
وافق مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية 
السياســية برئاســة وزيــر شــؤون اإلعــام 
الرميحــي  علــي  األمنــاء  مجلــس  رئيــس 
علــى تعيين عضو مجلس األمنــاء بالمعهد 
إيمان فيصل جناحي لتولي منصب المدير 
التنفيــذي للمعهــد، وذلك اعتبــارا من األول 

من اكتوبر 2019، ولمدة أربع سنوات.
الوكيــل  منصــب  حاليــا  جناحــي  وتشــغل 
بــوزارة شــؤون  الشــباب  لتنميــة  المســاعد 
الشــباب والرياضــة، إضافــة إلــى عضويــة 
مجلس أمناء المعهد، وحاصلة على شهادة 
الماجســتير فــي إدارة األعمال مــن جامعة 
إنجليــزي  أدب  وبكالوريــوس  نيويــورك، 
ودبلوم تربية من جامعة البحرين؛ وشغلت 
عــدة مراكــز قياديــة بــوزارة الشــباب؛ منــذ 
للشــباب  العامــة  بالمؤسســة  عملهــا  بدايــة 
والرياضــة فــي 2001، حيــث تدرجــت في 
المناصب اإلدارية ففي العام 2004 شغلت 

رئيس قســم األنشطة الشبابية، وفي العام 
شــؤون  إلدارة  مديــرا  تعيينهــا  تــم   2011
الشــباب بــإدارة شــؤون األنديــة والشــباب؛ 
إلــى أن تبــوأت منصــب الوكيــل المســاعد 

لتنمية الشباب بالوزارة في العام 2016.
البحرينيــة  الكفــاءات  مــن  وتعــد جناحــي 

المشــهود لهــا، حيــث حصلــت علــى وســام 
الكفــاءة فــي العــام 2013 مــن قبــل جالــة 
كمــا  الوطنيــة،  لجهودهــا  تقديــًرا  الملــك 
منهــا  العضويــات،  مــن  بالعديــد  تحظــى 
للمــرأة  األعلــى  المجلــس  لجنــة  عضويــة 
لجائــزة الشــيخة حصــة، ولجنــة البحريــن 
الوطنيــة للتربيــة والعلــوم والثقافة بوزارة 
التربية والتعليم، واللجنة الوطنية لحقوق 
الطفــل بوزارة العمل والتنمية االجتماعية، 
واللجنة الوطنية لمسابقة المهارات بوزارة 

التربية والتعليم.
يذكر أنه بموجب المرســوم رقم )39( لسنة 
البحريــن  معهــد  وتنظيــم  بإنشــاء   2005
المديــر  تعييــن  فــإن  السياســية،  للتنميــة 
التنفيــذي للمعهــد يكــون بقرار مــن مجلس 
األمنــاء لمدة أربع ســنوات، قابلــة للتجديد 
خلــو  حــال  وفــي  مماثلــة،  أخــرى  لمــدد 
المنصــب ألي ســبب، يعين مــن يحل محله 

باألداة ذاتها.

إيمان جناحي

أكــد وزيــر شــؤون اإلعام  علي الرميحي أن ما يتبناه اإلعــام القطري من تكرار يائس 
لخطابــات مســيئة وممنهجــة ، يعكــس قــّل حيلة وإفاًســا إعامًيا قاده إلــى مرحلة من 
اليــأس لشــحذ المشــاهدين عبــر إعــادة بــث لقطــات يتجــاوز عمرهــا 8 ســنوات أماً في 
اإلقنــاع والتأثيــر. مشــيرًا إلــى أن هــذه الممارســات اإلعاميــة غير المهنيــة  تؤكد كذب 
اإلدعاء بأن الجزيرة قناة خاصة ومستقلة بل هي قطرية حكومية تمثل حكومة قطر.

أن  إلــى  اإلعــام  شــؤون  وزيــر  وأشــار   
ذراعــه  عبــر  القطــري  النظــام  اختيــار 
اإلعاميــة قنــاة الجزيــرة القطريــة شــهر 
محــرم إلثــارة النعــرات الطائفيــة ليــس 
غريًبــا، فهــو إعــام يتغــذى علــى الفرقــة 
الخليجيــة  للــدول  واإلســاءة  والشــقاق 
والعربيــة واإلســامية، مؤكــًدا ســعادته 
أن اإلعــام القطــري يحــاول ومنذ ثاثة 
عقــود شــق الوحــدة الوطنيــة وزعزعــة 
أمــن واســتقرار مملكــة البحريــن، إال أن 
فــي  بالفشــل  موعــودة  محاوالتــه  كل 
ظــل وعــي الشــعب البحرينــي ووحدتــه 

والتفافه حول قيادته.

وأكد أن النظام القطري وحينما فشل في 
إيجــاد آذان صاغيــة لخطابــه اإلعامــي 
الكراهيــة  بصنــوف  المدجــج  المشــوه 
والتطــرف، لــم يجــد موضوًعــا للحديــث 
عنه سوى الديمقراطية وحقوق اإلنسان 

والسيادة، وفاقد الشيء ال يعطيه.
فقــد  القطــري  النظــام  أن  علــى  وشــدد 
وقبــل  عقــود  منــذ  والمنطــق  الحكمــة 
أزمتــه الحالية باختياره طريق اإلســاءة 
للمملكــة العربيــة الســعودية وجمهوريــة 
مصــر العربيــة ودولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة ومملكــة البحريــن وغيرها من 
الشــقيقة،  والعربيــة  الخليجيــة  الــدول 

وعندمــا طّوقــه مــأزق أزمتــه خــّر باكًيــا 
المجتمــع  أمــام  المظلوميــة  ومّدعًيــا 

الدولي.
وأكــد أن اإلعــام القطــري يتبنــى خطاًبا 
يوجــه  حيــن  فهــو  متناقضــًا  إعامًيــا 

للداخل القطري يقول فيه إنه بخير ولم 
يتأثر بعزلته التي ســببتها سياســاته في 
المنطقــة، بينما خطابــه الموجه للمجتمع 
الدولــي مضمونه الهــوان والتباكي، فيما 
يبقي على خطابه العربي المحرض على 
للتطــرف  والداعــم  والشــعوب  األنظمــة 
والكراهيــة فــي العالــم اإلســامي، وهي 
اســتخفافًا  تعكــس  إعاميــة  سياســة 
بالشــارع العربــي لــن ينطلــي علــى أحــد 
ولن يلقى الرواج الذي يتأمله الراسمون 

لتلك السياسات.

“^” بمزاد الجمارك: ١٠ آالف دينار حصيلة المبيعات
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جانب من إحدى حمالت النظافة )أرشيفية(

ســجل تقريــر رســمي أن المســاحة 
الكليــة للغطاء األخضــر بالمحافظة 
الجنوبيــة بلغت حتى النصف األول 
مــن العــام الجــاري 389 ألًفــا و950 
نخلــة   7435 شــملت  مربًعــا،  متــًرا 

و6280 شجرة.
 ونفــذت بلديــة المنطقــة الجنوبيــة 
منــذ مطلــع العــام الجاري عــدًدا من 

مشــاريع التطوير بقســم المنتزهات 
والحدائق والتي شملت زراعة 400 
شــتلة من شــجيرات الهبسكس في 
المنطقــة الواقعــة بيــن دوار عوالــي 
ودوار سافرة لتشكيل سياج زراعي 
وجمالي للشارع، كما تم توفير 250 
شــتلة من نبات الجهنمي من مشتل 

الوزارة.

39٠ ألف متر مربع مساحة غطاء “الجنوبية” األخضر
المنامة - وزارة الصحة

ســّجلت إدارة الصحــة بــوزارة الصحــة 
صبــاح أمس وحتى وقــت إصدار الخبر 
عدد )56( حالة تسمم غذائي بعد مراسم 
التابعــة  المآتــم  بأحــد  مباشــرة  العــزاء 
لمنطقــة المحــرق، حيــث قامــت بدورها 
بالتحــري فــي حيثيــات الموضــوع إثــر 
تلقيها إشــعاًرا ببعض الحاالت المرضية 
التــي تــم تشــخيصها بالتســمم الغذائــي 
مــن  الصحــي، وكذلــك  المحــرق  بمركــز 
الجامعــي،  حمــد  الملــك  مستشــفى 
والبحــث عن أســباب التســمم واألماكن 

التي تم تناول األطعمة منها.
المحــرق  مركــز  إدارة  أبلغــت  وقــد   
الشــمالي الصحــي إدارة الصحــة العامة 
تراوحــت  للمركــز  زيــارة   28 عــدد  عــن 
أعمارهــم مــن )5 إلــى 74( عاًمــا بينهــم 
رجال ونســاء وعدد 14 طفــاً، تعرضوا 
لتســممات غذائيــة بعــد تنــاول وجبــات 
التــي  المناســبات  إحــدى  فــي  غذائيــة 
قدمــت فيها وليمة طعام خال مراســم 

العزاء.

١٠ آالف دينــار حصيلــة مبيعــات مــزاد شــؤون 
شــؤون  بمبنــى  أمــس  عقــد  الــذي  الجمــارك 
الجمــارك بمنطقــة الحد الصناعيــة على بضائع 
متنوعة شــملت قطع غيار السيارات واألدوات 
الرياضيــة والمســتلزمات المنزليــة، إضافة إلى 
األجهزة اإللكترونية وألعاب األطفال ومعدات 

صناعية.
التــي  الوحيــدة  اإلعــام  وســيلة  و”البــاد” 

تواجدت لتغطية المزاد كلمة وصورة.

تسّمم 56 شخًصا في 
مأتم عزاء بالمحرق

تـأكـيــــــــداً لمــــــــــا نشــــــرتــــــــــــه “^” أمــــس

إيمان جناحي مديًرا تنفيذًيا لـ “التنمية السياسية”

المنامة -بنا

صاحــب  البــاد  عاهــل  أجــرى 
بــن  حمــد  الملــك  الجالــة 
اتصــاال  خليفــة،  آل  عيســى 
هاتفيــًا لاطمئنــان علــى صحة 
الشــيخ  الســمو  أخيــه صاحــب 
صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح 
أميــر دولــة الكويــت الشــقيقة، 

العلــي  المولــى  جالتــه  ســائاً 
ســمو  علــى  يمــن  أن  القديــر 
بموفــور  الكويــت  دولــة  أميــر 
الصحــة والعافيــة، وأن يحفــظ 
ســموه لمواصلــة مســيرة الخير 
والتقدم لدولة الكويت وشعبها 

الشقيق.

جاللة الملك يطمئـن هاتفيـًا 
على صحة أميـــر الكويــت

الرميحي: اختيار قطر “محرم” إلثارة النعرات ليس غريًبا
شـــحذ المشـــاهدين عبـــر لقطـــات قديمـــة إفـــاس وتحريـــض

المنامة -بنا

المنامة -بنا

علي الرميحي

وصول أبطال “السباحة”فيلم “IT” في البحرين“بريكست” في موعدهالقطاع العقاري محفزتوفير أكياس القمامة
قال النائب محمد بوحمود إن  «

البلديات باتت عاجزة عن توفير 
أكياس جمع المخلفات المنزلية، 
مشيرا إلى أن عدم توفرها طوال 

األشهر الماضية إال فيما ندر وهو 
ما ينذر بحدوث أزمة في النظافة 

والبيئة العامة.

أكد رئيس لجنة العقار واإلنشاء  «
بغرفة تجارة وصناعة البحرين 
الدكتور مناف حمزة أن القطاع 

العقاري في البحرين يشهد 
ا مستمرًّا  ا إيجابيًّ استقرارًا ونموًّ

عاًما بعد عام، وهو ما يؤكد حيوية 
ومرونة هذا القطاع .

قال رئيس الوزراء البريطاني،  «
بوريس جونسون، لزعيم أيرلندا 

إنه يمكن التوصل إلى اتفاق 
لخروج بريطانيا من االتحاد 

األوروبي )بريكست(، بحيث تغادر 
بريطانيا االتحاد بحلول 31 أكتوبر 

المقبل.

استقبلت بنجاح السينمات في  «
البحرين العرض األول لفيلم 

“IT” المستوحاة أحداثه من رواية 
بنفس االسم للكاتب المعروف 

بجدله ستيفن كينغ، وسط 
حضور كبير من عشاق هوليوود 

من داخل وخارج البالد.

حظي منتخبنا الوطني  «
للسباحة باستقبال مميز 

بمطار البحرين الدولي 
لدى وصوله مساء أمس 

األول، بعد مشاركة ناجحة 
ومشرفة بالبطولة السابعة والعشرين لأللعاب المائية بمجلس 

التعاون لدول الخليج العربية، حاصدا 36 ميدالية ملونة.
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ســنوات،  خمــس  قرابــة  منــذ 
رؤيــا  البحرينيــة  الفنانــة  وضعــت 
تقــي مســارها الخــاص مــن خــال 
فكرتهــا لتوظيــف الفــن فــي غــرس 
القيــم والمعانــي الطيبة في نفوس 
األطفــال والناشــئة والشــباب، ومن 
ســعت  التــي  األمنيــات  أهــم  بيــن 

الواقــع  أرض  إلــى  لتحويلهــا  رؤيــا 
هي فكــرة “حي الفنانيــن” وال تزال 
الفكــرة “ُأمنيــة” بالنســبة لهــا، فمنــذ 
وجــدت  ســنوات  أربــع  مــن  أكثــر 
إمكانيــة االســتفادة مــن إمكانيــات 
“دوحــة عــراد” كموقــع فنــي يحمــل 

اسم “حي الفنانين”.

رؤيا تقي: فكرة “حي الفنانين” 

بدوحة عراد ما تزال ُأمنية

)06( )٠٢(
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محرر الشؤون المحلية
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إعالمها يتغذى 
على الفرقة 

واإلساءة للدول 
الخليجية واإلسالمية

سيدعلي المحافظة

سمو أمير دولة الكويت جاللة الملك
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الجنائية  الــصــغــرى  الــمــحــكــمــة  عــاقــبــت 
محامية بالحبس لمدة شهر واحد فقط؛ 
إلدانـــتـــهـــا بــتــعــمــد حــجــز األجــــر الــخــاص 
لــمــدة  بمكتبها  لــديــهــا  تــعــمــل  بــمــحــامــيــة 
تنفيذ  بوقف  وأمــرت  متتاليين،  شهرين 
دينارا   50 وقـــدره  مالي  بضمان  الحكم 
التفاصيل  وتتمثل  االســتــئــنــاف.  لحين 
وبعد  عليها  المجني  المحامية  أن  فــي 
أن امتنعت المحامية المتهمة عن سداد 
بواقع  شهرين  لــمــدة  المستحق  أجــرهــا 
دينار،   800 وإجمالي  شهريا  دينار   400
لتقديم  العامة  للنيابة  مباشرة  توجهت 
األخيرة  أن  وقــررت  المتهمة،  بــاغ ضد 
حجزت على رواتبها المذكورة دون حق.

ــال ــ ــف ــ ــات وألــــــعــــــاب أط ــ ــيـ ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــر بـــــــــــارت” وإلـ ــ ــي ــ ــب ــ تـــضـــمـــن “س

“^” بمزاد الجمارك: ١٠ آالف دينار حصيلة المبيعات

الحبس شهر لمحامية امتنعت 

02عن سداد رواتب موظفة
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١٠ آالف دينار حصيلة مبيعات مزاد شؤون الجمارك الذي عقد أمس بمبنى شؤون الجمارك 
بمنطقة الحد الصناعية على بضائع متنوعة شملت قطع غيار السيارات واألدوات الرياضية 
والمستلزمات المنزلية، إضافة إلى األجهزة اإللكترونية وألعاب األطفال ومعدات صناعية. 

و”الباد” وسيلة اإلعام الوحيدة التي تواجدت لتغطية المزاد كلمة وصورة.

١٠٠ دينار

اســتقبل فريق المزاد الراغبين في المشــاركة 
بتســجيل االســتمارات ودفع مبلغ 100 دينار 
كمبلــغ تأميــن إلزامــي لــكل مــن يرغــب فــي 
دخــول المــزاد ويتــم إرجاعــه فــي حــال عدم 
الشــراء، كمــا تولــى الــدالل يوســف المحميــد 
عمليــة بيــع المعروضــات التــي توزعــت علــى 
ثمانــي مجموعــات، فيما قال ممثل الشــؤون 
القانونيــة بشــؤون الجمــارك عبدالكريــم علي 
الــذي  األولــي  البيــع  بســعر  تبــدأ  الداللــة  إن 
يعرضه المزايدون ونتابع مدى مناســبة سعر 
التثميــن الــذي وضعنــاه لكل مجموعــة، ومن 

ثم تتم الموافقة على البيع.

استحواذ المرباطي

ومنــذ بــدء المــزاد، تــراوح الســعر االفتتاحي 
واســتحوذ  دينــار،   200 إلــى   100 بيــن 
المزايــد عبــدهللا المرباطــي علــى أول ثــاث 
كهربيــة  مصابيــح  األولــى  مجموعــات، 
متنوعــة بســعر افتتاحــي 200 دينــار وســعر 
بيــع 402 دينــار، والمجموعــة الثانيــة عبــارة 
بســعر  وســماعات  الكترونيــة  أجهــزة  عــن 
افتتاحــي 150 دينــاًرا وســعر بيــع 700 دينار، 
والمجموعــة الثالثــة عبارة عــن ألعاب أطفال 
بســعر افتتاحي 100 وســعر بيــع 450 دينارا، 
والمجموعة الثالثة معدات صناعية وصحية 
وقطــع غيــار وأدوات غــوص بســعر افتتاحي 

200 دينــار وســعر بيــع بلــغ 400 دينــار، ليبلــغ 
مجموع الشراء 1852 ديناًرا.

وقــال المرباطــي :”حســب خبرتي، فإن ســعر 
الشــراء مائــم لهــذه المجموعات ولها ســوق 
فــي البيع”، أما عن ألعــاب األطفال، فقال إنها 
المرة األولى التي يشتري فيها هذا النوع من 
البضائع، إال أنه متفائل من سوق بيعها بسعر 

مناسب وبربح معقول.

تنافس وجودة

ورفعــت خبرة المزايدين العاملين في ســوق 
البضائــع المســتعملة والمــزادات التنافس في 
الفــوز بالمعروضــات ذات الجــودة والمرغوبة 
فــي الســوق، فيما عبــر العديد مــن المزايدين 
المشــاركين عــن االرتياح من أســلوب تنظيم 
للتعــرف  الفرصــة؛  منحهــم  وكذلــك  المــزاد 
علــى محتويات الصناديــق والبضائع المغلقة 
ممــا أتــاح للمشــاركين فرصــة التعــرف علــى 
المحتويــات وتقييمهــا، وفي هــذا تأكيد على 
حــرص شــؤون الجمــارك واهتمامها بتســهيل 
المشــاركة مــن بــكل ســهولة ويســر، وتقديــم 
التســهيات بــدًءا مــن اســتقبال المشــاركين 
البيــع لضمــان  إنهــاء إجــراءات  انتهــاًء عنــد 

راحتهم، وإلنجاح أهداف المزاد.
مــن  بضائــع  علــى  المــزاد  عمليــة  واســتمرت 
تــم  حيــث  والصناعيــة،  الصحيــة  األدوات 
تخصيــص منطقة أخرى للمعروضات الثقيلة 

كالمعدات الصناعية والهندسية.

سعيد محمد من الحد الصناعية  |   تصوير: أيمن يعقوب

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

الطبيــة  المهــن  خبيــر   – مستشــار  كشــفت 
االستشــارية  لجنــة  ورئيســة  المســاندة، 
فــي  والتكميلــي  البديــل  الطــب  لتراخيــص 
الهيئــة الوطنيــة لتنظيــم المهــن والخدمــات 
الصحيــة “نهــرا” نعمــت الســبيعي، أن خدمــة 
مــرة  وألول  أصبحــت  الشــعبية  الحجامــة 
متوفــرة وبإمــكان أي مواطــن بحرينــي مــن 
الحصول عليها ومن دون أي تعب أو معاناة، 
وبطريقــة إلكترونية من خــال موقع الهيئة، 
موضحة أن هذه الخدمة تعد انفراًدا وتميًزا 
لتطــور خدمــات الطــب البديــل فــي البحرين 
التــي تعــد أول دولة تطبق هــذه الخدمة في 
الخليــج والمنطقــة. وأشــارت إلــى أن الهيئــة 
صّرحــت لـــ 69 حجاًمــا وحجامــة، ويمثلــون 
ــا جميــع الحجاميــن الشــعبين الذيــن تم  حاليًّ

الترخيــص لهــم لمزاولــة عملهــم مــن الهيئــة 
الوطنيــة لتنظيم المهــن والخدمات الصحية 
“نهــرا”، معلنــة وألول مــرة أن الهيئــة قامــت 
بنشر أسمائهم وممن يرغب بنشر اسمه على 
موقــع الهيئــة، ليســتطيع أي طالــب لخدمــة 
الحجاميــن  مــع  التواصــل  مــن  الحجامــة 
المرخصيــن والحصول على خدماتهم بيســر 
أســمائهم  خــال  مــن  ويســتطيع  وســهولة، 
فــي موقــع الهيئــة اختيــار الحّجــام الشــعبي 
الهاتــف  طريــق  وعــن  منطقتــه  حســب 
الشخصي للحجام الموجود مع اسم الحجام 
الشــعبي. وأوضحــت المستشــارة الســبيعي، 
الحجاميــن  أن  “البــاد”،  لـــ  تصريحــات  فــي 
 31 يضــم  الهيئــة  فــي  المســجلين  الشــعبين 
بنشــر  الراغبيــن  مــن  حجامــة  و28  حجاًمــا 

أســمائهم فــي الموقع، مشــيرة إلــى أن الهيئة 
الوطنيــة لتنظيم المهــن والخدمات الصحية 
المرخصيــن  الشــعبين  للحجاميــن  صرحــت 
مــن قبلهــا بمزاولة مهنة الحجامة الطبية في 
المؤسسات والمستشفيات والمراكز الصحية 
الخاصــة، مؤكــدة أن 10 مؤسســات صحيــة 
بــدأت بتقديم خدمــة الحجامة الشــعبية من 
خــال مراكزهــم، وبعــد اعتماد هــذه الخدمة 

للمراكز والمؤسسات الطبية من الهيئة.

دعــا مكتــب القبــول والتســجيل فــي معهــد 
المتدربيــن  جميــع  للتدريــب،  البحريــن 
المســتجدين ممــن تــم قبولهــم فــي مختلف 
ا لتثبيت قبولهم  البرامــج، للحضور شــخصيًّ
ودفــع الرســوم التدريبيــة وإنهــاء إجراءات 
تسجيلهم في البرامج التي تم قبولهم فيها، 
وذلــك في مكتب القبول والتســجيل )مبنى 
التاســعة صباًحــا وحتــى  الســاعة  مــن   )A7
الثانيــة والنصف ظهــًرا، علًما بأن آخر موعد 
لتثبيــت القبول وإنهاء إجراءات التســجيل 
في مختلف البرامج النظامية ســيكون يوم 

الخميس الموافق 12 سبتمبر الجاري.
يذكــر أن معهــد البحريــن للتدريــب يطــرح 
العديــد مــن البرامــج التدريبيــة التــي تؤهل 
الطالــب للحصــول علــى الدبلومــا الوطنيــة 
أو المطــورة، والدبلومــا الوطنيــة العليــا في 

العديــد مــن التخصصــات، مــن بينهــا برامج 
إدارة األعمــال فــي كل من الموارد البشــرية 
باإلضافــة  المكتبيــة،  واإلدارة  والمحاســبة 
إلــى برامج الصيرفــة اإلســامية والتمويل، 

وبرامج العمليات الكيميائية والصيانة.
كما يقدم المعهد برامج الهندسة الكيميائية، 
واإللكترونيــة،  الكهربائيــة  والهندســة 
والهندســة الميكانيكية، والهندســة المدنية، 

وهندســة  الميكاترونكــس،  وهندســة 
والتحكــم(،  )األجهــزة  والصيانــة  العمليــات 
وبرامــج الحوســبة وتقنيــة المعلومــات فــي 
عــدة تخصصــات، منهــا تطويــر البرمجيات، 
والشــبكات ونظــم الدعــم، وبرامــج الفنــون 
األبعــاد،  ثاثــي  التصميــم  فــي  والتصميــم 
والتصميم الجرافيكي، باإلضافة إلى برامج 

السفر والسياحة.

الســبيعي لـ “^”: “نهرا” تصّرح لـ 69 حجاًما شعبيًّا الجــاري ســبتمبر   12 الخميــس  أقصــاه  موعــد  فــي 

الحجامة “أون الين” بالبحرين وألول مرة “البحرين للتدريب” يدعو المستجدين إلى تثبيت قبولهم

بدور المالكي من ضاحية السيف

عباس إبراهيم^
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 المنامة- مكتب النائب محمد بوحمود

المنامة - وزارة الخارجية

قــال النائــب محمــد بوحمــود إن البلديات باتت عاجزة عــن توفير أكياس جمع المخلفات المنزلية، مشــيرا إلى أن عدم 
توفرها طوال األشهر الماضية إال فيما ندر وهو ما ينذر بحدوث أزمة في النظافة والبيئة العامة.

وأضــاف بوحمــود أن البلديــات تقــوم 
بفــرض رســوم بلديــة تقــدر بديناريــن 
خــال  مــن  تحصيلهــا  ويتــم  شــهريا 
فواتيــر الكهربــاء والماء وفــي المقابل 
ال يتــم توفيــر خدمة أكيــاس القمامة، 
حيث يتردد المواطنون على البلديات 
وعنــد مراجعتهــم يكون الــرد هو عدم 
توافــر األكياس أو أن يتم صرف حزم 

أكياس لشهر واحد فقط.
الســيئ  الوضــع  هــذا  أن  وأضــاف 
البلديــات  تفــي  أن  فإمــا  مرفــوض، 
التــي  الخدمــة  تجــاه  بمســؤولياتها 
تحصل من خال الرســوم أو أن تترك 
للمواطنيــن هذا األمر، وأن يتم إيقاف 
اســتقطاع الرســوم البلديــة، فالرســوم 
المفروضة والمحصلة وضعت لتقديم 

خدمة مقابلها.
وتســاءل النائــب: “الرســوم التــي تــم 

لــم  فرضهــا هــي مقابــل خدمــة، فــإذا 
إرجــاع  ســيتم  هــل  الخدمــة  تتوفــر 

أموال المواطنين”.
يتنقلــون  المواطنيــن  “بــات  وتابــع: 
بيــن فــروع البلديــات فــي المحافظــة 
ليحصلوا على هذه الخدمة األساسية 
وفــي األخيــر يضطــرون لشــرائها مــن 

المحات التجارية”.
وشــدد بوحمــود علــى أن المواطــن ال 
أدت  التــي  اإلداريــة  األمــور  يتحمــل 
لتأخــر شــراء األكيــاس مــن الشــركات 
إدارة  ســوء  يتحمــل  وال  المــزودة، 
مرتبــط  األمــر  فهــذا  أيضــا،  المخــازن 
والتــي  العامــة،  والصحــة  بالنظافــة 
فــي حــال تدهورهــا يمكن أن تتســبب 

بمشاكل أكبر.

التقــى وزيــر الخارجية الشــيخ خالــد بن أحمد 
بن محمد آل خليفة أمس األمين العام لجامعة 
الــدول العربيــة أحمــد أبــو الغيــط، وذلــك علــى 
هامــش اجتماع الــدورة العادية )152( لمجلس 
جامعــة الــدول العربية على المســتوى الوزاري 

المقرر عقده اليوم في جمهورية مصر العربية 
الشقيقة.

وخال اللقاء، تم استعراض أهم الموضوعات 
المدرجــة علــى جــدول أعمــال الــدورة العاديــة 
علــى  العربيــة  الــدول  لمجلــس جامعــة   )152(

علــى  التأكيــد  تــم  كمــا  الــوزاري،  المســتوى 
الراميــة؛  الجهــود  ضــرورة مواصلــة وتكثيــف 
بمــا  المشــترك  العربــي  العمــل  آليــات  لتعزيــز 
يخــدم مصالــح الــدول العربيــة، ويدعــم األمن 

واالستقرار في المنطقة.

محمد بوحمود

بوحمــود: علــى أن المواطــن ال يتحمل العقبــات اإلدارية

بحث مع أبو الغيط الموضوعات التي يبحثها مجلس الجامعة العربية اليوم

“البلديات” تفرض الرسوم وال توفر أكياس القمامة

وزير الخارجية يؤكد ضرورة تعزيز آليات العمل العربي المشترك

الصالح: أجواء التعايش في “عاشوراء” نموذج يحتذى
أشــاد رئيــس األوقــاف الجعفريــة يوســف الصالــح بــدور المآتم والمواكــب والمضائــف والفعاليات الحســينية، وذلــك خالل سلســلة زياراته 
لمآتم منطقة المنامة بمناسبة الوقوف على آخر االستعدادات إلحياء ذكرى عاشوراء، مشيدا بالتوجيهات المستمرة من القيادة الرشيدة 

والحكومة لتقديم كافة التسهيالت إلنجاح موسم عاشوراء.

وأكــد أن أجــواء الســام والتعايــش والوئــام 
البحريــن  مملكــة  مجتمــع  بــه  يمتــاز  الــذي 
يشــكل نموذجــا يحتــذى بــه، وأكــد الصالــح 
أّن مجلــس األوقــاف الجعفرية حريص على 
هــذه الزيــارات تمثــل فرصــة مهمة وســانحة 
للتنسيق والتواصل وترسيخ التعاون إلقامة 
هــذه الشــعائر بكل يســر وســهولة واطمئنان، 
حيــث إن إدارة األوقــاف الجعفريــة حريصة 
على التواصل مع المآتم والمواكب واإلسهام 
معــا فــي إنجــاح موســم عاشــوراء وإظهــاره 
بالشــكل الحضــاري الــذي يليــق بمكانــة هــذه 
إليــه  يصبــو  الــذي  النحــو  علــى  المناســبة 

الجميع.
وشــملت زيــارات رئيــس األوقــاف الجعفرية 

مأتــم المديفــع فــي المنامــة، حيــث كان فــي 
حســن  الحــاج  بــن  علــي  محمــد  اســتقباله 
المديفــع وعــدد من عائلة المديفع ومنتســبي 
المأتــم. كما قام الصالح بزيــارة مأتم بن زبر، 
حيــث كان فــي اســتقباله الحــاج عبــدهللا بن 
مــن  وعــدد  الحواجــي  عبدالحســين  الحــاج 
مــن  وجمــع  المأتــم  شــؤون  علــى  القائميــن 

منتسبيه.
وخــال زيارتــه مضيــف الســيدة زينــب )ع( 
رئيــس  أشــاد  المنامــة،  فــي  المديفــع  لعائلــة 
األوقــاف الجعفريــة بالــدور الــذي تقــوم بــه 
مختلــف  فــي  المعزيــن  لخدمــة  المضائــف 
المناطــق، مؤكــدا أّن اإلدارة قامــت بتجديــد 
التســجيل ألكثــر مــن 400 مضيــف حســيني 

للعام 2019.
علــى  القائميــن  التــزام  بمســتوى  نــوه  كمــا 
المضائف الحسينية بالضوابط واالشتراطات 
التــي وضعتهــا اإلدارة، والتــي تعكــس الوجه 
الدينيــة،  المراســم  هــذه  إلحيــاء  الحضــاري 
مثنيــا علــى روح البــذل والعطاء التــي يتميز 
تعكــس  والتــي  البحرينــي،  المجتمــع  بهــا 
أّن  مؤكــدا  منهــا،  مشــرقا  جانبــا  المضائــف 
الجميــع مــن جهــات رســمية وأهليــة حريــص 
على المســاهمة الفاعلة في إحياء عاشــوراء 
اإلمام الحســين )ع(، ســائا هللا العلــي القدير 
أن يديــم نعمــة األمــن واألمــان علــى مملكــة 

البحرين ملكا وحكومة وشعبا.
إلــى مهرجــان اإلمــام  وقــام الصالــح بزيــارة 

الحســين الفني العشرين، والذي يقام برعاية 
إدارة األوقاف الجعفرية في خيمة المهرجان 
بالقــرب مــن مأتم العجــم الكبير فــي المنامة، 
والتقــى الفنــان التشــكيلي عبــاس الموســوي 
رضــوان  للمهرجــان  التنفيــذي  والمديــر 
األوقــاف  إدارة  اعتــزاز  مؤكــدا  الموســوي، 
الفنــي  المشــروع  هــذا  برعايــة  الجعفريــة 
الحســيني والذي ســجل نجاحا وتطورا على 
مــدى 20 عامــا، حيث يمثل فرصة الكتشــاف 

الطاقات والمواهب الفنية وتنميتها.

وتمنــى رئيــس األوقــاف الجعفريــة لرؤســاء 
المآتم والفعاليات الحســينية حســن التوفيق 
الخالــد،  الموســم  هــذا  وإحيــاء  تنظيــم  فــي 
والــذي يمثــل ذكــرى عزيزة علــى الجميع، كما 
أشاد بأجواء التآخي بين أفراد المجتمع عند 
ممارســة الشــعائر الدينية بكل ســهولة ويســر 

وأمان وانسجام.
مــن جهتهــم، أعــرب رؤســاء وإدارات المآتــم 
عن بالــغ تقديرهم واعتزازهم بحرص رئيس 
األوقــاف الجعفريــة علــى التواصــل المباشــر 
مــع كافة المآتم والحســينيات فــي إطار نهج 

الشراكة المجتمعية.

المنامة - األوقاف الجعفرية

زيارة مهرجان اإلمام الحسين الفني العشرين

مثنيًا على 
دور المآتم 
والفعاليات 

الحسينية

Û  ناصيــة علــى  مشــّظى  الوجــود  ضميــر  علــى  ســاًما 
ــا  الســماء، ســاًما علــى قلــب الحســين ينــزف دًمــا علويًّ
مــن علــى حديقــة ورد وزهر إباء، ســاًما على الحســين 
دمــوع فاطمة تتــوزع غربة الحياة بعــد الرحيل، أطفااًل 
مشــردين، ويتامــى هائمين علــى وجوههم في صحراء 

الحزن الجريح. 
Û ِت الّرماُح في حشاشِة الحسين )وحينما استقرَّ
Û وازيّنِت بجسِد الحسين
Û وداسِت الخيوُل كلَّ نقطٍة في جسِد الحسين
Û مْت مابَس الحسين واستلبْت وقسَّ
Û رأيُت كلَّ حجٍر يحنو على الحسين
Û رأيُت كلَّ زهرٍة تناُم عند كتِف الحسين
Û  .رأيُت كلَّ نهٍر يسيُر في جنازِة الحسين( شعر
Û  ويمشــي التاريــُخ مبّضًعــا يقــص ليالــي الوجــود، وتبقى

الجمــاَل يغطــي الجمــاُل لــوَن الضميــر، وشــعلَة القلــب 
انبعثــت؟  وكيــف  انبثقــت؟  وكيــف  أنــت؟  مــن  النــوار. 
ســنونو يقّبــل شــفاَه األفق البعيــد، ونورُس غربــٍة يلملم 
موانئ المغتربين الجياع. وحيًدا كما القمُر البعيد، لكنه 

مضــيء، وأجمــل نجــٍم فــي ســماء البتــول لكنــه كســير. 
وأحلــى فــؤاد يقطــر عســَل النقــاء لكنه ســكيب. وأغلى 
أنيــس لعلــي لكنــه غريــب. تدافــع عــن الكبرياء وشــبُلك 
فــي خيمــة العِز مســتلقًيا كنمــٍر مريض، يصافــح بالعصا 
كَف الخلوِد وباألخرى يكفكُف دمَع اليتيم. ســام عليك 
شجَر المجتنى توزع ثمَر اآلباء للخالدين. تسير بركبك 
بيــن الذئــاِب فصــرت الخلــود وكانــوا )يزيد(. )ظنــوا بأن 
قَتَل الحسيَن )يزيُدهم( لكنما قَتَل الحسيُن يزيدا(. وهل 
ثمــة خلــود أكبــر من هــذا الخلود ؟ ســام عليــك، وعلى 
آل هاشــم، وزينــب تطفــئ بالدمع احتــراَق الخيام !! هو 
اليتــُم يســير بركــب الوجــود مــذ أصبحت كربــاء مبرة 
يتم وعين يتامى ال تنام. )هذي دماك على فمي تتكلُم. 
مــاذا يقــوُل الشــعُر إن نطــق الــدُم )شــعر(. وهــذه كرباء 
تنشــُد أنشــودة بعــزف الحبــر محبــرة جمــال فــي كتــاب 
العقاد )أبو الشهداء( وهو يقول: )تعتبر حادثة استشهاد 
“الحســين بــن علــي” فــي “كربــاء” إحــدى أهــم المآســي 
الصــراع  يتجلــى  حيــث  التاريــخ؛  مــر  علــى  اإلنســانية 
األبدي بين الخير والحق من جانب وبين الشر والنفعية 

من جانب آخر( والشــاعر العراقي الكبير الســياب ينشــد 
في الحسين شعًرا )ارم الوجود بنظرة استهزاء واجعل 
شــرابك مـــن دم األشــاء(. ومســرحية ملهمة فــي هيئة 
ملحمــة لعبدالرحمــن الشــرقاوي )الحســين ثائــًرا( جّســد 
فيها كرباء.. و أبيات شــعر ادونيس العظيمة. )وحينما 

ِت الّرماُح في حشاشِة الحسين استقرَّ
Û وازيّنِت بجسِد الحسين
Û وداسِت الخيوُل كلَّ نقطٍة في جسِد الحسين
Û مْت مابَس الحسين واستلبْت وقسَّ
Û رأيُت كلَّ حجٍر يحنو على الحسين
Û رأيُت كلَّ زهرٍة تناُم عند كتِف الحسين
Û  .رأيُت كلَّ نهٍر يسيُر في جنازِة الحسين( شعر
Û  ونــزار قبانــي يــردد )فجــراح الحســين بعــض جراحــي

وبصــدري مــن األســى كربــاُء( وتخفــف يا أبــا عبد هللا، 
الجرح الوطني لنكسة 67 التي مني بها العرب، فيجدك 
نــزار الملهــم الشــهيد )فتاريخنــا كلــُه محنــٌة وأيامنا كلها 
كربــاْء(. وذهــب نزاربعيــًدا محلًقــا بكربــاء فــي رثــاء 
طــه حســين فــي قصيــدة )ارم نظارتيــك مــا أنــت أعمى 

إنمــا نحــن جوقــة العميــان( ليصــور يتامك أبــا عبد هللا، 
تتوزعهــم وحشــية البشــر، وحيوانية المطامــع، فينادي 
اسم الحسين وصورة احتباس الماء عن شفاه اليتامى. 
فيقول ويكون اإلمام الحسين ماًذا للتخفيف عن وجع 
نزار في لندن وهو يرثي ابنه األمير الدمشــقي، توفيق، 
ســنة 1973، كمــا رثــى اإلمام الحســين ابنه علــي األكبر: 
)ألي ســماء نمد يدينا؟ وال أحًدا في شــوارع لندن يبكي 
علينــا يهاجمنــا المــوت مــن كل صــوب ويقطعنــا مثــل 
ا وتذكر حين تراني،  صفصافتين فأذكر، حين أراك، عليًّ
الحســين. وفــي رثاء الطف يقــول شــاعرنا العظيم نزار 
قبانــي ):مــن أين يأتينــا الفرح؟وكل طفــل عندنا، تجري 
علــى ثيابه دماء كربــاء.. والفكر في بادنا أرخص من 
حــذاء(.. وفــي الحــب يأتي الحســين حيث فــي كرباء 
كل أنــواع الحــب، حــب الحســين لليلــى، حــب الحســين 
الحســين لألخــت زينــب ع وحــب  لعلــي األكبــر، حــب 
األخ ألخيــه العبــاس، وألصحابــه. يقــول نــزار فــي رثاء 
حبيبتــه بلقيــس )بلقيــُس: إن هــم فجــروِك.. فعندنــا كل 
الجنائــز تبتــدي فــي كرباَء وتنتهي في كربــاْء لن أقرأ 

وأثوابــي  اشــتعلْت  أصابعــي  إن  اليــوم  بعــد  التاريــخ 
تغطيهــا الدمــاء هــا نحن ندخــل عصرنا الحجــريَّ نرجُع 

كل يوٍم، ألف عاٍم للوراْء. 
Û  وفــي محنــة فلســطين يستشــهد نــزار بالحســين ع )من

َوَجع الحسين نأتي من أسى فاطمَة الزهراْء.. من ُأُحٍد.. 
َح  نأتي ومن َبْدٍر ومن أحزان كرباْء.. نأتي.. لكي نصحِّ
التاريــَخ واألشــياْء ونطمــَس الحــروَف.. فــي الشــوارع 
ــة األســماْء( وفــي قصيــدة ألقاها فّجــرت أزمة له  العبِريَّ
في العراق أيام حكم البعث: مواطنون نحن في مدائن 
البكاء قهوتنا مصنوعة من دم كرباء حنطتنا معجونة 
بلحم كرباء طعامنا.. شــرابناع اداتنا.. راياتنا زهورنا.. 
قبورنــا جلودنــا مختومة بختم كرباء. ســام عليك أبا 
عبــد هللا، يــوم ولــدت، ويــوم استشــهدت، ويــوم تبعــث 

ا، وال يوم كيومك يا أبا عبد هللا. حيًّ

رأيُت كَلّ زهرٍة تناُم عند كتِف الحسين

سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

الصالح يهنئ جاللة الملك بفوز فريق البحرين للتحمل
أشـــاد بجهـــود ناصـــر وخالـــد بـــن حمـــد فـــي تعزيـــز المســـيرة الرياضيـــة

رفع رئيس مجلس الشورى علي الصالح خالص التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفة؛ بمناســبة اإلنجاز التاريخي المشــرف والمتميز الذي حققه فريق البحرين للتحمل بفوزه بالمركزين األول والثاني 

في بطولة العالم للرجل الحديدي التي أقيمت في مدينة نيس الفرنسية. 

الصالح بالرعايــة  وأشــاد 
تحظى بهمــا  والدعم الكبيرين الذيــن 
الرياضــة بمملكــة البحريــن من لــدن جالة 
الملك مما ساهم في تحقيق أعلى وأفضل 
البحرينيــة  للرياضــة  المتميــزة  اإلنجــازات 

وصوال للمستويات العالمية.
وقال رئيس الشورى إن هذا اإلنجاز العالمي 
الــذي تحقــق يبعث علــى الفخــر واالعتزاز، 
ويؤكــد مــا يتمتع به الشــباب البحريني من 
قــدرة على رفع اســم المملكــة في المحافل 

الرياضيــة الدولية، وأن خير مثال للشــباب 
البحرينــي ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمد آل 
اإلنجاز الكبيــر  هــذا  تحقــق  الــذي  خليفــة 
الدءوب وخططــه  عملــه  من خــال 
وكذلــك  اإلستراتيجية ورؤيته الســديدة، 
خليفــة  آل  حمــد  بــن  خالــد  الشــيخ  ســمو 
بــذل أكبــر الجهود لتعزيــز المســيرة  الــذي 
البحرينــي  الشــباب  وتشــجيع  الرياضيــة 
للمشــاركة في الســباقات الدولية واإلصرار 
على تقديم أعلى المســتويات الفنية للفوز 

وتواصل اإلنجازات الرياضية البحرينية.  
التهانــي  عــن خالــص  الصالــح  أعــرب  كمــا 
برقيــة  ضمــن  اإلنجــاز  بهــذا  والتبريــكات 
بعــث بها إلــى ممثــل جالة الملــك لألعمال 
الخيرية وشــؤون الشباب، رئيس المجلس 
الشــيخ  ســمو  والرياضــة  للشــباب  األعلــى 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، منوهــا بجهــود 
المجلــس  لرئيــس  األول  والنائــب  ســموه 
األعلــى للشــباب والرياضــة، رئيــس اللجنة 
خالــد  الشــيخ  ســمو  البحرينيــة  األولمبيــة 

بــن حمــد آل خليفــة فــي تعزيــز المســيرة 
الرياضية بالمملكة.

علي الصالح

القضيبية - مجلس الشورى

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

التربيــة والتعليــم  اســتقبل وزيــر 
ماجــد النعيمــي، بمكتبــه بديــوان 
رئيــس  عيســى،  بمدينــة  الــوزارة 
مجلــس األوقــاف الســنية الشــيخ 
راشــد بــن محمــد الهاجــري، حيث 

الجهــود  علــى  الوزيــر  أطلعــه 
الــوزارة  تبذلهــا  التــي  التطويريــة 
لارتقاء بالتعليم، كما اســتمع إلى 
شــرح عــن كليــة عبدهللا بــن خالد 

للدراسات اإلسامية.

رئيس “السنية” يطلع على آخر مشروعات “التربية”
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قــال األســتاذ المســاعد فــي كليــة اآلداب بجامعــة البحريــن، والمختص 
بشــؤون األســرة والعالقــات الزوجية أحمــد العطاوي بــأن غياب تأهيل 
المقبليــن علــى الزواج، أحد أهم أســباب حدوث )الطــالق( والذي وصفه 
بالظاهــرة، موضحــا بأن من األســباب أيضــا غياب الفهــم الدقيق لمعنى 
الــزواج والحياة األســرية. وأوضح العطاوي بحــوار أجرته معه “البالد” 
بــأن هنالــك غيابــا واضحــا لإلحصــاءات الرســمية حــول نســبة الطــالق، 
وأسبابها، والفئات العمرية الخاصة بها، مبينًا بأنها تمثل أهمية للتمحص 
والدراســة مــن قبــل الباحثين، داعيا وزارة العدل والشــئون اإلســالمية 
واألوقــاف إلنشــاء مركز دراســات تابــع لها، يبحث هــذه الظاهرة ويضع 

لها الحلول.

# الطالق المبكر ظاهرة  «
بدأت باالنتشار بشكل كبير 

في مجتمعاتنا باآلونة 
األخيرة، لماذا؟

أهمهــا عــدم وجــود الوعــي لــدى كال 
لعــدم  والزوجــة(  )الــزوج  الطرفيــن 
الزوجيــة،  الحيــاة  لدخــول  تأهليهــم 
بيــن  مــا  مشــتركة  مســؤولية  وهــي 
األســرة، ونطاق التعليــم، كما أن دور 
الجامعــة بهــذا الجانب ليس بالشــكل 
عامــة  بصــورة  والدولــة  المطلــوب، 
متخصصــة  دورات  إلقامــة  مدعــوة 
لتأهيل األفراد المقبلين على الزواج، 
وباإلمــكان األخــذ باالعتبــار التجربــة 
الماليزية الرائدة التي خصصت جهة 
تعنــي بذلك، ومن المســتفيدين بهذه 
التجربة مدينة دبي، ودولة الكويت.

# ما آخر االحصاءات الخاصة  «
بالطالق؟ وكيف تقرأها؟

بحثــت عن مثل هــذه اإلحصاءات، 
وكل ما وجدته هو مجرد دراســات 
صحفيــة، وليســت علميــة، وهنالــك 
أرقــام لكــن ال يوجد إثباتــات تحدد 
بدقــة صحــة هــذه األرقــام، ولكنــي 
وبالمجمل المشاهدات العامة تؤكد 
بنســبة  كبيــرا  ارتفاعــا  هنالــك  بــأن 
الطــالق، أســوة ببقيــة دول الخليج 
األخرى، مــع وجود التفاوت ما بين 

دولة وأخرى.
وعليه، أدعو وزارة العدل والشؤون 
اإلسالمية واألوقاف إلصدار تقرير 
سنوي يبين للرأي العام هذه النسب 
بصورة دقيقة وعلمية، وأن تنشــئ 
مركزا للدراسات والبحوث؛ لدراسة 
هــذه الحــاالت وأســبابها والحلــول 

بالتعاون مع جهات االختصاص.

# هنالك من يرى بأن معايير  «
اختيار شريك الحياة مسألة 

تفتقر الدقة، ما رأيك؟

أســباب  أهــم  مــن  االختيــار  ســوء 
الطــالق، وســببه الرئيس عــدم وجود 
الفهــم الدقيق لمعنى الــزواج والحياة 
ينظــرون  األزواج  وأغلــب  األســرية، 
للعالقة الزوجية بأنها إشباع للشهوة، 
المــادي،  الوضــع  لتحســين  والبعــض 

بالتركيز على هدف واحد للزواج.
الناجــح  )الــزواج(  أن  حيــن  فــي 
والصحيــح يحتــوي بمضمونه على 
الشــاملة،  األهــداف  مــن  مجموعــة 
كالشراكة، والمسئولية االجتماعية، 

وبناء األسرة، وغيرها.

# هل ترى بأن )األسباب  «
المادية( عامل هدم أمام 

بقاء األسرة والستمرارها؟ 
بم تنصح؟

هي من أسباب فشل أو نجاح الزواج، 
ووجودها كمشكلة ليست سببا ماشرا 
للطــالق، وإنمــا حســن أو عــدم حســن 
التعامــل مــع المشــكلة، هــو الــذي قــد 
يــؤدي لحــدوث الطــالق، وإال لكانــت 
العالقــات الزوجية في األســر الفقيرة 

والمتعففة طريقها نحو الفشل.

# هنالك من يوجه فوهة  «
االتهام نحو محاكم األسرة، 
ويحملها مسؤولية تشجيع 

الزوجات على سهولة 
الحصول على الطالق، كيف 

تنظر لذلك؟

هــذا االتهــام موجــود، خاصــة بعــد 
صــدور قانــون أحكام األســرة العام 
الســنية،  بالدائــرة  والخــاص   2009
بــل إنه ســمي بقانون المــرأة، وكأنه 
خصص لها، لكــن الحقيقية بخالف 
بــكال  متعلــق  قانــون  فهــو  ذلــك، 
الطرفيــن، ولقــد ســاعد القانون في 
تســريع إجــراءات المحاكــم بصورة 
بصــورة  الطــالق  وليــس  عامــة 
خاصــة، وزاد فــي توضيــح حقــوق 
الزوجــة والتي كان يجهلها البعض، 
بعد أن كان في الســابق يعتمد على 

اجتهاد القاضي فقط.

# هل تحمل األسرة جوانب  «
تقصير في تربية األبناء وفي 

بناء شخصياتهم؟

مســألة التوعيــة تبدأ مــن الوالدين، 
تربيــة  الوالــدان  يحســن  لــم  فــإذا 
تحمــل  فــي  خاصــة  أبنائهــم، 
المســؤولية، ســيؤثر علــى حياتهــم 
اختيــار  وفــي  مســتقبالً،  الزوجيــة 
شريك الحياة المناسب، وصوالً إلى 
فشل العالقة الزوجية المستقبلية.

# هل ترى بأن الجهود  «
التكافلية كافية للحفاظ على 

بقاء األسرة ونجاحها؟

ال، هنالــك كثيــر مــن القصور ســواء 
مــن الجانــب الحكومــي أو األهلــي، 
وال يعني ذلك بأنها غائبة، بل قصور 
التوعويــة  المراكــز  زيــادة  يســتلزم 

فيمــا يتعلــق بتهيئة الشــباب ذكورا 
وحــل  الزوجيــة،  للحيــاة  وأناثــا 

المشاكل عند وقوعها.

# كيف تقرأ أداء مركز  «
التوفيق األسري؟

فكــرة المركــز قديمة، ترجــع لبداية 
األلفيــة، وكانــت حينهــا متواضعــة 
أو  الموظفيــن  تأهيــل  حيــث  مــن 
مناســبة المــكان، ومــر المركــز بعدة 

حيــن   2015 العــام  إلــى  مراحــل 
صــدر المرســوم الملكــي الــذي يلزم 
األســرية  القضايــا  بتحويــل جميــع 
المحاكــم  فــي  البــت  قبــل  اليــه، 
الشــرعية؛ لمحاولة اإلصالح ما بين 

المتخاصمين )الزوجين(.
بعــد مضــي  يــزال  المركــز ال  إال أن 
أربعة سنوات منذ صدور المرسوم، 
الــى تطويــر يتناســب مــع  بحاجــة 
عــدد القضايــا المرفوعــة بالمحاكــم 
الشــرعية، حيــث أن عــدد المكاتــب 

جــدا متواضع قياســا لعــدد القضايا 
المرفوعة بالمحاكم الشرعية.

إضافــة الــى أن قانــون أحــكام األســرة 
الصــادرة في 2017 لم ينص على إلزام 
هــذا  الــى  الدعــوة  بتحويــل  القاضــي 
المكتب، قبل البت في النظر بها، هنالك 

عدم وضوح في تطبيق المرسوم.

# برأيك، لماذا يتجه الشباب  «
للزواج من األجنبية؟

مــن أهــم األســباب ارتفــاع تكاليــف 
الــزواج من بنات أهــل البلد، متمثالً 
بغــالء المهــور، والمبالغــة فــي عــدد 

الحفالت، وأماكنها.

# هل نستطيع أن نصنف  «
زواج البحرينية من األجنبي 

بالظاهرة؟

ال توجد هنالك دراسات أو إحصاءات 
دقيقــة توضــح ذلــك، لكــن ال أتصــور 
بأنها ظاهرة، فأغلب الزيجات ليســت 

من أجنبي، وإنما من الخليجيين.

# هل تعتقد بأن )تعدد  «
الزواج( يمثل حال للعنوسة؟ 

لماذا؟

موضــوع التعدد حســاس جــدا في 
المجتمعــات الخليجية، والبحريني 
حــل،  وهــو  التحديــد،  وجــه  علــى 
وقــد يكــون بنفــس الوقت مشــكلة، 
بحســب التعامل مع هذا الموضوع، 
فالتعــدد الــذي أباحــه هللا عــز وجل 
لــه أســبابه ولــه شــروطه، مــن أهــم 
شروطه قدرة الرجل على أن يعدل 
فــي األمــور الظاهــرة بيــن زوجاته، 

وعدم تفضيل زوجة على أخرى.
فــإذا حــدث تفضيــل، ســيكون ســببا 

في حصول المشاكل الزوجية، التي 
ستفضي مستقبالً لحصول الطالق.

# هنالك من يتهم اإلعالم  «
الرسمي والمحلي بغياب 

الدور في بناء ثقافي الوعي 
لكال الجنسين؟ ما رأيك؟

أوافقــك الــرأي، دور اإلعــالم مهــم جــدا 
فــي توجيــه الجمهــور، ســواء بالحلقات 
أو  الصحفيــة،  المقــاالت  أو  الحواريــة، 
منصــات أثيــر األذاعــة، ولقــد كانــت لــي 
تجربــة فــي اإلذاعة والتلفزيــون قبل ما 

يقارب الخمس سنوات.
تجربتــي فــي اإلذاعــة - شــرح لقانــون 
أحــكام األســرة- اســتمت لقرابــة العــام 
تجــاوب  هنالــك  كان  دورتيــن،  علــى 
مــن الجمهــور علــى عكــس التجربــة في 
التلفزيون، حيث كانت حلقات قليلة لم 
تتجاوز الخمس، والتي لم يكن توقيتها 

في البث مناسبا، ولم يعاد تجديدها.

# ما المشورة التي تقدمها  «
للمقبلين على الزواج؟

أن يعتبــروا الــزواج مرحلة من أخطر 
أن  تحتــاج  التــي  حياتهــم،  مراحــل 
يهيئوا أنفســهم بالمعلومــات الكافية، 
وذلــك عــن طريــق الــدورات المركــزة 
التــي تقيمها بعــض المراكــز المحلية، 
لإلصــالح  )إصــالح(  مكتــب  مثــل 
اإلصــالح،  لجمعيــة  التابــع  األســري 
ومركــز عائشــة يتيــم التابــع لجمعيــة 

نهضة فتاة البحرين.
االجتماعيــة  المراكــز  أيضــا  وهنالــك 
والتنميــة  العمــل  لــوزارة  التابعــة 
جميــع  علــى  والموزعــة  االجتماعيــة 
إلــى  إضافــة  المملكــة،  محافظــات 
المتخصصــة؛  الكتــب  مــن  القــراءة 

لبيان الحقوق والواجبات الزوجية.

أحمد العطاوي: عدم فهم الزواج وسوء االختيار أبرز أسباب الطالق
ــة كـــبـــرى ــيـ ــالـ ــكـ ــى االقــــــتــــــران إشـ ــلـ ــل الـــمـــقـــبـــلـــيـــن عـ ــيـ ــأهـ ــاب تـ ــ ــي ــ غ

اجتمع جمع من ممثلين المجمعات الســكنية )646( و)645( و)745( بمنطقة النويدرات، 
مع رئيس مجلس بلدي الجنوبية بدر التميمي، والعضو البلدي عمر عبدالرحمن، بمكتب 
األول، لبحث تطورات فتح مدخل النويدرات، من شــارع )47(، وتقاطع الشــارع نفســه 

مع شارع )77(.

المنفــذ،  بفتــح  مطالبهــم  األهالــي  ويبــرر 
لكثــرة االزدحامــات الخانقة التي تشــهدها 
المنطقــة بأغلــب األوقــات، خصوصــًا فــي 
“قــرب  بــأن  موضحيــن  الــذروة،  أوقــات 
مجــددًا،  لهــم  ســيعيد  المــدارس  افتتــاح 
والتجــاوزات  التعطيــل،  ســيناريوهات 
المصالــح  قضــاء  عــن  والتأخــر  المرويــة، 
واللوازم، وتأخر الطلبة في العودة للبيت”.

وكانت “البالد” قد نشــرت قبل أشهر قليلة، 
حيثيــات هذا الملــف الخالفي، والذي تعثر 
المضــي بفتــح المنفــذ بــه، لرفــض األهالــي 
نفســه،  الشــارع  ضفــاف  علــى  المقيميــن 

واألمــن،  بالخصوصيــة  تتعلــق  ألســباب 
مؤكديــن  يقولــون،  كمــا  الشــارع  ولضيــق 
والبيــوت  األراضــي  اشــتروا  حيــن  بأنهــم 
هنالــك، كان منــذ ضمــن الشــروط المبرمــة 

في العقد، بأن المنفذ مغلق، غير نافذ.
عمــر  البلــدي  المجلــس  عضــو  وصــرح 
أهالــي  إصــرار  بــأن  لـ)البــالد(  عبدالرحمــن 
النويدرات بفتح المنفذ هو إصرار مشروع 
وليــس  عــام  شــارع  منفــذ  باعتبــاره  لهــم، 

خاص.
وقال” تحدثوا معي يوم أمس، ومع رئيس 
المجلــس البلــدي األخ بــدر التميمــي، عــن 

المضار اليومية التي يتعرضون لها بســبب 
اغالق هذا المنفذ، محملين إيانا مســؤولية 
هــذا األمــر، باعتبارنــا الممثلين لهــم خدميًا 

في المجلس البلدي”.
وتابــع عبدالرحمــن” كانــت وزارة األشــغال 
وشــئون البلديات والتخطيط العمراني قد 
وعــدت الجميــع بفتــح منفذ بديــل عن هذا 
الضاغطــة  االزدحامــات  لتخفيــف  المنفــذ، 
علــى المنطقــة، إال أن األمــر ال يــزال مجــرد 
وعــود، مــع انقضاء قرابة الخمســة شــهور، 

وقرب افتتاح المدارس”.

بــدوره، قــال المواطن ســيد عبــدهللا أحمد 
بــأن أغلــب أهالــي المنطقة يدعــوون لفتح 
المنفــذ والتقاطع اآلخــر، درءا لالزدحامات 
التــي تضايــق النــاس، والتــي تســتمر حتى 

منتصف الليل.
وأضــاف” في حالة تعثر فتح المنفذ، ندعو 

وزارة األشــغال لفتــح المنفــذ البديــل الــذي 
وعــدت بــه، فالموضوع ليس شــخصي كما 
يــروج لــه البعض، ولكننــا نريد حــالً جذريًا 
لهذا الوضع والذي طال أمده، واهدر ألجله 
والمناشــدات،  االجتماعــات  مــن  الكثيــر 

واالتصاالت، دون أي نتيجة تذكر”.

لحلحلــة  بحاجــة  المنطقــة  وقــال” 
بهــا،  المروريــة  لالختناقــات  جذريــة 
ســواء بوضــع المرتفعــات، أو بتقنيــن 
تحــرك الشــاحنات بهــا، والتــي أفضــت 
احداهــا أخيــرًا بوفــاة طفــل صغير من 

المنطقة”.

البلدي عمر عبدالرحمن: وزارة األشغال وعدت بفتح منفذ آخر منذ 5 أشهر ولم توف

اجتماع رئيس المجلس البلدي بدر التميمي والعضو البلدي عمر عبدالرحمن مع أهالي النويدرات

ضرورة وجود 
مركز دراسات 

ألسباب الطالق

مركز التوفيق 
األسري بحاجة 

للتطوير قبالة كم 
القضايا الواردة إليه

الزواج الناجح يحتضن 
مجموعة من 

األهداف الشاملة 
أولها الشراكة

على الشباب أن 
يعتبروا الزواج 

مرحلة من أخطر 
مراحل حياتهم
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ابراهيم النهام
خالفات فتح 

منفذ شارع )47( 
بالنويدرات يطفو 

للسطح مجددًا
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ســّجلت إدارة الصحة بوزارة الصحة صباح أمس وحتى وقت إصدار الخبر عدد )56( حالة تســمم غذائي بعد مراســم العزاء 
مباشــرة بأحــد المآتــم التابعــة لمنطقة المحرق، حيث قامــت بدورها بالتحري في حيثيات الموضوع إثر تلقيها إشــعاًرا ببعض 
الحــاالت المرضيــة التي تم تشــخيصها بالتســمم الغذائي بمركز المحــرق الصحي، وكذلك من مستشــفى الملك حمد الجامعي، 

والبحث عن أسباب التسمم واألماكن التي تم تناول األطعمة منها.

 وقد أبلغت إدارة مركز المحرق الشمالي 
الصحــي إدارة الصحــة العامــة عــن عــدد 
28 زيــارة للمركــز تراوحــت أعمارهم من 
)5 إلــى 74( عاًمــا بينهــم رجــال ونســاء 
لتســممات  تعرضــوا  طفــاً،   14 وعــدد 
غذائيــة بعــد تنــاول وجبــات غذائية في 
فيهــا  قدمــت  التــي  المناســبات  إحــدى 
وليمة طعام خال مراســم العزاء، حيث 
توجهوا مباشرة للمركز الصحي بأعراض 
مختلفة تمثلت في األلم الشديد بالبطن، 
لهــم  قــدم  حيــث  واإلســهال،  والقــيء 
الفحــص والعاج الازم وغــادروا المركز 

الصحــي، إضافــة إلــى تحويــل 5 حــاالت 
لطوارئ مستشفى الملك حمد الجامعي.

 ومن جانب آخر، كشفت إدارة العاقات 
العامــة بمستشــفى الملك حمــد الجامعي 
راجــع  أمــس  مســاء  ومنــذ  أنــه  عــن 
 7 بينهــم  28 مريًضــا،  عــدد  المستشــفى 
أطفال، راجعوا قســم طوارئ مستشــفى 
الملــك حمــد مباشــرة بعــد تنــاول وليمــة 
جماعية بأحد مناطق محافظة المحرق، 
إذ تــم تقديم التشــخيص والعاج الازم 

لهم.
 وأفــادت العاقــات العامــة بــأن عدد 21 

وغــادروا  الــازم  العــاج  تلقــوا  مريًضــا 
تحــت  حــاالت   6 زالــت  ومــا  الطــوارئ، 
بقســم  الطبــي  واإلشــراف  الماحظــة 
 3 يبلــغ  طفــل  أدخــل  فيمــا  الطــوارئ، 
المستشــفى  أجنحــة  ألحــد  ســنوات 

للماحظة.
وفي السياق ذاته، فقد قام اختصاصيو 
كافــة  بعمــل  األغذيــة  مراقبــة  قســم 
هــذه  مثــل  فــي  المتبعــة  اإلجــراءات 
الحــاالت، وإبــاغ النيابــة العامــة التخاذ 
حيــال  المتبعــة  القانونيــة  اإلجــراءات 
ذلك الشــأن، وسوف يباشرون إجراءات 

الوجبــات  كافــة  مــن  عينــات  ســحب 
الغذائيــة للمحات التــي قدمت األغذية 
فيها خال الوليمة، باإلضافة إلى عينات 
ومسحات من العاملين وكذلك مسحات 
المعــدات  ومــن  الطــاوالت  أســطح  مــن 
فــي  المســتخدمة  واألجهــزة  واألدوات 
اإلنتــاج، والوقوف علــى طريقة اإلعداد 
األطعمــة  وحفــظ  وتقديــم  والتجهيــز 
الوجبــات  قدمــت  التــي  الكفتريــا  فــي 

بتطبيــق  تقــوم  وســوف  الغذائيــة. 
المتبعــة وبشــكل احتــرازي  اإلجــراءات 
وذك بإغــاق الكفتيريــا لحين اســتكمال 
كافــة اإلجــراءات وظهور النتائــج، نظًرا 
لــورود البــاغ الطبــي عن وجــود العديد 
مــن حــاالت التســمم الغذائي ألشــخاص 
قــد تناولــوا وجبــات غذائيــة مــن نفــس 
المصدر. كما قام مفتشــو قســم مكافحة 
المبلغــة  الحــاالت  بمتابعــة  األمــراض 

والمخالطين لهم.
بالمواطنيــن  العامــة  الصحــة  وأهابــت   
الخطــوات  اتبــاع  بضــرورة  والمقيميــن 
الازمة واإلرشــادات الصحيــة المتعلقة 
المناســبات  خــال  األغذيــة  بســامة 
والمحافــل التــي تقــدم فيهــا األطعمــة، 
وناشدت أنه في حالة وجود أي شكوى 
المبــادرة  الغذائيــة  المنتجــات  حــول 
باالتصــال برقــم الخــط الســاخن لقســم 

مراقبة األغذية على 39427743. 
أن  العامــة  الصحــة  إدارة  وأكــدت   
أعراض اإلصابة بالتســممات تتمثل في 
الشــعور باأللم الشــديد بالبطــن، والقيء 
لذلــك  بالــرأس،  وأوجــاع  واإلســهال 
يتوّجــب اإلســراع فــي زيــارة الطبيــب، 

لتلقي العاج المناسب.
يذكــر أن أســباب التســممات الغذائيــة، 
تعــود لعدد مــن األســباب والمتمثلة في 
اإلخال بقواعد النظافة وسوء تخزين، 
وحفــظ المــواد الغذائيــة، ســيما ســريعة 
مراقبــة  قســم  مســئولو  وحــّذر  التلــف. 
خــال  للتســمم  التعــرض  مــن  األغذيــة 
موســم الصيف، بســبب ارتفــاع درجات 
الحــرارة، والــذي يشــهد تنقات واســعة 
لألشــخاص، خاصة مع انتشــار المطاعم 
والتــي  المناســبات  بعــض  أو  المتنقلــة، 

تتوفر من خالها الوالئم الجماعية.

المنامة - وزارة الصحة

تسّمــم 56 شخًصـــا في مأتـــم عــزاء بالمحـــرق

السهلة الشمالية تدشن أضخم عمل فني يعكس القضية الحسينية
الجعفريـــة واألوقـــاف  الشـــمالية  والمحافظـــة  الداخليـــة  وزارة  وتعـــاون  كريمـــة  بمتابعـــة 

دّشــن مأتم الســهلة الشــمالية وبالتعاون مع الفنان خليل 
المدهــون وأهالــي القريــة أضخــم عمل ولوحة رســم في 
العالم على قماش تعني بالقضية الحسينية وفي مساحة 
تتعدى المئة متر مربع، وذلك بعرض يقارب الثاثة عشر 
متــرا وطــول ثمانيــة أمتار تقريبا، وذلك فــي فترة زمنية 
قصيــرة ال تتعــدى األســبوع. ويأتــي هــذا العمــل برعايــة 
كريمــة مــن إدارة األوقــاف الجعفرية ووســط تســهيات 

كبيرة من جانب وزارة الداخلية والمحافظة الشمالية.
وفكرة العمل الفني مستوحاة من موقف اإلمام الحسين 
بــن علــي عليه الســام في ظهيــرة عاشــوراء عندما أصر 
علــى إقامــة الصاة رغــم معارضة أعدائه ورغم اشــتداد 
الحرب الطاحنة، وهو ما يؤكد أهمية الصاة في اإلسام 
والمبادئ التي نهض بها اإلمام عليه السام في مسيرته.
وشــارك في العمل الفني ما يناهز الخمســين شــخصا من 
أهالــي القريــة مــن فنانيــن ومســاعدين وتحــت إشــراف 
الفنــان خليــل المدهون، إضافة إلى مشــاركة واســعة من 
فنانيــن بحرينييــن منهم الفنان جاســم المقابــي، والفنان 

عبدهللا الحايكي، والفنان حســين عيســى عبر حضورهم 
الافــت والمســاهمة فــي العمــل ومشــاركتهم فــي إخراج 
العمــل الفنــي، واســتمر العمــل مــا يقــارب األســبوع بعمل 

متواصل في ساعات طويلة بين الليل والنهار.
مــن جانبــه، وجه الفنان المدهون شــكره وتقديره لجميع 
الجهــات التــي شــاركت في إنتــاج العمل عبر التســهيات 
عبــر  الداخليــة  وزارة  مقدمتهــم  وفــي  قدمتهــا،  التــي 
بالترتيبــات،  الخاصــة  المســتلزمات  وتوفيــر  موافقتهــا 
األوقــاف  وإدارة  الشــمالية،  المحافظــة  جانــب  إلــى 
عبــر متابعتهــا مــن رئيســها يوســف الصالــح واطمئنانــه 
الشخصي واستمراره في دعم مثل هذه الجوانب الفنية 

الحسينية.
أهالــي  لجميــع  أيضــا شــكره وتقديــره  المدهــون  وقــدم 
القريــة علــى تعاونهــم ومشــاركتهم الواســعة فــي إخراج 
هــذا العمــل، مؤكــدا أن هــذا التعــاون انعكــس باإليجــاب 
على إظهار روح المحبة واأللفة التي تعيشها القرية بين 
جميــع مؤسســاتها المدنيــة وأهاليهــا، ولفــت أنه ســيقدم 

هــذا العمــل الضخــم هديــة للعتبــات المقدســة نيابــة عــن 
أهالي القرية.

إنــه قــدم مشــروع العمــل إلدارة المأتــم منــذ مــا  وقــال 
يقــارب الشــهر وســط عمــل مســبق علــى أمــل الحصــول 
علــى الموافقــات الرســمية خصوصــا مــع ضخامــة العمل 
واســتمراره لساعات طويلة، مشيرا إلى التسهيات التي 

حصل عليها من مختلف الجهات المحلية.
وعــن أهــداف عملــه الضخــم فــي هــذا المشــروع، قــال 
المدهــون إنهــا تصــب فــي المشــاركة فــي إحيــاء موســم 
عاشــوراء، والتوثيق لهذا الموســم الحسيني، وعلى رغم 
ضخامــة إحيــاء هــذه المناســبة، فــإن التوثيــق لهــا يــكاد 
يكــون معدومــا؛ األمــر الذي حــدا به أن يأخــذ على عاتقه 
القيــام بهــذه المهمة، إضافة إلى تقوية الجانب اإلعامي 
في الحسينيات والمؤسسات اإلسامية، والتوعية ونشر 
مبادئ الثورة الحسينية، وتصحيح العادات السيئة التي 
تصاحب إحياء موسم عاشوراء مثل القضية األخاقية، 

والنظافة وغير ذلك من األمور.

وشــدد الفنــان البحرينــي أنــه حــرص علــى إبعــاد عملــه 
الضخــم عــن قســاوة الحــروب والدماء من خال مشــهد 
الصاة التي كان مؤثرا ظهيرة العاشر من محرم ومازال 

تأثيــره مســتمرا فــي هــذا العصــر والوقــت، ومؤكــدا أن 
عاشــوراء هــي رســالة واضحــة للســام والحريــة للعالــم 

بأسره.

 

“المؤسسة”تشيد بجهود النواب بطرح قضايا المواطن
ــن الـــســـلـــطـــتـــيـــن ــ ــي ــ ــا بــــالــــتــــعــــاون الـــــبـــــّنـــــاء ب ــ ــوه ــ ــن ــ م

استقبل نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان خالد الشاعر، النائب غازي فيصل آل رحمة، وذلك بمقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف، حيث رّحب به وأشاد بجهود 
مجلس النواب في طرح ومناقشة القضايا التي تمس مصلحة الوطن والمواطن، وبدور جميع أعضاء المجلس النيابي في الوقوف على متطلبات المواطنين.

 وأكــد أن المؤسســة الوطنيــة تبــدي كل 
النــواب  مجلــس  أعضــاء  مــع  التعــاون 
والمواضيــع  القضايــا  بجميــع  وتهتــم 
التــي يتــم طرحهــا والهادفــة إلــى خدمة 
الوطــن والمواطن، مثمًنــا التعاون البناء 
بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة 
مــع المؤسســة الوطنيــة لتعزيــز وحماية 
حقــوق اإلنســان، والــذي مــن شــأنه إبراز 
دور مملكة البحرين كنموذج يحتذى به.
بالــدور  رحمــة  آل  أشــاد  جانبــه،  مــن   
الوطنــي الرائــد الذي تقوم به المؤسســة 
مــن  عليهــا،  القائميــن  الوطنيــة وجميــع 
خــال تكاتــف الجهــود لمعالجــة القضايا 
المجتمــع  أفــراد  لجميــع  الحقوقيــة 

واهتماماتها بالقضايا اإلنسانية.
المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تستقبل النائب غازي آل رحمة

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

تناولوا وجبات 
غذائية من ذات 
المكان والنيابة 

العامة تحقق

المؤيد: حماية الصحافيين من الركائز األساسية للديمقراطية
الشـــعبة البرلمانية تشـــارك فـــي المنتـــدى البرلماني العالمـــي لحرية اإلعالم

لمملكــة  البرلمانيــة  الشــعبة  وفــد  شــارك 
البحريــن برئاســة عضــو مجلس الشــورى 
زينــب  النائــب  وعضويــة  المؤيــد،  منــى 
عبداألميــر في افتتــاح المنتدى البرلماني 
العالمــي لحرية اإلعــام المنعقد في لندن 
في الفترة 11-9 سبتمبر الجاري، بتنظيم 
مــن المجموعــة البريطانيــة فــي االتحــاد 

البرلماني الدولي.
وقــدم اليــوم األول مــن المنتــدى قــراءة 
مــع  العالميــة،  اإلعــام  حريــة  لحالــة 
الجماعــي  العمــل  أهميــة  علــى  التأكيــد 
علــى  والحفــاظ  الصحفييــن  لحمايــة 
الديمقراطية. كما تم اســتعراض وجهات 
حمايــة  ضمــان  حــول  البرلمانييــن  نظــر 
جانــب  إلــى  والصحافــة،  اإلعــام  حريــة 

وســائل  حريــة  لحمايــة  الدوليــة  األطــر 
وااللتزامــات  كالمســؤوليات  اإلعــام 
الحاليــة المفروضــة علــى الــدول للحفاظ 
وحمايــة  اإلعــام  وســائل  حريــة  علــى 
الصحفييــن، والتحديــات التــي تواجههم 

عند تنفيذ التشريعات الدولية.
أن حريــة  المؤيــد  مــن جانبهــا، صرحــت 
اإلعــام وحمايــة الصحفييــن مــن الركائز 
األساسية التي تقوم عليها الديمقراطية، 
وأنهــا أدوات ال يمكــن مــن دونهــا ضمــان 
احتــرام حقوق اإلنســان األخــرى، مؤكدة 
عليهــا  يتوجــب  اليــوم  البرلمانــات  أن 
العمــل بشــكل مســتمر؛ مــن أجل تطويــر 
وتحديــث البيئة التشــريعية والسياســية 
الحاضنــة  والثقافيــة  واالجتماعيــة 

لإلعام.
المنتــدى  مــن  األول  اليــوم  تضمــن  وقــد 
البرلماني العالمي لحرية اإلعام مناقشــة 
عامــة حــول كيفيــة عمــل البرلمانييــن مع 
الشركاء الحكوميين وأصحاب المصلحة 

اآلخرين لجعل هذه اآلليات الدولية أكثر 
فعالية.

أهميــة  علــى  العمــل  أوراق  ركــزت  كمــا 
ضمان الحفاظ على بيئة عادلة ومنفتحة 

وتنافسية للصحفيين للعمل داخلها.

المنتدى البرلماني العالمي لحرية اإلعالم المنعقد في العاصمة البريطانية

القضيبية - مجلس النواب

المنامة - وزارة الداخلية

صــّرح مديــر عــام اإلدارة العامــة للمباحــث 
المباحــث  شــرطة  بــأن  الجنائيــة  واألدلــة 
الجنائيــة تمكنــت مــن القبــض على شــخص 
بحريني )39 عاًما( إثر قيامه بســرقة سيارة 

وإشغال النيران فيها.
انتقلــت  البــاغ،  تلقــي  فــور  أنــه  وأوضــح 
موقــع  إلــى  المختصــة  األمنيــة  األجهــزة 
الحادثــة، حيــث تبيــن بعــد إجــراء الفحــص 
المبدئــي أن احتــراق الســيارة كان متعمــًدا، 
وعليــه قامت الشــرطة بدورها في مباشــرة 

أســفرت  والتــي  والتحــري  البحــث  أعمــال 
عــن تحديــد هويــة المشــتبه به فــي ارتكابه 
أن  إلــى  منّوًهــا  عليــه،  والقبــض  الواقعــة 
ارتــكاب  أن  أوضحــت  األوليــة  المعلومــات 
المتهم للجريمة كان عائًدا لخاف سابق مع 

صاحب السيارة.
وأشــار مديــر عــام اإلدارة العامــة للمباحــث 
اســتكمال  تــم  أنــه  إلــى  الجنائيــة  واألدلــة 
وإحالــة  الازمــة،  القانونيــة  اإلجــراءات 

القضية إلى النيابة العامة.

القبض على شخص سرق سيارة وأضرم فيها النار

الثالثاء
10 سبتمبر 2019 
11 محرم 1441

تقّدم األوضاع السيئة للمتقاعدين رسائل سلبية للمجتمع، عن الحال المتوقع الذي 
قد يصل إليه المواطن، إذا ما أحيل للتقاعد، وهي رسائل تؤخر خروج الكثير من 

ا، وال لوم عليهم. ا أو تجاريًّ الموظفين للتقاعد، حتى يؤّمنوا أنفسهم ماليًّ
وأوجز هنا بعض من الماحظات التي يؤكد عليها الكثير من الناس.

Û  وضــع تصنيــف حكومي جديد لــ)المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود(، لكي ُتمنح
هذه الفئة األولوية في الخدمات والتخفيض وحزم الدعم المالي المختلفة. 

Û  يضطــر الكثيــر مــن المتقاعديــن، لشــراء األدوية التــي يحتاجونها مــن الصيدليات
ها أو عــدم صرفهــا بالصيدليــات الحكوميــة،  الخاصــة علــى حســابهم، نظــًرا لشــحِّ

كأدوية العيون، والسكر، والضغط، وبذلك ضرر بالغ عليهم وعلى أولوياتهم.
Û  ال يعفى المتقاعدون من ذوي الدخل المحدود، وال يخّفضوا من رســوم الكثير من

الخدمــات الحكومية الرائجة، بل يتســاوون بدفعها أســوة بغيرهــم من المواطنين 
والمقيمين.

Û  لــم تقــدم هيئــة التأمينــات االجتماعيــة حتــى اللحظــة، أي مبــادرات تفضيلية فئة
)المتقاعديــن مــن ذوي الدخل المحدود(، خافًا لنظرائهم بدول الخليج، حيث يتم 
وضعهــم علــى رأس األولويــات، فلماذا ال ينظر إلى هــذه التجارب الرائعة، ولماذا ال 

يستفاد منها خدمة لمن أفنوا جل حياتهم لهذا البلد؟
Û  ال توجــد أفضليــة للمتقاعديــن من كبار الســن تحديًدا بخدمات مواقف الســيارات

بالــوزارات والجهــات الحكومية، أو حتى في المجمعــات التجارية، ويضطر الكثير 
منهم لركن سياراتهم في المواقف البعيدة، والسير لمسافات طويلة، فلماذا؟

Û  يشكو الكثير من المتقاعدين من كبار السن، صعوبة حصولهم على )رقم( للدخول
على الطبيب في المراكز الصحية المختلفة، بســبب اســتباق الشــباب واآلسيويين 
وبقية الحضور ألخذ األرقام ســاعة صرفها، ما هذا؟ وأين هو احترام كبير الســن؟ 

ولماذا ال ينظم هذا األمر )حشيمة( لهؤالء؟
ماحظــات نكتبهــا لكــي تكــون مؤشــر عمــل للجهــات المختصــة، ألنهــا تنبــض مــن 

الشارع ومن هموم الناس.

الخوف 
من )التقاعد(

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام



ســجل تقريــر رســمي أن المســاحة الكليــة للغطــاء األخضــر بالمحافظــة الجنوبيــة بلغت 
حتــى النصــف األول مــن العــام الجــاري 389 ألًفــا و950 متــًرا مربًعا، شــملت 7435 نخلة 

و6280 شجرة.

منــذ  الجنوبيــة  المنطقــة  بلديــة  ونفــذت   
مشــاريع  مــن  عــدًدا  الجــاري  العــام  مطلــع 
التطوير بقسم المنتزهات والحدائق والتي 
مــن شــجيرات  400 شــتلة  زراعــة  شــملت 
الهبســكس فــي المنطقــة الواقعــة بين دوار 
عوالي ودوار سافرة لتشكيل سياج زراعي 
وجمالي للشــارع، كما تم توفير 250 شــتلة 

من نبات الجهنمي من مشتل الوزارة.
 وشــملت مشــاريع التطوير تزيين عدد من 
باإلنــارة  الرئيســية  والتقاطعــات  الشــوارع 
بمناســبة شــهر رمضــان وفعاليــة الفورموال 
1، إلــى جانــب تطويــر كل مــن حديقــة أم 
غويفة من خالل استبدال األلعاب القديمة 

وتركيب المظالت وإنشــاء جلسات تراثية، 
وممشــى االســتقالل عبــر اســتبدال الطوب 
بممشــى مطاطــي  على مســاحة 4200 متر 

مربع.
قامــت  البلديــة  أن  إلــى  التقريــر  وأشــار 
محطــة  لتشــغيل  ذكــي  نظــام  بتركيــب 
ــا  إلكترونيًّ المعالجــة  للميــاه  االســتقالل 
باســتخدام الهاتــف، كما عملت على إنشــاء 
المنطقــة  مــن  بالقــرب  للطــالب  ممشــى 

التعليمية بمدية عيسى.
فقــد  الصيانــة،  بمشــاريع  يتعلــق  وفيمــا 
ذكــر التقريــر أن القســم نفــذ أعمــال صيانــة 
الخطــوط  فــي  الــري  شــبكات  لتســريبات 

الرئيسية والفرعية واستبدال القطع التالفة 
لنحو 17 شارع وحديقة واستراحة ومبنى.
قامــت  البلديــة  أن  إلــى  التقريــر  ولفــت 
األلعــاب  مــن  و6  أرجوحــة   24 باســتبدال 
المزالــة، وتنظيف وإزالة التمر لعدد 8 آالف 

نخلة.
وأشــار التقريــر إلــى أن القســم تمكــن مــن 
 2304 حوالــي  إلــى  تصــل  مبالــغ  توفيــر 
فــي  الــري  شــبكة  مــد  خــالل  مــن  دنانيــر، 

اســتراحات جــري الشــيخ، وتوصيــل خــط 
البحريــن  خليــج  بشــارع  المعالجــة  الميــاه 
الصهاريــج  تكاليــف  عــن  واالســتغناء 

ا. والشحنات المزودة خارجيًّ
ونّوه التقرير إلى أن القســم لم يقم بزراعة 
فــي أحواضهــا بجميــع  الموســمية  الزهــور 

الشــوارع؛ وذلــك لعــدم توفــر زهــور موســم 
الصيف في مشتل الوزارة.

وفيما يتعلق بمبادرات الشراكة المجتمعية، 
ذكر التقرير أن البلدية شــاركت في تجميع 
وتنســيق الطريــق التعليمــي المقتــرح مــن 
قبــل مؤسســة بحريــن ترســت، حيــث وّفــر 

القســم المــواد الزراعيــة والنباتــات وأنظمة 
العاملــة  إلــى جانــب توفيــر األيــدي  الــري، 
لتهيئة األحواض الزراعية وزراعة النباتات 

مع الفريق التطوعي.
المجتمعيــة  الشــراكة  مبــادرات  وشــملت 
تطويــر ملعبي حديقة نون وحديقة الوفاء 
وصيانــة  الطبيعــي  العشــب  زراعــة  عبــر 
أكبــر شــعار  تركيــب  إلــى جانــب  األســوار، 
لمملكة البحرين على شارع الشيخ سلمان.

390 ألف متر مربع مساحة غطاء “الجنوبية” األخضر

جانب من إحدى حمالت النظافة )أرشيفية(

رؤيا تقي: فكرة “حي الفنانين” بدوحة عراد ال تزال ُأمنية
ــاب ــ ــب ــ ــش ــ ــوس األطــــــفــــــال وال ــ ــف ــ ــن ــ ــم الـــطـــيـــبـــة ب ــ ــي ــ ــق ــ ــن يـــــكـــــّرس ال ــ ــفـ ــ الـ

منــذ قرابــة خمس ســنوات، وضعت الفنانــة البحرينية رؤيا تقي مســارها الخاص من خالل 
فكرتهــا لتوظيــف الفــن فــي غــرس القيــم والمعانــي الطيبــة فــي نفــوس األطفال والناشــئة 
والشــباب، حيث تعبر عن إيمانها التام بأن توظيف الفن في هذا الجانب، له أثره البالغ في 

صقل شخصية ووعي تلك الفئة.

جديــدة  فكــرة  تبلــورت   ،2014 العــام  وفــي 
حيــث  آنــذاك،  االنتخابــات  فتــرة  خــالل 
وذلــك  باأللــوان”،  “صوتــك  برنامــج  ابتكــرت 
البحريــن  شــباب  إبداعــات  توظيــف  بهــدف 
ســنة،   21 ســن  فــوق  فيمــا  الجنســين،  مــن 
وذلــك للمشــاركة بما ســيقدمونه مــن لوحات 
الترويــج  إطــار  فــي  تدخــل  ومشــاركات 
للمشاركة في االنتخابات التشريعية النيابية 

والبلدية.
الخــاص  وقعهــا  لهــا  كانــت  التجربــة  فتلــك 
تجربــة  “كانــت  رؤيــا:  تقــول  حيــث  والمهــم 
ملهمــة بالنســبة لــي، ولهــا جانــب اجتماعــي 
أيًضــا وهــو االلتقــاء بيــن المواطنيــن، وفــي 
بمثابــة مرســم  الفكــرة  فــإن  الحالتيــن،  كلتــا 
حــر اســتضافته المراكــز االجتماعيــة بــوزارة 
مراكــز  عشــرة  وهــي  االجتماعيــة  التنميــة 
موزعة في البلد، حيث إن مشاركات الفنانين 

الشــباب والهواة يمكن أن تعطي صورة حية 
لما يتطلعون إليه للنهوض بالبالد وتطويرها، 
وفعاليــة “صوتك باأللوان” تحمل في طياتها 
األطفــال  وإشــراك  الفنيــة  المبــادرات  دعــم 
االنتمــاء  روح  وزرع  والشــباب،  والناشــئة 
والمواطنــة والتعبيــر عــن حــب الوطــن فــي 

نفوس المشاركين”.
وتشــير إلــى أن هنــاك اهتماًمــا ملحوًظــا مــن 
جانــب أوليــاء األمــور لتســجيل أبنائهــم فــي 
الــدورات الفنية علــى اختالفها وفي مختلف 
فئــة  تناســب  التــي  اإلبداعيــة  المجــاالت 
األطفال والناشــئة، وقــد تبين ذلك من خالل 
رصــد آراء المواطنين والمقيمين في دورات 
الفنيــة  والمهرجانــات  األهليــة  المؤسســات 
والبدايــة كانــت مــع تلويــن الوجــوه والنحت 
علــى البــالط والخــزف وتلويــن الفخــار، ثــم 
تطــورت األفكار البتــكار دورات فنية جديدة 

وناجحة مــن ناحية اإلقبال كدورات تذويب 
الشــمع واللوحات القماشية والنحت والنقش 
والخــط العربي، وهي مجاالت تتطلب مهارة 
عاليــة وجهــًدا كبيًرا في التدريــب والتطبيق، 

ومع ذلك تحظى باهتمام أولياء األمور.
وتوضــح أن فعاليــات مدينــة الشــباب بمركــز 
البحريــن الدولــي للمعــارض في العــام 2013 
كانــت انطالقــة ممتــازة فــي تطويــر دورات 
ورش النحت وتذويب الشــمع ونقش اآليات 

القرآنيــة علــى الجبــس والطيــن، ومــن خالل 
تلــك الدورات، نغرس في نفوس المشــاركين 
والمجتمعيــة  واإلنســانية  الوطنيــة  المعانــي 
شــخصياتهم  تشــكيل  فــي  تســهم  التــي 

ومهاراتهم ومعارفهم.
ومــن بيــن أهــم األمنيــات التــي ســعت رؤيــا 
لتحويلهــا إلــى أرض الواقــع هــي فكــرة “حي 
الفنانين” وال تزال الفكرة “ُأمنية” بالنسبة لها، 
فمنــذ أكثر من أربع ســنوات وجــدت إمكانية 

االستفادة من إمكانيات “دوحة عراد” كموقع 
فني يحمل اســم “حي الفنانين”، وســعت من 
خالل تقديم المقترح إلى العديد من الجهات 
غير أن الفكرة لم تر النور حتى اآلن، وسواء 
نجحت في تطبيقها أو واصل السعي فنانون 
آخــرون، فــإن أســاس الفكــرة هو أن النشــاط 
الحركــة  مــن  جــزًءا  مســاراته  بــكل  الفنــي 
إلــى  نهــدف  ونحــن  التنويريــة ألي مجتمــع، 
اســتقطاب المواطنيــن المقيمين من مختلف 

األعمار، ال ســيما األطفال والناشئة والشباب، 
وبمشــاركة فنانيــن محترفين وهــواة، لتنمية 
المواهب والقدرات الفنية وكذلك اســتقطاب 
الســّياح والــزوار الخليجيين، عــالوًة على أن 
المجتمع البحريني محب للفن ويولي الكثير 
مــن اآلباء واألمهــات اهتماًما خاًصــا بتطوير 
المجــاالت  فــي  الموهوبيــن  أبنائهــم  قــدرات 
الفنيــة المختلفــة، ممــا يســهم فــي إكســابهم 

القدرات والمهارات لتقديم إبداعاتهم.

من دورات الخط العربي

ثّمــن عضــو مجلــس النواب يوســف أحمــد الــذوادي االهتمام 
الذي يوليه صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة 
حفظــه هللا ورعــاه، للقطــاع الرياضــي الوطنــي، والــذي دفــع 
بأبطال المملكة ألن يحققوا اإلنجازات الرياضية الكبرى في 

مختلف القطاعات والبطوالت الرياضية.

 وأوضح الذوادي في بيان له، 
أن الزيــارة األخيــرة التي قام 
بها جاللته إلى فرنســا، والتي 
حضر خاللها ختام منافســات 
بطولة العالم للرجل الحديدي  
بمدينة “نيس” تعكس حرصه 
الدائــم فــي تشــجيع ورعايــة 
البحرينــي،  الشــباب  ودعــم 
والوقــوف إلى جانبه، والشــد 

من عزيمتهم.
الكبيــر  المســتوى  أن  وأكــد 
والمتطــورة الذي وصلت إليه 
بمختلف القطاعات الرياضية 
المختلفــة فــي المملكــة، هــي 
بفضــل من هللا ثــم توجيهات 
الثاقبــة والحريصــة،  جاللتــه 
والتــي يترجمهــا علــى الدوام 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفــة، وســمو الشــيخ خالــد 
وهــي  خليفــة،  آل  حمــد  بــن 
توجيهــات تصــب فــي إعــالء 
الشــباب البحرينــي، ومنحهم 

الصدارة التي يستحقونها.
“االهتمــام  الــذوادي  وقــال 
وتدعيــم  لتعزيــز  الملكــي 
الرياضيــة  الحقــول  مختلــف 

والشــبابية، يوجــز لنــا اليــوم، 
مســتوى التطور الذي وصلت 
الوطنيــة  الرياضــة  إليــه 
األبطــال،  أبنائهــا  بســواعد 
فــرًدا  فــرًدا  والذيــن يهتمــون 
بكافــة  البحريــن  علــم  برفــع 
المحافل العالمية واإلقليمية، 
عالًيــا، خفاًقــا، ليكــون نبراًســا 
والقادمــة،  الحاليــة  لألجيــال 
وعالمــة فارقة في المســتوى 
رفيع المســتوى، الذي وصلت 
البحرينيــة،  الرياضــة  إليــه 
بطموح ملك وعزيمة شعب”.

النائب يوسف الذوادي.. الرؤى 
الملكية قادت البحرين لأللقاب 

الرياضية العالمية

06local@albiladpress.com

يوسف الذوادي

شملت 7.4 ألف نخلة 
و6.2 ألف شجرة 
و400 شتلة من 

شجيرات الهبسكس

استبدال طوب 
“االستقالل” بممشى 

مطاطي على مساحة 
4200 متر مربع

“وقف سحب الرمال” إنعاش للبيئة البحرية
الجنيد:  التحديث الدوري لخرائط الموائل البحرية ضرورة لرسم االستراتيجيات

نــوه كل مــن رئيســة قســم الجيومعلوماتيــة 
الخليــج  بجماعــة  العليــا  الدراســات  بكليــة 
العربي صباح الجنيد، ورئيس جمعية قاللي 
رئيــس  بأوامــر  الدخيــل  محمــد  للصياديــن 
الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة بوقــف ســحب الرمال 
ومنــع العمليــات التــي تجــري  فــي المناطــق 

البحرية في شمال المحرق وقطعة جرادة.
ورأوا أن هــذا القــرار مــن شــأنه أن ينعكــس 
بشــكل واضــح على إعادة الحيــاة من جديد 
أبــرز  أحــد  تمثــل  التــي  المناطــق  تلــك  إلــى 

الموائل البحرية في مملكة البحرين.
مــن جهتها، بينــت الجنيد أن الرمال البحرية 
خطــط  تنفيــذ   لدعــم  حيويــًا  دورًا  تلعــب 
إال  البلــدان،  فــي مختلــف  الشــاملة  التنميــة 
أن ذلــك ال ينبغــي أن يتم دون دراســة اآلثار 
اســتخراجها، وســن  علــى  المترتبــة  البيئيــة 
التشــريعات التــي تنظــم هــذه العمليــة كمــا 

تحرص على ذلك حكومة مملكة البحرين.
الســاحلية  الــدول  معظــم  أن  إلــى  ولفتــت 

تقــوم بعمليــات ســحب الرمــال البحريــة، إال 
أنهــا تحــرص فــي الوقــت ذاتــه علــى تحديد 
مناطــق معينــة كمناطــق محميــة مــن أجــل 
زيــادة الثروة الســمكية، أو لكونها ذات قيمة 
تتضمــن  لكونهــا  أو  ســياحية،  اقتصاديــة 
كائنات بحرية معرضة لالنقراض كالدولفين 
وفرس البحر والسالحف الخضراء وغيرها.
لديهــا  البحريــن  مملكــة  أن  إلــى  وأشــارت 
انتشــار  مناطــق  توضــح  عــدة   خرائــط 
األنــواع المختلفــة مــن األســماك ذات القيمة 
تتطلــب   خرائــط  أنهــا  إال  االقتصاديــة، 
تقريبــا،  ســنوات   5 كل  الــدوري  التحديــث 
وذلــك مــن أجــل أن ترســم الدولة سياســاتها 
وخططهــا بما ينســجم مــع التجــدد الطبيعي 

للبيئة البحرية.
وأوضحــت أن هــذه الخرائــط مــن شــأنها أن 
توفــر الفهــم األفضــل المتــداد وتوزيــع هــذه 
الموائــل، ســواء فــي مناطق محميــة معينة، 
أو عبر المســاحة الكليــة للمياه اإلقليمية ألي 
دولــة، مما ًيســاعد في وضع أســس ومناهج 

للمحافظــة  المطلوبــة  االحتياجــات  لتعيــن 
عليهــا، وتســهيل عمليــات إدارتهــا مــن خالل 
حصــر تأثيــر األنشــطة البشــرية المؤدية إلى 

تدهورها.
قاللــي  جمعيــة  رئيــس  رأى  جانبــه،  مــن 
القــرار  هــذا  أن  الدخيــل  محمــد  للصياديــن 
ومــا  المنطقــة  تلــك  إنعــاش  فــي  سيســاهم 
حولهــا وإعادتهــا إلــى طبيعتهــا الســابقة، بما 
الصياديــن  علــى  الكبيــرة  بالفائــدة  ســيعود 

والمواطنين على حد سواء.
ثــروة  تمتلــك  البحريــن  مملكــة  إن  وقــال 
ســمكية كبيــرة، وأن مثــل هذه القــرارات من 
شــأنها أن تعيد الحيــاة إلى أحد أهم الموائل 

البحرية في مملكة البحرين.
وأكــد أن هــذا القــرار ســتظهر آثــاره بشــكل 
واضــح فــي األيــام المقبلــة، كما بــدأت تظهر 
آثــار قــرارات منــع صيــد الروبيــان بواســطة 

شباك الجر القاعية )الكراف(.
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بموافقة 

مجلس 
الوزراء.

 50 – 10
ألف دينارًا 

رسوم 
التصريح 
لنشاط 

تخراج الرمال  
البحرية. 

يحدد الوزير 
المعني 
المواقع 

المسموح 
باستخراج 

الرمال 
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مبيعات 
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المستخرجة 
تؤول 

لخزانة 
الدولة.

جواز تخصيص 
نسبة 1% 

من المبيعات 
لدعم قطاع 

الصيد وحماية 
البيئة.

سعر المتر 
المكعب 

يحدد وفقًا 
لقيمته 

السوقية 
وقت 

استخراجه.

الحبس 
والغرامة 

التي تصل 
إلى 100 ألف 

دينار عقوبات 
مخالفة 
القانون.

سحب الرمال البحرية في القانون البحريني

الفنانة رؤيا تقي تشرف على احدى دورات األطفال



أرجــأت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى محاكمة ســيدة في المنتصف العشــرينات مــن عمرها، والتــي حرقت وعّذبت 
ابنتها الرضيعة البالغة من العمر 15 شهرا فقط، إذ أبلغ ضدها زوجها -والد الطفلة المجني عليها- بشأن تعمدها تعذيب 
ابنتهما بشــكل مســتمر ما تســبب لها بعاهة مســتديمة تصل نســبتها إلى 10 %، لجلسة 16 ســبتمبر الجاري؛ وذلك لتقديم 
المرافعــة، بعدمــا أحضــر وكيــل المتهمة ابنتها المجنــي عليها وعرضها أمام المحكمة، مطالبا بإســقاط التهم عن موكلته؛ 
نظرا إلى شفاء ابنتها من اإلصابات التي تعرضت لها، وأن حالتها الصحية جيدة بعد معالجتها في مستشفى السلمانية 
الطبــي، مبينــا أن تشــوها خلقيــا هو الذي أدى لنزيفها، في حيــن أن وكيل والد الطفلة - زوج المتهمة - أنكر ذلك اإلدعاء 
مبينا أن النزيف حصل بسبب اإلصابة التي لحقت بالطفلة وليس بسبب عيب خلقي، مطالبا باستدعاء الطبيب المعالج 
للرضيعــة بالمستشــفى العســكري وكذلــك طبيــب المــخ واألعصــاب والطبيــب الكاتــب للتقريــر الطبي عن حالتها لســماع 

أقوالهم.

وكان وكيــل األب ولــي أمــر الرضيعــة 
المجنــي عليهــا، قال إن موكلــه متزوج 
مــن المتهمــة، ولــه منهــا طفــل يبلــغ من 
العمــر 3 ســنوات، والرضيعــة المجنــي 
عليهــا البالغة من العمر ســنة و3 أشــهر، 
وأنهــا حامل كانت أثناء بدء المحاكمة 
بجنيــن آخــر، وهــو يبلغ من العمــر أكثر 
من 5 أشهر حاليا، مبينا أن موكله سبق 

وأن تقــدم ببــاغ ضــد زوجتــه، مشــيرا 
إلــى أنــه فــي البــاغ المشــار إليــه كان 
قد اكتشــف بعــد عودته للمنــزل إصابة 
رضيعته بكســر في يدها، وعندما سأل 
زوجتــه -المتهمــة- أبلغته أنها ســقطت 
أثنــاء تعلمهــا المشــي وأصيبــت يدهــا، 
لكنــه رفــض تصديق تلــك الرواية التي 
ادعتهــا والدتهــا، لكنــه ونتيجــة لتدخل 

عــدد من أفراد العائلة تنازل عن الباغ 
الذي تقدم به لدى مركز الشرطة.

وأضــاف أنه بعد مــرور فترة من الزمن 
علــى الحادثــة األولــى التــي أبلــغ عنهــا 
رجع مجددا للمنزل بعد الخروج للعمل، 
وتفاجــأ بــأن رضيعتــه مغطــاة بلحــاف 
لكامــل جســدها تقريبــا، وعندمــا ســأل 
زوجتــه ادعــت إليــه أن ابنتهمــا مصابة 

بـــ “نزلة برد قوية”، لكنه شــك في األمر 
أيضــا هــذه المــرة وخصوصــا عندمــا ال 
حــظ أن ابنته مصابة بتشــنجات، فقام 

بنقلها إلى المستشفى.
وبعــد كشــف األطباء عليهــا اتضح لهم 
أنها مصابة بحروق في الجزء األســفل 
من جسمها، وأبلغوا الشرطة بالواقعة.

وثبــت بتقرير المجنــي عليها المعد من 
قبــل الطبيب الشــرعي بــاإلدارة العامة 
لألدلــة الماديــة التابــع للنيابــة العامــة، 
أن الطفلــة مصابة بحــروق من الدرجة 
تشــمل  وعميقــة،  ســطحية  الثانيــة، 
اإلليتيــن واألعضاء التناســلية وخلفية 

الفخذين وأجزاء من الساقين.
كمــا جــاء فــي التقريــر أن أم الرضيعــة 
المجنــي عليهــا تدعــي أن الحالة بدأت 
مــن أن ابنتهــا كان لديهــا ارتفــاع فــي 
الحــرارة، فمــا كان منهــا إال أن  درجــة 

حاولت وضع الجزء الســفلي من ابنتها 
تحــت صنبور الميــاه، وألنها لم تاحظ 
أن الميــاه كانــت ســاخنة، فقــد أصيبت 
الطفلــة -حســب روايــة األم- مــا دعاها 
لوضــع مرهــم وزيــت الزيتــون وأوراق 

الشاي على موضوع الحرق.
بعمــل  أنــه  أيضــا  التقريــر  فــي  وجــاء 
أشــعة للطفلة، تبين وجود كسر بعظمة 
العضــد بالقســم القريــب، وبه تكلســات 
أشــعة  وبعمــل  قديــم(  )كســر  عظميــة 
دمــوي  تجمــع  وجــود  تبيــن  مقطعيــة 

تحت الجافية.
النيابــة  أمــام  أنكــرت  األم  أن  يذكــر 
والمحكمــة تعمدهــا إصابــة الطفلــة، أو 
تعمــد تعريــض حياتها للخطــر، وأقرت 
بــأن الحــروق التي وقعــت البنتها تمت 
عــن طريــق الخطــأ، كما نفــت أن تكون 
قــد تعمــدت اإليقاع بابنتها مما تســبب 

في إصابتها بعــدة إصابات في الرأس، 
وقالــت إن الطفلــة وقعت مــن الدراجة 

فانتفخت مقدمة رأسها. 
وكانــت النيابة العامــة قد أمرت بإحالة 
األم المتهمــة للمحاكمة على اعتبار أنها 

في غضون العام 2018:
عمــدا عاهــة مســتديمة  أحدثــت  أوال: 
علــى  باالعتــداء  عليهــا،  المجنــي  فــي 
ســامة جســمها، وســكب مــاء ســاخن 
عليهــا ممــا أحــدث بهــا تشــوهات فــي 
األعضــاء التناســلية والجــزء الســفلي، 
تفريــغ  عمليــة  نتيجــة  العظــم  وفقــد 
تجمــع دمــوي وقــدرت نســبة العاهــة بـ 

10 بالمئة.
عليهــا  المجنــي  حيــاة  عرضــت  ثانيــا: 
للخطــر، ونتج عن ذلــك إصابتها بعاهة 

مستديمة.

وكيل معّذبة ابنتها يدعي أن النزيف بسبب عيب خلقي والمحامي ينفي

أجلت المحكمة الكبرى الجنائية النظر في واقعة تزوير مستندات رسمية واستخراج بطاقة هوية باسم سيدة تقضي 
غالبية وقت إقامتها خارج المملكة، ارتكبها موظفان في الثالثينات من عمرهما تم إخالء سبيلهما في الجلسة السابقة، 
متهمين باســتغالل وظيفتهما؛ ليتمكن المتهم الثاني من التحايل على القانون واســتخراج فاتورة كهرباء باســم السيدة 
المجني عليها )ســتينية( على منزله، والذي اشــتراه أخيرا وســجله باســم والدته حتى ال يخســر طلب الوحدة الســكنية 

بمنطقة عراد لدى وزارة اإلسكان، لجلسة 18 سبتمبر الجاري؛ الستدعاء شهود اإلثبات البالغ عددهم 7 موظفين.

وتــم التوصــل إلــى وقائــع القضيــة من 
خال معلومات سرية كانت وردت إلى 
إدارة مكافحة جرائم الفســاد، تضمنت 
الســكاني  الســجل  فــي  موظــف  قيــام 
بشراء منزل في منطقة مدينة عيسى 
شــرعية  فريضــة  بموجــب  ورثــة  مــن 
ووكالــة خاصــة لبيــع المنــزل من جميع 
باســم  المنــزل  تســجيل  وتــم  الورثــة، 
والدتــه، إال أنه لم يقــم بتحويل خدمة 
المالــك  الكهربــاء والمــاء مــن حســاب 
المتوفــى إلــى اســمه أو اســم والدتــه؛ 

علــى  اإلســكاني  يتغيــر طلبــه  لكــي ال 
عــراد،  فــي  المســجل  الســابق  عنوانــه 
وقــام بتحويل اســم صاحب الحســاب 
باســم الوريثــة )المجنــي عليهــا( ودون 
علمهــا، لكونــه علــى معرفــة بــأن أكثــر 

إقامتها بالسعودية.
المســتندات  بيــن  وألنــه يعلــم أن مــن 
الكهربــاء  فاتــورة  لتحويــل  المطلوبــة 
بطاقــة الشــخص مقــدم الطلــب، فقــام 
باســتغال وظيفتــه والدخــول للنظــام 
كونــه  الذكيــة؛  للبطاقــات  اإللكترونــي 

أحــد الموظفيــن فــي هيئــة المعلومات 
وتغييــر  اإللكترونيــة،  والحكومــة 
حالــة وجودالمجنــي عليهــا مــن خــارج 
اســتخرج  ثــم  داخلهــا،  إلــى  البحريــن 
لهــا بطاقة هويــة، واســتعان بالموظفة 
فــي هيئــة الكهربــاء والمــاء - المتهمــة 
األولــى بالقضيــة - والتــي أصــدرت لــه 
الفاتورة باسم المجني عليها، في حين 
نفــت المذكــورة االتهــام الموجــه إليها، 
وأنكرتــه بنــاء علــى أن المتهــم تقــدم 
إلــى  الفاتــورة  لتحويــل  بطلــب  إليهــم 

اسم شخص آخر، وأنها أتمت المعاملة 
وفق الشروط المتبعة في الهيئة.

هذا وأســندت النيابــة العامة للمتهمين 
أنهمــا فــي غضــون العــام 2017، ارتكبا 

اآلتي:
أوال: المتهمــة األولــى: ارتكبــت تزويرا 
فــي المحرر الرســمي المعنون باتفاقية 
الكهربــاء والماء ورســم البلدية وطلب 
الكهربــاء  هيئــة  مــن  والصــادر  خدمــة 
بملئهــا  الحقيقــة  حرفــت  بــأن  والمــاء 
بالبيانــات الخاصة بالمجني عليها، كما 
وضعــت إمضاء مــزور نســبت صدوره 
للمجني عليها وكان ذلك بنية استعمال 

المحرر المزور كمحرر صحيح.
ثانيا: المتهم الثاني:

1. ارتكــب تزويرا في المحرر الرســمي 
إمضــاء  بوضــع  الحقيقــة  حــرف  بــأن 
مــزور نســب صــدوره للمجنــي عليهــا؛ 

بنية استعماله كمحرر صحيح.
2. اســتعمل المحرر الرسمي المزور مع 
علمــه بتزويــره بــأن قدمه إلــى موظفة 
هيئة الكهرباء والماء في ســبيل إتمام 

معاملته لدى الهيئة.
3. اشترك بطريقي االتفاق والمساعدة 
مــع المتهمــة األولى في تزويــر المحرر 
التقــت  بــأن  االتهــام،  محــل  الرســمي 
خــال  مــن  تزويــره،  علــى  إرادتهمــا 
مــلء البيانــات المحــرر ووضــع إمضاء 
مــزور منســوب صدوره للمجنــي عليها 
وســاعدها فــي ذلــك بــأن قــدم المحــرر 
فتمــت  عليهــا،  المجنــي  وبيانــات 
الجريمــة بناء على ذلــك االتفاق وتلك 

المساعدة.
تقنيــة  وســيلة  بيانــات  حــّرف   .4
المصالــح  بأحــد  الخاصــة  المعلومــات 
المعلومــات  هيئــة  وهــي  الحكوميــة 

والحكومــة اإللكترونيــة علــى نحو من 
صحيحــة  غيــر  بيانــات  إظهــار  شــأنه 
علــى أنهــا صحيحــة، وذلــك بــأن غيــر 
حالــة وجــود المجنــي عليها مــن خارج 

البحرين إلى داخلها.
ثالثا: المتهمان:

1. استعما بطاقة هوية المجني عليها 
الصحيحة بسوء نية بأن قدمها المتهم 
تحويــل  ســبيل  فــي  لألولــى  الثانــي 
المجنــي  اســم  إلــى  الكهربــاء  فاتــورة 
عليهــا، فقامــت المتهمــة األولــى بإتمام 

اإلجراءات باستخدام تلك البطاقة.
المــزور  الرســمي  المحــرر  اســتعما   .2
المعنــون بـــ “اتفاقيــة الكهربــاء والمــاء 
مــع  خدمــة”  وطلــب  البلديــة  ورســم 
فــي  اســتعماه  بــأن  بتزويــره  علمهمــا 
ســبيل إتمــام معاملــة تحويــل فاتــورة 

الكهرباء إلى اسم المجني عليها.

استدعاء 7 شهود بواقعة تزوير هوية وفاتورة كهرباء

الحكومة وفرت كافة اإلمكانات إلنجاح موسم عاشوراء
ــة الــشــمــالــيــة ــظ ــاف ــح ــم ــب عـــــزاء ال ــ ــواك ــ ــآتـــم وم ــفــقــد عــــــدداً مـــن مـ ــور يــت ــف ــص ــع ال

أشــاد محافــظ المحافظة الشــمالية العصفور، فــي إطار تنفيذ شــعار المحافظة 
الشــمالية لهذا العام “عاشــوراء نسمو”، بتكاتف القائمين على مواكب العزاء في 
المنطقــة الغربيــة )كــرزكان والمالكيــة( والمقشــع ومقابــة، وتعاونهــم فــي توزيع 
المهام بشكل حضاري ومنظم يعكس سمة المجتمع المتماسك ونسيجه الواحد.

وثمن العصفور توجيهات رئيس الوزراء 
صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن 
ســلمان آل خليفــة للــوزارات والجهــات 
إقامــة  لتســهيل  المملكــة  فــي  المعنيــة 
الفعاليات الدينية في موسم عاشوراء، 
وحرص ومتابعة وزير الداخلية الفريق 
أول الشــيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة 
منوهــًا  ســموه،  توجيهــات  تنفيــذ  فــي 
العــزاء  المآتــم ومواكــب  إدارات  بــدور 
فــي تبــادل التعــاون والتنســيق وتحمل 
التواصــل  األمنيــة وتعزيــز  المســؤولية 
وتفعيــل الشــراكة المجتمعيــة مــن أجل 

انجاح الموســم بصورة حضارية تتســم 
علــى  المحافظــة  فــي  األهالــي  بجهــود 
األمــن والنظام العام والتنظيم ومراعاة 
النظافــة، وتأمين ســامة ســير الشــعائر 
الحســينية بأمن واطمئنــان، مما يعكس 
الصــورة الحضارية لمملكة البحرين في 
حفــظ ورعايــة حرية ممارســة الشــعائر 
الدينيــة وفــق األطــر القانونيــة، مشــيدًا 
بتعــاون مآتــم ومواكــب عــزاء المنطقة 
الغربيــة )كــرزكان والمالكية( في ترجمة 
حرصها على ســامة ســير الشعائر وفقًا 
للقــاء مــع المحافــظ بدايــة شــهر محرم 

فــي  األهليــة  اللجــان  ودور  الجــاري 
تطبيــق التخطيــط اإلســتباقي لضمــان 
عــدم حدوث أي تجــاوزات أو مخالفات 

أمنية.
المآتــم  رؤســاء  عبــر  جانبهــم،  مــن 
والمواكب واألهالي في منطقة المالكية 

عــن ارتياحهــم لمــا لمســوه مــن تواصــل 
بالمحافظــة  والمســؤولين  المحافــظ 
الــذي  األمــر  التفقديــة،  الجولــة  خــال 
يعكــس مــدى حــرص المحافظــة علــى 
متابعــة تنفيذ توجيهــات الحكومة، مما 
يعزز الثقة المتبادلة في إحياء الشــعائر 

الدينية بأمن واطمئنان.
رافــق المحافــظ خــال الجولــة، مديــر 
وشــؤون  االجتماعيــة  البرامــج  إدارة 
التنفيذيــة  اللجنــة  رئيــس  المجتمــع، 
وضابــط  الزايــد،  محمــد  لعاشــوراء 
الرائــد  بالمحافظــة  األمنــي  التنســيق 

متابعــة  ورئيــس  الزرقــاوي،  ســلمان 
رئيــس  نائــب  والبحــوث،  الخدمــات 
شــريف  لعاشــوراء  التنفيذيــة  اللجنــة 
عبــدهللا، ورئيــس التنميــة االســتثمارية 
منتســبي  مــن  وعــدد  الخيــاط،  عصــام 

المحافظة.
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تصنيف أغسطس 2019 خامس أحر أشهر أغسطس بتاريخ البحرين منذ 1902
سنة  73 ــذ  ــن م ــى  ــلـ األعـ ــد  ــع ت 45.4م  ــرارة  ــ ــح ــ ال درجـــــات  بــلــوغ 

ذكــرت إدارة األرصــاد الجوية بــوزارة المواصات 
شــهر  بــأن  الشــهري  تقريرهــا  فــي  واالتصــاالت 
أغســطس 2019 كان خامس أحر أشــهر أغسطس 

في تاريخ البحرين منذ العام 1902.
بلــغ المتوســط الشــهري لدرجــات الحــرارة 35.9م 
وذلــك بزيــادة قدرها 1.9 م قياســا بالمعــدل العام 
أعلــى  خامــس  هــذا  ويعتبــر  أغســطس.  لشــهر 
منــذ  أغســطس  لشــهر  الحــرارة  لدرجــات  معــدل 
العــام 1902. وقــد تــم تســجيل مثــل هــذا المعدل 
فــي أغســطس 2012. وكانــت األرقــام القياســية 
لشــهر  الحــرارة  درجــات  لمتوســطات  الســابقة 
أغســطس 36.6م المســجل فــي أغســطس 2017، 
م   36.4  ،1998 أغســطس  فــي  المســجل  36.5م 
المســجل فــي أغســطس 2016 و36.1م المســجل 

في أغسطس 2015.
الحــرارة  لدرجــات  الشــهري  المتوســط  بلــغ  كمــا 
العظمــى 40.4م وذلــك بزيادة قدرها 2.4م قياســا 
بالمعــدل العــام. ويعتبــر هــذا ســابع أعلــى معــدل 

لدرجــات الحــرارة العظمــى لشــهر أغســطس منــذ 
العــام 1946. وكانــت األرقــام القياســية الســابقة 
لشــهر  العظمــى  الحــرارة  درجــات  لمتوســطات 
أغســطس 41.4م المســجل فــي أغســطس 2017، 
م   41.1  ،2015 أغســطس  فــي  المســجل  41.2م 
المســجل فــي أغســطس 2016، 41.0 م المســجل 
فــي  المســجل  40.8م   ،1998 أغســطس  فــي 
أغســطس 2005 و40.7م المســجل في أغســطس 
2000. وقد بلغت درجة الحرارة العظمى أكثر من 
40 م خــال 15 يــوم فــي شــهر أغســطس. وبلغت 
أعلــى درجة حرارة 45.4م والتي ســجلت بتاريخ 
31 أغســطس فــي مطار البحريــن الدولي. ويعتبر 
هذا رابع أعلى درجة حرارة ألشــهر أغســطس منذ 
العــام 1946. وقــد تم تســجيل مثل هــذه الحرارة 

في 5 أغسطس 2002 و10 أغسطس 2009. 
وكانــت األرقــام القياســية المســجلة فــي الســابق 
م   45.7 أغســطس  ألشــهر  حــرارة  درجــة  ألعلــى 
المسجلة في 9 أغسطس 1993، 45.6 م المسجلة 
فــي 15 أغســطس 2016 و45.5 م المســجلة فــي 

14 أغسطس 2005.

وبلغــت أعلــى درجــة حــرارة فــي حلبــة البحريــن 
الدوليــة 47.1 م بتاريــخ 2 أغســطس. أما في درة 
البحرين، فبلغت 46.3 م، والتي سجلت في اليوم 

نفسه.
أما المتوســط الشــهري لدرجات الحرارة الصغرى، 
فقد كان 32.8م وذلك بزيادة قدرها 2.3 م قياسا 
بالمعــدل العــام. ويعتبــر هــذا رابــع أعلــى معــدل 
لدرجــات الحــرارة الصغــرى ألشــهر أغســطس منذ 
العــام 1946. وقــد تــم تســجيل مثــل هــذا المعدل 
فــي أغســطس 2010. وكانــت األرقــام القياســية 
الســابقة لمتوســطات درجــات الحــرارة الصغــرى 
لشــهر أغســطس 33.2م المســجل فــي أغســطس 
 2016 أغســطس  فــي  المســجل  33.0م   ،2017

و32.9م المسجل في أغسطس 2015.
وبلغت أدنى درجة حرارة لشــهر أغسطس 31.3م 
بتاريــخ 28 أغســطس في مطــار البحرين الدولي، 
ولكــن تــم تســجيل 28.3م بتاريــخ 18 أغســطس  

في درة البحرين. 
وبلغ المتوسط الشهري للرطوبة النسبية في شهر 
أغســطس 52 %. في حين بلغ المتوســط الشهري 

للرطوبة النســبية العظمى 69 %. وبلغ المتوســط 
الشهري للرطوبة النسبية الصغرى 28 %.

يذكــر أن مجمــوع  ســاعات ســطوع الشــمس قــد 
بلــغ لشــهر أغســطس 358.4 ســاعة ويعتبــر ثانــي 
أكبــر مجمــوع ســاعات للســطوع الشمســي لشــهر 
أغســطس منــذ بداية التســجيل ســنة 1968. وقد 
تــم تســجيل مثــل هــذا المجمــوع فــي  أغســطس 
2016. علما بأن أعلى مجموع لســاعات الســطوع 
ســاعة   359.9 كان  أغســطس  لشــهر  الشمســي 

المسجل في أغسطس 2015.
وبلغــت نســبة ســيطرة الريــاح الشــمالية الغربيــة 
خــال شــهر أغســطس 25 %. وبلغــت أعلــى هبــة 
للريــاح 32 عقــدة بتاريــخ 8 أغســطس فــي مطــار 
البحريــن الدولــي، ولكــن تــم تســجيل 34 عقــدة 
فــي اليوم نفســه بــدرة البحريــن. كما بلغت نســبة 
ســيطرة الرياح الشــرقية خال شهر أغسطس 20 

.%
 8 بتاريــخ  بالغبــار  البحريــن  مملكــة  تأثــرت  كمــا 
أغســطس، وقــد تدنــت الرؤية األفقيــة إلى 3000 

متر بمطار البحرين الدولي.

المنامة - وزارة  المواصالت واالتصاالت

الجنائيــة  الكبــرى  المحكمــة  تنظــر 
األولــى فــي واقعــة وضــع 4 متهميــن 
علــى  الصنــع  محليــة  وهميــة  قنبلــة 
بهــدف  عالــي؛  بمنطقــة  عــام  شــارع 
ترويــع المواطنيــن والمقيمين، والتي 
أجلتهــا لجلســة 15 ســبتمبر الجــاري؛ 
وذلك لجلــب المتهمين األول والثاني 
مــن محبســهما وإلعان المتهــم الرابع 
بنســخة من أمــر اإلحالة علــى عنوانه 

الثابت باألوراق.
التفاصيــل حســبما وردت  وتتحصــل 
فــي ملــف القضيــة أنــه كان قــد ورد 
باغ مفاده وضع أشــخاص مجهولين 
لهيــاكل محاكيــة ألشــكال المتفجرات 
بمنطقــة عالي يــوم 27 نوفمبر 2017؛ 
وذلــك تنفيذا ألغراض إرهابية بهدف 
المواطنيــن والمقيميــن وبــث  ترويــع 
الرعــب فــي نفوســهم واإلخــال بأمن 
رجــال  وتعطيــل  المملكــة  وســامة 

األمن عن أداء واجبهم.
أجرتهــا  التــي  التحريــات  وأســفرت 
هويــة  علــى  التعــرف  عــن  الشــرطة 
 15 العمــر  مــن  البالــغ  األول،  المتهــم 
عامــا، بأنــه وآخــر حــدث قامــا بوضــع 
المتفجــرات  ألشــكال  محــاك  نمــوذج 
فــي مكان عــام تنفيذا لغرض إرهابي، 
 15“ الثانــي  المتهميــن  مــن  كا  وأن 
عامــا” و الثالــث “17 عاما” قد اشــتركا 
بطريق االتفاق والمساعدة مع المتهم 
األول وآخر حدث في تنفيذ الجريمة 
ألشــكال  محــاك  جســم  صناعــة  عبــر 
متفجــرات ووضعه في الشــارع العام 

تنفيذا لغرض إرهابي.
وقــد أحالتهم النيابة العامة للمحاكمة 
علــى اعتبــار أنهــم بتاريــخ 27 نوفمبر 
محاكيــا  نموذجــا  وضعــوا   ،2017
الشــارع  علــى  المتفجــرات  ألشــكال 

العام تنفيذا لغرض إرهابي.

المحكمة تأمر بجلب متهمين بوضع قنبلة وهمية في عالي
عباس إبراهيم
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خـــــام بـــرنــــــت يـتـجـــــــاوز الـ 62 دوالًرا للبــــرمــيـــــل

ارتفاع أسعار النفط قبيل اجتماع “أوبك +”

ارتفعت أسعار النفط خالل تعامالت أمس، قبيل اجتماع مقرر عقده الحًقا هذا 
األســبوع لمنظمــة “أوبــك” وحلفائها للنقاش حول االلتــزام بتخفيضات اإلنتاج. 
وارتفعــت العقــود اآلجلــة لخــام برنت بنســبة 0.9 % إلــى 62.11 دوالر للبرميل، 
عقــب ارتفاعهــا الجمعــة إلــى 61.54 دوالر. كمــا صعــدت عقــود الخــام األميركي 
1.04 % عنــد 57.11 دوالر للبرميــل، بعــد صعودهــا في ختام تداوالت األســبوع 

الماضي إلى 56.52 دوالر للبرميل.

لـــ  المشــتركة  الفنيــة  اللجنــة  وســتعقد 
“أوبــك +” اجتماًعــا علــى مــدار يوميــن 
بــدًءا مــن األربعــاء في أبوظبــي، وقال 
وزيــر الطاقــة اإلماراتــي إنــه ســيكون 
لاللتــزام  المنتجيــن  لكافــة  دفعــة 

بتخفيضات اإلنتاج.
 من جهته، قال وزير الطاقة الســعودي 
الجديــد األميــر عبــد العزيــز بن ســلمان 
إنــه يتعيــن علــى جميــع المنتجيــن في 
أوبك االلتزام بأهداف اإلنتاج بموجب 
اتفــاق خفــض اإلمــدادات الــذي تقوده 

المنظمة.
الســعودية  تعمــل  أن  يمكــن  “ال  وتابــع 
وحدهــا دون تشــاور مــع بقيــة أعضــاء 
أوبــك  بيــن  التحالــف  وأن  أوبــك 
ومنتجيــن مســتقلين، المعــروف باســم 

أوبك+، مستمر لفترة طويلة”.
تقريــر  رأى  متصــل،  صعيــد  وعلــى 
الــدول  أن  “بلومبــرغ”  وكالــة  نشــرته 

المنتجــة للنفط قد يتعين عليها إجراء 
هــو  ممــا  وأعمــق،  أطــول  تخفيضــات 
عليــه اآلن، مبّينــًا فــي الوقــت عينه أن 
أســعار  إنقــاذ  تســتطيع  ال  الســعودية 
النفــط بمفردهــا فــي ظــل ضعــف نمــو 
خــارج  مــن  العــرض  وارتفــاع  الطلــب 

منظمة “أوبك”.
وتوّقــع التقريــر، أن يتمحــور االجتماع 
المزمــع عقــده بيــن وزراء دول “أوبــك” 
فــي  اإلنتــاج،  تخفيــض  مســألة  حــول 
النفــط  أســعار  فيــه  تــزال  ال  وقــت 
منخفضــة على الرغــم من التخفيضات 
الكبيــرة فــي اإلنتــاج من قبــل المنظمة 
العوامــل  إلــى  باإلضافــة  وشــركائها، 
العقوبــات  مثــل  الجيوسياســية 

األميركية على إيران.
ولفــت التقريــر إلــى أن “اجتماع اللجنة 
الرقابيــة الوزاريــة المشــتركة لــن يعيد 
قــد  ولكنــه  المجموعــة،  نهــج  تعييــن 

الواضحــة  التوجيهــات  بعــض  يقــّدم 
حــول أهدافهــا”، الفًتا إلــى أن “الوزراء 
المعنييــن يصّرون على أنه ليس لديهم 
هــدف حــول مــدى رغبتهم فــي ارتفاع 
ســعر النفــط الخــام، ويقولون بــدالً من 
ذلــك إن هدفهم هو تقليــل المخزونات 
الســوق،  لمراقبــي  وبالنســبة  الزائــدة. 
فإن المســألة صعبة حتى على مستوى 
تقديــر حجم هذه المخزونات، لذا فإنه 
عندمــا يتــم تخفيــض اإلنتــاج قــد ُيرى 

بأنه تم عمل األمر الالزم«.
الهــدف  كان  فقــد  للتقريــر،  ووفًقــا   
األساســي لخفــض اإلنتــاج النفطي في 
نوفمبــر 2016 هــو إعــادة المخزونــات 

إلى مســتوى متوســطها في 5 سنوات، 
إال أن ذلــك لــم يكــن كافًيــا أبــًدا، مبّيًنــا 
المتوســط  هــذا  أن  هــي  المشــكلة  أن 
الشــديد  الفائــض  بســبب  تضخــم  قــد 
»أوبــك«  تحــاول  الــذي  المخــزون  فــي 
أن  إلــى  الفًتــا  تصريفــه،  وشــركاؤها 
متوســط المخزونات في 5 سنوات بلغ 

نحو 200 مليون برميل.
وعلــى هــذا األســاس، أوضــح التقريــر 
خفــض  ا  نســبيًّ الســهل  مــن  كان  أنــه 
المخزونات إلى ما يقرب من المستوى 
كميــة  هنــاك  تــزال  ال  ولكــن  المذكــور، 
هائلــة مــن النفــط الخام غيــر المرغوب 
نتيجــة  ليســت  تلــك  أن  مؤكــًدا  فيــه، 
مفيدة للغاية عندما تحاول الدول رفع 

األسعار.
وقــّدرت منظمــة »أوبــك« أن مخزونات 
النفــط التجارية في البلــدان الصناعية 
االقتصــادي  التعــاون  منظمــة  فــي 
برميــل  مليــار   2.955 بلغــت  والتنميــة 
بنهايــة يونيو، ويعنــي ذلك زيادة بنحو 
258 مليــون برميــل أكثــر من متوســط 
للشــهر  2010 و2014  بيــن  مــا  الفتــرة 

نفسه.
 مــن جهتــه، قــال وزيــر النفــط العماني 
محمد بن حمد الرمحي إن من الســابق 
أســواق  كانــت  إذا  مــا  تحديــد  ألوانــه 
تخفيضــات  لتعميــق  بحاجــة  النفــط 

اإلمدادات في العام المقبل.
وقــال علــى هامــش مؤتمــر طاقــة فــي 
ا على  العاصمــة اإلماراتيــة أبوظبــي ردًّ
حاجــة  هنــاك  كانــت  إذا  عمــا  ســؤال 
لتعميــق القيود المفروضة على اإلنتاج 
العــام القــادم مــن جانب أوبــك وغيرها 
مــن المنتجيــن ”ال أعرف... من الســابق 

ألوانه تقييم األمر“.

عواصم - وكاالت

اليورو يستقر والدوالر 
يتراجع طفيًفا

تعــّرض اليــورو لضغــوط أمــس قبيــل 
األوروبــي  المركــزي  البنــك  اجتمــاع 
الُمقــرر فــي وقــت الحق من األســبوع 
الجــاري والــذي من المتوقع أن يشــهد 
إعــالن صانعي السياســات عــن حزمة 
تحفيز جديدة لدعم االقتصاد المتعثر 

للمنطقة.
ضيــق  نطــاق  فــي  الــدوالر  وانحصــر 
مقابــل الين. ولم يســجل اليورو تغيًرا 

يذكر واستقر عند 1.10295 دوالر.
وجرى تداول الجنيه االسترليني عند 
1.2276 دوالر منخفًضــا 0.10 % منــذ 

بداية الجلسة.
وهبط مؤشر الدوالر، الذي يتتبع أداء 

العملة األميركية طفيًفا.

طوكيو - رويترز

WiseGuy - لندن

 »WiseGuy« موقــع  عــن  صــادر  تقريــر  قــال 
إن ســوق الخدمــات الماليــة اإلســالمية ينمــو 
فــي  مكانتهــا  يؤكــد  ممــا  مذهلــة،  بمعــدالت 
أكثــر  مــن  العالميــة كواحــدة  الماليــة  الســاحة 

الصناعات ديناميكية في التمويل الدولي.
وأضــاف أن التأميــن اإلســالمي هــو نــوع مــن 
التأميــن يقوم على مبــادئ التبادلية والتعاون، 
المشــترك  االلتــزام  عناصــر  تشــمل  والتــي 
المشــتركة.  والمصلحــة  المشــترك  والتعويــض 
وأوضــح التقريــر أن أي تغييــرات تصــدر عــن 
الواليــات المتحــدة قــد تؤثر علــى اتجاه تطور 

للتأمين اإلسالمي.
وقــدر التقريــر أن تصــل قيمــة ســوق التأميــن 
اإلســالمي العالمــي نحــو 21 مليــار دوالر عــام 
2019 والــى 44 مليــار دوالر في 2024 وهو ما 
يمثل معدل نمو ســنوي مركب بواقع 12.8 % 

خالل هذه الفترة الزمنية.
وأشار التقرير إلى أن التأمين اإلسالمي يعتمد 
على األداء الخاص بتوزيع األرباح والخســائر، 

بمــا يتماشــى مــع مبــادئ الشــريعة اإلســالمية، 
وبالتالــي يلبــي احتياجــات العالــم اإلســالمي، 
ذلــك أن الهــدف الرئيســي للتأميــن اإلســالمي 
ليــس فقــط حماية مصالح المؤمــن عليهم ضد 
الظــروف غيــر المتوقعــة مــن خــالل التحمــل 

المشترك للخسائر، ولكن أيضا تحقيق الربح.
وقــال التقريــر إن مــن بين المحركات الرئيســة 
عكــس  علــى  أنــه،  اإلســالمي  التأميــن  لســوق 
الــدول الغربية، فإن غالبية الســكان المســلمين 
فــي العالم وبنســبة تصل إلــى 60 % من العدد 

اإلجمالــي للســكان هــم مــن فئة الشــباب الذين 
تقــل أعمارهــم مــن 25 ســنة، وبالتالــي فإنه إذا 
مــا تــم اســتهداف هــذه الشــريحة فــي الوقــت 
المناســب، فســيكون أمام هذه الصناعة مجال 
واســع للنمــو. وانتهــى التقريــر إلــى القــول بــأن 
األهمية التي تعلق على احتياجات المســتهلك 
القــوة  فــي  متزايــد  بشــكل  تتمثــل  وحمايتــه 
الدافعــة نحــو تنظيــم مالي أكبر، ربما كوســيلة 
أوســاط  فــي  والمصداقيــة  الثقــة  الســتعادة 

المستهلكين المسلمين.

أكــد رئيــس لجنــة العقــار واإلنشــاء بغرفة 
تجــارة وصناعــة البحريــن الدكتــور مناف 
حمــزة أن القطــاع العقــاري فــي البحريــن 
ا  ــا مســتمرًّ ا إيجابيًّ يشــهد اســتقراًرا ونمــوًّ
يؤكــد حيويــة  مــا  وهــو  عــام،  بعــد  عاًمــا 
ومرونة هذا القطاع الداعم لنمو االقتصاد 

الوطني.
فــي  العقــاري  االســتثمار  أن  وأوضــح   
البحريــن ناجح وآمن خاصة وأن المملكة 
نجحت في تذليــل العقبات أمام التطوير 
االســتثمار  عمليــة  وتســهيل  العقــاري 
فيــه مــن خــالل حزمــة مــن التشــريعات 
للقطــاع  التنظيميــة  واإلجــراءات 
والتــي حفــزت المســتثمرين علــى إقامــة 

مشروعاتهم.
 ولفت إلى أن القطاع العقاري في البحرين 
المســاهمة  القطاعــات  أهــم  مــن  يعتبــر 
فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي تحــت بنــد 

القطاعات غير النفطية، وهو يمثل حوالي 
6 % من الناتج المحلي اإلجمالي، مشــيًرا 
إلى أن قوة قطاع الخدمات المالية ساهم 
كذلــك فــي نمــو القطــاع العقــاري. كما يعد 
%   8 يمثــل  والــذي  اإلنشــاءات  قطــاع 
ِمــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن أعلــى 
ا، حيــث نمــا بنســبة 3 %  القطاعــات نمــوًّ
خالل الربع األول من العام الجاري مقارنة 

بالعام الماضي في نفس الفترة.
وجــود  أن  حمــزة  الدكتــور  وأضــاف   
القاعــدة الصلبــة لالقتصــاد الوطنــي مــن 
خــالل تنوعــه ومرونتــه يحــد مــن تأثيــر 
المتغيــرات التي يشــهدها القطاع العقاري 
على مســتوى المنطقــة ويجعلها آنية وهو 
مــا سيســاهم في الحفاظ علــى مكانة هذا 
القطــاع وإســهاماته اإليجابيــة باالقتصاد 

الوطني.
 وبيــن أن المشــروعات العقاريــة والمــدن 
الحديثــة التــي شــهدتها مختلــف مناطــق 
المملكة يعكــس مدى النجاح الذي حققته 
الجهــود المبذولة لتنمية هــذا القطاع، كما 
أنه دليل على أن البيئة االستثمارية تتميز 
بامتالكها العديد من المقومات، إلى جانب 
التشــريعية  والســلطة  الحكومــة  جهــود 
بــأن تكــون التشــريعات المرتبطــة بالشــأن 
العقــاري متواكبــة مــع التطــورات المحلية 
هــذا  دور  مــن  عــّززت  والتــي  والعالميــة 

القطاع الحيوي في االقتصاد الوطني.

%  12.8 ــع  ــواق ب ــوًّا  ــم ن يــســجــل  أن  الــمــتــوقــع  ــن  م والمرنـــة الحيويـــة  والتشـــريعات  اإلجـــراءات  بفضـــل 

حجم التأمين اإلسالمي في 2024مناف حمزة: القطاع العقاري محّفز لالستثمار

الدكتور مناف حمزة

“بلومبرغ: الدول 
النفطية تحتاج 

تخفيضات أعمق 
وأطول!

انضــم بنــك “جيــه بي مورغان تشــيس” األميركي إلى بنك “يو بي إس” السويســري 
و”بــي إن بــي باريبــا” الفرنســي فــي تقليــص التقديــرات لعائــد الســندات الحكومية 
األميركية بعد انخفاض العائد القياســي أكثر من 50 نقطة أســاس في أغســطس 
إلــى 1.5 %، حيــث تطابقــت توقعــات هــذه البنــوك بمــا ســتكون عليــه نســبة العائد 
نهاية العام، فيما يعكف خبراء الســندات في هذه البنوك على تخفيض تقديراتهم 
لتعكــس التراجــع العالمــي بالعائــدات في وقت تخيم الســحب الداكنــة على أجواء 

االقتصاد العالمي.

فــي  اإلخباريــة  “بلومبيــرغ”  وكالــة  ونقلــت   
تحليل عن رئيس اســتراتيجية التســعير في 
األميركيتيــن لــدى بنــك “بــي إن بــي باريبــا” 
خفضنــا  “لقــد  قولــه  الدا،  شــهيد  الفرنســي 
لتراجــع  نظــًرا  العائــد  لمعــدالت  توقعاتنــا 
أســعار الســوق التــي بلغــت المعــدالت التــي 
كنا نســتهدفها بشكل أســرع مما كنا نظن في 

ضوء تحليلنا للوضع الكلي”.
للنظــرة  تقييمــه  الفرنســي  البنــك  وخّفــض   

المســتقبلية كما في نهاية العام لعائد سندات 
الخزانة األميركية ألجل 10 سنوات إلى 1 % 
من 1.75 % في سياق توقعاته للربع األخير.
مــن ناحيتهــم، خّفــض خبــراء االســتراتيجية 
العالمية في مجموعة “يو بي إس” بمن فيهم 
ماثيو جونســون وشــيراك ميراني تقديراتهم 
للعائــد إلــى 1 %، علــى الرغــم من أن المؤشــر 
القياســي لم يصل بعد إلى توقعاتهم السابقة 
البالغة 1.25 %. وأشار الخبراء في مصرفي 

“بــي إن بــي باريبــا” و”يو بــي إس” إلى تباطؤ 
وراء  الدافــع  باعتبــاره  العالمــي  االقتصــاد 

تقليص تقديراتهم للعائدات.
 وعلــى صعيــد متصــل، قالــت “بلومبيــرغ” إن 
التوتــرات التجارية المتصاعدة بين الواليات 
المتحــدة والصيــن واألداء المخيــب لآلمــال 
لعــدد كبيــر مــن البيانــات االقتصاديــة أشــعل 
موجــة تســارع عالمية في الســندات أطاحت 
القلــق  زاد  كمــا  الخزانــة،  ســندات  بعائــدات 
الجيوسياســي مــن أوروبــا إلــى هونــغ كونــغ، 
التهافــت علــى المــالذات اآلمنة، حيــث ارتفع 
إجمالي الديون ذات العائد السلبي في العالم 

إلى 17 تريليون دوالر األسبوع الماضي.
 ومــع ذلــك، قالــت الوكالة إنه مــا زال ثمة من 
يرى أن العوائد لن تشهد المزيد من التراجع.

شــملهم  الذيــن  االقتصادييــن  لــدى  وكان 
فــي  “بلومبيــرغ”  أجرتــه  الــذي  االســتطالع 
أغســطس الماضي توقعات بتراجع متوســط 

نهايــة العــام لعائــد ســندات الخزانــة لمدة 10 
ســنوات مــن حوالي 2 % عــن توقعات يوليو 

بنسبة 2.15 %.

نيويورك - بلومبيرغ

الديــون العالميــة ذات العـائــد السلبــي

قانــون حمايــة المنافســة في البحرين، ولتوفير المنافســة الشــريفة، أشــار إلــى “الترتيبات 
المتعلقة بالمنافسة”، ووفق القانون “الترتيبات”، هي أي اتفاق أو عقد أو اتفاقية أو تحالف 
أو ممارســة بيــن منشــأتين أو أكثــر، أو أي تعــاون بيــن المنشــآت، أو قرار صــادر عن رابطة 
ا.. وحــّدد القانون  ا أم ســريًّ ــا، علنيًّ ا، صريًحــا أم ضمنيًّ ــا أم شــفهيًّ منشــآت ســواء أكان كتابيًّ
“الترتيبات” التي تعيق مفهوم المنافسة. مثل، التأثير في األسعار، كأن يكون هناك اتفاق 
بين مجموعة من التجار لتثبيت ســعر منتج ورفعه أو خفضه دون اعتبار آلليات الســوق 
بغــرض التأثيــر علــى أطــراف أخرى. والحد من اإلنتــاج أو التســويق أو التطوير التقني أو 
االســتثمار، مثل إيقاف اإلنتاج ألســباب غير حقيقية من اجل افتعال مشــكلة أو شــح في 
المنتج للتحكم في األســعار. واقتســام األســواق أو مصادر التوريد، كاتفاق مجموعة من 
التجــار علــى تقســيم جغرافي بينهم بمــا يؤثر على آخرين. ونشــر معلومات غير صحيحة 

عن المنتج كاإلشاعات التي تضر بسمعة منتج أو شركة وغيره. 
لكــن توجــد اســتثناءات، إذا كان الترتيــب يــؤدي لتحســن ملمــوس، أو يمنــح حصــة منصفــة 
لمستهلكي المنتجات من أي منافع تنتج عنه، وكذلك في الحاالت التي ال يمكن للمنشآت المعنية 

القضاء على المنافسة، إلى جانب أن يؤدي الترتيب إلى تعزيز التطور التقني أو االقتصادي. 
القانون تضمن “الوضع المهيمن”، أي الوضع الذي يمكن ألي منشــأة بمفردها أو باالشــتراك 
مع غيرها التحكم أو التأثير على سوق المنتجات. وتكون المنشأة في “الموضع المهيمن” 
إذا تمتعت بقوة اقتصادية تمكنها من الحيلولة دون قيام منافســة فاعلة في الســوق. أو 
إذا زادت حصة المؤسســة، في الســوق، بمفردها أو مع غيرها بنســبة محددة في القانون. 
وبالتالــي يحظــر إســاءة اســتخدام الوضع المهمين في الســوق مثل فرض أســعار للبيع أو 
الشــراء، الحد من اإلنتاج أو التطور بما يلحق ضرًرا بالمســتهلكين، التمييز في االتفاقيات 

والتعاقدات، االمتناع غير المبرر عن إبرام صفقات بيع أو شراء مع أي منشأة. 
عبر هذه النصوص يتم التحكم في المنافسة التجارية وحمايتها.

حماية المنافسة 
د. عبد القادر ورسمه التجارية

* مستشار وخبير قانوني
awarsama@warsamalc.com
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تريليون دوالر

مليار دوالر

بنوك دولية 
تقّلص تقديراتها 
لعائدات السندات
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عواصم - رويترز

االحتياطــي  مجلــس  نشــره  بحــث  أشــار 
تحيــط  التــي  الشــكوك  أن  إلــى  االتحــادي 
بالسياســة التجاريــة، التــي يقودهــا النــزاع 
المتصاعد إلدارة الرئيس ترامب مع الصين 
تعني أن الناتج األميركي سيفقد 200 مليار 
دوالر، فــي حيــن سيخســر الناتــج العالمــي 

850 ملياًرا حتى أوائل العام المقبل.
 ووجــد باحثــو البنــك المركــزي األميركــي، 
صحافيــة  مقــاالت  بتحليــل  قامــوا  الذيــن 
التــي  الشــكوك  لتقديــر  للشــركات  ونتائــج 
تحيط بسياســات التجارة، أن تلك الشكوك 
قفــزت أخيــًرا إلــى “مســتويات لم تشــهدها 

منذ عقد السبعينات من القرن الماضي”.
الــذي  الضــرر  بتقديــر  الباحثــون  قــام  ثــم   
النشــاط  إلــى  الشــكوك  هــذه  توجهــه مثــل 
بتقليــص  الشــركات  قيــام  مــع  االقتصــادي 
االســتثمار واإلنتاج، وخلصــوا إلى أنه على 
المســتوى العالمــي وفي الواليــات المتحدة 
الناتــج  مــن   % 1 نحــو  يبلــغ  التأثيــر  فــإن 

المحلي اإلجمالي.
 ومع تقديرات تشير إلى أن الناتج المحلي 
اإلجمالــي األميركــي يبلغ نحــو 20 تريليون 
دوالر، والناتــج المحلــي اإلجمالــي العالمــي 
نحــو 85 تريليوًنــا فــإن تأثيــًرا بنســبة 1 % 

بســبب الشــكوك التجاريــة ســيعني فقــدان 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي األميركــي نحــو 
 850 إلــى  الرقــم  يصــل  بينمــا  مليــار،   200
مليــاًرا للناتــج المحلــي اإلجمالــي العالمــي، 

وفًقا لحسابات “رويترز”.
الماليــة  وزيــر  قــال  وفــي ســياق متصــل،   
التوتــرات  إن  لوميــر،  برونــو  الفرنســي 
التجاريــة بيــن الواليــات المتحــدة والصين 
مــن المنتظــر أن تقتطع نصــف نقطة مئوية 

من النمو العالمي العام المقبل.
 وأبلغ لومير صحيفة “الكروا” الفرنســية أن 
الحــرب التجاريــة بيــن أكبــر اقتصادين في 

العالم أكبر تهديد للنمو العالمي.
 وأضــاف “الرســوم الجمركيــة التــي تضعها 
صينيــة  بضائــع  علــى  المتحــدة  الواليــات 
والرســوم االنتقاميــة مــن الصيــن ســيكون 
لها تأثير سلبي قدره 0.5 نقطة مئوية على 
النمــو العالمــي فــي 2020... ذلــك رقم كبير 
خصوًصــا فــي ضــوء النمــو الضعيــف فــي 

منطقة اليورو”.
وأوضــح أنه ينبغي للحكومــات في منطقة 
النمــو،  لدعــم  جهودهــا  تكثــف  أن  اليــورو 
وإن مســاعي الحكومــة الفرنســية إلصــاح 

اقتصادها تؤتي ثماًرا.

ــيــار مــل  200 ــد  ــّب ــك ــت ي األمـــيـــركـــي  االقـــتـــصـــاد 

خسائر العالم بسبب الحرب التجارية

تّتجه الســعودية إلدخــال تعديات جديدة 
على نظام التأشيرات بما يتوّقع أن يتسبب 
بقفــزة فــي أعــداد الــزوار الذيــن يقصــدون 
إنعــاش  إلــى  لذلــك  المملكــة، ويــؤدي تبًعــا 
حينهــا  ســيصبح  الــذي  الســياحي  القطــاع 
أحــد المــوارد الماليــة واالقتصاديــة المهمة 

للمملكة.
“لــدى  أن  “بلومبيــرغ”  وكالــة  وكشــفت   
الســعودية خطــة لتســهيل منــح تأشــيرات 
الزيــارة أمــام مواطنــي 50 بلــًدا فــي العالم، 

وذلــك مــن أجــل تنشــيط الســياحة ورفــع 
أعــداد األجانــب الذيــن يقصــدون المملكــة 
إجازاتهــم  أو  عطاتهــم  قضــاء  أجــل  مــن 

السنوية”.
 ونقلــت الوكالــة في تقريرهــا عن 3 مصادر 
“البــاب  أن  تأكيدهــا  مطلعــة،  ســعودية 
ســيكون مفتوًحــا مــن أجــل الحصــول على 
هــذه  لمواطنــي  بســهولة  زيــارة  تأشــيرات 
الــدول الخمســين، وذلــك اعتباًرا مــن نهاية 
ســبتمبر الجــاري”، فيما أشــار أحــد المصادر 
ــا مراجعــة قائمــة الدول  إلــى أنــه يتــم حاليًّ
التســهيات  هــذه  مــن  ستســتفيد  التــي 

الســعودية، الفًتا إلــى أنه لم يتم حتى اآلن 
االنتهاء من وضع القائمة بشكل نهائي.

جريــدة  أن  األميركيــة،  الوكالــة  وذكــرت   
“عــكاظ” الســعودية كانــت أول مــن كشــف 
أن الســلطات في الريــاض تعمل على وضع 
نظام جديد لتأشــيرات الزيارة، ولفتت إلى 
أن مواطني هذه الدول سيتمتعون بالقدرة 
علــى دخول أراضي المملكة بغرض الزيارة 
أو الســياحة بموجب تأشــيرات دخول يتم 
التقــّدم لهــا علــى اإلنترنــت )أون اليــن( أو 
يتــم الحصــول عليهــا بشــكل فــوري بمجرد 

الوصول إلى أي من المطارات السعودية.

وبحسب “عكاظ” فإن رسوم الحصول على 
ا  تأشــيرة الزيــارة ســيبلغ 440 رياالً ســعوديًّ
)117 دوالًرا تقريًبــا(، علــى أن العمــل بهــذا 
النظــام ســيبدأ اعتباًرا من يوم 27 ســبتمبر 

الجاري.
 لكّن متحدًثا باســم “الهيئة العامة للسياحة 
والتــراث الوطنــي” قال في وقت الحق، إن 
المعلومــات التــي نشــرتها “عــكاظ” ليســت 
دقيقــة، لكنــه أشــار إلــى أنه “يجري دراســة 
األمر ولم يتم اتخاذ القرار النهائي بشأنه”.

 وتقــول “بلومبيــرغ” إن زيــارة الســعودية 
ظلــت مقتصــرة طــوال الســنوات الماضيــة 

علــى الحــج والعمــرة أو العمــل أو لــم شــمل 
العائــات، إلــى أن أعلــن ولــي العهــد األميــر 
محمــد بن ســلمان خطته الطموحــة لتنويع 

اقتصــاد المملكــة، ومــن ثــم بــدأ فــي العــام 
الســياحي  للقطــاع  تطويــر  عمليــة   2016

كجزء من خطته االقتصادية.

السعودية: تسهيل منح تأشيرات لمواطني 50 بلًدا

مع اقتراب موعد انتخابات الرئاســة األميركية 2020، قامت “فوربس” 
وحســاب  العقاريــة  والســجالت  المالــي  اإلفصــاح  بيانــات  بتحليــل 
مســتحقات المعــاش التقاعــدي للمرشــحين للرئاســة األميركيــة البالــغ 
عددهــم 25 مرشــًحا، وذلك مــن أجل معرفة الوضع المالي لكل مرشــح. 

وفيما يلي أغنى 10 مرشحين.

10- بيل دي بالسيو

أمضى السياسي األميركي بيل دي 
باســيو الذي يشــغل منصب عمدة 
 2014 عــام  منــذ  نيويــورك  مدينــة 
معظــم حياته فــي العمل العــام، إال 
أن ثروتــه البالغــة 2.5 مليون دوالر 
تأتي من استثماراته في العقارات.
باســيو  اشــترى   2000 عــام  فــي   
وزوجتــه منــزالً تبلغ مســاحته نحو 
112 متًرا مربًعا في بروكلين، وبعد 
ذلك بأربع سنوات اشترى الزوجان 
عقاًرا آخر تبلغ مســاحته نحو 149 
الحيــن  ذلــك  ومنــذ  مربًعــا،  متــًرا 
ارتفعــت قيمــة العقــارات فــي هذه 

المنطقة.
باســيو  كســب  الماضــي  العــام 
تأجيــر  مــن  دوالر  آالف   108.450
العقاريــن، بينما يعيش باســيو مع 
عائلتــه فــي قصر “جرايســي”، وهو 
المقــر الرســمي لمن يشــغل منصب 
العمــدة، وقــد جمــع باســيو مليون 

دوالر لحملته االنتخابية.

9- بيتو أوروك

الســابق  الكونجــرس  تــزوج عضــو 
بيتــو أوروك مــن امــرأة ثرية، وهي 
زوجتــه إيمي ابنة قطــب العقارات 
وليام ســاندرز، تبلغ ثروة الزوجين 
إيمــي  وتمتلــك  دوالر،  ماييــن   4
الجزء األكبر من هذه الثروة والذي 
بينمــا  دوالر،  مليــون   2.5 بـــ  ُيقــدر 
فــي  أقليــة  حصــة  أوروك  يمتلــك 
مركــز التســوق التجــاري “إل باســو 
 2.5 قيمتــه  تبلــغ  الــذي  ســتريب” 
مليــون دوالر وكان قد حصل عليه 
مــن والدتــه، وقــد جمــع أوروك 14 

مليون دوالر لحملته االنتخابية.

8- جو سيستاك

جــو  الرئاســي  المرشــح  تخــرج 
سيســتاك مــن األكاديميــة البحريــة 
األميركيــة عــام 1974، ثــم تقاعــد 
بعد ثاثــة عقود برتبة لواء بحري، 
ويحصــل سيســتاك مقابــل خدمته 
علــى معــاش يبلــغ نحــو 120 ألــف 

ا. دوالر سنويًّ
فــي  معاشــه  سيســتاك  واســتثمر 
محافظ استثمارية متنوعة تشمل 
أســهًما في “آبل” و”أمــازون”، وتبلغ 
ثروتــه اآلن 6 ماييــن دوالر، ولــم 
حملتــه  لصالــح  أمــوال  أي  يجمــع 

االنتخابية.

7- كاماال هاريس

الشــيوخ  مجلــس  عضــو  تزوجــت 
مــن  هاريــس  كامــاال  األميركيــة 
المحامــي دوجــاس إيمهــوف عام 
2014، وفــي حين امتلكت هاريس 
النفــوذ فإن زوجهــا امتلك األموال، 
مما ســاعد االثنيــن منذ ذلك الحين 

على كسب 8.2 مليون دوالر.
نجحــت كامــاال في جمع 25 مليون 

دوالر لحملتها االنتخابية.

6- جو بايدن

كان جــو بايدن الــذي تولى منصب 
الســابق  األميركــي  الرئيــس  نائــب 
بــاراك أوباما مــن الطبقة الوســطى 
مــن  أصبــح  أنــه  إال  ســبق،  فيمــا 
األثريــاء اآلن بثــروة تبلغ قيمتها 9 

مايين دوالر.
وتمكــن وزوجتــه جيــل مــن كســب 

بعــد  دوالر  مليــون   15 مــن  أكثــر 
البيــت  مغادرتهمــا  مــن  عاميــن 

األبيض.
ونجــح بايــدن في جمــع 22 مليون 

دوالر لحملته االنتخابية.

5- إليزابيث وارين

تبلــغ ثروة أســتاذة جامعة هارفارد 
األميركيــة  للرئاســة  والمرشــحة 
إليزابيــث واريــن 12 مليــون دوالر، 
دوالر  مليــون   36 جمعــت  وقــد 

لحملتها االنتخابية.
األســتاذ  وزوجهــا  واريــن  تمكنــت 
مــن  مــان  بــروس  أيًضــا  الجامعــي 
خــال  صغيــرة  ثــروة  تكويــن 
والكتابــة  التدريــس  مــن  ســنوات 
أكبــر  وتشــمل  واالستشــارات، 
ممتلكاتهما حســابات فــي صندوق 

التأمين الخاص بالمعلمين.

4-  مايكل بينيت

جمع عضو مجلس الشــيوخ مايكل 

بينيــت المايين من عمله مع رجل 
األعمــال األميركي فيليب أنشــوتز، 
واشــنطن  بينيــت  تــرك  حيــث 
فــي وزارة  بعــد عملــه   1997 عــام 
العــدل ليعمل في شــركة “أنشــوتز” 

لاستثمارات.
 نجح بينيت في عقد صفقة لدمج 
ثــاث ساســل لــدور الســينما فــي 
“ريجــال”  هــي  واحــدة  مجموعــة 
للترفيــه، ثــم انضــم بعــد ذلــك إلــى 
ثروتــه  وتبلــغ  إدارتهــا،  مجلــس 
اآلن 15 مليــون دوالر، وقــد تمكــن 
مــن جمــع 4 ماييــن دوالر لحملتــه 

االنتخابية.

3- جون ديالني

حقــق جون دياني ثــروة في عالم 
األعمــال قبل أن ينتقل للكونجرس 
ليصبــح عضــًوا بــه لثــاث فتــرات، 
وتبلــغ ثروتــه الحاليــة 200 مليــون 
دوالر، وقــد جمــع 26 مليــون دوالر 

لحملته االنتخابية.
 أســس ديانــي عــام 1993 شــركة 
بارتنــرز”  فاينينشــال  كيــر  “هيلــث 

لشــركات  ُمقرضــة  شــركة  وهــي 
الرعاية الصحية، والتي اســتثمرت 
شــركة تــوم ســتاير بهــا 25 مليــون 

دوالر.
كيــر  “هيلــث  ديانــي  طــرح 
فاينينشال بارتنرز” لاكتتاب العام 
األولــي عــام 1996، وحصــل علــى 
30 مليــون دوالر عندمــا باعهــا بعد 

ثاث سنوات.
ثم أســس بعد ذلك شركة اإلقراض 
 542 وجمــع  ســورس”  “كابيتــال 

مليون دوالر إلطاقها.

2- توم ستاير

بعــد ســنوات مــن دعــم المليارديــر 
للحــزب  ســتاير  تــوم  األميركــي 
ترشــحه  أعلــن  الديمقراطــي 

النتخابات الرئاسة.
 تبلغ ثروته 1.6 مليار دوالر، وتأتي 
هــذه الثــروة مــن تأسيســه لشــركة 

فارالون كابيتال عام 1986.

1- دونالد ترامب

األميركــي  الرئيــس  ثــروة  تبلــغ 
الحالــي دونالــد ترامــب 3.1 مليــار 
ثــري  ترامــب  أن  ورغــم  دوالر، 
بدرجــة تمكنــه مــن تمويــل حملتــه 
الخاصــة،  أموالــه  مــن  االنتخابيــة 
إال أن حملتــه جمعــت بالفعــل 124 
يونيــو  مــن  اعتبــاًرا  دوالر  مليــون 

.2019
مــن  الناخبــون  تبــرع  حيــن  وفــي 
المتحــدة  الواليــات  أنحــاء  جميــع 
ترامــب  انتخــاب  إعــادة  لدعــم 
الــذي يعــد أغنــى رئيس فــي تاريخ 
الواليــات المتحــدة، إال أن ترامــب 
يتبــرع  لــم  اآلخــر  الجانــب  علــى 
مــن ثروتــه وفًقــا ألحــدث  بشــيء 

البيانات المالية.
وتأتــي ثروة ترامب من االســتثمار 
وماعــب  العقــارات  مجــال  فــي 
الغولــف، وقــد بــدأ عملــه مــع والده 
الــذي كان يبيــع مســاكن منخفضــة 
وكوينــز،  بروكليــن  فــي  التكلفــة 
“منظمــة  اآلن  ترامــب  ويمتلــك 
ترامــب” وهي عبــارة عن مجموعة 

مكونة من نحو 500 شركة.

الرياض - أرقام
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ميزانية “المركزي” في يوليو
ارتفعــــت بنـسـبــــــة 23.9 % فــــــي عـــــام

المركــزي  المصــرف  ميزانيــة  ارتفعــت 
شــهر  بنهايــة  المطلوبــات”  “الموجــودات/ 
يوليو الماضي بنســبة 23.9 % على أســاس 

سنوي، و1.5 % مقابل يونيو الماضي. 
ووفًقا ألحدث إحصائيات نشرت على موقع 
المصرف المركزي لشهر يوليو الماضي، فإن 
الميزانيــة بلغــت نحــو 2.94 مليــار دينار في 
نهايــة شــهر يوليــو الماضــي، بارتفــاع 44.4 
مليــون دينــار، مقابــل نحــو 2.9 مليــار دينار 

في شهر يونيو الماضي.
كمــا ارتفعــت الميزانيــة 567.5 مليون دينار 
قياًســا بنحــو 2.37 مليــار دينــار فــي يوليــو 
الربــع  بنهايــة  الميزانيــة  وتجــاوزت   .2018
الثانــي نحــو 2.9 مليــار دينــار، قياًســا بنحــو 

3.1 مليار دينار في الربع األول.
 2.94 نحــو  “المركــزي”  موجــودات  وبلغــت 
مليــار دينــار توزعــت مــا بيــن محليــة قرابة 
مليــار  و1.1   ،)% 62.4( دينــار  مليــار   1.84

دينار لألجنبية )37.6 %(.
للمصــرف  المحليــة  الموجــودات  وتوزعــت 

علــى  مطالــب  دينــار  مليــار   1.41 بيــن  مــا 
مطالــب  دينــار  مليــون  و256.1  الحكومــة، 
مليــون  المحليــة، و169.5  المصــارف  علــى 
دينــار للموجودات األخــرى. أما الموجودات 
األجنبيــة فتوزعــت مــا بين 1.1 مليــار دينار 
تقريًبا للعمات األجنبية، و2.5 مليون دينار 

للذهب.
للمصــرف  المحليــة  الموجــودات  وشــهدت 
ارتفاًعــا فــي شــهر يوليــو الماضــي 13.3 %، 

1.6 مليــار دينــار فــي يونيــو  قياًســا بنحــو 
الماضــي. وأظهــرت البيانــات أن المطلوبات 
المحليــة علــى “المركــزي” بلغــت نحــو 2.94 
مليــار دينــار، توزعت بيــن 1.44 مليار دينار 
و687.6  المحليــة،  للمصــارف  مطلوبــات 
و573.8  المتــداول،  للنقــد  دينــار  مليــون 
واالحتياطــي،  المــال  لــرأس  دينــار  مليــون 
الحكومــة،  لودائــع  دينــار  مليــون  و2.1 

و231.5 مليون دينار للمطلوبات األخرى.

8502.9 مليـــــــار دوالر

مليار دينار
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السعودية ستمضي قدما في 
إنتاج وتخصيب اليورانيوم

قال وزير الطاقة السعودي الجديد أمس 
اإلثنين إن المملكة تريد إنتاج وتخصيب 

اليورانيوم في المستقبل؛ من أجل 
برنامجها المزمع إلنتاج الكهرباء من 

الطاقة النووية الذي سيبدأ بمفاعلين.
وأضاف األمير عبدالعزيز بن سلمان في 

مؤتمر للطاقة بأبوظبي “نمضي فيه قدما 
بحذر... نقوم بتجربة مفاعلين نوويين”.

كانت السعودية قالت إنها تريد االستفادة 
من التكنولوجيا النووية في األغراض 

السلمية. وشدد على أهمية قطاع 
الطاقة ضمن رؤية المملكة 2030، ودعم 
اقتصاد المملكة في شتى المجاالت، كما 
أكد التزام المملكة بالعمل على استقرار 

وتوازن األسواق العالمية للبترول.

نتنياهو يتوعد طهران بكشف “معلومات استخباراتية” جديدة

تأكيد دولي: إيران تركب أجهزة طرد مركزي متطورة

أكــدت الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 
أمس اإلثنيــن أن طهران تقوم بتركيب 
أجهزة طرد مركزي متطورة من شــأنها 
اليورانيــوم  مــن  مخزونهــا  تزيــد  أن 

المخصب.
إيــران؛  تتخذهــا  خطــوة  ثالــث  وهــذه 
مــن أجل خفض التزاماتهــا الواردة في 
االتفــاق النووي الــذي أبرمته مع القوى 

الكبرى في 2015.
ويمكن استخدام اليورانيوم المخصب 
فــي األغــراض الســلمية والحربية على 
حد ســواء، إذ يدخــل في صناعة وقود 

المفاعالت واألسلحة النووية.
الدوليــة  الوكالــة  باســم  ناطــق  وقــال 
فــي بيان إنــه يوم الســبت قامت إيران 
“بتركيب أو هي على وشك تركيب” 22 
جهــازا للطــرد المركزي من نــوع “اي- ار 
4” فــي موقــع التخصيــب نطنز، على ما 

أوردت “فرانس برس”.
وأضــاف الناطــق أن إيــران قامت أيضا 
بتركيــب جهــاز من نــوع “أي أر5-” و30 

جهــازا آخــر مــن نــوع “أي أر6-” وثالثــة 
نمــاذج مــن “أي أر6-” بحســب عمليــات 
“التحقــق” التــي قامــت بهــا الوكالــة في 

المكان.
ويأتــي تأكيد الوكالة غداة انتقاد إيران 
للــدول األوروبيــة، مؤكــدة أنــه لــم يكن 
أمامهــا خيــار ســوى تقليــص التزاماتهــا 
“الوعــود  بســبب  النــووي  االتفــاق  فــي 

التي لم يفوا بها”.
وقالــت الوكالة في بيــان انه “باإلضافة 
إلــى ذلــك، ففــي رســالة بتاريــخ الثامــن 
مــن ســبتمبر، أبلغت إيــران الوكالة بأنها 
فــي خطــي  األنابيــب  تركيــب  ســتعيد 
أبحاث وتطوير الســتيعاب سلســلة من 
164 جهــاز طــرد مركزي مــن نوع +اي- 
ار 2م+ وسلســلة مــن 164 جهــاز طــرد 

مركزي من نوع +اي-ار2-م+”.
تقليــص  مــن  الثانيــة  المرحلــة  وكانــت 
التزامــات إيــران النفطية بدأتها طهران 
فــي يوليــو الماضــي، مــن خــالل إنتــاج 
اليورانيــوم المخصــب بنســبة 4.5 فــي 

المئــة علــى األقــل، ورفع مخــزون الماء 
التــي  المســتويات  متخطيــًة  الثقيــل، 

يحظرها االتفاق.
إيــران  اتخــذت  الماضــي،  مايــو  وفــي 
مــن  بالتنصــل  األولــى  الخطــوات 
التزاماتهــا وفــق االتفــاق النــووي، مــن 
خالل وقف بيع المخزون الفائض الذي 
ُتنتجه من اليورانيوم المخصب والماء 

الثقيل لدول أخرى.
وجــاءت خطوة إيــران في مايو، بعدما 
اإلعفــاءات  المتحــدة  الواليــات  أنهــت 
المسموحة لشراء النفط اإليراني، األمر 
الــذي فاقــم مــن األوضــاع االقتصاديــة 

المتردية في إيران.
فــي غضون ذلك، أفادت وســائل إعالم 
إســرائيلية، بأن رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو ينوي الكشف أمس اإلثنين عن 
تفاصيــل اســتخباراتية جديــدة تخص 

البرنامج النووي اإليراني.
عــن  اإلســرائيلية   ”13 “القنــاة  ونقلــت 
إن  قولــه  المســتوى  رفيــع  مســؤول 

نتنياهــو يعتــزم الكشــف عــن تفاصيــل 
معلومــات  إلــى  تســتند  جديــدة 
جهــاز  عليهــا  حصــل  اســتخباراتية 
علــى  االســتيالء  خــالل  الموســاد 

األرشيف النووي اإليراني”.
أن  اإلســرائيلي  المســؤول  وأضــاف 
“نتنياهــو يفكــر فــي تقديــم مزيــد مــن 
النوويــة  المواقــع  حــول  التفاصيــل 
المعروفــة فــي إيــران، والمواقــع التــي 
يشــتبه في ارتباطهــا بالبرنامج النووي 

اإليراني”.

يأتي ذلك، في وقت يستعد فيه  «
نتنياهو لخوض انتخابات عامة 

جديدة في الـ 17 من سبتمبر 
الجاري، بعدما فشل في االنتخابات 

التي جرت في أبريل الماضي في 
تشكيل ائتالف حكومي، في وقت 

يالحقه القضاء بأكثر من قضية 
فساد قد تقوده إلى السجن.

عواصم ـ وكاالت

أبوظبي ـ العربية نت

منشآة أراك للماء الثقيل

موسكو ـ أ ف بلندن ـ أ بالخرطوم ـ وكاالت

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس اإلثنين إن القاهرة تبذ جهودا من 
أجل رفع اسم السودان من القائمة األميركية للدول الراعية لإلرهاب، فيما أكدت 

الخرطوم تفعيل كل اللجان المشتركة بين البلدين.

وجاء تصريح شــكري خالل مؤتمر صحفي 
مشــترك عقده مع نظيرته السودانية أسماء 

عبدهللا في الخرطوم.
وكان شــكري وصل في وقت سابق اإلثنين 
وزارة  قالــت  زيــارة  فــي  الســودان  إلــى 
الخارجيــة المصريــة في بيان إنها “تؤســس 
لمرحلــة جديــدة مــن التعــاون بيــن البلدين” 

خالل المرحلة االنتقالية في السودان”.
فــي  المصــري  الخارجيــة  وزيــر  وأوضــح 

تطــرق  أنــه  الصحفــي  المؤتمــر 
المســؤولين  مــع  مباحثاتــه  خــالل 

الســودانيين لرفع اســم الســودان 
األميركيــة  القائمــة  مــن 

للدول الراعية لإلرهاب.
وأضــاف أنه أطلــع رئيس 
مجلس الســيادة ورئيس 

الســودانية  الخارجيــة  ووزيــرة  الــوزراء 
بالجهود التي تبذلها مصر في هذا الملف.

بهــذا  اتصــاالت تجريهــا مصــر  إلــى  ولفــت 
الخصــوص “مــع العديد من الــدول المؤثرة، 
وعلــى رأســها الواليــات المتحــدة واالتحــاد 

األوروبي وفي النطاق اإلفريقي”.
وقــال شــكري إن بقاء الســودان فــي قوائم 
اإلرهاب نظرة ال تتسق مع الواقع، خصوصا 

بعد التغيير الذي حدث في السودان.
وفرضــت الواليــات المتحــدة عقوبات 
العــام  الســودان  علــى  اقتصاديــة 
أكتوبــر  فــي  ورفعتهــا   ،1997
عليــه  أبقــت  لكنهــا   ،2017
في قائمــة الــدول الراعية 
لإلرهــاب، التــي أدرجتــه 

فيها سنة 1993.

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لزعيم أيرلندا إنه يمكن التوصل 
إلى اتفاق لخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي )بريكست(، بحيث تغادر بريطانيا 

االتحاد بحلول 31 أكتوبر المقبل.

وأبلغ جونســون رئيــس الــوزراء األيرلندي، 
ليــو فــارادكار، بأنــه يعتقــد أن التوصــل إلى 
األيرلنديــة  الحــدود  مســألة  بشــأن  اتفــاق 
يمكن تأمينه في الوقت المناســب؛ لتمكين 
رحيل بريطانيا الســلس عن االتحاد بحلول 
الموعد المحدد، على ما أوردت “أسوشــيتد 

برس”.
وقال إن الخروج “دون االتفاق” عن االتحاد 

األوروبي سيمثل “فشال في الحكم”.
فــي  جانبــه،  مــن  فــارادكار،  وصــرح 
ظهور مشــترك مع جونسون، قبل بدء 

اجتمــاع فــي دبلــن إن بريطانيا 
لــم تنتــج أي بدائــل واقعيــة 

األمــان  شــبكة  التفــاق 
المثيــر  )باكســتوب( 
للجــدل الذي توصلت 

إليه سلف جونسون، تيريزا ماي.
وكانــت المعارضة لهذا االتفاق ســببا رئيســا 
اتفــاق  البريطانــي  البرلمــان  رفــض  وراء 
بريكســت مــع االتحــاد األوروبــي فــي ثالث 

مناسبات في وقت سابق من هذا العام.
والهدف من اتفاق باكستوب التأكد من عدم 
وجود حدود جامدة بين أيرلندا العضو في 
االتحــاد األوروبي وأيرلندا الشــمالية، وهي 
جــزء مــن المملكــة المتحــدة. ويقــول 
الزعيــم األيرلنــدي إن هنــاك حاجــة 
وأنــه  المفاوضــات،  مــن  إلــى مزيــد 
يجــب احترام اتفاقية ســالم 
التــي  العظيمــة،  الجمعــة 
تنــص علــى عــدم إعادة 
حــدود  أي  فــرض 
جامدة في الجزيرة.

منــي الحــزب الحاكــم في روســيا بخســائر كبيرة فــي انتخابات برلمان مدينة موســكو 
التي جرت األحد وخســر فيها أكثر من ثلث مقاعده، بحســب ما أظهرت النتائج أمس 
اإلثنين، عقب حملة قمع شنتها الشرطة الحتجاجات مناهضة للحكومة خالل الصيف.

ولكــن ديمتــري بيســكوف المتحــدث باســم 
الرئيــس فالديميــر بوتيــن قلــل مــن حجــم 
محليــة  انتخابــات  إلــى  وأشــار  الخســائر، 
وإقليميــة أخــرى جــرت األحــد فــي أنحــاء 
أخرى من روسيا حقق فيها الحزب الحاكم 

“نجاحا كبيرا”.
وكان المرشحون المدعومون من الكرملين 
حصلــوا فــي االنتخابــات الماضيــة على 38 

مقعــدا فــي مجلــس موســكو المؤلــف مــن 
مــن  لــم يتمكنــوا  أنهــم  إال  45 مقعــدا، 
الحصــول ســوى علــى 25 مقعــدا فــي 

انتخابات األحد.
المعارضــة  زعيــم  وقــال 
اليكســي نافالنــي الــذي دعــا 
هــذا  احتجاجــات  أول  إلــى 
الصيف بعد حظر حلفائه من 

المشاركة في االنتخابات، إن خسائر الحزب 
“التصويــت  لـــ  خطتــه  إلــى  تعــود  الحاكــم 
الذكي”. ودعت تلك الخطة ســكان موســكو 
إلى التصويت للسياسيين األكثر قدرة على 
هزيمة المرشــحين المواليــن للكرملين مهما 
كان الحــزب الــذي ينتمون له. واســتفاد من 
ذلك الحزب الشــيوعي الذي حصل على 13 
مقعــدا، وحــزب “بابلوكــو” الليبرالي، وحزب 
كل  حصــل  حيــث  العادلــة”،  “روســيا 

حزب على ثالثة مقاعد.
ويأتي التغيير في برلمان المدينة 
ــاد  ــصـ ــتـ وســــــط ركـــــــود االقـ
ــات  ــ ــوي ــ ــت ــســ وتـــــــدنـــــــي مــ
ــوط  ــ ــبـ ــ ــة وهـ ــشــ ــ ــي ــ ــع ــ ــم ــ ال
ــيــس  ــرئ فــــي شــعــبــيــة ال

فالديمير بوتين.

نكسة قوية للحزب الحاكم في انتخابات موسكوجونسون: “بريكست” ممكن في موعدهجهود مصرية لرفع السودان من قائمة اإلرهاب
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أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

بغداد ـ وكاالت

إســرائيل  فــي  العليــا  المحكمــة  قضــت 
أمــس اإلثنيــن بجــواز اســتمرار احتجــاز 
جيــش  قتلهــم  فلســطينيين  جثاميــن 
االحتــالل علــى مــدار عقود فــي الصراع 

العربي اإلسرائيلي.
وصــدر القــرار عــن الهيئــة الموســعة في 
المحكمــة اإلســرائيلية بغالبيــة 4 قضــاة 
مقابــل 3، بحســب بيــان “مركــز القــدس” 
للمســاعدة القانونية، الذي تلقت “سكاي 

نيوز عربية” نسخة منه.
وبموجب القرار، فإنه “بات من صالحية 
احتجــاز  اإلســرائيلي  العســكري  القائــد 
جثامين الشــهداء الفلسطينيين ودفنهم 
كأوراق  اســتعمالهم  ألغــراض  مؤقتــا 
هــذا  ويناقــض  مســتقبلية”.  تفــاوض 
القــرار، قــرار ســابق أصدرتــه المحكمــة 
ذاتهــا قبــل عاميــن، ينص علــى أنه ليس 

هناك صالحية احتجاز جثامين.

أعلــن جهــاز مكافحــة اإلرهــاب العراقي 
عنصــرا   15 مقتــل  عــن  اإلثنيــن  أمــس 
القبــض  وإلقــاء  “داعــش”  تنظيــم  مــن 
علــى 9 آخريــن في منطقتــي مطيبيجة 
وصحــراء صــالح الديــن فــي محافظــة 
نفــذه  جــوي  بإنــزال  الديــن  صــالح 
بالتنســيق مــع التحالــف الدولــي. وقــال 
الجهــاز فــي بيــان إن قواته وبالتنســيق 
مع طيران التحالف الدولي نفذ عمليات 
فــي منطقتــي مطيبيجــة  إنــزال جــوي 

أســفرت  الديــن  صــالح  وصحــراء 
ضمنهــم  مــن  إرهابيــا،   15 مقتــل  عــن 

انتحاريون.
 9 علــى  القبــض  إلقــاء  إلــى  أشــار  كمــا 
آخرين إضافة إلى تدمير عدة مضافات 
لـــ  تدريــب  ومعســكر  وأنفــاق  وكهــوف 
“داعش”. وتم قتل المنســق بين واليات 
خلــف  خطــاب  كركــوك،  فــي  الجزيــرة 
محمــد صالــح الجــواري، مــع مجموعته 

بضربة جوية في جبال مكحول.

إسرائيل تجيز سجن الفلسطينيين “بعد الموت”

العراق.. مقتل 15 إرهابيا بينهم انتحاريون

بيروت ـ أف ب عواصم ـ وكاالت

أفــاد المرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان أمــس اإلثنيــن بمقتــل 18 مقاتــال األحــد ليــال في غــارات جوية اســتهدفت مواقــع للقوات 
اإليرانية وفصائل عراقية موالية لها شرق سوريا، من دون تحديد الجهة التي نفذت الضربات.

قــال المرصــد فــي بيــان إن مواقــع فصائــل 
عراقيــة وقــوات إيرانية في منطقــة الحزام 
األخضــر بمدينــة البوكمــال، ومناطــق أخرى 
قرب الشريط الحدودي بين سوريا والعراق، 
قد اســتهدفتها طائرات مجهولة الهوية، كما 
ســمع دوي عــدة انفجــارات بريف ديــر الزور 

الشرقي.
وأوضــح أن “عدة ضربات جوية اســتهدفت 
عــدة مواقــع للقوات اإليرانية والميليشــيات 
المواليــة لها فــي منطقة البوكمال وأســفرت 
فــي وقــت الحــق،  مقاتــال”.   18 مقتــل  عــن 
أعلــن الجيــش اإلســرائيلي امــس اإلثنين أن 
القــدس  فيلــق  بقيــادة  إيرانيــة  ميليشــيات 
علــى  صاروخيــة  قذائــف  إطــالق  حاولــت 
األراضــي اإلســرائيلية من مشــارف دمشــق، 
إال أنهــا فشــلت. وأكــد الجيــش اإلســرائيلي 
أنه تم رصد إطالق فاشل لعدد من القذائف 

الصاروخية من سوريا صباح اإلثنين.
إلــى داخــل  لــم تعبــر  القذائــف  وأضــاف أن 
“القذائــف  أن  إلــى  مشــيرا  إســرائيل”، 
الصاروخية أطلقها عناصر في الميليشــيات 

الشــيعية بقيــادة فيلــق القــدس اإليراني من 
مشارف دمشق”.

واعتبر الجيش اإلســرائيلي النظام الســوري 
مسؤوال عن كل عملية تنطلق من أراضيه.

أعلنت ميليشــيات حزب هللا في لبنان في ســاعة مبكرة من صباح أمس اإلثنين إســقاط طائرة إســرائيلية مســيرة عن بعد، وذلك 
قرب بلدة رامية جنوبي البالد. وذكر حزب هللا في بيان أن الطائرة المسيرة اإلسرائيلية أسِقطت، وأنها أصبحت “بحوزة عناصره”.

الجيــش  بلســان  الناطــق  أقــر  جهتــه،  مــن 
فــوق  مســيرة  طائــرة  بســقوط  اإلســرائيلي 
األراضــي اللبنانيــة، مشــيرا إلــى أنه “ال خشــية 

من تسرب معلومات منها”.
قليلــة  أيــام  قبــل  توعــد  هللا  حــزب  وكان 
باســتهداف كل الطائرات المسيرة اإلسرائيلية 

التي ستخترق األجواء للبنانية.
يشــار إلى أن األســابيع األخيرة شــهدت موجة 
مــن التصعيــد بين حــزب هللا وإســرائيل زادت 
مــن احتمــال نشــوب صــراع  المخــاوف  معهــا 

مسلح بين الطرفين.
ويأتــي هــذا التطــور بعــد أســبوع علــى توتــر 
محدود شــهدته الحــدود اللبنانية اإلســرائيلية 
فــي األول مــن ســبتمبر، بعــد إعــالن حزب هللا 
تدميــر آليــة عســكرية إســرائيلية علــى الجهــة 

المقابلة من الحدود.
وقــال الجيــش اإلســرائيلي، آنــذاك، إن الحــزب 

أطلــق علــى قاعــدة عســكرية إســرائيلية ثالثة 
الجيــش  فــرّد  للدبابــات،  مضــادة  صواريــخ 
بإطــالق نحــو مئــة قذيفــة علــى أطــراف قــرى 
لبنانيــة حدودية. وأوضح حــزب هللا المدعوم 

مــن إيــران أن ذلــك جــاء ردا على مقتــل اثنين 
فــي  أغســطس   24-25 ليــل  عناصــره  مــن 
غــارة إســرائيلية قــرب دمشــق، وعلــى هجــوم 

بطائرتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية.

جنود إسرائيليون يحشون قذيفة هاون في مرتفعات الجوالن المحتلة. )أ ف ب(
دورية تابعة لقوات “اليونيفيل” على الحدود بين لبنان وإسرائيل. )أ ف ب(

اإليرانية وفصائل عراقية موالية لها للقوات  استهدفت مواقع  جيــش االحتــال ال يخشــى من تســرب معلومــات منها
18 قتيال في غارات مجهولة شرق سوريا حزب اهلل يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية
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أقيمــت فــي تونــس مــع نهايــة األســبوع الماضــي مناظــرات علنيــة بيــن المترشــحين 
الطامحيــن للوصــول إلــى قصــر قرطــاج والظفــر بكرســي الرئاســة التونســية وقــد بثت 
المناظــرات علــى أثيــر أكثــر مــن 11 قنــاة  تلفزيونيــة، تحــدث مــن خاللهــا 26 مرشــحا 
للمواطــن التونســي حــول برامجهــم االنتخابية ومــا يعتزمون فعله وتحســينه في حال 

ظفرهم بمقعد الرئاسة.
لتونــس خصوصيــة تجعــل منهــا محط أنظــار دول العالم بشــكل عــام والمواطــن العربي 
بشــكل خــاص، حيــث إن تونــس كانت موطن الشــرارة األولى لسلســلة الثــورات العربية، 
وعلــى الرغــم من المطبات والمنحنيات العديدة التي مرت بها تونس إال أنها نجحت إلى 
حــٍد مــا فــي الوصول إلى بر األمان خصوصًا في عهد المغفور له الرئيس الســابق الباجي 
قائــد السبســي، ذلــك لمــا يحمله مــن خبرات سياســية كبيرة مــن خالل مشــواره الحافل، 

لذلك فإن جميع اآلذان استمعت وأنصتت لمناظرات تونس.
صنف العديد من المحللين إقامة مناظرات علنية لمترشــحي الرئاســة على أنها وجه من 
أوجه الديمقراطية التي من الممكن أن تساعد  الناخب على أن يفاضل بين المترشحين 
بعــد المقارنــة المباشــرة بينهــم خصوصــًا فــي ظل العــدد الكبير من المترشــحين للرئاســة 

والذي وصل 27.
والحزبــي  السياســي  التنــوع  عكــس  المترشــحين  مــن  االســتثنائي  العــدد  هــذا  إن 
واآليديولوجــي فــي تونــس بتنوع المترشــحين فــي انتماءاتهــم ما بين قادة إســالميين 
وعلمانييــن وتكنوقــراط. كمــا لم يغب عن الترشــح أيضًا أعضاء في حكومات ســابقة ما 

يعكس ثراء التجربة التونسية الحالية سياسيًا.
ربمــا مــن الســلبيات المتوقعــة للتجربــة التونســية الحاليــة تجــاه الناخــب خصوصــًا أن 
االنتخابات تجرى في أوضاع استثنائية بعد وفاة الرئيس السابق ما يجعل الناخب غير 
مســتعد كليًا للمفاضلة واالختيار، كما أن العدد الكبير للمترشــحين سيساهم في تشتيت 
األصوات، لكن أعتقد أن العديد من الوجوه الموجودة ضمن قائمة المترشحين معروفة 
إلى حد كبير للشارع التونسي باإلضافة إلى أن تعاقب العديد من التيارات على استالم 
قيادة تونس رسم صورة جيدة للمواطنين حول كيف ستكون األمور على أرض الواقع.

من غير المعروف ما ستضيفه المناظرات في تجربتها األولى للناخب، هل  «
ستكون مصدراً لدغدغة المشاعر بخطابات ووعود سرمدية أم أن هناك من الذكاء 

والفطنة ما سيمكن الناخب من تحسس مواطن الضعف والزيف لدى المرشح، 
شخصيًا أراهن على وعي وذكاء المواطن التونسي خصوصًا بعد التجارب والوجوه 

العديدة التي مرت عليه منذ عام 2010 والتي ساهمت بشكل كبير في تشكيل 
مواطن واٍع لحقوقه وواجباته السياسية.

مثلت واقعة الطف مفصال في حركة التاريخ البشري، ومهما كان حجم الكوارث 
التــي بليــت بها البشــرية على مدى العقود المتتاليــة واألزمان الغابرة إال أّن واقعة 
“كربــالء” تبقــى األشــد ألما ومــرارة، ذلك أن مــا اقترف فيها من جرائــم مروعة لم 

تكن مقتصرة على من هم في سوح المعركة بل تعدتها إلى األطفال والنساء. 
وبالنظر إلى المكانة العظيمة لإلمام الحســين بن علي، فإنه يكفي االستشــهاد بما 
ورد عن الرســول األكرم محمد بن عبدهللا “ص” في شــأن سبطه الحسين “حسيٌن 
منّي وأنا من حسين أحّب هللا من أحّب حسينا”، وجاء في قول أحد الرواة معلقا 
علــى الحديــث الشــريف بأنــه ال عجــب أن ينســب البعــض وهو الحســين إلى الكل 

وهو النبّي، ولهو أكبر دليل وبرهان على أّنهما من ماء واحد.
تنطوي ذكرى عاشوراء على العديد من القيم والمبادئ التي علينا التعاطي معها، 
ولعل أهمها أنه يجب أن يشكل نهج التسامح محورا رئيسيا في الخطاب الديني 
لمــا يمثلــه مــن أهميــة فــي واقعنا المعاصــر، وكونه يمثل الســياج الحصيــن ألفراد 
األمــة مــن الوقــوع فــي موجات الكراهيــة. إن مهمة بهذا الحجم واألهمية ليســت 
مقصــورة علــى مــن أنيطــت بهم هــذه الرســالة بالغة األهميــة، لكنها أيضــا وبنفس 
القــدر تقــع علــى كاهــل القنــوات الفضائيــة ونعتقــد أنــه آن األوان لترشــيدها، وال 
أحسب أّن ثمة من يقلل من خطورة ما يبث خاللها من خطابات وآراء، فاالرتقاء 
بالخطــاب الدينــي بشــكل عــام بــات هدفا يطمح إليــه الجميع وال ســبيل إلى بلوغ 
هذا الهدف إال بتجنب مخاطبة النزعات الضيقة والذاتية كالمذهبية والطائفية. 
أحــد الباحثيــن اإلســالميين أشــار إلى أّن تــراث المســلمين مليء بعناصــر التنازع 
والكراهيــة، وبعضنــا لألســف يظنــه جزءا من الحــق الذي ينبغي أن يقــال وبعضنا 
يظنه جزءا من حقائق التاريخ التي ال يمكن أن تنسى وأظنها – طبقا لمقولة هذا 

المؤرخ – جميعا من الزبد الذي يحمله تيار الماء الجاري مع ما يحمله.

السالم على الحسين يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حّيًا مع  «
الشهداء والصديقين مصداقا لآلية الكريمة “وال تحسبّن الّذين قتلوا في 

سبيل الله أمواتا بل أحياٌء عند ربّهم يرزقون” صدق الله العظيم.

في الطريق إلى قصر قرطاج

ذكرى عاشوراء

البحرين تستحق
عندما قرأت في األخبار أن البحرين احتفظت بترتيبها كأول دولة في الشــرق 
األوســط يفضلهــا المغتربــون ويحبون اإلقامة بها ويفضلون المعيشــة األســرية 
فيها، حســب اســتطالع لمؤسســة إنترنيشــن، شــعرت بســعادة كبيرة، وتذكرت 
علــى الفــور مقابلــة جمعتنــي منــذ فتــرة بأحــد المقيميــن بالبحريــن وهــو علــى 
وشك مغادرة البالد إلى بلده األصلي، وعندما سألته ما رأيك في البحرين بعد 

إقامتك فيها هذه السنوات؟ رد الرجل بكلمة واحدة “جميلة”.
ولــم تكــن العبــرة بالنســبة لي اســتخدامه كلمــة جميلــة بحروفها الخمســة، لكن 
كيفيــة نطقــه الكلمــة وما ارتســم على وجهــه من تعابير عرفتهــا جيدا وازدادت 
معرفتي أكثر عندما راح يتكلم في استرســال عجيب عن البحرين وما بها من 

راحة وأمان واحترام ومودة يندر وجودها في أي مكان في العالم.
شــعرت بالفخــر والرجــل يتحدث عــن طيبة أهــل البحرين واحترامهــم الغريب 
وحبهم العلم والثقافة وقبولهم اآلخر، وقلت لنفسي ال يعرف قيمة النعمة التي 

يعيش فيها في مكان ما إال من جرب حياة التعب والشقاء في مكان آخر.
حكــى الرجــل عن كل شــيء، تحدث عــن مجالس البحرين وكــرم أهل البحرين 
خالل هذه المجالس، وقال متعجبا إن العامل الذي يمر بأصناف السندويشات 
علــى ضيــوف المجلــس على كثرتهــم، إذا أبديت له عدم رغبتك في أي طعام ال 
يتــركك وينصــرف إلــى غيرك، لكنه يمأل لــك طبقا كامال ويضعــه أمامك، فلعلك 

تحتاجه فيما بعد.
وتحدث الرجل عن بساطة وتواضع المسؤولين في البحرين وكيف أن الدخول 
عليهــم أمــر يســير، ال تعقيــدات كثيــرة وال روتيــن، وحكــى عــن انبهــاره عندمــا 
فوجــئ وهــو بأحــد مجالــس البحريــن بدخــول رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة عليهم المجلس ببســاطة وتواضع لم 

ير مثله في حياته.
وقــال إن دخــول ســمو رئيس الــوزراء على الناس بهذه البســاطة والتواضع أثر 
فيــه أكثــر مــن أي شــيء آخــر، وقال: لــو أنني قرأت مئــة كتاب أو شــاهدت مئة 
حملــة إعالنيــة عــن البحريــن وبســاطتها وجمالهــا لمــا أثــرت في نفســي بنســبة 

خمسة بالمئة من تأثير زيارة األمير خليفة بن سلمان للمجلس.

تحدث كثيرا، لكن ال يتسع المجال في هذه الزاوية، تحدث عن التعليم  «
المجاني الذي حصل عليه أبناؤه في مدارس البحرين، وعن الخدمة 

الصحية والعالج الذي يقدم بدنانير قليلة له وألسرته، واختتم حديثه 
الذي أسعدني كثيرا، بالقول إن البحرينيين شعب طيب، وهذا ألن حكام 

البحرين طيبون، والحكمة تقول “الناس على دين ملوكهم”، وعبر عن 
حبه الشديد لجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وبشاشته التي 

تبعث الراحة واألمان في النفوس.
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أبشع جريمة عرفتها 
الشعوب

أكثر ما يســتوقفني من أخبار هي تلك التي تتحدث عن محاولة 
تهريــب اآلثــار العربيــة مــن داخــل دولنــا إلــى الخارج علــى أيادي 
النصابين والمحتالين وتجار اآلثار، فالمشــهد هنا يشــبه الشخص 
الــذي يــود بيــع أمه أو والده إلى جهات خارجية بشــرط أن يكون 
الثمــن باهظــا، أو كمن يريــد التخلص من يده أو رجله أو أي جزء 
مــن جســده مقابــل المال، وكثيرة هي القصــص التي تتحدث عن 
ســرقة اآلثــار العربيــة والكنوز والمعالــم، وعلى مــر التاريخ كانت 
اآلثــار العربيــة عرضــة للنهــب والســرقة، وكأن هنــاك مــن يتعمــد 

طمس هويتنا ووجودنا وهذه أبشع مراحل الغدر والخيانة.
العجيــب فــي األمر أن بعض الدول الغربيــة التي بها آثار وأطالل 
للتراث العربي واإلسالمي كإسبانيا وغيرها، نجدها تحافظ على 
تلك اآلثار وتضعها في المكانة البارزة وتظهر مصدرها باعتبارها 
مــن تاريــخ اإلنســانية، كيــف ال، وهــذه اآلثــار المعماريــة العربيــة 
اإلسالمية التي أسهمت وال تزال في إثراء التراث الثقافي العالمي 

ليســت - والحق يقال – مقصورة على األمة العربية واإلســالمية 
وحدهــا، بــل إن شــعوبا كثيــرة غيــر عربيــة وغيــر إســالمية مثــل 
شعوب إسبانيا وإيطاليا وبلغاريا وعدة بلدان أخرى تمتلك جانبا 
منهــا، ومــا يدعو إلى االرتيــاح رؤية هذه الشــعوب المؤتمنة على 
التــراث العربــي وصيانته تشــعر بأنهــا معنية مثلنــا بالحفاظ على 
تلك اآلثار التي وضعت بصماتها على شخصيتها وطبعت مالمح 

بلدانها.

ألم يكن موقفنا نحن بالذات إزاء آثار الحضارات القديمة - من  «
يونانية ورومانية وهندية وغيرها - مثل موقفهم؟ إن االنسجام 

في المواقف التي تقتضي تجاوبا مع فنون الماضي يعتبر هو 
أيضا عامل صداقة بين الشعوب وعنصر سلم بين األمم، وهذا 

ما يؤكد أن سحر الفن وما يدعمه من قوة اإليمان هو أبلغ أثرا 
في النفوس وأشد وقعا عليها من عوامل الحقد والتفرقة 

وأبشع جريمة عرفتها الشعوب وهي سرقة اآلثار وطمس هوية 
الشعوب.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

بدور عدنان

الجولة اآلتية بين واشنطن وطهران وبين “إسرائيل” و”حزب اهلل” في لبنان )1(
المواجهــة  قطــار  فــي  والتمّهــل  التأّهــب  يترافــق 
األميركية - اإليرانية، واإلســرائيلية - اللبنانية عبر 
“حــزب هللا”، وذلــك بتصاعــٍد وهبــوٍط علــى وتيــرة 
الحرص أال تتحّول المواجهة إلى حرب شاملة في 
هــذا المنعطــف. االجتماعــات المهمــة التــي ُعِقــدت 
فــي لبنــان بيــن قيــادات إيرانية وقــادة “حزب هللا” 
أقّرت إجراءات احترازية وتصعيدية لكّنها شّددت 
علــى عدم اتخــاذ خطوات تفعيلية لفترة األســبوع 
إطــار  فــي  تأّهبــت  طهــران  األقــل.  علــى  المقبــل، 
المعادلة النووية والنفطية بحيث استعّدت التخاذ 
إجــراءات ومواقــف “راديكاليــة” تتعلــق باالتفاقية 
النووية على ضوء فشــل الجهود الفرنسية لضمان 

صيغة لبيع النفط اإليراني.
اإليرانــي  التصعيــد  اســتبقت  المتحــدة  الواليــات 
بإعــالن عقوبــات إضافيــة، وهــي تســتعد لعقوبــات 
إضافيــة نوعيــة األســبوع المقبــل فــي حــال تنفيــذ 
وخفــض  النوويــة  نشــاطاتها  رفــع  وعــود  طهــران 
التزاماتهــا باالتفاقيــة النوويــة، أما إســرائيل فإنها، 
كمــا نقلــت المصادر المّطلعة على سياســاتها، تجّهز 
لمــا يســمى بـــ “عمليــة محــدودة” فــي جنــوب لبنان 
مــن نــوع العمليــات “الوقائيــة” التــي تعالــج مســألة 
الصواريــخ الدقيقــة التــي يقــول “حــزب هللا” إنــه 
يملكهــا لكنــه ينفــي أن تكــون هناك مصانــع لتصنيع 

وبحســب  إســرائيل.  تقــول  كمــا  الصواريــخ  هــذه 
“الدفــاع  اســم  إطــالق  إســرائيل  تــدرس  المصــادر 
المعــذور” Justified defence أو “الدفــاع الُمبــّرر” 
المقبــل  األســبوع  يتأّهــب.  فالــكل  العمليــة،  علــى 
ســيكون حاســمًا لجهة القرارات التي ســُتتخذ لكن 
مواعيــد جــوالت المواجهــة اآلتيــة لم يتــم إقرارها 
أّما رهن عنصر المفاجأة، أو في إطار الحرص على 

التمّهل كي ال يؤدي التهور إلى حرب شاملة.

األمين العام لـ “حزب الله” حسن نصرالله  «
اعتبر أن عملية “أفيفيم” التي قام بها 

ضد إسرائيل، ولم تسفر عن سقوط قتلى، 
حّققت قفزة نوعية في المقاومة التي يملك 

مفاتيحها كما في المواجهة مع إسرائيل، 
متعّهداً بالمزيد، وإسرائيل رّدت بقصف 

خجول لمزارع لبنانية، ما أثار حماس وابتهاج 
جمهور “حزب الله” معتبراً أن “حزب الله” 

حقق “االنتصار العظيم” واستطاع “تحجيم” 
و”تكبيل” إسرائيل عسكريًا، وفيما توّعد 

نصرالله بإسقاط طائرات ُمسّيرة إسرائيلية 
حينما يرتأي وبعمليات إضافية يقوم بها 

بتغييب تام للدولة اللبنانية مستوليًا على 
قرار الحرب والسلم، وتوّعدت إسرائيل لبنان 

بأكمله إذا لم يوقف أنشطة “حزب الله”. 
“إيالف”.

راغدة درغام

“األسبوع المقبل سيكون  «
حاسمًا لجهة القرارات التي 
سُتتخذ لكن مواعيد جوالت 

المواجهة اآلتية لم يتم 
إقرارها “.

10 سبتمبر 2019 الثالثاء
11 محرم 1441
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فــاز منتخبنــا األولمبــي لكــرة القــدم على نظيــره العراقي بهــدف دون مقابل، فــي المباراة الوديــة الدولية التي أقيمــت بينهما، 
أمس، على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة. وسجل هدف منتخبنا الالعب حسين الخياط.

وجــاءت المبــاراة الوديــة ضمــن تحضيرات 
منتخبنــا للمشــاركة فــي بطولــة آســيا تحت 
فــي  المقبــل  ينايــر  ســتقام  التــي  عاًمــا   23

تايلند.
المبــاراة  فــي  التقيــا  قــد  المنتخبــان  وكان 
الوديــة األولــى يوم الجمعــة الماضي، حيث 

فاز المنتخب العراقي بهدفين دون رد.
وبــدأ المــدرب التونســي لمنتخبنــا األولمبي 
الحــارس  مــن  مكونــة  بتشــكيلة  المبــاراة 
عــادل،  والالعبين:ســالم  حبيــب،  يوســف 
ســعود  الكرانــي،  حســن  الخيــاط،  حســين 
العصفــور،  عبــاس  خليــف،  جاســم  العســم، 
أحمــد صالــح، محمــد مرهــون، عبدالرحمــن 

األحمدي وسيد هاشم عيسى.

الشوط األول

جاء الشــوط األول متوســط المســتوى بين 
الطرفين.

منتخــب العــراق كاد أن يتقــدم مبكــرا فــي 
النتيجــة، بعــد أن ســدد الالعب مــراد محمد 
كرة من جهة اليمين أبعدها حارس منتخبنا 
اليســرى  برجلــه  ببراعــة  حبيــب  يوســف 

وصوال للدقيقة )6(.
عبدالرحمــن  منتخبنــا  العــب  وحــاول 
األحمــدي وســدد كرة قوية بيســاره، إال أنها 

اعتلت المرمى العراقي )27(.
وســدد حســين جبار كــرة ثابتة مــرت جوار 
القائم األيســر لمرمى منتخبنا دون أن تجد 

موقعا في الشباك )44(.

الشوط الثاني

أجــرى مدرب منتخبنــا أول تبديلين وصوال 
للدقيقة )56( بدخول حسين جميل وعدنان 
فــواز مكان ســالم عادل وأحمــد صالح على 

التوالي.
المســت  أرضيــة  كــرة  محمــد  مــراد  ســدد 

الشباك الجانبية من الخارج )62(.
دخــل العــب منتخبنــا حمــزة الجبــن مــكان 

عباس العصفور )64(.
لمحمــد  بديــال  الختــال  إبراهيــم  وشــارك 

مرهون )73(.
لعــب   )82( للدقيقــة  المبــاراة  ومــع وصــول 

فيصــل إبراهيــم وحســن مــدن مــكان ســيد 
هاشم عيسى وعبدالرحمن األحمدي.

داخــل  قويــة  كــرة  جميــل  حســين  وســدد 
المنطقة اعتلت المرمى )83(.

وشــهدت الدقيقــة )86( حالــة طــرد لالعــب 

العــراق  والعــب  خليــف  جاســم  منتخبنــا 
عبدالعباس إياد.

وســجل منتخبنــا هــدف الفــوز فــي الوقــت 
المحتســب بدال للضائع عبر الالعب حســين 

الخياط.

طاقم التحكيم

أدار المبــاراة الحكــم أحمــد الغريــب، وعاونــه 

ســيد فيصل علــوي وحمود الديــري، والحكم 

الرابع حسين البحار.

األولمبـــــي يفـــــوز ودًيـــــــا علــى العــــــراق

تقّدمــت العــراق ولبنــان بطلــب إلــى االتحــاد العربــي لكــرة الســلة الســتضافة وتنظيــم البطولــة العربيــة الرابعــة 
والعشرين لكرة السلة للرجال. وأوضح رئيس االتحادين اإلماراتي والعربي لكرة السلة إسماعيل القرقاوي، عن 
رغبة كل من لبنان والعراق في تنظيم البطولة المقبلة مع إفساح المجال لباقي االتحادات العربية للتقدم بطلب 

االستضافة.

وكشــف رئيــس االتحــاد العربــي عن 
معظــم  غيــاب  مــن  اتحــاده  معانــاة 
بطوالتــه  اســتضافة  عــن  الــدول 
واقتصارها على دول بعينها، منتقًدا 
هــذا الغيــاب، ومطالًبا كل االتحادات 
العربيــة بتحمــل مســؤولياتها تجــاه 
ألن  العــرب؛  والالعبــات  الالعبيــن 
بتطويــر  يســاهم  بكثافــة  تواجدهــا 

كرة السلة العربية.
االتحــاد  أن  إلــى  القرقــاوي  ولفــت   
العربــي أبــدى مالحظــات عــدة فــي 
االجتماع المشــترك الــذي ضم جميع 
رؤساء االتحادات العربية المشاركة 
فــي اجتماعــات الجمعيــة العموميــة 

لالتحــاد الدولــي “فيبــا” التــي عقدت 
هامــش  علــى  الصيــن  فــي  مؤخــًرا 
المونديــال الحالــي، ووصــل عددهــا 

20 اتحــاًدا، على غيــاب بعض الدول 
عــن البطــوالت التي ينظمهــا االتحاد 
فــي مقدمتهــا منتخبــات الرجــال مــا 
دفعــه لتأجيــل البطولــة التــي كانــت 

مقررة هذا العام إلى العام المقبل.
ضــرورة  علــى  القرقــاوي  وشــّدد   
التركيــز واالهتمــام بالفئــات الســنية 
التــي تمثــل عصــب اللعبــة والتواجد 
لهــذه  المخصصــة  المســابقات  فــي 

الفئة.
قــد  الماضيــة  البطولــة  وكانــت 
المصريــة  العاصمــة  اســتضافتها 
القاهــرة فــي الفتــرة مــن 7 إلــى 17 

نوفمبر 2018.

ـــل ـــام المقب ـــى الع ـــة إل ـــدة للبطول ـــخة الجدي ـــل النس تأجي
لبنان والعراق تطلبان تنظيم “عربية السلة”

تســتأنف منافســات الدور التمهيدي لدوري زين الدرجة األولى لكرة الســلة يوم الجمعة المقبل 13 ســبتمبر الجاري، 
حينما تســتكمل مباريات الجولة الخامســة التي توقفت عندها لقاءات الدوري؛ بســبب إجازة عاشــوراء. وتوقفت 

منافسات الدوري بعد اليوم األول للجولة الخامسة التي أقيمت مبارياتها يوم األربعاء من األسبوع الماضي.

وهــذه هي فترة التوقف الثانية التي 
األول  التوقــف  بعــد  الــدوري  تطــول 
فــي نهايــة شــهر أغســطس الماضــي 
بســبب اســتضافة البحريــن للبطولــة 
لمنتخبــات  الســلة  لكــرة  الخليجيــة 

الشباب.
يــوم  المنافســات  عجلــة  وســتعود   
الجمعــة عبــر لقــاءي مدينــة عيســى 
وســماهيج والمحــرق واألهلــي، على 
فــي  الجولــة  مباريــات  تختتــم  أن 
البحريــن  بلقــاءي  التالــي  اليومــي 

والنجمة والرفاع واالتحاد.
إلــى  العــام  الترتيــب  ســّلم  ويشــير   
الكاملــة  بالعالمــة  المنامــة  تصــدر 
لقــاءات،   5 مــن  نقــاط   10 وبرصيــد 

يتبعــه األهلــي في المرتبة الثانية بـ 8 
نقــاط من 4 لقــاءات، ثم الحالة 8 من 
4، المحــرق 7 نقــاط، ســترة 7 نقــاط، 

الرفــاع 7 نقــاط، النويــدرات 7 نقــاط، 
البحريــن 6 نقــاط، النجمــة واالتحــاد 
5 نقــاط، مدينة عيســى وســماهيج 4 

نقاط.
قمــة  إلــى  الجمعــة  األنظــار  وتتجــه 
لقــاءات الجولــة التــي ســتجمع بيــن 
نحــو  الطامحيــن  والمحــرق  األهلــي 
تســعى  إذ  االنتصــارات،  مواصلــة 
مواصلــة  إلــى  األهالويــة  الكتيبــة 
الصــدارة مع شــريكه المنامــة المنفرد 
ا بعدد المواجهات،  بقمة الترتيب حاليًّ
فيما يسعى منافسه الذيب المحرقي 
إلــى تجنــب الخســارة الثانيــة لــه في 
علــى  والمحافظــة  المرحلــة  هــذه 

المقعد الثالث على جدول الترتيب.

ــلـــي مـــع الــمــحــرق ــة مــرتــقــبــة تــجــمــع األهـ ــه ــواج م
الجمعــة استئنــاف دوري السلــة
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يخــوض منتخبنــا الوطنــي األول لكــرة القــدم، اليــوم، عنــد 2.30 ظهــرا )6.30 مســاء بتوقيــت 
كمبوديــا(، لقــاءه الثانــي فــي المجموعــة الثالثة للتصفيــات المزدوجــة المؤهلة إلــى كأس العالم 
2022 وكأس آســيا 2023، وذلــك أمــام منتخب كمبوديا على الملعــب األولمبي الوطني هناك في 
مدينة بنوم بنة. وضمن ذات المجموعة أيضا، يلتقي منتخبا إيران وهونج كونج، فيما سيخضع 

منتخب العراق للراحة اإلجبارية.

وتملــك منتخبــات البحريــن والعــراق وكمبوديا 
فيمــا ســيكون  نقطــة وحيــدة،  كونــج  وهونــج 

الظهور األول إليران خالل هذه الجولة.
منتخبنــا الوطنــي يســعى لتحقيق فــوزه األول، 
خصوصــا  المجموعــة،  صــدارة  إلــى  والصعــود 
بعدمــا تعــادل فــي الجولــة األولــى أمــام العراق 
علــى االســتاد الوطني هنــا فــي البحرين بهدف 

لكليهما، وحمل إمضاء الالعب كميل األسود.
خصوصــا  ســهلة،  تكــون  لــن  اليــوم  مواجهــة 
 50 بمســاندة  ســيلعب  المضيــف  الفريــق  وأن 
بالعشــب  مــزروع  ملعــب  وعلــى  متفــرج  ألــف 

االصطناعي.
رجــال منتخبنا ســيكون على عاتقهم عمل كبير 
نحــو الظفــر بنقــاط ثــالث مهمــة نحو المنافســة 

علــى بطاقــة مؤهلــة إلــى األدوار النهائيــة مــن 
 2022 مونديــال  إلــى  المؤهلــة  التصفيــات 

والتأهل المباشر إلى كأس آسيا 2023.

ختام التحضيرات

الوطنــي سلســلة تحضيراتــه  اختتــم منتخبنــا 
للمبــاراة بخوضــه مرانا أخيــرا أمس على ملعب 
قيــادة  تحــت  ماطــرة،  أجــواء  وســط  المبــاراة 

المدرب البرتغالي هيليو سوزا.
وتضم قائمة ســوزا للمباراة 23 العبا هم: ســيد 
شــبر علوي، ســيد محمد جعفر، حمد الدوسري، 
ســيد رضــا عيســى، محمد عــادل، وليــد الحيام، 
الهــزاع، ســيد محمــد  عبــدهللا  عبــدهللا،  أحمــد 
عدنــان، أحمــد نبيــل، أحمــد بوغمار، علــي حرم، 
جاســم  عبدالوهــاب،  محمــد  الحــردان،  محمــد 

األســود،  كميــل  ســعيد،  ضيــاء  ســيد  الشــيخ، 
عبداللطيــف،  إســماعيل  المالــود،  عبدالوهــاب 
الحســيني  ســامي  مــدن،  علــي  جهــاد،  عيســى 

وعبدهللا يوسف.

المؤتمر الصحافي

يســبق  الــذي  الصحافــي  المؤتمــر  أمــس  عقــد 

المباراة، وحضره المدرب سوزا والعب منتخبنا 
سيد ضياء سعيد.

وأكــد مــدرب منتخبنــا هيليــو ســوزا أن اللقــاء 
لــن يكــون ســهال أمــام منتخــب كمبوديــا الــذي 
هونــج  أمــام  الســابقة  مباراتــه  فــي  شــاهدناه 
كونــج، إضافــة إلــى مباراة باكســتان فــي الدور 
األول مــن التصفيــات، مبينــا أن ال فريق يمتلك 

األفضليــة علــى حســاب اآلخــر، خصوصــا وأن 
كمبوديــا منتخــب متعــود باللعــب علــى النجيل 
وبيــن  أرضــه  علــى  وســيلعب  االصطناعــي 

جماهيره.

االجتماع الفني

أمــس،  عقــد  الــذي  الفنــي  االجتمــاع  وخــالل 

قســم  رئيــس  منتخبنــا:  جانــب  مــن  وحضــره 
الشــؤون الفنيــة باتحــاد الكــرة عابــد األنصــاري 
المطــوع  عبــدهللا  األول  المنتخــب  وإداري 
والمنســق اإلعالمــي محمــد عبدالغفــار، تقرر أن 
يلعــب منتخبنــا باللــون األحمــر، فيمــا ســيرتدي 

منتخب كمبوديا اللون األزرق.

طاقم التحكيم

يديــر المبــاراة طاقــم تحكيمي مكــون من حكم 
 ،gamini nivon robesh الساحة الســيريالنكي
 loku و   palliya quruge مواطنــاه  ويعاونــه 
kasthotage، والحكــم الرابــع بــراء أبــو عيشــة 
 shun من فلســطين، وســيكون مراقــب المباراة
kitamura مــن اليابــان، ومقيــم الحــكام مختــار 

صالح من اليمن.

اللقاء منقول

وســيكون اللقــاء اليوم بيــن منتخبنــا وكمبوديا 
منقول مباشرة على قناة البحرين الرياضية، إذ 

بإمكان جماهير األحمر مشاهدة المباراة.

ــة ــزدوج ــم ــثــانــيــة لــلــتــصــفــيــات ال ــة ال ــول ــج ــاط الـــثـــاث فـــي ال ــق ــن ــون عــلــى ال ــي ــع ال

األحمـــر يحـــل ضيًفـــا علـــى كمبــــوديـــا

أحمد مهدي

خالل المؤتمر الصحافي

اتحاد السباحة

للســباحة  الوطنــي  منتخبنــا  حظــي 
البحريــن  بمطــار  مميــز  باســتقبال 
أمــس  مســاء  وصولــه  لــدى  الدولــي 
الكويــت  دولــة  مــن  عائــدا  األول 
ناجحــة  مشــاركة  بعــد  الشــقيقة، 
الســابعة  بالبطولــة  ومشــرفة 
والعشــرين لأللعــاب المائيــة بمجلس 
العربيــة،  الخليــج  لــدول  التعــاون 

حاصدا 36 ميدالية ملونة.
وكان فــي اســتقبال أبطــال البحريــن 
محمــد أحمــد مجبــل رئيــس االتحــاد 
األتحــاد  إدارة  مجلــس  وأعضــاء 
أمــور  وأوليــاء  للســباحة  البحرينــي 
الالعبيــن وذووهــم وأقاربهــم وعــدد 

من محبي رياضة السباحة.

استقبال مميز 
ألبطال السباحة



تشارك مملكة البحرين في تصفيات كأس ديفيس للمجموعة الرابعة األسيوية التي تقام فعالياتها بمدينة الحسين الرياضية بعاصمة المملكة األردنية الهاشمية عّمان بمشاركة 15 دولة. 
وتوجه منتخبنا الوطني للتنس للرجال إلى عّمان مساء أمس للمشاركة في التصفيات خالل التي تقام في الفترة من 9 ولغاية 15 سبتمبر الجاري.

ويتكون منتخبنا من الالعبين اإلخوة حسن، 
عبــد الكريم وإلياس عبــد الرضا، حمد عصام 
لالتحــاد  الفنــي  المديــر  بمرافقــة  عبدالعــال 
عصــام عبدالعــال. وتقيــم الوفــود فــي فندق 
القدس، حيث ستقام قرعة التصفيات مساء 
الثالثاء تحت إشراف الحكم العام وبحضور 
جميع الفرق، وتقسم الدول إلى 4 مجموعات 

تجــرى بينهــا التصفيات وتتأهــل 8 فرق يقام 
األول  ليصعــد  واحــد  دور  مــن  دوري  بينهــا 
والثانــي إلــى المجموعة الثالثة للعــام 2020، 
وتقــام اللقــاءات بيــن الدول بنظــام مباراتين 
وكل   ، الزوجــي  فــي  وواحــدة  الفــردي  فــي 

مباراة من ثالث مجموعات.
يذكــر أن االتحــاد الدولــي للتنــس قــد رشــح 

محمــد  أحمــد  البحرينــي  الدولــي  الحكــم 
هــذه  تحكيــم  فــي  للمشــاركة  الحــواج؛ 
التصفيــات الدوليــة المهمــة لما يتمتــع به من 
كفــاءة عاليــة وســمعة طيبــة. وكان منتخــب 
خــالل  مــن  للمشــاركة  اســتعد  قــد  البحريــن 
أقيــم  خارجــي  وإعــداد  تدريــب  معســكر 
بالبرتغال تحت إشــراف خبير التنس الدولي 

لويس دوسوزا، وأقيم المعسكر بالتعاون بين 
االتحــاد البحرينــي للتنــس ووزارة الداخليــة 
فــي الفتــرة من 28 يوليو حتى 24 أغســطس 
الماضييــن، ثــم عــاد المنتخــب للتدريب على 
مالعب االتحاد بمدينة عيســى بصفة يومية 
تحت إشــراف اللجنــة الفنية وجهاز التدريب 

باالتحاد حتى موعد السفر.

البحرين تشارك بتصفيات كأس ديفيس

التصفيــات  فــي  مشــواره  الثالثــاء  القــدم  لكــرة  الســعودي  المنتخــب  يدشــن 
المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ويلتقي 
نظيــره اليمنــي على اســتاد البحرين الوطني في المنامــة. ويتطلع األخضر إلى 
تحقيــق فوز صريح ليكــون بمثابة جرس إنذار مبكر لبقية منتخبات المجموعة 

الرابعة التي تضم إلى جانبهما أوزبكستان وفلسطين وسنغافورة.

وتحمل مشــاركة األخضر في تصفيات 
كأس العالــم الرقــم 12 علــى التوالــي، 
حيــث ســبق أن شــارك 11 مــرة وتأهــل 
 5 العالــم  كأس  لنهائيــات  خاللهــا  مــن 
مــرات كان آخرها في مونديال روســيا 

.2018
معســكرا  الســعودي  المنتخــب  ودخــل 
داخليــا فــي الدمــام لمدة أســبوع تأهبا 
لمبــاراة اليمن تعرف من خالله المدرب 
الفرنســي الجديــد هيرفيــه رونــار على 
المعســكر  وتخلــل  العبيــه.  إمكانــات 
خــوض مباراة وديــة واحدة أمام مالي 
خاللهــا  منــح   ،1-1 بالتعــادل  انتهــت 
الالعبيــن  لغالبيــة  الفرصــة  المــدرب 

الفنيــة  جاهزيتهــم  علــى  للوقــوف 
والبدنية.

ولن يرضى األخضر بغير الفوز بنتيجة 
مريحــة، ولهذا ســيلعب مدربه بطريقة 
هجوميــة منــذ البدايــة خصوصــا وأنــه 
شــاهد  بعدمــا  جيــدا  المنافــس  درس 
مباراتــه الســابقة أمــام ســنغافورة فــي 

الجولة األولى.
ويبــرز فــي صفــوف األخضــر مجموعة 
بيــن  يجمعــون  الذيــن  الالعبيــن  مــن 
الخبــرة وحيويــة الشــباب أمثــال عمــر 
الشــهراني وســلمان  وياســر  هوســاوي 
الفــرج وســالم الدوســري وعبدالرحمن 
الدوســري وعبــدهللا الحمــدان وهتــان 

باهبري.
مشــاركاته  فــي  تاريخــه  مــدى  وعلــى 
بتصفيــات كأس العالم، يدخل األخضر 
جديــد  بمــدرب  نســخة  كل  الســعودي 
ماغــراي  بيــل  البرازيلــي  مــن  بدايــة 
رونــار  وحتــى   1978 تصفيــات  فــي 

الــذي ســيتولى المهمــة فــي التصفيات 
الحاليــة، ليكــون عــدد المدربيــن الذين 
أشــرفوا على األخضر خالل التصفيات 
االثني عشــر 19 مدربا كان أكثرهم في 
تصفيــات 2010 التي تواجــد بها ثالثة 
مدربيــن، فيمــا كانت التصفيــات األربع 

األولى بمدرب وحيد.

تحد جديد لرونار   

لموقــع  تصريــح  فــي  رونــار  وأوضــح 
تحديــا  “أخــوض  األســيوي  االتحــاد 
جديــدا بالنســبة لــي، هــذه المــرة األولــى 
التــي أتواجــد فيهــا في قــارة آســيا، وأنا 
متحمــس كثيرا وأريــد أن أحقق النجاح 

كما فعلت في إفريقيا”.
شــاهدت  األخيــرة،  األشــهر  “فــي  وقــال 
العديد من المباريات، وشــاهدت العبين 
جيديــن وفــرق جيــدة، هذا مؤشــر جيد، 
االســتعداد  هــو  اآلن  األهــم  والشــيء 

بصورة جيدة”.
قــادر  الســعودي   “المنتخــب  وأضــاف 
علــى تحقيــق شــيء كبيــر في الســنوات 
المقبلــة، وهــذا مــا أتيــت ألجلــه، ونحــن 
ال نفكــر فــي الــدور الثانــي أو الثالــث من 
التصفيات اآلســيوية، هدفنــا هو التأهل 

إلى كأس العالم 2022”.
األخضــر  جانــب  إلــى  التاريــخ  ويقــف 
الســعودي عندمــا يواجــه نظيــره اليمني 

فــي المواجهــة المباشــرة رقــم 19 التــي 
تجمعهمــا فــي مختلــف البطــوالت. وقــد 
سبق للمنتخبين أن التقيا 18 مرة فرض 
خاللها األخضر سيطرته المطلقة، إذ فاز 
فــي 17 مبــاراة وتعادل في واحدة العام 
مبــاراة، وســجل  أي  ولــم يخســر   2002
هجومه 49 هدفا فيما اســتقبل مرماه 3 

أهداف فقط.
أما المنتخب اليمني الذي عاد بنقطة من 
أمام مضيفه سنغافورة بعد التعادل 2-2 
، فيــدرك صعوبة المباراة وقوة المنافس 
ولهــذا ســيلعب وفــق إمكاناته، وســيلجأ 
خطوطــه  لتأميــن  الظــن  أغلــب  مدربــه 
مــع  اللعــب  مفاتيــح  ومراقبــة  الخلفيــة 

االعتماد على الهجمات المرتدة.
بيــن  الفنيــة  الفــوارق  علــى  وعطفــا 
المنتخبيــن، فإن النقاط الثالث ســتكون 
يــد األخضــر  فــي متنــاول  الــورق  علــى 
الســيما إذا مــا ظهــر العبــوه بمســتواهم 

المعروف.
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ــي فــــــــي الـــــبـــــحـــــريـــــن الـــــيـــــوم ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ يــــلــــتــــقــــي نـــــظـــــيـــــره الـ

السعودية مع رونار تريد دخول التصفيات بقوة

اليونــان تــوّدع مـونـديــال السلــة
ــى تــشــيــكــيــا ــلـ ــرة عـ ــ ــيـ ــ رغـــــم فــــوزهــــا فــــي مـــبـــاراتـــهـــا األخـ

وّدعــت اليونــان ونجمهــا يانيــس أنتيتوكونمبــو نهائيــات كأس العالــم لكــرة الســلة المقامــة فــي 
الصين حتى 15 سبتمبر الجاري، رغم فوزها في مباراتها األخيرة في الدور الثاني على تشيكيا 

بنتيجة 84-77.

وتابــع أنتيتوكونمبــو أفضــل العب فــي الدوري 
ميلووكــي  فريقــه  مــع  للمحترفيــن  األميركــي 
باكــس، الدقائق الخمس األخيــرة من المواجهة 
من مقاعد البدالء بعد ارتكابه الخطأ الشخصي 

الخامس منتصف الربع األخير.
مونديــال  بفضيــة  المتوجــة  اليونــان  وكانــت 
2006، بحاجــة للفــوز بفــارق 12 نقطــة أو أكثــر 
لإلبقاء على آمالها في بلوغ الدور ربع النهائي.

ونجحــت اليونان بالتقدم بفــارق 12 نقطة قبل 
اللقــاء، إال أن  حوالــي ســبع دقائــق مــن نهايــة 
التشــيكيين نجحــوا في تقليــص الفارق قبل أن 
يخــرج “العمــالق” اليونانــي باألخطــاء الخمســة 
وبرصيــده 12 نقطــة، 9 متابعــات و4 تمريــرات 
حاســمة. وأعــرب المــدرب اليونانــي ثاناســيس 

ســكورتوبولوس عــن غضبه من الحــكام معتبًرا 
أن يانيــس “قــد أتــى كل يوم ليقاتــل على أرض 
الملعــب، ولــم يحــظ باالحتــرام الذي يســتحقه، 
وأتكلــم هنــا عــن الخطأيــن الثالــث والخامــس 
أن  يمكنــك  ال  اليــوم،  عليهمــا  تحصــل  اللذيــن 

تحتسب هكذا أخطاء بحق العب مثله”.
مــن ناحيــة أخــرى، لــم يخــف ســكورتوبولوس 
فشــله وجهــازه الفنــي فــي االســتفادة بأفضــل 
طريقــة ممكنــة مــن إمكانات ابن الـــ24 عاًما في 
هذه البطولة “إنها المرة األولى التي يلعب معنا 
وهــو بهذه الحلة )بعد تحقيقه أفضل العب في 
الــدوري األميركــي(، لقد بذلنا كل ما في وســعنا 
فــي األيــام الـ25 األخيــرة... يمكننــي القول ربما 
عملنــا  لقــد  الصائبــة.  بالخيــارات  نقــم  لــم  أننــا 

بجهــد لدعمه”. وتحتاج تشــيكيا لفــوز الواليات 
المتحــدة علــى البرازيــل فــي وقت الحــق اليوم 
المنتخــب  وحقــق  النهائــي.  ربــع  الــدور  لبلــوغ 
األردنــي الــذي ودع النهائيــات من الــدور األول، 
ــا على الســنغال بنتيجة 77-79 في  فــوًزا معنويًّ

مباريات تحديد المراكز بين 17 و32.

وكان األردنــي األميركــي األصل دار تاكر أفضل 
مسجل في اللقاء برصيد 34 نقطة و11 متابعة 

فيما سجل موسى العوضي 18 نقطة.
وهــذا الفــوز األول لألردن بعــد 9 مباريات خرج 
فيهــا مهزوًمــا فــي نســختي كأس العالــم 2010 

و2019.
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نــادي  أندرييســكو  بيانــكا  الكنديــة  خلــت 
رابطــة  تصنيــف  فــي  األوليــات  الخمــس 
فوزهــا  بفضــل  المضــرب  لكــرة  المحترفــات 
بلقــب بطولــة الواليــات المتحــدة المفتوحــة 
الســبت، فيما عادت األســترالية آشلي بارتي 
إلــى الصــدارة مســتفيدة مــن خــروج حاملــة 
لقــب العام الماضــي اليابانية ناومي أوســاكا 

من الدور ثمن النهائي في فالشينغ ميدوز.
التــي  عاًمــا(،   19( أندرييســكو  وقــد حققــت 
كانــت خــارج قائمــة المصنفــات الـــ200 منــذ 
عام، لقبها األول في البطوالت األربع الكبرى 
مــن أول مشــاركة لهــا فــي فالشــينغ ميــدوز 
بتغلبهــا علــى المخضرمــة األميركية ســيرينا 
وليامــس فــي النهائــي 3-6، 5-7 لتتقــدم 10 

مراكز في الترتيب.
وتحتــل الكندية المركــز الخامس خلف 

تراجعــت  التــي  الرابعــة  أوســاكا 
بعــد خســارتها  مراكــز  ثالثــة 

اللقــب التــي حققتــه العــام 
الماضــي في مبــاراة مثيرة 

أمام سيرينا.
حاملــة  بارتــي  واســتفادت 

لقــب بطولــة فرنســا المفتوحــة 

صــدارة  الــى  لتعــود  اليابانيــة  نكســة  مــن 
الترتيــب، رغــم أنهــا خرجت أيًضا مــن الدور 

ثمن النهائي في نيويورك.
وتتقدم األسترالية بفارق أقل من 400 نقطة 
عــن التشــيكية كارولينا بليشــكوفا الثانية ما 
يمّهــد لصــراع محتــدم بين الالعبتيــن إلنهاء 

الموسم في الصدارة.
وتقدمــت األوكرانيــة ايلينــا ســفيتولنيا التي 
بلغــت الدور نصف النهائــي في آخر بطوالت 
الغرانــد ســالم هــذا الموســم قبــل أن تخــرج 

على يد وليامس، إلى المركز الثالث.
األوليــات:  العشــر  ترتيــب  يأتــي  مــا  فــي 
نقطــة،   6501 بارتــي  آشــلي  األســترالية 
 ،6125 بليســكوفا  كارولينــا  التشــيكية 
األوكرانية إيلينا ســفيتولينا 5032، اليابانية 
بيانــكا  الكنديــة   ،4846 أوســاكا  ناومــي 
أندرييسكو 4835، الرومانية سيمونا 
بتــرا  التشــيكية   ،4803 هاليــب 
الهولنديــة   ،4326 كفيتوفــا 
 ،4325 برتنــز  كيكــي 
األميركية سيرينا ويليامس 
3935، السويســرية بيلينــدا 

بنسيتش .3738

بارتي تستعيد صدارة محترفات المضرب

يخــوض منتخــب الكويــت أول اختبار جدي 
األســترالي  ضيفــه  يواجــه  عندمــا  الثالثــاء 
منافســات  مــن  الثانيــة  المرحلــة  ضمــن 
المزدوجــة  للتصفيــات  الثانيــة  المجموعــة 
المؤهلــة إلــى كأس العالــم 2022 فــي قطــر 

وكأس آسيا 2023 في الصين.
ويدخــل األزرق المباراة متصدًرا للمجموعة، 
التي تشــهد مباراة ثانية الثالثاء بين تايوان 
ونيبــال، برصيــد 3 نقــاط جناهــا مــن فــوزه 
الكبيــر فــي المرحلــة االفتتاحيــة على ضيفه 
عــن  األهــداف  وبفــارق  -7صفــر،  النيبالــي 
منتخــب األردن الــذي عــاد مــن رحلتــه إلــى 
تايــوان بالفــوز 1-2، فيما ستشــهد المواجهة 

الظهور األول للـ “سوكيروز” في التصفيات.
 وبعــد الفــوز الكبيــر على نيبال، ارتفع ســقف 
طموحــات جماهير منتخب الكويت والعبيه 
وزادت ثقتهــم في قدرته علــى المضي قدًما 
فــي التصفيات رغم صعوبــة المجموعة، بيد 
أن ثمــة أصــوات دعــت إلــى عــدم االنجــراف 

بالتفــاؤل وانتظــار لقاء أســتراليا الذي يعتبر 
المحك الحقيقي للفريق.

ويتوقــع أن يدفــع مــدرب منتخــب الكويــت 
الكرواتــي روميــو يــوزاك بعناصــر تميــل إلى 
الدفــاع أكثــر مــن الهجــوم نظًرا إلــى خطورة 
الخصــم، ومــن هــذه العناصــر العبــو الوســط 
رضا هاني وفهد األنصاري وشريدة الشريدة 
إلــى جانــب المدافعيــن ضــاري ســعيد وعامر 

إلــى  العــودة  يــوزاك  مــن  وينتظــر  معتــوق. 
مواجهــة المنتخبيــن الوديــة التــي جمعتهمــا 
انتهــت  وأن  والتــي  الماضــي  أكتوبــر  فــي 
أنهــا كشــفت  إال  )صفــر4-(  قاســية  بخســارة 
علــى األقــل مالمــح مــن أســلوب مــدرب الـــ 
كان  والــذي  ارنولــد  غراهــام  “ســوكيروز” 
منتخــب بــالده يخــوض أول مبارياته تحت 

إشرافه.

يتطلع منتخب اإلمارات إلى استمرار تفّوقه 
التاريخــي علــى ماليزيــا عندمــا يحــل ضيفا 
عليهــا فــي كوااللمبــور الثالثــاء في مســتهل 
مشواره ضمن منافسات المجموعة السابعة 
آســيا  كأس  إلــى  المؤهلــة  التصفيــات  مــن 

الصين 2023 ومونديال قطر 2022.
وتلعــب إندونيســيا مــع تايلنــد فــي جاكرتــا 

ضمن المجموعة نفسها.
وكانــت الجولــة األولى شــهدت فــوز ماليزيا 
علــى إندونيســيا 2-3 فــي جاكرتــا، وتعــادل 

تايلند وفيتنام صفر-صفر.
فــي  ماليزيــا  علــى  اإلمــارات  وتتفــوق 
خســارة  آخــر  وتعــود  الرســمية  المباريــات 
أمامهــا إلــى كأس آســيا 1980 فــي الكويــت 
عندمــا ســقطت بهدفيــن نظيفيــن، وبعدهــا 
فــازت في آخر أربع لقــاءات بينهما من بينها 
اكتســاحها مضيفتها -10صفــر في تصفيات 
مونديــال 2018 لتلحــق بهــا أقســى خســارة 

في تاريخها.

لكــن ماليزيــا التــي قدمــت عرضــا مميزا في 
الجولــة األولــى وحولت تأخرهــا مرتين في 
النتيجــة أمام مضيفتها إندونيســيا إلى فوز 

مثير تتطلع إلى الحاضر ونسيان الماضي.
وقــال المــدرب الوطنــي لماليزيا تان تشــينغ 
المحليــة  الصحافــة  مــع  فــي حديــث  هــوي 
األحــد “عندمــا خســرنا صفــر10- كان األمــر 
محزنــا لكــرة القــدم الماليزيــة، اآلن ال أريــد 

الحديــث عــن الماضــي، علينــا المضــي قدما 
والتركيــز فقــط علــى مباراتنــا المقبلــة، ثقــة 
العبينــا مرتفعــة بعد فوزنا على إندونيســيا، 

ونحن نريد تقديم أداء جيد آخر”.
المرشــحة،  هــي  اإلمــارات  “بالطبــع  وتابــع 
فهــي تتفــوق علينا فــي التصنيــف، ووصلت 
إلــى نصــف نهائــي كأس آســيا 2019 )التــي 

استضافتها على أرضها(.

إندونيســيا مع تايلند في جاكرتا ضمن المجموعة نفسهااألزرق يحــل ضيفــا على اســتراليا فــي المرحلــة الثانية

اإلمارات تتطلع لتكريس التفوقالكويت تبحث عن التأكيد

منتخبنا لدى مغادرته أرض الوطن

سبورت
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أعلــن جامبا أوســاكا اليابانــي، التعاقد 
ماركيــل  اإلســباني  الالعــب  مــع 
بصفــوف  احتــرف  الــذي  سوســايتا، 
أتلتيــك بيلبــاو طــوال المواســم الـــ12 

األخيرة.
وخاض سوسايتا )31 عاًما( مع الفريق 
صفوفــه  فــي  تأهــل  الــذي  الباســكي 
وارتــدى شــارة القيــادة، إجمالــي 507 
مباريــات، كمــا لعب دوليا مــع منتخب 

إسبانيا منذ 2012.
أعلــن  قــد  اإلســباني  الجنــاح  وكان 
فــي مايــو الماضــي عــن شــعوره باأللم 
الشــديد لعدم تمكنه من تجديد عقده 
مــع أتلتيــك، لكنــه أكــد أنــه ســيواصل 
مشــواره في كــرة القــدم، دون تحديد 

مستقبله.
وسيستمر عقد سوسايتا  «

الذي سيرتدي مع جامبا نفس 
القميص الذي كان يرتدي مع 

أتلتيك )14( لهذ الموسم فقط، 
والذي سينتهي بعد أربعة أشهر.

الماتادور ُيحلق
أكــد اإلســباني رافايــل نــادال أن االســتمرارية فــي المالعــب علــى أعلــى المســتويات 
هــي األولويــة بالنســبة إليــه وليس تخطي منافســه السويســري روجيه فيــدرر في عدد 
األلقاب الكبيرة أو التطلع إلى اســتعادة المركز األول في التصنيف من الصربي نوفاك 

ديوكوفيتش.

الكبيــر  بلقبــه  التتويــج  فــي  نــادال  ونجــح 
التاســع عشــر فــي مســيرته بفــوزه الالفــت 
على الروســي دانييــل مدفيديف 5-7 و6-3 
ماراتونيــة  مبــاراة  فــي  و6-4  و4-6  و5-7 
فــي  دقيقــة  و50  ســاعات  أربــع  اســتمرت 
نهائــي بطولــة فالشــينغ ميــدوز األميركيــة 

آخر البطوالت األربع الكبرى.
وبــات اإلســباني )33 عاًما( ثانــي أكبر العب 
يتــوج بلقــب البطولــة األميركيــة فــي عصر 

روزوول  كيــن  األســترالي  بعــد  االحتــراف 
فــي  وهــو   1970 العــام  لقــب  أحــرز  الــذي 

الخامسة والثالثين من العمر.
وقــال نــادال بعد تتويجه “أنا ســعيد للغاية. 
هذه الكأس تعني الكثير بالنسبة إلي. كانت 
ا من  الســاعات الثــالث األخيــرة صعبــة جــدًّ

الناحيتين المعنوية والبدنية”.
وتابــع “الطريقــة التــي صمــدت فيهــا خــالل 
تجعلنــي  المبــاراة  مــن  الصعبــة  األوقــات 

فــي غايــة الســعادة. حاولت الســيطرة على 
مشاعري لكن كان األمر مستحيالً”.

لنــادال ليضعــه  الدراماتيكــي  الفــوز  وجــاء 
علــى بعــد لقب واحــد كبير مــن معادلة رقم 

فيــدرر، لكــن الماتــادور أكد أن االســتمرارية 
فــي المالعــب علــى أعلــى المســتويات اهم 

بالنســبة إليــه مــن تحقيــق الرقــم القياســي 
“أود أن  بقولــه  الكبيــرة  األلقــاب  فــي عــدد 
أكــون الالعــب األكثــر تتويًجا لكنــي ال أفكر 
ا أو أمارس كرة  بهذا األمر ولن أتدّرب يوميًّ

المضرب من أجل تحقيق هذا الهدف”.
وتابــع نــادال الفائــز ببطولــة روالن غاروس 
كــرة  “أمــارس  أيًضــا  العــام  هــذا  الفرنســية 
المضرب ألني أعشق هذه اللعبة. ال أستطيع 
التفكيــر فقــط بالغراند ســالم، كرة المضرب 

هي أكثر من مجرد الفوز ببطوالت كبرى”.
صلــب  فــي  تكــون  أن  الرائــع  “مــن  وتابــع 
ا أنهــا  المنافســة، لكــن بالنســبة إلــّي شــخصيًّ
ليست معركة. كل ما في األمر بأني أحاول 

أن أكون تنافسيا قدر المستطاع”.

لوكليــر يخطــف األضــواء

وكاالت

رّشــح كثيــرون سيباســتيان فيتــل للســير علــى خطــى األســطورة مايــكل 
شــوماخر فــي فيــراري لكن الخليفــة المنتظر القادم لن يخــرج على األرجح 

عن شارل لوكلير.

وفجر انتصار السائق البالغ من العمر 
21 عاًمــا والقادم مــن موناكو بجائزة 
إيطاليــا الكبــرى يــوم األحــد مشــاعر 
الفرحــة فــي معقــل فيــراري بعــد أن 
تفــوق على زميله فــي الترتيب العام 

لبطولة العالم فورموال 1 للسيارات.
وكشفت عناوين الصحف عن طبيعة 

مشاعر عشاق الرياضة في فيراري.
وتوجــت جازيتــا ديلــو ســبورت فــي 
صفحتها األولى لوكلير بلقب ”األمير 

الصغير“.
لوكليــر  زميــل  فيتــل  األلمانــي  ومــر 
بســباق للنســيان، ومضى ســباقه من 
ســيء إلى أسوأ في الحلبة الوحيدة 
التــي يرغب كل ســائقي فيــراري في 

التألق عليها.
بعــد  الســباق  لوكليــر  تصــدر  وبينمــا 

انطالقــه مــن المقدمــة، دارت ســيارة 
فيتــل بطــل العالــم أربــع مــرات حول 
األخيــر،  للمركــز  وتراجــع  نفســها، 
وعوقــب بالتوقــف لمــدة عشــر ثــوان 

بسبب عودة خطيرة للحلبة.
وبعــد ذلك، تفوق عليــه زميله المثير 
لإلعجــاب بفــارق لفة كاملــة، ويتقدم 
بفــارق  اآلن  األلمانــي  الســائق  علــى 
13 نقطــة ويتجــه ســريًعا ألن يصبح 

السائق الرئيسي في مارانيلو.
هــو  مونــزا  حلبــة  علــى  واالنتصــار 
الثانــي للســائق لوكليــر علــى التوالي 
الجولــة  فــي  بلجيــكا  ســباق  عقــب 
مــن  لســائق  األول  لكنــه  الســابقة 

فيراري في 2010.
ومن حســن الطالع أن آخر ســائق من 
فيــراري فــاز بســباقين متتالييــن في 

أســرع  مــن  وهمــا  وإيطاليــا  بلجيــكا 
حلبــات فورمــوال 1 هو شــوماخر في 
موسمه األول مع الفريق في 1996.

األول  موســمه  فــي  أيًضــا  ولوكليــر 
بمــرور  يحتفــل  الــذي  فيــراري  مــع 

ويتفــوق  تأسيســه  علــى  عاًمــا   90
اآلن علــى فيتــل فــي النقــاط وعــدد 
التتويــج  لمنصــات  الصعــود  مــرات 
والحصول على مركز أول المنطلقين 

واالنتصارات.

شارل لوكلير

فرينكي دي يونج

وكاالت

وكاالت
وكاالت

 سوسايتا 
إلى اليابان

عّبر الجزائري رياض محرز نجم مانشســتر 
ســيتي اإلنجليــزي، عــن رغبتــه فــي قيــادة 
منتخــب بــالده للفــوز فــي جميــع مبارياتــه 

الرسمية والودية.
وقــال محــرز “نرغب فــي المواصلــة بنفس 
الــروح التــي لعبنــا بهــا خــالل بطولــة أمــم 

أفريقيا 2019”.
وتــّوج منتخــب محاربــي الصحــراء بلقــب 
هــذا  أقيمــت  والتــي   ،2019 أفريقيــا  أمــم 
الصيف في مصر، بعد الفوز على الســنغال 

بهدف دون رد في المباراة النهائية.
وأضــاف محــرز “نعلــم أن المهمــة ســتكون 
صعبــة ألننا اآلن نلعب بثــوب البطل، ولكن 
حقائــق  إلــى  األحــالم  تتحــّول  أن  يجــب 

واقعية”.
وتابــع “نســتهدف الفوز علــى بنين، ال يهمنا 
إن كانــت مبــاراة وديــة أو رســمية، فالمهــم 
بالنســبة لنا يبقى إدخال الفرحة والســعادة 

إلى قلوب أنصارنا”.
مــع  وضعيتــه  إلــى  محــرز  تطــرق  كمــا 
مانشستر سيتي، حيث أكد مواصلة العمل 

بجديــة مــن أجــل نيــل ثقــة المــدرب بيــب 
جوارديوال.

وحــول شــائعات خالفــه مــع المــدرب، علق 
“عالقتي جيدة مع جوارديوال، ال يوجد أي 
خالف بيننا، لقد أشركني في مباراتين من 
أصــل 4 مواجهــات وهــذا أمر رائــع، خاصة 

وأن المنافسة على أشدها داخل الفريق”.

بلماضــي  جمــال  دعــا  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
بــالده  الجزائــر، جماهيــر  مــدرب منتخــب 
القــاري خــالل وديــة  لالحتفــال بالتتويــج 
بنيــن. وقــال بلماضــي للجماهيــر “نحن في 
انتظــار حضوركــم بقــوة فــي وديــة بنيــن، 
المبــاراة ســتكون فرصــة لالحتفــال بحصد 

لقب الكان”.

رياض محرز وبيب جوارديوال

محــرز ينفــي الشــائعــات

وكاالت

أياكــس  مــدرب  بــور،  فرانــك دي  انتقــد 
السابق، طريقة تعامل إرنستو فالفيردي 
اإلســباني،  لبرشــلونة  الفنــي  المديــر 
وســط  العــب  يونــج،  دي  فرينكــي  مــع 
البلوجرانــا. وأكد العب البارســا الســابق، 
أنــه فوجــئ بالمركــز الذي يلعــب فيه دي 

يونج تحت قيادة فالفيردي.
وفًقــا  تصريحــات  فــي  بــور  دي  وقــال 
لصحيفة “موندو ديبورتيفو”: “لقد رأيت 
وفرينكــي  لبرشــلونة،  األخيــرة  المبــاراة 
كان يلعــب متطرًفــا فــي وســط الملعــب، 

هذا ليس مركزه األصلي، إنه بحاجة ألن 
يلعــب فــي منتصف الملعــب أو كمتحكم 

في الكرة”.
وأضــاف “ال أعرف مــا يريد فالفيردي أن 
يفعــل معه.. بوســكيتس العــب كبير في 
الســن، لكنــه ال يــزال بإمكانــه المشــاركة 

واللعب بشكل جيد”. 
النــادي الكتالونــي، نجــح فــي  يذكــر أن 
فتــرة  خــالل  يونــج  دي  مــع  التعاقــد 
االنتقــاالت الصيفيــة األخيــرة، قادًما من 

صفوف أياكس أمستردام الهولندي.

دي بور يهاجم فالفيردي

sports@albiladpress.com
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ســيعتمد منتخب انجلترا على قوته الهجومية الضاربة في مواجهة كوســوفو العنيدة التي لم تخســر في آخر 15 مباراة لها، عندما يلتقيان 
اليوم الثالثاء على ملعب ســانت ماري في ســاوثمبتون في اول لقاء بينهما، في حين من المتوقع أال يواجه المنتخب الفرنســي أي صعوبة 

في تخطي اندورا المغمورة في التصفيات األوروبية المؤهلة إلى نهائيات عام 2020 من البطولة القارية.

 وضــرب منتخــب “األســود الثالثــة” بقوة في 
14 هدًفــا  الثــالث األولــى مســجالً  مبارياتــه 
من خــالل انتصارات ســاحقة على جمهورية 
التشــيك -5صفــر ثــم علــى مونتينيغــرو 5-1 

فبلغاريا -4صفر.
وتوتنهــام  المنتخــب  هــداف  نصيــب  وكان   
فــي  هاتريــك  بينهــا  اهــداف   6 كايــن  هــاري 
مرمى بلغاريا رافعا رصيده إلى 25 هدفا في 
40 مبــاراة دوليــة، ورحيــم ســتيرلينغ مهاجم 
مانشســتر سيتي 4 أهداف بينها هاتريك في 

مرمى الجمهورية التشيكية.
وأحــرز منتخــب األســود الثالثــة لقًبــا كبيــًرا 
عــام  العالــم  كأس  اســتضاف  عندمــا  واحــًدا 
1966 بالفــوز علــى ألمانيــا الغربيــة 2-4 بعــد 

عهــد  حداثــة  مــن  الرغــم  وعلــى  التمديــد. 
كوســوفو التــي انضمــت إلــى عائلــة االتحــاد 
األوروبــي عام 2015 والــى الفيفا بعدها بعام 
واحــد، فإن المنتخب حقق عروًضا الفتة في 
األشــهر األخيــرة بدليل عدم خســارته أي من 
مبارياته الـ15 األخيرة، ويحتل المركز الثاني 
متخلًفــا بفارق نقطــة واحدة عن انكلترا علًما 

بأنه لعب مباراة أكثر.
في المقابل، يتوقع أن يجري مدرب منتخب 
فرنســا ديدييــه ديشــان تغييــرات عــدة علــى 
تشــكيلته األساســية التــي خاضــت المبــاراة 
عندمــا  الســبت   )4-1( البانيــا  ضــد  األخيــرة 
منافســات  ضمــن  المغمــورة  انــدورا  يلتقــي 

المجموعة الثامنة.

وكان ديشــان واضًحا خالل تصريحات أدلى 
بهــا لبرنامــج “تيلــي فوت” على القنــاة األولى 
تغييــرات.  هنــاك  “ســتكون  بقولــه  الفرنســية 
مــن  عــدد  ألكبــر  الفرصــة  منــح  فــي  أرغــب 

الالعبين على مدى المباراتين”.
 وتشــهد المجموعة منافسة حامية الوطيس 
فــي  منتخبــات  ثالثــة  أرصــدة  تتســاوى  إذ 
الصدارة وهي فرنسا وتركيا وايسلندا مع 12 
نقطة، فيما تقبع اندورا في قاع الترتيب من 

دون أي نقطة من خمس مباريات.
 وكان المنتخــب الفرنســي فــاز ذهاًبا برباعية 
نظيفة في مارس الماضي وكل الدالئل تشير 
إلــى أنــه ســيجدد فوزه نظــًرا للفــوارق الفنية 

بين المنتخبين.

وكاالت

اختبـــاران سهــالن

من استعدادات منتخب إنجلترا

وكاالت

أكــد يورجــن كلــوب المديــر الفنــي لنــادي ليفربــول اإلنجليــزي، أن عــودة 
البرازيلي فيليب كوتينيو إلى صفوف الريدز، كانت مستحيلة هذا الصيف.

وانضــم كوتينيو إلى صفــوف بايرن 
الميركاتــو  خــالل  األلمانــي  ميونــخ 
موســم  لمــدة  المنصــرم،  الصيفــي 
برشــلونة  مــن  اإلعــارة  ســبيل  علــى 
اإلسباني، مع خيار الشراء في نهاية 

الموسم مقابل 120 مليون يورو.
تصريحاتــه  فــي  كلــوب  وقــال   
كوتينيــو  “فيليــب  بيلــد  لصحيفــة 
العــب من طراز عالمــي، وهو صفقة 

والــدوري  ميونــخ  لبايــرن  جيــدة 
وأضــاف  عــام”.  بشــكل  األلمانــي 
لدينــا  يكــن  “لــم  األلمانــي  المــدرب 
مــا يكفــي مــن المــال لشــراء فيليــب 
وختــم  برشــلونة”.  مــن  كوتينيــو 
بقولــه  تصريحاتــه  الريــدز  مــدرب 
ا  “أخبــرت فيليــب كوتينيــو شــخصيًّ
أن بايــرن ميونــخ سيناســبه كثيــًرا، 

عودته للريدز كانت مستحيلة”.

عودة مستحيلة

رافايل نادال

فيليب كوتينيو



multaqa
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إعداد: هبة محسن
استضاف فريق مجمع سار سوق المزارعين 
فــي 29 يونيــو ولغايــة 31 أغســطس داخل 
المجمــع ألول مــرة بمشــاركة أكثــر مــن 35 

ا. مزارًعا بحرينيًّ
وكان الهــدف الترويــج للمنتجــات الزراعية 
علــى  الضــوء  وتســليط  البحريــن  فــي 
التطــور في القطــاع الزراعــي بالمملكة. كما 
شــّجع علــى المســاهمة فــي تحســين دخــل 

المزارعين البحرينيين.
 واســتقبل الســوق عــدًدا كبيــًرا مــن الــزوار 
وقــد حقــق نجاًحا كبيــًرا، حيث نظــم فريق 
المجمــع تجربــة واعدة حيث غطى الســوق 

مســاحة الطابــق األرضــي للمجمــع.  وتمكن 
الزوار من االستفادة من المنتجات المحلية 
فــي مــكان مكيــف الهــواء وبســعر أفضــل. 

واســتمرت هــذه الفعالية كل يوم ســبت من 
الســاعة 8 صباًحــا حتــى 1 ظهــًرا. وصــّرح 
الرئيــس التنفيــذي لمجمــع ســار ومجموعــة 

بوخــوة حســن بوخــوة بــأن “الســوق نجــح 
في تلبية الطلب على الفواكه والخضروات 
ا. لقد حقق ســوق المزارعين  المنتجــة محليًّ
نجاًحــا هائــاً خصوًصــا فــي الختــام، جذب 
الســوق عــدًدا كبيــًرا مــن الــزوار، كمــا حضــر 
ســوق المزارعيــن الكثيــر مــن الشــخصيات 
ورئيــس  الشــمالية  محافــظ  منهــا  المهمــة 
أكــدت  فيمــا  الشــمالي.  البلــدي  المجلــس 
مديرة مجمع سار أسمهان بوخوة أن سوق 
المزارعيــن ســُيعاد إلعطــاء الزوار إحساًســا 
يتــم  الــذي  البحرينــي  المزارعيــن  بســوق 

إجراؤه عادًة في البديع في فصل الشتاء.

تســليط الضــوء على التطــور في القطــاع الزراعــي بالمملكة

مجمع سار يستضيف سوق المزارعين

دعــت شــركة الســيارات األوروبيــة جاكــوار النــد روڤر، عمالئها لزيارتهــا واالطالع 
علــى خدمــات مــا بعــد البيــع المتميــزة والمتنوعــة التــي تتوفــر فــي مركــز الصيانة 

بمعرض الشركة في منطقة سترة.

النــد  جاكــوار  صيانــة  مركــز  يضــم 
روڤر مجموعــة مــن أحــدث المعــدات 
تتــم  حيــث  والحديثــة،  المتقدمــة 
الصيانة فيه على أيدي فنيين مدربين 
وفًقــا ألعلــى المعايير العالميــة. ويأتي 
ذلــك لضمــان أفضل جــودة بالعمل في 
صيانــة مركبــات جاكــوار والنــد روڤر 
علــى مســتوى المملكــة، بمــا يتناســب 
التجاريتيــن  العامتيــن  مكانــة  مــع 
الفاخرتيــن. ويتميــز المركــز بمســاحته 
اســتيعاب  مــن  تمكنــه  التــي  الرحبــه 
آن  فــي  ســيارة   32 إلــى  يصــل  مــا 
مالكــي  مــن  أي  وصــول  ومــع  واحــد. 
ســيارات جاكــوار و النــد روڤر لمركــز 
الصيانة،يقــوم مؤهلــون بتقييــم حالــة 

الســيارة وتنفيــذ اإلصاحــات الازمــة 
باســتخدام أفضل األجهــزة المتطورة. 
وعند الحاجة لقطع بديلة، تؤكد شركة 
الدائــم  األوروبيــة حرصهــا  الســيارات 
على اســتخدام قطع غيار جاكوار الند 

روڤر األصلية فقط.
وانطاًقــا من ســعيها المســتمر لضمان 
الخدمــات،  بكافــة  العمــاء  رضــا 
تحرص الشــركة على تقديم مجموعة 
والخدمــات  الخيــارات  مــن  متكاملــة 
التــي تشــمل خدمــة توصيــل العمــاء 
لمنازلهــم، وتوفير ســيارة أجرة مميزة، 
وإلــى جانــب خدمــة اســتام وارجــاع 
المركبــات للعمــاء، وذلك لحيــن إتمام 

عمليات الفحص والصيانة.

السيارات األوروبية تمنح أفضل خدمة لمركباتهم

يواصــل HUAWEI P30 Pro تربعــه على قمة إصدارات هواوي 
مــن الهواتــف الذكية الممتازة ليصبح ســريعًا أحــد أكثر األجهزة 
التي ُيفضلها المســتخدمون من هذه العامة التجارية العالمية. 
ونجحت هواوي في إطاق أجهزة ذكية حققت نجاحات باهرة 
بمــا تتضمنــه مــن عتاد قــوي وما تتصف به مــن تصميم خارجي 
رائع ومتانة عالية ومزايا تتمحور حول تلبية أقصى احتياجات 

المستخدمين وتمنحهم تجارب مميزة غير مسبوقة.
رباعيــة  كاميــرا  أول   HUAWEI P30 Pro الهاتــف  ويتضمــن 
العدســات مــن اليــكا فــي العالم، وهي قــادرة علــى معالجة األمر 
حتــى فــي حاالت اإلضاءة الصعبة لتنتــج صورًا ومقاطع فيديو 
مذهلــة بأقصــى درجــات الســهولة. ويعــود الفضــل فــي ذلك إلى 
مجموعة الكاميرا الرباعية المكونة من كاميرا رئيســة بدقة 40 
ميجابكســل والمــزودة بمستشــعر ســوبر ســبكتروم مــن هواوي، 
وكاميــرا بزاويــة التصويــر العريضة جدًا بدقة 20 ميجابكســل ، 
وكاميرا تصوير المشــاهد البعيدة بدقة 8 ميجابكســل والمزودة 
بقــدرة تقريــب ســوبر زوم وكاميرا تــي أو إف)ToF(  من هواوي 
يســتطيع  وبهــذا  غنيــة.  بوكيــه  مؤثــرات  تطبيــق  تتيــح  التــي 
المنخفضــة  أو  الخافتــة  اإلضــاءة  فــي  التصويــر  المســتخدم 
والتقــاط الصــور الشــخصية المذهلــة أو تقريــب المشــاهد حتى 

50 مرة. 

ويمتــاز نظــام الكاميــرا في هــذا الهاتف أيضًا بجــودة عالية 
فــي تصويــر الفيديــو، إضافة إلــى أنه يوفــر طريقة جديدة 
مبتكــرة لتصويــر الفيديــو مــن زاويتــن مختلفتيــن تدعــى 
“الفيديــو بزاويــة التصويــر المزدوجــة” وتتيــح للمســتخدم 
اإلبــداع دون حــدود. تعتمــد هــذه الميــزة علــى كاميرتيــن 
مختلفتيــن لتصويــر المشــهد ذاتــه، فتســجله بلقطــة قريبة 
وزاوية تصوير عريضة في الوقت ذاته، وتقســم حين ذلك 
الشاشة إلى نصفين إلظهار المشهد من الزاويتين جنًبا إلى 

جنب.

ضمــن إطــار دعمهــا ل “األلعــاب األولمبيــة والبارالمبية طوكيو 2020”، أعلنت شــركة تويوتا موتور كوربوريشــن، الشــريك العالمي 
 ،)APM )Accessible People Mover لأللعــاب األولمبيــة والبارالمبيــة، مؤخــرًا، عن تطوير مركبة تنقل جديدة من طراز تويوتــا
والتي تم تصميمها بشكل خاص الستخدام مختلف شرائح الزوار الذين يحتاجون إلى المساعدة خالل دورة “األلعاب األولمبية 

والبارالمبية طوكيو 2020”.

وتهدف شــركة تويوتا خــال هذه الدورة 
إلى إتاحة حرية التنقل لألشــخاص، أو ما 
تطلــق عليه “حريــة التنقــل للجميع”، وهو 
مفهوم كانت الشركة قد أطلقته في العام 
 APM 2017، حيــث ترتقــي مركبة تويوتا
بهــذا المفهــوم المبتكــر إلى آفــاق جديدة، 

توفيــر  خــال  مــن  وذلــك 
إلــى  األفــراد  لتنقــل  حــل 
وجهتهــم النهائيــة، والذي 
فــي  “التنقــل  ب  يعــرف 

الميل األخير”. 
ويســاعد هــذا الخيــار على 

تنقــل أكبــر عــدد ممكــن مــن 
األشخاص إلى األماكن 

 ، ت ليــا لفعا ا و

بمــا فــي ذلــك الرياضييــن وفريــق العمــل 
مختلــف  وكذلــك  باأللعــاب،  المرتبطيــن 
إلــى  يحتاجــون  الذيــن  الــزوار  شــرائح 
وكبــار  الهمــم  أصحــاب  مثــل  المســاعدة، 
السن والنساء الحوامل واألسر التي لديها 

أطفال، وغيرها من الفئات. 
كمــا أنــه مــن المتوقــع اســتخدام جــزء مــن 
أســطول مركبات تويوتا APM لدعم أنشطة 
اإلنقــاذ أثنــاء الفعاليــات وفــي أماكــن إقامــة 
وســتقوم  الصيــف.  فصــل  خــال  األلعــاب 
شــركة تويوتــا بتوفيــر حوالــي 200 مركبــة 
الــزوار وأفــراد  لدعــم حلــول تنقــل 
فريــق العمل في مختلف مرافق 
“أولمبيــاد وبارالمبياد طوكيو 
2020”، بما في ذلك األماكن 
التي تقــام فيهــا الفعاليات 
والمواقــع  المســابقات،  أو 
الرســمية غيــر المخصصة 
القريــة  مثــل  للفعاليــات 

األولمبية.

ــة ــي ــال تــصــمــيــم خــــارجــــي رائـــــــع ومـــتـــانـــة ع توفيـــر حـــل لتنقـــل األفـــراد إلـــى وجهتهـــم النهائيـــة

HUAWEI P30 PRO يتصدر مبيعات الهواتف الذكية APM تويوتا تدعم “أولمبياد طوكيو” بمركبات

للتواصل: 17111509

أطلقــت أنصار جاليري حملة “إشــتري وإربح 
10 ســيارات SUV”  باإلضافــة إلــى الســحب 
30 جائــزة قيمــة مــع جوائــز  الشــهرى علــى 
فورية عــــديدة كمفاجــأة للحضور،وذلك في 

الفتــرة مــن 07 مايــو 2019 حتــى 15 أبريــل 
 .2020

وكان الفائز ســعيد الحظ  بأول ســيارة فورد 
إكسبيديشن، صاحب الكوبون رقم 446866 

السيد/ أنيل شوكو، بتاريخ 27 يونيو 2019.
إكسبيديشــن،  فــورد  ســيارة  بثانــى  والفائــز 
صاحب الكوبون رقم 1186812 ســعد خلف 
أغســطس   29 بتاريــخ  الســيد،  قاســم  هللا 

.2019
ليكونــوا  زبائنهــا  جاليــري  أنصــار  وتدعــو 
الســحب  فــي  ويشــاركوا  الحــظ  ســعداء 
الشــهري “كــن انــت ســعيد الحــظ القــادم للـ 8 

ســيارات المتبقيــةـ وإشــترى بقيمــة 5 دينــار 
وأحصل على قســيمة ســحب للحصول على 
فرصــة للفــوز بينما تتمتــع بخصومات كبيرة 
مع العروض الحالية وأحصل على %50 من 

قيمة مشترياتك، 1&2&3 دينار والعوده إلى 
المدارس صالحة حتى 21 سبتمبر 2019

ســوف يكون الســحب القادم فى 26 سبتمبر 
2019 على  سيارة نيسان باترول.

“أنصـــار جاليــري” تجــري السحــب الكبيــر
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إذا كنــت تبحــث عــن ســيارة دفــع رباعــي 
واســعة  مســاحة  ذات  اقتصاديــة، 
وتصميــم عصــري وأداء قوي، فإن ســيارة 
ميتسوبيشــي أوتاندر هي الخيار المثالي 
لــك، حيــث تتوافــر الســيارة فــي معــارض 
الحصــري  المــوزع  للســيارات،  الزيانــي 
مملكــة  فــي  ميتسوبيشــي  لســيارات 
البحريــن، فــي منطقتــي عــراد والمعاميــر، 
وبأســعاٍر تبــدأ مــن 7,875 دينــار )خمســة 
مقاعــد(  )ســبعة  دينــار  و8,715  مقاعــد( 
شــاملة لضريبــة القيمــة المضافــة.  تعتبــر 
ســيارة  أوتانــدر  ميتسوبيشــي  ســيارة 
تمنحــك  والتــي  المثاليــة  الرباعــي  الدفــع 

مــن  والعديــد  رحبــة  مســاحة  وعائلتــك 
أفضــل  مــن  تجعلهــا  التــي  المميــزات 
أوتانــدر  تتوفــر  فئتهــا.  فــي  الســيارات 

بمحرك ســعة 2.4 لتر ذي قوة 167 حصاًنا 
ومحرك سعة 3.0 لتر ذي قوة 230 حصاًنا 
)كاملة المواصفات(، لتعطيك األداء العالي 

الــذي تســعى للحصــول عليه في ســيارات 
التســارع  ذلــك  فــي  بمــا  الرباعــي،  الدفــع 
القــوي والتحكم الســريع مــع الحفاظ على 
جــو عائلي هــادئ للســائق وللــركاب داخل 
المقصــورة. وقد حازت أوتانــدر اليابانية 
الصنع على العديد من الجوائز، ذلك حيث 
إنهــا توفــر تجربــة قيــادة فريــدة ومريحة 
لــكل مــن الســائقين والــركاب أثنــاء الســير 
علــى الطــرق المعبــدة أو الطــرق الوعــرة، 
باإلضافــة إلى التبديل المرن والســهل بين 
النظــام ثنائي الدفع ورباعي الدفع بكبســة 
زر، ممــا لــه تأثيــر ملحــوظ علــى معــدالت 

استهاك الوقود للسيارة.

ــورة ــل المقصـ ــركاب داخـ ــائق وللـ ــادئ للسـ ــي هـ ــو عائلـ ــر جـ توفيـ

“أوتالندر”: سيارة الدفع الرباعي المثالية لك ولعائلتك

10 سبتمبر 2019 الثالثاء
11 محرم 1441
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ال تتقاعس وال تتهرب من المسؤوليات.

إن الدرب صعبة ومعّقدة جدًا.

تكثر الفضائح وتنتشر اإلشاعات المغرضة.

تظهر األزمات باستمرار تقريبًا.

الجو متوّتر جدًا ويتطّلب منك هدوءًا تامًا.

حالتك الصحية على ما يرام وال تشكو من آالم.

تترك أثرًا جيدًا في األذهان لقدراتك الممتازة.

يكون النجاح عنوانك، فتقلب األمور لمصلحتك.

تمر بتجربة تختبر فيها متانة اعصابك.

تحرص جيدًا على تجّنب اإلصابة بأي مرض.

تفرح بلقاء أو بمناسبة أو ببعض األصدقاء.

اعتن بلياقتك واّتبع عالجًا وقائيًا من 
الفيتامينات.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

10 سبتمبر

 1923
 دولة ايرلندا الحرة تنضم 

لعصبة األمم باعتبارها 
دولة مستقلة بعد قرار 

المملكة المتحدة 
منح الشطر 
الجنوبي من 

جزيرة ايرلندا استقاللها 
تحت اسم دولة ايرلندا. 

تواصل الفنانة مايا 
نصري تصوير دورها في 
فيلم “ريما” للمخرج معتز 

حسام، حيث تجسد 
دور “مي” المتزوجة من 

الفنان محمد ثروت.

tariq.albahar
@albiladpress.com

دعوة للبحرينيين المبدعين للمشاركة في دورة غنية ومتنوعة

“دبي للثقافة” تستقبل مشاركات المبدعين في “سكة 2020”

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي عن فتح باب التسجيل للفنانين الناشئين المواطنين والمقيمين في اإلمارات ودول مجلس التعاون الخليجي في النسخة العاشرة من 
مهرجــان ســكة الفنــي، الحــدث الفنــي األبــرز الذي يقام تحت رعاية الشــيخة لطيفة بنت محمد بن راشــد آل مكتوم، نائــب رئيس مجلس إدارة “دبي للثقافــة”، الذي ينطلق في 
الفترة ما بين 19 مارس وحتى29 مارس 2020، ضمن فعاليات موسم دبي الفني في نسخته السابعة، لتحظى دبي بباقات إبداع وجمال قوامها الفنون البصرية والمسرحية 

والموسيقية واألفالم والغناء، وهذه دعوة للبحرينيين للمشاركة في دورة غنية ومتنوعة.

 وتفتــح “دبــي للثقافــة” أبــواب التســجيل 
فــي الــدورة العاشــرة مــن المهرجــان فــي 
الفتــرة مــا بيــن 8 ســبتمبر الجــاري وحتى 
31 أكتوبــر المقبــل. وفــي بــادرة جديــدة 
تتيــح هذه الــدورة الفرصة للفنون بجميع 
أنواعهــا، وللفنانيــن والموهوبين في كافة 
مجــاالت الفنــون األدائية واالســتعراضية 
والغنائيــة للمشــاركة، كما تركز وألول مرة 
اقتصــرت  حيــث  الرقميــة،  الفنــون  علــى 
البصريــة،  الفنــون  علــى  الماضــي  العــام 
وتقديمهــا باألســلوب التقليدي الشــائع، ما 
ــع آفاق اإلبداع، وُيضاعف مســاحات  ُيوسِّ
الجمــال، ويضيــف الكثير لرصيــد االبتكار 

والتنوع الثقافي الذي تمتلكه دبي.
ويحتضن حي الفهيدي التاريخي فعاليات 
“ســكة 2020”، الذي تحفــل قائمته ببرامج 
غنيــة ومتنوعــة تناســب الصغــار والكبــار، 
والثقافــات،  الجنســيات  مختلــف  وتالئــم 
وتجمــع الفنانيــن والزوار والســياح وأفراد 
أجــواٍء  مــكاٍن واحــد، ضمــن  فــي  العائلــة 

احتفالية تغلب عليها البهجة والسعادة.
ودعــا وليــد أحمــد، مدير مشــروع موســم 
دبــي الفنــي ومهرجــان ســكة الفنــي فــي 
“دبــي للثقافــة” كافــة الفنانيــن للمشــاركة 
فــي “ســكة 2020” الفتــًا إلى أنها ســتكون 
نكمــل  وقــال:”  ومتميــزة،  مختلفــة  دورة 
نجاحــات الــدورات الســابقة بــدورٍة أكثــر 
المجــال  نتيــح  حيــث  وإلهامــًا،  تميــزًا 

للمبدعيــن فــي مختلف المجــاالت للتعبير 
عــن شــغفهم، والتواصــل مــع الجمهور من 
كافــة أنحــاء العالم من خــالل ما يقدمونه 
بالمواهــب  معــًا  لنحتفــي  إبداعــات،  مــن 
الحقيقيــة، وندعــم حضورهــا فــي إمــارة 

دبــي التي تولــي اهتمامًا خاصًا بالمواهب 
وأصحابهــا، وتعــزز تنافســيتها مــن خــالل 

دعمهم وتحفيزهم”.
 وأشــار وليــد أحمــد إلى أن “ســكة 2020” 
نجح في أن يكون وجهة إقليمية لإلبداع 

خــالل موســم دبــي الفنــي، ال ســيما وأنــه 
وعشــاق  الناشــئين  الفنانيــن  يســتقطب 
الثقافــة والفنــون من جميع أنحــاء الدولة 
أصحــاب  يحظــى  وقــال:”  والمنطقــة”، 
المواهــب بمكانــة رفيعــة فــي دبــي، وفــي 
“دبــي للثقافــة” نضــع االحتفــاء بالمواهب 
فــي قائمــة أولوياتنــا تماشــيًا مــع المبادئ 
الثمانيــة إلمــارة دبــي، حيــث نســعى مــن 
خالل مهرجان سكة الفني لترسيخ مكانة 
دبي كوجهة لإلبــداع والمبدعين، ومنصة 
لرعايــة المواهب، ما يعزز مكانتها كمدينة 
واالبتــكار”.  واإلبــداع  للفنــون  حاضنــة 
وأضــاف:” كلنــا ثقــة أن نســخة 2020 مــن 
الفنــي ســتكون انطالقــة  مهرجــان ســكة 
فنية متميزة للكثيرين، وسنكمل مشوارنا 
فــي اكتشــاف المواهــب الرائعــة، لنوصــل 
رســائل المحبة والتناغم والتآلف المنبِثقة 

من ثنايا إبداعاتهم إلى العالم”.
المشــهد  بإثــراء  للثقافــة”  “دبــي  وتلتــزم 
الثقافــي إلمــارة دبــي انطالًقــا مــن تــراث 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وتعمل 
على مد جسور الحوار البّناء بين مختلف 
الحضــارات والثقافات، لتعزيز مكانة دبي 
كمدينة عالمية خالقة ومستدامة للثقافة 
والتــراث والفنــون واآلداب، وتمكين هذه 
القطاعــات وتطوير المشــاريع والمبادرات 
وإقليميــًا  محليــًا  والمبتكــرة  اإلبداعيــة 

وعالميًا.

استقبلت بنجاح السينمات في البحرين العرض األول لفيلم “IT” المستوحاة 
أحداثه من رواية بنفس االسم للكاتب المعروف بجدله ستيفن كينغ، وسط 

حضور كبير من عشاق هوليوود من داخل وخارج البالد.

الفيلــم من بطولة النجوم اجيســيكا 
شاســتين وجاك جلينهــال، باالضافة 
وتــدور  االول،  الجــزء  اطفــال  الــى 
أحــداث الجــزء الثانــي  بعــد ســبعة 
)نــادي  لقــاء  مــن  عامــًا  وعشــرين 
ج  الخاســرين( مــع بينــي وايــز، المهرِّ
المرعب، يقرر أعضاء النادي السبعة 
لــم الشــمل من جديد بعــد أن صاروا 
كبــارًا، والعــودة إلى مســقط رأســهم 

في قصة رائعة فلسفية بقالب رعب 
ثــالث  ولمــدة  متقــن  باخــراج  رائــع 

ساعات ممتعة.
فــى  الفيلــم  أحــداث  تصويــر  بــدأ 
يونيــو من العام الماضي في تورنتو 
حتــى  تصويــره  واســتمر  الكنديــة 
مطلــع العام الحالي، وبدأ عرضه في 
دور العرض الســينمائي عالميًا مطلع 

الشهر الجاري.

نجاح فيلم “IT” في البحرين

 1937
انعقاد مؤتمر ليون لبحث القرصنة في البحر األبيض المتوسط أثناء الحرب األهلية اإلسبانية.

 1940
الطائرات األلمانية تقصف قصر بكنغهام مقر ملك المملكة المتحدة في إطار القصف المتبادل بين ألمانيا والمملكة المتحدة.

1952
ترشيح محمد عبد الخالق حسونة ألمانة جامعة الدول العربية خلًفا لعبد الرحمن عزام المستقيل.

 1973
مؤتمر قمة دول المواجهة ينعقد في القاهرة لبحث دور الجبهة الشرقية في المعركة القادمة.

 2002
سويسرا التي تشتهر بكونها دولة حيادية تنضم إلى األمم المتحدة بعد عشرات السنين من التمنع.
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طارق البحار

نفى الفنان الشــعبي المصري حكيم صحة ما أثير من شائعات 
عبر مواقــع التواصل االجتماعي التي تداولت صوراً لســيارته 
زاعمــة أنــه تعــرض لحــادث. وأكــد حكيــم، فــي تصريحات 
صحافية، أن الســيارة التي انقلبت ليســت ســيارته، مطالبًا 
الجميع بتحري الدقة عند نشــر أي أخبــار تتعلق بمثل هذه 

الحوادث. وأشــعل حكيــم حفلــه الغنائي بمنطقة الســاحل 
الشمالي، وقدم خالل الحفل مجموعة متنوعة من األغنيات، كما 

تم تجهيز المسرح بشكل عالمي بأحدث التقنيات العالمية.

يواصــل النجــم ظافــر العابديــن تصوير مشــاهده في فيلم 
“العنكبوت” بمدينة األقصر، حيث يواجه أحمد السقا.

ويجســد ظافر شــخصية رجل أعمال كبير ولديــه العديد 
من المشاريع الكبيرة في مصر، وتتعرض إحدى مشاريعه 

لحادث كبير ومن هنا يبدأ الصراع بينه وبين السقا.
وتــدور أحــداث فيلــم “العنكبــوت” فــي إطــار مــن اإلثارة 

والتشــويق، وهي عادة الســقا فــي أفالمه، فضاًل عن مشــاهد 
األكشن الخطرة التي يؤديها بنفسه بدون االستعانة بدوبلير.

النجم القدير ســعد الفرج مشــغول بوضع لمســاته النهائية 
علــى عدد من النصوص التي كتبها أثناء إجازته في القاهرة، 
بعد موسم حافل بالنشاط الفني الرمضاني المكثف، حيث 
شــارك خالله في عمليــن دراميين بالكويت، همــا: “إفراج 
مشروط” و”ســبع أبواب”، إضافة إلى “سدرة” في سلطنة 

عمان، حيث كشــف الفرج بأن لديــه ثالثة أعمال منها: إعادة 
إحياء ســيناريو فيلم ســينمائي بعنوان “الرحلة األخيرة”، الذي 

عرض في الستينات، إضافة إلى مسلسلين دراميين.

نشاط الفرجالعنكبوتحكيم ينفي

10 سبتمبر 2019 الثالثاء
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“بي تي إس” الكورية الجنوبّية تحيي أولى حفالتها في السعودية

تعيش الفنانة أديل أسعد أيام حياتها، بعد مرور أشهر على انفصالها  «
 عن زوجها سيمون كونكي.

وأشارت تقارير إعالمية إلى أن أديل تستعد لطرح ألبومها مع مطلع 
العام الجديد، حيث بدأت التحضيرات له، وسيحمل اسم “رقم 30”، 

في إشارة إلى عمرها، حيث اعتادت على تسمية ألبوماتها وفقا للعمر 
 الذي تطرحه فيه.

ُيذكر أن آخر ألبومات أديل، وهو “25”، والذي طرحته عام 2015، حقق 
انتشارا واسعا.

كشفت فرقة ’بي تي إس‘ لموسيقى البوب الكورية عن استعدادها إلحياء حفلها األول في المملكة العربية السعودية يوم الجمعة 11 أكتوبر على أرض 
ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض. ويعتبر هذا الحفل إحدى محطات الجولة العالمية للفرقة تحت عنوان ’لوف يورسيلف: سبيك يورسيلف‘، 
والتي حّطمت األرقام القياسّية العالمية لكونها الجولة األعلى تسجيالً لإليرادات في شهر مايو الماضي، إذ جمعت أكثر من 50 مليون دوالر خالل ذلك 

الشهر لوحده. ما عزز مكانة ’بي تي إس‘ كواحدٍة من ألمع الفرق ضمن مشهد موسيقى البوب العالمي. 

بــدأت جولــة حفــات فرقــة ’بــي تــي 
يورســيلف:  ’لــوف  العالميــة  إس‘ 
ســبيك يورســيلف‘ يــوم 4 مايــو مــع 
حفــٍل فــي ملعــب ’روز بــول‘ بمدينــة 
لــوس أنجلوس في واليــة كاليفورنيا 
األمريكيــة. ثــم توّجه أعضــاء الفريق 
إلحيــاء حفــات أخــرى فــي كٍل مــن 
ملعــب ’ســولجر فيلــد‘ فــي شــيكاغو 
’ميتايــف  وملعــب  إلينــوي،  بواليــة 
إيســت  منطقــة  فــي  ســتاديوم‘ 
جيرســي،  نيــو  بواليــة  راذرفــورد 
وملعب ’أليانز باركي‘ في مدينة ساو 
باولــو بالبرازيل، وملعب ’ويمبلي‘ في 
باإلضافــة  المتحــدة،  بالمملكــة  لنــدن 

إلــى ’اســتاد دو فرانس‘ فــي العاصمة 
أحيــت  كمــا  باريــس.  الفرنســية 
الفرقــة مؤخــرًا حفــاً موســيقيًا فــي 
ملعــب ’يانمــار ناغاي‘ بمدينة أوســاكا 
باليابان، وحفاً آخر خال هذا الشهر 
في ملعب ’شــيزوكا ستاديوم‘ بمدينة 

شيزوكا اليابانية.
ودخلــت فرقة ’بــي تــي إس‘ العالمية 
ثاثــة  حصــدت  أن  بعــد  التاريــخ 
ألبومــات لهــا المركــز األول فــي قائمة 
’بيلبــورد‘ ألفضــل 200 ألبــوم في أقّل 
مــن 12 شــهرًا، وبــدأت جولــة حفات 
تذاكرهــا  جميــع  بيــع  تــم  عالميــة 

بالكامل. 

كما تم إدراجها ضمن قائمة مجلة ’تايم‘ ألكثر 100 شخصية تأثيراً في العالم،  «
وأنتجت فيلم سينمائي سّجل أعلى اإليرادات وحمل عنوان ’بيرن ذا ستيج: ذا 

موفي‘. وهي أول فرقة بوب كورية يتم اختيارها ضمن قائمة المرشحين للفوز 
بجوائز ’جرامي‘ لعام 2019.

الثالثاء
10 سبتمبر 2019 
11 محرم 1441
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قــد تكــون البحريــن هي الدولــة الوحيدة فــي منطقة الخليج النشــطة في مجال 
اإلصــدارات الســينمائية، فباإلضافــة إلــى المحــاوالت الجــادة علــى إيجــاد بنيــة 
تحتية للســينما في البحرين من خالل االســتفادة من الكوادر السينمائية في كل 
الجهــات وتفعيلها وتشــجيع المســتثمرين في هــذا الجانب، وخلق توعية شــاملة 
عن الســينما وأهميتها، لعبت اإلصدارات الســينمائية دورا كبيرا في نشر الثقافة 
السينمائية الجادة وتسليط الضوء على كل ما هو جديد وقديم، ولعل أبرز هذه 

المشاريع دورية “أوراق سينمائية” التي كان يصدرها نادي البحرين للسينما.

الدوريــات  أقــوى  مــن  بحــق  وكانــت   
مقــاالت  بالســينما، ونشــرت  المختصــة 
لمخرجيــن ونقــاد ومترجميــن يكتبــون 
يعتبــر  كمــا  الســينمائي،  الحقــل  فــي 
أدبــاء  أكثــر  صالــح  أميــن  الروائــي 
الخليــج ترجمــة لكتــب الســينما، حيــث 
قيمــة،  بكتــب  المحليــة  المكتبــة  أثــرى 
وكان مثــل المــد فــي كل بحور الســينما 
العالميــة، ومــن الكتــب التــي ترجمهــا “ 
فوغــل،  ألمــوس  التدميريــة”  “الســينما 
“الوجه والظل في التمثيل الســينمائي” 
تاركوفســكي”  الزمــن،  فــي  و”النحــت 
و”حــوار مع فدريكو فللينــي”، و”الكتابة 
بالضــوء”، و”عالــم ثيــو انجيلوبولوس”، 
مطــرزة  ســينما  كيارســتمي،  و”عبــاس 
هيــرزوغ،  فرنــز  و“ســينما  بالبــراءة”، 

ذهاب إلى التخوم األبعد”. 
ســرحان  منصــور  والباحــث  قــدم  كمــا 
البحريــن”  فــي  الســينما  “تاريــخ  كتــاب 
الســينما  تاريــخ  مــرة  ألول  فيــه  وثــق 

بــدءا  البحريــن  من فــي 
العــام 1922 ومــرورا 

بالتجربــة األكثر 
في  نجاحــا 

م  لعــا ا

عقــد  فــي  البــاد  شــهدته  ومــا   1937
المنصــرم مــن  القــرن  الخمســينات فــي 
فــي  الســينما  دور  مــن  المزيــد  فتــح 
المحــرق،  ومدينــة  المنامــة  العاصمــة 
كمــا يوثق الكتــاب الحركة النشــطة في 
عقــد التســعينات وبداية األلفيــة الثالثة 
التــي راجت خالها حركــة فتح صاالت 
كمــا  والمتطــورة،  الحديثــة  العــرض 
وثــق الكتــاب محــاوالت أبنــاء البحرين 
الدخــول فــي مجــال التصويــر وإخــراج 
وإنتاج األفام السينمائية، وغطى أيضا 
تاريــخ تأســيس بعض المؤسســات ذات 
الصلــة بالســينما، وهــي شــركة البحرين 
للســينما،  البحريــن  ونــادي  للســينما، 
ومؤسسة الصقر للتصوير، والكتاب في 
مجملة ســد فراغا بالمكتبة المحلية في 
مجال الحركة السينمائية في البحرين.
وفيمــا يلــي نســتعرض مقتطفــات ممــا 
التــي كان  النشــرة الداخليــة  جــاء فــي 
يصدرهــا نادي البحرين للســينما “أوراق 
وقوتهــا  أهميتهــا  لنبيــن  ســينمائية” 
بــذرة  كان  الــذي  الحلــم  وتخطيهــا 

نجاحها.
جاء فــي افتتاحية 

أوراق العدد الثالث يونيو 1984:
متــى  يتســاءلوا..  أن  للكثيريــن  “يحــق 
أوراق  مــن  الجديــد  العــدد  يصــدر 
يتســاءوا  أن  لهــم  ويحــق  ســينمائية، 
المــدة،  هــذه  طــوال  صدروهــا  لتأخيــر 
غيــر  دفــاع  مــن  نملــك  ال  هنــا  ونحــن 
القــول.. بأننــا كنا منشــغلين فــي البحث 
ســداده.  نســتطيع  بأجــر  يطلعهــا  عمــن 
لقــد كانــت مواد هــذا العدد جاهــزة منذ 
فترة طويلــة، ولكنها ظلت أوراق تلهث 
كالحقيبــة فــي األســفار، وعندمــا أتيــح 
مجلــة،  فــي  تصــدر  أن  األوراق  لهــذه 
وجدنــا أن معظــم موضوعاتهــا قديمــة 
قياســا بــكل جديــد فــي عالــم الســينما، 
ورغــم ذلــك فضلنا صدورهــا بعد عملية 
أن  يحبطنــا  ال  لموضوعاتهــا  قيصريــة 
تكون أو ال تكون الوالدة متعسرة، يهمنا 

أن يكون الجنين في صحة جيدة.
العــدد الســادس  وجــاء فــي افتتاحيــة 

يناير 1987:
أوراق  تصــدر  “أن 
في  ســينمائية 
هــا  عيد ا مو
ة  د لمحــد ا
لية  و مســؤ
بــأي  نرضــى  لــن 
فيهــا،  للتهــاون  مبــرر 
قبــل  أنفســنا  سنحاســب 

أن نعلــن الظــروف واإلمكانــات وأي 
شــيء آخــر، وإذا تعــذر لقــرأ أوراقــا 
ســينمائية عــن هــذا التأخيــر، فلهــم 
بــأن تصــدر أوراق فــي  الوعــد  منــا 
مواعيدهــا المحــددة، دوريــة تصدر 
كل ثاثــة أشــهر وليــس أكثــر. وكان 
يــرأس تحريــر المجلــة آنــذاك أميــن 
ونــادر  يوســف،  وخليــل  صالــح، 

المسقطي، ومحمد فاضل.
افتتاحية العدد 5 صيف 1985:

علــى  طروحــا  التســاؤل  مــازال 
مــدى مفتــوح االحتمــاالت واآلمــال 
العريضة.. متى يولد الفيلم الروائي 
البحريني األول؟ ال شيء يلوح في 
األفــق، نعني ال إجابة، وعليه فنحن 

نتشــبث  أن  ســوى  نملــك  ال 
يصيــغ  الــذي  بالحلــم 

هــذه التســاؤالت، حلم 
مثــل  انتظــار  يتجــاوز 

لينطلــق  الــوالدة  هــذه 
إلــى طمــوح ال محــدود 

محليــة  ســينما  بــوالدة 
هــذه  مقدمــات  متقدمــة.. 
الوالدة المنتظرة لن تأتي من 
العدم حتما، لقد بدأ التجريب 
ليســت  فتــرة  منــذ  والتجربــة 

أحاييــن  فــي  لكــن  بالقصيــرة، 
كثيــرة، بــل فــي الغالــب كان خيــط 

التجربة ينقطع مســدال الســتار على 
نهاية باتت واحدة متشابهة لمعظم 

التجارب السينمائية الشابة.
وجــاء العــام 1990 وظهــر إلى النور 
وهــو  بحرينــي،  روائــي  فيلــم  أول 
“الحاجــز” كتبه أميــن صالح، وحوار 
صالــح  وأميــن  الشــرقاوي  علــي 
وإخــراج وإنتاج بســام الذوادي، أي 

بعــد خمــس ســنوات ممــا تم 
كتابتــه فــي العــدد 5 من 

أوراق سينمائية.
بشــكل عام..

اإلصدارات السينمائية في البحرين 
مقارنــة بحجم االصدارات الضخمة 
تشــكل  األخــرى،  المجــاالت  فــي 
مرجعــا تاريخيا يمكننا الرجوع إليه 
فــي أي وقت وفي أي زمن، ونطمح 
عنــد  تقــف  وال  تزيــد  أن 

هذا الحد.

اإلصدارات السينمائية في البحرين.. طموح ال يمكن أن يتوقف
ــا ــرزهـ أبـ ســـرحـــان  وكـــتـــاب  ــح  ــالـ صـ ــن  ــيـ أمـ وتـــرجـــمـــة  ــة  ــي ــائ ــم ــن ــي س أوراق 

أسامة الماجد
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“آيفون” عمره 2000 عام في مقبره روسية
عثــر علمــاء اآلثار على ما يمكن أن يطلــق عليه “الجد األكبر” ألجهزة 
آيفون، وكان في قبر امرأة دفنت في “أتالنتس” الروســية قبل أكثر 
مــن 2100 عــام. وعثر على هــذا “اآليفون” األثري وغيــر العادي الذي 
قــدر عمــره بنحــو 2137 ســنة، فــي قبــر فتــاة شــابة فــي موقــع دفــن 
غامــض أطلــق عليــه اســم “أتالنتــس الروســي”. ووفقا لعلمــاء اآلثار، 
يعــود القبــرة لفتــاة شــابة يعتقــد أنهــا كانــت مصممــة أزياء فــي ذلك 
الحيــن، وأطلــق عليها اســم “ناتاشــا”، وذلك بعد جفــاف بحيرة مائية 

من صنع اإلنسان في سيبيريا خالل فصل الصيف.
إمبراطوريــة  فتــرة  إلــى  يعــود  القبــر  فــإن  المؤرخيــن،  وبحســب 
“شــيونغنو” القديمــة، وهــي أمــة مــن الشــعوب البدويــة كانت تســكن 
ســهول شــرق آســيا، في الفترة من القرن الثالث قبل الميالد، وحتى 
أواخــر القــرن األول الميــالدي. وفــي الواقــع، فــإن هذه القطعــة التي 
عثروا عليها في القبر، التي تشبه الهاتف الذكي بشكل مذهل، عبارة 
عن قطعة مصنوعة من صخور األحجار الكريمة الســوداء، ومطعمة 
باألحجار شبه الكريمة. وهي بالتأكيد ليست جهازا تكنولوجيا يعود 
إلــى مــا قبــل التاريــخ، وإنمــا مجــرد “إبزيم” حــزام مزخرف، بحســب 
مــا ذكــرت صحيفة “ذي صــن” البريطانية. وقال عالم اآلثار الروســي 
بافيــل ليــوس إن “دفــن ناتاشــا مع ’هاتــف آيفون‘ يعود لعصــر الهونو 
)الشيونغنو( يشكل أحد أكثر األمور إثارة لالهتمام في هذا الموقع”.

وفــي القبــر عثــر على زخارف معقــدة مصنوعة من الفيــروز والعقيق 
والصدف، وكذلك على شكل من أشكال العملة الصينية القديمة.

وأضــاف ليــوس “كل مــا كان فــي القبر هو الحــزام المزين بقطعة نقد 
صينية ساعدتنا في تحديد تاريخها”.

ويأتــي االكتشــاف فــي مقبرة “أال تــاي” في منطقة يطلق عليها اســم 
“بحــر ســايان”، وهــو عبــارة عــن خــزان عمالق يقع أعلى ســد ســايانو 

شوشنسكايا، الذي يضم أكبر محطة كهرباء في روسيا.

وعثر على هذه الحلية البالغ طولها 7 إنشات وعرضها 3  «
إنشات، في مقبرة أتالنتش المغمورة بالمياه عادة هذا 

الصيف، عندما تم صرف مياه السد الخزان مؤقتا. وتوجد 
المقبرة القديمة أو موقع الدفن عادة، عندما يكون مغمورا 

بالمياه، على مسافة 56 قدما تحت الماء، وفقا لصحيفة 
سيبيريا تايمز. وفي الموقع نفسه عثر على 110 قبور.

زوجيــن  علــى  ضخمــة  ثــروة  هبطــت 
أميركييــن بعدمــا وجــدا فجــأة 120 ألــف 
دوالر مودعــة بحســابهم المصرفــي، لكــن 

األمر تحول الحقا إلى مأساة حقيقية.
وبحســب التفاصيل التي أوردتها صحيفة 
فــإن  األميركيــة،  بوســت”  “واشــنطن 
الزوجيــن، مــن والية بنســلفانيا، لم يصدقا 
نفســيهما، وراح ينفقــا معظــم هــذا المبلــغ 

خالل أسبوعين.
وبــدأت القصــة فــي أواخــر مايــو الماضي، 
عندما أودع مصرف BB&T مبلغ 120 ألف 
دوالر بالخطأ في حساب الزوجين، اللذين 

لم يسأال من أين جاء المبلغ.

وعلى الفور، سارع الزوجان  «
إلى شراء سيارة ودفع فواتير 

وإغداق األموال على األصدقاء، 
إذ منحوهم مبلغ 15 ألف دوالر. 
وبحلول 19 يونيو، كان الزوجان 

قد أنفقا أكثر من 107 آالف دوالر، 
عندما اتصل بهما البنك، طالبا 

إعادة المبلغ الذي أنفقاه.

ثروة تهبط على 
زوجين وتحدث 

مأساة
حذرت وكالة “ناسا” من اقتراب كويكب ضخم بحجم برج خليفة من األرض، يوشك 

على االصطدام بها يوم 14 من الشهر الجاري. 

وقالت الوكالة إن الكويكب يســير في مســاره 
نحــو األرض بســرعة تبلــغ 14.361 ميــال فــي 
الســاعة، مؤكــدة أن كل المؤشــرات تؤكــد أنــه 
وذكــرت  أســبوع.  بعــد  بــاألرض  ســيصطدم 
الوكالــة أن الكويكــب هــو “2000 كيــو دبليــو 
7”، وتــم التنبــؤ بــه منــذ يونيو الماضــي، ويبلغ 
قطــره 650 متــرا وطولــه يماثــل بــرج خليفــة. 

وأوضحــت وكالة ناســا أن الكويكــب يبعد عن 
األرض بمســافة 5.3 مالييــن كيلــو متــر، لكنــه 
يســير بســرعة كبيــرة. وأشــارت الوكالــة إلــى 
أنــه ال توجــد دفاعــات تحمــي األرض مــن أي 
كويكبــات تضربهــا فــي أي وقــت، مــع ضرورة 
مــن  لحمايتهــا  الالزمــة  اإلجــراءات  اتخــاذ 

الكويكبات التي من المحتمل أن تضربها.

غــّرم مســؤولو بطولــة الواليات المتحدة المفتوحة للتنس العًبــا 10 آالف دوالر، بعد 
أن أظهر سلوًكا غير رياضي بتوجيهه “سالًحا” في وجه حكم المباراة.

 واســتخدم الالعــب مايــك برايــن، مضربــه 
للقيــام بحركــة إطــالق نــار على أحــد حكام 
الخــط. وهــذه أعلــى غرامة ماليــة يتحّصل 
عليهــا أي العــب فــي منافســات الرجال في 

فالشينغ ميدوز هذا العام.
وقــال برينــدان ماكنتايــر المتحــدث باســم 
اإليمــاءة  “إن  األميركــي:  التنــس  اتحــاد 
“فوكــس  لشــبكة  وفًقــا  المبلــغ”،  هــذا  تبــّرر 

نيــوز”. وكان براين المشــارك في منافســات 
الزوجــي إلــى جانــب شــقيقه التــوأم بــوب، 
بندقيــة،  وكأنــه  ليبــدو  مضربــه  حمــل  قــد 
مصّوًبا إياه نحو حكم الخط الذي احتسب 
بدايــة الكــرة داخــل الملعب لصالــح الطرف 
المنافــس، قبــل أن يثبت الشــقيقان العكس 
بعــد اللجــوء إلى تقنية “عيــن الصقر”، وفًقا 

لموقع “إس آي” الرياضي.

ناسا تحذر من تهديد في حجم “برج خليفة”

تغريم العب أشهر “سالًحا” في وجه الحكم

البرق فوق نصب فيتوريو إيمانويل الثاني في روما. )أ ف ب(

تحولــت فرحــة المئــات مــن المشــاركين في مهرجان ســنوي فــي عاصمة 
سريالنكا إلى رعب، بعد أن ثار فيالن ودهسا حشدا من الناس، مما أسفر 

عن إصابة 17 شخصا على األقل.
ووقع الحادث خالل إحدى أكثر المناسبات السنوية بهجة في سريالنكا، 
في ساعة متأخرة ليل السبت، حيث تعج شوارع منطقة كوت بالعاصمة 

كولومبو، بالموسيقى والرقص واألفيال الُمزينة.
وأظهــرت لقطــات تلفزيونيــة أحد الفيلين يهرب مــن مجموعة من الناس 

قبل أن يدهس مارة في طريقه، وهو يفر مسرعا وسط الشارع.
يذكــر أن موكــب المهرجــان ينطلق من معبد بــوذي عمره 600 عام، يؤمن 

السكان بأنه كان مركز المملكة منذ قرون.
ويشــق موكــب المهرجــان الــذي ُيعــرف باســم  “بيراهيــرا” طريقــه عبــر 
المنطقــة، حيــث ينجذب المشــاهدون لعروض عشــرات من فــرق الرقص 

واألفيال الُمزينة.

مهرجان يتحّول لمأساة.. 
أفيال تثور وتدهس المارة

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

رسميا.. الحر قتل 1500 في فرنسا
ســجلت درجات حــرارة التي 
ضربت فرنســا في شــهر مايو 
قياســية،  أرقامــا  الماضــي 
بعــض  فــي  وصلــت  حيــث 
المناطــق جنوبــي البــالد إلــى 

46 درجة مئوية.
الصحــة  وزيــرة  وقالــت 
الفرنســية أغنيــس بوزيــن إن 
فرنســا  ضربتــا  حــر  موجتــي 

هذا الصيف تسببتا بمقتل ما يزيد عن 1500 شخص.
وقالــت بوزيــن فــي تصريــح لإلذاعــة الفرنســية “تــم تســجيل 1500 حالــة وفــاة جراء 
موجات الحر التي ضربت البالد هذا العام، وهو أكثر من المتوســط في هذه الشــهور، 

كما أنه أقل بعشر مرات من الوفيات التي حدثت في العام 2003”.
ومــع ذلــك فهــذا الرقــم يقل كثيرا عن ذلك الذي ســقط خالل كارثــة صيف 2003، ففي 
صيف ذلك العام توفي ما يقدر بنحو 15000 شخص خالل موجة الحر في أغسطس.

إقليــم  مــن  عامــا(   15( مراهــق  كان 
بريمورســكي في أقصى شــرق روسيا 
يتيــه فــي الغابــة علــى مــدى 13 يومــا 
وتمكــن مــن البقــاء علــى قيــد الحياة. 
وقــال فــي حديــث أدلى بــه لقنــاة “إن 
إنــه  الروســية  التلفزيونيــة  فــي”  تــي 
كان طــوال هــذه الفتــرة يشــعل النــار 
ويأكل الفطر وينام تحت األشجار، ثم 
قطــع مســافة 20 كيلومترا فــي الغابة 
ليصــل مزرعة نحل. وكان معه هاتف، 
لكنــه لم يســتطع االســتفادة منه لعدم 
وجود تغطية في المنطقة. أما هطول 
األمطار الغزيرة، فمنعه من بلوغ قرية 

أو بلدة مأهولة.

ونظمت سلطات المنطقة  «
عملية البحث عن الفتى، شارك 

فيها 300 شخص من جنود 
ورجال طوارئ ومتطوعين. 

واستطاع هؤالء العثور على 
المراهق في مزرعة النحل، 

ونقلته سيارة اإلسعاف إلى أقرب 
مستشفى في بلدة ميخايلوفكا.

جينيفــر  األميركيــة  المطربــة  نجــت 
حضورهــا  أثنــاء  المــوت  مــن  لوبيــز 
أفالمهــا  ألحــدث  األول  العــرض 
السينمائية “المزاحمون”، في مهرجان 

تورونتو السينمائي.
بلكــون  مــن  تقــع  أن  “لوبيــز”  وكادت 
الســينما وتلقــى حتفهــا، بعدمــا اختــل 
للفيلــم،  األول  العــرض  فــي  توازنهــا 

بحسب موقع “تي إم زد” األميركي.
كمــا أن جينيفر لوبيز تعرضت لموقف 
محرج قبل دخولها إلى صالة الســينما 
لفيلمهــا،  الخــاص  العــرض  لحضــور 
وهــي تعرضها لهجوم من قبل جماعة 

حقوق الحيوان.

وهاجم نشطاء في حقوق  «
الحيوان جنييفر لوبيز، بإلقاء 

الالفتات ومنشورات احتجاجية 
على رفضها التخلي عن ارتداء 
الفراء وجلود الحيوانات، التي 

تتميز بها في أغلب إطالالتها في 
الحفالت والمناسبات الفنية.

مكث 13 يوما في 
الغابة ومازال حيا

جينيفر لوبيز تنجو 
من الموت عقدت البريطانية كيت كننغهام، قرانها على شــجرة وتعتزم  بعد ذلك إلى تغيير اســم 

عائلتها إلى اسم فصيلة األشجار.

ووفقــا لصحيفــة “ذا ميــررور” البريطانيــة، 
قــام صديقهــا بتأييد قرارها وســاعدها في 

تنظيم حفل الزفاف.
 في حين اســتنكر ابنها األكبر قرار والدته، 
لكنــه قرر هــو اآلخر تأييــد والدته وحضور 
الزفــاف.  كمــا دعم األب المــرأة البريطانية 

وساعدها في تنظيم كل شيء.

وقررت العروس البالغة من العمر 34  «
عاًما وهي أم لطفلين أن تتزوج من 

شجرة البلوط في حديقة ريمروز فالي 
في ضواحي ليفربول ليزرالند؛ بهدف 

لفت انتباه وسائل اإلعالم إلى الحملة 
المناهضة لبناء طريق جديد يمر من 

الحديقة.

امرأة تتزوج من شجرة وتغير اسم عائلتها

الممثلة إيفا لونغوريا تحضر جوائز أدكوولور السنوية في فندق جي دبليو 
ماريوت في لوس. )أ ف ب(

وارتدت العروس في حفل زفافها ثوبا زيتوني اللون، وهي تخطط اآلن لتغيير اسم عائلتها رسمًيا 
إلى كيت إلدر والتي تعني شجرة النغت التي تنتمي إلى فصيلة شجرة البلوط.
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الثالثاء
10 سبتمبر 2019 

11 محرم 1441

كان إبزيم الحزام الشبيه بهاتف آيفون في قبر ناتاشا


