتحاد فكان يداً تبني في الداخل وأخرى 
تمتد للخارج، فكما عمل على بناء وتقوية 
البيــت اإلماراتي، عمل فــي الوقت ذاته 
علــى تقويــة موقع هذا البلــد بين بلدان 

العالم.
وأكد أن الشيخ زايد رحمه الله، أضاف 
بعــداً هاماً جــداً في مرتكزات السياســة 
الخارجيــة تمثــل في «البعد اإلنســاني»، 
حيــث كانت اإلمــارات من أوائــل الدول 
التي تبادر بمد يد العون لدعم مســاعدة 
المحتاجيــن والمنكوبين في العالم أجمع، 
واستعرض نماذج للمساعدات التي قدمتها 

اإلمارات لمختلف الدول.
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الحمــام تجربــة فريدة واســتثنائية للمتعة 
واالســترخاء، فالفوط والبشاكير تعتبر أهم 
عناصر الراحــة داخل الحمام، ويجب انتقاء 
ألوانهــا بعنايــة وترتيبها وحفظها بشــكل 
دائم في ســالل أنيقة التصميم بدون تركها 
بعشوائية، اذا كان حمامك من اللون الغامق 
فــإن انتقاء درجــات ألوان ناعمــة وهادئة 
كاألزرق الفاتــح والــوردي واألبيض الناعم 

مناسب للحمام والعكس صحيح.

اكتشــفي ســتائر الحمــام بتصاميــم أنيقة 
وألــوان جذابــة، والتــي تقدمها لــك هذا 
الموســم عالمة Crate and Barrel ، فهي 
تعتبر أهم إكسســوارات الحمام، وصممت 
لتمنح المكان أجواء الرفاهية والراحة برغم 
من إهمال الكثيــر لوجودها أو ربما يكون 
بســبب االنشــغال، نقدم لك فكرة جديدة 
لســتائر الحمــام يمكن لــك اعتمادها فهي 
التركيب وتصميمها بسيط،  عملية وســهلة 

يضفي البهجة على حمام منزلك.

طرحــت عالمــة Crate and Barrel للمفروشــات العصرية 
أحــدث مجموعاتهــا إلكسســوارات الحمامات لموســم ربيع 
وصيف 2015 والتي اســتوحتها مــن األلوان النابضة والهادئة، 
فمن خــالل إكسســوارات عمليــة وتصاميم خالبــة، يمكنك 
الحصــول على حمام تســتمتعين فيه باالســترخاء والرفاهية 
المطلوبة، زيني حمامك بأسلوبك الخاص والمميز بإضافة هذا 
الطقم الرائع والمصمم بحرفية عالية، وابرزي جانبا من ذوقك 

وإبداعاتك من أجل حمام يتمتع بعوامل االناقة واالسترخاء.

جمــال البيــت لن يكتمل إن لم يكن مشــبعاً 
بإكسسوارات أنيقة فهي تلعب دوراً مهماً في 
خلــق انفراد وآفاق غير مســبوقة من الجمال 
والرقــي في المنــزل، كما أنها تظهــر الفراغ 
بشــكل أكثر ثراء، فالتحــف والمرايا والخزف 
والشــمعدانات الذهبيــة تبــث األصالــة بين 
مفردات األثاث، وتســاهم في تعزيز أسلوب 
حياة فاخــر، ننصحــك باقتنــاء مجموعة من 
اإلكسسورات الذهبية التي تضفي على غرف 

منزلك مزيداً من الفخامة والثراء.

التصاميم الفاخرة في غرفة الطعام تعطي 
انطباعاً ال ُينسى، فهي قلب المنزل األنيق 
ومحطة يلتقي فيها ذكاء التصميم والروح 
العائليــة الدافئــة لالســتمتاع باألطبــاق 
المنزلية اللذيذة وتبادل األحاديث بشكل 
ودي ومريح، وتحتوي الغرفة على عناصر 
من الديكور يمكن ان توظف بشكل فاخر 
وأنيــق يليق بســيدة المنــزل وضيوفها، 
فيجــب أن نحــرص علــى أن تكون هذه 
الغرفــة مميــزة بدءا من طاولــة الطعام 
وصوًال الى االكسســوارات التي يمكن أن 
تضفــي على الغرفة ســحراً خاصــاً. على 
صفحتنا هذا األسبوع نقدم أفكارا جديدة 
ســتكون مصدراً إللهامكم إلضافة ســحر 
ورونــق جديديــن من أجــل غرفة طعام 

استثنائية وهذه بعض اقتراحاتنا: 

الطاولــة تعتبر العنصــر األبرز في غرفة 
الطعــام وقد تأتــي في شــكل بيضاوي 
أو مربــع أو مســتطيل وأيضــا دائــري، 
وعــدد من الكراســي التي تتحــدد بناء 
على المســاحة المتوافرة، فالعالقة بين 
الكراســي عالقة عكســية،  الطاولــة أو 
المزخرفــة  التصاميــم  ذات  فالطاولــة 
والفريــدة تناســبها كراســي ذات ألوان 
الناعمة  الطاولــة  اما  محايدة وهادئــة، 
ملونــة  كراســي  فيناســبها  والبســيطة 

بتصاميم مبتكرة وجريئة.

تلعب اإلضــاءة دوراً مهمــاً للغاية في غرفة 
الطعام، فالغرفة ليست بحاجة إلضاءة شديدة 
خصوصاً فــي النهار، حيث يمكن االســتعانة 
باإلضــاءة الطبيعيــة مــن أشــعة الشــمس، 
أما في المســاء فــإن إضافة ثريا كريســتالية 
متدلية وكالســيكية الطراز تجعل جو الغرفة 
ينطــق بالرقي والجمال، أو يمكن اســتخدام 
شــمعدانات فضية بدًال من الثريا على مائدة 
الطعام ألجواء أكثر شــاعرية، ويمكن إضافة 
لمســات خفيفــة لإلضــاءة فــي الغرفــة أو 
تســليطها علــى لوحات معلقــة على جدران 

الغرفة.

اإلكسســوارات هي أدوات الفخامة في غرفة 
الطعــام وتجعل الفراغ عمليا أكثر، والجدران 
الفاخــرة تخلق أجواء رائعة في غرفة الطعام 
مع العلم إن األلوان الدافئة كاألحمر واألصفر 
والبرتقالي تســاعد على تحفيز الشهية، ومن 
الممكن أيضاً اســتخدام بعض اللوحات الفنية 
الممتدة علــي الجدران بأحجام كبيرة لتكون 
بصمة مميزة تعبر عن شــخصية سيدة البيت 
وذوقها الفني الرفيع، والشــموع على موائد 
الطعــام بألوانها وأشــكالها لهــا دور هام في 
نشــر جو من الرومانسية والهدوء أثناء تناول 
الطعــام، وبالطبــع الكريســتاالت والفضيات 
تســاهم في خلق جو ملكــي فاخر، وال يجب 
أن نغفل جمال الســجاد وألوان الستائر فهي 
عنصــر مكمــل لغرفة الطعــام وتضفي عليها 

مزيدا من الرقي والجمال. 
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هذا الموســم تحتفــي ريــس Reiss  بالروح 
األميركيــة فــي حقبــة الخمســينيات، وتعود 
التصاميم واألقمشــة التي تنضــح رجولة إلى 
ســاحة األزياء. وتبرز فــي المجموعة درجات 
اللــون األزرق الداكنة التــي تكمل اإلطالالت 
المؤلفة من قطع بدرجات ألوان متقاربة، كما 
أن الدرزات البارزة المســتوحاة من الهندسة 
المعماريــة العصريــة تظهــر علــى القمصان 
والمالبس الخارجية،  فأجواء النوادي الرياضية 
تتــراءى لنــا من خــالل القطع غير الرســمية 
المزدانة بطبعات هندسية تجسد روحاً حيوية.

اتجاهات الموضة التي تهيمن في تشــكيلة 
كوتون الرجالية لربيع وصيف 2015 أبرزها 
اتجاه «كاليفورنيــا بيش» الذي يغلب عليه 
الطابع الحيوي ويتجسد في استعمال ألوان 
الباســتيل، األخضر الفاتــح واألصفر الناعم 
والطبعــات الجريئة واأللــوان الزاهية التي 

تضفي التألق واإلشراق على مظهرك.

تشــكيلة اإلكسســورات األنيقة 
تتميــز    Reiss ريــس   مــن 
وتلبــي  العصريــة،  بالتصاميــم 
جميــع االحتياجــات، وفــي هذا 
الموســم حرصــت العالمــة على 
أن تقــدم حقيبــة عملية تناســب 
الرجل وســهلة االختيــار من الجلد 
األنيــق مع االهتمــام بحاجة الرجل 

العصري لإلكسســوارات عالية الجودة 
مع الحفاظ علــى روح األناقة العصرية، 
وهي تتيح حمل األشــياء األساسية التي 

يحتاج إليها الرجل في اجتماعات العمل 
أو عند قضاء أوقات الفراغ.

تنسجم تشكيلة األزياء التي تطرحها مجموعة 
«نيولوك» النسائية خالل موسم ربيع وصيف 
2015 علــى خيــارات مذهلــة وتضمــن لك 
إطاللة بالغة الجاذبية، فهي تنســجم مع زرقة 
الســماء ونزهات الشــاطئ الممتعة، وأجواء 
الصيف الساحرة، حيث تجسد ذلك من خالل 
النقوش الجريئة والتصاميم المزدانة بدرجات 
لونيــة جذابة مثل الكاكــي، وااللوان الترابية، 
ودرجات االزرق واألصفر، وتسلط الضوء على 
القطع ذات طبعات النخيل وتزخر بباقة أنيقة 
من الفســاتين الطويلة واالنسيابية والبلوزات 
المتنوعــة والرائعة التي تنم عن قصات بالغة 
األنوثة وتفاصيل محبوكة، وترتكز التشــكيلة 
على أفضل األقمشــة الصيفية الخفيفة لراحة 
مطلقــة، وال تكتمــل أناقة التصاميــم إال مع 
التــي تأتــي بألــوان مفعمة  اإلكسســوارات 

بالحيوية والمرح.
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 الجودة 
ية العالعص اعات اجت ف جل ال ها إل يحتاج

تقدم  Shiseido  «شيســيدو» هذا الموسم 
مســتحضراً ثورياً هو جيــل Ibuki ويمكن 
اســتخدامه فــي أي وقت ومــكان، وينقذ 
المستحضر البشرة من العديد من المشاكل 
التي تظهر بسبب اإلرهاق وعادات أسلوب 
الحياة ويمكن استخدامه كجزء من العادات 

اليومية للعناية بجمال البشرة.

عطر فريد من نوعه، فأنت امرأة جديدة مع 
 Roberto Cavalli عطــر روبيرتو كافالــي
حيث ينقلك« Paradiso» إلى عالم ســاحر 
تشعرين فيه بالسعادة والرفاهية وتفوحين 
بمزيج رائع مــن نفحات الياســمين البري 
والزهور المنعشــة، بهجــة الحياة مع عطر 
قوي جــذاب يكون عالمتــك المميزة التي 

تعرفين بها أينما ذهبت.

الجديد للشعر،  بيرفكشــن  سيوس كيراتين 
ستتمكن المرأة من تقوية وترطيب شعرها 
الضعيف والجاف بشكل احترافي في منزلها 
فالتركيبــة االحترافيــة تعمــل على إصالح 
الشــعر، كما يعيد تغذيــة ما تم فقدانه من 
الكيراتين، ومن خالله ستشرق خصل الشعر 

فتصبح ناعمة وبراقة.
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تــم طــرح مجموعة  فاخرة من ألوان أحمر الشــفاه محدود اإلصدار مــن ماركة توم فورد 
Tom-Ford مــن األلوان الزاهيــة والغنية تمنح أقصى تأثير، مع مكونــات نادرة وتركيبة 
كريمية للغاية مع تطبيق غاية في الصقل واالنســيابية، وتمتزج الصبغيات اللونية المعالجة 

لتقدم لوناً صافياً مع مزيد من التألق واللمعان.

بالرغم من تعدد خبراء التجميل اللبنانيين 
في الفترة األخيرة ولكن لكل منهم بصمة 
إبداع خاصة به، والبصمة التي تميز خبيرة 
التجميــل رنــده ســبيتي عــن غيرها من 
خبراء التجميل هي األسلوب الطبيعي في 
اســتخدام الماكياج، فهي رائدة في اللعب 
باأللوان، وبلمسة سحرية تظهر الكامن في 

مالمــح األنثى دون مبالغــة، وفي حديثها 
لـ«البيان» تقول رندة إنها أعطت عروسها 
هذا الموســم إطاللة مميــزة تعتمد علي 
ظالل العيــون باللون الرمــادي مع لمعة 
فضيــة، أو باللــون البرونــزي المائل إلى 
األحمر، والتدرجات غالباً ما يأتي اختيارها 
حســب شــخصية العروس، ولون البشرة 
والشعر والعينين، فظهرت عروسها كثيرة 
األنوثة بالماكياج الســموكي الخفيف على 
العيون، مع الماسكارا الكثيفة على الرموش 
واستعمال خط كحل خفيف داخل العينين 
باللون األســود الناعم، الــذي يعمل على 

تقوية الماكيــاج، وتعتمد الخبيرة علي 
استخدام بالشر بلون طبيعي مع لمسة 
من اللون الوردي البيج لبشرة نضرة 
وحيوية، أما الشــفاه فكانت األلوان 
الربيعيــة التي امتزجت بأناقة على 
وجــه عــروس رندة ســبيتي فكان 
اختيارهــا متنوعــا  بيــن الزهري 
الالمع على الشفاه، واللون األحمر 
الكرزي، إلعطاء الشــفتين لمســة 
مــن اللــون ولكــن دون المبالغة 
في تطبيقه عاكســة ابتسامة هادئة 
ومشــرقة، وعــن األلوان تســتخدم 
الخبيرة مزيجاً رقيقــاً ومتنوعاً منها 
من أجل «لوك» راق وإطالالت تبدو 

غايــة في النعومــة، وتشــير الخبيرة 
إلــى أن االهتمــام  بالشــكل والمظهر 

بات يشــغل بــال الكثير مــن الفتيات، 
فتجد المرأة نفســها أمام خيارات واسعة 
مــن مســتحضرات التجميل، ولــذا تنصح 
رندة ســبيتي كل عروس إذا أرادت التألق 
بماكيــاج زفاف ناعــم ومتوهج أن تعتمد 
علــى بعــض الميزات فــي يــوم زفافها، 
وعلى وجه الخصوص على عينيها، وتكون 
إطاللتها طبيعية وبسيطة من أجل ماكياج 
ناعــم ومتقن التفاصيل، ومضمون النتائج. 

في يوم زفافك.



أعلنت شركة «سيني رويال» عن افتتاح مجّمع 
لدور عرض للسينما يضّم 14 شاشة عرض في 
مركــز «ديرفيلدز تاون ســكوير» التجاري في 
الباهيــة- أبوظبــي، والــذي ُيعــّد من أحدث 
صــاالت العــرض في مجــال صناعــة الترفيه 
السينمائية، ويأتي إطالق المجّمع الجديد في 
ظل اســتراتيجية الشــركة الهادفة إلى توسيع 
عالمتها التجارية في أبوظبي، وسُيفسح افتتاح 
هذه الوجهة الترفيهية المتميزة الفرصة أمام 
الجماهيــر للتمتــع بتجربة مشــاهدة أحدث 
األفــالم العالمية الجديدة في صاالت ســيني 
رويال التي أصبح اســمها مرادفاً لتميز ورقّي 

العالمة التجارية في جميع أنحاء اإلمارة.
ويوّفر المجّمع الجديــد، أحدث ما أنتجته 
صناعة السينما من تقنيات إلكترونية وترفيهية 
لُيعــّزز افتتاحه داخل مركــز «ديرفيلدز تاون 
ســكوير» التجــاري فــي الباهية مــن تجربة 
التسوق والترفيه لزوار هذا المركز التجاري. 

وتحتوي جميع صاالت العرض على أجهزة 
عــرض رقمية بتقنية 4K لتوّفر للمشــاهدين 
متعة المشاهدة المتكاملة، وعلى أحدث تقنية 

«دولبي أوديو» ألنظمة الصوت الســينمائية، 
باإلضافة إلى ســماعات JBL. وتّم تخصيص 3 
شاشات عرض لكبار الشخصيات في «الرويال 
كالس» تقوم بتوفير الخدمات الراقية لعشاق 
األفالم الذين يبحثون عن تجربة مميزة، فضًال 
عن أربع شاشات مزّودة بأجهزة عرض األفالم 

بتقنية األبعاد الثالثية. 

وحرصاً على اإليفاء بالتزامها تجاه توفير 
أحــدث ما أنتجتــه التكنولوجيا الحديثة في 
مجال الترفيه الســينمائي، فســتقوم سيني 
رويال ديرفيلدز تاون ســكوير بإدراج تقنية 
رباعيــة األبعــاد التفاعليــة إلــى عــدد من 
شاشــات العرض في صاالتها لجذب عشــاق 
الســينما والعائــالت إلى تجربة مشــاهدة 

سينمائية متميزة. وقال فضل أمين، الرئيس 
التنفيذي للشــركة: نحن فخــورون بإطالق 
رابع مجّمع عرض سينمائي لنا في أبوظبي، 
ونحــن ملتزمون بتقديم أعلى المســتويات 
التــي يتوقعهــا عمالؤنا عبر جميــع مراكز 
العرض، وذلك في الوقت الذي نســتمر فيه 

بالتوسع.

اجتمعــوا معاً في مسلســل «قبــل األوان»، 
الــذي عــرض العام الماضي على قناة «ســما 
دبــي»، فحققــت بطولتهم الجماعيــة نجاحاً 
لفــت األنظار، هــم ثالثي إعالمــي، خاطب 
الجمهــور مــن وراء الميكروفــون، وحــاور 
عقولهــم فأقنعهم، ثــم انتقل إلــى الدراما، 

فسرق األضواء والقلوب.
هــم مذيعو شــبكة قنوات دبــي لإلعالم، 
ســعود الكعبــي، وأحمــد عبد اللــه، ورؤى 
الصبــان، الذيــن يجــددون التعــاون كونهم 
ممثليــن هذا العام في مسلســل «دبي لندن 
دبــي»، بأدوار جديدة يأخــذ كل منها منحى 
بعيداً عــن اآلخر، ليجتمعوا فــي النهاية في 

مكان واحد.
فهــل تنتقــص البطولــة الجماعيــة مــن 
رصيدهــم لدى جماهيرهــم أم تزيده، وهل 
يؤدي تكرار تعاونهم إلى صورة نمطية تشعر 

الجمهور بالملل؟ 
«البيان» تواصلت مــع اإلعالميين الثالثة، 
الذين أكدوا أن البطولة الجماعية سر قوتهم، 
وأن الجمهور أحبهم كما هم، مطالبين إياهم 

باستمرار هذا التعاون.
«لن يشــعر الجمهــور بالتكــرار» هذا ما 
أكده ســعود الكعبي، الفتاً إلــى أنه وزميليه 
رؤى وأحمد يلعبون الشخصيات الرئيسة في 
المسلســل، إال أن لكل شــخصية خطــاً معيناً 
تســير فيه، لتلتقي الخطوط- في النهاية - في 
لندن، وقال الكعبي «القت بطولتنا الجماعية 
إعجاب الجمهور، ولذا ال أخشــى أن يشــعر 
الجمهــور بالملل أو التكرار لوجودنا معاً مرة 
أخرى في مسلسل جديد، ألن أدوارنا جديدة 
ومتميــزة جداً، وتختلف عما قدمناه ســابقاً، 
كمــا أن قصصنا مختلفة عــن بعضها البعض، 
لتجمعنــا بعد ذلك أحــداث غير متوقعة، في 

مكان غير متوقع، وهنا تبرز قوة الحبكة».
وذكر الكعبي أن دور مدرب الخيول الذي 

يؤديه، دور جديد ومختلف بالنسبة له، وقال: 
أعشق رياضة ركوب الخيل وأمارسها، وأعتقد 
أن لــدى الجمهور فضــوًال ليتعرف على هذه 
الرياضــة عن قــرب، وعلى حيــاة ويوميات 

ممارسيها ومحبيها.

أشــار أحمد عبد الله إلى أن تعاونه في عمل 
جديــد مع زميليه ســعود ورؤى أمر إيجابي، 
وقال «أشــاد الكثيرون بفكــرة وجودنا كوننا 
إعالميين في مسلســل واحد، ما يضيف قوة 
للعمل، فلــكل منا جمهوره في مجال اإلعالم 
أو التمثيــل، واجتمــاع الجماهير لمشــاهدة 
المسلسل يضيف قوة له». وأضاف: «لم أفكر 
إطالقاً بــأن وجودنا معاً في مسلســل جديد 
قد يــؤدي إلى ملــل المشــاهدين، ألن كبار 
الممثلين قدموا أعماًال كثيرة، وتكرر تعاونهم 
مع بعضهــم البعض في أعمال عــدة، إال أن 

ذلك لم يؤثر سلباً عليهم».
وعبر أحمد عن ســعادته بتعاونه مع رؤى 
وســعود فــي بطولــة جماعية، الفتــاً إلى أن 
الفنانيــن، الذيــن يشــاركونهم العمــل كعبد 
العزيز الجاســم، وأحمد إيراج أعجبوا بفكرة 

تواجــد إعالميــي شــبكة 
قنــوات دبي لإلعالم في 
«قد  وقال  مسلســالتها، 
مخيفاً  التكــرار  يكــون 
بعض الشيء، إال أن طبيعة 
تجعل  نقدمها،  التــي  األدوار 
الجمهور يرانا بشــكل جديد، 
وقد شاركت ســعود الكعبي 
في أكثر من عمل ســينمائي 
ودرامــي، وحققنا نجاحات 
معاً، وأتمنى أن أستمر في 
مجال الدراما للجماهيرية 
الكبيــرة، التي تحصدها، 
وخصوصاً في رمضان». 

راود الخوف قلب رؤى الصبان- 
فــي بدايــة األمــر- مــن تكرار 
التعاون بينها وبين زميليها ســعود 
وأحمــد، إال أن ما شــجعها هــو مطالبة 
الجمهــور بجــزء ثان من «قبــل األوان» 
وقالت «في كل مرة كنا نلتقي الجمهور، 
نجــده يطالبنا بجزء ثاٍن للمسلســل، ما 
أشــعرني باالرتياح»، فهذا المطلب يدل 
علــى أن البطولة الجماعيــة زادت قوة 
المسلســل، وأن الجمهور أحب وجودنا 
معــاً، مــا زاد حماســي، وخصوصــاً أن 
أدوارنــا في «دبي لنــدن دبي» تختلف 

كثيراً عما قدمناه في «قبل األوان».
إلــى أن دورها  الصبــان  وأشــارت 
جديــد عليهــا، وقالت «أحــب التنويع 
فــي األدوار، وأبتعــد عــن التكرار في 
الشــخصيات، وأعيــش من خــالل دور 
«الدكتورة هنــد» تجربة الطبيبة، وهو 

ما أعتبره إضافة».
ولفتت إلى أن العمل سيلقى إقباًال 
جماهيريــاً كبيراً، ال ســيما أن تصويره 
تم بين دبــي ولندن، وهمــا مدينتان 
سياحيتان من الدرجة األولى، ما يزيد 

بالتالي نسب مشاهدته.

افتتحــت مســاء أول مــن أمــس الدورة 
للمســرح  العاشــرة مــن مهرجــان فاس 
الجامعي الذي تنظمه جامعة سيدي محمد 
بــن عبد الله بالمملكــة المغربية بمركب 
الحرية في وســط المدينة، وشــهد الحفل 
العديــد مــن الفقــرات كان فــي مقدمها 
كلمتــان لعميــد كليــة العلــوم القانونية 
واالقتصادية واالجتماعية بفاس عبدالعزيز 
الصقلــي ومدير المهرجان ســعيد الناجي 
توجهتا بالشــكر لصاحب الســمو الشــيخ 
الدكتور ســلطان بن محمد القاسمي عضو 
المجلس األعلى حاكم الشارقة على دعمه 

للمهرجان، 

وكرم الحفل الفنان مرعي الحليان، تقديراً 
المسرح  المميزة في  لمســيرته اإلبداعية 
والدرامــا التلفزيونيــة والشــعر، وشــهد 
الجمهــور للمناســبة فيلماً قصيــراً عرض 
جانبــاً مــن تجربــة الحليان الــذي أعرب 
عن ســعادته الفائقة بهذا التكريم مشــيراً  
إلــى أن مســاره ما كان ليتصــل ويتحقق 
في المشــهد الثقافي اإلماراتي لوال البيئة 
الفنية الحاضنة ، مؤكداً أنه تشّرب بالعلوم 
والــرؤى التــي أثــرى بهــا المســرحيون 
المغاربة ذاكرة المسرح العربي، سواء عبر 
كتبهــم وأبحاثهم أو مــن خالل حضورهم 

أيام الشارقة المسرحية. 

أمــا عــرض االفتتــاح فجاء تحــت عنوان 
«عقــول هجينة» مــن إيطاليا، وهو يصور 
في شــكل استعراضي دقيق ومنظم وعلى 
مدى ســاعة مــن الزمن تقلبــات الذهنية 
البشرية بين الحب والكره والعنف والرقة 
والنقاوة والخبث.          الشارقة - البيان 

 

 جمع البساط األحمر بين طاقمي النسختين 
األقــدم واألحــدث من فيلم (مــاد ماكس) 
مــع ظهــور خــاص ومفاجئ للممثــل ميل 
غيبســون بطل النسخة األولى التي طرحت 
في 1979، وجســد الممثــل والمخرج (59 
عامــا) دور ماكس روكاتانســكي في الفيلم 

األسترالي الذي أخرجه جورج ميلر.
وانضم جيبســون إلــى طاقم عمــل الجزء 
الرابــع (مــاد ماكــس: فيــوري رود) الذي 
أخرجــه ميلر أيضا في العرض األول للفيلم 
فــي هوليــوود والتقط الصــور معهم فوق 
البساط األحمر. وجســد الممثل البريطاني 
توم هاردي دور روكاتانسكي بينما جسدت 
الممثلة الفائزة باألوســكار تشارليز ثيرون 
دور البطلة فوريوزا، وقال ميلر في العرض 
األول مســاء األربعاء «نحتاج إلى شخصية 
مســاوية لشــخصية ماكس في هذه القصة 
فكانت فوريوزا وكان صنعها جيدا وأجادت 
تشــارليز تأديتــه»، وتضمن إعــالن الفيلم 

بالســيارات وانفجارات  لقطات لمطاردات 
ومشاهد قتال في أجواء صحراوية قاحلة.

ويعرض (ماد ماكس: فيوري رود) عالميا 
ألول مرة في مهرجان كان الســينمائي في 
عرض خــارج المســابقة الرســمية في 14 
مايــو، ويطرح بعد ذلك بيوم واحد في دور 

السينما األميركية.

 صدر حديثاً عن مركز المزماة للدراســات 
والبحــوث كتاب «أوهــام الربيــع العربي 
وكوارثــه التي ال تحصى»، الذي يعد بمثابة 
نظــرة تحليلية لمشــاهد عدة بعد ما عرف 
بثــورات الربيــع العربــي مــن وجهة نظر 
مجموعة من الكتاب، الذين ألقوا الضوء من 
خالل دراسات متنوعة على حقيقة الثورات 
العربيــة وواقــع بعض الــدول التي تأثرت 
بطريقة أو بأخــرى بها، والكتاب عبارة عن 
مجموعة من الدراســات التي تنظر لمســار 
األحداث أو ما اصطلح على تســميته الربيع 
العربي من زوايا متعددة قد يكون االهتمام 
فيها بالجانب السياسي وموقع دول الخليج 

من التطورات هو الغالب.
ويقــدم الكتاب الدكتور ســالم حميد مدير 
عــام مركــز المزمــاة للدراســات بعقالنية 
الباحث، حيث يشــير إلى أن هناك مســافة 
زمنيــة تكفــي لتأمل ما جــرى للتمعن في 
النتائــج والحصاد ذلــك أن معظم الكتابات 
والدراسات التي تزامنت مع أحداث الربيع 
العربي، أو اهتمت بها في بداياتها، اتسمت 
التبشــيرية والعواطف  باالنفعاليــة واللغة 

واألمنيات.
ويتنــاول الكتــاب مواضيع تالمــس ما لم 
تهتم به التغطيات اإلعالمية والكتابات التي 
العربي  الربيــع  انشــغلت بمواكبة أحداث 

دون أن تســلط الضــوء بشــكل كاف على 
الدراسات  وتتمحور  وتشــعباتها..  خلفياتها 
حول موضوعات الثورات العربية وضرورات 
التنمية: دراسة مقارنة في النموذج التنموي 

اإلماراتي.
ويتناول الخيارات اآلمنة للموقف اإلماراتي 
تجاه الثورات العربيــة، كما يتناول الكتاب 
األدوار السياســية والدبلوماســية الخليجية 
تجــاه ثــورات الربيــع العربي، كمــا تناول 
الكتــاب الجهــود الخليجيــة ودورهــا في 
مواجهــات التحديــات في اليمــن منذ عام 
2011.              دبي - وام 
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ولفتت إلى أن
جماهيريــاً كبيراً،
تم بين دبــي ولن
سياحيتان من الد
بالتالي نسب مشا
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 بعــد تفاوضها بشــأن تقاضي أجر مســاو 
للممثل المشــارك لهــا في بطولــة فيلمها 
القادم دعت الممثلة تشارليز ثيرون النساء 
االخريــات إلى اتخاذ موقــف عندما يتعلق 
باألمر بالمســاواة في األجــر ، وقالت إنها 
شعرت بالغضب عندما أظهرت رسائل بريد 
مسربة لشركة سوني وجود فجوة في أجور 
الذين شــاركوا بفيلم  الممثلين والممثالت 
(اميــركان هاســل) وأصرت  ثيــرون على 
الحصول على أجر مساو لما تقاضاه الممثل 
كريس هيمسورث الذي شاركها بطولة فيلم 
(ذا هانتســمان) المأخــوذ عن قصة (ســنو 
وايــت) ، وقالت في مقابلــة مع مجلة (إل 

يــو كيه) البريطانية «يجــب ان اثني عليهم 
.. وبمجــرد ان طلبت وافقــوا على الفور»، 
وأضافــت «لــم يجادلوا، وربمــا هذه هي 

الرسالة: اننا نحتاج فقط إلى المطالبة.»
جاءت مطالبة ثيرون بالمســاواة في األجر 
فــي ذات االتجاه الذي دعــت إليه هيالري 
كلينتون  والتي انتقدت الفجوة في األجور 
بين الرجال والنســاء ، وحــذر تقرير صدر 
هــذا العــام مــن منظمــة العمــل الدولية 
التابعة لألمم المتحدة من أن دخل النســاء 
العامالت عالميا سيظل منخفضا عن الرجال 
نيويورك - رويترز لسبعين عاما قادمة. 

 أرجــأت محكمة هندية أمس تنفيذ عقوبة 
بالسجن خمس سنوات بحق الممثل سلمان 
خــان انتظاراً لنظر طعن على الحكم، وذلك 
بعد يومين مــن إدانته أمام محكمة جنائية 
بقتل رجل والهرب في حادث قبل 13 عاماً، 
وساهم ارجاء تطبيق الحكم واإلفراج بكفالة 
عن الممثل في رفع أســهم شــركة واحدة 
علــى األقل ذات صلة بخان، الذي يعد أحد 
أكثر الممثلين جذبــاً لألرباح، والذي يعمل 
الدوالرات، وقال  بعدة مشروعات بماليين 
أبهاي ثبيساي قاضي محكمة مومباي العليا 
بعد قبول استئناف خان للحكم الصادر من 
محكمة أدنى درجــة األربعاء الماضي «لن 

يسعدنا وجود أحد داخل (السجن) بينما لم 
يستنفد كل حقوقه».

وقــال أميت ديســاي محامــي الدفاع عن 
خــان أمام المحكمــة أمــس، إن المحكمة 
الجنائيــة تغاضت عــن دليل وهــو انفجار 
إطار السيارة، الذي تسبب في الحادث. كما 
اعترض ديساي على قرار المحكمة بتجاهل 
أقــوال أحــد ركاب الســيارة أثنــاء وقوع 
الحادث. وتنظر المحكمة العليا بالقضية في 
12 يونيو  واحتفــل مئات المعجبين خارج 
مسكن خان في ضاحية تطل على البحر في 
مومباي - رويترز مومباي. 

المعاجم  صناعة  العرب  عرف 
قبــل كّل األمــم حيث تشــير 
التــي  الحديثــة  االكتشــافات 
ُوجدت في ســوريا بــأّن أول 
التاريــخ ُوضع في  معجم في 
األكدية  اإلمبراطوريــة  زمــن 
ذات األصــول العربيــة وذلك 
الميــالد  قبــل   2500 قرابــة 
عندمــا احتاجــوا إلــى معجٍم 
يفّســر المفردات الســومرية، 
وهــي أقرب مــا تكــون إلى 
لغتهم وإلى اللغة العربية ألّن 
منبعهمــا واحــد، وهذا مما ال 
التقارب  شــك فيه عندي ألّن 
كبير بين العربية والســومرية 
القديمة كمفردة (أب وإبريق 
وعرض وحتــى) وغيرها كثير 
من المفــردات الموجودة في 
والعربيــة  الســومرية  اللغــة 
جعــل  ممــا  نفســه  باللفــظ 
المؤرخيــن يؤكــدون األصول 
العربيــة لهذه الــدول البائدة 

القديمة.
ثــم ُعرفــت بعــض المعاجم 
اللغوية بعد ذلك قبل اإلسالم 
عنــد الصينيين والفرس وذلك 
أما  الحضاريز.  تقّدمهم  بسبب 
العرب فقد كانوا في جزيرتهم 
العربيــة بال حضــارة أمّيين ال 
يعرفــون القــراءة وال الكتابة 
إال أفــراداً قليلين ولم يفكّروا 
في جمــع معجٍم للغتهم حتى 
بالعلوم  فانشغلوا  جاء اإلسالم 
وأبدعوا فــي صناعة المعاجم 
اللغويــة بــل أبهــروا العالــم 
وأصبحــت المعاجــم العربية 
أصالً لــكل معاجم الدنيا ومن 
بينهــا المعاجــم الغربية التي 
القرون  فــي  بالظهور  بــدأت 
الوسطى بعد قرون طويلة من 
ظهور أول معجم عربي وضعه 
الفراهيدي  أحمــد  بن  الخليل 
معجمه  فــي  (170 - 100هـــ) 
ورتّبــه  (العيــن)  العجيــب 
الكنانــي مــن بعــده ليكــون 
لنــا الســبق أوالً وتالياً واليوم 
ســيعود لنــا الســبق بمعجم 

محمد بن راشد آل مكتوم. 
هذا وللمقالة بقية.

تقدمت خمســة عروض مســرحية قوية 
للمشــاركة فــي ســباق األنديــة للثقافة 
والفنــون فــي دورتهــا الرابعــة والتــي 
ينظمهــا نادي الشــارقة الرياضي الثقافي 
برعايــة مجلس الشــارقة الرياضي لتعبر 
عــن حجم المهنيــة التي بلغها المســرح 
فــي األنديــة والمراكز وحجــم االهتمام 
الكبيــر بهــذا الفن، وقدم نادي الشــارقة 
الرياضي الثقافي مســرحية «نحن معك» 
فــي حضور الشــيخ عبدالرحمــن المعال 
عضو اللجنة العليا لســباق األندية والتي 
قدم فيها الطالب عرضاً مميزاً أبرزوا فيه 
الدور الثقافي لألنديــة إلى جانب الدور 
الرياضــي، وعالجوا فيه مشــكلة اإلعاقة 
عند الطالب، وما يترتب عليها عند دمجه 
بين الطالب في الصفــوف، وخلصوا فيها 

إلــى أن هذه اإلعاقة ال تشــكل حرجاً بل 
هي دافع وحافــز للجميع في أن يتعاون 
ويقدم ما يســتطيع لصاحب اإلعاقة ألنه 
واحد من هؤالء الطالب ال يختلف عنهم 

من حيث التحصيل العلمي.

كما قدم مركز ناشــئة واســط عرضاً عن 
مســرحيته (أرض للحيــاة) التي قدم فيها 
الفريق عرضــاً بصرياً مميزاً، وأدخل عليه 
مؤثرات صوتية، وأعد له مســرحاً بكامل 
تجهيزاتــه، لكــن العرض افتقــر للحوار، 

وقدم نادي الخليج الرياضي الثقافي عرض 
مســرحيته (الصفقة الرابحة) التي تحدث 
فيها أب مشــغول بتجارته وصفقاته، على 
حســاب أوالده الذيــن أهملهم وألزمهم 
بالعمل معه فتســبب ذلــك في تأخرهم 
الدراسي ورســوبهم، ثم يخسر األب في 
تجارته ويفقد جميع أمواله، ويكون بهذا 

خسر األموال واألوالد.

وشارك نادي المدام الرياضي الثقافي في 
مســرحية (أبحث عن ذاتــي) التي تناول 

فيها شــخصية االبــن الذي ينعتــه والده 
بالغباء وأنه غير قادر على فعل أي شــيء 
ولكن االبن يصر علــى التحدي ومواجهة 
الوضــع القائــم إلــى أن يثبــت أنه ليس 
بغبي وأنه إنسان سوي كبقية أقرانه، كما 
الثقة للمعاقين بمســرحية  شــارك نادي 
(النــول) التــي تحدثــت عــن واٍل يهتم 
بأناقته وحياكة ثيابه عند أفضل النساجين 
ويهمــل شــؤون الرعيــة، وأشــرف على 
تحكيم العروض المسرحية محمد حمدان 
بن جرش، وضمت لجنة التحكيم الدكتور 
محمد يوسف والمخرج سميح عبدالجواد 

واألديب مصطفى النجار ومتابعة جاســر 
محاشي مقرر اللجنة العليا.

وتقدم محمد حمــدان بن جرش عضو 
اللجنــة العليــا لســباق األنديــة للثقافة 
والفنــون ورئيس اللجنــة الثقافية بنادي 
الفــرق  الشــارقة عــن شــكره لجميــع 
المشــاركة على مــا قدموه مــن عروض 
جميلــة أمتعتنا، وحثهم على االســتمرار 
والمزيد من العروض الهادفة، ودعا بقية 
المراكــز واألندية للمشــاركة في عروض 
المســرح ضمــن ســباق أندية الشــارقة 

الرياضية الثقافية.

أعلن مركز مرايا للفنون و1971 للتصاميم، 
عن إقامة سلســلة مــن ورش العمل بمجال 
فنــون التصميم، في رحــاب المركز 1971 
ابتــداًء من شــهر مايو وخالل شــهر يونيو 
المقبــل، وتركز الــورش علــى العديد من 
برامج التصميم مثل «أورباكرافت»، النظام 
المبتكــر لبنــاء مدينتــك الخاصة بــك، أو 
نمــوذج المدينة الذكية أو المواطن الذكي، 
وبرنامــج «واي فايندينج»، كما يســتضيف 
المركز ورشــة عمل تدريبية حول استخدام 
قلــم «3دودلــر» اإللكترونــي المخصــص 
لرسم وتشكيل المجســمات ثالثية األبعاد، 
لتعليــم المشــاركين من األطفــال والكبار 
كيفية استكشــاف جوانب التصميم بأحدث 
الشارقة - البيان  التقنيات التكنولوجية. 

صدر مؤخراً عن دار فضاءات للنشــر والتوزيع 
فــي العاصمة األردنيــة عمان روايــة «اللحن 
المفقــود» للكاتب الســوداني أســامة رقيعة 
وجاءت في 116 صفحة من القطع المتوســط. 
ويحضــر في العمل الروائي الريف الســوداني 
ببســاطته وتقاليــده الفطريــة المعروفة التي 
يلعــب فيها التدين دوراً بــارزاً، كما يبدو هذا 
الحس اإلنســاني الفتاً، حيــث تضع القارئ في 
أجواء المجتمع السوداني وتعرف ببعض عادته 
وتقاليده بما في ذلك تعريفه ببعض المفردات 

التي تستخدم في الحياة اليومية.
يشار إلى أن رقيعة ألف عدة كتب في القانون 
بحكم تخصصه األكاديمي، كما صدرت له كتب 
عــدة في مجال األدب، مــن ضمنها «قصة في 
قالب ذكريات» رواية «أحداث منتصف النهار» 
الشارقة - البيان وغيرهما من االصدارات . 



تناقل مســتخدمو مواقع التواصل االجتماعي صوراً لمســبار األمل، كما تصدر الصحف العالمية العربية، وتفاعل 
رواد الشــبكات مع هذا اإلنجاز اإلماراتي الذي يدعو إلى الفخر، ومن المخطط أن يصل مســبار مشروع اإلمارات 

الستكشاف المريخ إلى الكوكب بحلول عام 2021، تزامناً مع ذكرى مرور خمسين عاماً على قيام االتحاد.

نشــر صاحب الســمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم عبر حسابه في 
«تويتر» أغنية «من دار زايد للســما 
الجسمي.  حســين  للفنان  مســبار» 
وتناقل مســتخدمو شبكات التواصل 
الفيديــو، كمــا أشــادوا باإلنجازات 
التي حققتهــا اإلمارات في  الكبيرة 
زمن قياســي، والتي تعد فخراً لكل 

العرب.

44
توقع المركــز الوطني لألرصاد الجوية 
والــزالزل أن يكــون الطقس اليوم في 
أحياناً،  البــالد، مغبراً وغائمــاً جزئيــاً 
وتزداد كميات الســحب على المناطق 
المناطــق  وبعــض  والجــزر  الغربيــة 
الشــمالية ليًال، يتخللها ســقوط بعض 
األمطــار الخفيفة أو النفــاف، والرياح 
معتدلــة الســرعة بوجه عام، تنشــط 
الموج في  أحيانــاً، والبحــر متوســط 
الخليج العربي، وخفيف في بحر عمان.
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