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لندن ـ أف ب

ألغت المحكمة الكبرى المدنية األولى )الدائرة 
اإلســكان  ببيــت  مواطــن  انتفــاع  اإلداريــة( 
الممنــوح لــه؛ نظــرا الرتكابــه عــدة مخالفــات 
بالبنــاء تمثلــت فــي بنــاء دور ثــان وجزء من 
الــدور الثالث ليصبح منزله 4 طوابق وكذلك 
بنــاء دوريــن فــي قســم الخدمــات، وأمــرت 
وبتســليم  اإلســكان  بيــت  بإخــاء  بإلزامــه 
مفاتيحه لوزارة اإلسكان المدعية، فضا عن 

إلزام المواطن بمصروفات الدعوى.
وزارة  مــن  المرفوعــة  الدعــوى  فــي  وجــاء 
اإلســكان ضــد المواطــن الذي انتفــع بالوحدة 
علــى  طويلــة  ســنوات  مــرور  بعــد  الســكنية 
طلبــه، بطلــب الحكــم بإلغــاء انتفــاع المدعى 
عليــه بالوحدة الســكنية المنتفــع بها، وقررت 
للمدعــى  خصصــت   2008 العــام  فــي  أنهــا 
عليــه الوحــدة الســكنية موضــوع التداعــي، 
ومــن خــال المســوحات التي تقــوم بها على 
للمنتفعيــن،  المخصصــة  الســكنية  الوحــدات 
فقــد تبيــن لهــا أن المدعــى عليــه قــام بعــدة 
محــل  الســكنية  الوحــدة  فــي  تغييــرات 

التداعي؛ وذلك بالبناء فيها دون ترخيص.

مجلــس  وأعضــاء  رئيــس  قــّدم   
طيــران  طيــاري  نقابــة  إدارة 
أعضــاء  عــن  وبالنيابــة  الخليــج 
الجمعية العمومية وجميع طياري 
الشــكر  خالــص  الوطنيــة  الناقلــة 
اســتجابة  لســرعة  وتقديرهــم 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
خليفــة  آل  ســلمان  بــن  خليفــة 
رئيــس الــوزراء لمناشــدة النقابــة 
العمــل  وزارة  “تعســف  بشــأن 

والتنمية االجتماعية في تســليم 
النقابــة وصــل إيــداع النقابة منذ 
ســتة أشــهر”، حيث تلقــت النقابة 
اتصــاالً بخصــوص الموضوع من 

ديوان سمو رئيس الوزراء.
وقالــت النقابة “ليس بغريب على 
ســمو رئيس الوزراء هذا التفاعل 
السريع ومتابعته عن قرب لقضايا 
وهموم العمــال والحركة العمالية 

وعموم المواطنين”.

إلغاء انتفاع مواطن 
بوحدة سكنية

الزيانــي:  توقعــات بعوائــد اقتصادية للســياحة البحرية

افتتاح أكبر متنزه للغوص في العالم بالمملكة

المنامة - بنا

افتتح وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد 
الزيانــي أكبــر متنــزه للغــوص في العالم رســمًيا 
أمــس الجمعــة، والــذي أعلــن إطاقــه الممثــل 
الشخصي لجالة الملك رئيس المجلس األعلى 
للبيئة ســمو الشــيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة 
بعــد أن تم مؤخًرا االنتهــاء من المرحلة األولى 
للمشــروع المتمثلة بغمر طائرة بوينج 747 في 
قــاع البحر بنجــاح في محطتهــا األخيرة بعمق 
يتــراوح بيــن 20 إلــى 22 متــًرا، وتثبيتهــا فــي 
وســط المتنــزه الــذي يمتــد علــى مســاحة 100 
ألف متر مربع في شــمال مياه البحرين، وقيام 
مراكــز الغــوص المســجلة فــي مملكــة البحرين 
هيــكل  إلــى  الغــوص  رحلــة  تجربــة  باختبــار 
الطائــرة وفحصــه؛ للتأكد مــن مطابقته لمعايير 
األمــن والســامة واســتيفاء االشــتراطات بمــا 

يتيح تجربة مميزة وآمنة لمرتاديه.
ولفــت وزيــر الصناعــة والتجارة والســياحة 
متنــزه  “مشــروع  أن  إلــى  الزيانــي   زايــد  

الغــوص فــي البحرين، والــذي أعلن إطاقه 
رئيــس  الملــك  لجالــة  الشــخصي  الممثــل 
المجلس األعلى للبيئة ســمو الشيخ عبدهللا 
بــن حمــد آل خليفة يعد أكبــر متنزه للغوص 
فــي العالــم، ويهــدف إلــى خلــق المزيــد مــن 

ضمــن  وهــو  الســياحي  الجــذب  وســائل 
للســياحة  البحريــن  هيئــة  إســتراتيجية 
لتطويــر المنتــج الســياحي، وأضــاف الوزير 
لهــذا  يكــون  أن  المؤمــل  مــن  أنــه  الزيانــي 

المشروع مردود اقتصادي عاٍل.

متنزه الغوص

المنامة - إنترنيشن

ثمنت الباحثة األميركية في الشؤون اإلسامية 
ايميلــي جوشــي التجربــة البحرينية فــي تعزيز 
اآلخــر،  علــى  واالنفتــاح  والتعايــش  التحــاور 
موضحة أن الجهود الكبرى التي يقوم بها جالة 
الملك عبر مركز الملك حمد بن عيسى للتعايش 

السلمي، تعكس االهتمام بأن يكون العالم مكانا 
أفضــل للحيــاة. وأوضحــت ايميلــي فــي حــوار 
أجرتــه معهــا )البــاد( أن “التعايــش يرتكــز علــى 
تقريب المفاهيم االنسانية المختلفة بين البشر، 

على أسس مهمة”.

المتقــدم  مســتواها  علــى  البحريــن  حافظــت 
واإلقامــة،  للعمــل،  للمغتربيــن  مفّضــل  كمقصــد 
المرتبــة  فــي  جــاءت  إذ  األســرية،  والمعيشــة 
األولــى على مســتوى الشــرق األوســط وشــمال 
الســنوي  االســتطاع  بحســب  وذلــك  أفريقيــا، 
العالميــة،  “إنترنيشــن”  شــبكة  بــه  تقــوم  الــذي 

معّززة موقعها الذي أحرزته في العام 2018. 
وبيئتهــا  المملكــة  علــى  المحّكمــون  وأثنــى   
الثقافيــة ونمط المعيشــة فيهــا، وذلك لما تتمّتع 
بــه مــن موقع جــاذب جعلها تتبــوأ مكانة مميزة 
والتكنولوجيــة  الماليــة  الخدمــات  قطــاع  فــي 
المتنامية.  وبحســب االستطاع، جاءت مرتبة 
المنطقــة  فــي  والثانيــة  األولــى  بيــن  البحريــن 

التــي تقــاس آراء  الرئيســية  المعاييــر  بحســب 
المغتربيــن طبقهــا. فــكان ترتيبهــا األولــى فــي 
العائليــة”،  الحيــاة  و”جــودة  اإلقامــة”،  “ســهولة 
مســتوى  علــى  المعيشــة”  تكلفــة  و”انخفــاض 
ترتيــب  جــاء  أخــرى،  معاييــر  وفــي  المنطقــة. 
الشــخصي”،  “التمويــل  فــي  الثانيــة  البحريــن 

و”الدراسة بالخارج”، و”نمط المعيشة”.

استطالع: البحرين الدولة المفضلة للمغتربينباحثة أميركية: تجربة المملكة فريدة في التعايش

جانب من انطالق أول ورشة متخصصة في االسنان بالبحرين

والمنظــم  العــام  المنســق  كشــف 
للورشة العلمية المتخصصة واألولى 
األســنان”  “زراعــة  فــي  نوعهــا  مــن 
طبيــب األســنان علــي الحكيــم عــن 
أحــدث تقنيــة فــي زراعــة األســنان 
البحريــن  مملكــة  فــي  ستســتخدم 
قريبا، وهي تقنية استخدام الخايا 

الجذعية.

وقــال إن هــذه التقنيــة تمــت عليهــا 
واألبحــاث،  الدراســات  مــن  العديــد 
فــي  اســتخدامها  أيــدت  والتــي 
زراعة االســنان مســتقبا، جــاء ذلك 
خــال  “البــاد”  لـــ  تصريحــات  فــي 
متخصصــة  ورشــة  أول  فعاليــات 
بزراعة األسنان، والتي أقيمت أمس 

الجمعة 6 سبتمبر.

زراعة األسنان بالخاليا الجذعية في البحرين قريًبا

رجال وسيدات السلةكيف نهيأ أطفالنااسقاط صاروخا باليستياشهية “المستثمرين” تزدادموقوف يضرب نقيب
قررت المحكمة الكبرى الجنائية  «

األولى تأجيل قضية اعتداء متهم 
ُمودع في مركز رعاية األحداث على 

شرطية -ضابط برتبة نقيب- بعدما 
نصحه أفراد عائلته بعدم افتعال 

المشاكل كما أتلف إحدى الطاوالت 
بالمركز، لجلسة 8 سبتمبر الجاري.

على الرغم من االنخفاض المتجدد  «
في أسعار النفط، فإن الشهية 
للمستثمرين العالميين تجاه 

الديون والسندات والمقّومة بالدوالر، 
ا، وهو ما جعل من شهر  عالية جدًّ

أغسطس الماضي أفضل فترة 
بالنسبة للسندات الخليجية.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن،  «
أمس الجمعة، أن صاروخا باليستيا 

أطلقته مليشيا الحوثي الموالية 
إليران، من محافظة عمران سقط 

في محافظة صعدة شمالي البالد، 
هذا ما أوضحته القيادة المشتركة 

للتحالف العربي.

هناك العديد من اإلجراءات  «
المهمة ألطفالنا مع موسم 
العودة للمدارس والذي يبدأ 

قريبا، فمع انتهاء العطلة 
الصيفية، يستعد الوالدان 

واألطفال للعودة إلى المدارس 
بعد اجازة طويلة .

دّشن منتخبنا الوطني للرجال  «
ومنتخبنا الوطني للسيدات يوم 

أمس الجمعة مشاركتهما ببطولة 
“آسيا كويست” لكرة السلة 3×3، 

والتي تحتضنها جزر المالديف، 
خالل الفترة من 6 لغاية 8 سبتمبر 

الجاري بمشاركة منتخبات عديدة.
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تبنــى مجلــس اللــوردات البريطاني 
الجمعــة،  أمــس  نهائــي،  بشــكل 
منــع  إلــى  يهــدف  قانــون  مشــروع 
خروج المملكة المتحدة من االتحاد 
األوروبــي بــدون اتفــاق، في صفعة 
بوريــس  الــوزراء  لرئيــس  جديــدة 

جونسون المعارض للقانون.

ويدخــل هــذا القانــون الــذي يفرض 
مــن  يطلــب  أن  جونســون  علــى 
االتحاد األوروبي تأجيل بريكســت 
لثاثــة  أكتوبــر   31 فــي  المقــرر 
أشــهر، حيــز التنفيــذ، االثنيــن، حال 
المصادقة عليه من الملكة إليزابيث 

الثانية.

“اللوردات” البريطانــــي يتبنـــــى 
قانون تأجيل بريكست

)09(

الســبت،  اليــوم  الذريــة،  الطاقــة  وكالــة  مــن  وفــد  يــزور 
وزيــر  أعلــن  وقــت  فــي  طهــران،  اإليرانيــة  العاصمــة 
الخارجيــة األميركــي مايــك بومبيــو، رفضــه قــرار إيــران 
خفــض التزاماتهــا الــواردة في االتفاق النــووي، في حين 
أعلن مسؤول أميركي رفيع في )البنتاغون(، أن واشنطن 
متمســكة بنهــج تشــديد العقوبات على إيــران لدفعها إلى 

التفاوض.
وأكــد بومبيــو، أمس الجمعة، أن تقليــص إيران اإلضافي 

اللتزاماتها النووية أمر غير مقبول ومرفوض.
لواليــة  زيــارة  خــال  محليــة  إلذاعــة  بومبيــو  وصــرح 
كنســاس “أعلنــوا للتو أنهم ســيواصلون القيــام بمزيد من 
األبحــاث والتطويــر ألنظمتهــم العســكرية النوويــة.. هذا 
أمــر مرفــوض”. رغــم ذلــك، أبــدى بومبيــو “ثقتــه” بإمكان 

التوصل إلى حل دبلوماسي.
الــى ذلــك أعلن مســؤول أميركي رفيع فــي وزارة الدفاع 
واشــنطن  أن  الجمعــة،  أمــس  )البنتاغــون(  األميركيــة 
متمســكة بنهــج تشــديد العقوبات على إيــران لدفعها إلى 

التفاوض. 
وأضــاف فــي مؤتمــر صحافــي عبــر الهاتــف قبــل اجتمــاع 
إسبر مع الوزيرة فلورنس بارلي في باريس “ندرك اهتمام 

فرنسا بالمشاركة في حرية الماحة وضمانها في الخليج، 
هــذا  واســتخدام  لتســخير  طــرق  إيجــاد  إلــى  وســنتطلع 

االهتمام للتنسيق بشكل أفضل مع مبادرتنا”.

 المنامة - وزارة المالية

أكــد وزيــر الماليــة واالقتصــاد الوطنــي 
الشــيخ ســلمان بــن خليفــة آل خليفة أن 
العربيــة  المملكــة  ماليــة  وزراء  إشــادة  
اإلمــارات  ودولــة  الشــقيقة  الســعودية 
ودولــة  الشــقيقة  المتحــدة  العربيــة 
النقــد  وصنــدوق  الشــقيقة  الكويــت 
إنجــاز  فــي  الملحــوظ  بالتقــدم  العربــي 
برنامــج التــوازن المالي هــو نتيجة عمل 
الواحــد  العمــل  فريــق  البحريــن  فريــق 
المتمثل بمنتســبي الســلطتين التنفيذية 
والتشــريعية والقطاعين العام والخاص 
كافــة، هــذا الفريــق الــذي عهدنــاه دوًمــا 
شــأنه  مــن  مــا  كل  لتحقيــق  ســاعًيا 
رفعــة مملكــة البحريــن بمــا يحقــق رؤى 
وتطلعــات عاهــل الباد صاحــب الجالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ويعود 

بالخير والنفع على المواطنين.

واالقتصــاد  الماليــة  وزيــر  وأضــاف 
لتنفيــذ  مســتمر  العمــل  أن  الوطنــي 
مبــادرات برنامــج التــوازن المالــي بــكل 
نقطــة  إلــى  للوصــول  وإصــرار  عزيمــة 
 ،2022 العــام  بحلــول  المالــي  التــوازن 
وهو الهدف المنشــود الذي وضعه فريق 
انطــاق  منــذ  عينيــه  نصــب  البحريــن 
البرنامــج فــي أكتوبر الماضــي، مبيًنا أن 
األصداء اإليجابية حول تنفيذ البرنامج 
هي مبعث فخر، ونتمنى أن تكون دافًعا 
للجميع نحو مضاعفة الجهود ومواصلة 
التنفيــذ المتقن لمبادرات التوازن المالي 
بحســب الجدول الزمني لكل مبادرة من 
مبادراتــه لتحقيــق المزيد من النجاحات 
لهــدف  الوصــول  حيــن  ستســهم  التــي 
البرنامــج المنشــود فــي مزيٍد مــن النماء 

واالزدهار لوطننا العزيز.

وزير المالية: اإلشادة بنتائج”التوازن” 
تؤكد نجاح فريق البحرين

رفض أميركي لتقليص طهران اللتزاماتها النووية
مسؤول في “البنتاغون”: التنسيق مع فرنسا ألمن المالحة في الخليج

عواصم ـ وكاالت

إيران بدأت تقليص التزاماتها في االتفاق النووي.
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أشــادت رئيســة مجلــس النــواب  فوزيــة زينل بأمــر  نائب جاللة الملك ولــي العهد صاحب الســمو الملكي األمير 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة،، لهيئــة الكهربــاء والماء بتمديد احتســاب الفواتير لحســابات المواطنين بالمســكن 
األول )حســاب واحــد( وفــق فواتيــر الفتــرة نفســها مــن العــام الماضــي إذا كانت أقل مــن الســنة الحالية، وذلك 

ألشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر

واعربــت عــن بالــغ التقديــر واالمتنــان، 
الملــك  جاللــة  نائــب  ســمو  لتوجيــه 
والمــاء  الكهربــاء  هيئــة  العهــد،  ولــي 
نظــام  تدشــين  ســرعة  علــى  بالعمــل 
جديــد ومتطــور وفــق أفضــل المعايير 
بمــا يضمــن  والمــاء  الكهربــاء  لفواتيــر 
الحفــاظ على حقوق كافة المشــتركين 
يعــزز  والــذي  ومؤسســات،  أفــراد  مــن 
والعدالــة  الشــفافية  مبــادئ  مــن 
فــي  المضنيــة  والجهــود  والمســئولية، 

التطويــر المســتمر لمنظومــة العمل في 
مؤسســات الدولــة، ويحقــق المبادرات 
الرفيعــة نحــو التنمية الشــاملة، لصالح 
زينــل  وأوضحــت  والمواطــن.  الوطــن 
أن توجيهــات ســمو نائب جاللــة الملك 
ولــي العهد، أثلجت صــدور المواطنين، 
للحكومــة  الدائــم  الحــرص  وأكــدت 
الموقرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة 
رعايــة  علــى  خليفــة   آل  ســلمان  بــن 

مصالح المواطن البحريني، واســتمرار 
الدولــة،  بمؤسســات  الثقــة  تعزيــز 
وإعــالء  القانونيــة،  اإلجــراءات  وفــق 
والرقابــة  والعدالــة،  الشــفافية  مبــادئ 
والمســئولية الوطنيــة، مــن أجــل خيــر 

وصالح الجميع.
 واكــدت دعــم مجلس النواب، وتضافر 
والمســئولية  الحكومــة   مــع  جهــوده 
الوطنيــة المشــتركة مع ديــوان الرقابة 
للتميــز  وصــوال  واإلداريــة،  الماليــة 

الشامل، واإلصالح المستمر، والتطوير 
المتواصــل، لكافــة الخدمــات المقدمة، 
للقانــون  وفقــا  وإجراءاتهــا،  وآلياتهــا 

واألنظمة المتبعة.
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المستمر ــاح  ــإص ل وصـــوال  بــرلــمــانــي  حــكــومــي  ــاون  ــع ت

زينل: التوجيهات أثلجت صدور المواطنين

المنامة -بنا
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بـــعـــث مـــلـــك الـــــبـــــالد صـــاحـــب 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
آل خــلــيــفــة بــرقــيــة تــهــنــئــة إلــى 
ــرازيـــل  ــبـ ــيـــس جـــمـــهـــوريـــة الـ رئـ
بولسونارو،  جايير  االتــحــاديــة 
استقالل  ذكرى  بمناسبة  وذلك 

بالده.
ــد أعــــرب جــاللــة الــمــلــك في  وقـ
ــن أطـــيـــب تــهــانــيــه  بــرقــيــتــه عــ
وتــمــنــيــاتــه لــلــرئــيــس الــبــرازيــلــي 

بهذه المناسبة الوطنية.

 المنامة - بنا

جاللة الملك يهنئ 

البرازيل بذكرى 

االستقالل
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فوزية زينل

توجيهات سّمو ولي العهد تبرهن اهتمامه بهموم المواطنين
الكهرباء فواتير  ارتفاع  جراء  عنهم  الضرر  أزالت  أنها  يؤكدون  نواب 

أشــاد عــدد مــن النــواب بتوجيهــات ولــي العهد نائــب جاللة الملــك النائــب األول لرئيس الــوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفة بشــأن تمديد احتســاب فواتير أشــهر ســبتمبر وأكتوبر 
ونوفمبر لحسابات المواطنين بالمسكن األول وفق فواتير الفترة نفسها من العام الماضي إذا كانت أقل 

من العام الجاري.

أن  العســومي  عــادل  النائــب  واكــد 
الكبيــر  اهتمامــه  تبرهــن  توجيهاتــه 
ومشــاكلهم  المواطنيــن  بهمــوم 
واستشــعاره لجميــع ما يهــم المواطن 
فــي  الســّيما  البحريــن،  مملكــة  فــي 
ظــل ازديــاد فواتيــر الكهربــاء والمــاء 
فــي اآلونــة األخيــرة ووجود شــكاوى 
عديــدة مــن قبــل المواطنين فــي هذا 

الشأن .
وأشــار إلــى أن ازدياد الشــكاوى حول 
مشــكلة،  وجــود  يؤكــد  الشــأن  هــذا 
وتدّخل سمّوه يؤكد قربه للمواطنين، 
مســتدركا “ســّموه ولي العهد استشعر 
المواطنيــن  عنــد  مشــكلة  وجــود 
وهــو  وباســتمرار،  شــهريا  يعانونهــا 
أمــر ليــس بغريــب علــى ســموه وعلى 
القيادة الرشــيدة في مملكة البحرين، 
معانــاة  يستشــعرون  إنهــم  حيــث 

المواطن بشكل مستمر”.
فيما أكد النائب أحمد العامر أن أوامر 
ســمو نائــب جاللــة الملــك ولــي العهــد 
محققا للعدالة واســتمرارا لالستجابة 
إلــى مــا طرحــه أكثــر مــن 30 نائبا في 
احتســاب  آليــه  حــول  مشــترك  بيــان 
تفاعــل  واســتمرار  الكهربــاء  فواتيــر 
سموه للمرة الثانية دليل على الجدية 
جديــد  نظــام  إيجــاد  فــي  الكاملــة 
والمــاء  الكهربــاء  لفواتيــر  ومتطــور 
المواطنيــن،  حقــوق  علــى  للحفــاظ 
وهــذا يســعى إليــه ســموه مــن خــالل 
صالــح  فــي  تصــب  التــي  توجيهاتــه 

المواطن بشكل مباشر. 
وأشــاد بســرعة إنجــاز ديــوان الرقابــة 
ه  و م ـ ـ س بتســليم  واإلداريــة  الماليــة 
آليــه  فــي  للتحقيــق  أوليــة  نتائــج 
والمــاء  الكهربــاء  فواتيــر  احتســاب 
ألشــهر يونيــو ويوليو وأغســطس في 
النواحي الفنيــة والتقنية واإلجرائية، 
والتــي ســتكون خطوة مهمــة وفاعلة 
مــن الحكومــة فــي إزالــة الضــرر عــن 
فواتيــر  ارتفــاع  جــراء  المواطنيــن 
الكهربــاء وطريقــة احتســابها، والتــي 

تسببت في ضرر كبير. 
وذكــر النائب أحمد العامــر أن مجلس 
النــواب يولــي اهتمامــا كبيــرا في أهم 
ــن  المواطني تالمــس  التــي  الملفــات 
واحتياجاتهــم، ومنهــا ملــف الكهربــاء 
بشــكل  التواصــل  وســيتم  والمــاء، 
مستمر مع السلطة التنفيذية للوصول 

إلى ما يحقق تطلعاتهم. 
فيمــا أكــد النائــب محمــد بوحمــود  أن 
هــذه التوجيهــات تمثل حرص ســموه 
فــي توفيــر الحياة المعيشــية الكريمة 

للمواطن.
ودعــا بوحمــود ديوان الرقابــة المالية 
واإلدارية إلى الكشــف إلى الرأي العام 
ونــواب الشــعب عــن نتائــج التحقيــق 
بالتفصيــل فــي آلية احتســاب فواتير 
الكهربــاء والماء ألشــهر يونيو ويوليو 
التــي  االســباب  لمعرفــة  وأغســطس؛ 
أدت إلى حدوث هذه المشــكلة بشكل 

كبير بين المواطنين.
العديــد  هنــاك  إلــى  بوحمــود  وأشــار 
مــن الفواتيــر جــاءت بشــكل مضاعف 
وبشــكل  الماضيــة،  الســنوات  عــن 
مفاجــئ بالرغــم من أن االســتهالك لم 
يختلف كثيرا عن الســنوات الماضية، 
لــم تختلــف، فــي  وتســعيرة التعرفــة 
متضخمــة  الفواتيــر  كانــت  المقابــل 

جدا”.
وحــّث النائب بوحمــود هيئة الكهرباء 
جديــدة  آليــات  إيجــاد  إلــى  والمــاء 

وقــراءة  احتســاب  فــي  ودقيقــة 
الفواتيــر كــي ال تتكــرر هــذه المشــكلة 

في األشهر المقبلة.
فيمــا وصــف عضــو المجلــس النيابــي 
عبدالــرزاق الحطاب تلــك التوجيهات 
بـــ “الحكيمــة” التــي تعبــر عــن التقارب 
والشــعب، وتعكــس  القيــادة  بيــن  مــا 
الحثيثــة  للقضايــا  ســموه  متابعــة 
والمســتجدة للمواطنيــن والمثارة في 
مواقع التواصل االجتماعي والجرائد 
المحليــة، مؤكــدا أن تلــك التوجيهات 
ســتخفف بالشــك من األعبــاء المالية 
المترتبــة عــن ارتفــاع قيمــة الفواتيــر 

خالل األشهر الماضية.
كمــا أكــد الحطــاب أن تبعــات األوامــر 
الملكيــة الهادفــة إلى تخفيــف األعباء 
المادية عن المواطنين، البد وأن تلقي 
بظاللهــا اإليجابيــة علــى نفــوس أبناء 
الشعب البحريني بعد أن ضاق الكثير 
مــن المواطنين ذرعا من االرتفاع غير 

المبرر الذي شهدته قيمة الفاتورة.

التنميــة  مرتكــزات  مــن  أنــه  وبيــن 
إلــى  النظــر  المملكــة،  فــي  الشــاملة 
حــال المواطــن البحرينــي، واالهتمام 
والعدالــة  الشــفافية  بمبــادئ 
وتعزيــز  االجتماعيــة،  والمســؤولية 
إلــى  الهادفــة  االقتصاديــة  الحلــول 
رفــع المســتوى المعيشــي، إضافة إلى 
مراقبــة المتغيرات التي تحيط بأبناء 
البلــد، ممــا يســاعدهم على االســتقرار 

والشعور باألمن والطمأنينة.
إلــى  الحطــاب  النائــب  أشــاد  كمــا 
توجيهات ســموه  بالعمل على ســرعة 
تدشــين نظــام جديــد ومتطــور وفــق 
الكهربــاء  لفواتيــر  المعاييــر  أفضــل 
علــى  الحفــاظ  يضمــن  بمــا  والمــاء 
حقــوق المشــتركين كافــة مــن أفــراد 
ومؤسسات، األمر الذي يعكس حرص 
ســموه على مواصلة العمل دوما نحو 
تحقيق تطلعات المواطنين واالهتمام 
باحتياجاتهــم؛ كونهــم محــور التنمية 
وغايتــه، واالهتمــام برعايــة مصلحــة 

علــى  والحفــاظ  والمواطــن،  الوطــن 
حقوقه وعدم المساس بمكتسباته.

 وأشار إلى أن توجيهات جاللة الملك 
المواطنيــن  جميــع  صــدور  أثلجــت 
وممثلي الشــعب، وأكــدت أن مصلحة 
المواطن البحريني ستظل دائما وأبدا 

من أولويات العمل الوطني.
الشــئون  لجنــة  عضــو  ثمــن  كمــا 
الماليــة واالقتصاديــة النائــب عيســى  
الكوهجــي التوجيهــات وقــال إن هذا 
مجــاال  يــدع  ال  بمــا  يؤكــد  التوجيــه 
للشك استشعار سموه لحالة المواطن 
المعيشــية، مضيفا أن سمو ولي العهد 
وضــع نصب عينيه مصلحــة المواطن 

ومراعاة احتياجاته. 
فيمــا قالــت النائــب زينــب عبداألميــر 
إن هــذه اللفتــة ليســت بغريبــة علــى 
صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة حفظــه هللا فهــو 
دائًمــا مــا عودنــا على أن يكون ســباًقا 
لمــد يد العون إلــى المواطن  لتخفيف 
مــا يواجهه من أعباء وضغوط، وهذه 
المبــادرة ستســاهم بــكل تأكيــد نحــو 

هذا االتجاه.
واضافــت عبداألميــر إن أوامــر ســمو 
ولــي العهد وتوجيهاته دائما ما تصب 
تلبيــة  وفــي  المواطنيــن  صالــح  فــي 
احتياجاتهــم وهــو انعــكاس لما يصبو 
لتحقيقــه جاللــة عاهــل البالد  وســمو 
رئيــس الــوزراء وأعربــت النائــب عبد 
األميــر عــن أملهــا فــي أن تقــوم هيئــة 
الكهربــاء والمــاء بســرعة تنفيــذ هــذه 
صاحــب  مــن  الكريمــة  التوجيهــات 
الســمو الملكي نائب جاللة الملك ولي 

العهد.
مــن جهته، ثمن عضــو مجلس النواب 
إبراهيــم خالــد النفيعــي األمــر الصادر 
عن صاحب السمو الملكي نائب جاللة 
الملك ولي العهد في تلبية احتياجات 
المواطنيــن ومراعــاة مصلحتهــم بمــا 

يحفظ حقوقهم. 
إلــى ذلــك، قال عضــو مجلــس النواب  
نائــب  توجيــه  بــأن  الــذوادي  يوســف 
العهــد كان  ولــي  الملــك ســمو  جاللــة 
قلــوب  فــي  إيجابــي  وقــع صــدى  لــه 
المواطنيــن جميعــًا، وبأنــه بعــث بهــم 
الطمأنينــة والفرحــة والتقدير بصورة 
واقتــداره  وحنكتــه  حكمتــه  تعكــس 
واهتمامه الشخصي ألن تسير األمور 

دائمًا في مسارها الصحيح والعادل.
وبيــن الــذوادي بــأن أمــر ســموه لهيئة 
الكهربــاء والمــاء يصــب فــي أســاس 
وفــي  البحرينيــة  األســرة  اســتقرار 

صالح الوطن والمواطنين. 
وأوضــح بــأن أمــر ســموه يأتــي وفــق 
المبادئ التي يقوم عليها ميثاق العمل 
الشــفافية  تنتهــج  والتــي  الوطنــي، 
والنزاهة واالستدامة والتنافسية في 
األداء، وفــي وضــع المواطــن بصدارة 
الملــف  فــي  خصوصــًا  األولويــات 

االقتصادي والمعيشي.
تســير  البحريــن  أن  الــذوادي  وأكــد 
األمــام،  الــى  وقويــة  ثابتــة  بخطــى 
وبتعــاون مثمــر وبّناء بين الســلطتين 
التشــريعية والتنفيذيــة، لــكل مــا مــن 
وازدهــار  نمــاء  فــي  يســهم  أن  شــأنه 

الوطن المواطن.
مــن جانبــه أشــاد النائــب عمــار البنــاي 
بتوجيهــات نائــب جاللــة الملــك ولــي 
العهــد، مؤكــدا بــأن هــذه التوجيهــات 
مــا هــي اال دليــل علــى اهتمــام ســموه 
ومراعــاة  المواطنيــن  بمشــكالت 
احتياجاتهــم وذلــك فــي إطــار حرص 
الحكومــة علــى مصلحــة المواطنيــن، 
مثمنــًا خطــوة ســموه بالتحقيــق فــي 
الكهربــاء  فواتيــر  احتســاب  آليــة 
المشــتركين  كافــة  لحســابات  والمــاء 
مــن المواطنيــن فــي مســكنهم األول 
)حساب واحد( واألفراد والمؤسسات.

Û  حيــن نعــود إلــى العديــد مــن اإلضــاءات التــي شــهدها لقــاء
رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن 
ســلمان آل خليفــة، مــع عــدد مــن رؤســاء المآتــم أواخر شــهر 
أغســطس الماضــي، تبــرز إلينــا مواضــع مهمــة هــي مــن أهــم 
القيــم التــي تأتــي في رحاب ذكرى عاشــوراء الحســين عليه 
الســالم، ومنها ما أكد عليه ســموه من ضرورة التمسك “بقيم 
الوســطية واالعتــدال التــي تميــز بهــا شــعب البحريــن، وأن 
نزرع في نفوس النشء والشباب المعاني والقيم اإلسالمية 

النبيلة التي تحض على التآخي والوحدة”.
Û  ،وال شــك فــي أن لهذه المعانــي والدالالت أثرها في النفوس 

فذكــرى عاشــوراء هــي مــن المناســبات التــي ترســخت منــذ 
القــدم فــي المجتمــع البحرينــي وبين أهل البحريــن بمختلف 
طوائفهــم، وهــي بالتالي، صــورة دينيــة واجتماعية ووطنية 
ترتبــط بصيانــة النســيج االجتماعــي، وتبــث فــي النفــوس 
مبــادئ وقيــم الديــن مــن خــالل الطــرح المعتــدل واالهتمــام 
بالخطاب الوســطي والبحث العلمي وإحياء الذكرى وفق ما 
يقدم للناس النفع والخير، فالمناســبات الدينية، ومنها ذكرى 
عاشــوراء كما أشــار سموه، لها دور في الحفاظ على النسيج 
المجتمعــي وإبــراز مــا يتســم بــه المجتمــع من قيم التســامح 

والتعايش والتعددية.
Û  وحــريٌّ بنــا جميًعــا أن ُنترِجــم تلــك اإلضــاءات التــي طرحها 

سموه لتكون منهًجا في تحقيق المزيد من التكاتف والمحبة 
بيــن أبنــاء المجتمــع، فهنــاك كمــا يعلــم الجميــع منظومــة من 
المبادئ والقيم واألســس التي يمكن اســتخالصها في ذكرى 
عاشــوراء إلحيــاء هــذه المناســبة فــي أجــواء مــن التالقــي 
لمــا ينفــع  والتماســك، فكلمــا وظفنــا هــذه الذكــرى الجليلــة 
النــاس، كلمــا تمكنــا مــن اســتلهام مبادئهــا الســامية وقيمهــا 
العاليــة، وهــذا مــا نوه إليه ســمو رئيس الــوزراء، ألننا نعيش 
فــي مجتمــع يظلــل الجميــع بظــالل البيــت الواحــد واألســرة 
الواحــدة باحترام األديــان والطوائــف والمعتقدات وهي من 

أهم ما يميز مملكة البحرين منذ قديم العصور.
Û  وذات القيــم ترتبــط أيًضــا بالهوية واالنتماء، ويأتي موســم 

عاشــوراء كموســم بالغ الفعالية لترســيخ تلك القيم لألجواء 
الروحانيــة المهيئة لنشــر الفضائل والمناقــب الطيبة، وضمن 
ســياق توجيهــات ســمو رئيــس الــوزراء تنــاول لقــاء وزيــر 
الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة 
مــع رئيس مجلــس إدارة األوقاف الجعفرية يوســف الصالح 
وعــدد مــن رؤســاء المآتم هــذا الجانب، فالتعاون والتنســيق 
والشــراكة المجتمعيــة بيــن األطــراف المعنيــة بشــأن موســم 
عاشــوراء مــن شــأنه المســاهمة فــي إحيــاء هــذه المناســبة 
بمــا يتوافــق مــع الخطــة الوطنيــة لتعزيــز االنتمــاء الوطنــي 

وترسيخ قيم الموطنة.
Û  ودون ريــب، كلنــا مؤمنون بقدســية هذه المناســبة وعطائها 

الكريم من خالل الخطاب الديني المعتدل ونبذ كل ما يعكر 
صفو المجتمع، لتكون هذه المناسبة السنوية العظيمة، منهاًل 

للمحبة واالحترام والسير على تعاليم الدين الحنيف.

من حديث سمو رئيس 
الوزراء حول القيم 
عادل المرزوقاإلسالمية النبيلة

محرر الشؤون المحلية

المحرق - محافظة المحرق

بــن  ســلمان  المحــرق  محافــظ  أكــد 
هنــدي المناعــي أن المحافظــة تزخر 
بأهاليهــا وعوائلها الكــرام وببيوتاتها 
علــى  شــاهدة  تقــف  التــي  العريقــة 

عراقة المحرق وتاريخها العظيم.
 جاء ذلك، خالل اســتقبال المحافظ 
الجــودر،  عائلــة  رجــاالت  مــن  لعــدد 
األهالــي  دور  المحافــظ  أكــد  حيــث 
والعوائــل والتــي لهــا األثر البــارز في 
تعميــق اللحمــة الوطنيــة بيــن أفــراد 
بــدور  اعتــزازه  مؤكــًدا  المجتمــع، 
المجالــس األهليــة في تعميق الحس 

الوطني.

المحافظــة  أن  المحافــظ  أكــد  كمــا   

ستســير قدًمــا ويــًدا بيد مــع األهالي 

فــي ســبيل تقديــم أفضــل الخدمات 

والرقــي بهــا إلــى أعلــى المســتويات، 

اعتــزازه  ذاتــه  الوقــت  فــي  مؤكــًدا 

بهــا  تزخــر  التــي  العوائــل  بجميــع 

محافظــة المحــرق، مشــيًدا بمواقــف 

مــن  قدمــوه  ومــا  الوطنيــة  العوائــل 

شباب يعتز بهم الوطن.

بن هنــــدي: الرقــــي بالخدمــــات 
إلى أعلــى المستويـــات

أحمد العامر

عبدالرزاق الحطاب

عادل العسومي

ابراهيم النفيعي 

محمد بوحمود

عيسى الكوهجي

زينب علداألمير

عمار البناي



أكد عضو مجلس النواب عيسى القاضي أن المحافظة الجنوبية تخلو من الطلبات 
اإلســكانية القديمة، الفًتا إلى جهود وزارة اإلســكان وسياســتها في تقليص فترة 

انتظار المواطنين لطلباتهم اإلسكانية أظهرت ثمارها.

إن  لـ”البــاد”  القاضــي  وقــال   
الطلبــات القديمــة فــي المحافظــة 
الجنوبيــة تــكاد ال تذكر خاصة في 
وزارة  إن  حيــث  عيســى  مدينــة 
اإلســكان خصصت مشــاريع كثيرة 
للمواطنيــن مــن أصحــاب الطلبات 
اإلســكانية في عــدة مشــاريع منها 
مشروع توبلي اإلسكاني ومشروع 
الرملي ومشروع عسكر والمشاريع 
عــن  فضــاً  ســند  فــي  اإلســكانية 
البحيــر والحجيــات علــى  إســكان 
رأس هذه المشــاريع مدينة خليفة 
مــن  الكثيــر  ستســتوعب  التــي 

الطلبات. 
سياســة  أن  إلــى  القاضــي  وأشــار 
وزير اإلسكان باسم الحمر ورؤيته 
القيــادة  توجيهــات  تنفيــذ  فــي 
تســتوعب  جديــدة  مــدن  بإنشــاء 
وخاصــة  اإلســكانية  الطلبــات 
إتاحــة  عــن  فضــاً  منهــا  القديمــة 
الخيــارات األخــرى لتقليــص فتــرة 
مــن  اإلســكانية  الطلبــات  انتظــار 
خــال برنامــج الســكن االجتماعي 
مــن  الكثيــر  منــه  اســتفاد  الــذي 
المواطنيــن ووفــر عليهــم ســنوات 

طويلة من االنتظار.
الــوزارة  أن  إلــى  القاضــي  وأشــار 
المشــاريع  حلحلــة  علــى  حريصــة 
التــي يســتفيد منهــا أهالــي مدينــة 

الجنوبيــة  والمحافظــة  عيســى 
والمواطنون كافة خاصة أصحاب 
الطلبــات القديمة الفًتا إلى اهتمام 
الوزيــر البالــغ وتوجيــه المختصين 
توفيــر  علــى  وحرصــه  بالــوزارة 
والمائــم وضمــان  الائــق  الســكن 

الحفاظ على حقوق المواطنين.
ولفت القاضي إلى الجهود الكبيرة 
التــي تعمــل عليهــا وزارة اإلســكان 
فــي بناء المدن الكبرى والمشــاريع 
خدمــات  وتوفيــر  اإلســكانية 
إســكانية اســتفاد منهــا المواطنين 
ومعالجة المشــكلة اإلسكانية وفق 
الميزانيــات واإلمكانــات المتوفــرة 
في الوزارة على رغم محدوديتها.

03 local@albiladpress.com

السبت
7 سبتمبر 2019 
8 محرم 1441

عيسى القاضي

ليلى مال اهلل

Û  ،المحنــك الرجــل  إدارة  تحــت  “دراســات”  مركــز  يســتمر 
ســعادة الشــيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة، بتقديم الورش 
والنــدوات والمؤتمــرات المؤثــرة، ألهــم قضايــا الحــدث في 
منطقة الشرق األوسط، واإلقليم، والعالم، بحرفية، ومهنية 

تنظيم بالغة.
Û  هــذه الجهــود المهمــة التــي ُيســتضاف خالهــا شــخصيات 

فريــدة ومتخصصــة مــن باحثيــن، وساســة، وأكاديمييــن، 
ومتخصصيــن، ومحللين سياســيين، من شــتى بقاع العالم، 
يحضــرون )هنــا( ليشــاركونا خاصــة خبراتهــم ودراســاتهم 
بالمقابــل  تتطلــب  والبحثيــة،  والميدانيــة  األكاديميــة 
خب( الوطنية، ألنها ســتخدمهم،  الحضــور والتفاعل من )النُّ

وستختصر عليهم المسافات.
Û  استذكرت ذلك، أثناء الورشة التي نظمها المركز يوم أمس 

األول، تحــت عنــوان )العــودة اآلمنــة لاجئيــن الســوريين( 
بمشــاركة ثمانية ساسة وباحثين دوليين من البنك الدولي، 
ووزارة الخارجية وشــئون الكومنولــوث، ووزارة الخارجية 
األميركيــة، والدائــرة األوروبية للشــئون الخارجية وغيرها، 
وحضرها -بالمقابل- جمٌع متوسط، منهم نائب واحد فقط.

Û  -ا  جهــود “دراســات” المضيئــة ال يمكــن لهــا أن تكتمــل -فعليًّ
خــب( ألهميــة احتضانهــا، والمشــاركة فيهــا،  إال بمعرفــة )النُّ
الذاتــي،  للتطويــر  واألولويــة،  االعتبــار  بعيــن  ووضعهــا 
ولزيــادة المخــزون المعرفــي والسياســي والتحليلــي، وهــو 
الحقليــن  فــي  المهنــة  زمــاء  أيًضــا  يتحملــه  دور مســئول 
اإلعامي والصحفي، ألنه سيســاعدهم بالتأكيد نحو التميز 

واالختاف واكتساب النافع والجديد، من المصدر نفسه.

“دراسات” 
ودور النُّخب

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

الزياني يفتتح أكبر متنزه للغوص في العالم رسمًيا
ــة لــلــمــشــروع ــيـ ــالـ ــد اقـــتـــصـــاديـــة عـ ــ ــوائ ــ ــع ــ ــات ب ــ ــع ــ ــوق ــ ت

افتتح وزير الصناعة والتجارة والســياحة زايد الزياني أكبر متنزه للغوص في العالم رســمًيا أمس الجمعة، والذي أعلن إطالقه الممثل الشــخصي لجاللة الملك رئيس 
المجلــس األعلــى للبيئــة ســمو الشــيخ عبــدهللا بــن حمد آل خليفة بعد أن تم مؤخًرا االنتهاء من المرحلة األولى للمشــروع المتمثلة بغمر طائــرة بوينج 747 في قاع البحر 
بنجــاح فــي محطتهــا األخيــرة بعمــق يتــراوح بيــن 20 إلــى 22 متــًرا، وتثبيتهــا فــي وســط المتنــزه الذي يمتــد على مســاحة 100 ألف متــر مربع في شــمال ميــاه البحرين، 
وقيــام مراكــز الغــوص المســجلة فــي مملكــة البحرين باختبار تجربــة رحلة الغوص إلى هيــكل الطائرة وفحصه؛ للتأكد من مطابقته لمعايير األمن والســالمة واســتيفاء 

االشتراطات بما يتيح تجربة مميزة وآمنة لمرتاديه.

والتجــارة  الصناعــة  وزيــر  ولفــت 
إلــى  الزيانــي   زايــد   والســياحة 
فــي  الغــوص  متنــزه  “مشــروع  أن 
إطاقــه  أعلــن  والــذي  البحريــن، 
الملــك  لجالــة  الشــخصي  الممثــل 
للبيئــة  األعلــى  المجلــس  رئيــس 
ســمو الشــيخ عبــدهللا بــن حمــد آل 
خليفــة يعد أكبر متنــزه للغوص في 
المزيــد  إلــى خلــق  العالــم، ويهــدف 
الســياحي  الجــذب  وســائل  مــن 
هيئــة  إســتراتيجية  ضمــن  وهــو 
البحريــن للســياحة لتطويــر المنتــج 
السياحي من خال استغال البحار 
والشــواطئ والجــزر المحيطــة فــي 

مملكة البحرين.
مــن  أنــه  الزيانــي  الوزيــر  وأضــاف 
المشــروع  لهــذا  يكــون  أن  المؤمــل 
عــاٍل، ومــن هنــا  مــردود اقتصــادي 
أتت هذه الفكرة لخلق متنزه بحري 
متميــز علــى مســتوى عالمــي وتــم 
اختيــار الموقــع بالتوافــق مــع أعلى 
البحريــة،  البيئــة  حمايــة  معاييــر 
فــي  الغــوص  شــركات  وباستشــارة 
البحريــن بحيــث يكون الموقــع آمًنا 
معاييــر  أعلــى  ويحقــق  للغواصيــن 

السامة واألمان.
وقــد شــهد االفتتــاح الرســمي رحلة 
الصناعــة  وزيــر  بهــا  شــارك  غــوص 
والتجارة والســياحة رافقه الرئيس 
للبيئــة  األعلــى  للمجلــس  التنفيــذي 
مــن  ومجموعــة  دينــة  بــن  محمــد 
الغواصيــن المحترفيــن والهواة إلى 

موقع الطائرة تحت الماء.
مــن جانبه، ذكر بن دينــه أنه متابعًة 
عبــدهللا  الشــيخ  ســمو  لتوجيهــات 
بــن حمــد آل خليفة، وإعان ســموه 
إطــاق المشــروع الفريــد مــن نوعه 
لهواة الغوص وللمهتمين بالســياحة 
متنــزه  أكبــر  افتتــاح  تــم  البيئيــة 
غوص في العالم بمساحة تمتد عبر 
100,000 متر مربع، وذلك بالشراكة 
بيــن المجلــس األعلى للبيئــة وهيئة 
والمعــارض  للســياحة  البحريــن 

والقطاع الخاص.
ســعادته  عــن  دينــه  بــن  وأعــرب 
باالفتتــاح الرســمي لمنتــزه الغــوص 
المرحلــة  مــن  االنتهــاء  بعــد  وذلــك 
بغمــر  المتمثلــة  للمشــروع  األولــى 
طائــرة بوينــج 747 فــي قــاع البحر 
بنجاح، وتثبيتها في وســط المنتزه 

في شمال مياه البحرين. 
أن  إلــى  دينــة  بــن  محمــد  وأشــار 

مشــروع متنــزه الغــوص، والــذي تم 
والدعــم  اإلمكانــات  كافــة  تســخير 
عالميــة  شــهرة  ســيلقى  لنجاحــه 
وجذب ســياحي مما يكســب مملكة 
البحريــن مكانــا متميزا علــى صعيد 
لهــواة  وخاصــة  البيئيــة  الســياحة 
رياضــة الغــوص لمــا يحتويــه موقع 
المنتــزه مــن مســاحة كبيــرة وحيــاة 
بيئيــة وفق أفضل المعايير الدولية، 
وللباحثيــن والمهتميــن علــى أفضل 
األماكن فــي المحافظة على الحياة 

الفطرية البحرية. 
وأعــرب الرئيــس التنفيذي للمجلس 
األعلــى للبيئــة عــن شــكره وتقديره 

لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
وهيئة البحرين للسياحة والمعارض 
وجميــع الجهات الرســمية والهيئات 
فــي  ســاهمت  التــي  والمؤسســات 
إنجاح هذا المشــروع المميز، والذي 
الــى تنامــي الوعــي البيئــي  يهــدف 
بمكونــات الحيــاة البحريــة وأهميــة 

الحفاظ عليها. 
مشــروع  أن  دينــة  بــن  وأضــاف 
متنــزه الغــوص تمثــل فيــه الشــعاب 
الصناعيــة بيئــة آمنة لعيــش وتكاثر 
العديد مــن الكائنات البحرية الحية 
باعتبارها من أنســب البيئات لتكاثر 
األسماك، وتعتبر الشعاب المرجانية 

كذلــك من أهم البيئــات التي تتكاثر 
األخــرى  البحريــة  الكائنــات  فيهــا 
لتوفــر العديــد مــن العناصــر المهمــة 
مناســب  ومــكان  غــذاء  مــن  بهــا 
للتكاثــر والحضانــة، كمــا تعتبر مثل 
عناصــر  أهــم  أحــد  البيئــات  هــذه 
جذب للســياحة البيئية، والتي تعزز 
الســلوكيات البيئية المستدامة لدى 
مرتــادي المناطــق الســياحية وترفع 
الوعــي البيئي لدى الــزوار؛ من أجل 
الطبيعيــة  المــوارد  وحمايــة  صــون 

في المناطق السياحية. 
الصناعــة  وزارة  أعلنــت  وقــد 
وقــت  فــي  والســياحة  والتجــارة 
أبوابــه  ســيفتح  المتنــزه  أن  ســابق 
الغــوص  رياضــة  الســتقبال محبــي 
واأللعاب المائية ابتداًء من يوم غد 
الســبت، مجــددًة دعوتهــا للراغبيــن 
بتجربــة رحلــة الغــوص الحجــز عبر 
زيــارة الموقــع اإللكترونــي للمتنــزه 
منوهــة   ،www.divebahrain.com
أن مراكــز الغــوص المتاحــة قوائمها 
على الموقع اإللكتروني هي المراكز 
والمرخصــة  المعتمــدة  الوحيــدة 
لتنظيم الرحات إلى متنزه الغوص، 
المراكــز  هــذه  إعــداد  تــم  حيــث 
وتهيئتهــا لتقديــم خبراتهــا لمرتادي 
المتنــزه وإرشــادهم للمواقــع تحــت 

الماء مع ضمان أمنهم وسامتهم.

المنامة - بنا

القاضي: ال طلبات إسكانية قديمة بالجنوبية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم المنامة-وزارة شؤون الشباب والرياضة

معهــد  فــي  والتســجيل  القبــول  مكتــب  دعــا 
البحرين للتدريب، متدربي المعهد المستمرين 
في مختلف البرامج التدريبية إلى المســارعة 
الرســوم  ودفــع  التســجيل  إجــراءات  إلتمــام 
التدريبيــة للفصل التدريبي المقبل، وذلك في 
موعــد أقصــاه الخميــس الموافق 12 ســبتمبر 
الجاري.   كما أعلن مكتب القبول والتســجيل 
عــن اســتمرار اســتقبال طلبــات اإلعفــاء مــن 
مقــررات الفصل التدريبــي األول )اإلعفاء من 
المعتمــدة/  الســاعات  تحويــل  طلــب  المــادة/ 
معادلــة الخبــرة( وذلك قبل يــوم الخميس 12 

سبتمبر 2019. 
 ويمكــن للمتدربين التقــدم بطلب اإلعفاء من 
المقــررات فــي حــال إتمامهم بنجــاح أي مادة 
معادلــة لمــواد معهــد البحريــن للتدريــب، مــن 
أي مؤسســة تعليميــة معتــرف بهــا فــي مملكة 
البحريــن. كمــا يمكن للمتدربيــن التقدم بطلب 
نجــاح  حــال  فــي  المعتمــدة  الســاعات  نقــل 

المتــدرب فــي المــادة التي تمت دراســتها في 
تخصــص آخر مــن تخصصات معهــد البحرين 
تقدمهــا  التــي  التخصصــات  أو  للتدريــب 
أي مؤسســة تدريبيــة معتــرف بهــا مــن قبــل 
وزارة التربيــة والتعليــم في مملكــة البحرين. 
كمــا يحــق للمتدربيــن التقــدم بطلــب معادلــة 
ســنوات الخبرة الســابقة ذات الصلة بالبرامج 
التدريبية التي يتم تسجيلهم فيها في المعهد 
وفق ضوابط ومعايير وقوانين مكتب القبول 
والتسجيل.   يذكر أن معهد البحرين للتدريب 
يطــرح العديــد مــن البرامــج التدريبيــة التــي 
تشــمل تخصصــات عديــدة، مــن بينهــا برامــج 
إدارة األعمــال فــي كل مــن المــوارد البشــرية 

باإلضافــة  المكتبيــة،  واإلدارة  والمحاســبة 
إلــى برامــج الصيرفــة اإلســامية والتمويــل، 
وبرامــج العمليــات الكيميائيــة والصيانة.  كما 
الكيمائيــة،  الهندســة  برامــج  المعهــد  يقــدم 
والهندسة الكهربائية واإللكترونية، والهندسة 
وهندســة  المدنيــة،  والهندســة  الميكانيكيــة، 
الميكاترونيكس، وهندسة العمليات والصيانة 
)األجهزة والتحكم(، وبرامج الحوسبة وتقنية 
المعلومــات في عــدة تخصصات منهــا تطوير 
البرمجيات، والشــبكات ونظم الدعم، وبرامج 
الفنون والتصميم في التصميم ثاثي األبعاد، 
والتصميــم الجرافيكــي، باإلضافــة إلى برامج 

السفر والسياحة.

هنــأ وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة أيمــن 
رئيــس  وســمو  البــاد  عاهــل  جالــة  المؤيــد 
الوزراء وســمو ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة 
االفتتاح الرسمي لمتنزه الغوص، والذي أعلن 
عــن إطاقه الممثــل الشــخصي لجالة الملك 
رئيــس المجلــس األعلــى للبيئة ســمو الشــيخ 

عبدهللا بن حمد آل خليفة.
الغــوص  متنــزه  مشــروع  “إن  الوزيــر  وقــال 
إلــى  تضــاف  كبيــرة  نجــاح  قصــة  يشــكل 
المشاريع السياحية واالقتصادية والرياضية 
التــي تحتضنهــا مملكــة البحريــن؛ األمــر الذي 
يتفق مع مبادرات ممثل جالة الملك لألعمال 
الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس 
الشــيخ  ســمو  والرياضــة  للشــباب  األعلــى 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة ومبــادئ البرنامــج 
الوطنــي لتطويــر القطاع الشــبابي والرياضي 
“اســتجابة”، إضافــة إلــى أنــه ســيكون معلمــا 
واالقتصاديــة  الســياحية  الخارطــة  علــى 

والرياضية لمملكة البحرين”.
وتابــع وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة فــي 
تصريح له بمناســبة االفتتاح الرســمي لمتنزه 
الغــوص “يعتبــر مشــروع متنــزه الغــوص مــن 
فــي  التــي ستســهم  المشــروعات  المبــادرات 
ســياحية  كوجهــة  المملكــة  ســمعة  تعزيــز 
متميــزة فــي المنطقــة هو األمر الــذي يتوافق 
وجهــة  جعلهــا  فــي  المملكــة  توجهــات  مــع 
ومقصدا سياحيا في المنطقة بما يساهم في 
تعزيــز ســمعة المملكــة، كمــا أن موقــع المتنزه 
ســيكون عنصــر جــذب ســياحي واقتصــادي 
ورياضــي جديــد علــى مســتوى عالمــي، وهو 
يوفــر موقعــا متميــزا وتجربــة ممتعــة لهــواة 
رياضــة الغوص خاصــة مع المســاحة الكبيرة 

التي يغطيها هذا المشروع”.
وبّيــن “أن متنــزه الغــوص يحمــل فــي طياتــه 
العديد من األهداف المتميزة، والتي ســتعود 
علــى المملكــة بالنفــع والفائــدة فإلــى جانــب 
الفوائد االقتصادية والســياحية، فإن المتنزه 
الغــوص وجــذب  سيشــجع ممارســة رياضــة 

الشــباب البحرينــي والمواطنيــن والمقيميــن 
مــن  والســائحين  البحريــن  أرض  علــى 
االســتمتاع بتجربة فريدة في مجال الغوص 
بمــا يســاهم فــي تعزيــز الســياحة الرياضيــة 
المملكــة  توجهــات  يؤكــد  بمــا  المملكــة  فــي 
الرياضــي  والترفيــه  الرياضــة  صناعــة  نحــو 
والسياحة الرياضية، فضا عن تنامي الوعي 
وأهميــة  البحريــة  الحيــاة  بمكونــات  البيئــي 
“وزارة  المؤيــد  وأضــاف  عليهــا”.  الحفــاظ 
شــؤون الشــباب والرياضــة تدعــم المشــروع 
علــى  األكبــر  يعتبــر  الــذي  والمتنــزه  الرائــد 
مســتوى العالــم؛ لــذا تدعــو الــوزارة الشــباب 
المتنــزه وتجربــة  مــن  البحرينــي لاســتفادة 
رياضــة الغــوص المميــزة وفــي أجــواء آمنــة 
لمرتــادي المتنــزه”، معربا عن تقديــره للجهود 
التي بذلها وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
الخيــارات  إضافــة  علــى  الدائــم  وحرصــه 
الجديــدة والمرافق الســياحية المتنوعة التي 
تســهم في تنشيط الحركة السياحية وجذب 

السياح والزوار إلى مملكة البحرين”.

“البحرين للتدريب” يدعو المستمرين إلتمام إجراءات التسجيل مشروع متنزه الغوص يشكل قصة نجاح كبيرة
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كشــف المنســق العــام والمنظــم للورشــة العلميــة المتخصصــة واألولى من نوعهــا في “زراعة األســنان” طبيب 
األســنان علي الحكيم عن أحدث تقنية في زراعة األســنان ستســتخدم في مملكة البحرين قريبا، وهي تقنية 

استخدام الخاليا الجذعية.

وقــال إن هــذه التقنيــة تمــت عليها 
العديــد مــن الدراســات واألبحــاث، 
والتي أيدت أستخدامها في زراعة 
االسنان مستقبال، مردفا أن االسنان 
التــي ســيتم زرعهــا بهــذه الطريقــة 
ســتتمو بطريقة أســرع وأفضل من 
الطرق االخرى المستخدمة بزراعة 

اإلسنان حاليا.
لـــ  تصريحــات  فــي  ذلــك  جــاء 
“البــالد” خــالل فعاليات أول ورشــة 

متخصصة بزراعة األســنان، والتي 
أقيمــت امــس الجمعــة 6 ســبتمبر، 
الصحــة  وزارة  وكيــل  برعايــة 
طبيــب   100 ونحــو  المانــع   وليــد 
القطــاع  مــن  االســنان  أطبــاء  مــن 
الــى  إضافــة  والخــاص،  الحكومــي 
عــدد مــن المختصيــن المهنيــن فــي 

هذا التخصص.
وأشــار الحكيم، وهو طبيب أســنان 
متخصــص بزراعــة األســنان ألكثــر 

مــن 20 عامــا، إلــى أنــه ســيتحدث 
مــن  متحدثيــن   3 الورشــة،  فــي 
الهنــد ورومانيــا، يعــدون من أشــهر 
عملهــم  مجــال  فــي  المختصيــن 
الجراحي والتقني في طب وزراعة 
االســنان، شــاركوا بورشــة “أحــدث 
والتــي  االســنان”،  زراعــة  تقنيــات 
لطــب  الحكيــم  علــي  نظمهــا مركــز 
األســنان، وذلــك فــي فنــدق رمــادا 
فــي جــزر أمــواج بالمحــرق، آخر ما 

توصــل له العلــم وأحــدث التجارب 
فــي هــذا المجــال، وتناولــوا أيضــا 
التقنيــات  آخــر  محاضراتهــم  فــي 
الليــزر  مجــال  فــي  والتطــورات 
اســتعرضوا  حيــث  والتكنولوجيــا، 
األســنان  لليــزر  جديــدة  تقنيــات 
وتلــك التقنيــات التــي تســهل علــى 
الخدمــة  علــى  المريــض  حصــول 
العالجيــة فــي هذا الجانــب بأفضل 
رعايــة طبية ممكنة، ومن خالل إبر 
تخديــر وظفــت فيهــا التكنولوجيــا 
ممــا تســهم فــي تقليــل األلــم علــى 

المريض.
وقــال إن الورشــة، والتــي ســتكون 
االنطالقــة االلى لــورش متخصصة 
أخــرى في المســتقبل حرصت ومن 

خالل 4 محاضرات علمية، وورشة 
عمــل مكثفــة على تقديــم كل ماهو 
األســنان  طــب  مجــال  فــي  جديــد 
والممارســين  المختصيــن  ليمنــح 
التعــّرف علــى  فــي  فرصــة مثاليــة 
آخــر االبتــكارات العلميــة، واآلليات 
مجــال  فــي  والتقنيــة  الجراحيــة 

عملهم.
االســنان يشــهد  أن طــب  وأوضــح 
تطورا متالحقا في المجاالت كافة، 
ومنها المجاالت الجراحية والتقنية 
في مجــال االســتطبابات الحديثة، 
الشــركات  فيهــا  تتحــرك  والتــي 
المنتجــة للحصــول علــى منتجــات 
تســاهم في حصول اندماج عظمي 
العظميــة  االنســجة  وبنــاء  ســريع 

وهــو  اإلســنان،  زرع  عنــد  الرخــوة 
األمــر الذي أصبح يطبق االن خالل 
زراعــة اإلســنان، وبطريقــة أفضــل 
مــن الســابق وخصوصــا لــدى كبــار 
السن أو من لديهم هشاشة بالعظام 
ويحتاجــون زراعة أســنان، وكذلك 
مــن خالل أســتخدام الكمبيوتر في 
التخطيــط لعمليــة زراعــة األســنان، 
والــذي يضمــن مــع وجــود الخبرات 
إلــى  المختصيــن  لــدى  المتراكمــة 
أي  ودون  آمنــة  أســنان  زراعــة 
مضاعفتات وفي مدة ال تتعدى من 
7 إلــى 10 دقائــق فقــط فــي معظــم 
الحــاالت ومــن دون فتــح جراحــي 
للثــة، ومــن دون ألــم أو نزيــف دم، 

وكما كان في السابق.

زراعة األسنـان بالخاليـا الجذعيـة في البحريـن قريًبا
ــات ــف ــاع ــض م ودون  ــق  ــ ــائ ــ دق  10 ــى  ــ إلـ  7 ــن  ــ م تــســتــغــرق  الــعــمــلــيــات 

محاضرة حقوقية للمعلمات في “الشيخة حصة للبنات”
 لغـــرض نشـــر ثقافـــة حقـــوق األطفـــال بشـــكل عـــام والفتيـــات بشـــكل خـــاص

لحقــوق  الوطنيــة  المؤسســة  نّظمــت 
اإلنســان بالتعــاون مــع مدرســة الشــيخة 
حصــة للبنات محاضــرة توعوية بعنوان 
القانــون  فــي  والطفلــة  الطفــل  “حقــوق 
الدولــي لحقــوق اإلنســان والتشــريعات 
الوطنيــة” للــكادر التعليمــي فيهــا، وذلــك 
لغرض نشر ثقافة حقوق األطفال بشكل 
عــام والفتيات بشــكل خــاص، وذلك في 

مقر المدرسة بمنطقة الرفاع.
وقــد قــدم كال مــن  محمــد النجــار وهــو 
القانونيــة،  الشــؤون  وحــدة  رئيــس 
وفاطمــة آل طريــف وهــي رئيس وحدة 
دور  عــن  شــرَحا  والتثقيــف،  التدريــب 
تعزيــز  فــي مجــال  الوطنيــة  المؤسســة 
مملكــة  فــي  اإلنســان  حقــوق  وحمايــة 
البحريــن، كمــا تم تســليط الضــوء خالل 
الفعالية على تقســيمات حقوق اإلنســان 
الدوليــة  الصكــوك  وأبــرز  الرئيســية، 

العالقــة،  ذات  الوطنيــة  والتشــريعات 
حــول  عــام  شــرح  تقديــم  إلــى  إضافــة 
األحــكام والمبــادئ الــواردة فــي اتفاقية 
حقــوق الطفل وقانون الطفل في مملكة 

البحرين.

وتأتــي هذه الفعاليــة عمالً باختصاصات 
المؤسســة الوطنيــة الــواردة فــي قانــون 
إنشــائها، وتنفيــًذا الســتراتيجية وخطــة 
عملها لألعوام )2021-2019(، واستمراًرا 
لدورها الحيوي في مجال تعزيز حقوق 

اإلنســان، مــن خــالل إقامــة المحاضرات 
والــدورات التدريبيــة والتثقيفيــة لكافة 
شرائح المجتمع، سعًيا إلى إيجاد أفضل 
السبل لممارسة حقوق اإلنسان وحرياته 

األساسية.

مدرسة الشيخة حصة للبنات

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

  دّشــنت مدير عام بلدية المنطقة الشــمالية لمياء الفضالة المبادرة البيئية “عاشــوراء نرتقي في نســختها العاشرة تحت شعار 
)عشر سنوات من الشراكة المجتمعية” في مأتم الطويلة بقرية بوري.

  وحضــر التدشــين كل مــن محافظ الشــمالية 
بلديــة  مجلــس  ورئيــس  العصفــور  علــي 
المنطقــة الشــمالية أحمــد الكوهجــي ومديــر 
عــام مديريــة أمــن المنطقــة الشــمالية العميد 
إدارة  مجلــس  وعضــو  الجيــران  عبــدهللا 
األوقاف الجعفرية عبدالمجيد الستري وعدد 
مــن أعضاء مجلس النــواب وأعضاء مجلس 
إدارات  ورؤســاء  الشــمالية  المنطقــة  بلــدي 
المآتم الرجالية والنســائية وإدارات المواكب 
العزائيــة ومنســقي المضائــف فــي المحافظة 

الشمالية. 
  وقــد كرمــت الفضالــة الفائزيــن فــي مســابقة 
)عاشــوراء نرتقــي 9(، حيــث حصــدت إدارة 
الثانــي  للعــام  األول  المركــز  الطويلــة  مأتــم 
علــى التوالــي كأفضــل إدارة مأتــم بذلــت كما 

علــى  للنســاء  كــرزكان  مأتــم  إدارة  حصلــت 
المركــز الثانــي أما جائــزة أفضل إدارة موكب 
داعــم للممارســات البيئيــة فقــد حصلت عليه 
إدارة الهيئــة الحســينية ألهالــي عالــي علــى 
بلديــة  عــام  مديــر  الثالــث.  وأكــدت  المركــز 
ذكــرى  هــذه  إحيــاء  “أن  الشــمالية  المنطقــة 
مــا  علــى  ــا  عمليًّ دليــالً  الســنوية،  عاشــوراء 
تتمتع به مملكتنا الغالية بالتسامح والتالحم 

والحريــة التــي قــد ال نجــد لهــا مثيــالً في كل 
بلدان العالم بفضل القيادة الحكيمة لمملكتنا 
الغالية تحت ظل صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســى آل خليفة وصاحب السمو الملكي 
الســمو  وصاحــب  الموقــر  الــوزراء  رئيــس 

الملكي ولي العهد األمين.
وزيــر  توجيهــات  إلــى  الفضالــة   وأشــارت 
والتخطيــط  البلديــات  وشــئون  األشــغال 
علــى  خلــف  هللا  عبــد  بــن  عصــام  العمرانــي 
تقديــم أفضــل الخدمــات البلديــة للمواطنين 
النظافــة  خدمــات  أهمهــا  ومــن  والمقيميــن، 
اهتمــام  إلــى  لفتــت  المجتمــع، كمــا  وتوعيــة 
البلديــات  لشــئون  الــوزارة  وكيــل  وتوجيــه 
بــن أحمــد آل خليفــة بخلــق  الشــيخ محمــد 

شراكة فاعلة مع المجتمع.

  وقالــت إن عاشــوراء مناســبة نســتلهم منهــا 
قيمــا إنســانية ودينيــة وروحيــة، فإننــا دأبنــا 
فــي  نســاهم  أن  البلــدي  عملنــا  خــالل  ومــن 
هــذه المناســبة الدينيــة من خالل “عاشــوراء 
نرتقي” حيث البرامج البيئية التي تجعل من 
هذه المناســبة فرصة حقيقية لترجمة أسمى 
المعانــي البيئيــة المرتبطة بإنســانيتنا وقيمنا 

وديننــا الحنيــف، وانطالقــا مــن البرامج التي 
نرتقــي من خاللها بواقعنا البيئي عبر شــراكة 

مجتمعية متكاملة.
  من جهته، قال رئيس مجلس بلدي المنطقة 
الشمالية أحمد الكوهجي إن “مشروع ارتقاء 
والــذي بــدأ بدعــم القيــادة الرشــيد ومتابعــة 
مستمرة من وزير األشغال وشؤون البلديات 

والتخطيــط العمرانــي والمجلس البلدي وكل 
ا بين  الجهــات المعنية ليشــكل تعاوًنا نموذجيًّ

جناحي العمل البلدي بالمنطقة الشمالية”.
  وأضاف الكوهجي “عاشوراء نرتقي نموذًجا 
في نشر الوعي البيئي، وإشراك المجتمع في 
المســاهمة فــي التقليــل مــن نســب المخلفات 
وإعــادة فرزهــا وتدويرهــا”.  إلــى ذلــك، أشــاد 
الســتري باللحمة الوطنية والعيش المشــترك 
فــي مملكة البحرين مؤكًدا أن البحرين تقّدم 
نموذًجا متقدًما على مستوى العالم وأن ذلك 
لــم يكــن لوال تلــك الجهــود المتظافــرة، وتلك 
الطاهــرة،  األيــدي  وتلــك  الســاهرة،  العيــون 
وتعاهــده،  رعايتــه  علــى  نهــار  ليــل  العاملــة 
مــن أبنــاء هــذا الوطــن المعطــاء، يأتــي فــي 
الجاللــة  صاحــب  رأســهم  وعلــى  مقدمتهــم 
الملك ســمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، 
لرئيــس  النائــب األول  األعلــى،  القائــد  نائــب 

مجلس الوزراء وإلى وزير الداخلية.

 

ن “عاشوراء نرتقي 10” من بوري “بلدية الشمالية” تدشِّ

نقابة طياري طيران الخليج

قــّدم رئيــس وأعضــاء مجلــس 
طيــران  طيــاري  نقابــة  إدارة 
الخليــج وبالنيابــة عــن أعضاء 
وجميــع  العموميــة  الجمعيــة 
الوطنيــة  الناقلــة  طيــاري 
وتقديرهــم  الشــكر  خالــص 
صاحــب  اســتجابة  لســرعة 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة 
بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس 
الوزراء لمناشــدة النقابة بشأن 
“تعســف وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية في تســليم النقابة 
وصــل إيــداع النقابة منذ ســتة 
النقابــة  تلقــت  حيــث  أشــهر”، 
الموضــوع  بخصــوص  اتصــاالً 
من ديوان سمو رئيس الوزراء.
وقالــت النقابــة “ليــس بغريــب 
على ســمو رئيس الــوزراء هذا 
التفاعــل الســريع ومتابعته عن 

قــرب لقضايــا وهمــوم العمــال 
وعمــوم  العماليــة  والحركــة 

المواطنين”.
بكــم  ثقــة  “كلنــا  وأضافــت   
بأنكــم  هللا  حفظكــم  ســيدي 
ســوف تنصفوننا وســيتم إنفاذ 
القوانيــن ورفع الظلم والتمييز 
عــن الطياريــن للحصــول علــى 
حقهم الدســتوري والــذي كفله 
لنــا المشــروع اإلصالحــي فــي 

حق تنظيم كياننا النقابي”.

ديوان سمو رئيس الوزراء يتواصل مع “الطيارين”
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ثمنت الباحثة األميركية في الشؤون اإلسالمية ايميلي جوشي التجربة البحرينية في تعزيز التحاور والتعايش واالنفتاح على اآلخر، موضحة بأن الجهود الكبرى التي 
يقوم بها جاللة الملك عبر مركز الملك حمد بن عيسى للتعايش السلمي، تعكس االهتمام بأن يكون العالم مكان أفضل للحياة.

وأوضحت ايميلي بحوار أجرته معها )البالد( بأن” 
االنسانية  المفاهيم  تقريب  على  يرتكز  التعايش 
منها  مــهــمــة،  أســـس  عــلــى  الــبــشــر،  بــيــن  المختلفة 
التساوي بين الرجل والمرأة، المساواة بين الناس 
بغض النظر عن لون البشرة ودياناتهم ومواقفهم 
ٌنعرف  أن  المستحيل  من  فإن  وعليه  السياسية، 

التعايش بطريقة ناقصة”.

كلمة موجزة عنك. «

ــدي  وال )مينيسوتا(،  واليـــة  مــن  أميركية  باحثة 
باليابان،  مــولــودة  بريطانية،  ووالــدتــي  أميركي 

ــل درجـــــــة الـــــدكـــــتـــــوراه فــي  ــ ــمـ ــ وأحـ
الدراسات االسالمية. 

ــت بــتــعــرفــي  ــانـ ــات، كـ ــ ــداي ــ ــب ــ ال
بمراحل مبكرة بحياتي بعدد 
مـــن الــطــلــبــة الــصــومــالــيــيــن 
اللغة  واللذين تعلمت منهم 
الــعــربــيــة ومــفــاهــيــم الــديــن 
باألمر  فاهتمت  االســالمــي، 

بشكل موسع عند دخولي 

بالدراسة  فيه  أمضي  كمسار  وأخذته  الجامعة، 
والبحث والتقصي.

برأيك، كيف تكون البدايات ألن تحتضن  «
المجتمعات المختلفة قيم التسامح 

والسلم وصون الحريات؟

مـــوحـــدة بين  تـــكـــون هــنــالــك رؤيـــــة  يــجــب أن 
على  االخــتــالف  ــقــارب  ُت المختلفة،  المجتمعات 
ــان الــســيــاســي  ــن كــافــيــة الــمــســتــويــات، كــاالطــمــئ
ينتسب  التي  الديانة  عن  والدفاع  واالقتصادي، 
اليها الفرد ويريد انتشارها، فللناس -وكما تعلم- 
اهتمامات واولويات مختلفة، لكننا حين ندخل 
في مضمار التعايش والتسامح فمن المهم 
تحقيق  على  تــقــوم  ــة  رؤيـ على  االتــفــاق 

)وحدة الجنس البشري(.

التسامح يشكل ضمانة أساسية  «
للتعايش بين األفراد واحترام حقوق 

االنسان، كيف نستطيع أن نحقق هذا 
المبادئ دون الدخول في الصدامات مع 

اآلخر، والتي تكون موضع خالف دائم؟

فالتعايش  للهدف،  ننظر  أن  يجب  التعريف  قبل 
االنسانية  المفاهيم  تــقــريــب  عــلــى  يــرتــكــز 
أسس  على  البشر،  بين  المختلفة 
مهمة، منها التساوي بين الرجل 
الناس  بين  المساواة  والمرأة، 
بغض النظر عن لون البشرة 
وديـــانـــاتـــهـــم ومـــواقـــفـــهـــم 
ــيــه فــإن  ــســيــاســيــة، وعــل ال
نعرف  أن  المستحيل  مــن 
التعايش بطريقة ناقصة.
ــأن  ــ ــا، ب ــ ــنـ ــ ــر هـ ــ ــ ــي ــ وأشــ
ــمــيــة  ــل ــع الــــبــــحــــوث ال
والـــــــدراســـــــات بــهــذا 

والدخول  ومتعددة،  ومتشعبة،  كثيرة،  المضمار 
لــقــراءتــهــا وبحثها  لــفــتــرة طــويــلــة  فــيــهــا يــحــتــاج 
والتقريب بينها، لذا فإن البداية المثلى هي وجود 

الرؤية الموحدة والهدف النهائي لها.

كيف تقرأين النجاحات التي حققتها بعض  «
الدول العربية كالبحرين واالمارات في 

تعزيز قيم التسامح واالنفتاح على األديان، 
ومكافحة التمييز والكراهية، وتجريم ازدراء 

األديان؟

موحد  التفاق  )عالميًا(  الوصول  عدم  من  بالرغم 
يضمن التعايش والتسامح العادل للجميع، هنالك 
في  الـــدول  عليها  تــقــدم  وكبيرة  مهمة  خــطــوات 
المنطقة، أولها مملكة البحرين واالمارات العربية 
المتحدة وسلطنة عمان لتحقيق ذلك، وشخصيًا 
في  االيــجــابــي  وبــدورهــا  بــوضــوح،  أهميتها  أرى 

حياة الشعوب.
انشاء  في  الملك   جاللة  تجربة  وعبر  فالبحرين 
السلمي،  للتعايش  الــعــالــمــي  حــمــد  الــمــلــك  مــركــز 
االيطالية،  سينزا  ال  جامعة  في  جاللته  وكرسي 
رسخت دالالت ايجابية عن وجود الرغبة الملكية 
في أن تكون البحرين مركز اشعاع حضاري بذلك، 
الهامًا  يــقــدم  وهــو أمــر جميل ومــقــدر ومــشــكــور، 

لبقية الدول األخرى.

 اال ترين بأن ثقافة التسامح ترتبط بالمجمل  «
في استقرار األوطان، وفي الحراك 

التعليمي واإلنساني؟

ومتنوعة،  متعددة  مجتمعات  فــي  نعيش  نحن 
لتعزيز  تحتاج  دولة  وكل  وثقافيًا،  ودينيًا  عرقيًا 
أمر  وهــو  تستقر،  لكي  والتعايش  التسامح  فكر 
عنها  يغيب  متنوعة  دول  فــي  تحقيقه  يمكن  ال 
تعزيز  الــضــرورة  فمن  مكوناتها،  بين  )التعايش( 
كأرضية  الــنــاس،  بين  والــتــعــارف  المحبة  ثقافة 

مثلى لالستقرار نفسه. 

 كيف نستطيع أن نغرس قيم القبول لآلخر  «
في المجتمعات الفقيرة والمفلسة؟

يفترض هذا السؤال بأن الدول الفقيرة والمفلسة 
أكثر  والــتــعــايــش  التسامح  مــع  اشــكــالــيــات  لديها 
الدول األخــرى، بحكم االنشغاالت  من غيرها من 
المعيشية وربما األمنية، وهو أمر  في األولويات 
على  سلبًا  المؤثرة  الثغرات  تعاظم  مع  ممكن 

التعليم  مستوى  رفع  فرص  وعلى  الفرد،  معيشة 
والتحضر لديه.

الــحــالــة ال يمكن  فـــإن هـــذه  الــمــقــابــل،  لكنه وفـــي 
تعميمها على كافة الدول والمجتمعات، فأنا وعلى 
لم  لطاجيكستان  زيــارتــي  واثــنــاء  المثال  سبيل 
المعيشية  المستويات  بالرغم من  أمرًا كهذا،  أرى 
البسيطة ألغلب الشعب هنالك، بل العكس كانت 
ومتفاهمه  متقاربة  )الطاجيكي(  المجتمع  فئات 

يسودها الود واالحترام.
تعزيز  فــي  الــــدول  دور  بــأهــمــيــة  أشــيــر  أن  ــي  ولـ
مفاهيم القبول لآلخر، واالنفتاح عليه، كما تفعل 
مملكة البحرين والتي تسخر الميزانيات والكوادر 
المساعي، وهو  لتحقيق هذه  الشبابية  والطاقات 

أمر رائع ومساعد.
الحقيقي يأتي من األسفل، أي  التغيير  أن  أضف 
بشكل  تؤثر  والتي  نفسها،  الشعبية  القاعدة  من 
بالغ على تغيير مفاهيم الثقافات العامة، وطريقة 

التفكير الخاص بالفرد.
لــتــتــوائــم مــع الــمــتــغــيــرات حــولــنــا، وعــلــى التنوع 
القائم، وهي أمور ُتسهم بشكل مباشر في عملية 
بالماديات  يرتبط  ال  فاألمر  المطلوب،  )التحول( 

فقط، وانما بارادة الشعوب نفسها.

هل تستطيع قيم التسامح والتعايش أن  «
تم جسورا في تقوية أواصر العالقات 

االجتماعية؟ هل لكي بذكر أمثلة.

ــفــــضــــاءات لـــلـــتـــعـــارف والـــتـــفـــاهـــم بــيــن  ــ ــا ال ــهــ ــ أول
المجموعات، ومنها المجالس العائلية، مركز الملك 
حمد العالمي للتعايش السلمي، وغيرها، ألنه ومن 
خاللها يجتمع الناس بشتى فئاتهم واختالفاتهم 
-تدريجيًا-  يــبــدأون  ذلـــك،  ويــتــحــاورون وخـــالل 

واالتفاق،  والتفاهم  التقارب  نقاط  الى  بالوصول 
وألن يكون العالم مكان أفضل للحياة.

برأيك، لماذا تشح المكتبة العربية من الكتب  «
والوثائق ذات العالقة؟

موجودة  والتفاهم  والتسامح  التعايش  أن  مــع 
أمر معروف،  العربية منذ األزل، وهو  الــدول  في 
وفي  أنه  إال  الجميلة،  المفردات  هذه  ومع  ولكن 
المئة العام األخيرة، بدأ الغرب يركزون على هذه 
وآخر  سلبي  منها  جانب  خاصة،  بلغة  المفردات 

ايجابي.
أمــيــركــا تــحــاول فــرض رؤيــتــهــا بــهــذا على العالم 
بــأن الحوار  بــأســره، وهــو أمــر سلبي، وأؤكـــد هنا 
منذ  بدأ  طبيعيًا  تقدمًا  يعيش  العربي  العالم  في 
عهد الديانات السماوية، واآلن مع العالم المعاصر 
-مثاالً-  بالخليج  القائمة،  التكنولوجيا  والمعرفة 
للسفر  أبــنــاءه  خاللها  يحتاج  ال  طبيعي،  تــطــور 

للدول الغربية لدراسة التعايش والتسامح.
 هنالك تزواج بين الخيارين، ولكنني على قناعة 
األمر،  بهذا  تاريخهم  الخليج والعرب كتابة  أبناء 

بأسلوبهم الخاص.

 كيف نستطيع أن نؤسس أجيااًل تعي  «
واجباتها قبل أن تطالب بما هو لها؟

كل  يوفر  أن  ويفضل  لذلك،  األســاس  هو  التعليم 
مجتمع بالعالم، فرصة لكي يتعلموا الخصال التي 
ترتبط في خدمة اآلخرين ومساعدتهم واالهتمام 
ال  العام  التعليم  فإن  الشديد  ولألسف  ولكن  بهم، 
أميركا  في  قائم  أمر  وهو  المواضيع،  هذه  يغطي 
نفسها والتي يغيب عن مناهجها مباديء التعايش 

والحوار والتفاهم مع اآلخر، وتقدير االختالفات.

تقارب الشعوب يبدأ بوحدة الجنس البشري
ــش بــيــن الــنــاس ــاي ــع ــت ــل ــي جـــوشـــي: الــتــســامــح هـــو الــضــمــانــة ل ــل ــي ــم إي

الجهات  بإيعاز  القيادة  توجيهات  على  بناًء 
عاشوراء  موسم  احتياجات  بتلبية  المعنية 
في أجواء يسودها األمن والطمأنينة، وجرًيا 
العاصمة  محافظ  قام  السنوية،  عادته  على 
عــبــدالــرحــمــن آل خليفة  ــن  ب الــشــيــخ هــشــام 
بزيارة ميدانية شملت عدًدا من مآتم المنامة 
وهـــي: مــأتــم الــقــصــاب، ومــأتــم مـــدن، ومأتم 
الــعــجــم الــكــبــيــر، ومــأتــم الــعــريــض، مــأتــم بن 
رجب، حيث التقى رؤساء المآتم والقائمين 
الحسين،  ــام  اإلمـ عــيــادة  افتتح  كما  عليها، 
الفني،  الحسين  اإلمام  مهرجان  مرسم  وزار 
واّطلع أيًضا خالل الجولة على معرض إدارة 

األوقاف الجعفرية والمرسم الحسيني.
باهتمام  المحافظ  أشــاد  المناسبة،  وبــهــذه   
الشيخ  الداخلية  وزيــر  أول  الفريق  وحــرص 
راشد بن عبدهللا آل خليفة ودعمه وحرصه 
احتياجات  لمتابعة  وتوجيهاته  المتواصل 
بــالــعــاصــمــة،  الحسينية  والــمــواكــب  الــمــآتــم 
المناسبة  بهذه  المتصلة  األمور  ألجل تسيير 
على  مثنًيا  الــمــأمــول،  النحو  على  وإقامتها 

يبديه  الـــذي  ــتــعــاون  وال التنسيق  مــســتــوى 
في  الحسينية  ــمــواكــب  وال الــمــآتــم  ــاء  رؤســ
المعنية  الــجــهــات  مـــع  الــعــاصــمــة  مــحــافــظــة 
الــمــوســم عبر وضع  هــذا  إنــجــاح  فــي سبيل 
الــتــي تــخــدم المعزين  الــخــاصــة  الــتــصــورات 
والــحــفــاظ عــلــى أمــنــهــم وســالمــتــهــم، مــؤكــًدا 
الدور  تعزير  نحو  العاصمة  محافظة  حرص 
التنسيقي والتشاركي القائم مع الجهات ذات 

العالقة.
سعت  المحافظة  أن  إلــى  المحافظ  وأشـــار   
المسبقة  التنسيقية  االجتماعات  خــالل  من 

التي عقدتها مع األوقاف الجعفرية ورؤساء 
واإلدارات  الــحــســيــنــيــة  والـــمـــواكـــب  الــمــآتــم 
الجهات  ومختلف  الداخلية  بــوزارة  األمنية 
على  ــوقــوف  ال إلــى  الــعــالقــة  ذات  الخدمية 

الخطط  احتياجات موسم عاشوراء ووضع 
توفير  في  تسهم  التي  الالزمة  والترتيبات 
األجواء المناسبة للمعزين والزوار، معرًبا عن 
ذات  الجهات  جميع  لجهود  وتقديره  شكره 

العالقة ألجل تيسير الموسم وإنجاحه.
إدارة  وأعــضــاء  رئــيــس  أشـــاد  مــن جانبهم،   
ــة، وأعـــــضـــــاء هــيــئــة  ــريـ ــفـ ــعـ ــجـ األوقـــــــــاف الـ
المآتم  على  والقائمين  الحسينية،  المواكب 

تقدمها  الــتــي  الكبيرة  بالجهود  ــم،  ــ وروادهـ
المستمر معهم  العاصمة وتواصلها  محافظة 
موسم  إلقامة  احتياجاتهم  إلى  واالستماع 

عاشوراء وإنجاحه.

المنامة - محافظة العاصمة

محافظ “العاصمة” يزور المآتم ويتفّقد احتياجات المعزين

“الثقافة: مساٍع إلدراج المنامة على قائمة التراث العالمي
الـــفـــاضـــل ــج  ــ ــري ــ ــف ــ ب اســـتـــثـــنـــائـــيـــا  مــــعــــمــــارا   80 مـــــن  ــر  ــ ــثـ ــ أكـ ــر  ــ ــص ــ ح

تســعى هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثار إلــى إدراج المنامة على قائمة التراث اإلنســاني 
العالمــي لليونيســكو، وأن تكــون المنامــة نموذجــا اســتثنائيا عالميــا يؤكــد علــى أصالــة 

المنطقة وتاريخ أهلها.

ومن أبرز المالمح التي تسعى هيئة البحرين 
المدينة  عليها ضمن  للحفاظ  واآلثــار  للثقافة 
بما  للمنامة  الحضري  النسيج  القديمة، وهي: 
والمستودعات  التجارية  العمارات  ذلــك  في 
إضافة  المنامة،  بفرضة  المتصلة  الضخمة 
إلى المكاتب اإلدارية واألسواق الشعبية وثم 
مرورا  الدينية،  والمنشآت  السكنية  األجــزاء 
التراثية  البيوت  إلى الهوية المعمارية، حيث 
فيما  وجــمــالــيــة،  بصرية  لغة  تشكل  تـــزال  ال 
عمرانية  ألرشفة  تؤسس  االنتقالية  البيوت 
الــعــمــارة في  لــغــة تــطــور  لمرحلة الحــقــة مــن 
القديم، فهو األشهر في  السوق  أما  المنطقة. 
اجتماعي  ملتقى  ويمثل  الــبــحــريــن،  مملكة 
إيقاع  في  دوره  يمارس  يــزال  ال  واقتصادي 

ــاهــيــك عن  ــيــومــيــة بــالــمــنــطــقــة. ن الـــحـــيـــاة ال
التقليدية، وديموغرافية  الحرف والصناعات 

المنطقة.
للثقافة  البحرين  هيئة  احتفاء  مع  والتوازي 
آخر( واشتغالها  إلى  يوبيل  )من  بعام  واآلثــار 
استعادة  على   2019 العام  في  ضمن خطتها 
بلدية  لمبنى  والــجــمــالــيــة  الــبــصــريــة  الــهــويــة 
منطقة  فــي  بلدية  مبنى  أول  وهــو  المنامة، 
األشغال  وزارة  مع  بالتعاون  العربي،  الخليج 
ــؤون الــبــلــديــات والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي.  وشــ
إطالق  عن  الماضي  يناير  في  الهيئة  أعلنت 
مبادرة )نداء المنامة(، والتي سعت من خاللها 
والجهات  الخاص  القطاع  مع  شراكات  لعقد 
األهــلــيــة والــمــجــتــمــع الــمــحــلــي فــي االهــتــمــام 

بالحفاظ على اإلرث اإلنساني والمعماري في 
مدينة المنامة التاريخية.

وقد تمكنت هيئة البحرين للثقافة واآلثار من 
الفاضل من  بفريج  أولية  خالل عملية مسٍح 
حصر ما يزيد عن 80 معمارا استثنائيا، منها 
انتقالي  معمار  أو  تــراثــي  كمعمار  يصنف  مــا 

وصوال إلى المعمار الحديث.
عليها  عملت  الــتــي  الــمــشــروعــات  بــيــن  ومـــن 
منطقة  فــي  واآلثـــار  للثقافة  البحرين  هيئة 
ــادة تأهيل مبنى  )إعــ الــمــنــامــة، هــي مــشــروع 
باب البحرين(، والذي تم بدعم كل من: فيفا 
البحرين  بـــاب  الــمــعــلــومــات  لــمــركــز  الــبــحــريــن 

تأهيل  إلعـــادة  إكسبرس  أميريكان  وشــركــة 
مكتب الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة.

الوطني  المعلم  هذا  ترميم  إعــادة  تمت  وقد 
عام  كــان  كما  عهده  سابق  إلــى  ليعود  المهم 
الترميم  أعمال  وتضمنت   .1949 سنة  بنائه 
للمبنى وإزالــة بعض  الواجهة األصلية  إعــادة 
أعمال التعديل التي وضعت على المبنى في 

منتصف ثمانينات القرن الماضي.
ويضم مبنى باب البحرين حاليا مكاتب إدارة 
للثقافة  البحرين  بهيئة  والــتــرويــج  االتــصــال 
ــى مــركــز مــعــلــومــات في  واآلثــــــار، إضـــافـــة إلـ
الطابق األرضي الستقبال الّسياح وتزويدهم 
زيارتهم.  خالل  معلومات  من  يحتاجونه  بما 
الهيئة على إعادة تأهيل )مبنى  كذلك عملت 
المواصالت  وزارة  بالتعاون مع  البريد(  دائرة 

واالتصاالت.
يتيم  وعائلة  مــوانــئ  مــبــادرة  مــع  وبالتعاون 
تم إعادة إطالق سينما يتيم - سينما الهواء 

الــهــواء  فــي  السينما  تــعــرض  حــيــث  الــطــلــق، 
بموضوعات  معنية  سينمائية  مــواد  الطلق، 
حــيــويــة حــــول: الـــعـــمـــارة، اإلنـــســـان، الــهــويــة 

والصلة ما بين الذاكرة والمكان.
للثقافة  ــبــحــريــن  ال هــيــئــة  جـــهـــود  ــزال  ــ تـ وال 
من  المشاريع،  من  العديد  عبر  قائمة  واآلثــار 
سمو  من  بدعم  الفاضل  منارة  ترميم  بينها: 
الشيخة مريم بنت سلمان بن حمد آل خليفة 
إليها  لتعيد  وذلــك  والكويت.  البحرين  وبنك 
إنشائها  عند  بــدت  كما  وتفاصيلها  تصميمها 
ــرة، لــتــتــنــاغــم مــع الــنــســيــج الــعــمــرانــي  أول مــ
الفريد في عاصمة التعايش والتنوع الثقافي 
تأهيل  إعــادة  على  الهيئة  تعمل  كما  المنامة. 
مبنى الجمارك على شارع الحكومة بالتعاون 
الــمــواصــالت واالتــصــاالت، إضافة  مــع وزارة 
إلى عملها على تطوير شارعّي الحكومة وآل 
وشؤون  األشغال  وزارة  مع  بالتعاون  خليفة 

البلديات والتخطيط العمراني.

المنامة- هيئة البحرين للثقافة واآلثار

سينما الهواء الطلق_سينما يتيم_01

ابراهيم النهام   تصوير - رسول الحجيري

وضع الخطط 
والترتيبات الالزمة 

لتوفير األجواء اآلمنة 
في موسم عاشوراء



قالت المحامية شــريفة الســليطي إن محكمة االســتئناف العليا المدنية الرابعة نظرت في اســتئناف ســيدة تعرضت لالحتيال 
مــن قبــل موظفيــن في بنك واللذين اســتخرجا باســمها قرضا قيمتــه 25 ألف دينار وبطاقات ائتمانية “Visa” اشــتريا بها أجهزة 
إلكترونية متعددة ومصوغات ذهبية واستعمال نسخة بطاقتها الذكية في استخراج شرائح اتصال وهواتف نقالة من شركة 

اتصاالت، دون علمها.

ولم تكتشــف موكلتهــا الواقعة إال بعد أن 
بــدأ البنــك فــي مطالبتهــا بســداد القــرض 
الممنــوح لهــا، والتــي تم الحكــم لصالحها 
قبــل  مــن  دينــار   500 بمبلــغ  بالتعويــض 
أول درجــة، فطعنــت لعــدم قبولهــا بقيمة 
تكبدتهــا  التــي  األضــرار  عــن  التعويــض 
طــوال 8 ســنوات ورفــض جميــع البنــوك 
منحهــا قرضا لشــراء الســيارة التي كانت 
لتأديــة  لشــرائها  االقتــراض  فــي  ترغــب 
أعمالهــا في مملكــة البحرين؛ كونها تعمل 
في الكلية الملكية األيرلندية للجراحين.

تأجيــل  االســتئنافية  المحكمــة  وقــررت 
الجــاري؛  ســبتمبر   17 لجلســة  الدعــوى 
إعــان  بإعــادة  الســابق  للقــرار  وذلــك 
المستأنف ضدهما موظفي البنك، بالرغم 
مــن أنــه صــدرت أحــكام عليهما بالســجن 
وبعــد  لآلخــر  ســنوات  و3  ألحدهمــا   5
تنفيذهمــا لحكمهمــا تــم إبعادهمــا نهائيــا 
عــن البــاد بعــد تنفيــذ عقوبتهمــا؛ كونهما 
أجنبييــن عــن الباد، وأشــارت الســليطي 

أنهــا ســتتقدم بطلــب اإلعــان عــن  إلــى 
طريــق النشــر لتعــذر إيجــاد عنــوان لهــم؛ 

نظرا إلبعادهما عن المملكة.
تتمثــل  الوقائــع  أن  الســليطي  وأفــادت 
فــي أن المســتأنفة تقدمــت لبنــك بطلــب 
تقديمهــا  وبعــد  قــرض،  علــى  للحصــول 
البنــك  موظــف  إلــى  الذكيــة  بطاقتهــا 
المســتأنف ضــده الثانــي، أخذهــا األخيــر 
وغــاب لمــدة 5 دقائق وعــاد بعدها ليزعم 
لهــا أنــه تــم رفــض طلــب منحهــا القــرض 
لعدم وجود دخل كاف لســداد األقســاط، 
إال أنهــا تفاجــأت بعــد عدة أشــهر بمطالبة 
ذات البنــك لهــا بقيمــة القــرض البالــغ 25 
ألــف دينــار، فضا عــن مطالبتهــا من قبل 
شــركة اتصــاالت بقيــة فواتير شــريحتي 
هاتفيــن  وقيمــة  اســتخرجت  اتصــال 

نقالين استخرجوا باسمها ودون علمها.
وتبيــن فيما بعــد أن الموظفين في البنك 
اســتكما إجــراءات القــرض مدعيــن أن 
امــرأة مجهولــة اتصل بأحدهمــا وزعمت 

فــي  رغبتهــا  وعــن  عليهــا  المجنــي  أنهــا 
موظفــة  وأنهــا  القــرض  علــى  الحصــول 
للجراحيــن،  األيرلنديــة  الملكيــة  الكليــة 
فــي  توقيعهــا  علــى  وحصــل  فقابلهــا 
اســتمارة طلــب القــرض بالقيمــة المبينة، 
دون أن يتأكــد مــن صحــة البطاقــة رغــم 
اختاف صورة صاحبة البطاقة عن وجه 
المرأة المجهولة، وبالفعل تم إيداع قيمة 

القرض في حساب تم فتحه باسمها.
وأضافت أن مسّوق القروض -المستأنف 
ضــده الثانــي- أرســل ســائقا يعمــل فــي 
الطــرود وســلمه  البنــك لشــركة توصيــل 
للمســتأنفة،  صدورهــا  منســوب  رســالة 
بطاقــة  اســتام  للســائق  تخــّول  والتــي 
الصــراف اآللــي التــي تحتــوي علــى مبلغ 
القرض، ثم قام والمســتأنف ضده الثالث 
بســحب مبلــغ القــرض وشــراء مصوغات 
ذهبيــة وهواتف نقالة وغيرها، كما تعمدا 
وهاتفيــن  اتصــال  شــريحتي  اســتخراج 
نقالييــن مــن شــركة اتصــاالت باســتعمال 

بطاقتها الذكية.
وعند مطالبة المجني عليها -المســتأنفة- 
عــن  دينــار  ألــف   25 بمبلــغ  بالتعويــض 
األضــرار الماديــة واألدبيــة أمــام محكمــة 
أول درجــة التــي تكبدتهــا خــال قرابة 8 
ســنوات، والتــي تم خالهــا مقاضاتها من 
قبل البنك وشركة االتصاالت وقطع رقم 
هاتفهــا النقــال وعــدم تمكنهــا مــن إعالــة 
عائلتهــا وعــدم شــرائها ســيارة والمبالــغ 
التي اضطرت لدفعها بسببهما، فضا عن 
التســبب لهــا بأمــراض متعــددة واإلجهاد 
الدائم لقلقها المســتمر وشــعورها بالحزن 
واألســى، إال أن المحكمــة ألزمتهمــا فقــط 

بأداء مبلغ 500 دينار صالحها.

وألن الحكم كان مجحفا بحقها في تقدير 
مبلــغ التعويــض رغــم ثبــوت المســؤولية 
عليهمــا؛ كــون أنــه ال يغطــي حتــى أتعاب 
التــي ســددتها ومعاناتهــا مــن  المحامــاة 
األضرار والخســائر خال الفترة الســابقة 
وحتى اآلن، فقد طعنت على هذا الحكم 
باالســتئناف الماثــل، فضــا عــن أن البنك 
-المســتأنف ضده األول- الذي يعمل فيه 
الحكــم  قــد طعــن علــى هــذا  الموظفــان 
واتهامهــا  التعويــض  مبلــغ  إلغــاء  طالبــا 
بعمــل مؤامــرة مــع الموظفيــن لديــه دون 
تقديم أي دليل حقيقي على ذلك، مدعيا 
أنــه الضحيــة في هذه الدعــوى رغم زهد 
المبلغ المحكوم به عليه وعلى موظفيه.

ولفتــت إلى أن جميــع البنوك رفضت بعد 
واقعــة تزوير طلب منحها القرض تقديم 
أي قــرض لهــا بحجــة أن ذمتهــا مشــغولة 
بهــذا القرض رغم حاجتها الملحة لشــراء 
ســيارة آنــذاك، ممــا اضطرهــا لاتفــاق مع 
بفوائــد  قــرض  منحهــا  ماليــة  مؤسســة 
مرتفعــة جدا لقرض بقيمة 14 ألف دينار، 
وظلت ذمتها مشــغولة بالقرض مع البنك 
المســتأنف ضده لحيــن صدور حكم على 
ســنوات   5 بالســجن  باإلدانــة  موظفيــه 

ألحدهما و3 سنوات لآلخر.

الموضــوع  فــي  المســتأنفة  وتطالــب 
إلــزام  إلــى  المســتأنف  الحكــم  بتعديــل 
بالتضامــن  جميعــا  ضدهــم  المســتأنف 
والتضامــم أن يدفعوا لها مبلغ وقدره 25 
ألــف دينــار تعويضــا عن األضــرار المادية 
واألدبيــة مع الفائــدة القانونية من تاريخ 
المطالبــة وحتــى الســداد التــام مــع الــزام 
المســتأنفين بالمصروفات ومقابل أتعاب 

المحاماة عن الدرجتين.
واحتياطًيــا: بإحالة االســتئناف للتحقيق 
لتثبــت المســتأنفة بكافــة طــرق اإلثبــات 
بمــا فيها شــهادة الشــهود مقــدار األضرار 
الماديــة والمعنويــة التــي لحقــت بهــا من 
جــراء اتهامهــا باالقتراض من المســتأنف 
ضــده األول وتزويــر أوراقهــا وتوقيعهــا 
على االستمارات، وتحميلها مبلغ 25 ألف 
دينار دون وجه حق على مدى 7 سنوات، 
والتقاضــي  المخاصمــة  محــل  وكونهــا 
تلــك  مــن  والخــوف  النفســية  ومعاناتهــا 
المســتأنف ضــده  النتائــج، وثبــوت علــم 
األول -البنــك- بعملية االحتيال والتزوير 
باســمها  الصــادر  القــرض  بإلغــاء  وعــدم 
اإلضــرار  بقصــد  والمماطلــة  والتراخــي 

بالمستأنفة واإلثراء على حسابها.

موظفا بنك يستخرجان قرضا بـ 25 ألف باسم سيدة
فقط دينار   500 بـ  عّوضتها  والمحكمة  متعددة  ــراض  أم بها  لحقت  المستأنفة 

قــررت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى تأجيــل قضية اعتداء متهــم ُمودع في مركــز رعاية األحداث على شــرطية -ضابط 
برتبة نقيب- بعدما نصحه أفراد عائلته بعدم افتعال المشــاكل كما أتلف إحدى الطاوالت بالمركز، لجلســة 8 ســبتمبر الجاري؛ 
وذلــك لحضــور المتهــم والمرافعــة مع التصريــح بصورة من التقرير الطبي النفســي للدفاع، والذي أثبت مســؤولية المتهم عن 
تصرفاتــه رغــم أنــه شــخص اندفاعــي وغير مقــدر لعواقب أفعاله، فضال عن عدم إحساســه بالذنب، وأمرت باســتمرار حبســه 

لحين الجلسة المقبلة.

وتتمثــل التفاصيــل حســبما وردت فــي باغ 
تلقتــه النيابة العامة من مركز شــرطة مدينة 
عيســى، مفادهــم أنهــم تلقوا باغــا من مركز 
رعايــة األحــداث جــاء فيه أن المتهــم وأثناء 
خــال  عائلتــه  أفــراد  مــع  يتحــدث  كان  مــا 
الزيــارة وينصحونــه بعدم افتعال المشــاكل، 
ونظــرا لعــدم تقبلــه تلك النصائــح منهم فتح 
مســرعا  وجــرى  فجــأة  الزيــارة  غرفــة  بــاب 
واعتدى على ضابطة الشرطة المجني عليها 
بكوعه في منطقة الخصر ودفعها بقوة على 
البــاب، كما تســبب بإتــاف طاولة مكتب في 
المركز حتى تم الســيطرة عليه من قبل أحد 

أفراد الشرطة.
وبالتحقيق مع المتهم المحكوم عليه بقضية 
اختطــاف في العام 2015، اعترف بما نســب 
إليــه، وقــرر أنــه عندمــا حضــر أهلــه لزيارتــه 
وكانوا يطلبون منه عدم التســبب بالمشــاكل 

فــي المركز؛ ألنه ســيتم نقله للحوض الجاف 
فــي حــال اســتمراره بذلــك لــم تعجبــه تلــك 
النصائح، فخرج من المكتب مســرعا وتوجه 
بكوعــه  ضــرب  وهنــاك  الضبــاط،  لمكتــب 
خاصــرة النقيــب المجنــي عليهــا بالخطأ، كما 
تعمــد قلــب طاولــة المكتب وبعثــر األغراض 
قبــل  مــن  ذلــك  بعــد  عليــه  الســيطرة  وتــم 
الشــرطي الموجود هناك، ونفى أن يكون قد 
اعتــدى بالضــرب علــى شــرطية أخــرى برتبة 

مازم أول.
الخــاص  النفســي  الطبــي  بالتقريــر  وثبــت 
بالمتهــم أنــه ال يوجد لديه أية ملفات ســابقة 
يعانــي  وأنــه  النفســي،  الطــب  بمستشــفى 
للطبيــب  المتهــم  قــرر  كمــا  الســكلر،  مــرض 
المعالج أنه اســتخدم خــال فترة من حياته 
بعــض المؤثــرات العقليــة لكنــه ال يعانــي مــن 
أيــة هــاوس ســمعية أو اعتقــادات خاطئــة 

التقييــم  رأي  وحســب  الــذكاء  اختبــار  وأن 
اإلكلينيكــي ال يمكن األخذ بنتائجه، وأضاف 
اضطــراب  مــن  يعانــي  المتهــم  أن  الطبيــب 
السلوك وشخصية اندفاعية ال تقدر عواقب 
األمــور وليــس لديــه شــعور بالذنــب ويعتبــر 

مسؤوال عن تصرفاته.
وقــد أحالتــه النيابــة العامــة للمحاكمــة علــى 
اعتبــار أنــه بتاريــخ 15 أبريــل 2019، ارتكب 

اآلتي:
المجنــي  جســم  ســامة  علــى  اعتــدى  أوال: 
عليهــا النقيــب حــال كونهــا إحدى منتســبات 
األمــن العــام التابعــة لــوزارة الداخلــة وذلــك 
قــام  بــأن  تأديتهــا وظيفتهــا  أثنــاء وبســبب 

بضربها في خاصرتها بواسطة مرفقه.
ثانيــا: أتلف عمــدا المنقوالت المبينة الوصف 
والنــوع بالمحضــر والمملوكــة لمركــز رعايــة 

األحداث.

موقوف يضرب نقيب بـ “كوعه” بسبب نصائح عائلته!

06local@albiladpress.com
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عباس إبراهيم

شريفة السليطي

ــب ــذن ــال ب يـــحـــس  وال  ــه  ــالـ ــعـ أفـ ــب  ــ ــواق ــ ع ــدر  ــقـ يـ ال  ــم  ــه ــت ــم ال الـــطـــبـــيـــب: 

إلغاء انتفاع مواطن بوحدة سكنية
طـــوابـــق  4 والــــبــــنــــاء  الـــتـــعـــمـــيـــر  ــات  ــ ــراط ــ ــت ــ ــاش ــ ب تـــتـــعـــلـــق  مـــخـــالـــفـــات 

ألغــت المحكمــة الكبــرى المدنية األولــى )الدائرة اإلدارية( انتفاع مواطن ببيت اإلســكان 
الممنــوح لــه؛ نظــرا الرتكابــه عــدة مخالفــات بالبنــاء تمثلــت في بنــاء دور ثــان وجزء من 
الــدور الثالــث ليصبــح منزلــه 4 طوابــق وكذلــك بناء دورين في قســم الخدمــات، وأمرت 
بإلزامــه بإخــالء بيــت اإلســكان وبتســليم مفاتيحــه لوزارة اإلســكان المدعيــة، فضال عن 

إلزام المواطن بمصروفات الدعوى.

مــن وزارة  المرفوعــة  الدعــوى  فــي  وجــاء 
اإلســكان ضد المواطن الذي انتفع بالوحدة 
الســكنية بعــد مــرور ســنوات طويلــة علــى 
طلبــه، بطلــب الحكم بإلغاء انتفــاع المدعى 
عليه بالوحدة الســكنية المنتفع بها، وقررت 
للمدعــى  خصصــت   2008 العــام  فــي  أنهــا 
عليــه الوحــدة الســكنية موضــوع التداعي، 
ومــن خال المســوحات التي تقوم بها على 
الوحــدات الســكنية المخصصــة للمنتفعين، 
فقــد تبيــن لهــا أن المدعــى عليــه قــام بعــدة 
محــل  الســكنية  الوحــدة  فــي  تغييــرات 
التداعي؛ وذلك بالبناء فيها دون ترخيص.

وأشــارت إلــى أن المواطــن أقــام بنــاء فــي 
الفنــاء الخلفــي للوحــدة دون تــرك االرتــداد 
المنصــوص عليــه فــي اشــتراطات التعميــر، 
كما قام بأعمال هدم في الجدران والتوسع 
بالدوريــن  الخلفــي  التراجــع  علــى مســاحة 
لاشــتراطات  بالمخالفــة  والثانــي  األول 
التنظيميــة للبنــاء، وتم إنــذار المدعى عليه 
بضــرورة إزالــة أســباب هــذه المخالفــات، أو 

اســتصدار إجــازة بنــاء مــن وزارة األشــغال 
العمرانــي،  والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون 
إال أنــه لــم يمتثــل، األمــر الــذي ترتــب عليــه 
صــدور قرار وزاري بإلغاء االنتفاع بالوحدة 
الســكنية محل الدعوى المخصصة للمدعى 
عليــه، وهــو مــا حــدا بالمدعيــة إلــى إقامــة 
دعواهــا بطلــب الحكــم لهــا بإلغــاء انتفاعــه 
للقــرار ســالف  تنفيــذا  اإلســكانية  بالوحــدة 

البيان.
أن  حكمهــا  أســباب  فــي  المحكمــة  وقالــت 
المدعيــة خصصــت للمدعــى عليــه الوحــدة 
العقــد  وكان  التداعــي،  موضــوع  الســكنية 
يخــول جهــة اإلدارة الحق فــي إلغاء انتفاع 
المدعى عليه بالمسكن، إذا أحدث أي تغيير 
فــي مبنــى المســكن أو ملحقاته أثنــاء فترة 
االنتفــاع دون تصريــح مســبق مــن الجهات 
المختصــة بالــوزارة، ويخــول الوزيــر الحــق 
فــي إصــدار قــرار بإلغــاء االنتفاع بنــاء على 
توصيــة مــن اإلدارة المختصــة إذا توافــرت 

أحد األسباب سالفة الذكر.

المخالفــة  محضــر  مــن  الثابــت  كان  ولمــا 
ضــد  والمحــرر   2016 مايــو   10 المــؤرخ 
المنطقــة  بلديــة  قبــل  مــن  عليــه  المدعــى 

الشــمالية، قيــام المدعى عليــه بإضافة بناء 
علــى  الثالــث  الــدور  مــن  وجــزء  ثــان  دور 
بنــاء  التداعــي، وإضافــة  المبنــى موضــوع 

4 أدوار باالرتــداد الخلفــي بالجهــة الغربيــة 
الماصــق للمبنــى الرئيــس، مــع فتــح نوافذ 
علــى الطريــق الشــمالي مباشــرة، وإضافــة 

الجهــة  مــن  الخدمــات  علــى  دوريــن  بنــاء 
الداخــل  مــن  المبنــى  وترميــم  الجنوبيــة، 
مــن  ترخيــص  دون  كلــه  وذلــك  والخــارج، 
البلديــة وبالمخالفــة لقانون تنظيــم المباني 

رقم )13( لسنة 1977.
وأضافــت أن الحل المقتــرح لتصحيح هذه 
البلديــة،  مــن  ترخيــص  طلــب  المخالفــات 
وإزالــة البنــاء المخالف، وهــو ما أخطرته به 
المدعية على النحو الثابت باإلنذار المرسل 

إليه بتاريخ 8 فبراير 2017.
ونظرا لخلو األوراق مما يفيد قيام المدعي 
بالحصــول علــى ترخيص بناء مــن الجهات 
المختصــة فــي شــأن مــا قــام به مــن أعمال، 
المخالفــات،  بإزالــة أســباب  يقــم  لــم  وألنــه 
حــق  مــن  يكــون  ثــم  ومــن  إليهــا،  المشــار 
المدعيــة إلغــاء انتفاعــه بالوحــدة الســكنية 
موضــوع التداعي إعماال للرخصة القانونية 
المخولــة لها فــي هذا الشــأن ووفقا لصريح 
نصــوص العقــد المبــرم بينهما، علــى نحو ما 

سبق اإللماح إليه.
بإلغــاء  المحكمــة  قضــت  األســباب  فلهــذه 
مــع  الســكنية،  بوحدتــه  المواطــن  انتفــاع 
إلزامــه بإخائهــا وتســليم مفاتيحهــا لوزارة 
اإلســكان المدعيــة، وألزمــت المدعــى عليــه 

بالمصروفات.



فعاليــة عــن 70  يزيــد  لمــا  زائــر  مليــون   2.5 مــن  أكثــر 

نجاح ملفت للنسخة األولى من موسم الطائف

اختتم موســم الطائف “مصيف العرب” فعالياته النوعية التي اســتمرت طوال شــهر أغســطس، وشــهدت إقباالً كبيرًا تجاوز 2.5 مليون زائر، وســط متابعة من كافة 
وســائل اإلعــام المحليــة والعربيــة، وتفاعــل ملفت في وســائل التواصل االجتماعي، أشــادت بتنوع وجمال الفعاليــات، ودقة التنظيم، ونجاح الموســم في تحقيق 

أهدافه، وأهمها إبراز مكانة الطائف كواحدة من أهم الوجهات السياحية العربية.

وشــهد موســم الطائف، إقامــة أكثر من 
70 فعالية نوعية، في 4 مناطق رئيسة، 
هي “سوق عكاظ، ومهرجان ولي العهد 
البيــد”.  وســادة  ورد،  وقريــة  للهجــن، 
الفعاليــات  مــن  إلــى مجموعــة  إضافــة 
التســوق،  مهرجــان  مثــل:  المصاحبــة، 
ماراثــون األلــوان، الرحالت الســياحية، 

وغيرها.
وقــد شــملت الفعاليــات النوعيــة عــدة 
مدينــة  تملكــه  مــا  تجســد  محــاور، 
الطائف من مقومات، حيث ركز “ســوق 
عــكاظ” الذي تــم تقديمه بحلــة جديدة 
المكانــة  إبــراز  علــى  العــام،  هــذا  كليــًا 
التاريخيــة والعمــق الحضــاري للمدينة، 
عبــر مجموعة من الفعاليــات اإلبداعية 
والمبتكرة، مثل: “جادة عكاظ، فرســان 
الوطــن، فتيــان عــكاظ، الحي والســوق 
والتــي  القوافــل”  مســار  التاريخــي، 
تفاعليــة  مســرحية  عروضــًا  شــهدت 
ممثــل  ألفــي  مــن  أكثــر  فيهــا  شــارك 
ولغتهــم  التراثيــة  بأزيائهــم  محتــرف، 
الفصحى وترحابهم الجميل. كما رســخ 
الســوق مكانــة الطائــف علــى مســتوى 
الســياحة العربيــة، عندمــا دشــن وألول 
مــرة “حــي العــرب” بمشــاركة 11 دولــة 
العربيــة  المملكــة  رأســها  علــى  عربيــة، 
حضــارة  تجســد  بأجنحــة  الســعودية، 
وثقافــة وفنــون ومنتجــات لــكل دولــة. 
باإلضافــة الــى احتضــان مســرح عكاظ 

وليالــي  عــكاظ،  الوبريــت  الرئيســي 
عــكاظ الطربية بمشــاركة نجــوم الغناء 

من العالم العربي.
وركــزت فعاليــة قرية ورد، التي أقيمت 
فــي منتــزه الــردف الشــهير، علــى وفرة 
وأشــهرها  الطبيعيــة،  المنتوجــات 
شــهرة  اكتســب  الــذي  الطائــف”  “ورد 
عالميــة، رســختها القريــة عبــر سلســلة 
اإلبداعيــة،  النوعيــة  الفعاليــات  مــن 
التــي مزجــت األلــوان الزاهيــة بأجمــل 

الرقصات واألنغام الموسيقية 
مــن  مجموعــة  القريــة  احتضنــت  كمــا 
الفعاليــات التــي تقــدم المعرفــة بقالــب 
ترفيهــي، لتعريف الــزوار بأنواع الزهور 
العطــور  وصناعــة  التحضيــر  وطــرق 
والمنتجات المتنوعة، وتقديم االطعمة 

إضافــة  الــورد،  بنكهــة  والمشــروبات 
عيــش  فعاليــة  الفواكــه،  “جــادة  إلــى: 
العالمــي، االلعــاب  الســيرك  اإلدرياليــن، 

النارية”
كمــا واصل مهرجــان الهجــن تألقه على 
المســتوى العالمــي، للعــام الثانــي علــى 
التوالي، وهــذا عامه األول تحت مظلة 
موســم الطائــف، بأرقامه القياســية في 
عــدد الهجن المشــاركة الــذي تجاوز 10 
حاجــز  كســرت  التــي  والجوائــز  آالف، 
ال 50 مليــون ريــال، مــع مجموعــة مــن 
فــي  والمبتكــرة  اإلبداعيــة  الفعاليــات 
حديقــة الملك فيصل. وكان للمرتفعات 
الشــهيرة نصيــب فــي موســم الطائــف، 
“ســادة  الحماســية  الفعاليــات  حيــث 
البيــد” التي ركزت على المشــي الجبلي 

فــي جبــال الهــدا والشــفا، مــع عــدد مــن 
والترفيهيــة  الرياضيــة  النشــاطات 

المتنوعة.
الطائــف” بشــكل  تفاعــل “موســم  وقــد 
إيجابــي ومؤثــر، مــع المجتمــع المحلــي 
ألــف   15 نحــو  توفيــر  عبــر  للمدينــة، 
وظيفــة موســمية، مــع إتاحــة الفــرص 
االســتثمارية لرواد األعمال، والشركات 
والمتوســط،  الصغيــرة  والمؤسســات 
والحرفييــن  المنتجــة  األســر  ودعــم 
فــي  المتناهيــة  االعمــال  واصحــاب 
المنصــات  توفيــر  طريــق  عــن  الصغــر، 
المالئمــة، باإلضافة إلــى تأهيل ما يزيد 
عن 1500 شــاب وفتاه، في 9 مســارات 
ورفــع  الــزوار  تجربــة  إلثــراء  تدريبيــة 

مستوى الجودة والخدمات.
ولقــي “موســم الطائــف” تفاعــالً ملفتــًا 
زاد عــن 35 مليونــًا في مواقع التواصل 
مليــون   300 مــن  وأكثــر  اإلجتماعــي، 
ظهــور رقمــي، مــع تغطيــة كبيــرة مــن 
والعربيــة،  المحليــة  اإلعــالم  وســائل 
إعجابهــا  أبــدت  العالميــة،  وحتــى 
التفاصيــل  مــن  للكثيــر  وتغطيتهــا 
والنقــل  الخدمــات  ومســتوى  الملهمــة، 
أهــداف  يعــزز  ممــا  التحتيــة،  والبنيــة 
الوجهــات  اهــم  مــن  لتصبــح  المملكــة 
إســهام  مــع  العالــم،  فــي  الســياحية 
“مواســم المملكــة” فــي تحســين جــودة 

الحياة ورفع مستوى المعيشة.

للتواصل: 17111509

إعداد: أسامة الماجد

Osama.almajed
@albiladpress.com
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أمــس،  اإلســكندرية  مكتبــة  نظمــت 
اإليطاليــة  الســفارة  مــع  بالتعــاون 
اإليطالــي  الثقافــي  والمعهــد 
الوطنــي  والمتحــف  بالقاهــرة، 
إيطاليــا  فــي  والتكنولوجيــا  للعلــوم 
الذكــرى  إلحيــاء  الدوليــة  “النــدوة 
دافنشــي..  ليونــاردو  لرحيــل   500
النــدوة  هــذه  وتأتــي  عالمــي”  إرث 
تزامنًا مــع االحتفاالت العالمية بهذه 
الشــخصية التاريخية العظيمة التي 
مــن مجــاالت  العديــد  فــي  أســهمت 

العلوم والفنون.
ويشــارك فــي االحتفاليــة عــدد مــن 
المتخصصيــن والخبــراء مــن مصــر 
النــي،  جيوفانــي  منهــم:  وإيطاليــا، 
محــرر صحيفــة اإليطاليــة، وطبيب 
فريــد  التشــكيلي  والفنــان  العيــون 
فاضــل، وريــكاردو ماجنانــي، خبيــر 
اقتصادي وباحث في عصر النهضة، 
وباولــو فانينــو مــن المعهــد الثقافــي 
اإليطالــي، والفنــان اإليطالــي كارلــو 

سيموني.

ندوة دولية إلحياء ذكرى دافنشي

ضمــن سلســلة “إبداعــات عالمية”، التي 
الكويتــي  الوطنــي  المجلــس  يصدرهــا 
صــدرت  واآلداب،  والفنــون  للثقافــة 
المجموعــة القصصيــة “الغــزو” للكاتــب 
األرجنتيني ريــكاردو بيجليا، وهي من 
ترجمــة أحمــد عبــد اللطيــف، ومراجعة 

علي بونوا.
قــد صــدرت  المجموعــة  هــذه  وكانــت 
بلغتهــا األصليــة عــام 1967. ولــم ُيَعــْد 

طبعهــا مــرة أخــرى. يقــول المؤلــف عن 
الطبعــة  “صــدرت  مقدمتــه:  فــي  ذلــك 
األولى من كتاب الغزو سنة 1967، ولم 
أطبعــه مــرة أخــرى منــذ ذلــك التاريــخ. 
إعــادة طبعــه عــدة  كنــت علــى وشــك 
مــرات غير أن مشــاريع أخرى شــغلتني 
بطريقــة مــا... أربعــون عامــًا هــي مهلــة 
كافيــة لنعــرف إن كان بوســع كتــاب ما 

أن يقاوم مرور الزمن.

صــدر العــدد التاســع، مــن مجلــة “ميريــت 
“دار ميريــت  الثقافيــة” اإللكترونيــة عــن 
يــرأس  والتــي  القاهــرة،  فــي  للنشــر”، 
درويــش،  ســمير  الشــاعر  تحريرهــا 
“صــراع  بعنــوان:  افتتاحيــة  كتــب  الــذي 
المســاحات بيــن العقالنــي والغيبــي فــي 
فيهــا  اســتعرض  اإلســالمي”،  الخطــاب 
جهود المستشــرقين في قراءة النصوص 

والخطابات اإلسالمية.

وتضمن باب “نون النسوة” ملفًا عن إبداع 
القاصة والروائية المصرية سمر نور، ضمَّ 
مقــاالت ثالثــة: “روايــة “الســت”... رصــد 
أعمــاق المــرأة فــي إطــار من عالــم جديد” 
لمحمد ســليم شوشــة، “معراج ومحلة بال 
شــروط” للناقدة اللبنانية لنــا عبدالرحمن، 
“فن القصة القصيرة عند سمر نور” للناقد 
العراقي سمير طاهر، وفصالً من رواية لم 

تنشر لسمر نور بعنوان “ما رواه الجني”.

تشــارك منشــورات القاســمي فــي معــرض 
انطلــق  الــذي  للكتــاب  الدولــي  موســكو 
ضيــف  الشــارقة  ســتكون  حيــث  مؤخــرا، 
“ســرد  لكتــاب  الروســية  بالترجمــة  شــرف، 
الشــيخ  الســمو  صاحــب  تأليــف  الــذات”، 
الدكتور ســلطان بن محمد القاســمي، عضو 
المجلــس األعلــى، حاكم الشــارقة، وهو من 
الكتــب المهمــة التــي أصدرتها المنشــورات 
والتي استقبلت بكثير من االهتمام محليًا، 

وعربيًا.
و”ســرد الــذات” الــذي قــام بترجمتــه أحمــد 
وتدقيــق  مراجعــة  ومــن  العتيــق،  عطيــة 
الدكتــور عاصــم الحليفــة، هــو نافــذة تطــل 
علــى حيــاة ســموه، وتتيــح للقــراء التعرف 
التــي  الكبيــرة  التاريخيــة  األحــداث  إلــى 
وحتــى  أربعينــات،  مــن  المنطقــة  شــهدتها 
ســبعينات القرن الماضي، ويكشــف الكتاب 
حقائق مذهلة عن إمارة الشارقة خصوصا.

إبداعات عالمية

ميريت الثقافية

سرد الذات

دأبت مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي على إصدار سلسلة مخطوطات قّيمة حيث إن هناك حيزًا ال يزال 
مخفيًا في الشــعر العربي، كما يقول مؤســس المكتبة الشــاعر عبدالعزيز ســعود البابطين في اســتهاله للكتاب 
الجديد الذي أصدرته المكتبة تحت عنوان “تاقي األرب في مراقي األدب: ديوان الصفتي”، وهو الجزء العاشر 

من هذه السلسلة.

هنــاك  تــزال  ال  البابطيــن:  ويضيــف 
أســماء كثيــرة أعطــت لهــذا الفن كل 
هنــاك  يــزال  وال  وهيامهــا،  شــغفها 
طيــات  بيــن  الروائــع  مــن  الكثيــر 
المخطوطــات البعيــدة عــن أنظارنــا 
فكثيــر مــن دواوين الشــعر العربي ال 
تــزال خارج دائــرة القارئ العربي، إذ 
إن عــددًا كبيــرًا مــن الشــعراء قامــوا 
هم أو أحد خلصائهم بجمع شــعرهم 
الديــوان  هــذا  ولكــن  ديــوان،  فــي 
فــي  يقبــع  كاملــة،  عتمــة  فــي  بقــي 
أحــد رفــوف المكتبــات فــي بلــد مــا. 
ديــوان نــادر الكتــاب الجديــد الــذي 
األرب  “تالقــي  عنــوان  تحــت  جــاء 
في مراقــي األدب: ديوان الصفتي”، 

تعــرِّف عنه المديــرة العامــة للمكتبة 
ســعاد عبــدهللا العتيقــي فــي مقدمة 
اإلصــدار بــأن صاحــب هــذا الديوان 

هو عبدالرحمن الصفتي الشــرقاوي، 
الــذي قضــى حياته في مصــر وعكا، 

وتلّقى تعليمه في األزهر.

جــــديــــد إصــــــــــــدارات مـــؤســـســـة الــبــابــطــيــن

تالقي األرب في مراقي األدب: ديوان الصفتي

اعلــن اتحــاد الناشــرين العــرب تفاصيل المشــاركة في الدورة األولــى لجائزة الدكتور عبدالعزيــز محمد المنصور 
لدعم الناشــر العربي، والمخصصة في هذه الدورة لمنشــورات قصص الطفل حتى ســن 6 ســنوات بحيث يكون 
الكتاب باللغة العربية ومنشور ورقيا وليس مترجما، ومن اصدارات العامين األخيرين، ويجب أال يكون الكتاب 

قد فاز بأي جائزة عربية حتى موعد اغاق قبول االعمال والمحدد بيوم 30 سبتمبر 2019.

 كمــا يحــق لــكل دار نشــر عضــو فــي 
بكتابيــن  التقــدم  الناشــرين  اتحــاد 
علــى األكثــر، كمــا يرســل مع نســخة 
ذاتيــة  ســيرة  االلكترونيــة،  الكتــاب 
وتقديــم  والرســام،  وللمؤلــف  للــدار 
خطــاب حديث من االتحــاد المحلي 
يفيــد بعضويتــه والتزامــه بقوانيــن 
الملكيــة الفكريــة، وأن يكون الكتاب 
حاصــال علــى حقوق ملكية ويرســل 
الناشــر تعهــدا بذلــك. الجديــر بالذكر 
أن قيمــة الجائزة تبلغ 10000 دوالر 
الجائــزة  فــي  والمشــاركة  أميركــي، 
وفقا لالســتمارة والشــروط المرفقة 
اتحــاد  مواقــع  علــى  والمنشــورة 
الناشــرين العرب، وتم تحديد ايميل 

اتحاد الناشرين الستقبال مشاركات 
الناشــرين فــي الجائــزة فــي فرعــي 

بيروت والقاهرة- البريد االلكتروني 
nsharif@arab-pa.org التالي

لمنشـــورات قصـــص الطفـــل حتـــى ســـن 6 ســـنوات

جائزة عبدالعزيز المنصور تنتهي في 30 سبتمبر

استمع لكل االنتقادات، لكن 
شّكل حكمك الخاص.

شكسبير
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المحكمون يمدحــون بيئتها الثقافية ونمط المعيشــة فيها

انضمام بعض الدول لمؤشر “جي بي مورغان” ساهم بالجاذبية

استطالع: البحرين الدولة المفضلة للمغتربين بالمنطقة

شهية المستثمرين “تزداد” تجاه السندات الخليجية

حافظت البحرين على مستواها المتقدم كمقصد مفّضل للمغتربين للعمل، واإلقامة، والمعيشة األسرية، إذ جاءت في المرتبة األولى على مستوى الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، وذلك بحسب االستطالع السنوي الذي تقوم به شبكة “إنترنيشن” العالمية، معّززة موقعها الذي أحرزته في العام 2018. 

المملكــة  علــى  المحّكمــون  وأثنــى   
المعيشــة  ونمــط  الثقافيــة  وبيئتهــا 
مــن  بــه  تتمّتــع  لمــا  وذلــك  فيهــا، 
مكانــة  تتبــوأ  جعلهــا  جــاذب  موقــع 
مميــزة فــي قطــاع الخدمــات المالية 

والتكنولوجية المتنامية.
 وبحســب االستطالع، جاءت مرتبة 
البحريــن بيــن األولــى والثانيــة فــي 
المنطقــة بحســب المعايير الرئيســية 
التــي تقــاس آراء المغتربيــن طبقهــا. 
فــكان ترتيبهــا األولــى فــي “ســهولة 

اإلقامــة”، و”جــودة الحيــاة العائلية”، 
علــى  المعيشــة”  تكلفــة  و”انخفــاض 

مستوى المنطقة.
 وفــي معاييــر أخــرى، جــاء ترتيــب 
“التمويــل  فــي  الثانيــة  البحريــن 
بالخــارج”،  و”الدراســة  الشــخصي”، 
تشــمل  فيمــا  المعيشــة”.  و”نمــط 
جوانــب  ثالثــة  بالخــارج”  “الدراســة 
والترفيــه  الوظيفــي،  الرضــا  هــي 
ممــا  الوظيفــي،  واألمــن  الوظيفــي، 
يعني أن المستطلعة آراؤهم يجدون 

فــي البحريــن األمن ولديهــم الفرصة 
العمــل  متطلبــات  بيــن  للموازنــة 
والحياة الشــخصية. ويشــمل مؤشــر 
اســتطالع  فــي  المعيشــة”  “جــودة 
فــي  المغتربيــن  آراء  “إنترنيشــن” 
وصحتهــم،  الترفيهيــة،  خياراتهــم 
والســعادة  والســالمة،  واألمــن 

الشخصية.
بخياراتهــا  البحريــن  وتتمّتــع   
الترفيهية الواسعة التي تالئم جميع 
أفــراد العائلــة، مــن أســواق تجاريــة 

رائــدة، ومرافــق ســياحية وترفيهية 
المســاعي  لهــا  يضــاف  ومطاعــم 
وأنشــطة  خيــارات  لخلــق  الجديــدة 
بحرية مــن بينها إقامة منتزه غوص 
ضخــم تــم فيــه غمــر طائــرة بوينــج 
جاذبــة.  غــوص  بيئــة  لخلــق   747
ترفيهيــة  مشــاريع  المملكــة  وتقيــم 
متعــددة ســتضيف خيــارات إضافية 
للمواطنيــن والمقيمين منها مشــروع 
البحــري  بشــاطئه  الجزائــر  بــالج 

الممتد.

على الرغم من االنخفاض المتجدد في أسعار النفط، فإن الشهية للمستثمرين العالميين 
ا، وهو ما جعل من شهر أغسطس  تجاه الديون والسندات والمقّومة بالدوالر، عالية جدًّ

الماضي أفضل فترة بالنسبة للسندات الخليجية.

 ووفًقــا لتقريــر نشــرته وكالــة »بلومبيــرغ«، 
فإن مديري المحافظ االســتثمارية انجذبوا 
الخليجيــة  للســندات  بشــكل غيــر مســبوق 
التــي تصنــف عنــد مســتوى )+A( علــى قدم 
المســاواة مــع كل مــن تلــك المصــدرة مــن 

الصين، وتشيلي، وأيرلندا.
 وبّيــن التقريــر، أن الســندات المصــدرة مــن 
قبل جميع الدول الخليجية سجلت ارتفاًعا 
علــى مؤشــر »باركليــز« التابع للوكالــة، وذلك 

بقيادة األوراق المالية السعودية.
Fed� » وقــال المديــر المالــي فــي مؤسســة 
erated Investors« فــي بريطانيــا، محمــد 
علمــي، إن هناك تفضيالً لنوعية دون أخرى 
في التداول باألسواق الناشئة، لكن االرتفاع 
فــي ســندات الخزانــة األميركية مّثــل عقبة 
الخليجيــة،  الســيادية  اإلصــدارات  أمــام 

عاليــة التقييــم، الفًتــا إلــى أنه مــن الطبيعي 
التــداول فــوق منحنــى الجــودة خــالل هذه 
األوقات المتقلبة بفعل العديد من األســباب 
علــى غــرار الحــرب التجاريــة بيــن الواليات 
المتحدة، والصيــن، والمخاوف العالمية من 
حــدوث ركود قد يطــول بعض االقتصادات 
الكبــرى.  وبحســب تقريــر »بلومبيــرغ«، فقد 
حققت السندات الخليجية عوائد بنحو 3.5 
% خــالل شــهر أغســطس الفائــت، مــا يمثل 
مكســًبا كبيــًرا بالمقارنة مع شــهر شــهد ثباًتا 
فــي معظــم أيامــه بالنســبة لــأوراق المالية 
الــدول  فــي  وتحديــًدا  بالــدوالر،  المقّومــة 

النامية.
 وأشــار التقرير إلى أن االنضمام التدريجي 
لعــدد مــن أســواق المنطقــة الخليجيــة إلــى 
بــي مورغــان« ســاعد فــي  مؤشــرات »جــي 

حــدوث مثــل هــذه الجاذبيــة تجاه ســندات 
دول المنطقــة، وذلــك بالتزامــن مــع وجــود 
العالــم  حــول  المســتثمرين  مــن  المزيــد 
المهتميــن بهــذه الســندات، كمــا ســاعد هــذا 
األمر في تقليص المخاوف تجاه نفط برنت 
الــذي تراجــع بواقــع 7.3 %، والــذي ســاهم 
فــي تراجــع أســعار هذه الســلعة )النفط( إلى 
مســتويات أقل من سعر التعادل بميزانيات 

معظم بلدان مجلس التعاون.
 مــن جهتــه، أوضــح رئيــس إدارة األصــول 
»أرقــام  شــركة  فــي  الثابــت  الدخــل  ذات 
كابيتــال« عبدالقــادر حســين، أنــه فــي حــال 
أو  التراجــع،  فــي  النفــط  أســعار  اســتمرت 
بقيــت منخفضــة وفــق مســتوياتها الحالية، 
المنطقــة  فــي  االئتمــان  أساســيات  فــإن 

ستتعرض إلى التدهور.

المنامة - إنترنيشن

لندن - بلومبيرغ

استقرار معظم 
العمالت الرئيسة

مواجهــة  فــي  الدعــم  الــدوالر  تلّقــى 
العمالت المناظرة من بيانات اقتصادية 
أميركيــة متفائلــة، ممــا أوقــف عمليــات 
بينمــا  األخيــرة  اآلونــة  فــي  جــرت  بيــع 
عــززت البيانــات أيًضــا عمــالت آســيوية 
فــي الوقت الذي خفف فيه مســتثمرون 
االقتصــاد  تجــاه  التشــاؤمية  نظرتهــم 
أكبــر  أن  إلــى  العالمــي. وتشــير مســوح 
اقتصــاد بالعالــم في وضع أفضل مقارنة 

مع ما كان يخشاه المستثمرون.
ا مقابل  وأبقــت البيانــات الدوالر مســتقرًّ

معظم العمالت الرئيسية.
واستقر االسترليني عند 1.2328 دوالر، 
واليــوان  دوالر،   1.1040 عنــد  واليــورو 

الصيني تقريًبا. وصعد الين الياباني.

سنغافورة - رويترز

طوكيو - رويترز

اســتقرت أســعار النفط أمس، مــع اتجاه 
و”غــرب  “برنــت”  القياســيين  الخاميــن 
أســبوعية  مكاســب  لتحقيــق  تكســاس” 
فــي ظــل تراجع كبيــر لمخزونــات النفط 
التوتــرات  انحســرت  بينمــا  األميركيــة، 
التجاريــة بعــد اتفــاق واشــنطن وبكيــن 
علــى إجــراء محادثات رفيعة المســتوى 

الشهر المقبل.
 61.01 إلــى  6 ســنتات  “برنــت”  وارتفــع 
“غــرب  صعــد  بينمــا  للبرميــل،  دوالر 
56.35 دوالر  إلــى  5 ســنتات  تكســاس” 
وواشــنطن  بكيــن  واتفقــت  للبرميــل. 
الخميــس علــى إجراء محادثــات رفيعة 
المستوى في أوائل أكتوبر في واشنطن، 
مــا رحب به المســتثمرون الذين يأملون 

فــي انتهــاء الحــرب التجاريــة بيــن أكبــر 
اقتصاديــن فــي العالــم والتــي أدت إلــى 
زيــادات متبادلة للرســوم الجمركية، مما 

أضر بالنمو االقتصادي.
ويؤثــر النــزاع الممتــد مــن فتــرة طويلــة 
الرغــم  علــى  النفــط،  أســعار  علــى  ســلبا 
مــدى  علــى  ارتفعــت  األســعار  أن  مــن 
اإلنتــاج  تخفيضــات  مــن  بدعــم  العــام 
التــي تقودهــا منظمــة البلــدان المصدرة 
للبتــرول )أوبــك( وحلفاؤها بمــا في ذلك 

روسيا لتصريف المخزونات.
وقالت إدارة معلومات الطاقة األميركية 
إن مخزونات النفط والمنتجات النفطية 
انخفضــت  المتحــدة  الواليــات  فــي 

األسبوع الماضي.

النفط يستقرُّ منتظًرا انتهاء الحرب التجارية

7 سبتمبر 2019 السبت
8 محرم 1441

دبي - “غلوبال فاينانس”

توّقعــت مجلــة “غلوبــال فاينانــس” أن يحّطــم 
االقتصــاد الرقمــي في الشــرق األوســط األرقام 

القياسية مرة أخرى في 2019.
10 تطبيقــات جمعــت  أكثــر  المجلــة  ورصــدت 
تمويــال فــي 2019 بالمنطقة. ونقلــت في تقرير 

عــن “ماغنيت”، وهي شــبكة تضم رجال أعمال، 
ومقرها دبي أن النصف األول شهد 238 صفقة 
تمويليــة فــي هذا القطاع، بحوالــي 471 مليون 
مــن  االول  النصــف  عــن   %  66 بزيــادة  دوالر، 
2018 مــن حيــث القيمة و28 % من حيث عدد 
الصفقات.  وأشــارت “غلوبــال فاينانس” إلى أن 
ا في منطقة الشــرق  قطــاع “فينتــك” مزدهر جدًّ

األوســط، وأصبح يضم مئات الشركات الرقمية 
والوظائــف الجديــدة والمســتثمرين، موضحــة 
أنــه مــع توّســع بيئة نظــام األعمــال الرقمية في 
المنطقــة بدخــول مســتثمرين جدد إلــى القطاع 
الشــركات  تمويــل  فــرص  فــان  عــام  كل  فــي 

الرقمية الناشئة تصبح أكبر. 
وفي ما يلي أكبر 10 صفقات رئيسة جرت منذ 

بداية 2019: 
EMPG( � 1( العقاريــة - دبــي )قيمــة التمويــل: 

100 مليون دوالر(.
Yellow Door Energy( � 2( - اإلمــارات )قيمــة 

التمويل: 65 مليون دوالر(.
Swvl( � 3( للنقــل - مصــر )قيمــة التمويــل 42 

مليون دوالر(.

AWOK( � 4( للتجــارة الرقميــة - األردن )قيمــة 
التمويل: 30 مليون دوالر(.

األردن   - الرقميــة  للتجــارة   )Mawdoo3(  �  5
)قيمة التمويل: 23.5 مليون دوالر(.

Jamalon( � 6( للتجارة الرقمية - األردن )قيمة 
التمويل: 10 ماليين دوالر(.

 - الرقمــي  للتعليــم   )Noon Academy(  �  7

السعودية )قيمة التمويل: 8.6 ماليين دوالر(.
Sprii( � 8( للتجــارة الرقميــة - الســعودية )قيمة 

التمويل: 8.5 ماليين دوالر(.
الكويــت )قيمــة  JustClean( � 9( للخدمــات - 

التمويل: 8 ماليين دوالر(.
yallacompare( � 10( فينتك - اإلمارات )قيمة 

التمويل: 8 ماليين دوالر(.

صفقـات “رقميــة” فــي المنطقــة

تعتــزم مجموعــة البركــة المصرفية والمدرجة أســهمها في ســوقي ناســداك دبــي والبحرين، 
الدخــول في أســواق جديدة تزامنا مع النمــو المتواصل للمجموعة منذ بداية عام 2019، إذ 
تسعى إلى تنويع مصادر تمويلها مستقبال. وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة عدنان يوسف 
أن االســتثمارات الحاليــة للمجموعــة تتمثل فــي محافظها التمويلية واالســتثمارية، وبلغت 

قيمتها نحو 18 مليار دوالر في نهاية يونيو 2019.

بنــكا   16 المصرفيــة  المجموعــة  وتمتلــك 
تابعــا لهــا تتواجــد في قــارات آســيا وإفريقيا 
وأوروبا، وتقدم حزمة متكاملة من الخدمات 
المصرفية التمويلية واالستثمارية لقطاعات 

كبيرة من األفراد والشركات والحكومات.
ونوه يوسف بأن هذه المحافظ تتكون بدورها 
مــن تمويــالت بصيغ التمويل اإلســالمي مثل 
المرابحــات واإلجارة والمشــاركة، كما تتكون 
من اســتثمارات المجموعة في أســهم حقوق 
الملكيــة واالســتثمارات العقارية واالســتثمار 

في شركات زميلة.

توسعات خارجية 

وأكــد يوســف أن المجموعــة افتتحــت قبــل 
عاميــن فرًعــا للمجموعــة فــي المغــرب، الفتــا 
إلــى أن هنــاك طلبــا متزايــدا علــى الخدمــات 

المصرفية اإلسالمية.
وقــال إن المجموعــة تخطــط للدخــول فــي 
مــن  المقبلــة  الفتــرة  فــي  جديــدة  أســواق 
الصينيــة  الســوقين  فــي  التواجــد  خــالل 
شــرق  دول  فــي  والتوســع  واإلندونيســية، 
آســيا، بجانــب دراســة التوســع بقــارة إفريقيا 
مــن خــالل التواجــد بعــدة دول أبرزهــا كينيــا 

وتنزانيا وأوغندا.

المشــاريع  تلــك  عــن  اإلعــالن  المقــرر  ومــن 
التوســعية لمجموعة البركة المصرفية خالل 

الشهور المقبلة.
مــن جهــة أخــرى، ال تعتــزم مجموعــة البركــة 
المصرفية إدراج أسهمها في بورصات أخرى، 
حيث إن أســهمها مدرجة في الوقت الحاضر 

في بورصتي البحرين وناسداك دبي.
وذكــر يوســف أن مجموعتــه تتميــز بتنويــع 
تتكــون  التــي  وأصولهــا  تمويلهــا  مصــادر 
التمويليــة  محافظهــا  مــن  رئيســة  بصــورة 

واالستثمارية.
وبصــورة  تعتمــد  المجموعــة  أن  وأوضــح 
رئيسة، تلك المحافظ، إضافة إلى رأس مالها 
مليــار دوالر، وعلــى ودائــع   2.2 نحــو  البالــغ 
العمالء، بما في ذلك حقوق حاملي حسابات 
االستثمار. وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة 
أن قيمتهــا تناهــز 21 مليــار دوالر فــي نهايــة 
يونيو 2019، وهي تمول 85 % من األصول.

المجموعــة  أصــدرت   ،2017 مايــو  وفــي 
وبنجاح كبير أول صكوك إســالمية لها بقيمة 
اإلصــدار  القــى  حيــث  دوالر،  مليــون   400
إقبــاال كبيــرا للغايــة فــي األســواق الخليجيــة 
 5 تغطيتــه  وتمــت  واألوروبيــة،  واآلســيوية 
مــرات بقيمــة 1.6 مليــار دوالر مقابــل المبلــغ 

المطلــوب في البداية، والذي كان بقيمة 300 
مليون دوالر.

وهــذه الصكوك هي من الشــريحة األولى من 
رأس المــال ودائمــة ومتوافقــة مــع متطلبات 
المركــزي،  البحريــن  مصــرف  وتوجيهــات 
موضحا بأنه شــارك في تغطية اإلصدار نحو 
العربيــة  األســواق  علــى  موزعــا  مصرفــا   94
 % 15 األوروبيــة  واألســواق   % 70 بنســبة 

واألسواق اآلسيوية 15 %.
وأشــار الرئيــس التنفيــذي للبركــة المصرفية، 
مــن  كجــزء  تأتــي  الخطــوة  تلــك  أن  إلــى 
إســتراتيجية المجموعة الهادفة إلى توســيع 
القاعــدة الرأســمالية ومواصلة تنمية األعمال 
وتدعيــم  والجديــدة  الراهنــة  األســواق  فــي 
أعمــال الوحــدات المصرفيــة، وهــي العمليــة 
األولــى من نوعها بهــذا الحجم التي تصدرها 
إحدى مؤسسات القطاع الخاص انطالقا من 

البحرين.

خطة إستراتيجية للتحول الرقمي

التكنولوجــي  التطــور  عــن  ســؤاله  وعنــد 
الــذي تشــهده المجموعــة حاليــا، قــال عدنان 
يوســف إن البركــة المصرفيــة تمتلــك خطــة 
اســتراتيجية للتحــول الرقمي على مســتوى 
الوحــدات  مســتوى  وعلــى  الرئيــس  المركــز 
لهــا، إذ تتركــز مبــادرات  التابعــة  المصرفيــة 
الوحــدات علــى تقديــم الخدمــات المصرفية 
للعمــالء مــن األفراد والشــركات عبر القنوات 
اإلنترنــت  مثــل  الحديثــة  التكنولوجيــة 

والموبايل.
وأكــد أن التوســع التكنولوجــي يســاهم بقوة 
فــي تنامــي قاعــدة العمــالء وفــي تحســين 
األربــاح، وأعطــى مثــاال عن تدشــين مصرف 
تابــع لهــا في تركيا، وألول مصرف رقمي في 
ألمانيــا، ممــا يمثل نقلة نوعيــة في الخدمات 
المصرفيــة التــي يقدمهــا البنــك للعمــالء مــن 
كافــة الفئــات علــى مســتوى الســوق التركية 

ككل.
وعهــد يوســف مــن تلــك الخطــوة بتعميمهــا 
فــي عــدة دول أخرى “تتواجــد فيها وحداتنا 

المصرفية في الفترة المقبلة”.
إلــى  للمجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس  ولفــت 
خطــة أعمــال المجموعة خالل العــام الحالي 
تســير فــي عــدة محــاور رئيســة يأتــي فــي 
العمليــات  فــي  التوســع  مواصلــة  مقدمتهــا 
الوحــدات  عبــر  واالســتثمارية  التمويليــة 
المصرفيــة التابعــة لهــا، عالوة علــى مواصلة 
توســيع شــبكة فروع هذه الوحدات التي بلغ 

عددها 702 فرع بنهاية يونيو 2019.
تنفيــذ  علــى  أعمالنــا  “تركــز خطــة  وأضــاف 
إســتراتيجية التحــول الرقمي على مســتوى 
كمــا  المصرفيــة،  والوحــدات  المجموعــة 
تعتــزم إطــالق عدد من المبــادرات التي تبرز 
الــدور الريــادي للمجموعــة فــي تجســيد هذا 

التحول”.
تعــاون  خلــق  إلــى  المجموعــة  وتهــدف 
المشــتركة  األعمــال  فــي مجــال  بينهــا  أكبــر 
واالمتثال ومكافحة غسيل األموال وتمويل 
معيــار  وقانــون  الفاتــكا  وقانــون  اإلرهــاب 
اإلبــالغ المشــترك، وغيرهــا مــن التشــريعات 
الدوليــة لتعزيــز مكانتهــا، كذلــك تعمــل علــى 
مواصلة تطوير برامج التدريب الحديثة من 

خــالل أكاديميــة البركة، إلى جانــب مواصلة 
تنفيذ برنامج البركة لالستدامة والمسؤولية 
االجتماعيــة الــذي يركــز علــى دعــم أهــداف 

التنمية المستدامة لأمم المتحدة 2030.
وتعليقــًا عــن نتائــج أعمــال المجموعــة منــذ 
بدايــة العــام 2019، أكــد عدنــان يوســف أن 
جميــع تلــك الوحــدات حققت نمــوا ملحوظا 
فــي أرباحهــا، والــذي جــاء ضمــن التوقعــات 

التقديرية لهذه الفترة.

5 % ارتفاع مجموع الدخل التشغيلي

وأظهــرت النتائــج الفصليــة، ارتفــاع مجموع 
 ،% 5 للمجموعــة بنســبة  التشــغيلي  الدخــل 
مليــون   226 ليبلــغ  األول  بالفصــل  مقارنــة 
الدخــل  صافــي  مجمــوع  ارتفــع  كمــا  دوالر، 
بنســبة 32 % ليبلغ 54 مليون دوالر وصافي 
المجموعــة  فــي  للمســاهمين  العائــد  الدخــل 

بنسبة 35 % ليبلغ 32 مليون دوالر.
وتوقــع الرئيــس التنفيــذي للبركــة أن يشــهد 
النصــف الثانــي من العام 2019 تحســنا كبيرا 
فــي أداء المجموعــة والوحــدات المصرفيــة 
مــن  األول  بالنصــف  مقارنــة  لهــا  التابعــة 
العــام نتيجــة النمــو فــي العمليــات التمويلية 
واالســتثمارية، إضافــة إلــى محدودية نطاق 
تحــركات العمالت المحلية لعدد من وحداتنا 

الرئيسة أمام الدوالر األميركي.
أن  يوســف  عدنــان  رجــح  حديثــه،  وخــالل 
تشــهد نتائــج المجموعة تحســنا ملحوظا مع 
نهايــة هــذا العــام فــي ضــوء هــذه العوامــل، 
متوقعــا مواصلة هذا التحســن خالل األشــهر 

المتبقية من العام الجاري.

دبي - مباشر

أنظــــار “البــركـــة” تتجــــه ألســــواق جــديـــدة
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ــا فــي مؤشــر )تقريــر( تنافســية  حّلــت البحريــن فــي الترتيــب الرابــع خليجيــا و64 عالميًّ
وجهات السياحة والسفر، الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي.

الــذي يصــدر كل عاميــن  واســتند التقريــر 
مــرة، ويغطــي 140 دولــة، علــى 90 مؤشــًرا 
تفّرعــت مــن 4 مؤشــرات رئيســية، شــملت 
والظــروف  السياســة  التمكينيــة،  البيئــة 
باإلضافــة  والســفر،  للســياحة  التمكينيــة 
الطبيعيــة  والمــوارد  التحتيــة،  البنيــة  إلــى 

والثقافية.
 وتقدمــت البحريــن فــي المؤشــر الفرعــي 
إلــى  إضافــة  والســامة،  باألمــان  المتعلــق 
تنافســية األسعار، ومستوى البنية التحتية 
بتكنولوجيــا  المتعلقــة  تلــك  خصوًصــا 
المعلومــات واالتصــاالت، عــاوة علــى بيئة 

األعمال. 
ــا، جــاءت اإلمارات فــي الصدارة،   وخليجيًّ
ا، تلتها قطر  بحلولهــا في المركــز الـ33 عالميًّ
ــا، ثــم  التــي حّلــت فــي المركــز الـــ51 عالميًّ

ســلطنة ُعمــان التــي ســجلت المرتبــة الـــ58 
ــا،  ــا، ثــم البحريــن بالترتيــب 64 عالميًّ عالميًّ
ــا،  عالميًّ الـــ69  المرتبــة  فــي  فالســعودية 

ا. وأخيًرا الكويت 96 عالميًّ
كثالــث  األوســط  الشــرق  وبــرزت منطقــة   
فــي  التحّســن  حيــث  مــن  منطقــة  أفضــل 
متوســط النتائج في المؤشــر مقارنة بالعام 
الخليــج  دول  نتائــج  تقــّدم  حيــث   ،2017
علــى  التحّســن  بســبب  جــاء  المؤشــر  فــي 
مســتوى البيئة والبنيــة التحتية، بينما كان 
تحّسن نتائج دول شمال أفريقيا ناتًجا عن 
تقديمهــا أداء أفضــل فــي المؤشــر المتعلــق 

بالبيئة والجانب الثقافي.
مرتبتهــا  علــى  إســبانيا  حافظــت  ــا،  عالميًّ  
األولــى عالميــًا للعــام الثالــث علــى التوالي، 
تلتها فرنســا، وألمانيا، واليابان ثم الواليات 

الخامــس،  بالمركــز  حّلــت  التــي  المتحــدة 
ســاحبًة البساط من المملكة المتحدة لتقبع 
فــي المرتبــة السادســة، أمــا المركــز الســابع 
فــكان مــن نصيــب أســتراليا، تلتهــا إيطاليا، 

ثم كندا، وسويسرا.
 أمــا ذيــل الترتيــب، فقــد كان مــن نصيــب 
وبورونــدي،  وليبيريــا،  تشــاد،  ثــم  اليمــن، 
الديموقراطيــة،  الكونغــو  وجمهوريــة 

وموريتانيا، باإلضافة إلى أنغوال، وهاييتي، 
وبوركينا فاسو، وسيراليون.

 وأظهــر التقريــر حــدوث نمــو صحــي فــي 
ا مــع تزايد  صناعــة الســياحة والســفر عالميًّ
البطــيء  التحســين  مقابــل  التنافســية 
الســياحة  ممارســات  تبنــي  ومعــدالت 
أن  مبيًنــا  التحتيــة،  والبنيــة  المســتدامة 
تحســن التنافســية فــي هــذا القطــاع بــات 

ا خال الســنوات األربع  يمثــل توجًهــا عالميًّ
الماضيــة، ويظهــر ذلــك مــن خــال تحســن 
البنيــة التحتيــة للنقــل الجوي الســيما على 
الخطــوط  وعــدد  الطــرق  ســعة  مســتوى 

الجوية التي تقدم الخدمات لألفراد.

بانكوك... أكبر مقصد

العاصمــة  أن  مســح  كشــف  ذلــك،  إلــى 
باريــس  علــى  تفوقــت  بانكــوك  التايلنديــة 
ولنــدن لتصبــح المدينــة األكثــر زواًرا فــي 
العالــم فــي نبــأ مبشــر لتايلنــد بعــد مخاوف 

بشأن انخفاض عدد السياح األجانب.
واختيــرت بانكــوك كأكبــر مقصــد ســياحي 
التوالــي  علــى  الرابــع  للعــام  العالــم  فــي 
زائــر  مليــون   22.8 نحــو  اســتقبلت  حيــث 
وفًقــا للتصنيــف الســنوي الذي تعده شــركة 

»ماستركارد«.
واحتلــت باريــس ولنــدن المركزيــن الثانــي 
والثالــث حيــث اســتقبلت كل منهمــا نحــو 
19.1 مليــون زائر وجاءت دبي في المرتبة 

الرابعة بعدد زائرين بلغ 15.9 مليون.
وهمــا  وكوااللمبــور،  ســنغافورة  وجــاءت 
أيًضا في جنوب شــرق آســيا، في المركزين 
بحــث  إلــى  اســتناًدا  والســادس  الخامــس 
ســجات  وتحليــل  ثالــث  طــرف  أجــراه 
مدينــة   200 فــي  عامــة  وبيانــات  الملكيــة 

تعتبر من المزارات السياحية.
وإســطنبول  نيويــورك  مــدن  واحتلــت 
وطوكيــو وأنطاليــا فــي تركيا بقيــة المراكز 

العشرة األولى.
وزاد عــدد الزائريــن األجانــب فــي المائتــي 
مدينــة بنســبة 76 % فــي األعــوام العشــرة 
الماضية. وعلى الرغم من أن بانكوك تحتل 
المركــز األول فــي القائمة منذ وقت طويل، 
واجــه  التايلنــدي  الســياحة  قطــاع  فــإن 
تقلبــات حيث انخفض عــدد الزائرين 1.03 
% علــى أســاس ســنوي فــي مايــو قبــل أن 
ينتعش ويســجل زيادة 0.89 % في يونيو 
على أســاس ســنوي. وتشــكل الســياحة 12 

% من حجم االقتصاد التايلندي.

ا فــي تنــافسيــة السيــاحــة البحــريــن 64 عالميًّ
ــادي ــ ــصـ ــ ــتـ ــ ــدى االقـ ــ ــت ــ ــن ــ ــم ــ ــا.. بـــحـــســـب ال ــ ــيًّ ــ ــج ــ ــي ــ ــل ــ الـــــرابـــــعـــــة خ

التســوق  عمــاق  “أمــازون”  شــركة  تختبــر 
للدفــع  ــا جديــًدا  اإللكترونــي نظاًمــا بيومتريًّ
عــن  ببســاطة  بالدفــع  للمتســوقين  سيســمح 
الماســح  أمــام  بأيديهــم  التلويــح  طريــق 

الضوئي، وفًقا لتقرير “نيويورك بوست”. 
 وُيطلق على النظام رمز “Orville”، وُيقال إنه 
يجــرى اختبــاره علــى الموظفين فــي مكاتب 
“أمــازون” فــي نيويورك، تتضمــن االختبارات 
الســماح للموظفيــن بشــراء وجبــات خفيفــة 
مــن آالت البيــع المعدلــة مع تثبيت ماســحات 

ضوئية يدوية عليها. 
وإذا نجحــت متاجــر “أمــازون” فــي تجربتهــا 
الجديــدة للدفــع، فيمكــن للعمــاء تــرك جميع 
بطاقــات الدفع الخاصة بهم، وحتى هواتفهم 
في المنزل، ومع ذلك يظلون يشــترون جميع 

كل ما يريدونه عن طريق مسح أيديهم. 
وال يتطلــب نظــام الدفــع الحيــوي “األمــازون 
اليــدوي” أن يضــع العميــل يــده على الماســح 
الضوئــي. يمكنهــم ببســاطة توجيــه أيديهــم 
عليها وسيســتخدم الماســح الضوئي هندسة 
واقتطــاع  العميــل  هويــة  لتحديــد  العمــق 

المشــتريات مــن بطاقــات االئتمــان المســجلة 
لــدى الشــركة. ويقال إن نظــام الدفع الحيوي 
ببطاقــة  الدفــع  مــن  بكثيــر  أســرع  اليــدوي 
الحيــوي  الدفــع  لنظــام  ويمكــن  ائتمــان، 
“األمــازون اليدوي” معالجــة عملية الدفع في 
حوالــي 300 مللــي ثانيــة. تســتغرق بطاقــات 
الخصــم واالئتمــان مــا يصــل إلــى أربــع ثــوان 
للقيام بذلك.  وحققت الشركة إيرادات بلغت 
بـ 63.4 مليار دوالر في الربع الثاني من العام 
الحالــي وجــاءت أرباح الشــركة للربــع الثاني 
مــن العــام دون التقديــرات فــي ظل منافســة 

عبــر  تجزئــة  بائــع  أكبــر  يواجههــا  محتدمــة 
اإلنترنــت مــن وول - مــارت وشــركات تجارة 
فــي  المزيــد  واســتثماره  أخــرى  إلكترونيــة 

التسويق والتوصيل السريع.

“أمــازون” تطلــــق الــدفــــع باليـــــد

مشـــاريـــع غـــاز قيـــد التنفيـــذ بالكـــويـــت
ــة وإيــــــــــران ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ جــــــــــاءت فــــــي الـــــمـــــركـــــز الـــــثـــــالـــــث بــــعــــد الـ
أظهــر تقريــر أصدرتــه مجلــة ميــد أن الطلــب العالمــي القــوي علــى الغــاز الطبيعي ســيكون المحرك الرئيســي الرتفــاع حصة الفرد مــن اإلنفــاق الحكومي على 

المخططات األولية من قبل مشغلي المشاريع في الشرق األوسط بوجود ما يقرب من 62.5 مليار دوالر من مشاريع الغاز قيد التنفيذ.
يســتثمر مشــغلو  أن  التقريــر  وتوقــع 
المشــاريع في منطقة الشرق األوسط 
186 مليــار دوالر فــي مشــاريع الغــاز 
 2019 عامــي  بيــن  الفتــرة  خــال 
االســتثمارات  شــركة  وفــق  و2023، 

البترولية العربية )أبيكورب(.
 وفــي حيــن تتولــى الســعودية زمــام 
التنفيــذ  تحــت  بمشــاريع  القيــادة 
تتجــاوز 22 مليــار دوالر او مــا يعادل 
المشــروعات  نشــاط  مــن   %  36
ثالــث  هــي  الكويــت  فــإن  اإلقليميــة، 
أكبــر ســوق بعــد الســعودية وإيــران، 
حيــث إن لديهــا مــا تصــل قيمتــه إلى 
المشــاريع  مــن  دوالر  مليــارات   8.5
قيــد التنفيــذ تمثــل 14 % من نشــاط 

المشاريع اإلقليمية.
الثانيــة  الحزمــة  أعمــال  وتســيطر   
مــن مجمــع اســتيراد الغــاز الطبيعــي 
دوالر  مليــارات   5.8 بقيمــة  المســال 
علــى نصيــب األســد من المشــروعات 
مشــروع  إلــى  باإلضافــة  الكويتيــة، 
األحمــدي  مينــاء  مصفــاة  تحديــث 

بكلفة 1.4 مليار دوالر.
 وقــال التقريــر إنــه علــى الرغــم مــن 
نشــاط  فــي  المطــرد  االنخفــاض 
2015، حيــث أدى  المشــروعات منــذ 
انخفــاض عائدات النفط في المنطقة 
إلــى تراجــع اإلنفــاق الرأســمالي علــى 
المشــروعات األولية، إال أن هناك اآلن 
عامــات واضحــة على ارتفاع نشــاط 

المشروع مرة أخرى.
ارتفــاع  إلــى  ــا  جزئيًّ ذلــك  ويعــزى   
الطلــب المحلي على الغاز في الشــرق 
المنزليــة  لاســتخدامات  األوســط 

والبتروكيماوية وتوليد الطاقة.
الغــاز  يكــون  أن  التقريــر  ورجــح 
الوقــود  أنــواع  أســرع  الطبيعــي 
ا على مســتوى العالم،  األحفــوري نمــوًّ
مدفوًعــا بزيــادة اســتخدام الغــاز فــي 
مزيــج الطاقــة، حيــث تتوقــع الوكالة 
الدوليــة للطاقــة نمــو الطلــب العالمــي 
ا خال  على الغاز بمعدل 1.6 % سنويًّ
الســنوات الخمــس المقبلة، ليصل إلى 
4.3 تريليونات متر مكعب في 2023.
 وقــد أدى الطلب علــى الغاز الطبيعي 

العالمــي  الطلــب  زيــادة  إلــى  المســال 
علــى الغــاز، ليرتفــع بنســبة 10 % من 
ا في 2017 إلى  292 مليون طن سنويًّ

320 مليون طن في 2018.
 ومــن المتوقــع أن تســتحوذ الصيــن 
علــى 43 % مــن نمــو الطلــب العالمــي 
فــي  المســال  الطبيعــي  الغــاز  علــى 
الســنوات الخمــس المقبلــة، متجاوزة 

اليابان.
 وتضيــف الوكالــة أنهــا ســتكون أكبــر 
مســتورد للغــاز الطبيعــي فــي أوائــل 
2020. التــزال - مينــا - أيًضــا منطقــة 
نمــو رئيســية، حيــث زاد الطلــب على 
ا على مدار السنوات  الغاز 2 % ســنويًّ

الخمس.

الكويت - ميد

نيويورك - نيويورك بوست

وداًعا لـ “الكاش” 
والبطاقات 

المصرفية

د. عبد القادر ورسمه 

أمريــكا ومــع بدايــة عهــد ترامــب، انتهجــت مــا يعــرف 
بسياســة “الحمائية”. وعبر هذه السياســة، يتم التركيز 
المفرط على المصالح األميريكية االقتصادية وغيرها، 
حتى مع الحلفاء والجيران. وبدأت مع كندا والمكسيك 
ثــم تراجعت. وبســبب هذه التوجهــات، فرضت أمريكا 
الضرائب على معظم المنتجات الواردة لها حتى ترتفع 
أسعارها، وبالتالي ال يتناولها المستهلك األمريكي. من 
هــذا مثــا، النقــاش الحاد جدا هــذه األيام بيــن ترامب 
والرئيس الفرنســي عن المشروبات الروحية الفرنسية 
والرســوم األمريكية التي فرضت عليها وسط الدهشة 

الفرنسية ومن األمريكان أنفسهم.
ولم يســلم بلد من رســوم ترامب الحمائية التي تتأتي 
بغتة عبر وسائل التواصل االجتماعي، ولكن الوضع مع 
الصيــن أخذ اتجاهــا متصاعدا مــن الجانبين ومتجاوز 
الوضــع  وهــذا  الضرائــب،  مــن  الــدوالرات  مليــارات 
المتــأزم، شــكل “حربــا تجارية” شــعواء بيــن العماقين 
االقتصادييــن. وفــي كل يــوم تصــدر أمريــكا ضرائــب 
علــى المنتجــات الصينية، ونجد في اليوم التالي قرارا 
صينيا ال يخلو من االنتقام والتفشي مما يحرم البضائع 
األمريكيــة من أكبر ســوق مســتهلك فــي العالم. وهكذا 

يســتمر الموقــف متأزمــا ومنــذرا، حتــى وصــل للدرجة 
التــي أمــر فيهــا ترامــب الشــركات األمريكيــة بمغــادرة 
الصين، وفي هذا ضرر كبير لاقتصاد األمريكي نفسه 
وللشــركات األمريكية التــي أقامت مصانع عماقة في 

الصين؛ لاستفادة من انخفاض سعر العمالة وغيرها.
ومــن مخاطــر هــذه الحــرب الدائــرة أن ترامــب يتهــم 
الصيــن، جهــارا نهــارا، باتبــاع ممارســات تجاريــة غيــر 
عادلــة وغيــر ســليمة وســرقة حقــوق الملكيــة الفكريــة 
لبعــض المنتجــات التقنية األمريكيــة المتطورة. وهذه 
اتهامات خطيرة لبلد كبير وآثارها عميقة لشعب يفوق 
المليــارات من البشــر يعمل ليل نهــار دون توقف. وفي 
المقابل تضرب الصين على “وتر” أن أمريكا المنغمســة 
ثورتهــا  لكبــح  هــذا  تعمــل  الجشــعة،  الرأســمالية  فــي 

التجارية ونموها االقتصادي المتصاعد دون توقف. 
وبتدخــل عــدة دول وجهــات أممية، تظــل المفاوضات 
بين الجانبين جارية، لكنها ال تزال متقلبة ومتصارعة. 
وتزداد شــقة الخاف بينهما بشــأن قضايا فنية عديدة 
بينها كيفية التراجع عن التعريفات الجديدة والتوصل 
إلى اتفاق بشأنها، ومما يفاقم األمور انعدام الثقة بين 

الجانبين بسبب المرارات التي تعرضوا لها. 

النزاع الصيني األمريكي، والذي وصل لمرحلة الحرب 
التجاريــة بيــن البلدين الكبيرين، له انعكاســات ســلبية 
حادة على التجارة العالمية وبصورة مباشــرة. واتضح 
مــن البيانــات واإلحصــاءات مــدى األثــر الســلبي لهــذا 
باألعمــال  واألضــرار  العالمــي  االقتصــاد  علــى  النــزاع 
المخاطــر  ومــن  العالــم.  أنحــاء  جميــع  فــي  التجاريــة 
العماقيــن  بيــن  المتــأزم  الوضــع  هــذا  أن  الواضحــة، 
التجارييــن ســيقود إلــى ظهــور كســاد تجــاري عالمــي؛ 
نظــرا ألن التجــارة العالميــة مربوطــة ببعضهــا البعــض. 
وإذا تعطلــت أو تدهــورت التجــارة بيــن أكبــر العمالقــة 
التجارييــن، فــان بقية العالم ســيتضرر وينكمش وهذا 
ويتضــرر  المبيــن  والخســران  بالكســاد  ســيأتي  قطعــا 

الصغار ومن يدور معهم.
نظــرا ألن التجــارة العالميــة مرتبطــة تمامــا مــع بعضها 
البعــض تــم إنشــاء “منظمــة التجــارة العالميــة” لرعايــة 
ورعايتهــا  العالميــة  بالتجــارة  المتعلقــة  األمــور  كل 
وتنميتهــا وزيادتها، بين كل أطراف ودول العالم. ولقد 
قامــت هذه المنظمــة العالمية بإصدار أحــدث القوانين 
واألنظمــة الخاصــة بتقنيــن وتنظــم المســائل المرتبطة 
التجاريــة  األمــور  تســتمر  حتــى  العالميــة  بالتجــارة 

لمصلحــة الجميــع وبرغبــة ودعــم الجميــع. ومــن أهــم 
العمــل علــى فتــح  العالميــة  قوانيــن منظمــة التجــارة 
كل الحــدود للتجــارة وعــدم التمييــز ألي جهــة أو فئــة، 
والعمــل علــى وقــف المنافســة التجاريــة غير الشــريفة 
التــي يجــب أن يعمــل الجميــع لتثبيت أركانهــا. وظلت 
فــي كل االتجاهــات  تعمــل  الدوليــة  التجــارة  منظمــة 
أركان  كل  فــي  الشــريفة  التجــارة  مبــادئ  لتأصيــل 
العالم، إضافة لمنع الممارســات التجارية غير الســليمة 

كالحروب التجارية وكل ما يقود إليها. 
ولكــن، نجــد أمريــكا والصين يمارســان مــا يرغبان فيه 
انتظــار  أو  العالميــة  التجــارة  لمنظمــة  الرجــوع  دون 
توجيهاتهــا، ودون الرجــوع للقوانيــن واألنظمــة التــي 
أصدرتهــا منظمــة التجــارة، بــل إنهمــا يتحاربــان دون 
التفكيــر فــي آثــر مــا يقومان به علــى التجــارة العالمية 
وعلى الدول، ولذا نجد عدم قبول لما يحدث، بل هناك 
صدمــة عالميــة من هــذه التصرفات. وبســبب الصدمة 
لخلــل  يقــود  ممــا  العالمــي  الوضــع  تضعضــع  وغيرهــا 
وكســاد في العالم وهذا الطوفان، ســيؤثر على كل فرد 
فــي العالــم تحت أي ســقف كان. والســؤال، أيــن العالم 

وأين منظمة التجارة الدولية وأين عقاء العالم.

AWARSAMA
@WARSAMALC.COM

المستشار والخبير القانوني

الحرب التجارية ودورها في الكساد االقتصادي

8.5
مليارات دوالر

المحرر االقتصادي ورويترز

قريًبا سيختفي هذا الجهاز من المحال التجارية
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غزة .. شهيدان و24 
مصاًبا في مسيرة العودة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 
مواطنين فلسطينيين اثنين، وإصابة 23 

شخصا خالل الجمعة الـ 73 لمسيرات 
العودة وكسر الحصار على حدود غزة. 

وأفادت الوزارة بأن أحد الشهيدين شاب 
يبلغ من العمر 17 سنة.

ووصل اآلالف من الفلسطينيين، عصر 
أمس الجمعة، إلى مخيمات العودة 
للمشاركة في جمعة “حماية الجبهة 

الداخلية”، استجابة لدعوة من الهيئة 
العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

ونشر الجيش اإلسرائيلي العشرات 
من جنوده بمحاذاة مخيمات العودة 

الخمس، وسط تحليق مكثف لطائرات 
االستطالع في األجواء.

بومبيو يرفض تقليص طهــران اإلضافي اللتزاماتها النووية

البنتاغون: تشديد العقوبات إلرغام إيران على التفاوض

يزور وفد من وكالة الطاقة الذرية، اليوم السبت، العاصمة اإليرانية طهران، في وقت أعلن وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو، رفضه قرار إيران خفض التزاماتها 
الواردة في االتفاق النووي، في حين أعلن مسؤول أميركي رفيع في )البنتاغون(، أن واشنطن متمسكة بنهج تشديد العقوبات على إيران لدفعها إلى التفاوض.

وأكــد بومبيــو، أمــس الجمعــة، أن تقليص 
إيــران اإلضافــي اللتزاماتهــا النوويــة أمــر 

غير مقبول ومرفوض.
خــالل  محليــة  إلذاعــة  بومبيــو  وصــرح 
زيــارة لواليــة كنســاس “أعلنــوا للتــو أنهــم 
ســيواصلون القيــام بمزيــد مــن األبحــاث 
والتطويــر ألنظمتهم العســكرية النووية.. 
أبــدى  ذلــك،  رغــم  مرفــوض”.  أمــر  هــذا 
بومبيــو “ثقتــه” بإمــكان التوصــل إلى حل 

دبلوماسي.
وبــدأت إيران فــي مايو تتنصــل تدريجيا 
مــن التزاماتها الواردة في االتفاق النووي 
الــذي وقــع العــام 2015 مع القــوى الكبرى 
نــووي،  بهــدف منعهــا مــن حيــازة ســالح 
وذلــك ردا علــى االنســحاب األميركــي من 

االتفاق وإعادة فرض عقوبات عليها.
وأعلنت طهــران، األربعاء، مرحلة جديدة 
في هذه السياسة تقضي بالتخلي عن أي 
قيــود تحد من قدرتها على إجراء أبحاث 
أن  علــى  النــووي،  المجــال  فــي  وتطويــر 

تعلن، السبت، تفاصيل هذه المرحلة.
مــن جانبــه، قــال متحــدث باســم الوكالــة 
الدوليــة للطاقــة إن القائــم بأعمــال مديــر 
االتفــاق  تنفيــذ  تراقــب  التــي  الوكالــة، 
النــووي بين إيران وقوى كبرى، ســيجتمع 
مــع مســؤولين إيرانيين رفيعي المســتوى 

في طهران غد األحد.
ونقلــت وكالة رويترز عــن المتحدث قوله 
إن “الزيــارة جــزء مــن التواصــل المســتمر 

بين الوكالة وإيران”.
مــن جانبهــا، أكــدت المفوضيــة األوروبيــة 
دور الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة فــي 
مراقبة األنشطة النووية اإليرانية، معربة 
عــن “قلقهــا العميــق” مــن تقليــص إيــران 

اللتزاماتها الواردة في االتفاق النووي.
وصرحت المتحدثة باسم المفوضية مايا 
مؤتمــر صحافــي،  فــي  كوتشيانتشــيتش 
“إن التزامنــا باالتفــاق النــووي يعتمد على 
امتثــال إيــران التــام”، مضيفــة أن االتحاد 
األوروبــي بنــى تقييماتــه “علــى التقاريــر 
للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  أعدتهــا  التــي 

األســبوع  هــذا  إيــران  وكشــفت  الذريــة”. 
خطــوة جديــدة لتقليــص التزاماتهــا فــي 
الواليــات  تكثيــف  علــى  ردا  االتفــاق، 
المتحــدة الضغــط عليهــا عبــر العقوبــات، 
بعد انســحاب واشــنطن من االتفــاق العام 

الماضي.

حماية المالحة في الخليج

أعلــن مســؤول أميركــي رفيــع فــي وزارة 
أمــس  )البنتاغــون(  األميركيــة  الدفــاع 
بنهــج  متمســكة  واشــنطن  أن  الجمعــة، 
تشــديد العقوبــات على إيــران لدفعها إلى 
التفــاوض. كمــا أشــار إلــى عقــد محادثات 
أميركيــة فرنســية فــي باريــس مــن أجــل 
تنسيق جهود حماية المالحة في الخليج.
وقــال إن “وزيــر دفــاع الواليــات المتحدة 
مارك إسبر سيبحث مع نظيرته الفرنسية، 
اليوم الســبت، كيفية التنســيق بين جهود 
لضمــان  وواشــنطن  الفرنســية  البحريــة 

حرية المالحة في مضيق هرمز.

وأضــاف فــي مؤتمر صحافــي عبر الهاتف 
قبــل اجتمــاع إســبر مــع الوزيــرة فلورنس 
بارلــي فــي باريــس “نــدرك اهتمــام فرنســا 
بالمشــاركة فــي حريــة المالحــة وضمانهــا 
فــي الخليــج، وســنتطلع إلى إيجــاد طرق 
االهتمــام  هــذا  واســتخدام  لتســخير 

للتنسيق بشكل أفضل مع مبادرتنا”.

الدنمارك تدخل على الخط

الــوزراء  رئيســة  قالــت  جهتهــا،  مــن 
أمــس  فريدريكســن  متــه  الدنماركيــة 
الجمعــة، إن بلدهــا ســيجري محادثات مع 
عــدد مــن الحلفــاء األوروبيين حول نشــر 

بعثة بحرية دولية في مضيق هرمز.
المشــاركة  إمكانيــة  “نــدرس  وأضافــت 
البحريــة الدنماركيــة في المســعى الدولي 
“نجــري  وتابعــت  أوروبــا”.  تقــوده  الــذي 
األوروبيــة  البلــدان  مــن  عــدد  مــع  حــوارا 
بشــأن كيفيــة تنظيم هذا المســعى”. يذكر 
االنضمــام  اســتبعدت  كانــت  فرنســا  أن 

المتحــدة  الواليــات  تقــوده  تحالــف  إلــى 
لحماية ناقالت النفط وســفن الشــحن من 
تهديــدات تمثلهــا إيران فــي مضيق هرمز 

لكنها دعت لتشكيل تحالف أوروبي.

“أدريان داريا” أفرغت في سوريا

أفادت وســائل إعالم بأن الناقلة اإليرانية 
“أدريــان داريــا 1” المفــرج عنهــا فــي جبــل 
طارق الشهر الماضي أفرغت حمولتها من 

النفط الخام في ميناء سوري.
الــذي  آي”  إيســت  “ميــدل  موقــع  ونقــل 
يتخــذ مــن لنــدن مقــرا لهــا، أمــس الجمعة 
عــن مصادر خاصة بــه قولها إن %55 من 
شــحنة الناقلــة التــي تقــدر بـــ2.1 مليــون 

برميل من النفط الخام تم إفراغه.
اإليرانيــة  اإلعــالم  وســائل  وأعــادت 
“فــارس”  وكالتــي  مثــل  الرســمية  شــبه 
و”تســنيم” نشــر هــذا الخبر. ولم يكشــف 
التقريــر اســم المينــاء الــذي جــرت فيــه 

عملية تفريغ الناقلة.

عواصم ـ وكاالت

غزة ـ معا

إيران بدأت تقليص التزاماتها في االتفاق النووي.

هراري ـ وكاالتلندن ـ أف باسالم أباد ـ وكاالت

ذكــر رئيــس وزراء باكســتان عمــران خــان، أن إجــراءات الهنــد األخيــرة فــي إقليــم كشــمير 
المتنازع عليه تشكل خطرا على أمن بالده، متوعدا نيودلهي بـ”أقوى رد ممكن” عليها.

ووصف خان في رسالة نشرتها أمس الجمعة 
يــوم  بمناســبة  الرســمية  باكســتان”  “إذاعــة 
الدفاع والشــهداء الوطني، السلطات الهندية 
بأنها فاشــية، متهما إياها بـ”ممارســة اإلرهاب 
اإلقليــم  فــي  والعــزل”  األبريــاء  النــاس  ضــد 
المتنــازع عليــه بيــن إســالم آبــاد ونيودلهــي 
والمدار من قبل الهند. وشــدد رئيس الوزراء 
الباكســتاني علــى أن قــرار الهند إلغــاء الحكم 
الذاتي الذي كان كشمير ذو األغلبية المسلمة 
يتمتــع بــه منذ عــام 1947 يشــكل خطرا على 
أمن باكســتان ووحدتهــا، قائال إن اإلجراءات 
الهنديــة تحــرم ســكان اإلقليم مــن حق تقرير 
األمــم  لقــرارات  مخالفــة  فــي  مصيرهــم، 

المتحدة.
كمــا تطــرق خان إلى خطط نيودلهي إســقاط 
الجنســية عن مليوني شخص، كثيرون منهم 
مســلمون، فــي واليــة آســام، ضمــن إطــار مــا 

يسمى حملة “تثبيت الجنسية”.
كما حث العالم على النظر بجدية إلى مســألة 
تأميــن الترســانة النوويــة الهنديــة “الخاضعة 
لسيطرة الحكومة العنصرية والمؤيدة لفكرة 
تفــوق الهنــدوس”. وأعــرب خــان عــن قناعته 
بقــدرة القــوات الباكســتانية على الرد بشــكل 
مناســب علــى أي خطــوة عدوانيــة، قائــال إن 
إسالم آباد لن تترك سكان كشمير، وستواصل 

دعمهم معنويا وسياسيا ودبلوماسيا.

تبنــى مجلــس اللــوردات البريطاني بشــكل نهائــي، أمس الجمعة، مشــروع قانون يهدف إلى 
منــع خــروج المملكة المتحدة من االتحاد األوروبــي بدون اتفاق، في صفعة جديدة لرئيس 

الوزراء بوريس جونسون المعارض للقانون.

يفــرض  الــذي  القانــون  هــذا  ويدخــل 
علــى جونســون أن يطلــب مــن االتحــاد 
األوروبــي تأجيــل بريكســت المقــرر فــي 
31 أكتوبــر لثالثــة أشــهر، حيــز التنفيــذ، 
االثنيــن، حال المصادقة عليه من الملكة 

إليزابيث الثانية.
وفي وقت سابق، رفضت المحكمة العليا 
فــي لندن، طعنًا في قــرار رئيس الوزراء 
البرلمــان  أعمــال  تعليــق  البريطانــي، 
وقــال  المقبــل.  األســبوع  مــن  اعتبــارًا 
أعلــى قــاٍض فــي إنجلتــرا وويلــز، إيــان 
بورنيــت، للمحكمــة “تــم رفــض” الطعــن. 
يشــار إلــى أن جونســون كان كافــح يوم 
الخميــس للحفاظ علــى خططه للخروج 
من االتحاد األوروبي، واتهم المشــرعين 
بإحبــاط الديمقراطية عــن طريق عرقلة 

دعوته إلجراء انتخابات جديدة.
المتحــدة  المملكــة  وزراء  رئيــس  وظــل 
مصممــًا علــى ضمــان إجــراء انتخابــات، 
محاولتــه  المشــرعون  رفــض  أن  بعــد 
إجراء اســتفتاء مفاجــئ، وانتقلوا لمنعه 
مــن إخراج المملكة المتحدة من االتحاد 
اتفــاق  دون  المقبــل  الشــهر  األوروبــي 

طالق.

توفي صباح أمس الجمعة، روبرت موغابي، رئيس زيمبابوي السابق الذي حكم البالد بقبضة 
من حديد بين 1980 و2017 عن عمر 95 عاما، على ما أعلن الرئيس إيمرسون منانغاغوا.

وكتب منانغاغوا ناعيا موغابي في تغريدة 
المؤســس  األب  وفــاة  الحــزن  ببالــغ  “أعلــن 
لزيمبابــوي ورئيســها الســابق القائــد روبرت 
موغابــي”. وتابــع “كان القائــد موغابي بطل 
كــرس  أفريقيــا،  لعمــوم  مناصــرا  التحريــر، 
حياتــه لتحريــر )...( شــعبه. لــن ننســى أبــدا 
إســهامه فــي تاريــخ أمتنــا وقارتنــا. لترقــد 
موغابــي  روبــرت  وتولــى  بســالم”.  روحــه 
قيادة روديســيا السابقة عند استقاللها عام 

.1980
وأجبــر موغابــي على االســتقالة في نوفمبر 
2017 بعــد 37 عاما في الحكم بعدما تخلى 
عنــه الجيش والحــزب الحاكم، تــاركا البالد 
تتخبــط فــي أزمــة اقتصادية حــادة ال تزال 
بعــد  الدنيــا  عــن  تتفاقــم. ورحــل موغابــي 
صــراع طويــل مــع المــرض، وعقــود طويلــة 
مــن الصــراع علــى الســلطة وفــي الســلطة، 

بــرز خاللهــا بتعليقاتــه ومواقفــه الصادمــة، 
وبسياساته المثيرة للجدل.

كرهتــه أوســاط فــي الغــرب بشــدة، وانتقــد 
ضــد  انتهجهــا  التــي  السياســات  خصومــه 

األقلية البيضاء.
والتصريحــات  المواقــف  أكثــر  بيــن  ومــن 
غرابــة التــي صــدرت عــن الراحــل موغابــي 
إعالنــه عــام 2015 أنــه يود طلــب يد رئيس 

الواليات المتحدة باراك أوباما!

وفاة روبرت موغابي عن 95 عامااللوردات البريطاني يتبنى قانون تأجيل بريكستباكستان تتوعد الهند بـ“أقوى رد”
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الرياض ـ وكاالت

واشنطن ـ اف ب

أعلــن تحالــف دعم الشــرعية فــي اليمن، 
باليســتيا  صاروخــا  أن  الجمعــة،  أمــس 
أطلقته مليشيا الحوثي الموالية إليران، 
من محافظة عمران ســقط في محافظة 

صعدة شمالي البالد.
وأوضحــت القيــادة المشــتركة للتحالــف 
العربــي، أن الحوثييــن أطلقــوا الصاروخ 
ححــرف  مديريــة  مــن  الباليســتي 
ســفيان فــي محافظــة عمــران. ودأبــت 
إطــالق  علــى  الحوثيــة  الميليشــيات 

صواريخ والطائرات المســيرة المفخخة 
باتجاه المناطق المدنية اآلهلة بالســكان 
جنوبــي المملكــة، لكــن التحالــف العربــي 

نجح في اعتراض غالبيتها.
الحوثيــة  المقذوفــات  بعــض  وســقطت 
علــى منشــآت مدنيــة وتســبب األمر في 
إصابــات بيــن المدنييــن، كمــا حــدث في 
يونيــو  فــي  الدولــي،  أبهــا  مطــار  صالــة 
الماضــي، األمر الــذي أثار إدانــات عربية 

ودولية واسعة.

أعلــن جايســون غرينبــالت، المستشــار 
دونالــد  االميركــي  للرئيــس  الخــاص 
خطــة  بإعــداد  المكلــف  ترامــب 
إســرائيل  بيــن  النــزاع  لتســوية  ســالم 
وقــال  اســتقالته.  والفلســطينيين، 
غرينبــالت في بيان إن عمله في البيت 

األبيض كان “امتيازا”.
ونهاية أغسطس، أعلن أن خطة السالم 
لتســوية النزاع في الشــرق األوســط لن 
تعرض قبل االنتخابات التشــريعية في 

إسرائيل المقررة في 17 سبتمبر.
وكان المحامــي الســابق لمنظمة ترامب 
لوضــع خطــة  المبذولــة  الجهــود  يقــود 
الســالم التــي تأخــرت كثيــرا. كمــا قــام 
بــدور واضــح فــي تقوية العالقــات بين 
ودعــا  وإســرائيل.  المتحــدة  الواليــات 
غرينبالت إلى اتخاذ القرارات المتعلقة 
بنقــل الســفارة األميركيــة إلــى القــدس 
واالعتراف بالســيادة اإلســرائيلية على 

مرتفعات الجوالن.

التحالف: إسقاط صاروخ حوثي في صعدة

استقالة موفد الرئيس األميركي للشرق األوسط

عواصم ـ وكاالت عواصم ـ وكاالت

تظاهر المئات، أمس الجمعة، في محافظة إدلب شمالي سوريا تنديدا بالنظام السوري وحليفة الروسي، اللذين شنا ألشهر عدة 
عمليات قصف على شمال غربي سوريا قبل إعالن هدنة.

وأفاد مراسل “فرانس برس” بخروج نحو 
ألف شخص في ساحة رئيسية قرب معبر 
بــاب الهــوى الحــدودي مــع تركيــا، ورفعوا 
إلــى  تدعــو  والفتــات  المعارضــة  أعــالم 

سقوط النظام وموسكو.
وكتــب على إحدى الالفتات “الثورة فكرة 
والفكرة ال تموت”، في إشــارة إلى الحركة 
اندلعــت  التــي  الشــعبية  االحتجاجيــة 
عــام 2011. كمــا تظاهــر المئات فــي مركز 
محافظــة إدلــب وحملت امرأة الفتة كتب 

عليها “أوقفوا إرهاب روسيا”.
أســبوع  بعــد  االحتجاجــات  هــذه  وتأتــي 
مــن تظاهــرة مماثلة عند معبــر باب الهوى 
الحــدودي، حــاول المشــاركون فيهــا عبور 
القــوات  اضطــر  مــا  تركيــا  إلــى  الحــدود 
التركية إلى إطالق الغاز المسيل للدموع.

وأعلــن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، 
أمــس الجمعــة، عــن خطــط لبــدء دوريات 
بريــة مشــتركة مــع القــوات األميركية في 
“المنطقة اآلمنة” في سوريا األحد المقبل.

ويعمــل البلــدان علــى تأســيس مــا تقــول 

تركيــا إنها “منطقة آمنة” على الحدود في 
شمال شرقي سوريا، وهي منطقة يسيطر 
الشــعب  حمايــة  وحــدات  معظمهــا  علــى 
الكرديــة. ونفــذ البلــدان دوريات مشــتركة 

عدة بطائرات هليكوبتر فوق المنطقة.

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، أمس الجمعة، إن إسرائيل ستتحمل نتائج أي هجوم على بالده، وذلك بعد أيام من مواجهة 
على الحدود بين إسرائيل ومليشيا حزب هللا المدعومة من إيران.

ونقلــت رويتــرز عــن مكتــب الرئيــس اللبناني 
قوله خالل اجتماع مع منسق األمم المتحدة 
الخــاص فــي لبنــان “أي اعتــداء علــى ســيادة 
بدفــاع  ســيقابل  أراضيــه  وســالمة  لبنــان 
مشــروع عــن النفــس تتحمل إســرائيل كل ما 

يترتب عنه من نتائج”.
وأكــد عــون أن االعتــداء االســرائيلي شــكل 
صــدور  بعــد  االشــتباك  قواعــد  عــن  خروجــا 
اســتهدفت  الماضــي،  واألحــد   .1701 القــرار 
عســكرية  عربــة  هللا  حــزب  ميليشــيات 
ردت  حيــن  فــي  الحــدود،  علــى  إســرائيلية 
إســرائيل بقصــف مواقع داخــل لبنان بقذائف 

مدفعية وطائرات مروحية.
في غضون ذلك، كشــفت القناة “12” العبرية، 
النقــاب عن أن تقديرات الجيش اإلســرائيلي 
إلــى أن “حــزب هللا” سيشــن هجومــا  تشــير 

آخــر ضــد أهــداف إســرائيلية، وأكــدت القنــاة 
أن الحــزب يريــد فــرض معادلــة جديــدة فــي 
المنطقــة. من جانبــه ذكر موقع “مفزاك اليف” 
اإلسرائيلي، أن القيادة العسكرية اإلسرائيلية 
ترجح أن الهجوم األخير من قبل “حزب هللا” 

الــذي اســتهدف مدرعــة إســرائيلية فــي ثكنة 
أفيفيــم لــن يكــون األخيــر للحــزب، موضحــا 
أن الجيش اإلســرائيلي يواصل حالة التأهب 
علــى الحــدود اللبنانية، تحســبا ألي ســيناريو 

محتمل في ظل التوتر األمني مع الحزب.

تظاهر المئات في إدلب تنديدا بالنظام السوري. دورية إسرائيلية في ثكنة أفيفيم التي استهدفها حزب الله

تركيا تحدد موعد بدء الدوريات المشتركة في “المنطقة اآلمنة” تقديرات لجيش االحتالل تشير إلى أن “حزب اهلل” سيشن هجوما آخر

مظاهرات في إدلب مناهضة لألسد وحليفه الروسي عون: إسرائيل ستتحمل نتائج أي هجوم على لبنان
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استجمعت بعض القوى لكي أكتب عن الليبرالية اليوم، حيث إن الفكرة السلبية 
السائدة لدى المجتمع عن الليبرالية والليبرالي تجبر الشخص على عدم الخوض 
في نقاشات والكتابة عن هذه اآليديولوجيا، فأقل ما سيسفر عنه هذا النقاش أو 

الحديث أن يوصم من تحدث عن الليبرالية بحياد بالزندقة أو اإللحاد.
في البداية لنرجع إلى أصل الكلمة، فليبرالية كمصطلح اشتق من الكلمة الالتينية 
Liber التــي تعنــي الحــر حيث ترتكز المدرســة الليبرالية على التحــرر من القيود 
التي تعيق الفرد وتحرمه من حريته في ممارسة حقوقه سواء كانت اجتماعية 
أو دينية أو اقتصادية، ويتم ذلك عن طريق العديد من الوسائل من أهمها الحد 
مــن القيــود المفروضــة من الدولة لكي يســتطيع الفرد ممارســة نشــاطاته بحرية 
مثــل حريــة التعبير، واالقتصاد، والملكية ســواء االقتصاديــة أو الفكرية، وحرية 

الدين والمعتقد.
ال أعتقد أن أي شخص سوي وعاقل يعارض أيا من المبادئ األساسية للليبرالية، 
لكن كما يقال يكمن الشيطان في التفاصيل ذلك عندما تحرف وتؤول المفاهيم 
األساسية لهذه اآليديولوجيا كما يشتهي ويريد من لهم أغراض ومنافع تتعارض 
معها، لذلك قام مناهضوا الليبرالية بتصويرها على أنها مدعاة للفســق والفجور، 
فالليبراليــة بحــد زعمهــم تدعــو إلــى االنســالخ والتحلل مــن الديــن، وبذلك ليس 
هناك من ضابط أو رادع أخالقي للفرد، وبذلك استطاع مناهضوا الليبرالية نشر 

صورة مغلوطة عنها. 
الليبرالية مفهومها واسع وشامل يمكن تشكيله وتفسيره من عدة أوجه لكن إذا 
ما عدنا إلى التاريخ نرى أنها كانت الحل للعديد من األزمات والمعضالت على مر 
العصور، فعندما استبد اإلقطاعيون وجار بائعو صكوك الغفران وطغى القياصرة 
كانــت دائمــًا لليبراليــة الكلمة العليــا بالتخلص والتحرر مــن المعتقدات والفروض 

المغلوطة والمفروضة قسرًا.

لست من متبني أو مروجي اآليديولوجيا الليبرالية على الرغم من أن  «
العديد من قناعاتي تالقت مع مبادئها ومرتكزاتها، لكن يسوء لي الترويج 

السلبي والتكسب من خالل المغالطات وتشويه فكر قامت عليه 
حضارات وشعوب من قبل ممن يريد أن يبقى الناس تحت ظالل خيمة 
ناسجي الدين واألعراف والقيم حسب مقاييسهم واحتياجاتهم الدنيوية.

كل ما فعلته هذه العملية – السخيفة بمقياس المقاومة اإلسالمية التي حررت 
الجنوب اللبناني في عام 2000 وحققت نصًرا إلهًيا في عام 2006 دفع لبنان 
لقــاءه ثمنــا باهًظــا جــًدا – هــي أنهــا حفظت قليــاًل من ماء وجــه نصرهللا الذي 
ظــن أنــه قــادر علــى اســتغباء كل الناس فــي كل األوقات، فبان أمــام جمهوره 
أنه صدق وعده، حتى أنه قال إن ما حصل جزء من الرد، ال الرد كله... “وربع 

ما قالته مايا”.
أمــا إســرائيل، مــن جهتهــا، فأعلنــت انتهــاء الحــرب بينهــا وبيــن نصــرهللا بعــد 
20 دقيقــة تقريًبــا. نعــم، انتهــت أقصــر حــرب بيــن العــرب واليهود، بــل انتهت 
المســرحية وأســدل الســتار، ويســتطيع بنياميــن نتنياهــو اآلن أن ينــام قريــر 
العيــن، فشــريكه نصــرهللا انتخبــه رئيًســا للــوزراء فــي االنتخابات اآلتيــة، أما 
التدابيــر الحربيــة في شــمال إســرائيل، فما هي إال لزوم مــا ال يلزم، ال أكثر وال 

أقل.
ذكرنــي هــذا األمر بقول دبلوماســي أميركي بعد موقعــة عام 2006: “ال أعرف 
لمــاذا يصــر اللبنانيون علــى التدخل في الحرب بين نصرهللا وإســرائيل، فغًدا 
يتفاهمان، ويكون اللبنانيون هم من دفعوا الثمن”. أال يفسر هدوء ثالثة عشر 

عاًما ذلك؟
فــي الغــد ربمــا “يباغــت” نصــرهللا نتنياهــو بعمليــة جديــدة في مكان مــا وراء 
الخــط األزرق، تحــت عيــون قــوات األمــم المتحــدة لحفظ الســالم في جنوب 
لبنــان، لكــن شــيًئا لــن يهز التفاهمــات المعقودة بيــن ضفتي الخــط األزرق، فال 
حرب إبادة ســتبدأ من لبنان كما يهّول ماللي إيران، وال حرب شــاملة ستكوي 
الشــرق األوســط كمــا يهّول حاخامات إســرائيل، والمجتمــع الدولي مصر على 
عــدم زج المنطقــة في أتون جديد من النار، ولكل فريق من الفرق المتصارعة 

اليوم خطه األحمر الذي ال يتجاوزه، مهما حصل.

سألني دبلوماسي أوروبي قبل عملية نصرالله في أفيفيم: “ربما الروس  «
أرشدوا اإلسرائيليين إلى وكر عقربا لتطوير الصواريخ، والروس أوقفوا 

أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة، والروس أوعزوا لألسد بأال يتدخل في 
المسألة، فلم ال يثأر نصرالله لمهندَسيه من فالديمير بوتين؟”. مش 

قادر؟ مبلى... قادر. “إيالف”.

لماذا نجزع من الليبرالي؟

وربع ما قاله نصر اهلل )2(

حملة “كارنتر” للتصدي 
للشعوبيين الجدد

فــي غفلــة مــن التاريــخ كان العــرب المســلمون تحت االحتــالل الطورانــي الذي تمت 
تســميته ظلمــا وجــورا وزورا الخالفــة اإلســالمية، وفــي غفلــة مــن الزمــن ارتضــى 
بعــض الخونــة والعمــالء والمســتعربين أن يقبلوا أقدام المنافــق الطوراني لكي يعيد 
االحتــالل الطورانــي العثمانــي القــذر لألمــة العربيــة المســلمة، وفــي غفلة مــن الزمن 
كانــت فضائيــات الجزيرة والعربي الجديــد ومكملين وبقية المواخير الفضائية منبرا 
للخيانــة اإلعالمية والسياســية وتســوق لنا البطوالت األرجوازيــة للمنافق والفرعون 
الطورانــي، معتقــدة أن ذلــك يصــب فــي مصلحــة قطر فــي االســتقواء بهــذا المنافق 
والفرعــون الطورانــي ضــد التحالف العربي المســلم الذي تصدى للمؤامرة الشــعوبية 
التــي تدعمهــا قطر مع األســف لتقويض أمن الســعودية ومصر واإلمارات والســودان 
وليبيا وسوريا وبقية دول األمة العربية المسلمة، لهذا فإنه من الواجب علينا كعرب 
مســلمين أن نكشــف حقيقــة أحفــاد ومشــردي الدولة الصفويــة، وأحفــاد الطورانيين 
القوقــاز الوثنييــن، فهــم يتســترون بالعبــاءة اإلســالمية لتنفيذ احتاللهــم القذر لألمة 

العربية المسلمة.
إن مــا قــام بــه العنصريــون والشــعوبيون الصفويــون والعثمانيــون مــن جرائــم ضــد 
اإلنســانية فــي الجزيــرة العربيــة والشــام والعــراق ومصــر، ومــا يقومون بــه اآلن من 
تدخــل ســافر بشــؤون المجتمــع العربــي وتجييــش الحمــالت السياســية واإلعالميــة 

والفكريــة والدينيــة، تحــت مســمى المقاومــة ضــد إســرائيل وحــق الشــعوب العربية 
بتقريــر مصيرهــا، مــا هــي إال محــاوالت عنصريــة تنــم عــن روح الكراهيــة والتعصب 

ضد العرب، وتستهدف إضعاف الروح الوطنية والهوية والثقافة والوحدة العربية.
وقــد دشــنا فــي مجلــس العالقــات العربيــة الدوليــة “كارنتر” حملــة “كارنتــر” للتصدي 
للشــعوبيين الجــدد بإيــران وتركيــا، لمــا اقترفــوه مــن جرائــم ضــد اإلنســانية بالبــالد 
العربيــة، وتدخالتهــم األخيــرة بشــؤون المجتمــع العربــي المســلم، ومحاولتهــم بــث 
الفرقــة بيــن أبنــاء الوطــن الواحــد، واســتماتتهم لضــرب وإضعــاف الوحــدة والهويــة 

والثقافة العربية للمجتمع العربي المسلم.

وتستهدف الحملة التصدي لكل المنابر اإلعالمية والسياسية والفكرية  «
والدينية، سواء التي يديرها العنصريون أنفسهم، أو بواسطة المنابر الواقعة 

تحت سيطرة الشعوبيين، كما ستعمل هذه الحملة على كشف حقيقة 
محاوالت النظامين احتالل  العالم العربي سياسيا واقتصاديا وفكريا، وعلى 

اإلعالميين والمفكرين والدعاة والناشطين بمواقع التواصل االجتماعي 
حماية أمن ووحدة وهوية المجتمع العربي المسلم، عبر التفاعل مع هذه 

الحملة والعمل على التصدي لهذا التحالف الشعوبي المقيت بالقلم والفكر 
والصوت.
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توجيهات سموه جاءت 
في توقيتها المناسب

ال يــزال حديــث الصياديــن والبحــارة وعمــوم المواطنيــن والمهتمين بشــؤون 
البحــر مســتمرا ومتواصــال عــن توجيهــات ســمو األميــر خليفــة بن ســلمان آل 
خليفــة رئيــس الــوزراء الموقــر األخيــرة المتعلقــة بوقف ســحب الرمــال ومنع 
العمليــات التــي كانــت تجــري فــي “هيــرات” المحرق الشــمالية وقطعــة جرادة 
حتــى تتــم دراســة تأثيــر عمليــات الحفر وســحب الرمــال على البيئــة البحرية 

بكل صورها المختلفة.
وبالتالــي اختيــار مناطــق بحريــة أخــرى تكــون بديلــة دون اإلضــرار بالبيئــة 
البحرية والفطرية وضمان عدم تضررها والمحافظة على سالمتها واالهتمام 
بالمخــزون الســمكي البحرينــي وتجنــب ســحب الرمــال مــن تلــك المحميــات 
والبيئــات البحريــة الطبيعيــة والجــزر المرجانية التي تعيش وتكثــر فيها ثمار 

البحر بأنواعها المختلفة.
ويأتــي اهتمــام ســموه بــأرزاق البحــارة وهــواة الغــوص وصيــد األســماك فــي 
المقدمة، واستجابة سموه لمناشدات مرتادي البحر ومخاوفهم من تضرر تلك 
المناطق البحرية جراء شفط الرمال من قاعها، واألهم من ذلك حرص سموه 
على توفير األمن الغذائي البحري واستدامة منتجاته وعناصره للمرحلة التي 

نعيشــها وألجيــال البحريــن القادمــة، إذ إن قطاعــا عريضا من شــعب البحرين 
ومنــذ األزل ال يمكنهــم بــأي شــكل من األشــكال االســتغناء عن ثمــار البحر في 

وجباتهم الغذائية اليومية “يا حلو لزفرة”.
تلك التوجيهات الكريمة من لدن سموه جاءت في توقيتها المناسب، وبدورها 
تشــكل مرجعــا للحفــاظ علــى البيئــة البحريــة وفــي اآلن نفســه تكشــف عن ما 
يوليه ســموه من اهتمام بالغ ومتابعة وحرصه الشــخصي الدائم على حل كل 
القضايا التي تمس وتهم المواطن مباشــرة واإلســراع بوضع الحلول المناسبة 
لهــا بمــا يتماشــى مــع حجمهــا وأهميتهــا للمجتمــع البحرينــي وفــق خطــوات 

مدروسة بعناية فائقة تتفق وتلتقي مع المصلحة العامة وبشكل فوري.

الشاهد، هذا الحدث ليس جديدا، فقد عودنا سموه على مثل هذه  «
المبادرات المباركة التي أدخلت الفرحة والبهجة في قلوب أهالي 

البحرين الذين اعتادوا دوما من سموه تقديم الرعاية واالهتمام والحرص 
على تلبية تطلعات وطموحات المواطنين تحقيقا لراحتهم وإسعادهم 

وتفريج الكرب عنهم وهو الهدف األول الذي يسعى إليه سمو رئيس 
الوزراء دوما. وعساكم عالقوة.

عبدالعزيز الجودر

اختالفات الماللي الحادة تأكيد لقرب سقوطهم
المرحلــة الحاليــة التي يمر بهــا نظام الماللي والتي 
تبــدو  األيــام،  مــرور  مــع  وتعقيــدا  تــزداد صعوبــة 
تأثيراتها وانعكاســاتها واضحة أشــد الوضوح على 
النظــام، ولــم يعــد يتمكــن مــن التبجــح بــأن األمور 
طبيعيــة أو أنــه بمقــدوره مواجهــة تلــك التأثيــرات 
الحــادة جــدا  وكبــح جماحهــا، ولعــل االختالفــات 
بيــن قادة النظام والســيما بيــن جناحيه بخصوص 
قضيــة التفاوض مــع الواليات المتحــدة األميركية 
وكذلــك القضايــا المتعلقــة بالفســاد، تمثــل نموذجــا 

لذلك.
االختــالف بشــأن التفــاوض وانقســام اآلراء يــدل 
علــى أن قــادة النظــام صــاروا يعلمــون ويدركــون 
جيــدا كــم صــار وضعهــم حرجــا وإلى أي حــد باتوا 
في خطر، خصوصا أن العزلة الدولية الخانقة التي 
يعيشــونها ووضعهم االقتصادي في ضوء تكهنات 
باحتمــال انهيــار االقتصــاد اإليراني، إلــى جانب أن 
الضغــوط الدوليــة تــزداد ضدهــم حتى مــع أطراف 
دوليــة تبــدو مقربــة إليهــم، كل ذلــك يجعــل النظام 
يعــي جيــدا أنه لم يعد على ســكة آمنة وأن مســاره 

سينتهي.
الصراعات واالختالفات الدائرة بين أقطاب النظام 
وارتفاع حدتها بصورة غير مســبوقة، أمور تجســد 
واقع النظام مع أن النظام يشــعر بالخوف والرعب 
بدرجــة أكبر من حالة الغضب التي تعتري الشــعب 

اإليرانــي وكذلــك من النشــاطات والتحــركات التي 
تقــوم بهــا المقاومــة اإليرانيــة ومنظمــة مجاهــدي 
خلــق داخــل وخارج إيــران والتي صــارت تلقى لها 
آذانــا صاغيــة، حتى أن تأكيد األوســاط السياســية 
الوحيــد  القائــم  البديــل  اإليرانيــة  المقاومــة  بــأن 
للنظام، واإلشــارات المستمرة للمبادئ العشرة التي 
أعلنتهــا الســيدة مريــم رجــوي، رئيســة الجمهورية 
المنتخبــة من جانب المقاومــة اإليرانية واعتبارها 
خارطــة طريــق مثلــى إليران مــا بعد ســقوط نظام 
الماللــي، تــزرع المزيــد والمزيــد مــن الرعــب والهلع 
بيــن قــادة النظــام اإليراني وتجعلهم يشــعرون بأن 
أية خطوة يقدمون عليها سواء بالتفاوض أو عدم 
التفــاوض مــع الواليــات المتحدة من شــأنها دفعهم 

خطوات أخرى باتجاه الهاوية.

ما يدور حاليا بين أقطاب النظام، يثبت أن  «
هذا النظام كان من أساسه يقوم على الباطل 
والشر والعدوان، إذ لو كان نظاما مناضال كما 

يدعون فإنه كان يستعد لخوض المواجهة 
كما يفعل المناضلون من أجل الحرية، لكن 

وكونهم غير صادقين وكذابين ومخادعين 
وبنوا نظامهم على أسس معادية للشعب 
اإليراني واإلنسانية جمعاء، فإنهم يظهرون 

بكل وضوح بمثابة قشة في مهب الريح. 
“الحوار”.

فالح هادي الجنابي

“صار قادة النظام يعلمون  «
ويدركون جيدا كم صار وضعهم 

حرجا وإلى أي حد باتوا في 
خطر”.

a.aziz.aljowder@gmail.com



Sports
@albiladpress.com

يبــدأ منتخبنــا الوطنــي للناشــئين للكــرة الطائــرة حملــة الدفــاع عــن لقبــه عندمــا 
يواجــه اليــوم الســبت منتخب فلســطين الســاعة الواحدة ظهــرا بتوقيت مملكة 
البحريــن علــى صالة األميرة ســمية ضمن منافســات الجولة األولــى من البطولة 
العربية الخامســة عشــرة للناشــئين، والتي تحتضنها المملكة األردنية الهاشمية 

حتى 14 سبتمبر الجاري بمشاركة 12 منتخبا عربيا.

ــان مــنــتــخــب فــلــســطــيــن تـــعـــرض ألول  ــ وكـ
3/0 أمس في  الجزائر بنتيجة  خسارة من 
الجولة األولى وهزيمته اليوم تعني توديع 
التمهيدي  ــدور  ــ ال مــن  والـــخـــروج  الــبــطــولــة 

ليلعب على المراكز الشرفية.

األول  االنتصار  لتحقيق  المنتخب  ويسعى 
خصوصا  كبيرة  معنوية  دفعة  لــه  ليشكل 
الناحية  يــتــفــوق عــلــى مــنــافــســه مــن  ــــه  وأن
ــخــطــوة األولـــــى نحو  الــنــظــريــة لــيــخــطــو ال
إلى  تضم  التي  )أ(  المجموعة  عــن  التأهل 

جانبه كال من الجزائر وفلسطين.
المكون  الوطني  الجهاز  المنتخب  ويقود 
ــمـــدرب عــبــدهللا عــيــســى ومــســاعــده  مـــن الـ
المنتخب  قائمة  تضم  فيما  الميل  ياسين 
12 العبا، وهم: حسين علي ، محمد جعفر، 
علي محمد، محمد عبدالعظيم، سيد هاشم 
عيسى، محمد هادي، عبدهللا محمد، أحمد 
إبراهيم، حسين  بدر محمد، خليل  صادق، 

محمد، علي محمد جواد.
كما يلتقي اليوم في ثاني أيام البطولة كال 
ــعــراق الــســاعــة 3  مــن منتخب الــكــويــت وال

عصرا،   5 الساعة  ومصر  السعودية  ظهرا، 
عمان واألردن الساعة 7 مساء.

وكان منتخبنا قد توج بلقب النسخة الرابعة 
عشرة التي أقيمت في األردن كذلك بقيادة 

المدرب الوطني يوسف خليفة.
ــالم الــمــبــدئــي  ــعــ ــ ــت وكـــــــان اجـــتـــمـــاع االســ
واالجتماع الفني قد عقد يوم أمس األول، 
وإعمار  الفرق  لباس  اعتماد  خاللهما  وتــم 
الــالعــبــيــن ومــواعــيــد الــتــدريــبــات وجـــدول 

المباريات.

ــرة ــائ ــط ــرة ال ــك ــل ــة لــلــنــاشــئــيــن ل ــي ــرب ــع ــة ال ــول ــط ــب ال

الكاملة بالعالمة  المجموعة  صدارة  وخطف  العراقي  برايتي  هزم 

منتخبنا يبدأ مشواره بمالقاة فلسطين

البحرين إلى ربع نهائي “عربية الطاولة”

7 سبتمبر 2019 السبت
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دّشــن منتخبنــا الوطنــي للرجــال ومنتخبنــا الوطنــي للســيدات يــوم أمــس الجمعــة 
والتــي تحتضنهــا جــزر   ،٣X3 الســلة لكــرة  “آســيا كويســت”  ببطولــة  مشــاركتهما 
المالديــف، خــال الفتــرة من 6 لغاية 8 ســبتمبر الجاري بمشــاركة منتخبات عديدة 

من القارة اآلسيوية.

 واستهل منتخب الرجال أول لقاءاته 
فريق  أمـــام  أمــس  يــوم  البطولة  فــي 
خسره  والذي  المنغولي،   Arkhangai

بصعوبة وبنتيجة 19/11.
الــيــوم  لــلــرجــال  منتخبنا  وســيــواجــه 
الــســاعــة  فــي   Taipei Bears فــريــق 
فريق  يواجه  أن  قبل  10:40 صباًحا، 
Punjab Steelers الهندي في الساعة 
منتخبنا  سيواجه  فيما  ظــهــًرا،   3:00
 Astana Tigers فــريــق  لــلــســيــدات 
الــكــازاخــســتــانــي فــي الــســاعــة 10:00 
صــبــاًحــا، قــبــل أن يــنــتــقــل لــمــواجــهــة 

فريق Byblos Pioneers اللبناني في 
الساعة 1:00 ظهًرا.

 وســيــتــأهــل بــطــل هـــذه الــبــطــولــة إلــى 
المملكة  فـــي  الــعــالــمــيــة  جـــدة  ــة  جــول
في  ستقام  التي  السعودية  العربية 
الفترة من 18 لغاية 19 أكتوبر المقبل.
ــن عـــضـــو لــجــنــة  ــد مــ ــوفــ ــ ــكـــون ال ــتـ ويـ
ــمــدرب  وال مـــدن  حسين  المنتخبات 
لمنتخب  والــالعــبــون  القصير  أحــمــد 
الرجال محمد ناصر )المحرق(، محمد 
سلمان )الرفاع(، علي غدير )االتحاد(، 
)مدينة عيسى(،  وسيد محمد حبيب 

السيدات  منتخب  منتخب  والعبات 
ــد، فــاطــمــة  ــمـ ســيــمــا عـــلـــي، حــصــة أحـ

بوشهري وجميلة حسن. 
ما  أفضل  لتقديم  منتخبنا  ويسعى   
لــلــمــشــاركــة فــي هـــذا المحفل  لــديــهــم 
الــــذي ُيـــقـــام بـــإشـــراف وتــنــظــيــم من 

السلة ووسط  لكرة  االتحاد اآلسيوي 
إجراءات ونظم معينة، إذ يتم تسمية 
كــل فــريــق مــشــارك بأسماء مــدن من 
المشاركة  تكون  لن  إذ  الــدولــة،  نفس 
في  فريق  لكل  بالنسبة  الدولة  باسم 
الرجال  منتخب  وسيلعب  البطولة، 

ومنتخب  )عــســكــر(  فــريــق  بــمــســمــى 
السيدات بمسمى فريق )الزالق(.

 ويــســعــى االتـــحـــاد الــبــحــريــنــي لكرة 
السلة برئاسة سمو الشيخ عيسى بن 
منافسات  دعــم  إلــى  خليفة  آل  علي 
خالل  مــن  ــواًء  سـ  3  *  3 ومنتخبات 

ــقــات  ــمــســاب ــن ال ــد مــ ــديـ ــعـ تــنــظــيــم الـ
ــلــمــشــاركــات  ــة ل ــافـ ــاإلضـ ــمــحــلــيــة بـ ال
رفــع  أجـــل  مــن  للمنتخبات  الــدولــيــة 
ــي لــلــبــحــريــن في  ــ ــدول ــ الــتــصــنــيــف ال
بين  أكبر  بشكل  ونشرها  اللعبة  هذه 

ممارسي كرة السلة في المملكة.

رجال وسيدات السلة يدشنان المشاركة بـ “آسيا كويست”

منتخبنا الوطني لكرة السلة 3×3 للسيدات منتخبنا الوطني لكرة السلة 3×3 للرجال

شعار البطولةمنتخب ناشئي الطائرة

األولمبي يخسر ودًيا أمام العراق
ــن ــيـ ــنـ ــة آســــيــــا والــــمــــواجــــهــــة تـــتـــكـــرر اإلثـ ــولـ ــطـ ــبـ ــر لـ ــيـ ــضـ ــحـ ــتـ ضـــمـــن الـ

خسر منتخبنا األولمبي أمام نظيره العراقي بهدفين مقابل ال شيء، 
في المباراة الودية التي جمعت الطرفين، أمس، على استاد الشيخ 

علي بن محمد آل خليفة.
آسيا  لبطولة  األولمبي  المنتخب  تحضيرات  ضمن  المباراة  وجاءت 

تحت ٢٣ عاما التي ستقام في تايلند خالل يناير المقبل.
وسيعاود المنتخبان اللقاء الودي يوم ١٠ سبتمبر الجاري على ذات 

الملعب أيضا وعند ٧ مساء.
وبدأ المدرب التونسي لمنتخبنا األولمبي المباراة بتشكيلة مكونة من 
الكندري، والالعبين:حسين جميل، سالم عادل،  الحارس عبدالعزيز 
حسين الخياط، فيصل غازي، محمد الحردان، عبدالرحمن األحمدي، 

أحمد صالح، محمد مرهون، عدنان فواز وسيد هاشم عيسى.

الشوط األول

وتــبــادل  الطرفين.  بين  المستوى  متوسط  األول  الــشــوط  جــاء 
المنتخبان الفرص المحققة للتهديف.

وأضاع منتخب العراق كرة في العارضة، قبل أن تمر كرة حسين 
عبود من ركلة ثابتة جوار القائم األيمن )٢٠(.

القائم األيسر  العراق أحمد حسن كــرة مــرت جــوار  وســدد العــب 
.)٢٦(

على مشارف  من  كرة  هاشم عيسى  منتخبنا سيد  وســدد العب 
منطقة الجزاء، لكنها مرت جوار القائم األيسر )٤٥(.

الشوط الثاني

بدخول  تبديلين  منتخبنا  أجرى مدرب  الثاني  الشوط  بداية  في 
وأحمد  الحردان  محمد  مكان  الشروقي  وأحمد  العصفور  عباس 

صالح.
ودخل جاسم خليف وفيصل إبراهيم كبديلين لعدنان فواز وسيد 

هاشم عيسى )٥٥(.
عبر   )٨٣( الدقيقة  عند  الثاني  الــهــدف  الــعــراق  منتخب  وسجل 

الالعب محمد قاسم.

طاقم التحكيم

علوي  فيصل  سيد  وعــاونــه  البحار،  حسين  الحكم  المباراة  أدار 
منتخبنا األولمبيوصالح بوعالي، والحكم الرابع شاكر عبدهللا.

حسن علي

السباحة تواصل 
الحصاد

السابعة  الــبــطــولــة  مــنــافــســات  ضــمــن 
بمجلس  المائية  لأللعاب  والعشرين 
التعاون لدول الخليج العربية المقامة 
الشقيقة،  الــكــويــت  دولـــة  فــي  حــالــيــا 
للسباحة  الوطني  منتخبنا  استطاع 
ولــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي من 
تحقيق إنجازات، حيث حقق كل من 
العشر  السنوات  لفئة  جناحي  طــالل 
بــرونــزيــة الــمــركــز الــثــالــث فــي سباق 
٥٠م حرة، عبدهللا جمال لفئة العموم 
بــرونــزيــة الــمــركــز الــثــالــث فــي سباق 
فئة  فــريــق  حقق  فيما  صـــدرا،  ١٠٠م 
الثانى  المركز  فضية  للتتابع  العموم 

في سباق ٤X١٠٠م متنوعا متابعة.

اتحاد السباحة

محمد الدرازي

أحمد مهدي

الطاولة  لكرة  البحرين  نــادي  فريق  خطف 
لــلــدور  وتــأهــل  الــثــالــثــة  المجموعة  ــدارة  صــ
األندية  ببطولة  الثمانية(  )دور  النهائي  ربع 
تحتضنها  التي  والثالثين  الحادية  العربية 
فاز  بعدما  المغربية  بالمملكة  أغادير  مدينة 
على نادي “برايتي” العراقي بنتيجة 3/0 في 
في  أمــس  مساء  جمعتهما  التي  المواجهة 

دور المجموعات.
وبهذا الفوز الرابع على التوالي رفع البحرين 
انتصارات  أربــعــة  مــن  نقاط   8 إلــى  رصــيــده 
السوداني،  الجزيرة  على  فوزه  إثر  متتالية 

ــعــاء  ــد شــبــاب األرب ــ والــفــتــح الــمــغــربــي، ورائ
الجزائري، وأخيرا “برايتي” العراقي ليتأهل 
بانتظار  الــكــامــلــة  بــالــعــالمــة  الثمانية  ــدور  لـ
نتيجة ما ستسفر عنه القرعة التي أجريت 

مساء أمس. 
ويــمــثــل نــــادي الــبــحــريــن فـــي االســتــحــقــاق 
عباس  ومحمد  سند  راشــد  مــن  كــال  العربي 
ويوسف البوفالسة ولؤي جمال، إضافة إلى 
واحد  المصنف  “ارونــا”  النيجيري  المحترف 

عشرين على العالم.
والنجم  الــمــدرب  بقيادة  البحرين  ويتطلع 

مواصلة  إلى  بوحجي  حمد  السابق  الدولي 
وتحقيق  النهائية  الــمــبــاراة  لبلوغ  المشوار 
من  الماضية  النسخة  تفوق  متميزة  نتيجة 
المركز  البحرين  فيها  حصد  والتي  البطولة 

الثالث والميدالية البرونزية.
الثمانية  دور  إلــى  البحرين  برفقة  وتــأهــل 
الذي سينطلق اليوم كال من برايتي العراقي 
الكويتي  والفحيحيل  الــمــصــري  واألهــلــي 
ــوداد  ــ وال البحريني  وســـار  الــقــطــري  وقــطــر 

البيضاوي والرجاء المغربيان.
ويــشــار إلـــى ان هــنــاك 26 نــاديــا يــشــاركــون 

الخروب،  شبيبة  جمعية  وهم  البطولة،  في 
رائد شباب األربعاء، نادي االتحاد الرياضي 
البراقي )الجزائر( البحرين وسار )البحرين(، 
ــري وســنــجــل والــمــجــمــع الــريــاضــي  ــعــ األمــ
مدني  والجزيرة  عطبره  األمــل  )فلسطين(، 
)مصر(،  وانبي  والزمالك  األهلي  )السودان(، 
التضامن والفحيحيل )الكويت(، الرجاء بني 
)المغرب(،  البيضاوي  والــوداد  والفتح  هالل 
والصناعة  السليمانية  )قطر(،  والريان  قطر 
ــراق(، صــحــم )عـــمـــان(، عمال  ــعـ وبــرايــتــي )الـ
السكك الحديدية )سوريا(، المفرق )األردن(.

أصــدر االتحــاد البحريني لكرة القدم جــدول مباريات دوري ناصر بن حمد 
الممتاز للموسم الرياضي 2019-2020.

المباريات  جــدول  االتــحــاد  واعتمد 
للقسم األول )مرحلة الذهاب(.

وأقر االتحاد الجدول بعد استكمال 
بإقامة  المتعلقة  كافة  التجهيزات 
ــاريــات، خــصــوصــا بــعــد الــتــأكــد  ــمــب ال
ــمــالعــب وجــاهــزيــتــهــا  مـــن تـــوافـــر ال
مع  بالتنسيق  المباريات،  الحتضان 
والــريــاضــة  الــشــبــاب  شـــؤون  وزارة 

الجهة المشرفة على المنشآت.
األولى  الجولة  مباريات  وستفتتح 

ســبــتــمــبــر   ٢٠ الــجــمــعــة  ــوم  ــ يـ
الـــــــجـــــــاري بـــلـــقـــاءيـــن 
االستاد  سيحتضنهما 
يقص  حيث  الوطني، 

ــحــد والـــرفـــاع  فــريــقــا ال
الشرقي شريط البطولة، 

ويــعــقــبــهــا لـــقـــاء الــشــبــاب 
واألهلي.

ــل  ــ ــ ــم ــ ــ ــك ــ ــ ــت ــ ــســ ــ ــ وت
الجولة  مباريات 
يوم  االفتتاحية 

الــســبــت بــلــقــاءيــن ســيــقــامــان على 
اســتــاد الــشــيــخ عــلــي بــن محمد آل 
خليفة بنادي الرفاع، حيث سيلتقي 
مع  والبسيتين  الحالة،  مع  النجمة 
المنامة، فيما سيحدد موعد ووقت 
لـــقـــاء قــمــة الــجــولــة بــيــن الــمــحــرق 

والرفاع في وقت الحق.
وسيقام دوري ناصر بن حمد الممتاز 
في الموسم الرياضي الجديد بنظام 
الــدور  سينقسم  حين  في  أدوار،   3
الــثــالــث إلـــى قــســمــيــن، حــيــث يضم 
القسم األول الفرق أصحاب 
المراكز من األول حتى 
الـــخـــامـــس؛ لــتــحــديــد 
فيما  الـــــدوري،  بــطــل 
الثاني  الــقــســم  يــضــم 
حتى   6 ــن  مـ الـــمـــراكـــز 
الــفــريــقــيــن  لــتــحــديــد   10
الــهــابــطــيــن إلــى 
الــدرجــة  دوري 

الثانية.

إصدار جدول دوري ناصر بن حمد الممتاز
محمد الدرازي



شهد اليومان الماضيان عدًدا من االجتماعات التحضيرية والتنسيقيية المشتركة 
بيــن وفــد االتحــاد البحريني للســيارات واالتحاد الســعودي للســيارات والدراجات 
الناريــة وممثلــي بطولــة العالــم للفورموال E التي مــن المقرر أن تحتضــن العاصمة 
الســعودية الريــاض أولــى وثانــي جوالتهــا فــي 22 و 23 مــن شــهر نوفمبــر القــادم 

بمدينة الدرعية التاريخية.

 وتــم التنســيق بيــن الطرفيــن الســعودي 
والبحرينــي علــى آليــة العمــل والتنظيــم، 
المحاضــرات  مــن  عــدد  تقديــم  تــم  كمــا 
النظريــة فــي جوانــب األمــن والســامة 

البحرينــي  االتحــاد  التــي قدمهــا ممثلــو 
للســيارات لمختلف الفرق المســاهمة في 
تنظيم الســباق العالمي، وكان وفد اتحاد 
الســيارات قــد توجــه للعاصمــة الريــاض 

إدارة  مجلــس  رئيــس  مــن  بتوجيهــات 
الشــيخ  للســيارات  البحرينــي  االتحــاد 
عبــدهللا بــن عيســى آل خليفــة مــن أجــل 
المساهمة في تنظيم هذا السباق العالمي 
الكبيــر الــذي يزور الشــقيقة الكبرى للمرة 
الثانيــة علــى التوالــي وبعــد مــا حققتــه 
نجــاح  مــن  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
باهــر على كافة األصعدة لدى اســتضافة 
الــذي  الماضــي  العــام  فــي  الســباق  هــذا 
برهنــت من خاله على إمكانياتها العالية 
وقدرتهــا الكبيــرة فــي احتضــان وتنظيم 

مختلــف الفعاليات، حيــث أعرب عبدهللا 
بن عيســى عن فخره واعتزازه بمساهمة 
تنظيــم  فــي  البحريــن  وشــابات  شــباب 
مختلــف الفعاليــات بشــكل عــام ورياضة 
الســيارات بشــكل خــاص، لتؤكــد مملكــة 
البحريــن مجــدًدا لمــا تمتلكــه مــن كــوادر 
البحرينــي  االتحــاد  إن  حيــث  مؤهلــة، 
ــا معتمــًدا  ا إقليميًّ للســيارات يعتبــر مقــرًّ
لتدريــب وتأهيــل طواقــم طــب رياضــة 
ا لتدريب منظمي  ا إقليميًّ السيارات ومقرًّ
ومحكمــي رياضة الســيارات باعتماد من 

االتحاد الدولي للسيارات، معتبًرا أن هذه 
الشــراكة مع االتحاد الســعودي للسيارات 
والدراجات النارية الشــقيق إنما هي أحد 
أوجــه التعــاون التــي ليس لهــا حدود من 

أجــل تطوير رياضة الســيارات واالرتقاء 
بهــا في المنطقة، حيــث أن الروابط التي 
تربــط المملكتيــن الشــقيقتين في العديد 

من الجوانب والمجاالت.

E اتحاد السيارات يساهم بتنظيم بطولة الفورموال

عقــد مجلــس إدارة نــادي االتحــاد الرياضــي اجتماعه األول برئاســة أنور شــرف رئيس 
النادي، بعد صدور قرار التعيين من قبل وزارة شؤون الشباب والرياضة.

وبــدأ االجتمــاع بكلمــة لرئيــس مجلــس اإلدارة 
أنور شرف رحب فيها بأعضاء مجلس اإلدارة، 
وقــدم الشــكر والتقديــر لوزيــر شــؤون الشــباب 
والرياضــة أيمــن بــن توفيــق المؤيد علــى ثقته 
الجديــد  اإلدارة  مجلــس  وتشــكيل  واعتمــاده 
للنــادي، مشــيدا بالجهــود الكبيــرة التــي يبذلهــا 
والرياضييــن  الرياضــة  خدمــة  فــي  الوزيــر 
بمملكتنــا الغاليــة، ولما تقدمه الــوزارة من دعم 
غير مسبوق لكافة األندية لتمكينها من تحقيق 
والمالــي  اإلداري  بالعمــل  واالرتقــاء  أهدافهــا 
الشــكر  قــدم  كمــا  الرفيــع،  المســتوى  وتقديــم 
للوكيــل المســاعد للهيئــات والمراكــز الشــبابية 

الدكتور الشيخ صقر بن سلمان آل خليفة.
وقام رئيس نادي االتحاد بشــرح أهداف العمل 
للمرحلــة القادمــة التي جاء في مقدمتها العمل 
ببرنامــج اســتجابة الــذي أطلقــه ممثــل جالــة 
الشــباب  وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال  الملــك 
والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس 
ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل خليفــة، تنفيذا 
لمــا جــاء في المشــروع إلصاحي الــذي يقوده 
عاهــل البــاد جالــة الملــك حمد بن عيســى آل 
خليفــة، وتطبيقــا لــرؤى ولي العهد نائــب القائد 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بن حمد 

القطاعــات  تطويــر  إلــى  الداعيــة  خليفــة  آل 
الحكوميــة، والذي يعتبر مــن المبادرات المهمة 
التي ستصنع مسيرة جديدة للشباب والرياضة 

مــن  المبــادرة  تتضمنــه  مــا  بفضــل  البحرينيــة 
أهداف نبيلة تنسجم تماما مع الرؤية السديدة 
لعاهــل البــاد جالــة الملك حمد بن عيســى آل 

خليفة الهادفة لدعم مســيرة الحركة الرياضية 
التنميــة  أهــداف  مــع  وتوافقهــا  البحرينيــة 
المستدامة في استغال كافة الموارد المتاحة.

وأكد أنور شرف أن مجلس إدارة النادي سيعمد 
خال عمله على أن يكون النادي حاضنا لجميع 
أبنــاء المنطقــة ومنتســبيه، مضيفــا أن مجلــس 
االدارة ســيقوم بعمل اجتماعــات مكثفة للعمل 
الرياضــة  خدمــة  فــي  واخــاص  جديــة  بــكل 

البحرينية.
الرئيــس  الهــدف  اإلدارة  مجلــس  واســتعرض 
بفتــح باب العضويــة للجمعيــة العمومية لكافة 
أبنــاء المنطقــة الراغبيــن في االنضمــام للنادي، 
االشــتراكات،  تجديــد  إنهــاء  علــى  والعمــل 
باإلضافــة إلــى تحفيز منتســبي النــادي وجميع 
وتجديــد  االشــتراك  علــى  المنطقــة  أبنــاء 

العضوية.
وكانــت وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة قــد 
االتحــاد  لنــادي  مؤقــت  إدارة  مجلــس  عينــت 
الثقافــي والرياضــي لمدة 6 أشــهر برئاســة أنور 
علي شــرف، وعضويــة كل من: ميــادة المعراج 
نائبــا للرئيس، أحمــد الدفاري أمينا للســر العام، 
علي المشخص أمينا ماليا، إلى جانب عضوية: 
عدنــان التوبانــي، عبدهللا الحمــر، عبدالوهاب 

أحمد، شوقي مكي، وعلي الصفار.
ووزعــت إدارة النادي إدارة األجهزة الرياضية، 
رئاســة  شــعبان  عبدالوهــاب  ســتولى  حيــث 
جهــاز كــرة القــدم، عبدللــه الحمــر رئيــس جهــاز 
كــرة اليــد، عبدالعزيز الســماك رئيــس جهاز كرة 
السلة شوقي درويش مشرف كره القدم وعلي 

الصفار مدير اللعبة.

ــى تــطــبــيــق وتـــنـــفـــيـــذ مـــــبـــــادرة اســتــجــابــة ــلـ ــل عـ ــمـ ــعـ ــد الـ ــ ــؤك ــ ــرف ي ــ ــ ش

إدارة نادي االتحاد تعقد اجتماعها األول
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تــّوج وزير شــؤون الشــباب والرياضة أيمن 
بطــاً  الســودانية  الجاليــة  فريــق  المؤيــد 
لمســابقة الجاليــات ضمــن دوري خالــد بــن 
حمــد لكرة قــدم الصاالت لألنديــة والمراكز 
والفتيــات  اإلعاقــة  ولــذوي  الشــبابية 
والــوزارات والجاليــات والبنوك والشــركات 

في نسخته السابعة.
لقــب  الســودانية  الجاليــة  فريــق  حصــد 
الجاليــات بعــد فــوزه علــى فريــق الجاليــة 

بعــد   7-6 الترجيــح  بــركات  اليمنيــة 
بثاثــة  بالتعــادل  األصلــي  الوقــت  انتهــاء 
دوري  ضمــن  وذلــك  منهمــا،  لــكل  أهــداف 
خالــد بــن حمــد الســابع لكرة قــدم الصاالت 
لألنديــة والمراكز الشــبابية ولذوي اإلعاقة 
والفتيــات والــوزارات والجاليــات والبنــوك 

والشركات.
 وقدم الفريقان مستًوى مميًزا في المباراة 
مــن  ــا  جماهيريًّ حضــوًرا  شــهدت  التــي 

الجاليات وآزروا الفريقين طوال المباراة.
الباشــا  أحمــد  الســودان  أهــداف  وســجل 
)هدفيــن( فــي الدقيقتيــن 8 و27 وصبحــي 

صديق )28(.
أما أهداف اليمن ســجلها يوســف عبدالرب 
وإبراهيــم   )30( محمــد  عبدالرحمــن   ،)13(
خضير )35(. وحصل العب فريق السودان 
أحمــد الباشــا على جائــزة أفضل العب في 
المبــاراة التي أدارها الحكمان علي داد هللا 

وعقيل حسن.

وزارة الشباب

السودان بطاًل لمسابقة الجاليات بدوري خالد بن حمد

جانب من المحاضرات النظرية

اتحاد السيارات

محمد الدرازي

شعار نادي االتحادأنور شرف

ــي نـــهـــائـــي مــثــيــر ــ ــات الـــتـــرجـــيـــح فـ ــ ــركـ ــ ــوق عـــلـــى الـــيـــمـــن بـ ــ ــف ــ ت

 أشــاد السفير اليمني لدى المملكة الدكتور 
علي حســن األحمدي بحرص ســمو الشيخ 
األول  النائــب  آل خليفــة  بــن حمــد  خالــد 
لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة علــى 
تنظيــم دوري ســموه بفئــات متنوعــة منها 
وزيــر  بحــرص  منّوًهــا  الجاليــات  مســابقة 
تتويــج  علــى  والرياضــة  الشــباب  شــؤون 
الفائزيــن فــي المســابقة وتنظيــم الــدوري 

بصورة متميزة.
 وقــال الســفير اليمنــي إن دوري الجاليات 
هــو نشــاط متواصــل يعــّزز العاقــات بيــن 
المقيميــن على أرض البحرين وهو اهتمام 
واضــح ســتنعكس نتائجــه علــى البحريــن 
وثمــار هــذه الجهــود تبشــر بمســتقبل أكثر 
إشــراًقا ومكانــة متميــزة للبحريــن بفضــل 
آل  حمــد  بــن  خالــد  الشــيخ  ســمو  رعايــة 

خليفة للدوري.
 وبّين السفير اليمني أن مسابقة الجاليات 
خطــوة رائدة لســمو الشــيخ خالــد بن حمد 
آل خليفــة عبر إســهامه بشــكل مباشــر في 
إلــى  شــبابها  وتدفــع  الجاليــات  تنشــيط 
اإلبداع فيها وتســاهم فــي صقل مواهبهم 
وتنميتهــا فــي برنامج تشــرف عليــه وزارة 
موضــع  وهــو  والرياضــة  الشــباب  شــؤون 

شكر من جميع المشاركين.

 

وعن خســارة اللقب قال السفير اليمني إن 
مباريات كرة القدم يلعب الحظ فيها دوره 
مقروًنــا بالجهــد الــذي يبذله الاعــب، ونال 
اللقــب الســودان بــركات الترجيــح، وهــو 
مــا يدل علــى تكافــؤ الفريقيــن وأحقيتهما 

بالفوز بالكأس.
 وامتدح الســفير اليمني فريق باده وقال 
إنه قّدم مباراة متميزة من جميع النواحي 
والحــق فريــق الســودان بالتعــادل، مؤكــًدا 
أن اللقب في النســخة المقبلة ســيكون من 
نصيب الجالية اليمنية استناًدا إلى نوعية 
الاعبين وحيويتهم وسرعتهم في األداء.

سفير اليمن: مبادرات خالد بن حمد محل تقدير الجاليات

 برع حارس فريق الجالية الســودانية 
إسماعيل النصري في دوري الجاليات 
وخصوًصا في المباراة النهائية ُمرجًعا 
ذلك إلى مواصلته اللعب في الدورات 

الرمضانية.
 وأكــد النصــري وهــو حــارس محترف 
إن  الســوداني  الــدوري  فــي  ســابًقا 
دوري  فــي  حليفــه  كان  التوفيــق 
الجاليــات، مضيًفــا رغم أنها المشــاركة 
األولى إال أن الفريق كان كان واثًقا من 
الفــوز بالمركــز األول إلســعاد الجمهور 

السوداني الموجود في البحرين.
 وأشار النصري إلى أن فريقه استبسل 
كثيــًرا لمواجهــة قــوة وتنظيــم اليمــن 

الذي تم التفوق عليه بالخبرة فقط.
وبّيــن النصــري أن العبــي الســودان 
تراخــوا بعــد أن بذلــوا جهــًدا كبيــًرا 
جعــل المخــزون اللياقــي ينخفــض 

وكان  مرتيــن،  اليمــن  فتعــادل 
التعــادل بالهــدف الثالــث هــو األكثر 
تأثيــًرا لتأخــر الوقــت وقلــة فــرص 
قبــل  بهــدف  جديــد  مــن  التقــدم 

صافرة النهاية.

حارس السودان: تفوقنا على اليمنيين بالخبرة

 أرجع العب فريق الجالية الســودانية 
صبحــي صّديــق عــدم مقــدرة فريقــه 
فــي  تقدمــه  علــى  المحافظــة  علــى 
إلــى  اليمــن  أمــام  النهائيــة  المبــاراة 
ضعــف معــدالت اللياقــة البدنية وقلة 

االنسجام بين عناصر الفريق.
 وقــال صّديــق إن فريقــه بــدأ الشــوط 
األول دون أن يتمكن من الدخول في 
أجــواء النهائــي إال بعــد وقــت طويل، 
وحينهــا كان الفريــق اليمنــي قــد لعب 

بشكل متميز وسريع.
 وأضــاف صّديــق: كان بإمــكان اليمــن 
الفــوز بعــد ضعــف تركيزنــا وخصوًصا 
ظفــر  الســودان  لكــن  المبــاراة  أواخــر 

ا أوفر. بالكأس ونتمنى له حظًّ
وعن التأهل للنهائي من أول مشــاركة 
قــال صّديــق إنه لــم يكــن مفاجًئا؛ ألن 
بمســتويات  العبيــن  يمتلــك  فريقــه 

أمــر  النهائــي  إلــى  والصعــود  عاليــة 
طبيعي.

وأبــدى صّديــق إعجابــه بفريــق اليمن 
جانــب  إلــى  المبهــرة  العبيــه  وقــوة 

الفريق المصري.

السوداني صّديق: فوزنا بالكأس ليس مفاجأة

إسماعيل النصريالسفير اليمني صبحي صّديق



فتــح الفرنســي أوليفييــه جيــرو مهاجم 
تشيلســي، البــاب أمــام إمكانيــة رحيلــه 
االنتقــاالت  فتــرة  خــال  فريقــه  عــن 

الصيفية المقبلة.
أبرزتهــا  تصريحــات  فــي  جيــرو  وقــال 
إذاعــة مونــت كارلو “اللعــب في الدوري 

األميركي سيكون خياًرا مثيًرا للغاية”.
وأضاف الاعب الفرنسي “إنه أمر مثير 
لاهتمــام بالنســبة لــي ولعائلتــي، ألنهــم 

يتحدثون اللغة اإلنجليزية”.
وتابــع “قــد أرحــل عــن تشيلســي خــال 
التوقيــت  أعــرف  ال  عاميــن،  أو  عــام 
بالتحديــد، ولكــن بالطبع أنا منفتح نحو 
خوض تحديات جديدة، وليس الدوري 

األميركي فقط من يجذب اهتمامي”.
 وواصل “لم تكن هناك مفاوضات بشأن 
لديــه  كان  الفريــق  ألن  عقــدي،  تمديــد 
خيــار إضافــة عــام آخر، وقــد فعلوا هذا 

البند ألنهم سعداء بتواجدي معهم”.
مــع  متبادلــة  ثقــة  “هنــاك  جيــرو  وأتــم 
النــادي، ولذلــك لــم أرغــب فــي مغــادرة 
الصيفــي  الميركاتــو  خــال  تشيلســي 

المنصرم”.

كبش الفداء
يتوقع جاريث بيل مهاجم ريال مدريد أن تشهد عالقته السيئة بناديه المزيد من االضطراب 

رغم انطالقته القوية هذا الموسم بعد الحديث عن احتمال رحيله خالل الصيف.

البالــغ  الويلــزي  الاعــب  عاقــة  وســاءت 
عمــره 30 عاًمــا مع زين الديــن زيدان خال 
الصيــف، عندمــا تحــدث المــدرب الفرنســي 

عن رغبته في رحيل بيل.
قبــل  ســبورتس  ســكاي  شــبكة  بيــل  وأبلــغ 
مواجهــة أذربيجــان فــي تصفيــات بطولــة 
فــداء  كبــش  كنــت  أننــي  “أتفهــم  أوروبــا: 
وأتحمــل ذلــك بألــم رغــم أن ذلــك لــم يكــن 

عاداًل”.
وأوضــح: “ال أقــول إننــي أســتمتع باللعب... 
لكن عندما ألعب أكون محترًفا ودائًما أقّدم 

كل ما لدي سواء مع النادي أو المنتخب”.
وأضــاف: “أنــا واثــق مــن أنــه ســيكون هناك 
مزيد من االضطراب... أعتقد إنه أمر يجب 
التحــدث فيــه مــع ريــال وهــو بينــي وبيــن 

)النادي(... سنحاول التوصل الستنتاج”.

 وأشار بيل، الذي تغّير موقف زيدان تجاهه ودعم استمراره في إسبانيا، إلى أنه  «
استفاد من االضطراب وأنهى صيامه عن التسجيل منذ مارس بهدفين في التعادل 

2-2 في ملعب فياريال هذا األسبوع.

وكاالت

جاريث بيل

وكاالت

وكاالت وكاالت

وكاالت

جيرو ينوي الرحيل

هاجم ألكسندر كارابيتيان، مهاجم منتخب أرمينيا، المدافع اإليطالي ليوناردو بونوتشي، بعدما تسبب األخير في 
طرده من المباراة التي جمعت منتخبيهما الخميس، بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020.

فــوًزا  اإليطالــي  المنتخــب  وحقــق 
معقــل  فــي  األرمينــي  نظيــره  علــى 
األخيــر، بنتيجــة )1-3(، في مباراة لم 
يســتكملها كارابيتيــان، بعــد حصولــه 

على بطاقتين صفراوين.
حســابه  عبــر  كارابيتيــان  ونشــر   
الرســمي بموقع التواصل االجتماعي 
تجمعــه  صــورة  “إنســتجرام”، 
حديثــه  موجهــا  وعلــق  ببونوتشــي، 
لنجــم يوفنتوس قائــًا: “لدي احترام 
مســيرتك  فــي  حققتــه  لمــا  كبيــر 
تصرًفــا  هــذا  كان  لكــن  الكرويــة، 

مخزًيا”.
بونوتشــي  أن  كارابيتيــان  ويــرى   
ادعى اإلصابة خال التحامهما الذي 
البطاقــة  تســبب فــي حصولــه علــى 
الصفــراء الثانية، ومن ثم طرده، في 
حيــن رأى حكــم المبــاراة أن الاعــب 
بالمرفــق  ضربــة  وجــه  األرمينــي 

لبونوتشي.
ترتيــب  جــدول  األزوري  ويتصــدر 
بمرحلــة  العاشــرة  المجموعــة 

 ،2020 ليــورو  المؤهلــة  التصفيــات 
 5 حقــق  بعدمــا  نقطــة،   15 برصيــد 

انتصارات متتالية، حتى اآلن.

خّيــم التعادل الســلبي على مبــاراة ودية بين 
األرجنتيــن وتشــيلي رفــع خالهــا الحكــم 10 
الزائــدة  الخشــونة  بســبب  صفــراء  بطاقــات 
واالعتراضات المتكررة، وأقيمت على ملعب 
لــوس  مدينــة  فــي  كوليســييم”  “ميموريــال 

أنجليس األميركية.
نجمهــا  المبــاراة،  فــي  األرجنتيــن  وافتقــدت 
ثاثــة  الموقــوف  ميســي،  ليونيــل  المصــاب 
أشــهر علــى خلفيــة انتقــاده الــاذع للتحكيــم 
خــال بطولــة كوبا أميركا األخيــرة، فيما قّرر 
اســتدعاء  عــدم  ســكالوني  ليونيــل  المــدرب 
مهاجم مانشســتر ســيتي اإلنكليزي سيرخيو 
أغويرو وجناح باريس سان جرمان الفرنسي 

أنخل دي ماريا.
سانشــيس  أليكســيس  قــاد  المقابــل،  فــي   
المنتقــل حديًثــا على ســبيل اإلعــارة إلى إنتر 
اإليطالــي مــن مانشســتر يونايتــد االنكليــزي 
هجــوم تشــيلي، مــن دون أن ينجــح فــي فك 

رموز الدفاع األرجنتيني.
 ورفــع حكــم اللقــاء األميركــي جايــر ماروفو 
البطاقة الصفراء 10 مرات بســبب الخشــونة 

قبــل  مــن  المتكــررة  واالعتراضــات  الزائــدة 
العبــي الفريقيــن، منهــا ثــاث بطاقــات فــي 

الدقائق الـ 15 األولى.
فــي  التســجيل  تفتتــح  األرجنتيــن  وكادت 
توتنهــام  وســط  مــّرر  عندمــا   23 الدقيقــة 
هوتســبر االنكليزي جيوفاني لو سيلســو كرة 
إلــى الوتــارو مارتينيــز عنــد حافــة المنطقــة، 
ديبــاال  باولــو  يوفنتــوس  نجــم  إلــى  ومنــه 
الــذي ســدد كرة قويــة أنقذهــا ببراعة حارس 

االحتيــاط فــي مانشســتر ســيتي االنكليــزي 
كاوديو برافو. وحصلت تشــيلي على أخطر 
الشــوط  نهايــة  مــن  دقائــق   5 قبــل  الفــرص 
تشــارلز  الوســط  العــب  أجبــر  عندمــا  األول 
أرانغيــز حــارس بورتــو البرتغالــي أغوســتين 
مارشيسين على التدخل للحفاظ على نظافة 
شــباكه. وتلعــب األرجنتيــن وديــة ثانية أمام 
المكســيك فــي ســان أنتونيــو الثاثــاء، فيمــا 

تحل تشيلي ضيفة على هندوراس.

قــّدم مدافــع برشــلونة جيــرارد بيكيــه برفقــة 
المغنيــة الكولومبية شــاكيرا النســخة الجديدة 
مــن بطولــة كأس ديفيــز التــي أدخلــت عليهــا 
شــركة “كوزمــوس” المملوكة لاعــب، تغييرات 

مهمة لم تحظ بترحيب من الجميع.
وقــال بيكيه في الفعالية التي نظمتها البطولة 
فوق ســطح إحــدى ناطحات الســحاب بمدينة 
نيويــورك إن “العمــل الــذي قمنــا به طــوال هذه 
األشــهر كان إلقناع الجميــع بأن هذا هو الخيار 

األفضل لديفيز”.
وأقــّر المدافــع اإلســباني “كانت أشــهر معقدة”، 
مضيًفــا: “األمــر يتعلــق بتغييــر شــكل منافســة 
تقليدية وتاريخية وهناك أشخاص لم يوافقوا 
على ذلك منذ البداية”، في إشــارة ألول نسخة 
من بطولة “كأس ديفيز راكوتين” التي ســتقام 

في مدريد بين يومي 18 و24 نوفمبر القادم.
شــركة  بمقــر  أقيمــت  التــي  الفعاليــة،  وفــي   
“ســوني” فــي مانهاتــن، تــم اإلعــان أيًضــا عــن 
تعــاون بيــن كأس ديفيــز وعمــاق الترفيــه من 
أجــل تنظيــم البطولــة، علًمــا بــأن هذه الشــركة 
لهــا عاقــة تاريخية بشــاكيرا التي وقعت معها 

عقدا فنيا حين كان عمرها 13 عاًما.

وأبــدى بيكيه “ســعادته الشــديدة” إزاء القبول 
الــذي القته النســخة الجديدة مــن كأس ديفيز 
على الرغم من أن العب التنس الصربي نوفاك 
ا، لم يعلن  ديوكوفيتــش، المصنــف األول عالميًّ

عن مشاركته في البطولة إال قبل أيام قليلة.
وفــي هــذا الســياق، أبرز مدافع البارســا أن هذا 
“نبــأ جيد للغايــة” مؤكًدا أنه “على عاقة جيدة 

ا. جدا” بالصربي، المصنف األول عالميًّ
وأضــاف: “لقــد تحدثنا مع كافــة الاعبين وفي 
هذا التوقيت من العام، إذا لم تحدث إصابات، 
ســيتمكن 19 العًبا من أفضل 20 من المشاركة 

بالبطولة”.
وعن اختيار العاصمة اإلســبانية مدريد وليس 
برشــلونة لتكون مقر النسخة المقبلة من كأس 
ديفيــز في شــكلها الجديد، عــزا ذلك إلى جودة 
منشآت مجمع ماعب “كاخا مدريد” الذي ذكر 
بأنــه كان قــد تــم تشــييده الســتضافة محتملة 

لدورة ألعاب أوليمبية.
وقــال: “أعتقــد إنها منشــآت مثالية الســتضافة 
بطولــة بهــذا الحجــم حيــث يشــارك 18 فريًقــا 
ــا”، مبرًزا أن مدريد، كونها عاصمة الباد،  وطنيًّ

تحظى برحات طيران أكثر.

ليوناردو بونوتشي

من مواجهة االرجنتين وتشيلي

جيرارد بيكيه وشاكيرا

بـونـوتشــي يثيــر الجــدل

وديــة متــوتـــرة بيكيــه يختــار مــدريـــد
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بلغــت األميركيــة المخضرمــة ســيرينا وليامس نهائي بطولة الواليــات المتحدة المفتوحة في كرة المضرب، حيث ســتكون أمام فرصة جديدة لمعادلة 
الرقم القياسي في عدد ألقاب بطوالت الغراند سالم، بمواجهة الكندية الشابة بيانكا أندرييسكو. وتأهلت سيرينا المصنفة ثامنة في فالشينغ ميدوز 
إلــى المبــاراة النهائيــة للبطولــة للعام الثاني تواليا، وذلك بفوزها في نصف النهائي بســهولة على المصنفة خامســة األوكرانية إيلينا ســفيتولينا بنتيجة 

3-6 و6-1.

وفــي النهائــي الذي يقام اليوم الســبت، 
أولــى  المصنفــة  األميركيــة  ســتواصل 
الرقــم  لمعادلــة  ســعيها  ســابًقا،  ــا  عالميًّ
القياســي فــي ألقــاب البطــوالت الكبرى 
الذي تحمله الاعبة السابقة األسترالية 
مارغريــت كــورت )24 لقًبــا(، بمواجهــة 
أندرييســكو )19 عاًما( التي تغلبت على 
السويســرية بيلينــدا بنســيتش 7-6 )-7
3( و5-7، وبلغــت نهائــي بطولــة كبــرى 
للمرة األولى في مسيرتها االحترافية.

 وقالــت ســيرينا التــي حققــت باكــورة 
ألقابها الكبرى في فاشــينغ ميدوز عام 
1999، ضمــن ســتة ألقــاب توجــت بهــا 

فــي البطولــة األميركيــة آخرهــا 2014، 
“خــوض المبــاراة النهائيــة مــرة جديــدة 

يبدو بصراحة أمًرا مجنوًنا”.
وهــي المرة الثالثــة والثاثين تبلغ فيها 
الاعبــة البالغــة 38 عاًمــا، نهائــي بطولة 
كبــرى، علًمــا بأن لقبها األخيــر يعود إلى 
بطولــة أســتراليا المفتوحة عــام 2017، 
شــقيقتها  حســاب  علــى  توجــت  حيــن 
عــن  تغيــب  أن  قبــل  فينــوس،  الكبــرى 
الماعــب ألشــهر بســبب الحمــل ووضع 

مولودتها األولى.
تمكنــت  الثانــي،  النهائــي  نصــف  وفــي 
الكنديــة أندرييســكو المصنفــة 15 فــي 

البطولــة األميركية، مــن مواصلة أدائها 
الافــت هــذا العــام، علمــا بأنهــا تشــارك 
فــي القرعة الرئيســية للمــرة األولى في 
فشــلت  بعدمــا  االحترافيــة،  مســيرتها 
العاميــن  فــي  التصفيــات  تخطــي  فــي 

الماضيين.
 وســيكون لقــاء الســبت ثانــي مواجهــة 
وســيرينا،  أندرييســكو  بيــن  مباشــرة 
والثانيــة أيًضــا فــي مبــاراة نهائيــة، اذ 
لقــب دورة  للكنديــة أن أحــرزت  ســبق 
أغســطس  فــي  بادهــا  فــي  تورونتــو 
ســيرينا  اضطــرت  بعدمــا  الماضــي 
لانســحاب مــن المجموعــة األولــى من 

مباراتهمــا النهائيــة بســبب إصابــة فــي 
بشــأن  الشــابة  الاعبــة  الظهــر. وقالــت 
لقائهــا المرتقــب ضــد ســيرينا “أردت أن 
ألعــب فــي مواجهتهــا. أذكــر أننــي دائًما 
مــا كنت أقــول لفريقي أننــي أرغب في 
اللعــب ضدهــا قبــل اعتزالهــا. أنــا أتطلع 
قدمــا لذلــك”، متابعة “هــي بطلة مذهلة 
علــى أرض الملعــب وخارجــه. ســيكون 

األمر ممتعا”.
أعــرف  ال  ســوريالي،  “األمــر  وتابعــت 
مــاذا أقول. مواجهة ســيرينا في نهائي 
حلــم  هــو  المتحــدة  الواليــات  بطولــة 

يتحقق”.

وكاالت

سيـرينــا تــالحـــق المجـــد

سيرينا وليامس

وكاالت

ذكــرت وكاالت أنبــاء روســية أن محكمــة وطنيــة قــررت يــوم الجمعة 
اإلفراج عن ألكسندر كوكورين وبافل مامايف، وهما من أشهر العبي 
كرة القدم في البالد، بشــروط بعد حبســهما للتورط في أحداث عنف 

العام الماضي.

واعتذر كوكورين ومامايف ثنائي 
اللقطــات  عــن  روســيا  منتخــب 
التــي رصدتهــا كاميــرات مراقبــة 
فــي  بعنــف  تصرفهمــا  وأظهــرت 
واقعتيــن فــي موســكو وهمــا فــي 

حالة سكر.
وقضت محكمة في مايو الماضي 
بحبس كوكورين 18 شــهًرا مقابل 
بعــد  وذلــك  لمامايــف،  شــهًرا   17
شهرين من جلسات استماع نالت 
تغطيــة كبيرة من وســائل اإلعام 

المحلية.
وقال بعــض منتقدي الكرملين إن 
القضية اســتغلت لتحويل األنظار 
عن مشــكات أخرى في الباد بما 

في ذلك اإلجراءات الخاصة برفع 
اإلجــراءات  وهــي  التقاعــد  ســن 

التي ال تحظى بشعبية.
وذكرت وكاالت إعام محلية نقاً 
عــن محامي الاعبيــن أن محكمة 
ســراح  إطــاق  منحــت  بموســكو 
ســبتمبر   17 يــوم  لهمــا  مشــروط 

الجاري.

إطالق سراح مشروط

بافل مامايف و ألكسندر كوكورين
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إعداد: هبة محسن

أعلــن بيــت التمويــل الكويتي – البحرين، أحد البنوك اإلســالمية الرائدة في مملكــة البحرين، عن إطالق حملته 
الترويجية الجديدة لجميع المشتركين الجدد للبطاقات االئتمانية من بيتك – البحرين ، والتي تمنح 15 عميالً 
محظوًظــا فرصــة الفــوز بجائــزة نقدية بقيمة 500 دينار لكل فائز، باإلضافة إلــى منح عميل واحد فرصة الفوز 

بالجائزة الكبرى بقيمة 5000 دينار.

 ستســتمر هــذه الحملــة الترويجيــة 
علــى مــدار 3 أشــهر، وذلــك ابتــداًء 
مــن  نوفمبــر  ولغايــة  ســبتمبر  مــن 
العام الجاري. ســيتم اختيار خمسة 
ا من بين  فائزيــن محظوظين شــهريًّ
المشــتركين الجــدد لبطاقــات بيــت 
التمويل الكويتي من الفئات التالية: 
الكالسيكية، الذهبية، السيغنيتشر، 
والدفــع الذكــي، إضافــة إلــى ذلــك، 
ســيقع السحب على الجائزة الكبرى 

بعد الشهر األخير للحملة.

ورئيــس  تنفيــذي  مديــر  وصــرح 
لألفــراد  المصرفيــة  المجموعــة 
خالــد المعرفــي، قائــالً: ُنطلــق هــذه 
فــي  الجديــدة  الترويجيــة  الحملــة 
أفضــل  بتقديــم  التزامنــا  ســياق 
المصرفيــة  والخدمــات  المنتجــات 
لعمالئنــا الكــرام، ومنحهــم خدمــات 
كل  تقديــم  عــن  فضــالً  اســتثنائية 
كذلــك  ومبتكــر.  جديــد  هــو  مــا 
نســعى مــن خالل هــذه الحملــة إلى 
استقطاب مشتركين جدد لبطاقاتنا 

االئتمانيــة، والتــي تمنحهم مميزات 
أســاليب  متطلبــات  تلبــي  عديــدة 

حياتهم المختلفة.
إدارة  رئيــس  صــّرح  جانبــه،  ومــن 
اإللكترونيــة  والقنــوات  البطاقــات 
عبــد الرحمن الخان، قائالً: “أردنا أن 
نقــدم لعمــالء البطاقــات االئتمانيــة 
مختلًفــا،  شــيًئا  الدفــع  والمســبقة 
الخيــارات  توســعة  إلــى  باإلضافــة 
النقــاط.  اســتبدال  فــي  المقدمــة 
برنامــج والء بيتــك يوفــر خدمــات 

النقــاط  مقابــل  ثمينــة  ومنتجــات 
المشــتريات  خــالل  مــن  المكتســبة 

داخل وخارج البحرين”.

15 عميــاً محظوًظا لديه فرصة الفوز بجائزة نقدية بقيمة 500 دينار

“بيتك” يمنح االسترداد النقدي للبطاقات االئتمانية الجديدة

الخليــج  فنــادق  مجموعــة  قامــت 
بتقديــم تبرعهــا الســنوي إلــى نــادي 
وذلــك  البحريــن،   - عيســى  مدينــة 
إيمانًا من المجموعة بأهمية األعمال 
والخدمــات التــي يقــوم بهــا النــادي 
وحرصًا على تقديم المساهمة لدعم 

نشاطاته. 

التنفيــذي  الرئيــس  قــام  وقــد 
لمجموعــة فنــادق الخليــج جارفيلــد 
إلــى  التبــرع  شــيك  بتقديــم  جونــز 
اللجنــة  ورئيــس  المالكــي  عدنــان 
عيســى  مدينــة  لنــادى  الرياضيــة 
وليــد خلف وذلــك في مقر مجموعة 

فنادق الخليج.

فنادق الخليج تدعم نادي مدينة عيسى

أحــد  لأللمنيــوم،  تايلــوس  شــركة  افتتحــت 
الشــركاء المعتمدين في تصنيــع أنظمة رينرز 
فــي مملكــة البحريــن، مؤخــًرا معرضهــا علــى 
اآلن  الزبائــن  بإمــكان  حيــث  البديــع،  شــارع 
التعرف على أكثر منتجات الشركة األوروبية 
شــهرًة  األلمنيــوم  مجــال  فــي  المتخصصــة 

وإقبااًل. 
قطــاع  لأللمنيــوم  تايلــوس  شــركة  وتخــدم 
يمثــل  والــذي  الفاخــرة،  الســكنية  المنــازل 
رينــرز  شــركة  أعمــال  مــن  كبيــرة  شــريحة 
مــن  المعــرض  افتتــاح  وتــم  المنطقــة.  فــي 
النــواب  مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  قبــل 
البحرينــي عبدالنبــي ســلمان، ، والذي عٌبر عن 
فخــره لرؤيــة مثل هــذه الشــراكة المثمرة بين 
إحدى أعرق الشركات البحرينية المتخصصة 
فــي مجــال األلمنيــوم وإحــدى أكبــر العالمات 
التجاريــة العالمية في مجال أنظمة األلمنيوم 

وهي شركة رينرز.
 وخــالل حفــل االفتتاح، صرح مدير المنطقة، 
البحريــن والكويــت وعمــان لدى شــركة رينرز 

بالقــول:  الــوادي،  عيســى  األوســط  الشــرق 
“نحتفــل اليــوم بالنمــو وتنويــع مجــال أعمالنا 
من خالل أحد أهم عمالئنا في مجال البيوت 
لأللمنيــوم  تايلــوس  شــركة  وهــي  الفاخــرة، 
المتخصصة في صناعة أنظمة األلمنيوم ذات 

الجودة العالية”. 
الســكني  المجــال  نطــور  أن  “نأمــل  وأضــاف: 
لدينــا مــن خــالل شــركة تايلــوس لأللمنيــوم، 
ولدينــا كامــل الثقة في مــا يحملونه من خبرة 
في مجال تصنيع أنظمة األلمنيوم وتركيبها”.

نّظمــت شــركة إبراهيــم خليــل كانــو برنامًجــا 
الميكانيكيــة  التقنيــات  حــول  مكثًفــا  ــا  تدريبيًّ
للتدريــب  البحريــن  معهــد  لمدربــي  للمركبــات 
)BTI( العامليــن فــي المجــال التقنــي. وأعــدت 
مــع تويوتــا  بالتعــاون  البرنامــج  هــذا  الشــركة 
للتعليــم  تويوتــا  برنامــج  مــن  كجــزء  وذلــك 
التقنــي )T-TEP(.  تنــاول البرنامــج التدريبــي 
كيفيــة  أيــام   5 لمــدة  اســتمر  والــذي  المكثــف 
تــم  كمــا  المحــرك.  فــي  والتحكــم  التشــخيص 
إجــراء تدريــب عملي على إجراءات التشــغيل 
القياســية لــآالت وأفضــل الممارســات المتبعة 
في تشــخيص أعطال المركبــات وكيفية اتباع 
اإلرشــادات المذكــورة فــي كتيبــات التصليــح 
ونظام تويوتا للتشخيص )GTS(، وهو برنامج 
ا من قبل  اســتحدثته تويوتا ومســتخدم عالميًّ

جميع وكالء تويوتا الرسميين. 
شــركة  فــي  المواهــب  إدارة  مديــر  وتحــّدث   
إبراهيــم خليــل كانــو، جــون ماثيــو عــن أهمية 
أهميــة  ومــدى  التدريبــي  البرنامــج  هــذا 
االســتمرار فــي تدريب المدربيــن، قائالً: “ُصّمم 

ليســاعد  اســتراتيجي  بشــكل  البرنامــج  هــذا 
تطويــر  علــى  التقنــي  المجــال  فــي  المدربيــن 
معرفتهــم فــي هــذا المجــال مما سيســاهم في 
إعــداد منهــج أكاديمــي حديــث وشــامل لطلبة 
المدارس يوازن بين الجانبين العلمي والنظري 
شــركة  عــن  ُعــرف  لطالمــا  الســيارات.  لقطــاع 
إبراهيم خليل كانو تشجيعها ودعمها لمشاركة 

المعرفــة وحتًمــا ســيؤدي تعاوننــا مــع خبــراء 
تويوتــا العالمييــن والمحلييــن لتعزيــز جهودنــا 
فــي المجــال التعليمي”. ثم أضاف: “ســنواصل 
تحقيق رؤية الشــركة الداعمة للعنصر البشــري 
البحرينــي مــن خــالل االســتثمار فــي القطــاع 
التعليمــي وصقل مهــارات المواهب البحرينية 

إلعدادها لالنضمام لسوق العمل”.

المنتجــات موجهــة لقطــاع المنــازل الســكنية الفاخــرة مساعدة المدربين في المجال التقني على تطوير معرفتهم

“رينرز” و“تايلوس” يفتتحان معرضا ألنظمة األلمنيوم “إبراهيم خليل كانو” تعقد برنامًجا مكّثًفا في قطاع السيارات
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المؤيــد  وعائشــة  يوســف  لجنــة  قامــت 
لألعمــال الخيريــة التابعــة لشــركة يوســف 
خليــل المؤيــد وأوالده، بزيارة الى الجمعية 
البحرينيــة لمتالزمة الــداون، قدمت خاللها 
تبــرع مالــي إلــى الجمعيــة دعمــًا للخدمــات 

المقدمة ألطفال متالزمة الداون.
وســلمت مســؤولة لجنــة يوســف وعائشــة 
المؤيد لألعمال الخيرية زهرة حمزة التبرع 
إلــى المديــر العــام للجمعية محمــد المناعي 
فــي مقر الجمعية فــي العدلية يوم الثالثاء 

الموافق 3 سبتمبر 2019.
وتعتبــر “يوســف وعائشــة المؤيــد لألعمــال 
الخيريــة” مبــادرة من شــركة يوســف خليل 
المؤيــد وأوالده، تقــدم مــن خاللهــا مختلف 
أنــواع الدعم والمســاهمة في بناء المجتمع 
الشــركات  إحــدى  أنهــا  كمــا  البحرينــي، 
البحرينيــة الكبرى التي تولي اهتمامًا كبيرًا 
للعمــل الخيــري البّنــاء، مــن منطلــق إيمانهــا 
بالمســؤولية تجــاه المجتمــع وتحقيق مبدأ 

التكافل بين األفراد في مملكة البحرين.

“المؤيد الخيرية” تدعم “متالزمة الداون”
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المســتمرة  جهودهــا  مــع  تماشــًيا 
للمســاهمة في المبــادرات التطوعية 
مــع  وبالتعــاون  المجتمــع،  لخدمــة 
الخيريــة  الحيــاة  شــجرة  جمعيــة 
بتلكــو  فريــق  أعلــن  االجتماعيــة، 
للمســؤولية االجتماعية “ناســنا” عن 
للموظفيــن  داخليــة  حملــة  إطــالق 
تحت شــعار “العودة إلى المدرســة”، 
وذلــك إيماًنــا منهــا بأهميــة التعليــم 
وتهيئــة جميــع الطــالب لالســتعداد 

التام للعام الدراسي الجديد.
 وشــارك عدد من موظفي بتلكو في 
هــذه الحملــة بالتبــرع بمجموعة من 
اللــوازم المدرســية الجديــدة، والتي 
والقرطاســية  الحقائــب  اشــتملت 

وغيرها من اللوازم األخرى. 

وقــام فريــق ناســنا بزيــارة جمعيــة 
شــجرة الحياة الخيريــة االجتماعية 
وبالتالــي  التبرعــات  لتقديــم جميــع 

بتوزيــع  الجمعيــة  ســتقوم 
واألســر  لليتامــى  المســتلزمات 
المحتاجــة. تهــدف بتلكــو من خالل 

اســتعداد  مــن  التأكــد  إلــى  الحملــة 
الطــالب لهــذا العــام ومنحهــم بداية 

إيجابية.

معرفتهــم تطويــر  علــى  التقنــي  المجــال  فــي  المدربيــن  مســاعدة 

“ناسنــا” يدعــم “شجــرة الحيــاة”

خالد المعرفي

Foton Mo- عالمــة  تشــهد 
شــركات  مــن  كبيــرًا  إقبــاالً   tor
ألســعارها  ذلــك  النقليــات 
المتعــددة  والمزايــا  التنافســية 
التــي تطرحهــا الشــركة للزبائــن 
ضريبــة  تحمــل  تشــمل  والتــي 
القيمــة المضافــة، تســليم فوري 
بمعامــالت  مرنــة  وأقســاط 

سريعة وودية وغيرها الكثير.
مــن جانبه صرح مديــر مبيعات 
حســين   Foton Motor عالمــة 
فخــورون  إننــا  قائــالً  الوداعــي 
تتمتــع  نقــل  وســائل  بتوفيــر 
باعتماديــة عاليــة، وأداء متميز 
لضمــان تقديم أعلى مســتويات 
الخدمة ولتحقيق رضا العمالء.
واضــاف أن “مركباتنــا التجارية 
مهمــة،  عناصــر  بثالثــة  تمتــاز 
الرائــدة  الســالمة  مزايــا  وهــي 

فــي فئتهــا، وانخفــاض التكلفــة 
اإلجمالية للملكيــة، والموثوقية 
الكبيــرة فإننا نعمــل على توفير 
باكورة مــن المركبــات التجارية 
التــي تلبــي رضــا العمــالء علــى 

مختلــف احتياجاتهــم، بإدخــال 
الســيارات  طــرازات  أحــدث 
بمختلــف  للعمــالء  وتقديمهــا 
وبحيــث  وإمكاناتهــم  فئاتهــم 
أنــه ســيتم اســتخدام ســياراتنا 

مــدار  علــى  طويلــة  لمســافات 
ســنوات متعــددة لــذا يجــب أن 
تكــون هذه الســيارات فــي قمة 
بجانــب  والموثوقيــة  المتانــة 
التوفير في التكلفة عند الحاجة 

إلى اإلصالح والصيانة”.
وعلــى صعيــد متصل أكــد مالك 
شــركة العنــود للنقليات يوســف 
الشــركة  اختيــار  أن  حســين 
Foton Mo- مركبــات  إلــى 

tor جــاء بنــاء علــى مــا تتمتــع 
ومكانــٍة  طيبــٍة  ســمعٍة  مــن  بــه 
مرموقــة بيــن جميــع العالمــات 
اإلجماليــة  والتكلفــة  التجاريــة 
التشــغيلية المنخفضــة وســوف 
العديــد  بشــراء  الشــركة  تقــوم 
من المركبــات التجارية من هذا 

الطراز في المستقبل القريب.

الوداعــي: فخــورون بتوفير وســائل نقل تتمتــع باعتماديــة عالية

Foton Motor إقبال كبير من شركات النقليات على
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ال تصاب بخيبة أمل مع سير مجريات األمور.

لن تتمكن من إنجاز الكثير، قاوم الرغبة.
 

توقعاتك غير الواقعية قد تصيبك بخيبة األمل.

على أية حال، ال تيأس، ولكن استغل الفرص.

المفاجآت السارة في انتظارك، استعد.
 

ال تجعل توقعاتك ترتفع أكثر من الالزم.

سوف يتفاعل األصدقاء معك بإيجابية.

حان الوقت أن تتحالف مع اآلخرين.

ال تدع الفرصة تفوتك، فيجب عليك االنتفاع.
 

من المحتمل أن تنقلب عليك األمور.

الجأ إلى الخبرات والمعارف القديم منها 
والحديث.

األشخاص في العمل يتعاملون بإيجابية خاصة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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 1940
 سالح الجو الملكي 

البريطاني يبدأ 
بقصف المدن 

األلمانية رًدا على 
الحملة الجوية العنيفة 
التي شنها الطيران األلماني 

على المدن البريطانية وذلك 
أثناء الحرب العالمية الثانية.

تشارك اللبنانية هبة داغر 
في بطولة مسلسل “اآلنسة 

فرح”، وقد انتهت من تصوير 
عدد من مشاهدها خالل 
األسابيع الماضية، والتي 
تواجدت فيهم بالقاهرة، 

وتعمل حاليًا على تصوير 
باقي مشاهدها في العمل.

tariq.albahar
@albiladpress.com

فــي  صعوبــة  الوالديــن  يواجــه  وبالطبــع 
الطفــل  علــى  للســيطرة  األحيــان  معظــم 
فــي موعــد  النــوم  إلــى  الذهــاب  الرافــض 
مبكر ورغبته في البقاء مستيقظا واللعب 
بااليبــاد او مشــاهدة التلفزيــون، خصوصا 
وأنــه تعود على الســهر لمــدة طويلة بدون 
حساب، ويمكن التغلب على هذه المشكلة 
بغلــق كل األجهــزة اإللكترونيــة التــى قــد 
تصــدر عنها أصــوات تجذب انتبــاه الطفل 
الــواي  وفصــل  الذكــي،  التلفزيــون  مثــل 
فــاي عنــه أوال، لضمــان حالــة مــن الهــدوء 
داخــل غرفــة نومه تدفعه إلــى الخلود إلى 
فــى  فكــره مشــتتا  يكــون  أن  النــوم دون 
اللعــب مــع النصائــح المحببة اليــه لإلقبال 
علــى المدرســة التــي يتعلــم بهــا ويلتقــي 

بأصدقائه هناك.
وكل هــذه اإلجــراءات بســبب ان الطفــل 
يكــون عادة فــي حالة صدمــة، عندما يبدا 

تقريبــا  ســيقضي  بانــه  ويــدرك  الدراســة 
نصــف يومــه هنــاك للتعلم الحــاد بعد فترة 
اللعــب لألطفــال الذيــن اقــل  طويلــة مــن 
مــن 10 ســنوات. ويجــب يــدرك الوالديــن 
أن الضــوء األزرق المنبعــث من الشاشــات 
العيــن ويؤخــر ظهــور  إلــى إجهــاد  يــؤدي 
الميالتونيــن وهــو الهرمون المســؤول عن 
النــوم، مــا يعني ارتباط ســاعات النظر إلى 
الشاشــة بمــدى جــودة النــوم بحســب اخر 
التقاريــر الطبية، فقلة النوم يؤدي الى قلة 
االنتبــاه فــي الصف، ولمعالجــة ذلك يجب 
التأكــد بان يذهب طفلــك إلى الفراش في 

وقت مبكر كل مساء.
هنــاك العديــد من النشــاطات التــي تحبب 
الطفــل فــي مدرســته والعــودة اليهــا مثــل 
حقيبتــه  باختيــار  للطفــل  الســماح  أوال 
المدرســية  الوجبــات  وعلبــة  المدرســية 
المدرســية وســيلة  األدوات  مــن  وغيرهــا 

مــن  القليــل  ومنحهــم  لتحميســهم  رائعــة 
المســؤولية، كذلــك اختيــار وجبــة اإلفطار 

او المساعدة في اعداده.
بعد العودة الى البيت يجب اوال بعد الغداء 
تخصيــص وقــت ومــكان خاص بالدراســة 
قــد  المدرســية  الواجبــات  وان  خصوصــا 
ألغيــت فــي المــدارس الحكوميــة، ولكنهــا 
موجــودة حاليــا فــي المــدارس الخاصــة، 
يراجــع  للطفــل  المهيــأ  الخــاص  فالمــكان 

ويحل فيه واجباته اليومية.
ويؤســس  بالمســؤولية  شــعورًا  ســيمنحه 
روتيًنــا يمكنهــم مــن متابعتــه خــالل العام 
مســاعدة  مــع  يوميــة  بصــورة  الدراســي 

الوالدين له.
ضــرورة  األمــور  أوليــاء  معظــم  يغفــل 
التواصــل المســتمر مــع المدرســين، وذلــك 
مــن  الطفــل  متابعــة  عناصــر  أهــم  مــن 
بعــد بعــد المتابعــة القريبــة لــه ولســلوكه، 

عبــر  جــدا  مهــم  اإلدارة  مــع  فالتواصــل 
الحضــور او االتصــال او حتــى عبــر احــد 
وســائل التواصــل فــي السوشــيال ميديــا، 
وفــي الوقــت نفســه يجــب علــى الوالديــن 
زرع الثقــة في الطفل من خالل توجيهات 
ونصائــح بحــب المعلــم واحترامــه فليــس 
من السهل على الطفل أن يجد من يوجهه 
بالخضــوع  مطالــب  يكــون  وأن  فجــأة، 
يجــب  أنــه  تعليمــه  فعليــك  لتعليماتــه، 
احترام المعلم واالســتماع لما يقوله. وفي 
نفــس الوقت يجب تعاون إدارة المدرســة 
مــع الوالديــن للتغلــب علــى مشــكلة خوف 
الطفــل وبكائه عند الذهاب إلى المدرســة، 
وذلك بالســماح لها بالمكــوث معه في أول 
فترة حتى تختفي رهبته من المدرسة من 
ناحيــة وفي هذه األثنــاء يجب أن تقترب 
منه ُمدرســة الفصل الدراسي ليعتاد عليها 

وعلى بيئة المدرسة.

أظهــرت نتائج دراســة أجراهــا علماء 
االســتخدام  إن  النكســتر،  جامعــة 
الــدوري المنتظــم لشــبكات التواصــل 
االجتماعــي يرفــع مســتوى اإلجهــاد، 

والحقا يسبب إدمانا نفسيا شديدا.
وبينــت نتائــج دراســة أجراهــا علماء 
شــبكات  اســتخدام  أن  النفــس، 
التواصل االجتماعي مثل “إنستغرام” 
إلــى  يــؤدي  و”فيســبوك”،  و”تويتــر” 
إفراز الجسم كمية كبيرة من هرمون 
االجهــاد. والحقــا قــد يســبب إدمانــا 
المنصــات  ألن  المواقــع.  هــذه  علــى 
االجتماعيــة تولد ما يســمى “اإلجهاد 

التقني” لمستخدمي هذه الشبكات.
هــذا  لألســف  أنــه  العلمــاء  وأوضــح 
النــاس  لتخلــي  كاف  غيــر  اإلجهــاد 
عــن اســتخدام هــذه الشــبكات، حيث 
بــدال مــن ذلــك وتحــت تأثيــر اإلجهاد 
يســتخدمون هــذه الشــبكات بطريقة 
التالــي  النشــاط  كان  فــإذا  مغايــرة. 
يثير المزيد من التوتر، فإن الشــخص 
ينتقــل مــرة أخــرى إلــى ســلوك آخــر، 
المثــال،  يــدرس، علــى ســبيل  حيــث 
الرســائل.  ويرســل  بعنايــة  األخبــار 
أي ببســاطة ال يســتطيع التخلــي عــن 

استخدام الشبكة االجتماعية.

شبكات التواصل االجتماعي تسبب إدمانا نفسيا
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 1952
وزارة علي ماهر باشا في مصر تقدم استقالتها بعد 44 يوًما من تشكيلها بعد ثورة 23 يوليو، واللواء محمد نجيب يشكل الوزارة الجديدة 

 1977
توقيع اتفاقية بين بنما والواليات المتحدة تعيد بموجبها الواليات المتحدة السلطة على قناة بنما إلى بنما

 1978
عقد أول اجتماعات كامب ديفيد بين رئيس وزراء إسرائيل مناحم بيجن والرئيس المصري محمد أنور السادات

 2011
تحطم طائرة كانت تقل فريق لوكوموتيف ياروسالفل الروسي لهوكي الجليد

 2017
ته 8.1 درجات يضرب ساحل والية تشياباس جنوب المكسيك زلزاٌل عنيف بلغت ُقوَّ

18

نفت الفنانة شيرين عبدالوهاب صحة ما أثير أخيراً حول إحيائها 
حفاًل في المملكة العربية السعودية.

ونشرت شــيرين بيانًا رسميًا عبر حســابها على موقع تويتر، 
وجــاء فيه: عما ورد حــول إقامة الفنانة شــيرين عبدالوهاب 
لحفل غنائي في الرياض بالمملكة العربية الســعودية خالل 

شــهر أكتوبــر القادم، نؤكــد أن هــذه أخبار ال أســاس لها من 
الصحة، وســيتم اتخاذ اإلجــراءات القانونية الالزمــة ضد من أذاع 

وروج هذه الشائعة.

حكايات الحب والزواج، ومشــاكل المرأة وعالقتها بالرجل في 
مختلف المراحــل العمرية، يطرحها العمل الدرامي الجديد 
“نصيبــي وقســمتك” في جزئــه الثالث، مــن كتابة عمرو 
محمود ياســين وإخراج محمد ســالمة، وبطولة نخبة من 

نجوم الشاشة الصغيرة، وُيعرض على “ أم بي سي 4 “.
ويضــيء العمل في قالب درامي شــائق، وضمن خماســية 

واحدة أســبوعيًا، على المشــاكل التــي تتعرض لهــا المرأة في 
عالقتها بالرجل.

ألقت الشــرطة المصرية القبض على الفنانة ياسمين محمد 
شــعبان الشهيرة ب”بوســي” في منزلها بمنطقة التجمع 
الخامــس بالقاهــرة الجديدة بعــد صدور أحــكام قضائية 
نهائية ضدها واجبة التنفيذ، لصالح مدير أعمالها الســابق 
وطليقها فطين سعيد. والجدير ذكره أنها أُوقَفت بموجب 

أحــكام نهائية صدرت بســبب تحريرها شــيكات بدون رصيد 
لطليقها الذي رفع عليها دعوى أمام محكمة جنح النزهة، فضاًل 

عن إخاللها باتفاقات قديمة بينهما، بعدما رفضت دفع مستحقاته.

شيكات من دون رصيدنصيبي وقسمتكشيرين تنفي

كيف نهيأ أطفالنا للعودة إلى المدارس؟
الســماح للطفــل باختيــار حقيبتــه المدرســية وعلبــة الوجبــات 

طارق البحار

هناك العديد من اإلجراءات المهمة ألطفالنا مع موســم العودة للمدارس والذي يبدأ قريبا، فمع انتهاء العطلة الصيفية، يســتعد الوالدان 
واألطفــال للعــودة إلــى المــدارس بعــد اجــازة طويلة كانت بين الســفر خــارج البحرين عند البعــض واآلخر في األنشــطة المنزلية واللعب. 

ووفقا لموقع “ mayoclinic” فهناك استراتيجية وعدد من خطوات يجب القيام بها لضبط ساعات النوم قبل العودة إلى المدرسة، وأهمها 
تجنــب اللعــب الــذي يحتــاج إلى نشــاط واألجهزة اإللكترونية، حيث يعمــالن على التحفيز والتنبيه ويجب اســتبداله بمنح طفل حماما دافئا 

وقراءة القصص وتشــغيل موســيقى هادئة وقت النوم. ويجب تقليل ســاعات القيلولة النهارية للطفل ألنها تجعله أكثر اســتيقاظا في 
الليل، ويصعب ذهابه إلى النوم في وقت مبكر.



ملكة جمال العرب مكرمة في مصر وتستعد لدخول السينما

أثارت نجمة تلفزيون الواقع األميركية كلوي كاردشيان الجدل، بعد  «
ظهورها بشفتين كبيرتين للغاية، مما دفع متابعيها لإلشارة إلى 

 خضوعها لعملية تجميل جديدة.
وتعرضت كاردشيان النتقادات الذعة، عقب نشرها عبر صفحتها على 

أحد مواقع التواصل، صوراً لها ُتظهر بوضوح شفتيها الكبيرتين، لدرجة 
أنها اضطرت إلى إيقاف التعليقات على الصور.

ُكرمــت الحســناء المغربيــة “فريــال زيــاري”، ملكــة جمال العرب، في مهرجــان “Egy Fashion” الذي أقيم في مصر، إلى جانب عدد من النجوم العرب، وحظيت بشــهادة تقدير من 
 ،Egy Fashion اللجنة المنظمة. وأبدت “زياري” سعادتها واعتزازها بالتكريم، وقالت في تصريحات خاصة: “أنا سعيدة جدا الختياري كواحدة من األسماء المكرمة في مهرجان

حيث شهد الحفل تكريم عدد من النجوم الكبار، أمثال وائل عبد العزيز، هشام المليكي، ونرمين ماهر”.

وتابعــت: “اعتبرونــي ملكة جمــال العرب 
المثاليــة، ووجدوا أني اســتحقيت اللقب 
باعتبــاري مثقفة وجميلة، كما أن المغرب 
ومصــر بلــدان شــقيقان ويحبــان بعضهما 
كثيــرا، لــذا وجهوا لي دعــوة ألتواجد إلى 

جانب نجوم كبار في الحفل”.
وحــول تنظيــم المهرجــان، أردفــت ملكــة 
جمــال العرب: “المهرجان عالمي يقام كل 
عــام، والــدورة المقبلــة في دبــي، ورئيس 
المهرجــان أحمد العزبي يســعى دائما ألن 
مســتمر..  تحســن  فــي  المهرجــان  يبقــى 
وتواجــدت  جــدا،  رائعــا  كان  التنظيــم 
بشــكل  والعربيــة  المصريــة  الصحافــة 

ملفت”. 
وأضافــت: “المهرجــان كان ناجحــا ألبعــد 
رزان  اللبنانيــة  اإلعالميــة  قدمتــه  حــد، 
مغربــي، وشــهد تكريــم عــدة أســماء مــن 
ومــن  والبحريــن،  واإلمــارات  الســعودية 

جميع الدول العربية تقريبا”.
وحــول المســؤولية التــي يفرضهــا اللقب 

عليهــا، أوضحت النجمة المغربية: “اللقب 
يفــرض علــي مســؤولية كبيــرة، ويجــب 
العــرب أن أســتعمل  علــي كملكــة جمــال 
الجمــال  فــي  صــورة،  بأفضــل  اللقــب 
التــي أختارهــا  والثقافــة وحتــى األدوار 

فــي التمثيــل يجــب أن تكــون محترمــة، 
ليــس مــن الضــروري أن تكــون رئيســية، 
بــل أدوار تتحــدث عــن موضــوع حقيقي 

ومحترم”.
من جهة أخرى، تســتعد “زيــاري” لتصوير 

الشــهر  فــي  أبوظبــي  إمــارة  فــي  فيلــم 
العاشــر، وحــول تفاصيلــه قالت: “أســتعد 
حاليــا لخــوض تجربــة فــي فيلــم جديــد، 
وســأصور مشــاهدي فــي أبوظبــي الشــهر 

المقبل، وسأكون أحد أبطال الفيلم”.
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يقــول تايــروف: “ لــو ســألني احــد.. مــا هــو 
أصعــب أنــواع الفنــون لقلــت لــه فــن الممثل. 
وعندمــا ســألني أخــر.. ومــا هــو إذن أســهل 

أنواع الفنون ألجبته أيضا فن الممثل.
يؤكــد قــول بايــروف ان فــن الممثل هــو الفن 
الــذي ال يســتطاع تحديــده أو حفــظ قواعده 
وأسســه، وهــو ذلك أيضا ذلــك الفن الذي في 
حاجــه دائمــة الــى التعريــف واإلفصــاح والى 
الكشــف عــن جوهره..أضــم إلــى مالحظتــي 
كريــج  جــوردن  الكبيــر  المخــرج  قــول  هــذه 
حيــث يقــول “ المســرح دائما فــي حالة تقدم 
وازدهــار إلــى األمــام، ولكــن فــن الممثــل فــي 
حاجة إلى عدة ســنوات طويلة لمالحقة هذا 

التقدم”.
ففــن الممثــل فــي حاجة إلــى عمليــة المراس 
يمكــن  حتــى  والعــرق  والجهــد  واالســتمرار 
النهوض به، وإذا نظرنا مثال إلى احد عازفي 

البيانــو ممن يمكن االســتماع إليــه واإلصغاء 
إلــى عزفــه وجدانيــا ان عليه ليســتخلص منا 
الرضــا ان يقبع إلى التمرين الطويل الشــاق..

هــذا فــي الوقــت الــذي ال يتطلب منــه العزف 
االنضمــام إلــى اوركســترا معيــن. بــل حتــى 
يســتطيع ان يقــدم شــيئا ترفيهيــا كلمــا وجد 
لديه بعض الوقت للتســلية، فما بالنا بالممثل 

وفنه. 
الحــدث  بفنــه  يقــدم  الــذي  هــو  الممثــل 
المســرحي وينقله للمشاهد، والمسرح المقنع 
هــو الــذي يقــدم أهــم ما لديــه لإلقنــاع. يقدم 
مدرســة  مــن  والممثــل  المســرحي  الحــدث 
تاريوف يعرف باسم “ رجل الحدث النشيط” 
ويمكننــي القول ان هذا الوصف ينطبق على 
الفنان البحريني القدير جمعان الرويعي الذي 

يصعــد علــى خشــبة المســرح ويكــون هو كل 
شيء..لما يلقي على أكتافه من مهام تجعله 
المســرحي.  العــرض  أثنــاء  األولــى  الوحــدة 
يقــول تايروف” بفن الممثل فقط ومن خالل 
شــخصية تتضافــر الشــخصية الذاتيــة للمثل 

مــع خامــة العمل “ المســرحية” ووســيلته، ثم 
من الصنعة من وراء ذلك كله”.. وهو يشــرح 
فــي المثــال التالي الذي يثبــت بها فن الممثل 

قائم على الممثل وحده.
جمعــان الرويعــي.. كمية مــن الطاقة الفكرية 

الذيــن  النادريــن  الفنانيــن  ومــن  الالزمــة، 
يفصلــون كليــا بيــن شــخصيته فــي الحيــاة 
وشــخصية الــدور الــذي يطلع بــه، ممثل بارع 
بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنى... مدرســة 

لوحدها لها قواعدها الجادة.

ــع به ــل ــط ــذي ي ــ ــدور الـ ــ ــ ــة ال ــي ــص ــخ ــي الـــحـــيـــاة وش ــن شــخــصــيــتــه فـ ــي ــل ب ــص ــف ي

جمعان الرويعي.. مدرسة تايروف المسرحية العريقة

أثــار فيديــو للفنانــة هيــا الشــعيبي عبر 
فيــه  انتقــدت  شــات،  ســناب  موقــع 
الجاليــات  إلحــدى  الكبيــر  االزدحــام 
المجمعــات  أحــد  فــي  اآلســيوية 
التجاريــة، موجــة غضــب كبيرة ضدها 

وصلت إلى حد وصفها بالعنصرية
الشــعيبي أعربــت عــن حزنهــا، بســبب 
هــذه االتهامــات، مؤكدة أنهــا لم تقصد 
وأضافــت:  جنســية،  ألي  اإلســاءة 
الكبيــرة  التجمعــات  فقــط  انتقــدت 
بحــس  اآلســيوية  الجاليــات  إلحــدى 
إســاءة،  أي  بــه  أقصــد  لــم  كوميــدي، 
ولســُت عنصريــة جميعنــا بشــر، ومــن 

مــكان  بــأي  التواجــد  إنســان  أي  حــق 
لكــن مــا  عــام، هــذه ُحريــة شــخصية، 
أســتغربه هــو التجمــع في مــكان واحد 
دون االســتفادة مــن مرافقــه المختلفة 
مــن  بــأن  فقــط  وطالبــت  والمتنوعــة، 
يرتــاد المجمعــات المطاعم أو المقاهي 
بهــدف  ذلــك  يكــون  أال  الســينمات  أو 

التواجد..
ورفضــت هيــا هــذه االتهامــات، قائلــة: 
لجميــع  واالحتــرام  التقديــر  كل  أكــن 
الجاليــات، لــم أخطــئ فــي حــق أحــد، 
ولــم أتطــاول علــى أحــد، فقــط طالبت 

بالنظام، ليس أكثر.

مــا ان انتهــت الفنانــة اإلماراتية أحالم 
مــن احيــاء حفــل الطائــف بالســعودية 
جمهورهــا  وضعــت  حتــى  بنجــاح، 
بموقــع  حســابها  عبــر  ومتابعيهــا 
فــي  “تويتــر”  القصيــرة  التدوينــات 
األجــواء كعادتهــا دائمــا، عبــر تغريــدة 
وجهــت مــن خاللهــا الشــكر إلــى جميع 
األمهــات الالتي حضــرن حفلها الغنائي 

الذي أحيته بموسم الطائف.
كما نشــرت أحالم مجموعة من الصور 

تعكس المســرح خــالل الحفل ومقاطع 
الجماهيــري،  التفاعــل  تبيــن  فيديــو 
بلدهــا  إلــى  أهدتــه  الــذي  والنجــاح 
دولــة اإلمــارات، ولــم يفــت أحــالم أن 
تنشــر بعــض الصــور التــي التقطــت لها 
أثنــاء تقبيلهــا أيادي عدد مــن األمهات 
القعيــدات، الالتي حرصن على حضور 
الحفــل، وعلقــت علــى الصــور بقولهــا: 
“أهــالً بأمي فــي كل بلد وفي كل مكان 

شرفتوني”.

ق الجزء األول لنشــأة الفنان  بعدما تطرَّ
اإلماراتي حسين الجسمي، وعرج على 
مشــوار حياته الغنائي، وكيفية وصوله 
إلى الشهرة والنجومية، يطل الجسمي 
مــرة أخــرى ضمــن الجــزء الثانــي مــن 

“رحلة جبل” على أم بي سي. 
 ويتوقــف البرنامج في هذا الجزء عند 
مفاصــل أخرى من حياته الفنية، وماذا 
يعنــي له أنه حقق إنجــازا جديدا، كونه 
أول فنــان عربــي يقف على مســرح دار 
األوبــرا فــي دبــي، ليضيف هــذا اإلنجاز 
إلى الئحة طويلة من النجاحات الفنية 

والحفالت المتميزة.

البرنامــج  مــن  الثانــي  الجــزء  ويأخــذ 
فــي  حلقــات  ثــالث  عبــر  المشــاهدين 
جولــة علــى االســتعدادات لهــذا الحفــل 
الكبيــر. كمــا تدخــل الحلقــة األولى إلى 
مســرح أوبــرا دبــي، لمرافقــة الجســمي 
فــي التحضيــرات للحفل، ويكشــف عن 

أبرز المعالم الثقافية في دبي.
وتواصــل الحلقــة الثانيــة اللقــاء الفنــي 
مــع الجســمي، بيــن صحــراء دبــي ودار 
األوبــرا فيهــا، كمــا يتوقف عنــد عناوين 
األغنيــات التــي اختــار أن يؤديهــا فــي 

الحفل.

هيا الشعيبي 
ترفض نعتها 

بالعنصرية

أحالم تقبل أيادي األمهات الجسمي 
يكشف 

تفاصيل 
شهرته في 
“رحلة جبل”

رجل الحدث النشط

الرويعي أثناء تقديمه محاضرة للجيل الصاعد

أسامة الماجد

مدرسة لوحدها 
لها قواعدها 
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السجائر اإللكترونية ُتضعف الخصوبة
أثبتت دراسة حديثة أن السجائر اإللكترونية لها تأثير سلبي على 

الخصوبة لدى النساء، حيث تسبب تأخر الحمل لديهن.
وأجــرى الباحثــون الدراســة علــى فــأرة ونشــرها موقــع “مديــكال 
المتوســطة  المــدارس  طــاب  عــدد  ارتفــع  أن  بعــد  إكســبريس”، 
والثانوية الذين يســتخدمون الســجائر اإللكترونية من 2.1 مليون 
فــي العــام 2017 إلــى 3.6 مليــون فــي العــام 2018، أي بفارق نحو 

1.5 مليون شاب.
وصــرح “كاثلين كارون” معد الدراســة والدكتــور في جامعة نورث 
كارولينــا بأنهــم وجــدوا أن اســتخدام الســجائر اإللكترونيــة قبــل 
الحمــل أدى إلــى تأخيــر كبيــر فــي زرع جنين مخصب فــي الرحم، 
وبالتالــي تأخيــر وتقليــل الخصوبة لــدى في الفئران، كما اكتشــفوا 
أن اســتخدام الســيجارة اإللكترونية طوال فترة الحمل يؤثر على 

صحة الجنين والعملية الغذائية الخاصة به.
واســتخدم الباحثــون في هذه الدراســة نموذًجا ألنثــى الفأر وذلك 
فحص ما إذا كان التعرض للســجائر اإللكترونية يضعف الخصوبة 
ويــؤدي إلــى نســل غيــر صحــي، وبعــد التعــرض لبخــار الســجائر 
اإللكترونية، أظهرت الفئران اإلناث انخفاًضا في تخصيب الجنين 
وتأخــًرا كبيــًرا في الحمل، كما أن ذرية اإلناث المعرضات للســجائر 
اإللكترونيــة فــي الرحــم لــم تنجــح أيًضــا فــي زيــادة وزن فئــران 

التجارب.
وأضاف كارون: “هذه النتائج مهمة؛ ألنها تغير وجهات نظرنا بشأن 

السامة المتصورة للسجائر اإللكترونية كبدائل للسجائر التقليدية 
قبــل وأثنــاء الحمــل”. يذكــر أن، ســلطات الصحة األميركيــة، كانت 
قــد ســجلت أول حالــة وفــاة بســبب اآلثــار الناتجــة عن اســتخدام 
السجائر اإللكترونية. وجاءت حالة الوفاة المذكورة وسط انتشار 

أمراض الرئة المرتبطة بالسجائر اإللكترونية.

وأكدت السلطات تسجيل أكثر من 190 حالة مرضية في  «
22 والية ترتبط على ما يبدو بتدخين السجائر اإللكترونية، 

مشيرة إلى أنها لم تحدد مركبا أو منتجا بعينه يتسبب في 
األمراض التنفسية. وأعلنت حالة الوفاة التي سجلت في 

والية إيلينوي، وذلك خالل مؤتمر عبر الهاتف مع صحافيين 
عقده مسؤولون من مراكز السيطرة على األمراض والوقاية 

منها وإدارة الغذاء والدواء ووزارة الصحة بوالية ايلينوي.

مســموم”  “ورد  فيلــم  مصــر  رشــحت 
للمخــرج أحمــد فــوزي صالــح؛ للمنافســة 
علــى جائزة أوســكار أفضل فيلــم أجنبي 

هذا العام.
الفيلــم بطولــة مريهــان مجــدي )كوكــي( 
وإبراهيــم النجاري ومحمود حميدة وهو 
مأخــوذ عــن روايــة “ورود ســامة لصقــر” 

للمؤلف أحمد زغلول الشيطي.
منطقــة  داخــل  الفيلــم  أحــداث  تــدور 
المدابــغ في القاهــرة، حيث تعيش عاملة 
النظافــة تحيــة وشــقيقها صقــر وأمهمــا. 
ترتبــط تحيــة بعاقــة وثيقة مع شــقيقها 
وعندمــا قرر الشــقيق الخــروج من الحي 
الفقير والهجرة بشــكل غير شــرعي بحثا 
مــا  كل  تحيــة  تبــذل  أفضــل  حيــاة  عــن 

بوسعها لمنعه.

وسبق للفيلم أن فاز ببعض الجوائز  «
منها جائزة أفضل فيلم عربي في 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 
في دورته األربعين.

مصر ترشح “ورد 
مسموم” لجائزة 

األوسكار
حدد العلماء اليابانيون نوعا جديدا من الديناصورات من خالل هيكل عظمي كامل 

تقريبا يبلغ طوله 8 أمتار، واعتبر االكتشاف األكبر في البالد.

وبعــد تحليــل مئــات العظــام، التــي يعــود 
تاريخهــا إلــى 72 مليــون ســنة، اســتنتج 
الفريــق البحثــي من جامعــة هوكايدو أن 
الهيــكل العظمــي ينتمــي إلــى نــوع جديد 
من الديناصورات يسمى “هادروصوريد”، 
وهــو حيــوان ضخــم عــاش علــى األرض 

خال أواخر العصر الطباشيري.

وقــد عثــر على جــزء من ذيله في شــمال 
كشــفت  والحقــا   ،2013 العــام  اليابــان 

الحفريات عن هيكله العظمي الكامل.

وأطلق الفريق على الديناصور اسم  «
“كامويصوروس جابونيكوس”، الذي 

يعني “إله التنين الياباني”، وفقا 
لبيان صادر عن الجامعة.

كشــفت مدينة نيويورك عن ســالح جديد في ترسانتها لمكافحة الجرذان المنتشرة في 
ممرات قطار األنفاق، والتي تنهش أكياس النفايات، قائلة إنه فخ يحتوى على كحول.

وعرضــت البلدية، جهــاز “إيكوميل” الذي 
إلــى  طعــم  بواســطة  الجــرذان  يجتــذب 

وعاء فيه سائل كحولي يغرق فيه.
وجــرى القضــاء علــى نحــو 107 جــرذان، 
الجهــاز  هــذا  بواســطة  شــهر،  خــال 
المســتورد مــن إيطاليا، والــذي جرب في 
محيــط بلديــة بروكلين. وقال المســؤول 
مؤتمــر  خــال  آدمــز،  إريــك  المحلــي 

الصحفييــن،  التقنيــة علــى  هــذه  لعــرض 
إن نيويــورك تواجــه “أزمــة” جــرذان تثير 

الذعر في نفوس بعض العائات.

وتشن بلدية كبرى المدن األميركية  «
حربا ضروسا على هذه القوارض، 

منفقة ماليين الدوالرات؛ للحد من 
انتشار هذه الحيوانات التي كان عددها 

يقدر بنحو مليونين سنة 2014.

اكتشاف نوع جديد من الديناصورات في اليابان

نيويورك تكشف عن ترسانتها لمكافحة الجرذان

حفرة في طريق نجمت عن فيضانات أدت النهيار 
أرضي ناتج عن األمطار الموسمية الغزيرة التي 

تسببت في مقتل 13 شخًصا وإصابة العشرات وفرار 
عشرات اآلالف في ميانمار. )أ ف ب(

أثنى كثير من رواد شــبكات التواصل على صورة التقتها متســوق لسيارة شرطة 
تقــف فــي موقــف غيــر مخصــص لهــا فــي مــرآب. وذكــرت صحيفــة “ديلــي ميــل” 
البريطانيــة أن الرجــل رصــد عناصــر الشــرطة يقفون مركبة دوريتهــم في موقف 
مخصــص للنســاء الاتــي لديهــن أطفــال، فــي مــرآب تحــت األرض فــي مقاطعــة 
النكشــر شــمال غــرب إنجلتــرا. وقــام هــذا المتســوق بتصويــر الدوريــة ونشــرها 
على حســابه الشــخصي بموقع “تويتر”، وأرفق الصورة بســؤال للشــرطة قال فيه 
“أليس األمر غير قانوني عندما تركن ســيارة الشــرطة في مكان مخصص للنساء 
واألطفال وال يكون لديك أطفال؟”. وبعد ذلك، قالت الشرطة إن عناصر الدورية 

أوقفوا سيارتهم بسرعة من أجل التعامل مع حادث ما في المكان.
وســارع المغرد للرد على الشــرطة، قائا إنه شــاهد عناصر الشرطة وهم يشترون 
طعامــا مــن مــكان قريــب. أثــارت المحادثــة بيــن “أوليفــر” والشــرطة نقاشــا علــى 
شــبكات التواصــل االجتماعــي، وانقســمت اآلراء، بيــن مــن أشــاد بتصــرف األول 
خاصة أن يمثل نوعا من الرقابة على ســلوك الشــرطة. وفي المقابل، قال آخرون 

إنه يمكن السماح للشرطة باستخدام المكان ألن موقف السيارات كان فارغا.

مغرد بصورة.. يحرج الشرطة 
البريطانية ويثير الجدل

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

تأخر الطيار .. فاستلم أحد الركاب القيادة
تأخــرت رحلــة “إيــزي جيت” 
البريطانيــة  مانشســتر  مــن 
اإلســبانية  أليكانتــي  إلــى 
بســبب تأخــر الطيــار، ولكــن 
تفاجأ المسافرون عندما قام 
أحد الركاب بقيادة الطائرة.

هــو  الراكــب  هــذا  أن  تبيــن 
طيــار محترف يدعى مايكل 
برادلــي، وكان متجها لقضاء 
عطلة مع زوجته وابنه، وقد 

ســمع قبــل الوصــول إلى المطار عــن غياب أحــد الطيارين فأخذ معه ترخيــص القيادة.  
وعند الوصول إلى المطار، اتصل بالشــركة وعرض خدماته. ووفقا له، أعادت الشــركة 
االتصــال بعــد 38 ثانيــة وطلبت منــه قيادة الطائرة. قبل بدء الرحلــة، خرج برادلي إلى 
صالــون الطائــرة وشــرح للــركاب مــا حصل ولم يعــارض أحد أن يقــود برادلــي الطائرة. 

وأوضحت شركة الطيران أنها فحصت هوية ورخصة الطيار.

أثــارت أغنيــة راب تركيــة الجــدل فــي 
البــاد، بعــد أن حققــت انتشــارا واســعا 
على وسائل التواصل االجتماعي، عقب 
ســاعات قليلــة مــن نشــرها علــى موقــع 
مشــاهدات  عــدد  وتخطــى  يوتيــوب. 
أغنيــة “ال يمكننــي الســكوت”، مــا يزيــد 

عن المليونين، في وقت وجيز. 
وقــد أدى 14 مغنيــا تركيــا على رأســهم 
مغنــي الــراب المعــروف شانيشــار هــذه 
األغنيــة، التــي جاءت فــي وقت تواجه 
فيه الحريات وضعا حرجا في تركيا.  

وخــال األغنيــة انتقد الفنانــون الوضع 
تعيشــه  الــذي  واالقتصــادي  السياســي 
تركيــا بلهجة وعبارات وصفها متابعون 

بأنها “جريئة وغير مسبوقة”.

 كما انتقدت كلمات األغنية انتهاكات  «
حقوق اإلنسان على يد أجهزة األمن 

التركية، وانحياز القضاء. كذلك انتقد 
الفنانون الضغط على وسائل اإلعالم 

وكبت حرية األفراد في تركيا.

فاجــأت مغنية الراب األميركية، نيكي 
مينــاج، جمهورهــا، الخميــس، بإعــان 
“تكويــن  أجــل  مــن  الغنــاء؛  اعتــزال 

أسرة”.
ووجهــت مينــاج، )36 عامــا(، رســالتها 
إلى متابعيهــا البالغ عددهم 20 مليونا 
عبــر موقــع “تويتــر” رغم أنه لم يســبق 
متزوجــة،  أو  حامــل  إنهــا  قالــت  أن 
قــررت  “لقــد  تغريــدة:  فــي  وكتبــت 

االعتزال وتكوين أسرة”.
وفي يونيو الماضي، قالت ميناج  إنها 
مــن صديقهــا كينيــث  الــزواج  تعتــزم 
غيــرت  أغســطس  شــهر  وفــي  بيتــي، 
اســمها علــى تويتــر إلــى مــدام بيتــي، 
لكنها لم تقل ما إذا كانت قد تزوجت.

وسطع نجم المغنية قبل نحو  «
10 أعوام عبر ألبومها “الجمعة 

الوردية” )بينك فرايداي( وتشتهر 
بتعليقاتها الصريحة والخالفات 
مع المغنين اآلخرين وبشعرها 

المستعار الملون.

مشاهدات مليونية 
ألغنية تنتقد 

أردوغان

نيكي ميناج تعتزل 
الفن بشكل مفاجئ ذكــرت تقاريــر صحفية أن امــرأة هندية عمرها 74 عاما، أنجبت توأما من بنتين، خالل 

األيام األخيرة، لتصبح بذلك أكبر أم سنا في العالم.

وبحســب موقــع “أوديتــي ســنترال”، فــإن األم 
الهنديــة، مانغايامــا، تمكنــت مــن إنجــاب التوأم 
بفضــل تقنيــة التلقيــح االصطناعــي. وتزوجــت 
وعانــت   ،1962 ســنة  المحظوظــة  المــرأة 
صعوبــات فــي اإلنجــاب طوال عقــود، ولم تنفع 
كل المحــاوالت، رغــم ارتيادهــا عــددا كبيــرا من 
ورغــم  المختصيــن.  واألطبــاء  المستشــفيات 
أن المــرأة بلغــت ســن اليــأس قبــل 25 عامــا، لــم 

تيأس من عدم اإلنجاب، وظلت متشــبثة بحلم 
األمومة. وفي السنة الماضي، الحت بارقة أمل 
أمــام الزوجيــن، حينما عرفــا أن جارتهما البالغة 
55 عامــا تمكنــت مــن اإلنجــاب بفضــل تقنيــة 
التلقيــح االصطناعــي. ومــا إن الحــظ الزوجــان 
تجربــة جارتهما، حتى قررا أن يســتعينا بتقنية 
التلقيــح االصطناعي، وتكللت تجربتهما بنجاح 

وصفه كثيرون بـ “الخارق”.

“سابقة عالمية”.. امرأة تضع توأما في عمر الـ 70

من أسبوع الموضة في نيويورك. )أ ف ب( وأثار حمل هذه المرأة جدال واسعا في الهند، وانتقد كثيرون “قرار الحمل”، زاعمين أن األبوين لن 
يكونا قادرين على رعاية المولودتين، نظرا للتقدم الكبير في العمر.

السجائر اإللكترونية تسبب تأخر الحمل 


