
شــارك وزير الخارجية الشــيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، في اجتماع الدورة 
العاديــة )152( لمجلــس جامعة الدول العربية على المســتوى الوزاري، وبحث المجلس 
المشروع الذي تقدمت به مملكة البحرين بشأن انتهاكات قناة الجزيرة وإساءاتها إلى 
الــدول العربيــة، والــذي أكــد علــى أن قنــاة الجزيرة التــي تمثل الــذراع اإلعالمي لدولة 
قطــر دأبــت فــي برامجها وأفالمها وتقاريرها اإلخبارية المفبركة على اإلســاءة لكل ما 

هو عربي.

مملكــة  بــه  تقدمــت  الــذي  البنــد  وأشــار 
القطريــة  الجزيــرة  قنــاة  أن  إلــى  البحريــن 
باســتضافة  عقديــن  مــدى  وعلــى  قامــت 
والفئــات  اإلرهابيــة  الجماعــات  مــن  العديــد 
المارقــة والخارجــة عــن القانــون والمطلوبــة 
تعــد  وأنهــا  العربيــة،  الــدول  فــي  قضائًيــا 
المنبــر الرئيــس فــي نشــر أفــكار الجماعــات 
وداعــش،  كالقاعــدة  والمتطرفــة،  اإلرهابيــة 
وبوكو حرام، وحركة الشــباب اإلسالمي في 
الصومال، وأنصار هللا في اليمن وغيرها من 

التنظيمات اإلرهابية.
وأوضــح أن دولــة قطــر مســتخدمة ذراعهــا 
اإلعالمــي قنــاة الجزيــرة، دأبــت علــى نقــل 
واألفــالم  التقاريــر  وبــث  المفبركــة  األخبــار 
اإلخبارية المســيئة لمملكة البحرين والمليئة 
مخططاتهــا  ضمــن  والمغالطــات  باألكاذيــب 
التخريبية لزعزعة األمن واالستقرار وتهديد 
الســلم األهلــي واالجتماعــي وزرع الكراهيــة 
وتذكية الطائفية لشق وحدة الصف الوطني 
فيهــا، إضافــة إلــى أنهــا تقــوم بشــن حــروب 

البحريــن  مملكــة  ضــد  ممنهجــة  إعالميــة 
بغــرض اإلســاءة وقلــب الحقائــق ومحاولــة 
تشويه األوضاع الحقوقية وعرقلة المسيرة 

اإلصالحية والديمقراطية والتنموية. 

وأكــد البنــد على تورط شــبكة قناة الجزيرة 
القطريــة في قضايا تخابر ومســاس باألمن 
القومــي لمملكة البحرين، بما يؤكد ضلوعها 
جرائــم  وهــي  تخريبــي،  إعالمــي  كــذراع 

موثقــة باألدلــة ومنظورة أمــام القضاء. كما 
صــدر عــن المجلس قــراًرا بشــأن التدخالت 
للــدول  الداخليــة  الشــؤون  فــي  اإليرانيــة 
التدخــالت  وإدان  فيــه  اســتنكر  العربيــة، 

اإليرانيــة المســتمرة فــي الشــؤون الداخلية 
اإلرهــاب  ومســاندة  البحريــن،  لمملكــة 
األســلحة  وتهريــب  اإلرهابييــن  وتدريــب 

والمتفجرات.

المدارس تفتح أبوابها ألول أيام الدراسة
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مــن المقــّرر أن ينتظــم طــالب مــدارس البحريــن 
الحكوميــة بــدًءا من اليوم لفتــح المدارس أبوابها 
لجميــع المراحــل الدراســية بالمــدارس الحكومية 
للبنيــن والبنــات، بحيث تعــاود المدارس نشــاطها 

لبدء العام الدراسي الجديد 2019/ 2020. 
 وينتظــم طلبــة جميــع المراحــل الدراســية علــى 
مقاعد الدراســة اليوم، بعد إجازة ذكرى عاشوراء 

يومي االثنين والثالثاء.
دليــل  والتعليــم  التربيــة  وزارة  وأصــدرت 

االمتحانات والعطالت المدرسية.
ومن أبرز ما تضمنه الدليل للفصل الدراسي األول 
بــأن امتحانــات منتصــف الفصــل الدراســي األول 
مــن المقــرر أن تكــون مــن يــوم األحــد 3 نوفمبــر 
إلــى الخميــس 28 نوفمبــر 2019، وســتبدأ عطلــة 
منتصــف العام الدراســي مــن األحــد 12 يناير إلى 

الخميس 23 يناير 2020.
 وســتتخلل الفصــل الدراســي األول عطلــة ذكــرى 
العيــد الوطنــي  الشــريف وعطلــة  النبــوي  المولــد 
وعيــد جلــوس عاهــل البــالد، وعطلــة أول الســنة 

الميالدية.

دور استخباراتي لـ “الجزيرة” يستهدف األمن القومي البحريني
المملكة تقدم مشروعا يؤكد تورط “الذراع اإلعالمي القطري” بنشر التطرف... و“الوزاري العربي” يدين دعم إيران لإلرهاب

المنامة- بنا

وزير الخارجية لدى مشاركته في اجتماع الدورة العادية )152( لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري

ثمن النسخة: السعودية: رياالن - الكويت: 200 فلس - اإلمارات: درهمان - قطر: رياالن - عمان: 200 بيسة - مصر: جنيهان - األردن: 200 فلس - لبنان: 1000 ليرة - المملكة المتحدة: جنيه استرليني - الواليات المتحدة: دوالران - أوروبا : 2 يورو

ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Muharam 1441 1212 محرم
SEPTEMBER 2019 1111 سبتمبر

Year: 11السنة
No: 3984العدد
Wedاألربعاء

We’re devoted to the classic.  
But reject the status quo. We  
keep the best of the past. The  
best watchmaking practices,  
the best designs. And push the  
boundaries of what’s new. Born  
for a purpose. Field-tested to  
the extreme. For those who 
 are up for anything. Those who  
face their fears. Those who re-
invent themselves every day.  
A TUDOR is #BornToDare 

BLACK BAY  
FIFTY-EIGHT

)02(

)١٤( “األحمر” يتخطى كمبوديا بهدف

مروة خميس



11 سبتمبر 2019 األربعاء
12 محرم 1441

local
@albiladpress.com

القاهرة - بنا

شــارك وزير الخارجية الشــيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، في االجتماع الثاني 
عشر للجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات األزمة مع إيران وسبل 
التصدي لتدخالتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، والمكونة من مملكة البحرين، 
المملكة العربية الســعودية، دولة اإلمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية 
واألميــن العــام لجامعة الــدول العربية، والذي عقد أمس بمقــر األمانة العامة للجامعة 
العربيــة وذلــك علــى هامــش اجتماعــات مجلــس جامعة الــدول العربية على المســتوى 

الوزاري في دورته العادية )152( بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وناقشــت اللجنة الوزاريــة تطورات األزمة 
مع الجمهورية اإلســامية اإليرانية ومسار 
التصــدي  وســبل  معهــا  العربيــة  العاقــات 
للتدخات اإليرانية في الشــؤون الداخلية 

للدول العربية.
وأصــدرت اللجنة الوزارية بياًنا أدانت فيه 
مــا جاء فــي الكلمة العدائيــة والتحريضية 
ألميــن عــام حزب هللا اإلرهابــي أمس، وما 
لمملكــة  إســاءات مرفوضــة  مــن  تضمنتــه 
البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة 
والجمهوريــة  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
مــن  دينيــة  لمناســبة  واســتغاله  اليمنيــة، 
الواجــب احتــرام وقارهــا وأهميتهــا، األمــر 
الــذي يشــكل تدخــاً ســافًرا فــي شــؤونها 
الداخليــة يقصــد بــه إثــارة الفتنــة والحض 
للــدور  امتــداًدا  ويعتبــر  الكراهيــة،  علــى 
الخطيــر الــذي يقــوم بــه هــذا الحــزب الذي 
لألمــن  والمزعــزع  إيــران  أذرع  أحــد  يعــد 
واالســتقرار فــي المنطقــة، وتؤكــد أن هــذا 
الحــزب يشــكل مصــدًرا رئيًســا للتوتــر ممــا 
يستوجب ضرورة ردعه والتصدي له ولمن 
الفــوري  إلزامــه بالكــف  يدعمــه، وضــرورة 
عــن هــذه التصريحــات وكافة الممارســات 
فــي  الســام  إحــال  جهــود  تعرقــل  التــي 
رفضهــا  علــى  اللجنــة  وتؤكــد  المنطقــة، 
والقيــادات،  للرمــوز  إســاءة  ألي  المطلــق 
وتدعــو الحكومــة اللبنانيــة إلــى إدانة هذه 
التصريحات والتدخات الســافرة من قبل 

أحــد مكوناتهــا األساســية، وذلــك في إطار 
االلتزام بعاقات األخوة التي تربط الدول 

العربية بالجمهورية اللبنانية.
اســتمرار  وأدانــت  اللجنــة  اســتنكرت  كمــا 
التدخات اإليرانية في الشــؤون الداخلية 
لمملكة البحرين، وقيامها بمساندة اإلرهاب 
وإثــارة  وإيوائهــم،  اإلرهابييــن  وتدريــب 
ومواصلــة  الطائفيــة،  والنعــرات  الفتنــة 
مختلــف  وعلــى  المعاديــة  التصريحــات 
المستويات بغية زعزعة األمن واالستقرار 
فيها، وتأسيســها لجماعات إرهابية بمملكة 
الحــرس  مــن  ومدربــة  ممولــه  البحريــن 
الثــوري اإليراني وذراعيــه كتائب عصائب 
أهل الحق اإلرهابية وحزب هللا اإلرهابي.

ورحبــت اللجنــة بقــرارات عــدد مــن الدول 
األشــتر”  “ســرايا  ب  يســمى  مــا  بتصنيــف 
اإلرهابيــة في مملكة البحرين والتي تتخذ 

إرهابيــة،  كمنظمــة  لهــا،  مقــًرا  إيــران  مــن 
وعــدد مــن أعضائهــا علــى قائمــة اإلرهاب، 
ويعكــس هــذا الموقــف إصــرار دول العالــم 
علــى التصــدي لإلرهــاب علــى الصعيديــن 
اإلقليمــي والدولــي، وكل من يقــوم بدعمه 

أو التحريض عليه والتعاطف معه، ويمثل 
دعًمــا لجهود مملكة البحريــن واإلجراءات 
التي تقوم بها في تعزيز األمن واالستقرار 

والسلم فيها.
وأكــدت اللجنــة أهميــة التقريــر المقدم من 

مملكــة البحرين إلى الدورة )152( لمجلس 
التدخــات  عــن  العربيــة  الــدول  جامعــة 
اإليرانيــة فــي الشــؤون الداخليــة لمملكــة 
البحريــن فــي الفتــرة من يناير - أغســطس 
2019، والــذي يؤكــد مواصلــة إيران دعمها 

األمــن  لزعزعــة  الفتــن  وإثــارة  لإلرهــاب، 
يتنافــى  بمــا  المملكــة،  فــي  واالســتقرار 
مــع مبــدأ حســن الجــوار واحتــرام ســيادة 
فــي  التدخــل  وعــدم  واســتقرارها  الــدول 
ميثــاق  لمبــادئ  وفًقــا  الداخليــة  شــؤونها 
األمــم المتحــدة والقانــون الدولــي، وأكدت 
اللجنــة علــى دعــم مملكة البحريــن في كل 
علــى  للحفــاظ  إجــراءات  مــن  تتخــذه  مــا 
أمنهــا واســتقرارها. وأخــذت اللجنــة علًمــا 
لاجتمــاع  البحريــن  مملكــة  باســتضافة 
الــذي عقــد بتاريــخ  الدولــي ال  العســكري 
31 يوليــو 2019 لبحــث األوضــاع الراهنــة 
بالمنطقــة نتيجــة للتهديــدات التــي تهــدد 
أمــن وســامة الماحــة الدوليــة بالخليــج 
لمســاعي  تأكيــًدا  يأتــي  والــذي  العربــي، 
مملكة البحرين الدؤوبة وسياستها الثابتة 
والمرتكــزة علــى المشــاركة الفعالــة لتوفير 
كل ســبل األمــن والســام واالســتقرار فــي 
المنطقــة والعالم من خال العمل الجماعي 
والتعــاون المشــترك مع األشــقاء والحلفاء 

والشركاء الدوليين.
المتحــدث  تصريــح  اللجنــة  واســتنكرت 
حــول  اإليرانيــة  الخارجيــة  وزارة  باســم 
اســتضافة مملكــة البحرين لهــذا االجتماع، 
وأكــدت اللجنــة أن هــذا التصريــح يعكــس 
نهــج إيــران الذي يتناقض تماًمــا مع كل ما 
فيــه خيــر وصالح دول المنطقة وشــعوبها، 
الواضــح علــی عرقلــة  ويعكــس إصرارهــا 
كافــة الجهــود والمبــادرات الهادفــة لتعزيز 
األمن واالستقرار وحرية الماحة البحرية 

في الخليج العربي والمنطقة بأسرها.
اســتمرار  الوزاريــة  اللجنــة  أدانــت  كمــا 
التدخات اإليرانية في الشــؤون الداخلية 
للــدول العربيــة، واســتنكرت التصريحــات 
االستفزازية المستمرة من قبل المسؤولين 

اإليرانيين ضد الدول العربية.

الملك حمد  الــجــاللــة  الــبــالد صــاحــب  عــاهــل  بعث 
صاحب  الــــوزراء  ورئــيــس  خليفة  آل  عيسى  بــن 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
وولـــي العهد نــائــب الــقــائــد األعــلــى الــنــائــب األول 
الملكي  السمو  صــاحــب  ــوزراء  ــ ال مجلس  لرئيس 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ببرقيات تعزية 
الــعــراق  جمهورية  رئــيــس  أخيهم  إلــى  ومــواســاة 
الشقيقة برهم صالح، عبروا فيها عن بالغ تعازيهم 
من  جــزء  انهيار  ضحايا  فــي  مواساتهم  وصـــادق 
أسفر  والــذي  العراقية  كربالء  بمحافظة  ممشى 
عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين، سائلين 
المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته 
ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء 
وسمو  ــوزراء  الـ رئيس  سمو  بعث  كما  والعافية، 
رئيس  أخيهما  إلى  مماثلين  ببرقيتين  العهد  ولي 

مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي.

وزير الخارجية مشاركا في االجتماع

المنامة- بنا

وزير الخارجية يشارك في اجتماع اللجنة الرباعية المعنية بمتابعة تطورات األزمة مع طهران

رفض عربي للتدخالت اإليرانية في شؤون البحرين وإساءات حزب اهلل

البحرين تعزي العراق 
02بضحايا كربالء

اللجنة الوزارية 
تدين تحريض 

نصر هللا وترفض 
اإلساءة للرموز 

والقيادات

على الحكومة 
اللبنانية إدانة 

التصريحات 
والتدخالت السافرة 
لحزب هللا اإلرهابي

دعم عربي للبحرين 
إزاء استمرار 

التدخالت اإليرانية 
في الشؤون 

الداخلية للمملكة

استنكار التصريحات 
اإليرانية عن 

استضافة 
المنامة لالجتماع 

العسكري الدولي

شــارك وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن أحمد بن محمــد آل خليفة، فــي اجتماع الــدورة العادية 
)152( لمجلــس جامعــة الــدول العربية على المســتوى الــوزاري، وقد بحث المجلس مشــروع الذي 
تقدمــت بــه مملكة البحرين بشــأن انتهــاكات قناة الجزيرة وإســاءاتها إلى الــدول العربية، والذي 
أكــد علــى أن قنــاة الجزيــرة التي تمثل الــذراع اإلعالمي لدولــة قطر دأبت فــي برامجها وأفالمها 
وتقاريرها اإلخبارية المفبركة على اإلساءة لكل ما هو عربي، حيث تعرضت أغلب الدول العربية 
الى اإلساءات المتكررة لهذه القناة التي تعمل على زرع الفتنة والكراهية في المجتمعات العربية، 
والتحريض المتواصل ضد االنظمة والرموز والثوابت الوطنية بدون أي التزام بضوابط ومبادئ 

ميثاق الشرف اإلعالمي العربي والمواثيق الحقوقية واإلعالمية الدولية.

وأشــار البنــد الــذي تقدمــت بــه مملكــة البحرين 
إلــى أن قنــاة الجزيــرة القطريــة قامــت وعلــى 
مــدى عقدين باســتضافة العديد مــن الجماعات 
عــن  والخارجــة  المارقــة  والفئــات  اإلرهابيــة 
القانــون والمطلوبــة قضائًيا في الــدول العربية، 
أفــكار  نشــر  فــي  الرئيســي  المنبــر  تعــد  وأنهــا 
كالقاعــدة  والمتطرفــة،  اإلرهابيــة  الجماعــات 
الشــباب  وحركــة  حــرام،  وبوكــو  وداعــش، 
فــي  هللا  وأنصــار  الصومــال،  فــي  اإلســامي 
اليمــن وغيرهــا مــن التنظيمــات اإلرهابيــة، وقد 
كان ذلــك جلًيــا فــي أن معظــم بيانــات القاعــدة 
وداعــش والتنظيمــات اإلرهابيــة األخــرى كانت 

تبث حصرًيا من هذه القناة.
ذراعهــا  مســتخدمة  قطــر  دولــة  أن  وأوضــح 
اإلعامي قناة الجزيرة، دأبت على نقل األخبار 
اإلخباريــة  واألفــام  التقاريــر  وبــث  المفبركــة 
المســيئة لمملكــة البحريــن والمليئــة باألكاذيــب 
والمغالطــات وذلك ضمن مخططاتها التخريبية 
لزعزعة األمن واالستقرار وتهديد السلم األهلي 
واالجتماعــي وزرع الكراهيــة وتذكية الطائفية 
لشــق وحــدة الصــف الوطنــي فيها، إضافــة إلى 
أنهــا تقــوم بشــن حــروب إعاميــة ممنهجة ضد 

مملكة البحرين بغرض اإلســاءة وقلب الحقائق 
ومحاولــة تشــويه األوضــاع الحقوقيــة وعرقلة 
المسيرة اإلصاحية والديمقراطية والتنموية.

وأكــد البنــد علــى تــورط شــبكة قنــاة الجزيــرة 
القطريــة فــي قضايــا تخابــر ومســاس باألمــن 
القومــي لمملكــة البحريــن، بمــا يؤكــد ضلوعهــا 
كــذراع إعامــي تخريبــي، وهــي جرائــم موثقة 
باألدلــة ومنظــورة أمــام القضــاء، مشــدًدا علــى 
ضــرورة اتخــاذ القرارات الصارمــة واإلجراءات 
القانونيــة لكبــح وإيقــاف هــذه القنــاة الهدامــة 
وعدم التغاضي عن ممارساتها المرفوضة تجاه 

شعوبنا ودولنا العربية.
وقــد أصــدر مجلس جامعة الــدول العربية على 
المســتوى الــوزاري قــراًرا بإحالــة هــذا البند إلى 

مجلس وزراء اإلعام العرب لبحثه.
كمــا صدر عــن المجلس قــراًرا بشــأن التدخات 
للــدول  الداخليــة  الشــؤون  فــي  اإليرانيــة 
التدخــات  وإدان  فيــه  اســتنكر  العربيــة، 
الداخليــة  الشــؤون  فــي  المســتمرة  اإليرانيــة 
لمملكــة البحريــن، ومســاندة اإلرهــاب وتدريــب 
والمتفجــرات،  األســلحة  وتهريــب  اإلرهابييــن 
ومواصلــة  الطائفيــة،  النعــرات  وإثــارة 

التصريحــات على مختلف المســتويات لزعزعة 
األمن والنظام واالستقرار، وتأسيسها جماعات 
إرهابيــة بمملكــة البحريــن ممولــة ومدربــة مــن 
كتائــب  وذراعيــه  اإليرانــي  الثــوري  الحــرس 
هللا  وحــزب  اإلرهابيــة  الحــق  أهــل  عصائــب 
اإلرهابي، والذي يتنافى مع مبدأ حســن الجوار 
الداخليــة وفًقــا  الشــؤون  فــي  التدخــل  وعــدم 
لمبــادئ ميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي، 
والتأكيــد علــى دعــم مملكة البحريــن في جميع 
مــا تتخــذه مــن إجــراءات وخطــوات لمكافحــة 
اإلرهــاب والجماعــات اإلرهابيــة للحفــاظ علــى 

أمنها واستقرارها.
وأشــاد القــرار بجهــود األجهــزة األمنيــة بمملكة 
التــي  الســعودية  العربيــة  والمملكــة  البحريــن 
المخططــات  مــن  العديــد  إحبــاط  مــن  تمكنــت 
اإلرهابية وإلقاء القبض على أعضاء التنظيمات 
اإلرهابيــة المــوكل إليها تنفيذ تلــك المخططات 
والمدعومــة مــن قبل الحــرس الثــوري اإليراني 

وحزب هللا اللبناني اإلرهابي
اللبنانــي اإلرهابــي -  القــرار حــزب هللا  وحمــل 
مســؤولية   - اللبنانيــة  الحكومــة  فــي  الشــريك 
دعــم اإلرهاب والجماعــات اإلرهابية في الدول 
والصواريــخ  المتطــورة  باألســلحة  العربيــة 
الباليســتية، وإدانــة مــا يصــدر عــن أميــن عــام 
الحــزب مــن خطــاب عدائــي وتحريضــي، علــى 
غرار ما تضمنته كلمته في ذكرى عاشوراء )10 
ســبتمبر 2019( مــن إســاءات مرفوضــة لمملكة 
البحريــن والمملكــة العربيــة الســعودية ودولــة 
اإلمارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية، 
األمــر الــذي يشــكل تدخــاً ســافًرا في الشــؤون 
الداخليــة لهــذه الــدول يقصــد بــه إثــارة الفتنــة 
والحــض على الكراهيــة، والتأكيد على ضرورة 
توقــف حــزب هللا عن نشــر التطــرف والطائفية 
والتدخــل فــي الشــؤون الداخلية للــدول وعدم 
فــي  واإلرهابييــن  لإلرهــاب  دعــم  أي  تقديــم 
محيطــه اإلقليمــي، ووقــف خطابــه التحريضي 

الــذي يســتغل المشــاعر الدينيــة إلثــارة النعرات 
الطائفية والترويج للعنف.

وفيمــا يتعلــق ببند صيانة األمن القومي العربي 
ومكافحــة اإلرهاب، أصدر المجلس قراًرا رحب 
الذيــن  األشــخاص  بعــض  أســماء  بوضــع  فيــه 
ينتمون لما يســمى بسرايا األشتر اإلرهابية في 
مملكة البحرين على قائمة اإلرهابيين، معتبرين 
أن هــذا الموقــف يعكس إصرار دول العالم على 
التصــدي لكل أشــكال اإلرهاب علــى الصعيدين 
اإلقليمــي والدولــي وكل مــن يقــوم بدعمــه أو 
التحريــض عليــه أو التعاطف معه، ويمثل دعًما 
لجهــود مملكة البحرين واإلجراءات التي تقوم 
بهــا فــي تعزيز األمن واالســتقرار والســلم فيها.
هــذا وقــد ناقــش المجلــس العديــد مــن القضايا 
العربيــة  الــدول  جامعــة  اصــاح  بينهــا  ومــن 
والقضيــة الفلســطينية والوضــع في دولــة ليبيا 
والجمهوريــة  الســورية  العربيــة  والجمهوريــة 

اليمنية.

المنامة- بنا

“الوزاري العربي” يبحث مشــروع المملكة بشــأن انتهاكات القناة وإســاءاتها للدول العربية

“الجزيرة” متورطة بقضايا تخابر ومساس باألمن البحريني

إدانة التدخالت 
اإليرانية في   

شأن البحرين 
الداخلي 

والمساس بأمنها

إشادة بالجهود 
األمنية البحرينية 
والسعودية في 
إحباط مخططات 

اإلرهاب
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عقد مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات اإلستراتيجية والدولية والطاقة “دراسات” اجتماعه الدوري الحادي عشر برئاسة 
رئيــس المجلــس الشــيخ عبــدهللا بن أحمد آل خليفــة، وبحضور األعضاء: أحمد اليوشــع، وهيب الناصــر، عبدالرحمن جواهري، 

خليفة الفاضل، إلى جانب المدير التنفيذي للمركز قتادة زمان.

وفي بداية االجتماع، رفع مجلس األمناء 
أســمى آيــات الشــكر واالمتنان إلــى مقام 
عاهــل البالد صاحــب الجاللة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة، ورئيــس الــوزراء 
صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة بن 
ســلمان آل خليفــة، وولــي العهــد النائــب 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد 
آل خليفــة، بمناســبة ذكــرى مــرور عشــر 
ســنوات علــى تأســيس مركــز “دراســات” 
كصرح بحثي مستقل، وبيت خبرة دولي 

يعني بالقضايا اإلستراتيجية.
وأعــرب الشــيخ عبــدهللا بــن أحمــد عــن 
فخــره واعتــزازه بمــا يحظــى بــه البحــث 
العلمــي واألكاديمــي في مملكــة البحرين 
وعنايــة  واهتمــام  متقدمــة،  مكانــة  مــن 
فائقــة مــن لــدن صاحــب الجاللــة الملــك، 
مؤكــدا أن لدينــا الرؤيــة والثقــة والعــزم 
الصــدارة  مســيرة  لمواصلــة  والطمــوح 

واإلنجازات.
زمــان  بتعييــن  األمنــاء  ورحــب مجلــس 
فــي منصــب المديــر التنفيــذي، متمنيا له 
التوفيــق والنجاح في مهامه؛ للمســاهمة 

في تحقيق رسالة وأهداف المركز.
ومــن جانبــه، أعــرب المديــر التنفيــذي لـــ 
“دراســات” عن شــكره على الثقة الكريمة 
بتعيينه في هذا المنصب، والدعم الكبير 
مــن جانــب رئيــس مجلــس األمنــاء لــكل 

منظومة العمل بالمركز.
إلــى  التهنئــة  قــدم مجلــس األمنــاء  كمــا 
الخليــج  شــركة  رئيــس  المجلــس  عضــو 
جواهــري  البتروكيماويــات  لصناعــة 

علــى تحقيــق الشــركة جائزتــي الجمعية 
ROS� للوقايــة مــن الحــوادث  “الملكيــة 

PA” بالمملكــة المتحــدة؛ لدورهــا المتميز 
في مجــال الســالمة وممارســات الصحة 
والسالمة في قطاع الصناعة الكيميائية، 
متفوقــة بذلــك علــى كبريــات الشــركات 

العالمية.
وخالل االجتمــاع، ناقش مجلس األمناء 
جــدول  علــى  والمشــاريع  الموضوعــات 
األعمــال، ومــا تــم إنجــازه خــالل الفتــرة 

الماضية، وذلك على النحو التالي:
أوال: أعلــن الشــيخ عبــدهللا بــن أحمــد آل 
إمكاناتــه  ســيضع  “دراســات”  أن  خليفــة 
للتظاهــرة  دعمــه  كامــل  ويقــدم  كافــة، 
الدوليــة المتمثلــة فــي معــرض ومؤتمــر 
فــي  )بايــدك(  للدفــاع  الدولــي  البحريــن 
نســخته الثانية، والذي يقام تحت رعاية 
سامية من لدن عاهل البالد القائد األعلى 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى 
آل خليفــة فــي الفترة 28 إلــى 30 أكتوبر 

.2019
عــن  األمنــاء  مجلــس  رئيــس  وأعــرب 
كشــريك  “دراســات”  بمشــاركة  ســعادته 
مؤتمــر  فعاليــات  تنظيــم  فــي  فاعــل 
الشــرق  فــي  العســكرية  التكنولوجيــا 
المصاحــب   ،”MEMTEC“ األوســط 
للمعــرض؛ كون هذا الملتقى العالمي يعبر 
عــن تكامل التقنيــات الدفاعيــة الحديثة 
وقــوة الفكــر اإلســتراتيجي. وتقــدم فــي 
هــذا الســياق، بخالــص الشــكر واالمتنــان 
اللجنــة  رئيــس  الملكــي  الحــرس  لقائــد 
العليا المنظمة ســمو اللواء الركن الشــيخ 

ناصر بن حمد آل خليفة على إتاحة هذه 
الفرصــة المميــزة، حيــث يجســد )بايــدك( 
رؤيــة مملكــة البحرين؛ لتعزيز االســتقرار 
والسالم والمعرفة والتنمية في المنطقة. 
بتوقيــع  األمنــاء  مجلــس  أشــاد  ثانيــا: 
اتفاقيــة تعــاون بين “دراســات” ومجلس 

النواب في إطار الشراكة المجتمعية.
إلــى  أحمــد  بــن  عبــدهللا  الشــيخ  ولفــت 
مــن  والتشــريع؛  الفكــر  تســخير  أهميــة 
أجــل دعــم مســيرة العمل الوطنــي كعماد 
المهــم  الــدور  مثمنــا  والتطويــر،  للتقــدم 
الــذي يضطلع به مجلــس النواب في هذا 

الشأن.
ثالثــا: ناقــش مجلــس األمنــاء إســهامات 
الخطــة  ودعــم  إســناد  فــي  “دراســات” 
الوطنــي،  االنتمــاء  لتعزيــز  الوطنيــة؛ 
هــذا  وفــي  المواطنــة،  قيــم  وترســيخ 
مســحية  دراســة  المركــز  أطلــق  الصــدد، 
واســعة، حــول قيــم المواطنــة واالنتمــاء 
توفيــر  بهــدف  البحريــن؛  مملكــة  فــي 
مؤشــرات إحصائيــة، وقاعــدة معلومــات 
معتمــدة، وصوال إلى تأصيل علمي للقيم 

الوطنية.
رابعا: أكد مجلس األمناء أهمية الشراكة 
المتحــدة،  األمــم  منظمــة  مــع  المتناميــة 
برنامــج  ومنهــا  المتخصصــة،  وبرامجهــا 
األمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية، 
معربا عن تقديره إلشادة المدير التنفيذي 
للبرنامج األممــي، بتوقيع المركز اتفاقية 
إعــداد تقريــر المــدن العربيــة 2020 مــع 
المكتب اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة 
للمستوطنات البشرية، إذ يعد أول تقرير 

رســمي حــول المــدن العربيــة منــذ العــام 
.2012

خامسا: استعرض رئيس مجلس األمناء 
العالمــي  الحــوار  فعاليــة  فــي  مشــاركته 
“تأمــالت  الجنــوب  دول  مــن  للمفكريــن 
فــي الوثيقــة الختاميــة لالجتمــاع رفيــع 
المســتوى الثانــي لمؤتمر األمــم المتحدة 
بلــدان  بيــن  فيمــا  بالتعــاون  المعنــي 
الجنــوب”، وذلــك علــى هامــش المنتــدى 
السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية 

المستدامة في مدينة نيويورك.
بالبيــان  األمنــاء  مجلــس  رئيــس  وأدلــى 
مؤكــدا  األمميــة،  للفعاليــة  االفتتاحــي 
بيــن  وموســع  بنــاء  نقــاش  عقــد  أهميــة 
المفكريــن والمختصين من مختلف دول 
الجنوب،لتبادل اآلراء والمقترحات بشأن 
المجديــة والملهمــة كشــركاء  المبــادرات 
فــي التنمية. وكذلك مشــاركته كمتحدث 
رئيــس في الحوار العالمــي للمفكرين من 

دول الجنــوب حــول موضــوع المســاواة 
في إطار تقرير التنمية البشرية العالمي.

سادســا: أطلــع الشــيخ عبــدهللا بــن أحمد 
مجلس األمناء على مشاركته في أعمال 
المنتدى رفيع المســتوى للشــرق األوسط 
وشــمال إفريقيا حول االقتصاد األخضر، 
وتجمــع الطاولــة المســتديرة الــذي نظمه 
معهــد اإلدارة العامــة “بيبــا” تحت عنوان 
“منهجيــات حــل التحديــات الحكوميــة”. 
فيما أثنى المجلس على ما جاء في كلمة 
المؤتمــر  األمنــاء خــالل  رئيــس مجلــس 
الســنوي العاشــر لمركز الخليــج لألبحاث، 
“كامبريــدج”  بجامعــة  نظمــه  والــذي 
االســتثمار  أهميــة  مؤكــدا  البريطانيــة، 
فــي الفكــر اإلســتراتيجي؛ لخــوض حرب 
األيديولوجيــات  مواجهــة  فــي  األفــكار 

المتطرفة.
جهــود  األمنــاء  مجلــس  ناقــش  ســابعا: 
“دراســات” فــي مجــال تعزيــز االســتقرار 

اإلقليمــي فــي ضــوء ورشــة العمــل التــي 
“العــودة  موضــوع  حــول  المركــز  نظمهــا 
اآلمنــة لالجئيــن الســوريين إلــى بالدهم” 
المســؤولين  مــن  مجموعــة  بمشــاركة 
مــن  المســتوى  رفيعــي  والخبــراء 
ومنظمــة  و”اإلســكوا”،  المتحــدة،  األمــم 
والمفوضيــة  للســكان،  المتحــدة  األمــم 
والبنــك  الالجئيــن  لشــؤون  الســامية 
الدولــي ومجموعــة مــن مراكــز األبحــاث 
بهــدف  الحكوميــة؛  غيــر  والمنظمــات 
تعظيــم المســاعدة التــي تقــدم لالجئيــن، 
مثمنــا المجلــس جهــود البحريــن في هذا 

الشأن.
علــى محتويــات  المجلــس  إطلــع  ثامنــا: 
“تقاريــر  سلســلة  ضمــن  الجديــد  العــدد 
الطاقــة” التــي يصدرها مركز “دراســات”، 
حيث تناول العدد أهم مستجدات قطاع 
الطاقة التقليدية والمتجددة والمجاالت 

ذات الصلة.

المنامة - دراسات

”MEMTEC“ دراسات” يدعم “بايدك” ويشارك في مؤتمر“
2019 الثالــث  الربــع  ومشــاريع  إنجــازات  يســتعرض  المركــز  أمنــاء  مجلــس 

اجتمع مســاعد وزير الخارجية عبدهللا الدوســري، مع مســاعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشــؤون حقوق اإلنســان في 
وزارة خارجية دولة اإلمارات أحمد الجرمن، على هامش انعقاد الدورة 42 لمجلس حقوق اإلنسان بمدينة جنيف.

وزيــر  مســاعد  رحــب  االجتمــاع،  وفــي 
الخارجيــة بالجرمــن، معرًبــا عــن اعتــزاز 
والصداقــة  األخــوة  بعالقــات  المملكــة 
المتينــة التي تجمع بيــن البحرين ودولة 
اإلمارات وما تتسم به من تنوع وشمول 
الدفــع  مؤكــًدا  األصعــدة،  جميــع  علــى 
بهــذه العالقــات نحــو آفــاق أرحــب علــى 
مختلف المستويات، بما يحقق المصالح 
المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

بــه دولــة  وأكــد الدوســري أن مــا تقــوم 
قطــر عبــر وســائل اعالمهــا وعلى رأســها 
“قناة الجزيرة” من مخالفة لكل األعراف 
والقيم والقانون الدولي لحقوق اإلنسان 
والنعــرات  واألحقــاد  الســموم  بــث  مــن 
الطائفيــة لزرع الفتــن وبث الكراهية في 

المجتمعــات والــدول فــي الوقــت الــذي 
تحتضــن فيــه الدوحــة لعناصــر اإلرهاب 
والهاربيــن مــن العدالــة، وتســخير “قنــاة 
للمتطرفيــن  منبــًرا  لتكــون  الجزيــرة” 
القوائــم  علــى  المدرجيــن  واإلرهابييــن 
الســوداء والمطلوبيــن دولًيــا، والســماح 

لهــم بنشــر األفــكار المتطرفة والتشــجيع 
علــى الخــروج على القانــون وزرع الفتن 
الثقافــات  مختلــف  بيــن  والنزاعــات 
واألعراق الدينية المختلفة، وفي الوقت 
التــي تدعــي فيــه قنــاة الجزيــرة بأهمية 
حريــة الــرأي والــرأي اآلخــر، فأنهــا وفــي 
الوقــت ذاته تغمض عينهــا عن انتهاكات 
بمــا  قطــر  دولــة  فــي  اإلنســان  حقــوق 
فيــه انعــدام الحريــات العامــة والمدنيــة 
والديمقراطية والتضييق على الحريات 
األساســية بما فيهــا حرية الرأي والتعبير 
فــي قطــر واالنتهــاكات المتزايــدة تجــاه 
العمالــة األجنبيــة التــي اكدتهــا التقاريــر 

الدولية.
مــن جانبــه، أعــرب الجرمن عن ســعادته 

بلقــاء مســاعد وزيــر الخارجيــة، مشــيًدا 
تربــط  التــي  الثنائيــة  العالقــات  بعمــق 
بيــن البحريــن واإلمارات، مؤكــًدا اهتمام 
بالده بتعزيــز هذه العالقات في مختلف 
المجــاالت بمــا يعــود بالخيــر والنفع على 
متمنًيــا  الشــقيقين،  والشــعبين  البلديــن 
لمملكة البحرين دوام التقدم واالزدهار.

كما حضر الدوســري على هامش الدورة 
المملكــة  أقامتــه  الــذي  المعــرض   42
التشــكيلية  للفنــون  الســعودية  العربيــة 
للفنــان عثمــان الخزيم والــذي أبرز تطور 
وعراقــة الفنــون التشــكيلية ودورها في 
الحيــاة الثقافيــة ودور الفنــان الســعودي 
والحضــارة  الحيــاة  قيــم  ترســيخ  فــي 

بأحرف وألوان متناغمة.
كمــا تــم خــالل االجتمــاع مناقشــة عــدد 
مــن المواضيــع والقضايــا ذات االهتمــام 

المشترك.

المنامة - وزارة الخارجية

الدفع بالعالقات البحرينية اإلماراتية آلفاق أرحب

السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

عقــدت لجنــة الحقــوق والحريــات العامــة 
اجتماعهــا العــادي الســادس برئاســة بــدر 
ووداد  الحــداد  أحمــد  وعضويــة  عــادل، 
بمقــر  الحمــادي  هللا  ومــال  الموســوي، 

المؤسسة بضاحية السيف.
افتتحــت اللجنــة اجتماعهــا بمناقشــة مــا 
تــم بشــأن قراراتهــا وتوصياتهــا الســابقة، 
ومــا اتخذ فيها من إجراءات، ثم ناقشــت 
العــام  لألميــن  الخــاص  المبعــوث  طلــب 
لألمــم المتحدة المعنــي باإلعاقة والموجه 
إلى المؤسســات الوطنية لحقوق اإلنســان 
معاملــة  أجــل  مــن  حملــة  فــي  للمشــاركة 
والمراهقيــن  والفتيــان  للفتيــات  جيــدة 
ذوي اإلعاقة في العالم، والتي تهدف إلى 
القضاء على جميع أشــكال ســوء المعاملة 
التــي تتعــرض لها تلك الفئــة، والعمل على 
الترويج للحملة العالمية المسماة “المبادئ 
العشرة لحمايتي ورفاهيتي ونمائي كفتاة 

أو فتى أو مراهق من ذوي اإلعاقات.

مــع  التواصــل  أهميــة  اللجنــة  وتدارســت 
علــى  الوقــوف  بهــدف  المعنيــة  الجهــات 
إلــى  الــواردة  االدعــاءات  بعــض  صحــة 
المؤسســة بشــأن اآلليــة المتبعــة مــن قبل 
وزارة التربيــة والتعليــم فــي التعامــل مــع 
المــدارس  فــي  التعلــم  صعوبــات  طلبــة 
الحكوميــة علــى اختــالف مســتوياتها وال 

سيما المرحلة الثانوية.

بمناقشــة  اجتماعهــا  اللجنــة  واختتمــت 
وفــد  بيــن  عقــد  الــذي  اللقــاء  مخرجــات 
اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة  المؤسســة 
والرئيــس  المؤسســة  رئيــس  برئاســة 
التنفيــذي للمجلــس األعلــى للبيئــة، والذي 
هــدف إلــى العمل على مد جســور التعاون 
المتعلقــة  المواضيــع  فــي  الجهتيــن  بيــن 

بحقوق اإلنسان والبيئة.

لجنة الحقوق والحريات العامة تعقد اجتماعها العادي السادس

تدارس االدعاءات بشأن التعامل مع ذوي صعوبات التعلم

“الحريات” تتابع تنفيذ توصياتها

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية

والشــؤون  العــدل  وزارة  وكيــل  شــارك 
وائــل  المستشــار  واألوقــاف  اإلســالمية 
بوعــالي في االجتماع التحضيري الحادي 
والعشــرين لــوكالء وزارات العــدل بــدول 
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، 
الذي عقد أمس الثالثاء في سلطنة عمان 
الشــقيقة، وذلك بمقــر الهيئة االستشــارية 

للمجلس األعلى لدول الخليج العربي.
اســتعرض  االجتمــاع  إن  بوعــالي  وقــال 
عــددا مــن المواضيــع المهمــة التــي تتصل 
بيــن وزارات  المشــترك  التعــاون  بمســائل 
لــدول  التعــاون  مجلــس  بــدول  العــدل 
لجنــة  اجتمــاع  منهــا  العربيــة،  الخليــج 
والمعاهــد  المراكــز  ورؤســاء  مديــري 
بــدول  والقضائيــة  والقانونيــة  التدريبيــة 

المجلس.
كمــا تم خالل االجتماع مناقشــة موضوع 
اجتماع لجنة مسؤولي اإلرشاد والتصالح 

تنفيــذ  اتفاقيــة  األســري، وبحــث تطويــر 
األحــكام واإلنابــات واإلعالنــات القضائية 
الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس  بــدول 
العربيــة، وكذلــك جــرت مناقشــة موضوع 
جهــات  مــن  متخصصــة  لجنــة  اجتمــاع 
وموضــوع  المجلــس،  دول  فــي  التنفيــذ 
الــواردة  اســتخالص المبــادئ التشــريعية 

فــي القوانين )األنظمــة(، وموضوع النظام 
التطــرف  لمكافحــة  الموحــد  )القانــون( 
والعنصرية والكراهيــة والتمييز، ومقترح 
بدولــة  القصــر  لشــؤون  العامــة  الهيئــة 
الهيئــات  بدعــوة  النظــر  حيــال  الكويــت 
االعضــاء  بالــدول  المماثلــة  والمؤسســات 
بالمجلس لتفعيل التنســيق والتعاون فيما 

بينها.
إلــى مناقشــة  المستشــار بوعــالي  وأشــار 
عــدة موضوعــات منهــا مشــروع اتفاقيــة 
تســليم المتهميــن والمحكــوم عليهــم بيــن 
دول مجلــس التعــاون، والدراســة األوليــة 
حــول إقــرار قانــون العدالــة فــي مواجهــة 

رعاة النشاط اإلرهابي.
وفــي اختتام أعمال االجتمــاع قام وكالء 
لــدول  المجلــس  بــدول  العــدل  وزارات 
إلــى  التوصيــات  برفــع  العربيــة  الخليــج 
االجتماع القادم التاسع والعشرين لوزراء 
العــدل بدول مجلس التعاون المقرر عقده 

في نهاية الشهر الجاري بمسقط.

وائل بوعالي

استعرض المواضيع المتصلة بمسائل التعاون المشترك
البحرين تشارك باجتماع وكالء “العدل” بُعمان

الدوسري والجرمن 
يستعرضان 

افتراءات “الجزيرة” 
في جنيف
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 أكد رئيس مجلس بلدي الجنوبية بدر التميمي أن منطقة السكراب على شفا انفجار، موضًحا أن ممارسات بعض أصحاب 
مخــازن الخــردة وقطــع الســيارات المســتعملة، تتخطــى القوانيــن، عبــر تخزينهــم لكميــات مــن المــواد الســريعة االشــتعال 
كالبالســتيك، والبراميــل، ومخلفــات الزيــوت، والمــواد الكيميائيــة، فــي الوقت الذي يحاط به “الســكراب” بحقــول الغاز من 

ثالث جهات.

 وأوضــح بجولــة ميدانيــة أجراها معه 
منــدوب “البــاد” للســكراب أن المــكان 
وعــدم  العارمــة،  بالفوضــى  يغــرق 
التنظيــم، أو األخــذ بأبســط احتياطات 
نقــل  أن  مبيًنــا  والســامة،  األمــن 
السكراب مطلب صحي وأمني وبيئي.

وأشــار أنــه وبتوفيق مــن هللا عّز وجّل، 
لــم يتعــرض “الســكراب” هــذا العام ألي 
حرائــق، بخــاف العــام الماضــي، مبيًنــا 
الرســمية  الجهــات  مخاطبــة  تــم  أنــه 
الصيــف  فتــرة  بدايــة  قبــل  المختصــة 
والترتيبــات  االعتبــارات  كافــة  ألخــذ 
الازمــة، عبــر إرســالها لفــرق تفتيشــية 
تأخذ بعين االعتبار كل معايير السامة 

واألمن المطلوبة.
 وقــال “المنطقة كما هو معلوم محاطة 
بعــدد من حقول الغاز من ثاث جهات، 

ومــن  الســكراب  مــن  قريبــة  وأنابيبهــا 
الشــحن  الشــاحنات، ونقــاط  تحــركات 
أهميــة  يؤكــد  األمــر  هــذا  والتفريــغ، 
اإلسراع بنقله لمنطقة جديدة، منظمة، 
التأهيــل،  درجــات  أعلــى  علــى  تكــون 
األمــر  هــذا  للــزوار،  أو  للمــاك  ســواء 
ســيمكن من االستفادة من حقول الغاز 

الموجــودة للصالــح العــام، فهــي منفعة 
مشتركة هنا”.

إلــى  حديثــه  فــي  التميمــي  وتطــّرق   
الســاحات المفتوحــة بالســكراب قائــاً 
ولهــا  آمنــة،  غيــر  تــرى  كمــا  “المنطقــة 
مداخــل ومخــارج كثيــرة، وأكبــر دليــل 
علــى حالتهــا الفوضويــة محاولــة قاتل 
المــؤذن العــام الماضــي، رمــي أشــائه 
الكهربــاء  تســليكات  أن  ناهيــك  هنــا، 
واإلنــارة بالمحــال غيــر آمنــة، والميــاه 
أيًضــا، مــع غيــاب الكاميــرات األمنيــة، 

والحراس”.
 ومضــى بالقــول “فــي زيــارة قمنــا بهــا 
قبل فترة لسكراب الكويت كان الوضع 
مخالًفا تماًما، حيث يحتوي على بوابة 
رئيســية، وكاميــرات أمنيــة، وحــراس، 
وهنالك أوقات محددة لفتح الســكراب 

وإغاقــه، كمــا أنــه مــزود ببنــى تحتيــة 
مراقبــة  مــع  وآمنــة،  ونظيفــة  شــاملة 
الجهــات المختصــة لكل مــا يدخل إليه 
ويخرج مــن بضائع مختلفة، والتدقيق 

على مصادرها”.

لــه علــى المتنفعيــن مــن  وفــي تعليــق 
محــال الســكراب، أوضــح التميمي “أن 
بأســعار  األرض  مســتأجر  منهــم  عــدًدا 
رمزيــة مــن الدولــة، لكنهــم بالمقابــل ال 
ومنهــم  عليهــم،  مــا  بســداد  يلتزمــون 

مــن دخلــوا دهاليز القضاء منــذ فترات 
نأمــل  تذكــر،  نتيجــة  أي  دون  طويلــة 
أن يكــون هنالــك المزيــد مــن الصرامــة 
والرقابــة علــى هــؤالء، تحقيًقــا لمبادئ 

العدالة والمساواة بين الجميع”.

رئيس “بلدي الجنوبية”: السكراب على وشك االنفجار
ــى ــ ــوض ــ ــف ــ ــال ــ ــة والــــــمــــــكــــــان يــــــغــــــرق ب ــ ــم ــ ــي ــ ــس ــ ــات ج ــ ــفـ ــ ــالـ ــ ــخـ ــ مـ

إبراهيم النهام

كيف تحولت 
مخازن الخردة 

إلى مخازن 
للمواد الكيميائية 

والمشتعلة؟



مشــعل  العربــي  البرلمــان  رئيــس  تقــدم 
بــن فهــم الســلمي  باســم البرلمــان العربي 
رئيســًا  للعــراق  والمواســاة  بالتعــازي 
فــي ضحايــا  وبرلمانــًا وشــعبًا  وحكومــًة 
الحــادث األليــم الــذي وقــع أمــس جــراء 
انهيار جزء من ممشــى بمحافظة كربالء 
العراقيــة األمــر  الــذي أدى إلــى ســقوط 
جــاء  وجريــح.  قتيــل  بيــن  العشــرات 
ذلــك خــالل برقيــات التعزيــة المرفوعــة 
مــن رئيــس البرلمــان العربــي إلــى رئيــس 
جمهوريــة العــراق ومعالي رئيس مجلس 
النــواب ودولــة رئيــس الــوزراء العراقــي. 
وقال رئيس البرلمان العربي في برقيات 
والشــعب  نواســيكم  إذ  “إننــا  التعزيــة 

العراقي الشقيق في هذا المصاب الجلل، 
الضحايــا  يتغمــد  أن  تعالــى  هللا  نســأل 
بواســع رحمته ويســكنهم فســيح جناته، 
الصبــر والســلوان  الضحايــا  أســر  ويلهــم 

ويمن على المصابين بالشفاء العاجل”.

دّشــن رئيس األوقاف الجعفرية يوســف الصالح مســاء أمس وبحضور محافظ الشــمالية علي العصفور، أضخم عمل ولوحة رســم 
علــى قمــاش تعنــى بالقضيــة الحســينية وفي مســاحة تتعــدى المئة متر مربع في مأتم الســهلة الشــمالية وبالتعاون مــع الفنان خليل 

المدهون وأهالي القرية وذلك بالتزامن مع موكب العزاء المركزي في منطقة السهلة الشمالية.

وقــال الصالــح خــالل رعايتــه لتدشــين العمــل 
األوقــاف  مجلــس  أعضــاء  بحضــور  الفنــي، 
مــن  وحشــد  الفنانيــن  مــن  وجمــع  الجعفريــة 
الجمهــور، إّن إدارة األوقاف الجعفرية حريصة 
علــى الرعاية والمشــاركة في المبــادرات الفنية 
التي تعكس الجانب الحضاري وتوصل رســالة 
اإلمام الحسين )ع( من خالل استثمار الطاقات 
واإلبداعــات الشــبابية التــي تزخــر بهــا مملكــة 
البحريــن، والمســاهمة بلغــة الفــن فــي إيصــال 
الحســين  اإلمــام  لنهضــة  الســامية  المضاميــن 
والعــدل  والســالم  المحبــة  إلــى  تدعــو  والتــي 

واإلخاء والتكاتف.

شــكره  المدهــون  الفنــان  وجــه  جانبــه،  مــن 
وتقديــره لرئيــس األوقــاف الجعفريــة وجميــع 
الجهــات التــي شــاركت فــي إنتــاج العمــل عبــر 
التسهيالت التي قدمتها، وفي مقدمتهم وزارة 
الداخليــة عبــر موافقتهــا وتوفير المســتلزمات 
المحافظــة  إلــى جانــب  بالترتيبــات،  الخاصــة 
متابعتهــا  عبــر  األوقــاف  وإدارة  الشــمالية، 
الشــخصي  واطمئنانــه  الصالــح  رئيســها  مــن 
واستمراره في دعم مثل هذه الجوانب الفنية 

الحسينية.
وقــدم المدهــون أيضــا شــكره وتقديــره لجميع 
ومشــاركتهم  تعاونهــم  علــى  القريــة  أهالــي 

الواســعة في إخراج هــذا العمل، مؤكدا أن هذا 
التعــاون انعكــس باإليجــاب علــى إظهــار روح 
المحبــة واأللفة التي تعيشــها القرية بين جميع 

مؤسساتها المدنية وأهاليها.
وشــارك في العمل الفني نحو خمســين شخصا 
من أهالي القرية من فنانين ومساعدين وتحت 
إشــراف الفنــان المدهــون، إضافة إلى مشــاركة 
واســعة مــن فنانيــن بحرينييــن منهــم جاســم 
عيســى  حســين  الحايكــي،  عبــدهللا  المقابــي، 
عبــر حضورهــم الالفت والمســاهمة فــي العمل 
ومشــاركتهم فــي إخراج العمل الفني، واســتمر 
العمــل مــا يقارب األســبوع بعمــل متواصل في 

ساعات ممتدة من العمل المتواصل.
إلــى ذلــك، أعرب رئيس مأتم الســهلة الشــمالية 
مجلــس  رئيــس  ونائــب  عبدالنبــي،  مصطفــى 

اإلدارة إبراهيم هاشــم عن شــكرهم وتقديرهم 
لزيــارة رئيس األوقاف الجعفرية وحرصه على 
رعاية هذا المشــروع الفنــي، وكذلك االطمئنان 

والتواصــل  الحســينية  المواكــب  ســير  علــى 
الدائــم مــع المآتــم والحســينيات فــي مختلــف 

المحافظات.
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المحرق - محافظة المحرق

المنامة - األوقاف الجعفرية

رفــع محافظ المحرق ســلمان بن هندي خالص 
الشــكر والتقديــر إلــى وزيــر الداخليــة الفريــق 
أول ركــن الشــيخ راشــد بن عبــدهللا آل خليفة، 
وكافــة منتســبي وزارة الداخليــة، ومديــر عــام 
مديرية شــرطة محافظة المحرق، ورجالها من 
ضبــاط وضبــاط صــف، وأفــراد واإلدارة العامة 
للمرور، وأفراد شــرطة المجتمع بمناسبة نجاح 
موســم عاشوراء وحسن االستعداد والتنظيم، 

ولجهودهــم األمنيــة والمروريــة المبذولة التي 
ســاهمت فــي االحتفال بهذه المناســبة الدينية 
فــي أجــواء آمنــة مطمئنــة لألهالــي والجميــع، 
وأظهــرت مملكــة البحريــن شــاهدا حيــا علــى 
حريــة  حــق  تكفــل  التــي  الوطنيــة  الوحــدة 
الطوائــف  لجميــع  الدينيــة  الشــعائر  ممارســة 
والمذاهــب. وأكــد المحافــظ أن االســتعدادات 
المســبقة التــي اهتمــت بهــا محافظــة المحــرق 
مــن خــالل االجتماعــات المتكــررة مــع رؤســاء 

المآتــم وشــملت الجهــات المعنيــة مــن اإلدارة 
العامة للمرور وشــرطة المجتمع ومديرية أمن 
محافظــة المحــرق والبلديــة وهيئــة الكهربــاء 
واألوقــاف الجعفريــة، والتنســيق معهــم لبحث 
المشــاركين  حركــة  وتســهيل  التعــاون  ســبل 
وحــث الجميــع علــى التقيــد باألنظمــة، يؤكــد 
مــدى االهتمــام الكبيــر علــى إنجــاح مثــل هــذه 
بتعــاون أعضــاء  الدينيــة، مشــيدا  المناســبات 

هيئة المواكب الحسينية ورؤساء المآتم.

قــام رئيس األوقاف الجعفرية يوســف الصالح 
فــي  الحســين  اإلمــام  لعيــادة  تفقديــة  بزيــارة 
المنامــة لموســم عاشــوراء 1441 وذلــك ليلــة 
وزارة  افتتحتهــا  والتــي  محــرم  مــن  العاشــر 
الصحة بالتنســيق والتعاون مع إدارة األوقاف 
الترتيبــات  علــى  الصالــح  واطلــع  الجعفريــة. 
والتجهيــزات الطبيــة واالســتعدادات الصحية 
التي تقدمها وزارة الصحة لموســم عاشــوراء. 
مــن جانبــه، أشــاد المحافــظ بالجهــود المبذولة 
مــن أجــل تقديــم أفضــل الخدمــات الصحيــة 

للمشاركين في إحياء موسم عاشوراء.
وأشــاد الصالــح خــالل الزيــازة بهــذه الخدمات 
علــى  القيــادة،  لتوجيهــات  امتثــاالً  المتميــزة 
رأسها عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفــة، وولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب الســمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة،.

واعــرب رئيس األوقــاف الجعفرية عن تقديره 
لجهود وزارة الصحة بصحة وســالمة المعزين 
فائقــة  راســها  وعلــى  عاشــوراء  موســم  فــي 
المانــع  وليــد  الصحــة  وزارة  ووكيــل  الصالــح 
منــال  الصحيــة  للرعايــة  المســاعد  والوكيــل 
العلــوي والفريــق اإلداري فــي العيادة بإشــراف 

عماد البصري.
 وأعــرب الصالــح عن اإلشــادة والتقدير لجهود 
ومستشــفى  الداخليــة  ووزارة  الصحــة  وزارة 
حــاالت  متابعــة  فــي  الجامعــي  حمــد  الملــك 
المصابيــن بالتســمم فــي أحــد مآتــم محافظــة 

المحرق.

خالل الزيارة التفقدية

بن هندي يشيد بتعاون أعضاء هيئة المواكب الحسينية ورؤساء المآتم

ــين ــام الحسـ ــادة اإلمـ ــداً عيـ ــة” متفقـ ــس “الجعفريـ رئيـ

محافظ المحرق يزور مواكب العزاء ويهنئ بنجاح الموسم

إشادة بجهود “الصحة” في عاشوراء

ســجل موســم عاشــوراء هــذا العــام، نجاحــا 
متميــزا، نتيجــة الجهود المكثفــة التي قامت 
التنظيميــة  باألمــور  المعنيــة  الجهــات  بهــا 
واألمنيــة، حيــث كان التعاون والتنســيق بين 
وشــؤون  األشــغال  ووزارة  الداخليــة،  وزارة 
ووزارة  العمرانــي،  والتخطيــط  البلديــات 
الصحــة، واضحــا منــذ البدايــة، وهــو مــا تــم 

ترجمتــه مــن خــالل تلبيــة كافــة احتياجــات 
موســم عاشــوراء وتعزيز التعاون والتنســيق 
نجــاح  مقومــات  لتوفيــر  الشــأن؛  هــذا  فــي 

الموسم.
وقــد أدرك كل متابــع، حجــم الجهــود األمنية 
والمجتمعية، والتي جاءت تنفيذا لتوجيهات 
وزيــر الداخليــة للجهــات األمنيــة والخدميــة 
تكــون  وأن  عاشــوراء،  احتياجــات  بتلبيــة 

عمليــة التنظيــم وســط أجــواء آمنــة وهادئــة 
تجــاوزات  أيــة  وقــوع  مــن دون  ومنضبطــة 
تعكــر صفــو المناســبة، تأكيــدا لمــا يتمتــع بــه 
المواطنــون مــن حريــة في ممارســة الشــعائر 

الدينية، وفقا للقانون والتقاليد المرعية.
المحافظــات، حضــورا واضحــا  أثبتــت  وقــد 
بجانــب إدارات وزارة الداخليــة ذات الصلــة، 
ومــن بينهــا شــرطة المجتمــع واإلدارة العامة 

للمــرور والدفــاع المدنــي واإلســعاف الوطني 
األمنيــة  الجهــود  تضافــر  وأســهم  وغيرهــا، 
والمجتمعيــة فــي إنجاح مناســبة عاشــوراء، 
من خالل الشــراكة والتنسيق مع المؤسسات 
الدينيــة والمجتمعيــة، وعملــت المحافظــات 
والجهــات األمنيــة المعنيــة على توفيــر كافة 
بمــا  الشــأن،  هــذا  فــي  المطلوبــة  الخدمــات 

يضمن تعزيز السالمة العامة لدى الجميع. 

إلــى  اإلشــارة  مــن  البــد  الســياق،  هــذا  وفــي 
االجتماعات التنســيقية التي تم عقدها قبيل 
موســم عاشــوراء مــع أعضاء هيئــة المواكب 
الحســينية ورؤساء المآتم واإلدارات األمنية 
والخدميــة؛ مــن أجــل وضــع اآلليــات الالزمة 
إلنجــاح  عليهــا  المتفــق  المرئيــات  وتنفيــذ 
موســم عاشــوراء، وهو مــا تــم مواصلته عبر 
هــذه  لمتابعــة  ميدانيــة  ولقــاءات  زيــارات 

الجهود وتوفير كافة االحتياجات ومقومات 
يعكــس  بمــا  عاشــوراء،  لفعاليــات  النجــاح 

المظهر الحضاري لمملكة البحرين.
وقــد عبــر القائمــون علــى عاشــوراء عــن بالغ 
شــكرهم وتقديرهم لتوفير كافة التســهيالت 
إلنجاح الفعاليات في إطار العمل على تعزيز 
أواصــر المحبــة واالحترام بين أفراد الشــعب 

البحريني.

المنامة - وزارة الداخلية

أجــواء آمنــة وهادئــة تظلـل موســم عاشــوراء 2019

مشعل بن فهم السلمي

البرلمان العربي

“البرلمان العربي” يعزي العراق بضحايا حادثة كربالء

متابعة االستعدادات األمنية في عاشوراء
الحسن يتفقد المديريات األمنية ويدعو الجميع إلى التعاون مع رجال األمن

قــام رئيــس األمــن العــام اللــواء طــارق الحســن بزيــارة تفقديــة لعــدد مــن 
المديريات األمنية وذلك لالطالع على االستعدادات األمنية خالل مناسبة 

عاشوراء.

عــن  العــام  األمــن  رئيــس  وأعــرب 
شــكره وتقديــره لكافــة العاملين في 
المديريات األمنية من ضباط وأفراد، 
متواصــل  عمــل  مــن  يقدمونــه  ومــا 
الوطــن،  أمــن  لحفــظ  وجهــد دءوب 
منوهــا فــي هــذا الشــأن إلــى دورهــم 
المهنــي المتميــز فــي تحقيــق النظام 
واألمــن فــي مثــل هــذه المناســبات، 
مؤكــدا اهتمــام وزارة الداخليــة فــي 
إطار تنفيذ توجيهات وزير الداخلية 
المناســبات  لكافــة  الدعــم  تقديــم 
الدينيــة ومــن بينها عاشــوراء، حيث 

كافــة  توفيــر  علــى  تــزال  وال  تعمــل 
الخدمات األمنية الالزمة.

واّطلــع اللواء الحســن خــالل الزيارة 
والتدابيــر  اإلجــراءات  كافــة  علــى 
الخطــط  ضمــن  اتخاذهــا  تــم  التــي 
هــذه  تأميــن  أجــل  مــن  المعتمــدة؛ 
المناســبة وتنظيمها بالشكل الناجح، 
وفي ســبيل تقديم أفضــل الخدمات 
الشرطية للجميع، مشددا في الوقت 
ذاتــه علــى التعامــل وفــق الضوابــط 
القانونيــة المقررة مــع كل المخالفات 
إلــى  الجميــع  داعيــا  والتجــاوزات، 

بهــدف  األمــن؛  رجــال  مــع  التعــاون 
حفظ األمن والنظام.

خــالل  العــام  األمــن  رئيــس  رافــق 

الزيــارات، نائــب رئيــس االمــن العام، 
ومساعد رئيس األمن العام للعمليات 

والتدريب، وعدد من كبار الضباط.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - األوقاف الجعفرية

للموســـم الســـامية  المضاميـــن  إيصـــال  فـــي  الشـــبابية  الفنيـــة  بالمبـــادرات  إشـــادة 

الصالح يتفقد العزاء المركزي بالسهلة ويدّشن أكبر لوحة بمناسبة عاشوراء



“الهالل األحمر”: تهيئة متطوعين جدد للعمل اإلغاثي
ــم ــهـ ــبـ ــدريـ تـ ــى  ــ ــل ــ ع يــــشــــرفــــون  خــــبــــرة  ذوو  مــــــدربــــــون 

األحمــر  الهــال  لجمعيــة  العــام  األميــن  رحــب 
الجــدد  باألعضــاء  أميــن  فــوزي  البحرينــي 
المنضمين حديثا، وذلك في كلمة ألقاها في مقر 
الجمعيــة بالمنطقة الدبلوماســية بالمنامة، معربا 
عــن ســعادته بوجــود هــذا العــدد مــن االعضــاء 
ممــن يمتلكــون الدافــع واإلصــرار والعزيمــة على 
خدمة اإلنســانية ومد يد العون للمحتاجين، من 
خــال مشــاريع وبرامــج وأهداف الهــال االحمر 
البحرينــي، كجــزء ال يتجــزأ مــن االتحــاد الدولي 

لجمعيات الصليب األحمر والهال األحمر. 
االستكشــاف  أهميــة  كلمتــه  فــي  أميــن  وأكــد 
والمعرفــة فــي جميــع مجــاالت العمل االنســاني، 
والمبــادرات  والبرامــج  المشــاريع  عــن  متحدثــا 
الهــال  يقدمهــا  التــي  الربحيــة  غيــر  االنســانية 
العمــل  البحرينــي كجــزء مــن منظومــة  األحمــر 
عضــو  لــكل  يتســنى  كــي  المتنوعــة؛  اإلنســاني 
لــه  اختيــار مجــال العمــل المناســب بمــا يحقــق 
األهــداف التــي يســعى إلــى تحقيقهــا فــي فتــرة 

عطائــه في مجال العمــل التطوعي، وفي الوقت 
ذاتــه وجــود اإلمكانــات التــي تخــدم المتطــوع؛ 
ليكونــوا جــزءا مــن منظومــة العطــاء، حيــث إن 
رغبة األعضاء باالنضمام تأتي من روح الشراكة 
وحب المساعدة والمساندة داخل إطار المجتمع 
المحلــي من الجيران واالقربــاء وغيرهم، والتي 
تساهم بدورها في تحقيق العديد من المكاسب 
علــى الصعيــد الشــخصي وعلــى الصعيــد العــام 

للهال األحمر البحريني.
األحمــر  الهــال  أن  إلــى  العــام  األميــن  وأشــار 
البحرينــي يقدم ألعضائه المتطوعين العديد من 
المجــاالت الجديــدة وفــرص التطــور والتحســن 
فــي العمــل اإلنســاني، ممــا يؤهلهم للعمل بشــكل 
مباشر مع اللجان المختصة، حيث سيحصل كل 
عضــو على قدر كاف مــن التدريب والتأهيل من 
قبــل مدربين معتمدين من ذوي الخبرة الطويلة 
والممارســة الفعلية في هــذا المجال، وذلك وفق 
اإلنســاني  للعمــل  األساســية  والمبــادئ  القواعــد 

فــي جمعيــة الهال األحمر البحريني تماشــيا مع 
القواعد العامة المعتمدة دوليا.

أن  إلــى  أميــن  أشــار  صلــة،  ذي  ســياق  وفــي 
مكانــة الهــال األحمــر البحريني كجمعيــة دولية 
وإقليمية ضمن 192 جمعية دولية على مستوى 
العالم ســيفتح مجــاالت مختلفــة ومتنوعة أمام 
االعضاء الجدد لالتحاق بالعمل االنساني، ليس 

فــي مملكــة البحريــن وحســب بــل وفــي منطقــة 
الخليج العربي وفي شتى بقاع العالم، بما يتيح 
باقــي  مــع  المباشــر  التواصــل  الجــدد  لألعضــاء 
االفــراد العامليــن فــي نفــس المجــال مــن الوطن 
العربــي وباقي دول العالــم لاطاع على األفكار 
والخبــرات والتجــارب التــي تســاهم فــي تنميــة 

القدرات الفردية والجماعية على حد سواء.

المنامة-  جمعية الهالل األحمر البحريني

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

والفعاليــات  األنشــطة  لجنــة  نظمــت 
االجتماعيــة بمعهد البحريــن للتدريب لقاًء 
ترحيبيــا بمناســبة عــودة الهيئــة التدريبية 
إلــى أعمالهــم، وذلــك بعــد انتهــاء إجازتهــم 

الصيفية. 
عــام  مديــر  رحبــت  اللقــاء،  بدايــة  وفــي 
الهيئــة  بأعضــاء  العجــاوي  ســماح  المعهــد 
التدريبــي  العــام  بــدء  التدريبيــة بمناســبة 
الجديــد، موجهــًة تهنئتها بمناســبة حصول 
مملكــة البحرين علــى الترتيب األول عربيا 
والثالث على مستوى دول الشرق األوسط 
وشــمال إفريقيــا فيمــا يخــص المؤشــرات 
تقريــر  فــي  جــاء  كمــا  بالتعليــم  المتعلقــة 
مؤكــدة  االستشــارية،  بوســطن  مجموعــة 
ضرورة االســتمرار في الســعي نحو تقديم 
أعلى مستويات التدريب، وتحقيق المزيد 
مــن اإلنجازات والنجاحات التي تجعل من 
المعهــد مؤسســة تدريبية معترفــا بتميزها 

وبجودة وكفاءة خدماتها التدريبية.  

وأشــادت العجاوي باإلنجازات التي حققها 
الماضــي،  التدريبــي  العــام  فــي  المعهــد 
وأبرزهــا النجــاح الكبيــر فــي تنظيــم القمــة 
كليــة  مــع  بالتعــاون  األولــى  التدريبيــة 
البحريــن للمعلميــن وبوليتكنــك البحريــن، 
وفي تنظيــم المعرض الفني األول، مؤكدة 
أهميــة دور الــكادر التدريبــي فــي متابعــة 
التطورات التي تشــهدها العملية التعليمية 

والتدريبيــة بشــكل مســتمر، ممــا سيســهم 
فــي تطوير الخدمات التــي يقدمها المعهد، 
وينعكــس إيجابا على أداء متدربيه، مبينة 
أّن إدارة المعهــد تعــّول الكثيــر علــى الكادر 
التدريبــي في االرتقــاء بالبرامج النظامية، 
األمر الذي سيمنح معهد البحرين للتدريب 
مكانة بارزة كمؤسســة تدريبية وطنية في 

مملكة البحرين.

البحريــة  والثــروة  الزراعــة  وكيــل  قــال 
البلديــات  وشــؤون  األشــغال  بــوزارة 
والتخطيــط العمرانــي، نبيــل أبوالفتح، إن 
الوكالــة تهتــم بتعزيــز البرامــج المشــتركة 
مــع المؤسســة الخيريــة الملكيــة، انطاقــًا 
مــن اســتراتيجيتها بالشــراكة مــع مختلف 

الجهات. 
جــاء ذلــك خــال اســتقبال أبــو الفتــح في 

مكتبــه بوكالــة الزراعــة والثــروة البحريــة 
بالبديــع، األميــن العــام للمؤسســة الخيرية 
الملكية مصطفى السيد، وبحضور الوكيل 
عبدالعزيــز  الزراعــة  لشــؤون  المســاعد 

عبدالكريم. 
التدريبــي  البرنامــج  أن  أبوالفتــح  وذكــر 
الــذي نظمتــه وكالــة الزراعــة بالتعــاون مع 
المؤسســة الخيريــة الملكيــة والــذي شــمل 

علــى تدريــب 11 مــن منتســبي المؤسســة 
علــى نظــام الزراعــة مــن دون تربــة، يجب 
أن يكون باكورة لتعاون أوسع بين الوكالة 

والمؤسسة الخيرية الملكية.
وتم خال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون 
والثــروة  الزراعــة  وكالــة  بيــن  المشــترك 
البحريــة والمؤسســة الخيريــة الملكية بما 

يعود بالنفع على مملكة البحرين.

أعضاء الهيئة التدريبية بمعهد البحرين للتدريب خالل اللقاء الترحيبي

ــة ــه التدريبيـ ــا بهيئتـ ــاًء ترحيبيـ ــم لقـ ــن ينظـ ــد البحريـ معهـ

تــربــة دون  الـــزراعـــة  ــى  عــل منتسبا   11 تـــدريـــب 

العجاوي: متابعة التطورات التعليمية والتدريبية

أبوالفتح: توسعة البرامج مع “الخيرية الملكية”

القضيبية - مجلس الشورى

أكــد مجلس الشــورى أن توجيهات القيادة الحكيمــة، وما توليه من رعاية كبيرة 
للشــعائر الدينيــة هيــأت الســبل لنجــاح موســم عاشــوراء، حيــث ســخرت كافــة 
الــوزرات والهيئــات والجهــات الحكوميــة المختلفــة جهودهــا لتقديــم الخدمــات 
والتســهيات كافــة على أكمل وجه لموســم عاشــوراء؛ من أجل إبــرازه بالصورة 
المطلوبــة التــي تعكــس ما تميزت بــه البحرين عبر تاريخها مــن تعايش، ووحدة 
وطنيــة، وتألــف مجتمعــي، والتي تعززت في ظل أجــواء الحرية واالنفتاح التي 
تعيشــها المملكــة فــي ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجالــة الملك، والداعمة 

لحق الممارسات الدينية وفق الضوابط والقوانين.
وأشــاد مجلــس الشــورى بالجهــود المتواصلة، والعطــاءات المخلصــة التي بذلها 
وزيــر الداخليــة الفريــق أول ركــن الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــه، وكافــة 
منتســبي الــوزارة؛ مــن أجــل تأمين موســم عاشــوراء، وضمان انســيابية وحركة 
الشــعائر الدينيــة فــي هذا الموســم، من خال وضع خطط مدروســة تشــارك في 
تنفيذهــا مختلــف إدارات وأقســام الــوزارة، وهــو األمــر الــذي أســهم فــي إنجــاح 
موســم عاشــوراء. ونوه المجلس بما شهده موســم عاشوراء من وعي مجتمعي 
أسهم في إنجاحه، وإظهاره بالشكل الحضاري الذي يليق بمكانة هذه المناسبة، 
وبمــا يؤكــد دور الشــراكة المجتمعيــة فــي تحقيــق الصالــح العــام، وهــو مــا فوت 
الفرصــة علــى المتربصيــن شــًرا بهــذا الوطن، والنيل مــن وحدته وقيادتــه، داعيا 
المجلــس المولــي العلي القدير أن يديم نعمة األمن واألمان على مملكة البحرين 

وشعبها الكريم تحت راية قيادتها الحكيمة.

الوعي المجتمعي فوت الفرصة على المتربصين

المنامة - شركة سمارت وي

أعلنت شركة سمارت وي الجهة المنظمة لقمة البحرين للمدن الذكية 2019 عن انطالق 
النســخة الرابعــة مــن قمة البحريــن للمدن الذكيــة 2019 يوم االحد القــادم الموافق 15 
ســبتمبر الجــاري تحــت رعاية كريمة من وزير األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط 
العمراني عصام خلف وبدعم من الشــريك االســتراتيجي للقمة صندوق العمل )تمكين( 
والشــريك الماســي شــركة فيفــا البحريــن والرعــاة البالتينون ديــار المحــرق وبنك ميم 

وشركة أورباسير البحرين. 

مــدى  علــى  القمــة  جلســات  وســتعقد 
يوميــن بمشــاركة أكثــر مــن 250 مشــاركا 
قطــاع  فــي  والمختصيــن  الخبــراء  مــن 
المــدن الذكيــة مــن داخــل وخــارج مملكة 
البحرين في اكثر من 6 جلســات نقاشــية 
تغطــي  عمــل  ورقــة   14 يقــارب  ومــا 
محــاور البنايــات الذكيــة وادارة النفايات 
والحكومــة الذكيــة والتكنولوجيــا المالية 
)فنتك( واســتخدامات الطاقة المستدامة 

في المدن الذكية.
قمــة  مــن  الرابعــة  النســخة  وتحظــى 
البحريــن للمــدن الذكيــة بمشــاركة مميزة 

مثــل  للقمــة  المعرفييــن  الشــركاء  مــن 
جامعــة البحريــن والمجلس األعلى للبيئة 
ومركز الطاقة المســتدامة ومكتب شارلز 
رســلز سبيشــليز باالضافة إلى الجمعيات 
المهنية في البحرين مثل جمعية البحرين 
للمدن الذكية وجمعية البحرين لانترنت 

وجمعية التكنولوجيا واالعمال.
وســوف تضــم القمــة علــى مــدى يوميــن 
جلسات نقاشية مع الخبراء والمختصين 
حــول اطار عمل المدن الذكية في مملكة 
البحريــن وبنــاء المجتمعــات المســتدامة 
وجلســة خاصة بالمنصة الوطنية بعنوان 

 eKYC االلكترونــي  عميلــك  اعــرف 
بمشاركة البنك المركزي وهيئة المعلومات 
والحكومة االلكترونية وشركة بنفت. كما 
يســتضيف المؤتمــر ألول مرة فــي مملكة 
البحريــن المدير االقليمي لشــبكة الشــرق 
االوسط وشمال افريقيا للمجلس العالمي 
للمبانــئ الخضــراء والــذي ســيقدم عرضا 
خاصــا بآخــر المســتجدات علــى الصعيــد 

العالمي في البناء الذكي.
ويصاحــب القمــة معرض تشــارك فيه 25 
جهــة مــن القطاعيــن الحكومــي والخاص 
وتطبيقــات  حلــول  أحــدث  فيــه  يعــرض 
المحلــي  المســتويين  الذكيةعلــى  المــدن 
يقــدم  أن  المتوقــع  ومــن  والعالمــي، 
المشــاركون فــي المعــرض حلــوال تطــرح 

للمرة األولى في مملكة البحرين.
الحفــل  خــال  االعــان  ســيتم  كمــا 
الفائــزة  الجهــات  عــن  للقمــة  االفتتاحــي 
الذكيــة  للمــدن  البحريــن  قمــة  بجوائــز 
والتــي تضــم 6 فئات هي الحلــول المالية 
الذكيــة والحلــول الذكية للقطــاع العقاري 
والحلــول الذكيــة للمدن الذكيــة والحلول 
الذكيــة إلدارة النفايــات وأفضل مشــروع 
للمــدن الذكيــة علــى المســتوى الحكومي 
باالضافــة إلــى فئــة مفتوحــة لابداعــات 

الجديدة في قطاع المدن الذكية.

عصام خلف

ــاص” ــخـ ”الـ و  ــام”  ــ ــع ــ “ال ــن  مـ ــة  ــه ج و25  ــاً  ــاركـ مـــشـ  250 ــور  ــض ــح ب

وزير األشغال يرعى قمة المدن الذكية األحد المقبل

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

أكــدت وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي توفــر 
أكيــاس جمــع المخلفــات المنزلية في أمانــة العاصمة والبلديــات الثاث، 
مشيرة إلى استام األجهزة التنفيذية كميات من أكياس جمع المخلفات 
المنزليــة لتوزيعهــا علــى المواطنيــن بعد انتهــاء الكميــات الموجودة في 

المخازن لعدة أيام خلت.
وأوضحت الوزارة في بيان أن أكياس جمع المخلفات المنزلية الجديدة 

“هي أكياس صديقة للبيئة وتم توزيعها على البلديات بالفعل”.
واضافــت “أن األكيــاس التي تــم توزيعها على البلديــات ذات مواصفات 

بيئية مختلفة وبكلفة أعلى من كلفة األكياس السابقة”.
وأكدت “البلديات” في بيانها أنها ماضية في تعميم جهاز “سهل” لصرف 
أكيــاس المخلفــات المنزليــة اآللــي والــذي تــم تدشــينه فــي المحافظــة 
الجنوبيــة، مؤكــدا أنه ســيتم تعميــم التجربة على بقيــة المحافظات بعد 

قياس نجاحها في المحافظة الجنوبية وذلك في الفترة المقبلة.

“البلديات” توفر أكياس قمامة صديقة للبيئة

06local@albiladpress.com
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القضيبية - مجلس الشورى

الشــباب  شــؤون  لجنــة  رئيــس  هنــأ 
بمجلس الشورى رضا منفردي، رئيس 
عبــدهللا  الكويتيــة  الكشــافة  جمعيــة 
برئاســة  فــوزه  بمناســبة  الطريجــي 
وتزكيتــه  العربيــة  الكشــفية  اللجنــة 
الكشــفي  االتحــاد  لرئاســة  كذلــك 
المقبلــة،  للــدورة  العــرب  للبرلمانييــن 
وذلــك علــى هامــش المؤتمر الكشــفي 
والمقــام  والعشــرين  التاســع  العربــي 

حاليا في شرم الشيخ. 
ونــوه منفــردي بالــدور الــذي اضطلــع 
بــه الطريجــي خــال رئاســته االتحاد 
الكشفي للبرلمانيين العرب على مدار 

الســنوات الماضيــة وخبرته الواســعة 
فــي مجــال العمــل الكشــفي بمــا أهلــه 
لرئاســة اللجنــة الكشــفية العربيــة عن 
جدارة، مباركا لدولة الكويت الشقيقة 
هذا اإلنجاز، والذي يضاف إلى رصيد 
إنجازاتها الدولية المختلفة، معربا عن 
ثقته بأن تشــكل إســهامات الطريجي 
إضافــة إلــى أعضــاء اللجنــة الذين تم 
انتخابهــم ضمــن انتخابــات التجديــد 
النصفي للجنة الكشفية العربية قيمة 
مضافة فيما يتعلق بوضع السياســات 
والبرامج والخطط التي تســاعد على 

نشر الحركة الكشفية والنهوض بها. 

منفردي يهنئ الطريجي برئاسة “الكشفية العربية”

مؤسسات الدولة تعزز الوحدة الوطنية في المناسبات الدينية
زينـــل: البحريـــن مجتمـــع وأســـرة واحـــدة في ظـــل الرعايـــة الملكية الســـامية

أكدت رئيس مجلس النواب فوزية زينل أن مملكة البحرين وفي ظل النهج اإلصالحي الشامل بقيادة عاهل البالد صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة، ســتظل دائمــا وأبدا مجتمع التســامح والتعايش، وأن جهود مؤسســات الدولة 

والمجتمع تسهم في تعزيز وإرساء قيم المحبة، والحفاظ على الوحدة الوطنية في مختلف الفعاليات والمناسبات.

الرفيعــة  بالجهــود  زينــل  وأشــاد 
والمتابعــة  المتميــزة  والخدمــات 
الــوزارات  كافــة  مــن  المســتمرة 
والجهات التي ساهمت في نجاح 
ودعــم  عاشــوراء،  ذكــرى  تنظيــم 
االحتياجــات الازمة، تأكيدا على 
حريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة، 
وفقــا للتقاليــد المجتمعيــة، وفــي 

إطار القانون.
وأعربــت عــن شــكرها وتقديرهــا 
إلــى وزيــر الداخليــة الفريــق أول 
عبــدهللا  بــن  راشــد  الشــيخ  ركــن 

منتســبي  وكافــة  خليفــة  آل 
الــوزراة خصوصا، بمناســبة نجاح 
والمتابعــة  عاشــوراء،  موســم 
األمنيــة الحثيثــة، بجانب الجهود 
والخدمــات اللوجســتية المقدمــة 
مــن وزارات ومؤسســات الدولــة، 
ذكــرى  موســم  أداء  كفــل  بمــا 
عاشــوراء بــكل أمــان وطمأنينــة، 
وضمان عدم استغال المناسبات 
الدينية بما يضر الوحدة الوطنية.

وأشــارت رئيــس مجلــس النــواب 
التنســيق  مســتوى  أن  إلــى 

والتعــاون بيــن مؤسســات الدولة 
بجانــب الوعــي المجتمعــي، يعــد 
شــاهدا حيــا، مســتمرا ومتواصا، 

بأن البحرين مجتمع واحد وأسرة 
واحــدة في ظــل الرعايــة الملكية 

السامية.

فوزية زينل

القضيبية - مجلس النواب

خدمات متميزة 
ومتابعة مستمرة 

من الوزارات



حجزت المحكمة الكبرى الجنائية األولى قضية تزوير لبطاقات الهوية ورخص السياقه، ارتكبها وافدان؛ بهدف استئجار 
ســيارات ثــم بيعهــا خــردة “ســكراب”، وأدواتهم للجريمة طابعــة بطاقات بالســتيكية وكمبيوتر، للنطق بالحكــم عليهما في 

جلسة 15 سبتمبر الجاري، وأمرت باستمرار حبسهما لحين الجلسة القادمة.

بــاغ  ورود  إلــى  التفاصيــل  وتشــير 
للشــرطة من قبل وافد من جنسيتهما، 
والــذي قــرر فيــه أنــه كان قــد اشــترى 
األول  المتهــم  مــن  “ســكراب”  ســيارة 
بقيمــة 750 دينارا، لكنــه عندما تحقق 
عــن ســجل المركبــة فــي نظــام اإلدارة 
وجــود  عــدم  اتضــح  للمــرور  العامــة 
ســيارة بهــذا الرقــم، فحــاول االتصــال 
إرجــاع  منــه  وطلــب  األول  بالمتهــم 
المباعــة  الســيارة  وتســليمه  المبلــغ 
وورقــة المبايعة، وفــي الموعد المتفق 
عليــه بينهما حضر المذكور واســتولى 
مــن  وهــرب  المبايعــة  مســتند  علــى 

المكان.

تحقيقهــم  الشــرطة  رجــال  فأجــرى 
حــول المركبــة، والتي عند التحقق من 
بياناتهــا في النظــام اإللكتروني لوزارة 
الداخلية “نجم” تبين أنها تابعة لشركة 
تأجير ســيارات، ومســجل ضدها باغ 
النبيــه  شــرطة  مركــز  لــدى  ومطلوبــة 
صالــح، إذ أبلــغ موظف شــركة التأجير 
ضدهــا، والــذي قــال إن شــخصا وافــدا 
هويــة  بطاقــة  وســلمه  إليــه  حضــر 
واســتأجر تلــك الســيارة، وباالســتعام 
الهويــة  صاحــب  الشــخص  ذلــك  عــن 
المسلمة للشركة تبين أنه خارج الباد.
لــذا فمــا كان من أفراد الشــرطة ســوى 
بــاع  الــذي  المتهــم األول  البحــث عــن 

التوصــل  تــم  والــذي  الســيارة،  تلــك 
إلــى هويتــه، حيــث تمكــن األخيــر مــن 
تزويــر بطاقة هوية لمقيــم غادر الباد 
واســتأجر باسمه تلك السيارة ومن ثم 
باعهــا بهويــة مــزورة للمبلــغ علــى أنهــا 

“سكراب”.
األول  المتهــم  أن  الشــرطة  علــم  كمــا 
المجــال  بهــذا  األســبقيات  ذوي  مــن 
ومطلــوب في أكثر من قضيــة، وتلقوا 
معلومــات حولــه مفادهــا أنــه متواجــد 
بتلــك اللحظــة فــي شــارع المعــارض، 
وبالفعــل تمكــن الشــرطة مــن القبــض 

عليه.
وأثناء عملية تفتيشــه ذاتيا تم العثور 

بحوزته على رخصة قيادة تحمل اسم 
شخص آخر رغم أن عليها صورته، كما 
أنــه بحوزتــه بطاقة هوية تحمل اســم 

شخص ثان وعليها أيضا صورته.
وبالتحقيــق مــع المتهــم األول اعتــرف 
أنــه حضــر إلــى مملكــة البحريــن فــي 
العــام 2006، وال يعــرف من هــو كفيله 
وال يملــك جــواز ســفر أو بطاقة هوية، 
وكان يعمل في الصباغة، لكن مدخوله 
لــذا  حاجتــه،  يكفــي  وال  ضعيفــا  كان 

يقيــم  الــذي  صديقــه  مــع  اتفــق  فقــد 
معــه فــي الســكن “المتهم الثانــي” على 
تزويــر رخــص قيادة ألشــخاص مقابل 

الحصول على مبالغ مالية.
وبالفعل اشــتريا طابعة خاصة بطباعة 
البطاقات الباستيكية وجهاز كمبيوتر 
أحــد  واســتعما  “البتــوب”،  محمــول 
التزويــر،  عمليــات  الرتــكاب  البرامــج 
مبينــا أنهمــا بالفعــل اســتخدما بطاقــة 
مــزورة فــي اســتئجار ســيارة وبيعهــا 
علــى المجنــي عليــه والــذي أبلــغ ضده 

الحقا.
للمحاكمــة  العامــة  النيابــة  فأحالتهمــا 
علــى اعتبــار أنهمــا فــي غضــون العــام 

2019، ارتكبا اآلتي:
أوال: المتهم األول:

محــررات  فــي  تزويــرا  ارتكــب   -  1
المنســوب  الهويــة”  “بطاقــات  رســمية 

صدورهــا للجهــاز المركــزي للمعلومات 
ورخــص  عليهــم  بالمجنــي  والخاصــة 
القيــادة الســياقة المنســوب صدورهــا 
لــإدارة العامة للمــرور للمجني عليهم، 
وذلك بــأن اصطنع تلك البطاقات على 

غرار الصحيحة.
2 - اســتعمل المحــررات المــزورة فيما 

زورت من أجله.
3 - اختلــس المركبــة المملوكة لشــركة 

تأجير السيارات.
المبلــغ  علــى  لاســتياء  توصــل   -  4
عليــه  للمجنــي  المملــوك  النقــدي 

باستعمال المحرر المزور.
5 - ارتكــب تزويــرا فــي محــرر خاص، 

وهو عقد بيع المركبة.
ثانيا: المتهم الثاني: اشترك مع المتهم 
األول فــي ارتــكاب الجرائــم المذكــورة 

بالبند أوال.

ال تــزال المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولى تنتظر الرد من الســفارة الباكســتانية بشــأن اســتعالمها عما إذا كان جواز الســفر 
الباكســتاني لمتهــم )52 عامــا( مــن رعاياهــا صحيحــا مــن عدمــه، إذ طلبــت هــذا الــرد منــذ شــهر مايــو الماضي حتى الجلســة 
األخيرة، وقررت مجددا تأجيل القضية لذات الســبب، على أن تكون الجلســة المقبلة بتاريخ 18 ســبتمبر الجاري، مع األمر 
باســتمرار حبــس المتهــم بحيــازة جــواز ســفر باكســتاني مــزور، والــذي اعتــرف أن أصوله إيرانيــة وقد هرب منهــا خوفا من 

النظام اإليراني قبل 30 عاما، ويدعي أن جوازه صحيح.

وكان المتهــم قــد قرر أنــه حضر للمملكة 
بعــد قضائــه ســنة واحــدة في باكســتان 
تــزوج فيهــا مــن ســيدة هنــاك، وأنجــب 
منهــا 3 أبناء جميعهــم يملكون جوازات 
مشــابهة وبأســماء تختلف عن أسمائهم 
اســم  مــع  تتشــابه  ال  كمــا  الحقيقيــة 
تزويــر  تهمــة  يواجــه  والــذي  والدهــم، 
الجــواز واســتعماله فــي الدخــول للباد 

بطريقة غير مشروعة.
المتهــم  أنكــر  القضيــة  نظــر  وخــال 
مــا نســب إليــه مــن اتهــام، وادعــى أنــه 
اســتخدم الجــواز المتهــم بتزويــره فــي 
الخــروج والدخــول مــن وإلــى المملكــة 
طــوال األعــوام التــي قضاهــا فيهــا، كما 
منــذ  مــرات  عــدة  تجديــده  مــن  تمكــن 

حصوله عليه قبل 30 عاما.
وتشــير التفاصيــل حســبما جــاءت فــي 
ورد  قــد  كان  باغــا  أن  إلــى  األوراق 
للنيابــة العامــة مــن قبــل اإلدارة العامــة 
)إدارة  الجنائيــة  واألدلــة  للمباحــث 
قبــل  مــن  والمعــد  الجنائيــة(  المباحــث 
مــازم، والثابــت به أنه وعلى إثر واقعة 
دخــول للباد بطريقة غير مشــروعة، إذ 
وردت إليــه معلومات بأن هناك شــخص 
أفاد باسمه وأنه تاجر في سوق المنامة 

ولديــه 3 أبناء، جميعهم إيرانيي األصل 
وحصلــوا على جواز الســفر الباكســتاني 
بطريقــة غير مشــروعة، وأنهم في فترة 
البــاغ خــارج مملكــة البحريــن وبصــدد 

الرجوع إلى عملهم.
غــادروا  عنهــم  المتحــرى  أن  وأوضــح 
البــاد بعــد الحملة األمنية التــي قام بها 
رجال األمن علــى اإليرانيين الحاصلين 
بطريقــة  الباكســتانية  الجنســية  علــى 
التحريــات  وبتكثيــف  مشــروعة،  غيــر 
المصــادر  وبســؤال  المتابعــة  وعمليــات 
الموثوقة تم التوصل لهوية األشــخاص 
الثاثــة  وأبنائــه  المتهــم  مــن  كل  وهــم 

وجميعهم من سكنة منطقة النعيم.
وأشــار إلــى أن المتهــم اإليرانــي األصل 
يمتلــك محــا تجاريــا يبيــع فيــه المواد 
الجــواز  فــي  اســمه  لكــن  الغذائيــة، 
الحقيقــي،  عــن  مختلــف  الباكســتاني 
كمــا أنــه وأبنــاءه الثاثــة حصلــوا علــى 
الجنســية الباكســتانية بطريقة مخالفة 
جميعهــم  أنهــم  عــن  فضــا  للقانــون، 
أســمائهم مختلفــة عن بعضهــم البعض، 
وقــد تــم القبــض علــى األب فــي حيــن 
لــم يقبضــوا علــى األبنــاء لكونهم خارج 
برفقــة  للمملكــة  يرجعــوا  ولــم  البــاد 

والدهم.
وبالتحقيق مع المتهم أنكر ما نسب إليه 
مــن اتهامــات مدعيا أنهــا غير صحيحة، 
وأوضــح أنــه ذو أصــول إيرانيــة فعــا، 
لكنــه عندمــا كان صغيرا هرب من إيران 
فيهــا  والتــي  باكســتان،  إلــى  متوجهــا 
حصل على الجنســية الباكستانية، ومن 
ثم حضر إلى مملكة البحرين مستخدما 
هــذا الجــواز، وبقي في المملكة نحو 30 

عاما.
البلــدان  بيــن  يتنقــل  كان  أنــه  وتابــع، 
باستخدام هذا الجواز، إذ إنه توجه إلى 
إيران وباكستان مرات عدة، ولم يوقفه 
أحــد في ذلك الوقــت، وأن الجواز الذي 

بحوزته صحيح وليس مزور.
المتهــم أن ســبب هروبــه مــن  ويدعــي 
النظــام  يريــد  ال  أنــه  تحديــدا  إيــران 
اإليرانــي القائــم فيهــا حاليــا، مبينــا أنــه 
مكــث فــي باكســتان عقــب هروبــه مــن 
تــزوج  وخالهــا  الســنة،  قرابــة  بــاده 
بطلــب  وتقــدم  باكســتانية  ســيدة  مــن 
الباكســتانية للحصــول علــى  للحكومــة 
الجــواز  علــى  حصــل  إذ  الجنســية، 
المضبــوط بحوزتــه، وبعــد زواجــه مــن 
تلــك الســيدة أنجب منها أبنــاءه الثاثة 

المذكوريــن في أوراق القضية كل منهم 
بالجــوازات  واالســم  الحقيقــي  باســمه 
الســمه  إنــكاره  عــن  فضــا  المــزورة، 
الحقيقــي، مشــيرا إلــى أن اســمه الــوارد 
فــي الجــواز المتهــم بحيازتــه هو اســمه 

الصحيح.
هــذا وكانــت النيابــة العامــة قــد أحالتــه 
للمحكمــة علــى اعتبــار أنــه بتاريــخ 12 

فبراير 2019، ارتكب اآلتي:
مــع  المســاعدة  بطريــق  اشــترك  أوال: 
موظف حســن النية في ارتكاب جريمة 

تقنيــة  وســيلة  فــي  بيانــات  إدخــال 
المعلومــات التــي تخص الغــدارة العامة 
مــن  نحــو  علــى  والجــوازات  للجنســية 
شــأنه إظهار بيانات غيــر صحيحة على 
أنهــا صحيحــة بنيــة اســتعمالها كبيانات 
جــواز  الموظــف  ســلم  بــأن  صحيحــة 
ســفر مزور على أنه صحيــح والذي قام 
بإدخــال بياناتــه فــي نظــام اإلدارة بمــا 
يفيــد دخوله مملكة البحرين عن طريق 
المطــار، خافا للحقيقة، فتمت الجريمة 

بنا على تلك المساعدة.

ثانيــا: اشــترك بطريــق االتفــاق مــع آخــر 
مجهــول فــي تزويــر محــرر خــاص وهو 
إلــى  صــدوره  المنســوب  الســفر  جــواز 
جمهوريــة باكســتان باســمه الشــخصي 

عن طريق اصطناعه وتقليده.
ثالثــا: اســتعمل المحــرر الخــاص ســالف 
قدمــه  بــأن  بتزويــره  علمــه  مــع  الذكــر 
لمملكــة  للدخــول  الجــوازات  لموظــف 

البحرين.
غيــر  بطريقــة  البــاد  دخــل  رابعــا: 

مشروعة.

المحكمة تنتظر رد “سفارة” بشأن صحة جواز أحد رعاياها
ـــروعة ـــر مش ـــة غي ـــاد بطريق ـــول للب ـــي الدخ ـــتعماله ف ـــواز واس ـــر الج ـــة تزوي ـــه تهم يواج

حجــزت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولــى اســتئناف منســقة مواعيــد بمستشــفى جدحفــص للــوالدة مدانــة 
باالســتيالء خالل 3 ســنوات على مبلغ 111 ألف و708 دنانير و500 فلس من الحســابات الخاصة بالمستشــفى، من خالل 
تزوير كشــوف الخزانة المالية التي بحوزتها ومن المفترض إرســالها إلى الوزارة للتدقيق عليها، وافتضح أمرها بســبب 
اختفاء 900 دينار، والمحكوم عليها من قبل محكمة أول درجة بالحبس لمدة 3 ســنوات، وإلزامها برد المبلغ المختلس، 

إضافة إلى تغريمها ذات المبلغ المذكور؛ وذلك للنطق بالحكم في استئنافها بجلسة 23 سبتمبر الجاري.

عــن  الكشــف  تفاصيــل  وتتحصــل 
القضية في أن مدققة الحسابات في 
وزارة الصحــة الحظــت نقصا شــديدا 
جدحفــص  مستشــفى  إيــرادات  فــي 
للوالدة، الذي ال يملك نظاما إلكترونيا 
وأجهزة كمبيوتر لتســجيل المدخول 
المالــي مــن عمليات الــوالدة واإلقامة 
فــي المستشــفى في الفتــرة من العام 
فأثــار   .2014 العــام  وحتــى   2011
ذلــك النقص شــكوك المدققــة مما إذا 
كانــت هناك حاالت ضياع لألموال أو 
عمليات اختاس من قبل الموظفين.

وبالفعــل قــررت المذكــورة البــدء في 
إجــراءات عمليــة الجــرد والمراجعــة 
عــن  الصــادرة  الفواتيــر  كافــة  إلــى 
يدويــا  والمســجلة  المستشــفى، 
فــي ذلــك الوقــت، والحظــت وجــود 
فروقــات كبيــرة فيمــا بيــن اإليرادات 
الفعلية والمسجلة دفتريا، وأن الفرق 

يصل ألكثر من 100 ألف دينار.
فتــم إجــراء تحقيق داخلــي بالوزارة 
لمعرفة المتســبب بتلك االختاسات، 
المتهمــة وهــي موظفــة  أن  تبيــن  إذ 
بالمستشــفى والمسؤولة عن تسجيل 
تلــك المبالــغ وتســليمها إلــى منــدوب 
للمستشــفى  يحضــر  الــذي  الــوزارة 
لتحصيل إيراداته وتســليمها للوزارة، 
الكبيــرة  المبالــغ  تســجل  تكــن  لــم 
الــوالدة،  بتكلفــة عمليــات  والخاصــة 
التسلســل  بتدويــن  تقــوم  ال  كمــا 

الخاص بالفواتير.
حولهــا  الشــبهات  تلــك  تأكيــد  وتــم 
لوعكــة  المتهمــة  تعرضــت  عندمــا 
صحيــة وتغيبت عن الحضور بســبب 
المرض، إذ إنه وعند اســتام مندوب 
المستشــفى  خزانــة  أمــوال  الــوزارة 
تبيــن وجــود نقــص لمبلــغ 900 دينار، 
والــذي ال وجــود له فــي الخزانة رغم 

ثبوتــه دفتريــا، فمــا كان مــن إحــدى 
المســؤوالت إال أن اتصلــت بالمتهمــة 
والتــي  الضائــع،  المبلــغ  عــن  لســؤالها 
أجابتهــا بثقــة أن المبلــغ بحوزتها في 
المنــزل، مــع تأكيدهــا بأنهــا ســتجلبه 

معها في اليوم التالي.
التــي  التقاريــر  خــال  مــن  وثبــت 
أودعــت في ملف الدعوى أن إجمالي 
المستشــفى  مــن  المختلســة  المبالــغ 
خــال الفترة من العــام 2011 وحتى 
و708  ألــف   111 تبلــغ   ،2014 العــام 

دنانير و500 فلس.
معهــا  للتحقيــق  المتهمــة  وبجلــب 
أنكــرت مــا نســب إليهــا، وادعــت فــي 
بأعمــال  تقــوم  كانــت  أنهــا  أقوالهــا 
موظفــات آخريات معها بالمستشــفى 
بســبب انشــغالهم فــي أعمــال أخــرى، 
مؤكــدة أن واقعــة أخذهــا لمبلــغ 900 
دينار صحيحة، وأنها بمجرد االتصال 

بهــا مــن قبــل مســؤولتها أعادتهــا إلى 
خزانة المستشفى في اليوم التالي.

وقــد أحالــت النيابــة العامــة الموظفة 
المتهمــة للمحاكمــة علــى اعتبــار أنهــا 
فــي غضــون الفتــرة مــن العــام 2011 

وحتى العام 2014، ارتكبت اآلتي:
عامــا  موظفــا  كونهــا  حــال  أوال: 
للــوالدة،  جدحفــص  بمستشــفى 
و708  ألفــا   111 مبلــغ  اختلســت 
دنانيــر و500 فلس والمملوكة لوزارة 
الصحــة، والتــي وجدت فــي حيازتها 

بسبب وظيفتها.
ثانيــا: ارتكبــت تزويــرا فــي محررات 
رســمية، وهــي اســتمارة صــادرة مــن 
وزارة الماليــة؛ لرصــد مبالــغ وأرصدة 
“كشــوف  للمتحصــات  القبــض 
وزارة  إلــى  ترســل  التــي  الخزينــة” 
الصحــة من المستشــفى، بــأن حرفت 
الحقيقة في بيانات تلك االستمارات 
خافــا لحقيقــة البيانــات الصحيحــة 
اليوميــة  بالســجات  والمثبتــة 

للمستشفى.
المــزور  المحــرر  اســتعملت  ثالثــا: 
موضــوع التهمة الســابقة بــأن قدمته 
لموظــف الحســابات بــوزارة الصحــة، 
واعتــد بالبيانــات المدونة بــه وأقرت 

بصحتها مع علمها بتزويرها.

23 سبتمبر الحكم بطعن موظفة اختلست 111 ألفا من “جدحفص للوالدة”
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بواقع مرتيــن ونصف خــال النصف األول مــن العام 2019

“البحرين للتنمية”: تضاعف تمويالت المؤسسات الصغيرة

صــرح الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة بنــك البحريــن للتنميــة ســنجيف بــول، بــأن عــدد 
التمويــات التــي تــم صرفها للمشــاريع الصغيرة خــال النصف األول مــن العام الجاري 
2019 تضاعــف إلــى مرتيــن ونصف مقارنة مع الفترة ذاتها خــال العام الماضي 2018. 
األمــر الــذي يؤكــد حــرص المجموعة على تعزيــز أهدافها فــي دعم وتنمية المؤسســات 
هــذه  لتنميــة  شــمولي  نمــوذج  وتطبيــق  تصميــم  خــال  مــن  والمتوســطة  الصغيــرة 
المؤسســات تحــت مســمى “نظــام بيئــة ريادة األعمــال”، وهو عبــارة عن نظــام متكامل 
يتكون من مجموعة من اآلليات والبرامج التمويلية والمالية والتدريبية واالستشارية 

وبرامج دعم االبتكار واالحتضان وتعزيز التنافسية واإلنتاجية.

 كمــا يضــم شــبكة واســعة من المؤسســات 
قطــاع  بدعــم  العالقــة  ذات  المتخصصــة 
ريــادة األعمــال، وبالتالــي “فإننــا نفخــر بأن 
هــذا النظــام قــد تمكــن مــن تحقيــق نجاحًا 
ملحوظــًا علــى صعيــد تحفيز ثقافــة ريادة 
األعمال لدى البحرينيين وتطوير قدراتهم 
فــي هــذا المجال. فضــالً عن إنشــاء أعمال 
ومشــاريع اقتصادية وتجارية في مختلف 
مــن  قائمــة  مشــاريع  وتوســعة  القطاعــات 
خــالل االســتفادة مــن خدمــات التمويل أو 

الخدمات التنموية األخرى”. 

تحقيق معادلة التكامل في الدعم

مــن جانــٍب آخــر، أوضــح بــول بــأن أهــم ما 
يميــز البنــك ويجعلــه منفردًا عــن غيره هو 

تحقيقــه معادلــة التكامــل فــي الدعــم، مــن 
خــالل تطبيــق المرونة في التعامل، الســير 
جنبــًا إلى جنب مع عمالئه وتّحري البدائل 
المناســبة فــي مختلــف مراحــل المشــروع، 
اســتراتيجية  بإعــداد  البنــك  قــام  حيــث 
وآليــاٍت  مبــادراٍت  تتضمــن  متكاملــة 
متخصصة فــي تنمية المؤسســات، بحيث 
االعتبــار  فــي  االســتراتيجية  هــذه  تأخــذ 
الصغيــرة  المؤسســات  وواقــع  ظــروف 
أدائهــا  علــى  تؤثــر  التــي  والمتوســطة 

ووضعها المالي.

شراكة استراتيجية مع “تمكين”

الشــراكات  أهميــة  إلــى  بــول  أشــار  كمــا 
الحيويــة التــي يعقدهــا البنــك مــع جهــاٍت 

تنمويــة مختلفــة مثــل “تمكيــن”، المجلــس 
األعلــى للمــرأة، وزارة الصناعــة والتجــارة 
لتنميــة  الوطنيــة  المبــادرة  والســياحة، 
القطــاع الزراعــي، وغيرهــا الكثيــر، وعلــى 
مــع  البنــك  شــراكة  فــإن  التحديــد  وجــه 
اســتراتيجية  شــراكة  تعتبــر  “تمكيــن” 
متميــزة كونهــا تســتهدف ابتــكار أســاليب 
تمويليــة متخصصــة تســاند الشــباب فــي 
إدارة مشــاريع ناجحــة قــادرة علــى دخول 
األســواق والتكيف مع متطلباتها، وبالتالي 
ضمان االســتمرارية والبقاء لهذه المشاريع 
التي باتت تشكل عصب االقتصاد الوطني 

يــؤدي  الــذي  األمــر  العالــم،  دول  ألغلــب 
بالتالــي إلــى خلق المزيد مــن فرص العمل، 
خاصة وأن أهداف الجانبين التنموية تركز 
علــى أهميــة غرس مفاهيم العمل الحر في 
أذهــان الشــباب فــي مقتبــل حياتهــم حتى 
بمثابــة  لتكــون  فشــيئًا  شــيئًا  معهــم  تنمــو 
أســس راســخة تقودهــم كمفاتيــح للنجاح 

والتميز.

234 مليون دينار حجم محفظة التمويل

محفظــة  حجــم  إجمالــي  وصــل  وقــد   
تمويــل المؤسســات الصغيرة والمتوســطة 
234 مليــون دينــار، وذلــك  إلــى  والناشــئة 
)البنــك وتمكيــن(  ضمــن شــراكة الطرفيــن 
تمويليــة  تســهيالت  طــرح  مجــال  فــي 
إســالمية لمؤسســات القطــاع الخــاص مــن 
الــذي  المؤسســات  تمويــل  برنامــج  خــالل 
تقدمــه “تمكين” وفقًا للشــريعة اإلســالمية 
وفــي إطــار االتفاقية الثنائيــة المبرمة بين 
التمويــالت  الجانبيــن، حيــث وصــل عــدد 
التــي قدمتها المحفظة إلى 6,756 تمويالً، 
وذلك منذ تأســيس البرنامــج وحتى نهاية 

النصف األول من العام الجاري 2019.

المنامة - البحرين للتنمية

إضراب “بريتش إيرويز “ 
ُيحدث فوضى بـ “السفر”

إيرويــز”  “بريتــش  شــركة  طيــارو  واصــل 
أمــس إضرابهــم لليــوم الثانــي مــا يتســبب 
بمزيد من الفوضى في قطاع الســفر، فيما 
ال يبــدو أن ثمــة حــال فــي األفــق للخــالف 
حــول األجــور. وقــررت الشــركة إلغــاء كل 
المتحــدة  المملكــة  فــي  تقريبــا  رحالتهــا 
فــي اليــوم الثانــي مــن اإلضــراب، وفــق ما 
أعلنــت فــي بيــان. وأعلنــت الشــركة التــي 
تملكها مجموعة الخطوط الجوية الدولية 
)إنترناشــونال ايرالينــز غــروب( والمدرجة 
فــي بورصــة لنــدن، أنها ألغــت نحو 100% 
علــى  يؤثــر  مــا  يوميــة،  رحلــة   850 مــن 
أكثــر مــن 100 ألــف مســافر.غير أن نقابــة 
الطياريــن تتمســك بمطالــب زيــادة األجور 

وتقديم امتيازات.

لندن - أف ب

لندن - وكاالت

انخفضت أســعار الذهب خالل تعامالت 
 1500 مســتوى  أدنــى  الثالثــاء  أمــس 
دوالر، وألقل مستوى في نحو 3 أسابيع 

مع التفاؤل باألوضاع التجارية.
وبحلــول الســاعة 7:40 صباحــًا بتوقيت 
جرينتــش انخفــض ســعر العقــود اآلجلة 
للذهب تســليم ديســمبر بنحو 0.8 % أو 
إلــى 1499.80  مــا يعــادل 10.50 دوالر 
دوالر لألوقية. كما تراجع ســعر التسليم 
الفــوري للمعــدن األصفــر بنســبة 0.3 % 
وذلــك  لألوقيــة،  دوالر   1494.72 عنــد 
بعــد أن هبــط عنــد مســتوى 1486 دوالر 
لألوقية في وقت ســابق مــن التعامالت 

وهو أدنى مستوى منذ 13 أغسطس.
وخالل تلك الفترة استقر مؤشر الدوالر 
الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 

عمالت رئيسية عند 98.326.
الخزانــة  ســندات  علــى  العائــد  وزاد 
األميركــي أمــس األول ألعلــى مســتوى 

في 3 أسابيع.
وفيما صرح وزير الخزانة األميركي بأنه 
ال يــرى تهديــد بركــود االقتصــاد، وســط 
إلحيــاء  ترامــب  دونالــد  إدارة  مســاعي 
المفاوضات التجارية مع الصين، مضيفَا 
أنــه توقع عــام إيجابــي مقبــل لالقتصاد 

األميركي.

انخفاض الذهب ألدنى 1500 دوالر
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قــال محللــون إن هنــاك بــوادر تعــاف ومؤشــرات إيجابيــة ظهرت على مؤشــرات األســواق الخليجية خال جلســات األســبوع 
الجاري مع التحسن الذي شهدته بعض األسواق العالمية وأسعار النفط.

ارتفاعــات  الخليــج  بورصــات  فقــد  شــهدت 
وكان أبرزها البورصة السعودية التي تعافت 
مــن خســائرها المبكــرة، وارتفــع ســوق دبــي 
بقيــادة بنك دبي اإلســالمي وإعمــار العقارية 

القياديين واألكثر تأثيرًا بالمؤشر.
المــال،  بأســواق  الفنيــة  المحللــة  وقالــت  
منــى مصطفــى، إن هنــاك مؤشــرات تحســن 
بمســتويات الســيولة بفعــل مشــتريات قويــة 
بالســوق  ســيما  وال  األجانــب  للمســتثمرين 
الســعودية التي تشهد حاليًا المرحلة األخيرة 

لالنضمام إلى مؤشر فوتسي راسل.
وأشــارت مصطفى إلى أن الســوق السعودية 
شــهدت ارتفاعــات طفيفــة مؤخــرا وهــو مــا 
ينبــئ أن هنــاك بعــض المتغيــرات الفنية التي 

سنراها خالل الجلسات القادمة.

وأوضحت أن تحســن أســعار النفــط وارتفاع 
شــهية المخاطــرة لدى المســتثمرين األجانب 
مــن العوامــل المحفــزة التــي مــن المرجح أن 
تدفــع المؤشــر الســتكمال المســار اإليجابــي 

فوق مستوى 8000 نقطة.

تدفقات أجنبية

ولفتــت مصطفى إلى أن األســواق اإلماراتية 
األجنبيــة  التدفقــات  بعــض  تشــهد  أيضــًا 
الملحوظــة وخصوصــًا علــى األســهم الكبــرى 

السيما المصرفية والعقارية.
األســهم  بأســواق  الرســمية  للبيانــات  ووفقــًا 
اإلماراتيــة فــإن المســتثمرين األجانــب “غيــر 
بلغــت  التــي  مشــترياتهم  ركــزوا  العــرب” 

أســهم  علــى  درهــم  مليــون   31 محصلتهــا 
إف  “جــي  مقدمتهــا  فــي  ومضاربيــة  كبــرى 
إتــش” و”دبــي اإلســالمي” و”إعمــار العقاريــة” 

و”اإلمارات دبي الوطني”.
وتوقعــت مصطفــى أن يســتكمل ســوق دبــي 
المالــي والســوق الســعودي االرتفاعــات التي 
بــدأت تظهــر في الجلســة الماضيــة مع توالي 
ارتفاعات األســهم األميركية وبعض العالمية 

األخرى. 

حافز قوي

ومــن جانبــه، قــال نائب رئيس مجلــس إدارة 
مباشر كابيتال هولدنج، إن استقرار األسواق 
الخليجيــة في الفتــرة الحالية مرتبط ارتباط 

بالمنطقــة  الجيوسياســية  باألوضــاع  وثيــق 
الواليــات  بيــن  التجــاري  النــزاع  وبتطــورات 
المتحدة والصين. وأشار إيهاب رشاد إلى أن 
اســتقرار تلــك األمور وخصوصــًا فيما يخص 
الحــرب التجاريــة يعتبــر حافــزًا قويــًا لدفــع 
ورفــع  األســهم  لشــراء  للعــودة  المســتثمرين 
شــهية المخاطرة لديهم. ولفت رشــاد إلى أن 
التوقعــات المتفائلــة حيــال النتائــج الفصليــة 

التــي ســيبدأ اإلفصــاح عنهــا قريبــًا مــع نهاية 
الشــهر الجــاري تعتبــر مــن العوامــل الضامنــة 
الســتمرار األداء اإليجابــي ببعــض األســواق 
األســهم  وصــول  علــى  وأكــد  الخليجيــة. 
الكبرى إلى مســتويات مغرية وجيدة للشراء 
وخصوصــًا بأســواق األســهم اإلماراتيــة التي 
وصلــت مكــررات ربحيتهــا إلــى أقل مســتوى 
ببورصــات  المدرجــة  بـــاألسهم  مقارنــة  لهــا 

الخليج.

مرحلة حاسمة

وبدوره، قال المستشــار االقتصادي بأســواق 
األســواق  إن  الفيلــكاوي   إبراهيــم  المــال، 
الخليجيــة تمــر حاليــًا بمرحلــة حاســمة مــن 
المؤشــرات  أن  وأوضــح  الفنيــة.  الناحيــة 
الكبــرى ببورصــات المنطقــة وفــي مقدمتهــا 
“السعودي” الذي ينتظر تأكيد المسار الصاعد 
وتجــاوز 8100 نقطــة، و”الكويتــي” الذي بات 
قريبــًا مــن اســتمرار الهبــوط والوصــول إلــى 
مســتوى 5835 نقطــة، و”دبــي” الــذي يحــاول 
اجتيــاز الـــ 2900 نقطــة التــي تعتبــر إشــارة 
إيجابيــة جيــدة إذا حدثــت. وأكــد الفيلكاوي 
بعــض  إلــى  تحتــاج  المؤشــرات  تلــك  أن 
عــن  التنبــؤات  وأبــرز  اإليجابيــة  المحفــزات 
نتائج الربع الثالث التي من المتوقع أن ترفع 

شهية الشراء لدى بعض المحافظ.

دبي - مباشر

مؤشرات إيجابية تسيطر على األسهم الخليجية

المحرر االقتصادي

سنجيف بول

ضــــعــــف الــــطــــلــــب يـــــؤثـــــر عــــلــــى االقــــتــــصــــاد

تراجع أسعار السلع الصناعية في الصين

تدفعهــا  التــي  األســعار  تراجعــت 
مقابــل  للمصانــع  الصينيــة  الشــركات 
ســلعها الشــهر الماضــي بأســرع وتيــرة 
خــالل ثــالث ســنوات، حســبما أظهرت 
تراجــع  يرخــي  فيمــا  رســمية،  أرقــام 
األميركــي  التجــاري  والنــزاع  الطلــب 
االقتصــاد. علــى  بثقلهمــا  الحــاد 

وانخفضت أيضا أســعار المســتهلك، إذ 
انخفــض مؤشــر ســعر المنتــج )يقيــس 
ســعر الســلع عند خروجها من المصنع( 
بنســبة %0,8 على أســاس ســنوي في 
أغســطس في أعقاب انخفاض بنســبة 

%0,3 في يوليو.
عنــد  الســلع  أســعار  تضخــم  ويعكــس 
فــي  تباطــؤا  المصنــع  مــن  خروجهــا 
الطلب، فيما يمكن أن يؤدي االنكماش 

أربــاح  علــى  عكســية  نتيجــة  إلــى 
الشــركات وتباطــؤ ثانــي أكبــر اقتصــاد 
أن  يمكــن  بــدوره  والــذي  العالــم  فــي 

يؤدي إلى انخفاض األسعار عالميا.
عــن  الصــادرة  األرقــام  تمثــل  وفيمــا 
المكتــب الوطني لإلحصــاءات تراجعا 
أنهــا  إال  التوالــي،  علــى  الثانــي  للشــهر 
توقعــات  مــن  بقليــل  أفضــل  تعتبــر 

بلومبرغ نيوز بتراجع بنسبة 0,9%.

بكين - أف ب

“عمرة عاشوراء”... أسعار مناسبة والحرم غير مزدحم
ــارا ــ ــن ــ دي  200 ــول  ــ ــ ح ــوم  ــ ــح ــ ت بــكــلــفــة  أيـــــــام   5 ــى  ــ ــ إل امــــتــــدت  اإلجــــــــــازة 

يســتثمر الكثيــر مــن البحرينييــن ســنويا عطلــة عاشــوراء لتأديــة مناســك العمــرة، حيث باتــت تعرف محليــا “بعمرة عاشــوراء”، وذلك لســهولة 
الحصول على حجوزات سواء بالطائرة أو الفنادق وبالتالي أسعار مناسبة لعدم وجود موسم باألراضي المقدسة. ومن المعلوم أن البحرين 
هي البلد الخليجي الوحيد الذي يعّطل بشــكل رســمي في هذه األيام، حيث يصادف أن يكون الحرم المكي غير مزدحم لعدم وجود إجازات 
في الدول المجاورة األخرى، فضا عن أن السعودية توقف تأشيرات العمرة مؤقتا )بشكل غير رسمي(، عقب فريضة الحج ليتسنى للجهات 

المعنية هناك تنظيم المكان وتنظيفه وإعادته لوضعه الطبيعي بعد مغادرة أكثر من مليوني حاج إلى ديارهم.   

وصادفــت عطلــة عاشــوراء هــذا العــام يومي 
االثنيــن والثالثــاء، بمعنى تمكن الشــخص من 
ليجمــع  )األحــد(  كإجــازة  واحــد  يــوم  إضافــة 
المعتمر خمسة أيام يقضيها في مكة المكرمة.
أســعار  علــى  المعتمــرون  يحصــل  مــا  وعــادة 
منافســة ومخفضــة نوعــا ما في هذا الموســم 
والحجــوزات  التذاكــر  وتوافــر  الطلــب  لقلــة 

بسهولة.
وعن ذلك يقول أبو محمد العائد توه من مكة 
المكرمــة، أنــه تعــود ســنويا اصطحــاب عائلته 
فــي هذا الموســم إلى مكة المكرمــة، فاإلجازة 
مزدحمــة  غيــر  هنــاك  والمشــاعر  طويلــة، 

واألسعار مناسبة.
وأوضــح أنــه ذهــب بالطائــرة لمــدة 5 أيــام )4 
دينــار   200 نحــو  إلــى  بكلفــة وصلــت  ليالــي( 
تقريبــا، )...( كانــت الظــروف مواتيــة، واألمور 
فــي أحســن أحوالها، حيــث حصلنا على فندق 
ســعود  أكــد  جهتــه  مــن  الحــرم.  مــن  قريــب 
جاســم أن العمــرة فــي هــذه الوقــت األرخــص 
علــى اإلطالق قياســا ببقية أيام الســنة، فضال 
عــن أنهــا األفضــل مــن ناحيــة الزحــام وأعــداد 
نفســي  “شــعرت  ممازحــا  وقــال  المعتمريــن. 
مــن  كثيــر  المناســك،  أؤدي  وأنــا  بالبحريــن 
المعــارف صدفتهــم فــي المســعى والطــواف، 

)...( نحــن نســمي هــذا الموســم بالحــرم المكي 
قــال  جهتــه  مــن  البحرينييــن”.  موســم  بأنــه 
أحــد العامليــن في حمــالت الحــج والعمرة إن 
كثيــرا من البحرينييــن يفضلون الذهاب ألداء 
مناســك العمــرة فــي موســم عاشــوراء حيــث 

األسعار المناسبة والحرم غير مزدحم.
وبيــن أن األســعار لديهــم بــدأت هــذا العام من 
190 دينــارا إلى 350 دينــارا لمدة 5 أيام، فيما 
 ،)VIP( تصــل إلــى 500 دينار إذا كانت من نوع
وفئــة  الطائــرة  مقعــد  درجــة  بحســب  وذلــك 
الفندق، )...( لكن الجميع تقريبا يحصلون على 

فنادق جيدة وقريبة من الحرم المكي.

وأوضح أن حملته سيرت حوالي 67 شخصا، 
التــي  اإلعالنــات  وبحســب  رحلتيــن.  بواقــع 
طرحتهــا الكثيــر من الحمالت فإن بعضها يبدأ 
مــن 120 دينــارا )بالباص( وفنــدق 3 نجوم، إال 

أن البحرينيين يفضلون الذهاب بالطائرة.
ذهــب  إنــه  ســليمان  حســن  قــال  ذلــك،  إلــى 
وأصدقائه )3 أشــخاص( بالســيارة، وهي عادة 
ســنوية حيث يســتغلون عطلة عاشوراء التي 

دائمــا مــا ترتبط بنهاية األســبوع مع فرق يوم 
أو يومين في بعض السنوات.

وبيــن أنهــم يعتبــرون الرحلــة كنقاهــة حيــث 
يمشــون علــى الخــط بســرعة عاديــة ويباتون 
مكــة  إلــى  يواصلــون  ثــم  الريــاض  فــي  ليلــة 
ثــم  ليالــي(، ومــن   3( أيــام   4 ويقضــون فيهــا 

العودة بنفس الطريقة.
وتابع “كانت رحلة هذا العام جميلة وميســرة، 

خصوصــا أننا نتناوب على الســياقة، وبالتالي 
الوصــول  اســتطعنا   )...( بالتعــب،  نشــعر  ال 
بالســيارة إلــى الحــرم المكــي، خصوصــا أنه ال 

يوجد زحمة هذه األيام.
على صعيــد متصل، أعلن وزير الحج والعمرة 
الســعودي محمــد صالــح بنتــن صــدور القــرار 
الزيــارة  تأشــيرات  هيكلــة  إعــادة  المتضمــن 
إلغــاء  علــى  والمشــتمل  والمــرور،  والحــج 
رســوم تكرار العمرة، وذلك بحســب ما أوردت 

صحيفة “عكاظ”.
وقــال بنتــن، إن القرار “يدعم الجهــود الرامية 
إلــى تحقيــق أحــد أهــم أهــداف رؤيــة المملكة 
30 مليــون معتمــر بحلــول  2030، باســتقبال 

العام 2030”.
القــرار يأتــي “وســط  إلــى أن هــذا  كمــا أشــار 
منظومــة مــن الخدمــات الجليلة التــي تقّدمها 
المملكــة لضيــوف الرحمــن، ليــؤدوا مناســكهم 

براحة واطمئنان”.
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تواصلــت أمــس لليــوم الثانــي علــى التوالــي فعاليــات “مؤتمــر الطاقــة العالمــي الرابــع 
والعشرين” الذي يعقد تحت شعار “الطاقة من أجل االزدهار” في مركز أبوظبي الوطني 
للمعارض ويســتمر حتى غدا 12 ســبتمبر الجاري. ويؤكد المشــاركون في “مؤتمر الطاقة 
العالمــي 2019” علــى مكانــة أبوظبــي الرائــدة فــي قطــاع الطاقــة علــى مســتوى العالــم 

ودورها في إيجاد حلول لتحديات استدامة إمدادات الطاقة وتنويع مصادرها.

ويســتهدف المؤتمــر - الــذي انطلقت أعماله 
أمس األول وســط حضور دولي كبير لقادة 
وخبــراء قطــاع الطاقة على مســتوى العالم 
- مواجهــة التحديات ووضع خارطة طريق 
 72 بمشــاركة  العالمــي  الطاقــة  لمســتقبل 
وزيــرا و500 رئيس تنفيــذي في أكبر تجمع 
ورســم  القطــاع  تحديــات  لمواجهــة  دولــي 
مالمح مســتقبل الطاقــة من خالل أكثر من 
80 جلسة حوارية تستعرض قضايا الطاقة 

والتطورات التي يشهدها القطاع.
 ”2019 العالمــي  الطاقــة  “مؤتمــر  ويشــكل 

الفعاليــة األكبــر واألكثــر نفــوذا فــي العالــم 
العالميــة  الحــوار  ومنصــة  الطاقــة  بمجــال 
لقــادة الحكومــات والقطــاع والمســتثمرين 
لدراســة  الطاقــة  وخبــراء  والمبتكريــن 
تواجــه  التــي  التحديــات  ومواجهــة 
المســتثمرين والمســتهلكين وفتــح أســواق 
الــدول  عــرض  إلــى  إضافــة  جديــدة، 
والشــركات أحــدث التقنيــات المبتكــرة فــي 

هذا القطاع الحيوي.
كمــا يشــارك فــي المؤتمــر، الــذي يعقــد مــرة 
كل 3 ســنوات، نحــو 15 ألــف ممثــل لكبــرى 

المؤسســات اإلماراتية والعالمية، وممثلون 
عن 150 دولة.

ويناقش المشاركون في المؤتمر التطورات 
التــي يشــهدها قطــاع الطاقة بــكل مكوناته 
مــن النفــط والغــاز والكهربــاء، إضافــة إلــى 
والطاقــة  النظيــف  الفحــم  مصــادر  تطويــر 
المتجــددة والنووية والنقل وكفاءة الطاقة 
والتمويل واالســتثمار واالستشارات، وغير 
ذلك من القطاعات التي تؤثر وتتأثر بقطاع 

الطاقة.

ويضم مجلس الطاقة العالمي الذي تأســس 
العام 1923، 3 آالف منظمة من 90 دولة.

وقــال رئيــس دائــرة الطاقــة فــي أبوظبــي 
عويضــة مرشــد المــرر إن العالــم يشــهد في 
الوقت الحالي تغيرا غير مسبوق في قطاع 
االبتــكارات  مــن  بمزيــج  مدفوعــا  الطاقــة، 

التكنولوجية.
علــى  اليــوم  فنحــن  “وبالتالــي  وأضــاف: 
مفتــرق طــرق حقيقي يدفعنــا لقيادة قطاع 

الطاقة نحو البدائل النظيفة والمتجددة”.
لهــذا  أبوظبــي  اســتضافة  “تشــكل  وتابــع: 
اإلمــارة  لمســيرة  نوعيــة  إضافــة  المؤتمــر 

أبــرز  كإحــدى  المميــزة  لمكانتهــا  وتأكيــدا 
العواصم العالمية للطاقة. هذا الحدث الذي 
يستقطب أبرز صانعي القرار، وينظم تحت 
يشــكل  االزدهــار”  أجــل  مــن  “طاقــة  شــعار 
دفعــة قويــة لنا في دائــرة الطاقــة لمواصلة 
أبوظبــي  توجهــات  إدارة  فــي  مســيرتنا 
لتحقيــق التحول نحو عصــر جديد للطاقة، 
واالســتدامة  الكفــاءة  أســس  علــى  مبنــي 

والمسؤولية البيئية”.
هــذه  أن  الطاقــة  دائــرة  رئيــس  وأوضــح 
اســتعراض  “ســتتيح  العالميــة  الفعاليــة 
المســتجدات التــي شــهدها قطــاع الطاقــة 
المحلــي علــى اختــالف محــاوره، وأبرزهــا 
إعــالن إســتراتيجية أبوظبــي إلدارة جانب 
الطلــب وكفــاءة الطاقــة التــي تهــدف إلــى 
تخفيــض اســتهالك الكهرباء بنســبة 22 %، 
والمياه بنسبة 32 %، بحلول العام 2030”.

مشاركة 72 وزيرا و500 رئيس تنفيذي في “الطاقة العالمي” بأبوظبي
2030 ــول  ــل ــح ب  %  32 والــمــيــاه   %  22 ــاء  ــرب ــه ــك ال ــاك  ــه ــت اس تــخــفــيــض 

إحدى الجلسات بالمؤتمر أمس

ارتفعــت العقود اآلجلــة للنفط لليوم الخامس 
لتصل إلى أعلى مســتوياتها في حوالي ســتة 
بالتفــاؤل  مدعومــة  الثالثــاء،  أمــس  أســابيع 
حيــال إمكانية اتفاق أوبــك ومنتجين آخرين 
على تمديد تخفيضات اإلنتاج لدعم األسعار.

وبحلــول الســاعة 0544 بتوقيــت جرينتــش، 
كان خام القياس العالمي برنت مرتفعا بمقدار 
31 ســنتا أو %0.5 إلى 62.90 دوالر للبرميل، 
بينما كانت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس 
الوسيط األميركي مرتفعة 32 سنتا أو 0.6% 

إلى 58.17 دوالر للبرميل.

أعلــى  إلــى  برنــت  زاد  ســابق،  وقــت  وفــي 
مســتوياته منــذ األول مــن أغســطس، بينمــا 
صعــد الخــام األميركــي إلــى أعلى مســتوى له 

منذ 31 يوليو.
وربــح خــام غرب تكســاس الوســيط أكثر من 
اثنيــن بالمئــة يــوم االثنيــن، بينما أنهــى برنت 
أمــس الثالثــاء مرتفعا %1.7، إذ جاء رد فعل 
الســوق إيجابيــا حيــال تعييــن وزيــر جديــد 

للطاقة في السعودية.
وقــال األميــر عبــد العزيــز، وهــو عضــو قديــم 
بوفــد المملكــة لــدى منظمــة البلــدان المصدرة 

للبترول )أوبك(، إن ركائز السياســة السعودية 
النفــط  إنتــاج  اتفــاق خفــض  وإن  تتغيــر  لــن 
ســيظل  يوميــا  برميــل  مليــون   1.2 العالمــي 
يعــرف  الــذي  التحالــف  أن  مســتمرا.وأضاف 
أوبــك  أعضــاء  يضــم  والــذي  أوبــك+،  باســم 
ودول غير أعضاء من بينها روســيا، سيستمر 

لفترة طويلة.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية 
االمتثــال  تتابــع  التــي  ألوبــك+  المشــتركة 

للتخفيضات يوم غد الخميس في أبوظبي.

النفط يرتفع لليوم الخامس بدعم التوقعات بخفض اإلنتاج

“أرامكو” جاهزة لالكتتاب وبانتظار ضوء أخضر حكومي
ــارج ــ ــ ــخ ــ ــ ــل وال ــ ــ ــداخـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ ــم ف ــ ــ ــه ــ ــ ــرح األس ــ ــطـ ــ ــدة لـ ــ ــع ــ ــت ــ ــس ــ ــة م ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ

أكــد رئيــس ارامكــو أميــن الناصــر فــي أبوظبــي أمــس أّن الشــركة النفطيــة جاهــزة لالكتتــاب العــام لكنها تنتظــر الضوء 
األخضــر مــن الحكومة الســعودية، مشــيرا إلى أنها مســتعدة لطرح األســهم في الداخل والخارج.وأوضــح الناصر خالل 
مشاركته في مؤتمر للطاقة في العاصمة اإلماراتية “نحن جاهزون” لكن االكتتاب العام “قرار حكومي”، مضيفا “الطرح 

األولي سيكون محليا إال أننا سنكون أيضا مستعدين لطرح خارجي”.

وتعمــل المملكة، أكبر مصدر للنفط في 
العالــم، على رفع أســعار الخام المتقلبة 
أرامكــو  أســهم  مــن   %  5 طــرح  قبــل 
عمليــة  فــي  األولــي،  العــام  لالكتتــاب 
يتوقع أن تكون أكبر طرح لألسهم في 

العالم. 
دوالر  مليــار  مئــة  جمــع  هــو  والهــدف 
اســتنادًا إلــى قيمة الشــركة التــي تقدر 
بـ2 ترليون دوالر، وهو رقم يشكك فيه 
المســتثمرون في ظل انخفاض أســعار 

النفط.
ويعتبر كثيرون أن الفشل في الوصول 

إلــى 2 ترليــون دوالر فــي تقديــر قيمــة 
وراء  الرئيســي  الســبب  كان  أرامكــو، 
تأجيل عملية طرح األســهم التي كانت 

مقررة في 2018.
ويشــكل طرح أســهم الشركة لالكتتاب 
العام حجر أســاس برنامج اإلصالحات 
الــذي وضعــه ولــي العهد األميــر محمد 
المملكــة  اقتصــاد  لتنويــع  ســلمان  بــن 

والتخفيف من اعتماده على النفط.
ولــم تؤكــد أرامكــو بعــد البورصــة التي 
لكــن  فيهــا.  أســهمها  تــداول  ســيتم 
وهونــغ  ونيويــورك  لنــدن  بورصــات 

كونغ سعت جميعها الستقطاب الطرح 
األولي للشركة. 

ســتريت  “وول  صحيفــة  وذكــرت 
شــركة  أن  الماضــي  الشــهر  جورنــال” 
النفــط العمالقــة تــدرس إمكانية طرح 
االكتتــاب األولــي علــى مرحلتيــن تبــدأ 
إدراج  مــع  الســعودية،   فــي  األولــى 
الشركة ضمن مرحلة ثانية في بورصة 

عالمية ربما تكون بورصة طوكيو. 
وقال الناصر خالل مشــاركته في ثاني 
أيام مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي 

“نحن جاهزون. هذا هو األساس”.

األميــر  الســعودي  الطاقــة  وكان وزيــر 
عبــد العزيز بن ســلمان أكــد في افتتاح 
المؤتمــر االثنين أن خفض انتاج النفط 
“ســيفيد” الــدول المصــّدرة، فــي مــا بدا 

تأييــدا مــن قبل المملكة لخيــار المضي 
أســعار  رفــع  بهــدف  إضافــي  بخفــض 

الخام.
فــي  للنفــط  المنتجــة  الــدول  وتبحــث 
أبوظبــي غــدا الخميــس خفضــا جديدا 
للجنــة  اجتمــاع  خــالل  انتاجهــا  فــي 
الــذي  الحالــي  االتفــاق  تنفيــذ  متابعــة 
ينــص على خفــض االنتــاج بمعدل 1,2 

مليون برميل يوميا.
إلــى  خصوصــا  األنظــار  وتتوجــه 
لمنظمــة  الفعلــي  القائــد  الســعودية، 
)اوبــك(،  للنفــط  المصــدرة  الــدول 
لتحديــد موقفهــا مــن هذا الخيــار نظرا 
لالنعكاسات السلبية المحتملة للخطوة 

على إيراداتها.
حــول  حاليــا  الخــام  أســعار  وتتحــرك 
بعدمــا  للبرميــل  دوالرا   60 مســتوى 

كانت تراجعت إلى مســتوى 50 دوالرا 
قبل بضعة أشــهر، علما أنها وصلت إلى 

70 دوالرا قبل نحو عام.
وفي أغسطس الماضي، أعلنت أرامكو 
عــن إيراداتهــا النصفيــة ألول مــرة فــي 
فــي  تراجعهــا  إلــى  مشــيرة  تاريخهــا، 
النصــف األول من عام 2019 إلى 46,9 
أســعار  انخفــاض  بفعــل  دوالر  مليــار 

النفط.
وجاءت تصريحات الناصر غداة إعالن 
صنــدوق النقــد الدولــّي أن اإلصالحات 
االقتصاديــة فــي الســعودية، بمــا فــي 
ورفــع  المضافــة  القيمــة  ضريبــة  ذلــك 
أسعار الطاقة، بدأت تؤتي ثمارها، لكنه 
أشــار إلــى وجــود حاجــة لبــذل المزيــد 
مــن الجهــود لســد العجز فــي الميزانية 

والذي بلغ مئات مليارات الدوالرات.

ابوظبي - أف ب

الربــط  لهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  قــال 
لــدول  التعــاون  مجلــس  لــدول  الكهربائــي 
الخليــج العربــي، أمــس الثالثــاء، إن شــبكة 
الربــط الكهربائــي بيــن دول المجلس بدأت 
فــي 2009، وخالل تلك الفترة تطور الربط 
مــن التركيــز علــى الدعــم في الطــوارئ إلى 
التركيــز علــى المنافــذ الكهربائيــة وتجــارة 

الطاقة.
وأضــاف أحمــد بــن علــي اإلبراهيــم، علــى 
هامش مؤتمــر الطاقة العالمي في أبوظبي 
ســبتمبر   12  -  9 مــن  الفتــرة  فــي  المقــام 
هامــة  مشــاريع  لديهــا  الهيئــة  أن  الجــاري، 
للربــط مــع الــدول المجــاورة، الســيما فــي 

العراق، وفقًا لمقابلة مع قناة اإلمارات.
وتابع: “وجدنا عدة فرص، الفرصة الواعدة 
واألهــم جنــوب العــرق التي بحاجــة لطاقة 
كهربائيــة ودول المجلس لديها القدرة على 
مدة الطاقة هناك لتزويد المناطق وال سيما 

البصرة”.
ولفت اإلبراهيم، إلى أن الهيئة ستوقع يوم 
األحــد المقبل على اتفاقية إطارية على مد 
الربــط الكهربائي لجنــوب البصرة مع وزارة 
مؤتمــر  هامــش  علــى  العراقيــة،  الكهربــاء 

الطاقة العراقي.
لمرحلــة  وصلــت  الهيئــة  أن  إلــى  وأشــار 
متقدمة بالمشروع حتى طرح المناقصات، 
مبينًا أنه سيتم ربط شبكة الربط الكهربائي 

في نقطة االتصال بالكويت لجنوب العراق 
عبــر محطــة الفــاو بطاقــة 400 كيلو فولت، 
مما ســيمكن دول الخليج من مد نحو 500 
ميجــاوات فــي المرحلة األولــى، لتصل في 

المرحلة الثانية ل1800 ميجاوات.
وقــال اإلبراهيم، إن هيئــة الربط الكهربائي 
الخليجــي ســتعمل علــى ربــط العــراق مــن 
البصــرة لبغــداد ومنها لشــرق العــرق ثم إلى 

تركيا ومنها إلى أوروبا.
الربــط  لهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  وأكــد 
الكهربائي لدول مجلس التعاون، أن الهيئة 
تســتهدف إنشــاء ســوق كهربائيــة خليجية 
تنافســية فيهــا كفــاءة الطاقــة، واســتخدام 
أمثــل للموارد بدول مجلــس التعاون، مبينًا 

أن الهيئــة رفعــت الطاقــة المتاجــرة بنســبة 
زيادة تتراوح بين 20 إلى %25 سنويًا.

تعمــل  الهيئــة  أن  إلــى  اإلبراهيــم،  ونــوه 
علــى مــد الربــط للــدول المجــاورة ولديهــا 

مشــاريع هامــة، علــى المــدى البعيــد تريــد 
الربــط بمنظومة الربط الكهربائي في آســيا 
اقتصاديــة  منافــع  ســيجلب  لمــا  وأفريقيــا 

كبيرة لدول مجلس التعاون.
إلــى  الفتــًا  تصريحاتــه،  اإلبراهيــم  وأنهــى 
وجــود دراســات جــدوى مــع األردن ومصــر 
إلــى  مشــيرًا  بمصــر،  الثالثــي  ربــط  لعمــل 

مشروع ربط مصر بأوروبا عبر قبرص.

أبوظبي - قناة اإلمارات

“الربط الكهربائي الخليجي” توقع اتفاقية مع العراق

اإلبراهيم متحدثا على هامش مؤتمر أبوظبي

أمين الناصر

طوكيو - رويترز

 مجلس الطاقة 
العالمي يضم  3 
آالف منظمة من 

90 دولة

المحرر االقتصادي

2019 ــبـــي  أبـــوظـ الــعــالــمــي  ــة  ــاقـ الـــطـ مــؤتــمــر  ــش  ــامـ هـ توقيع اتفاقية عــلــى 
للربط الكهربائي 

لجنوب البصرة 
األحد المقبل
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31 قتيال جراء حادث 
تدافع في كربالء

قتل 31 شخصا على األقل وأصيب 
العشرات أمس الثالثاء في تدافع 

أثناء إحياء ذكرى عاشوراء في مدينة 
كربالء التي تبعد 100 كلم جنوب 

بغداد.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة 

“استشهاد 31 شخصا وأصابة مئة 
بينهم عشرة أشخاص في حالة خطيرة 

في حصيلة غير نهائية” خالل حادث 
التدافع.

وأضاف أن “فرق وزارة الصحة 
استنفرت طواقمها” بعد الحادث.

ونشر ناشطون صورا بعد الحادث 
ألعداد من الزوار الفاقدي الوعي على 
األرض، بينما يحاول آخرون إسعافهم.

هوك: على العالم مواجهة إيران “وإال فإن الهالل سيتحول قمًرا”

واشنطن تتهم طهران بأنشطة نووية “سرية”

بريطانيا تتهم إيران بنقض تعهداتها وتستدعي السفير

اّتهم وزير الخارجية األميركي مايك 
بالقيام  الثالثاء  أمس  إيــران  بومبيو 
بـ“أنشطة نووية محتملة غير معلنة”.

وكتب بومبيو على تويتر إن “غياب 
ــرانــي” مع  للنظام اإلي الــتــام  الــتــعــاون 
يثير  الذرّية  للطاقة  الدولية  الوكالة 
أو  أنشطة  )وجـــود(  بشأن  “تــســاؤالت 
مواد نووية محتملة غير معلنة” لدى 
األممية  الوكالة  التي طالبتها  طهران 
ببرنامجها  متعلقة  أسئلة  على  بالرد 

النووي. 
وأضاف أن “العالم لن ُيخدع. سنحرم 
التي قد  السبل  )اإليراني( كل  النظام 

تقود )المتالكه( سالًحا نووًيا”. 
وتأتي تصريحات بومبيو غداة دعوة 
الدولية  للوكالة  بالنيابة  العام  المدير 
إيران  فيروتا  كورنيل  الذرية  للطاقة 
منظمته  مــخــاوف  على  ســريــًعــا  لــلــرد 
المرتبطة ببرنامج طهران النووي في 
لخفض  تتخذ طهران خطوات  وقت 
أبرم في  الذي  ببنود االتفاق  التزامها 

هذا الصدد العام 2015.
ــيـــس الــــــوزراء  واإلثـــنـــيـــن، اّتـــهـــم رئـ
إيــران  نتنياهو  بنيامين  اإلسرائيلي 
بامتالك وتدمير موقع لم ُيكَشف عنه 

سابًقا لتطوير أسلحة نووية.
األميركي  المبعوث  حــذر  جانبه،  من 
الــخــاص إلــى إيـــران بــرايــن هــوك من 
مخاطر التمّدد اإليراني في المنطقة، 
ــى أّن إيـــــران تــســعــى إلــى  ــ ــهــًا إل ــّب مــن
استنساخ التجربة اللبنانية في اليمن.

وشــّدد هــوك على وجــوب منع إيــران 
ــيــمــن،  مــــن تـــرســـيـــخ نـــفـــوذهـــا فــــي ال

اإليراني  التوسع  تقييد  مع  بالتوازي 
في لبنان وسوريا والعراق.

وقال هوك في مقال نشرته صحيفة 
العالم  “وول ستريت جورنال”: “على 
فإّن  وإال  إيــران  يواجه طموحات  أن 
الهالل اإليراني سيصبح قمرًا كامالً”.

من  لينبه  يــأتــي  األمــيــركــي  التحذير 
العابر  اإليراني  النفوذ  تمدد  مخاطر 
والــعــراق  وســوريــا  لبنان  مــن  للحدود 

وصوال إلى اليمن.
تمارسها  لعبة كبرى  تحدث هوك عن 
طـــهـــران فـــي الــيــمــن ســـتـــؤدي بــحــال 
إلى  لها  التصدي  عــن  الــدولــي  العجز 
“لبننة”  عــلــى رأســهــا  كــبــرى،  مــخــاطــر 
البالد، أي استنساخ التجربة اللبنانية.

هوك انطلق من دعم إيران لميليشيا 
ــزب هللا فـــي لــبــنــان لــشــرح وجــهــة  حـ
نظره. األمر بدأ بدعم جماعات طائفية 
جمع  الثمانينات،  أوائل  في  متشّددة 
منظمة  فــي  بــعــد  فيما  عنفا  أكــثــرهــا 

واحدة ُسّميت حزب هللا.
فبفضل الدعم اإليراني السخي ماليا 
إلــى دولــة  الــحــزب  تــحــّول  وعسكريا، 
ــة إيـــران  ــواب داخــــل الـــدولـــة وشــكــل ب

لتوسيع نفوذها في لبنان.
الــيــوم  طــهــران  تلعبها  نفسها  اللعبة 
في اليمن، وفقا للمسؤول األميركي: 
الطولى  الــيــد  لإليرانيين  كــان  “هــنــا، 
على  بتحريضهم  الحرب  نشوب  في 
ذلك،  ومع  الحوثي.  ميليشيا  انقالب 

لحجز  السعي  فــي  يــجــدون حرجا  ال 
مقعد لهم على طاولة المفاوضات”.

اليمن  ــران  ــ إي تستخدم  ــوك،  هـ ــرأي  بـ
اليوم لتعزيز مكانتها اإلقليمية، إال أن 
األخطر من ذلك أنها تستغل تحالفها 
ربع  وصـــول  لتهديد  الحوثيين؛  مــع 
إمدادات النفط في العالم عبر تحكمها 

بمضيقي باب المندب وهرمز.
هــوك الــذي انتقد ضعف إعــالم بالده 
ــران فـــي إطــالــة  ــ فـــي تــغــطــيــة دور إيـ
خلص  اليمن،  في  المأساوي  الصراع 
من  إيــران  “منع  بديهية:  نتيجة  إلــى 
ال  ضــرورة  اليمن  في  نفسها  ترسيخ 

خيار”.

اتهمت بريطانيا أمس الثالثاء إيران بنقض 
النفط  ناقلة  تــوجــه  عــدم  حــول  تعهداتها 
الناقلة  أن  مــؤكــدة  لسوريا،  داريـــا  ــان  أدريـ
استدعاء  معلنة  بالفعل،  لسوريا  وصلت 

السفير اإليراني بهذا الخصوص.

وقـــال بــيــان لــلــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة “لقد 
لحكومة  متكررة  تطمينات  إيــران  قدمت 
جبل طارق بأن السفينة غريس 1/ أدريان 
أية  أو  إلــى ســوريــا  النفط  تنقل  لــن  ــا  داريـ
األوروبــي،  االتحاد  لعقوبات  جهة خاضعة 

تلك  نقضت  إيــران  أن  واضحا  بــات  ولكن 
التطمينات، وأن النفط تم نقله لسوريا”.

وتابع البيان أن “وزير الخارجية استدعى 
تصرفات  إلدانـــة  اإليــرانــي  السفير  الــيــوم 

إيران”.

خرقا  تمثل  اإليرانية  “التصرفات  وأضــاف 
ولسوف  الــدولــيــة،  ــأعــراف  ل مقبول  غير 
ــمــتــحــدة الــقــضــيــة أمـــام  تــثــيــر الــمــمــلــكــة ال
الشهر  المتحدة في وقت الحق من  األمم 

الجاري”.

عواصم ـ وكاالت

كربالء ـ أف ب

المبعوث األميركي الخاص بإيران براين هوك

أنقرة ـ رويترزالقاهرة ـ وكاالتإسالم أباد ـ أ ف ب

شاه  الباكستاني  الخارجية  وزيـــر  طــالــب 
مــحــمــود قـــرشـــي، أمــــس الـــثـــالثـــاء، األمـــم 
في  الوضع  بشأن  تحقيق  بفتح  المتحدة 
كشمير الــهــنــديــة، مــحــذرا مــن احــتــمــال أن 
يشكل  التي  المنطقة  فــي  ــادة”  “إبـ تحصل 

المسلمون غالبية سكانها.
اإلنسان  حقوق  مجلس  أمام  الوزير  وقال 
التابع لأمم المتحدة في جنيف إن “سكان 
الهند  من  المحتلة  وكشمير  جامو  )واليــة( 
من  “أتــخــوف  مضيفا  لــأســوأ”،  يستعدون 

فكرة ذكر كلمة إبادة هنا، لكن علّي ذلك”.
وشدد قرشي على أنه “على مدى األسابيع 

الهند  حــّولــت  الماضية،  الستة 
جامو وكشمير المحتلة إلى 

أكبر سجن في العالم”.
ــردد الـــيـــوم  ــ ــتـ ــ وأضــــــــاف “يـ
صدى رواندا وسربرنيتسا 

ومذبحة  والروهينغا 
غـــــــوجـــــــارات فــي 

الهند  من  المحتلة  وكشمير  جامو  بلدات 
تعيش  والتي  المهجورة  وسهولها  وجبالها 

حالة من الصدمة”.
واّتهم الهند بتوقيف أكثر من 6000 شخص 
وأفاد  القانونية.  األصول  مراعاة  من دون 
“سجون  ــى  إل بينهم  كثيرين  نقل  تــم  ــه  أن
تقارير  إلى  الهند”، مشيرا  أنحاء  كافة  في 
ــجــنــود الــهــنــود(  تــحــدثــت عــن “تــعــذيــب )ال
على  المجلس  الوزير  وحّض  علًنا”.  للناس 
حقوق  مفوضة  توصيات  إلــى  االستجابة 
اإلنسان في األمم المتحدة ميشيل باشليه 
تحقيق  وفتح  الحسين،  رعد  زيد  وسلفها 

دولي في الوضع في كشمير الهندية.
عدة  في  اإلنــســان  حقوق  مفوضا  وطالب 
بين  تعد  تحقيق،  لجنة  بتشكيل  تقارير 
األعلى  المتحدة  األمــم  تحقيق  عمليات 
مــســتــوى والــمــخــصــصــة عـــادة لــأزمــات 
ــرار الــنــزاع  الــكــبــرى عــلــى غـ

في سوريا.

اعتبر األمين العام لجامعة الدول العربية 
الفلسطينية  القضية  أن  الغيط  أبو  أحمد 
إلى تصفيتها، متهما  عرضة لخطة تهدف 
بتقديم غطاء سياسي  المتحدة  الواليات 

لهجمات إسرائيل في الدول العربية.
أمس  ألــقــاهــا  كلمة  فــي  الغيط  أبــو  وقـــال 
الجتماع  افتتاحية  جلسة  خالل  الثالثاء 
 3 الـــ  “السنوات  الــعــرب:  الخارجية  وزراء 
الماضية كانت زمنا ضائعا بالنسبة للقضية 
في  نـــدور  أنفسنا  ووجــدنــا  الفلسطينية، 
يعلن  خطط  انــتــظــار  فــي  مفرغة  حلقات 
وأضاف  بها”.  التبشير  يرجى  ورؤى  عنها 
مشددا: “الخطة الوحيدة التي تنفذ اليوم 

هي خطة تصفية القضية الفلسطينية 
والتضييق الشديد على أهلها”.

ــغــيــط أن بعض  ال ــو  ــ أب وأكــــد أحــمــد 
القضية  معالجة  على  تصر  الجهات 

تقويض  عــبــر  الفلسطينية 
حيث  الرئيسة،  أطرافها 

مر عامان على اعتراف الواليات المتحدة 
أن  من  بالرغم  إلسرائيل  عاصمة  بالقدس 
الشرقية هي  القدس  أن  تؤكد  الــدول  كل 
أرض محتلة، كما قطعت الواليات المتحدة 
“كنوع  “األونــروا  لوكالة  ومعوناتها  دعمها 
مــن أنـــواع الــضــغــط. وفــي ســيــاق متصل، 
أكد أبو الغيط أن “الغطاء السياسي الذي 
توفره الواليات المتحدة إلسرائيل” يمكنها 
العربية  األراضي  اعتداءات على  من شن 
الطرف  محذرا  المنطقة،  دول  بعض  في 

اإلسرائيلي من اللعب بالنار.
“الهوجاء”  التصرفات  وشدد على أن هذه 
تــهــدد بــإشــعــال الــمــنــطــقــة بــأســرهــا، 
ــوك  ــلـ ــسـ “الـ هــــــذا  أن  ــا  ــحـ ــوضـ مـ
منه  الـــغـــرض  ــراضـــي”  ــعـ ــتـ االسـ
خصوصا  االنتخابية  الــدعــايــة 
أن االنتخابات 
ــيــة  ــيــل اإلســرائ

على األبواب.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
تحمل  يمكنها  “ال  بــالده  إن  الثالثاء،  أمس 
سوريا،  شمال  مــن  جــديــدة”  هجرة  موجة 
مشيرا إلى أنه يتعين على أنقرة وواشنطن 
وقت  أقرب  “في  هناك  آمنة  منطقة  إقامة 
األسبوع  قــال  قد  ــان  أردوغـ وكــان  ممكن”. 
مليون من  إعــادة  يرغب في  إنه  الماضي، 
تستضيفهم  ســوري  مليون الجئ   3.6 بين 
في  المزمعة  اآلمــنــة  المنطقة  ــى  إل بـــالده، 

شمال سوريا.
شمال  حلف  في  العضوان  البلدان  واتفق 
ــا( عــلــى إقــامــة  األطــلــســي )أمــيــركــا وتــركــي
على  سوريا  شرق  شمال  في  آمنة  منطقة 

وطــرد  لتركيا،  الجنوبية  ــحــدود  ال
الشعب  حماية  وحــدات  مسلحي 

الكردية من المنطقة.
ــوات الـــتـــركـــيـــة  ــ ــ ــق ــ ــ ونـــــفـــــذت ال

األحــد  يــوم  واألميركية 
عسكرية  ــة  ــ دوري أول 

برية مشتركة في المنطقة.
ــر الــخــارجــيــة  ــ وأمــــس الــثــالثــاء، اتــهــم وزي
واشنطن  أوغلو،  تشاووش  مولود  التركي 
“المنطقة  إلقــامــة  ــفــاق  االت تنفيذ  بتعطل 
اآلمـــنـــة”. وتـــريـــد تــركــيــا أن يــتــســع نــطــاق 
العمليات بسرعة لدفع قوات كردية مسافة 
وبالتالي  بعيدا عن حدودها،  كيلومترا   32
إقامة منطقة تقول أنقرة إن قواتها ينبغي 

أن تسيطر عليها.
وقال تشاووش أوغلو إن بالده تريد العمل 
مع الواليات المتحدة، “لكنها مستعدة للعمل 
مقاتلي  من  المنطقة  إخــالء  على  بمفردها 
إذا تطلب  الكردية  الشعب  وحدات حماية 
األمــر”، حسب ما ذكرت وكالة رويترز. 
الــدوريــات  بعض  هناك  “نعم  وأضـــاف: 
فإن  ذلــك،  عــدا  فيما  لكن  المشتركة، 
التي قيل  أو  اُتخذت  التي  الخطوات 
سوى  ليست  اُتــخــذت  إنها 

خطوات شكلية”.

أردوغان يناور بورقة “المنطقة اآلمنة”أبوالغيط: إسرائيل تلعب بالنار بغطاء أميركيباكستان تطلب تحقيقا أمميا في كشمير
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القاهرة ـ وكاالت

عمان ـ وكاالت

لتنظيم  تابعة  خلية  ضبط  عــن  الــثــالثــاء،  أمــس  المصرية،  الداخلية  وزارة  أعلنت 
اإلخوان اإلرهابي مكونة من 16 متهما، وذلك بعد رصد أجهزة األمن إنشاء المتهمين 
العناصر  أن  الـــوزارة  وأوضحت  األجنبي.  النقد  تهريب  تستهدف  سرية  شبكات   3
اإلخوانية المطلوبة أمنيا قامت بإنشاء 3 شبكات سرية لتهريب النقد األجنبي إلى 
لتوفير  المضبوطة هي  األمــوال  أن  بتركيا. وأضافت  األوروبية مرورا  الدول  بعض 
الدعم المادي لعناصر تنظيم اإلخوان اإلرهابي بالداخل؛ من أجل تنفيذ سلسلة من 
العمليات العدائية داخل مصر، كما تم ضبط بعض المبالغ المالية بالعمالت المحلية 

واألجنبية وعدد من جوازات السفر ومجموعة من األوراق التنظيمية.

األردنــيــة،  الــخــارجــيــة  اســتــدعــت وزارة 
لدى  اإلسرائيلي  السفير  الثالثاء،  أمس 
مواطنين  عن  باإلفراج  لمطالبته  عمان؛ 
أردنيين اعتقلتهما السلطات اإلسرائيلية 

بعد عبورهما جسر الملك حسين.
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  وقال 
“الـــوزارة  إن  الــقــضــاة،  األردنــيــة سفيان 
للمطالبة  اإلسرائيلي  السفير  استدعت 
ــمــواطــنــيــن  ــن ال ــراج الــــفــــوري عــ ــ ــاإلفـ ــ بـ
األردنــيــيــن عــبــدالــرحــمــن مــرعــي وهبة 

عبدالباق”.

وشدد على ضرورة إعالم الوزارة بكافة 
الموجهة  والــتــهــم  االعــتــقــال،  تفاصيل 
التحقيقات،  ومــجــريــات  لــلــمــواطــنــيــن، 

وضمان حقوقهما القانونية.
وأكد أن الــوزارة تعمل من خالل جميع 
الــوســائــل الــدبــلــومــاســيــة والــســيــاســيــة 

والقانونية المتاحة إلطالق سراحهما.
بشكل  تتابع  الـــوزارة  أن  القضاة  وأكــد 
يتعلق  ما  كل  ويومي  ومكثف  مستمر 
األردنيين  وكــذلــك  اعتقالهم،  يتم  بمن 

في السجون اإلسرائيلية.

مصر.. ضبط 3 شبكات سرية لإلخوان

الخارجية األردنية تستدعي السفير اإلسرائيلي

عواصم ـ وكاالت كابول ـ أ ف ب

لم تتوقف الخروقات اإلسرائيلية لأجواء 
اإلثنين،  هللا،  حزب  إعــالن  رغم  اللبنانية، 
إســقــاط طــائــرة إســرائــيــلــيــة مــســيــرة في 

محيط بلدة راميا في الجنوب اللبناني.
وُرصـــــد، صــبــاح أمـــس الــثــالثــاء، تحليق 
في  اإلسرائيلي  الحربي  للطيران  مكثف 
ساحل  فوق  وتحديدا  اللبناني،  الجنوب 

مدينة صور ومنطقة الناقورة الحدودية.
المنشورة  اللبناني  الجيش  بيانات  ووفق 
فإن  الــرســمــي،  اإللــكــتــرونــي  موقعه  على 
إســـرائـــيـــل خـــرقـــت األجـــــــواء الــلــبــنــانــيــة، 
اإلثنين، فقط 6 مرات، إذ حلقت طائرات 
االســـتـــطـــالع والـــطـــائـــرات الــحــربــيــة في 
والبقاع  الجنوب  فــي  اللبنانية  األجـــواء 

والشمال والجبل.
اإلســرائــيــلــيــة،  الــخــروقــات  تستمر  وبــهــذا 
وســــط مـــخـــاوف مـــن إســـقـــاط مــزيــد من 
من  مــزيــد  وبالتالي  المسيرة،  الــطــائــرات 

التصعيد بين إسرائيل وحزب هللا.

الواليات  لبنان من  آخــر، طلب  من جانب 
الـــمـــتـــحـــدة، أمــــس الـــثـــالثـــاء، اســتــئــنــاف 
وســاطــتــهــا فـــي تــرســيــم الـــحـــدود الــبــريــة 

والبحرية مع إسرائيل.
فقد  الرسمية،  اللبنانية  الوكالة  وحسب 
أبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون مساعد 
وزير الخارجية األميركية لشؤون الشرق 
في  يأمل  لبنان  أن  شنكر  ديفيد  األدنـــى 

وساطتها  المتحدة  الواليات  تستأنف  أن 
ــى تــرســيــم الـــحـــدود الــبــريــة  ــ لــلــتــوصــل إل
والــبــحــريــة فــي جــنــوب لــبــنــان، مــن حيث 
بيروت،  فــي  واشنطن  سفير  مــع  توقفت 

ديفيد ساترفيلد.
وذكرت الوكالة أن “نقاطا عدة تم االتفاق 
من  القليل  ســوى  يبق  ولــم  )سابقا(  عليها 

النقاط العالقة في بنود التفاوض”.

توعدت حركة طالبان، أمس الثالثاء، بمواصلة 
أفغانستان  في  األميركية  القوات  ضد  القتال 
غداة إعالن الرئيس األميركي، دونالد ترامب، 
أن الــمــحــادثــات مــع الــمــتــمــرديــن بــاتــت بحكم 
لتخليها  واشنطن ستندم  أن  “الميتة”، مؤكدة 

عن المفاوضات.
ــان، ذبــيــح هللا  ــب ــال الــمــتــحــدث بــاســم طــال وقــ
ــان لدينا  ــ مــجــاهــد، لــوكــالــة فـــرانـــس بـــرس “ك
طــريــقــان إلنــهــاء احــتــالل أفــغــانــســتــان، األول 
ــال، والـــثـــانـــي الـــمـــحـــادثـــات  ــ ــت ــ ــق ــ ــاد وال ــهـ ــجـ الـ

والمفاوضات”.
المحادثات،  وقــف  تــرامــب  أراد  “إن  وأضـــاف 

سنسلك الطريق األول وسيندمون قريبا”.
إعالن  على  ساعات  بعد  طالبان  بيان  وجــاء 
تـــرامـــب أمــــام الــصــحــفــيــيــن تــخــلــي الـــواليـــات 
ــمــفــاوضــات بــعــد قــرابــة عــام  الــمــتــحــدة عــن ال
أمام  الطريق  لتمهيد  الهادفة  المحادثات  من 
انسحاب أميركي من أفغانستان بعد 18 عاما 

من الحرب.

بحكم  “إنها  األبيض:  البيت  في  ترامب  وقال 
الميتة. فيما يخصني هي بحكم الميتة”.

وجـــاء هــذا اإلعـــالن بعد إلــغــاء تــرامــب خطة 
جوا  طالبان  قــادة  بنقل  تقضي  السرية  بالغة 
ــات الــمــتــحــدة إلجــــراء مــحــادثــات  إلـــى الـــواليـ
مــبــاشــرة مــعــهــم فـــي مــنــتــجــع كـــامـــب ديــفــيــد 

الرئاسي قرب واشنطن.

وبعدما بدت المفاوضات على وشك التوصل 
إلى اتفاق، أعلن ترامب أن القوات األميركية 
تشن حملة على المتمردين هي األشرس منذ 

عقود.
ــعــة  ــام األرب ــ وقــــال فـــي تــغــريــدة: “خــــالل األيـ
الماضية، كنا نضرب عدونا بشدة أكثر من أي 

وقت مضى في السنوات العشر األخيرة”.

عون لدى لقائه ديفيد شينكر في قصر بعبدا )أ ف ب(

حركة طالبان تعهدت بمواصلة القتال ضد القوات األميركية

بيروت تطلب وساطة واشنطن مجددا في “ترسيم الحدود” توعــدت بمواصلة القتال ضد القوات األميركية في أفغانســتان
خرق إسرائيلي جديد لألجواء اللبنانية “طالبان” ترد على قرار ترامب: ستندم قريبا
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تم احتواء جولة التوتر األولى بين إسرائيل و”حزب هللا” بجهود روسية، وكذلك فرنسية 
وأميركيــة، وأتــى االشــتباك علــى شــكل تفاهــٍم مدروس بين إســرائيل و”حزب هللا” ســبق 
رد “حــزب هللا” علــى قتــل إســرائيل اثنيــن من عناصره في ســوريا، ورد إســرائيل على رد 
“حــزب هللا” بمــا تجنــب ســقوط قتلى، وبقــي الرد على عملية إرســال إســرائيل الطائرتين 
المســّيرتين إلى الضاحية الجنوبية في بيروت قبل عشــرة أيام، والذي تقّدر إســرائيل أنه 
آٍت من “حزب هللا”، وتســتعد للرد عليه، إما بتنفيذ اإلنذارات المتتالية للحكومة اللبنانية 
بأن إســرائيل ســترد “بقســوة” بما يكّبد لبنان كله بمدنييه ومنشــآته الخســائر الضخمة، أو 
بعمليــات محــدودة ضد مواقــع تصنيع الصواريخ الدقيقة تزعم أنهــا في البقاع والجنوب 
اللبناني. أمين عام “حزب هللا” حّذر إســرائيل من تهديدها مهاجمة لبنان وقال إن “الخط 
األحمــر الــذي أقامتــه إســرائيل علــى حدودها مــع لبنان تم تجــاوزه وإذا ما تمــت مهاجمة 

لبنان، فإن كل جنودكم ومستوطناتكم سوف تكون مهددة”.
الجولــة الثانيــة، إذًا، آتيــة واألرجــح أنها لــن تكون مضبوطة ومنّســقة وتــم التفاهم عليها 
مســبقًا كمــا الجولــة األولــى، الحكومــة اللبنانيــة تتذاكــى بمواقــف خطيــرة علــى الســيادة 
اللبنانيــة وعلــى الســامة اللبنانيــة تــارًة بدعــم اســتفراد “حزب هللا” بقــرار الحــرب، وتارًة 
بإعــان عجزهــا عــن الّســيطرة عليه، جولــة التطمين المتبــادل بين إســرائيل و”حزب هللا” 
أســفرت عــن تضليــل الرأي العام التابع لـ “حــزب هللا” وزادت من التعجرف الذي يؤّدي إلى 

زج الذات في خانة االضطرار إلى التهّور والمواجهة.

وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو وّجه رسالة تحذير إلى الرئيس اللبناني  «
ميشال عون طالبه فيها بتفكيك المصنع الثاني الذي أقامه “حزب الله” وإيران 

لتطوير الصواريخ في البقاع، وأبلغ بومبيو وزير الخارجية جبران باسيل أنه “يجب 
على لبنان أن يقوم بتفكيك المصنع الثاني، وإال فإن إسرائيل ستهاجمه وتدّمره 

في األيام المقبلة”، وأضاف أن أميركا “ستدعم الهجوم اإلسرائيلي على لبنان”، 
واشنطن تتعامل مع رئيس الجمهورية وصهره من منطلق عالقاتهما الممّيزة مع 
“حزب الله” لكنها تتوّقع من رئيس الحكومة سعد الحريري أن يمّيز نفسه عن تلك 

العالقة وال تهّمها أعذار أو تفاهمات “التسوية” بين عون والحريري و”حزب الله” 
التي تتحكم بالعالقة ذات االطمئنان المتبادل بين الحريري ونصرالله، فبالرغم 

من مخاطبة الحريري الرأي العام األميركي بلغة تبدو أنها مصّوبة ضد “حزب الله”، 
بقيت اللغة المحّلية على نغم “التسوية”. “إيالف”.

مقالي اليوم يعد األول من نوعه، حيث لم أعتد الكتابة في السياســة وذلك لســبب واحد 
هو أن السياســة قذرة! على الرغم من أنني تخصصت في العلوم السياســية في دراســتي 
الجامعية، وال أنكر أنها كانت مشوقة جدا حيث تعلمت الكثير عن تاريخ السياسة للدول 

الكبرى.
واليــوم ال أريــد أن أتعمــق فيهــا، ألننــي أود فقــط أن أكتب شــيئا عن هذا الشــعب العظيم، 
الشــعب الســوداني الشــقيق الذي أكن له كل تقدير ومحبة واحترام، وأرفع له القبعة عاليا 
ألخاقــه العاليــة وأصالتــه وطيبتــه، بصراحــة وأنــا شــخصيًا عنــدي الكثيــر مــن التجــارب 
والعاقات والمعارف معهم، ودائما ما أوجه هذا الســؤال عندما ألتقي بأي ســوداني )لماذا 
أنتــم طيبون؟(، الجالية الســودانية الموجودة عندنــا قليلة مقارنة بالجاليات األخرى، لكن 
شــهادتي بهــم مجروحــة، فمنهم أطباء ومحامــون ومصرفيون ومــن تخصصات مطلوبة، 

وال ننكر دورهم وأعمالهم المتميزة التي باشك استفادت منها مملكتنا الحبيبة.
فــي اعتقــادي منــح هللا ســبحانه وتعالــى مكافــأة كبيــرة للســودان عندما حصــل االنقاب 
األخيــر وبــدأت الحكومــة االنتقاليــة إنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه للخــروج مــن ويــات الحــرب 
األهليــة وبــدأ العمــل الصــادق مــع األحــزاب الديمقراطيــة األخــرى للتوصــل إلــى تفاهمات 
لتشــكيل حكومة مدنية في فترة زمنية قصيرة جدا، ما أعتبره إنجازا كبيرا لهذه الدولة 

التي تستحق كل الخير، والتي تملك ثروات هائلة من نعم هللا.
أعتقد أن تجربة السودان األخيرة مثال يجب أن يحتذى به، هذه التجربة الصادقة التي 

تكللت بالنجاح درس للجميع بأنه إذا ما صدقت النوايا فحتمًا النتائج ستكون إيجابية.
إن تعييــن امــرأة لتولــي وزارة ســيادية هــي “الخارجية” أمر يدعو إلــى كثير من اإلعجاب 
والتقديــر، فأمــام الحكومة الجديــدة الكثير من العمل والتحديات أمــام دول العالم وذلك 
لوضعها في مكانها الصحيح، وأنا على ثقة بأن هذه الحكومة ستســتطيع فعل ذلك وفي 

أقرب وقت.
كمــا ال يفوتني أن أذكر بالدور المشــرف لبعــض الدول الخليجية والعربية في الوقوف مع 
الســودان وتقديــم كل الدعــم الممكن سياســيا وماديا، فالســودان من أحــق الدول حصوال 
علــى الدعــم الازم وذلك تقديرا لمواقف الدولة المشــرفة، فهي عانت كثيرا من العقوبات 

االقتصادية التي فرضتها الواليات المتحدة األميركية.

اللهم احفظ هذا البلد آمنا مستقرا وأنعم على هذا الشعب األصيل،  «
لنرى السودان في مصاف الدول المتقدمة. اللهم آمين.

الجولة اآلتية بين واشنطن وطهران وبين 
“إسرائيل” و”حزب اهلل” في لبنان )2(

السودان... في الطريق الصحيح

األبواب المفتوحة نهج سموه
بــكل مــرة بمجلس ســموه العامر، وبكل توجيــه أو أمر، يصدره، وبأية مناســبة متاحة 
بالحديــث، ال يتوانــى رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 
آل خليفــة حفظــه هللا ورعــاه، عــن تأكيــد وتثبيــت وتوطيد نهــج البــاب المفتوح بين 
المواطن والمســؤول الحكومي، وحتى ال يكون ذلك مجرد شــعار مرفوع، فإن ســموه 
رســخ بنفســه منــذ توليــه المســؤولية بمرحلــة دقيقــة من عمــره المديد بــإذن هللا هذا 
النهــج، وجعلــه الســبيل بينــه وبيــن أبناء وطنــه الكرام، وشــدد بهذا الصــدد من خال 
كل القنــوات علــى مكانة المواطن وكرامته وعزته، فأصبحت للبحريني طوال العقود 
الماضية بالداخل والخارج حظوة وشأن واحترام يستمده من نهج رئيسه الذي حقق 
له هذا المكســب المتمثل بأن يســير المواطن ويذهب أينما شــاء وهو مرفوع الرأس، 

ألن مؤسس هذا النهج هو خليفة بن سلمان.
عندما توقفت خال األسبوع المنصرم، أمام توجيه وتشديد سموه على المسؤولين 
بالــوزارات والدوائــر الحكوميــة بــأن يفتحــوا أبوابهــم للمواطــن ويســمعوه ويهتمــوا 
بقضايــاه، فــإن ذلــك ليــس أمــرا جديــدا، فهــذا النهــج، أوالً هو مســلك اختطــه الرئيس 
لنفســه مــع مواطنيــه قبــل أن يوجــه بــه المســؤولين، فأبــواب ديوانه العامــر مفتوحة 
للجميــع، ســواء بحضــور مجلســه، أو مــن خال متابعة ســموه الشــخصية كل شــاردة 
وواردة بهــذا الوطــن وعبــر كل القنــوات إلــى الحــد الذي يســتغرب فيــه الكثيرون في 

بعــض الحــوادث الخاصــة لمواطنيــن يفاجــأون بحل عقدتهــم، أو فــك معاناتهم حتى 
قبل أن يتوجهوا بها إلى سموه، فهو من خال متابعته أخبار مجتمعه بدقة متناهية 

ال يترك أمرًا دون حله.
أكتب ذلك وقلبي بحسرة تجاه بعض المسؤولين الذين لألسف لم يبلغوا ذرة واحدة 
مــن هــذا النهــج، ولــم يأخذو به مجرد شــعار للعمل، رغــم تظاهرهم العلنــي، من خال 
وســائل اإلعام، إلى الحد الذي بلغوا فيه درجة إعطاء الوعود القاطعة والتي بعدها 
ال تسمع منهم شيئًا على اإلطاق، أليس ذلك عيبًا بحق المسؤولية؟ إن الوعود، وفتح 
األبواب لســماع الشــكاوي والمعاناة، واالســتجابة لها والتفاعل مع كل ما يقع ويحدث 
مــن وقائــع بالمجتمــع هي مســؤولية المنصب الذي يحتله المســؤول، وهي مســؤولية 
مناطــة بالمنصــب وليــس بتكــرم هــذا المســؤول أو ذاك علــى المواطــن، أو منــة عليه، 
فالرئيس بذاته السامية فتح بابه وقلبه ووجدانه ألبنائه طوال حياته، أال يجدر بمن 
يحمل المســؤولية من تحته أن يتخذ هذا النهج نبراســًا؟ أنا شــخصيًا أشــهد مواقف 
لمســؤولين تحلــوا بهــذا النهــج ومســؤولين آخريــن بالعكس، ظلــوا بأبراجهــم العاجية 

محاطين بسكرتارية حديدية، وكل ما في األمر تصريحات علنية.
حفظك هللا ورعاك، خليفة بن سلمان نبراس ونهج للعطاء الدائم.

تنويرة: إذا صدقت مع ذاتك فقد بلغت أوج الصفاء. «

opinions
@albiladpress.com

راغدة درغام

ahmedjuma44@yahoo.com

أحمد جمعة
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ندفع رسوما بلدية وال 
نحصل على خدمة

أتفــق كثيــرا مــع مــا طرحــه النائــب محمــد بوحمــود بخصــوص عجــز 
البلديــات عــن توفيــر أكيــاس جمــع المخلفــات وهــذا ما ينــذر بحدوث 
أزمة في النظافة والبيئة العامة، وأهم نقطة في تصوري في تصريح 
النائــب هــي “ان البلديــات تقــوم بفــرض رســوم بلديــة تقــدر بدينارين 
شهريا ويتم تحصيلها من خال فواتير الكهرباء والماء، وفي المقابل 
ال يتــم توفيــر خدمــة أكيــاس القمامــة، حيث يتــردد المواطنــون على 
البلديــات وعنــد مراجعتهــم يكون الــرد هو عدم توافــر األكياس أو أن 
يتــم صــرف حزم أكياس لشــهر واحد فقــط، بات المواطنــون يتنقلون 
بيــن فــروع البلديــات فــي المحافظــة ليحصلــوا علــى هــذه الخدمــة 

األساسية وفي األخير يضطرون لشرائها من المحات التجارية”.
ليــت األمــر يقــف عند هــذا الحــد، فقد اشــتكى مواطنون وأنــا أحدهم 
مــن عــدم وجــود أســمائهم فــي جهاز صــرف أكيــاس القمامــة الذي تم 
تدشينه قبل أشهر، فقد حاولت أكثر من مرة الحصول على “الخدمة” 
التــي أدفع عليها كمواطن رســوما بلديــة ولكن دون فائدة، ندخل رقم 

حســابنا لدى هيئة الكهرباء ثم الرقم الشــخصي في الجهاز، والنتيجة 
هــي “حســابك غير مســجل”، وهــذا يدفعنا إلى شــراء أكيــاس القمامة 
مــن “البرادات” وتحمل أعباء معيشــية دون مبــرر، فالمواطن له الحق 
فــي الحصــول على كامــل الخدمات التــي تقدمها البلديــة طالما يدفع 
رســوما شــهرية، واألغــرب مــن ذلك وجــود الكثيــر من المحــات التي 
تبيع أكياس القمامة التي توزعها البلدية بالمجان بأســعار تترواح من 
دينار إلى دينار ونصف، وسبق أن أثرت هذه القضية وما إذا كان البيع 

قانونيا أم مخالفا، لكن لألسف لم نجد أي رد من الجهات المسؤولة.

المواطن يأتي على قمة أولويات الحكومة برئاسة سيدي صاحب  «
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 

الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، الحريص على تقديم أفضل 
وأرقى الخدمات للمواطنين وتسريع إجراءات إنجاز معامالتهم 

وتحقيق أفضل النتائج لهم.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

أنا أشك... إذا أنا ُمنهك!
قــد تــدل حالــة الشــك على التفكيــر؛ كما ذهب إلــى ذلك الفيلســوف ديــكارت، غير أنه 
التفكيــر الُمتِعــب، والــذي ال يــدل علــى وجــودك بالمعنــى اإليجابــي - فــي المطلق- بل 
علــى المعنــى النقيــض؛ حيث التفكير المزعج، غير المريح، والــذي تتقلقل فيه الروح، 
وُتحرم من اســتقرارها وســكينتها! الشــك هو حالة من التفكير الذي ُيخلخل الثوابت، 
ويّدك أعمدة اليقينيات والمعتقدات، وحين ال يصل المرء إلى نتيجة؛ بحيث يستبدل 
بشــكه يقيًنا؛ فإنه يظل في دوامة هذا الشــك؛ تطحن فيه طحن الرحى، وتنهش في 
روحــه التــي تغــدو فــي حالة تعليق دائم؛ ال هــي رضيت بالموجــود، وال أوجدت غيره 

واستكانت أو استراحت!
كثيــرون يعيشــون - هــذه األيــام - حــاالت من الشــكوك: فــي المعتقد، فــي الُعرف، في 
التقاليــد، فــي بعــض التوجهات، والنظريــات المختلفة، وهي حــاالت ظاهرها الرحمة، 
غيــر أن باطنهــا يختــزن عذابــا روحيــا شــديدا؛ فهــي - فــي المســتوى الشــكلي - تــدل 
علــى إعمــال الفكر، والمرونة، وعــدم االنصياع للجامد القديم، أو الجاهز الذي ُيشــكل 
حصيلة فكر اآلخرين، غير أنها قد تكون السبب في هاك صاحبها - معنوًيا - فهو من 
جهة في طريقه لشــق عصا جماعته التي ينتمي إليها، ومن جهة أخرى عاجز بنفســه 
عــن بلــوغ الحقائــق التــي يبحــث عنها! وهكذا يقوده شــكه إلى ضياع كبيــر، وتيه بعد 

تيه، ليجد نفسه وسط سراب، وحالة عطش مستمرة!
والحقيقــة أن فــي التســليم بــأي شــيء، وليكن المعتقد مثاال؛ ســامة للنفــس والروح، 

وصّك قبول بين الجماعة التي ينتمي إليها الواحد منا؛ فشعور الرفض مؤلم وُموجع، 
ويعنــي فيمــا يعنــي قطع الجذور، أو بتر العاقة بهــذه الجماعة، ومن ثم؛ الدخول في 
حالــة االغتــراب، أو النفــي واإلبعاد، وعيــش الوحدة، والفراغ الروحــي، وهذا ما يقتل 
أي آدمــي؛ بوصفــه كائنــا اجتماعيا، ينمو ويترعرع ويســمو ويتقدم وســط جماعته، ال 

خارجها!
وفي الواقع؛ إن أكثر )الشكاكين(؛ يدركون جيدا هذه الحقيقة، لذلك؛ فإنهم يتسترون 
على حاالت شــكوكهم، ويحتفظون بها ألنفســهم، فإذا أعلنوها؛ فلفئة قليلة جدا؛ ممن 
يثقون بها، أو لمن ُيماثلهم في الحالة )الشكّية(، وهو ما يعني العيش في قلق وخوف؛ 
خشــية افتضــاح أمر خروجهم عن ســراط الجماعــة وتقاليدها، والــذي ال يقوون على 

تحمل أوزاره أو تبعاته!

في مجتمعاتنا، يندر وجود )الشكاكين( من ذوي الجرأة؛ من الذين يجاهرون  «
بالرفض أو اهتزاز اليقينيات على المأل، وإْن ُوجدوا؛ تراهم مذمومين، 

ملعونين، حتى لو كان شكهم صحيحا منطقيا أو عقليا أو قاد إلى نظرية 
تحمل حقائق معينة! )أنا أشك يا ديكارت تعني اليوم: أنا خارج الجماعة! 
وتفكيري - بعيدا عنهم - غير مرغوب فيه، وشّكي انزياح بعيد عن النص 

الجمعي، وانتهاء لوجودي وليس إثباًتا له(!.

د. زهرة حرم 

زهير توفيقي

ztawfeeqi
@gmail.com
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لكــرة  األول  الوطنــي  منتخبنــا  حقــق 
القــدم فــوزا ثمينا ومهما على حســاب 
نظيــره الكمبــودي بهــدف دون مقابل، 
بينهمــا،  أقيمــت  التــي  المبــاراة  فــي 
أمــس، على الملعــب األولمبي الوطني 
فــي بنوم بنة بكمبوديــا، ضمن الجولة 
الثانيــة للمجموعــة الثالثــة للتصفيات 
المزدوجــة المؤهلــة إلــى كأس العالــم 

2022 وكأس آسيا 2023.

الفــوز  بهــذا  الوطنــي  ويديــن منتخبنــا 
الثميــن والمهــم لالعــب كميــل األســود 
الــذي ســجل هــدف الفــوز فــي الدقيقة 

.)78(
المبــاراة  مــن  األول  الشــوط  وانتهــى 

بالتعادل السلبي بال أهداف.
فــي  أمــس  مباريــات  نهايــة  ومــع 
الترتيــب  يكــون  الثالثــة،  المجموعــة 
كاآلتــي: منتخبنــا في الصــدارة برصيد 
4 نقــاط، إيــران 3 نقــاط، هونــج كونــج 
وكمبوديــا والعــراق بنقطــة لــكل واحــد 
منهمــا، فيما العــراق لعب مباراة واحدة 
للراحــة  أمــس  خضــع  أن  بعــد  فقــط 

اإلجبارية.
بالنســبة  جــدا  مهمــا  الفــوز  ويعتبــر 
للمنتخب في مشــواره والمنافسة على 
مــن  النهائيــة  لــأدوار  مؤهلــة  بطاقــة 

التصفيات.
لقــاءه  الوطنــي  منتخبنــا  وســيخوض 
أمــام منتخــب  التصفيــات  القــادم فــي 

إيــران علــى االســتاد الوطنــي هنــا فــي 
البحرين، وذلك يوم 15 أكتوبر المقبل.

تشكيلة األحمر

بدأ المدرب البرتغالي لمنتخبنا الوطني 
هيليــو ســوزا، المباراة بتشــكيلة مكونة 
جعفــر،  محمــد  ســيد  الحــارس  مــن 
والالعبيــن: ســيد رضــا عيســى، أحمــد 
بوغمــار، عبــدهللا الهــزاع، وليــد الحيام، 
علي حرم، جاســم الشــيخ، ســيد ضياء 
سعيد، كميل األســود، سامي الحسيني 

وعبدهللا يوسف.

الشوط األول

جاء الشــوط األول متوســط المستوى، 
وكانت األفضلية لمنتخبنا الذي سنحت 

لــه فرص لتســجيل هدف التقــدم، لكنه 
لم يترجمها إلى أهداف.

وســدد كميل األســود كرة قوية بيساره 
اعتلــت  أنهــا  إال  المنطقــة،  خــارج  مــن 

مرمى كمبوديا قليال )17(.
وتوغل ســامي الحســيني يسارا وسدد 
كــرة مــرت جــوار القائــم األيســر لمرمى 

كمبوديا )28(.
التســجيل  يوســف  عبــدهللا  وحــاول 
وســدد كرة من خارج المنطقة أمســكها 

حارس كمبوديا )29(.
وســدد العــب كمبوديا 14 كرة أمســكها 
بســهولة حــارس منتخبنــا ســيد محمــد 

جعفر )34(.
وأضــاع ســامي الحســيني كــرة التقدم، 
فــوق  الرأســية  كرتــه  جــاءت  أن  بعــد 

المرمى الكمبودي وصوال للدقيقة )42(.

الشوط الثاني

جديــد  أي  الشــوط  بدايــة  تشــهد  ولــم 
رغــم محــاوالت منتخبنــا للوصــول إلى 
المرمــى الكمبــودي الــذي تكتــل أمامــه 

المدافعون بكثافة.
وأجــرى مــدرب منتخبنــا التبديل األول 
بدخــول إســماعيل عبداللطيــف مــكان 

سامي الحسيني )67(.
ودخــل عبدالوهــاب المالود مكان ســيد 

ضياء سعيد.
إلــى  الوصــول  منتخبنــا  واســتطاع 
المرمى الكمبودي، بعد أن ســجل كميل 
األســود هــدف التقــدم وصــوال للدقيقة 
داخــل  بيمينــه  ســددها  كــرة  مــن   )78(

المنطقة وأكملها الدفاع المنافس.
وأجــرى منتخبنا آخــر تبديالته بدخول 

عيسى جهاد مكان عبدهللا يوسف.
حافــظ منتخبنا الوطنــي على النتيجة، 

واستطاع الظفر بنقاط ثالث مهمة.
أدار المبــاراة طاقم تحكيمي مكون من 
 gamini الســيريالنكي  الســاحة  حكــم 
pal� وعاونــه مواطناه ،nivon robeshh
 ،loku kashthotage و   liya quruge
مــن  عيشــة  أبــو  بــراء  الرابــع  والحكــم 
 shhun المبــاراة  ومراقــب  فلســطين، 
kitamura مــن اليابــان، ومقيــم الحكام 

مختار صالح من اليمن.

من المباراة

فوز مهم لمنتخبنا الوطني في الجولة الثانية من التصفيات المزدوجة

“األحمر” يتخطى كمبوديا بهدف كميل
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يســتعد منتخــب البوتشــي لــذوي العزيمــة للمشــاركة في بطولــة ٔالعاب غرب ٓاســيا 
البارالمبية الثانية، والتي تســتضيفها األردن في الفترة من 15 وحتى 22 ســبتمبر 
الجــاري، حيــث يمثــل المنتخــب المدربــة عواطف عبــدهللا النجــدي واالدارية علية 
العميــري والالعبيــن أيمــن الحــدي، صالــح عبدالــرب ، ســيد علــي الوداعــي، محمــد 

الهدار. 

عواطــف  المنتخــب  مدربــة  وتعمــل   
النجــدي علــى رفع وتيرة االســتعدادات 
تضاعــف  أن  علــى  تدريجــي  بشــكل 
فــي األيــام المقبلــة بزيــادة جرعــات من 
التدريبات البدنيــة والفنية، والتي تركز 
على إحداث حالة من التوازن بين كافة 
والتحقــق  معنوياتهــم  لرفــع  الالعبيــن 
مــن جاهزيتهــم التامــة لهذه للمشــاركة، 

وتفادي تعرضهم لإلرهاق واإلصابات. 
عليــه  أوضحــت  آخــر،  جانــب  ومــن 
العميري إداريه المنتخب بأنه يتم العمل 
علــى تجهيــز الفريــق بأفضــل الوســائل؛ 
هــذه  مــن  المطلــوب  الهــدف  لتحقيــق 
المشــاركة، كمــا عبرت عن شــكرها البالغ 

للجنــة البارالمبيــة البحرينيــة واالتحــاد 
لمــا  اإلعاقــة  ذوي  لرياضــة  البحرينــي 
يقدمونــه مــن الدعــم الكامــل للمنتخــب 
والمعوقــات  الصعوبــات  كافــة  وتذليــل 

التي تواجههم. 
يذكــر أن منتخب البوتشــي يشــارك في 
ٓاســيا  غــرب  ٔالعــاب  بطولــة  منافســات 
وفــد  األردن ضمــن  الثانيــة  البارالمبيــة 
اللجنــة البارالمبية البحرينية الذي يضم 
أيضــا منتخــب ألعــاب القــوى ومنتخــب 
المتحركــة، حيــث  الكراســي  كــرة ســلة 
يتنافــس فــي البطولــة أكثــر مــن )500( 
رياضــي ورياضيــة يمثلــون كافــة دول 

منطقة غرب أسيا.

اللجنة اإلعالمية

منتخب البوتشي يستعد لبطولة غرب آسيا البارالمبية

االتحاد البحريني للسباحة - المركز اإلعالمي

االتحــاد  إســتراتيجية  ضمــن 
البحرينــي للســباحة والراميــة إلــى 
واالداري،  الفنــي  الجهــاز  تطويــر 
تعاقــد االتحــاد مــن ضمــن برنامــج 
Mar�  التضامن الدولي مع األلماني

ومديــرا  خبيــرا   tin Grabowshki
فنيا للمنتخبات الوطنية، يذكر بأن 
الخبير األلماني مارتن قراباوسكي 
مــدرب   )Martin Grabowshki(
 ٣٠( عريقــة  خبــرة  ذوي  ســباحة 
ســنة( فــي مجــال تطوير الســباحة 
في ألمانيا والعديد من دول العالم. 
المانيــا  لمنتخــب  كمــدرب  عمــل 
للسباحة ومدير لمركز األداء العالي 
األولمبي بمدينه فرانكفورت وأهل 
العديــد مــن الســباحين األولمبييــن 
علــى  الحصــول  مــن  ومكنهــم 
العديد مــن الميداليات الملونه في 

بطوالت أوروبا والعالم. 
التركــي  االتحــاد  مــع  عمــل  كمــا 
 Adana مركــز  فــي  فنــي  كمديــر 
TOHM لتطويــر برنامــج الســباحة 
وتأهيــل  التركيــة  بالجمهوريــة 
طوكيــو  أولمبيــاد  إلــى  الســباحين 

.٢٠٢٠
وعمــل كمديــر فني لالتحــاد هونج 
كونــج للســباحة فــي معهــد هونــج 
كونــج الرياضــي، وســاهم مباشــرة 
فــي تطويــر برنامــج الســباحة ممــا 
أســفر عــن نتائــج إيجابيــة )المركــز 
آســيا  مســتوى  علــى  الثالــث( 
العالــم  بطولــة  فــي  وميداليــات 
تاريــخ  فــي  مــرة  ألول  للناشــئين 

هونج كونج.

األلماني “مارتن” خبيرا لمنتخبات السباحة

أحمد مهدي

سبورت

مارتن

ــة ــداف المطلوبـــــ ــق األهـ ــائل لتحقيــــــ ــل الوسـ ــق بأفضـــــ ــز الفريــــــ ــري: تجهيـ العميـ

عقــد المجلــس األولمبي اآلســيوي أمس 
التســويق  قســم  مــع  اجتماعــا  الثالثــاء 
لــدورة  المنظمــة  المحليــة  اللجنــة  فــي 
التاســعة  الصيفيــة  اآلســيوية  األلعــاب 
بالصيــن  هانغزهــو  فــي  المقــررة  عشــرة 
العــام 2022. وتمثــل المجلــس األولمبــي 
اآلســيوي بمديــره العام حســين المســلم، 
ومديــر العالقــات مــع اللجــان االولمبيــة 

فينود تيواري.
وأكد ممثال المجلس األولمبي أن برنامج 
التاســعة  اآلســيوية  لألعــاب  التســويق 
عشــرة يســير جيدا، وشــهدا علــى توقيع 

تفاهم مع شركة جيلي للسيارات.
وتشــمل الئحة الرعاة الرســميين للدورة 
شركة الصين لالتصاالت، وشركة الصين 

للهاتف المحمول.

اجتماع تسويقي



اســتضافت البرازيــل النســخة 25 مــن بطولــة بريف، والتي تعتبر أحــد أكبر العروض التي أقيمت هــذا العام. حيث انتهز 
المسؤولون في منظمة بريف هذه الفرصة إلعادة تأكيد رغبتهم في تعزيز العالقات مع البرازيل.

الســيد  برئاســة  المنظمــة  وفــد  وكان   
إلــى مدينــة  محمــد شــاهد قــد وصــل 
ســبل  لمناقشــة  هوريزونتــي  بيلــو 
دعــم العالقــات الثنائيــة بيــن البحرين 
والبرازيل. وقد أجرى شاهد مناقشات 
الحكومــة  مــن  المســؤولين  كبــار  مــع 
الفيدراليــة البرازيليــة، فضــالً عــن كبار 

مينــاس  واليــة  حاكــم  فريــق  أعضــاء 
بينهــم:  مــن  زومــا،  روميــو  جيرايــس 
كبير المستشــارين للشــؤون الفيدرالية 
العقيــد غيديــس ورئيــس أركان حاكــم 

زوما السيد استيفو فيوزا.
 وقدم رئيس منظمة بريف شــرحا عن 
التجربــة البحرينيــة فــي رياضــة فنون 

القتــال المختلطة والتي أسســها ســمو 
الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب 
األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب 
األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس  والرياضــة 
البحرينيــة، وما وصلــت إليه من تطور 
واضــح، مــن خــالل احتضانهــا لبطولــة 
العالــم للهواة، فضال عن إطالق ســموه 

عالمــة  تعتبــر  والتــي  بريــف،  لبطولــة 
رياضية بحرينية في سماء لعبة فنون 

القتال المختلطة العالمية.
علــى  الجانبــان  اتفــق  وقــد  هــذا   
مواصلــة هــذه االجتماعــات، مــن أجــل 
ســبيل  فــي  المبذولــة  الجهــود  دعــم 
تحقيــق أفضــل معــدالت النجــاح فــي 
فــي  البرازيليــة  البحرينيــة  العالقــات 
المجــاالت المختلفــة الســيما الرياضية 

والسياحية.

بطولة بريف تعزز العالقات البحرينية البرازيلية

دخلت مسابقة كأس الهير الستخراج المحار بالمعدات الحديثة األمتار األخيرة بعد إقامة جولة جديدة على كأس سمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية 

ضمن إطار موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري. 

وشــهد كأس سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة منافسة شرسة جدا من قبل 
المســابقة،  فــي  المشــاركين  النواخــذة 
160 شــخصا  والذيــن تجــاوز عددهــم 
تنافســوا علــى المراكــز العشــرة األولــى 

في هذه الجولة. 
وأقيم كأس سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة فــي المناطق المحاذية لجزر 
الــدار وذلك بعد تعــذر الوصول لمنطقة 
البحريــن  مملكــة  شــمال  شــتيه  هيــر 
بسبب األحوال الجوية، حيث ساهمت 
سرعة الرياح في ازدياد حدة المنافسة 
على المراكز األولى التي شهدت أبطاال 

جدد. 
وتمكن النوخذة يوسف يعقوب يوسف 
مــن إحــراز المركــز األول بعــد أن جمــع 
لؤلــؤ يبلغ مجموع وزنه )3.406 جرام(، 
عبــدهللا  أحمــد  النوخــذة  جــاء  فيمــا 
بفــارق  الثانــي  المركــز  فــي  الــذوادي 

بســيط عــن المركــز األول بعــد أن جمــع 
لؤلؤ يصل مجموعه إلى )3.380 جرام(، 
فيمــا حــل فــي المركــز الثالــث النوخذة 
محمــد حســن الرويعي بــوزن لؤلؤ يبلغ 

مجموعه )3.080 جرام(.
وفــي المركــز الرابع جــاء النوخذة نبيل 
ثــم  جــرام(،   3.000( منصــور  حســن 
النوخــذة أحمــد رضــي ســلمان خامســا 
)2.922 جرام(، النوخذة محمد إبراهيم 
غريب سادســا )2.354 جرام(، النوخذة 
 2.084( ســابعا  داود  ســلمان  عبــدهللا 
جــرام(، النوخذة خالد علي محمد ثامنا 
)1.910 جــرام(، النوخذة خليل إبراهيم 
ســالم )1.770 جــرام(، وأخيــرا النوخذة 

جاسم حسن أحمد )1.622 جرام(.
الســتخراج  الهيــر  مســابقة  وتختتــم 
األســبوع  الحديثــة  بالمعــدات  المحــار 
المقبــل بإقامــة الجولــة األخيــرة علــى 
لألعمــال  الملــك  جاللــة  ممثــل  كأس 

رئيــس  الشــباب  وشــؤون  الخيريــة 
والرياضــة   للشــباب  األعلــى  المجلــس 

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
حمــد  بــن  ناصــر  موســم  أن  يذكــر 
يتضمــن  البحــري  المــوروث  لرياضــات 
عــددا مــن الرياضــات، منهــا التجذيــف 
الشــعبي، صيد األسماك، ومسابقة الهير 
الســتخراج المحار بالطريقــة التقليدية 

والمعدات الحديثة.
وعكفــت اللجنة المنظمة لموســم ناصر 
بــن حمــد لرياضــات المــوروث البحــري 
علــى وضــع اللمســات األخيــرة إلقامــة 
حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  كأس 
للمســابقات  االنتقــال  قبــل  خليفــة،  آل 
األخرى ضمن موســم الموروث البحري 
الــذي يســتمر لغايــة نهايــة شــهر أكتوبر 
لجنــة  مــن  بتنظيــم  ويقــام  المقبــل، 
التابعــة  الشــعبي  المــوروث  رياضــات 

للجنة األولمبية البحرينية.

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

مســابقة الهير تصــل لألمتار األخيرة في موســم ناصر بــن حمد لرياضات المــوروث البحري

فوز يوسف يعقوب بكأس خالد بن حمد الستخراج المحار

اتحاد الكرة- المركز اإلعالمي

شــارك رئيــس لجنــة الحــكام باالتحاد 
خليفــة  القــدم  لكــرة  البحرينــي 
الدوســري، فــي ورشــة عمــل مديــري 
أقامهــا  والتــي  اآلســيويين،  الحــكام 
االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم يومي 
9 و10 ســبتمبر الجــاري فــي العاصمة 

الماليزية- كوااللمبور.
الحــكام  لمديــري  الورشــة  وأقيمــت   
االتحــاد  فــي  األعضــاء  باالتحــادات 
اآلســيوي لكــرة القــدم، وهــي الثالثــة 
مــن نوعهــا، إذ تقــام كل ســنتين بــدءا 
من العام )2015(، قبل أن تقام الثانية 
في )2017( والثالثة في العام الجاري 

.)2019(
الورشــة  برنامــج  الدوســري  وحضــر 

الذي أقيم على مدار يومين.
العمــل  ورشــة  برنامــج  واشــتمل 
علــى العديــد مــن المحــاور التــي تــم 
بحضــور  ومناقشــتها  اســتعراضها 
التحكيــم  عــن  المســؤولين  مختلــف 

باالتحــاد  األعضــاء  االتحــادات  فــي 
اســتعراض خطــط  تــم  إذ  اآلســيوي، 
إدارة الحــكام اآلســيوية، إضافــة إلى 
بيــان ما وصــل إليه برنامــج أكاديمية 
الحكام التابعة لالتحاد اآلسيوي لكرة 

القدم.
وتناولت الورشــة أيضا خطط تطوير 
العناصر النسائية في مجال التحكيم 
باالتحاد اآلسيوي لكرة القدم، إضافة 
إلــى تعريــف المشــاركين في الورشــة 
الحــكام  إلدارة  التنظيمــي  بالهيــكل 

باالتحاد اآلسيوي وطريقة عملها.

الدوسري يشارك في ورشة مديري الحكام اآلسيوية المؤتمر الصحافي لدولية البحرين والكويت للمالكمة
الــبــطــولــة ــم  ــ ــدع ــ ل ــه  ــ ــت ــ ــاي ــ رع ــدم  ــ ــق ــ ي  ”THE K“ ــدق  ــ ــن ــ ف

يحتضــن فنــدق “THE K” اليــوم األربعــاء عنــد الســاعة 5 عصــرا المؤتمــر الصحافــي الخــاص 
ببطولــة البحريــن والكويت الدولية للمالكمة، والتي ســتقام تحت رعاية النائب األول لرئيس 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن 
حمــد آل خليفــة، والتــي ينظمهــا االتحاد البحريني  للمالكمة يوم الجمعة الموافق 20 ســبتمبر 

الجاري بفندق كراون بالزا.

وبهــذه المناســبة، أعرب نائــب رئيس المجلس 
 THE“ البحرينــي لأللعــاب القتالية مالــك فندق
K” فيصــل خالــد كانــو عــن اعتزازه فــي تقديم 
والكويــت  البحريــن  لبطولــة  رعايــة  الفنــدق 
الدوليــة للمالكمــة، مضيفــا أن الفنــدق يحرص 
على تعزيز دوره في المجتمع كشــريك وداعم 
لمختلــف البطــوالت الرياضيــة، بمــا يعــزز مــن 
التــي تتوافــق مــع أهــداف  المبذولــة  الجهــود 
برنامــج “اســتجابة” الــذي  أطلقــه ممثل جاللة 
الشــباب  وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال  الملــك 
رئيس المجلس االعلى للشباب والرياضة سمو 
الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، والذي يرتكز 

علــى تفعيــل دور مؤسســات وشــركات القطاع 
الخــاص فــي دعــم قطــاع الشــباب والرياضــة، 
رؤيــة  لدعــم  يتطلــع  الفنــدق  أن  إلــى  مشــيرا 
ســمو الشــيخ خالد بن حمــد آل خليفة لتكوين 
فريــق وطنــي للمالكمــة قــادر علــى المشــاركة 
أن  موضحــا  اإلنجــازات،  وتحقيــق  المشــرفة 
الفندق يسعى كذلك للمساهمة في دعم جهود 
المجلــس البحرينــي لأللعــاب القتاليــة برئاســة 
خليفــة؛  آل  بــن محمــد  ســلمان  الشــيخ  ســمو 
للنهــوض  الداعمــة  والخطــط  البرامــج  لوضــع 
االتحــاد  جهــود  مقــدرا  المالكمــة،  برياضــة 
كازرونــي  علــي  برئاســة  للمالكمــة  البحرينــي 

لتطويــر هــذه اللعبــة، متطلعــا فــي الوقت ذاته 
للبطولــة النجــاح والتوفيــق ليكــون مردودهــا 

أكبر على تطور لعبة المالكمة في المنطقة.
البحرينــي  االتحــاد  رئيــس  عبــر  جهتــه،  مــن 
للمالكمــة علــي كازرونــي عن ســعادته بتقديم 
البحريــن  بطولــة  لدعــم   ”THE K“ فنــدق 
واحتضانــه  للمالكمــة،  الدوليــة  والكويــت 
البطولــة،  لهــذه  الخــاص  الصحافــي  المؤتمــر 
فنــدق  يلعبــه  الــذي  الكبيــر  بالــدور  مشــيدا 
مــن  الرياضــة  قطــاع  دعــم  فــي   ”THE K“
خــالل المســاهمات الواضحة لرعايــة مختلف 

األنشــطة والفعاليات الرياضية، والتي تعكس 
حــرص إدارة الفنــدق علــى تحقيــق الشــراكة 
القطــاع  دور  وتعزيــز  الفاعلــة،  المجتمعيــة 
العمــل  نجــاح  فــي  رئيــس  كشــريك  الخــاص 
الرياضــي بالمملكــة، موجهــا فــي الوقــت ذاتــه 
الشــكر والتقديــر لمالــك الفنــدق فيصــل خالــد 
كانو والمدير العام حســين الســماهيجي، على 
ما لمســه االتحاد من تعــاون مثمر من الفندق، 
والذي سيســهم في إبراز وإنجاح هذا الحدث 
الرياضــي الخليجي الــذي يقام ألول مرة على 

أرض مملكة البحرين.
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األفضل بالعالم
وصــف روبرتــو مارتينيــز مــدرب بلجيــكا العبــه كيفن دي 
برويــن بأنــه ”أفضــل صانع لعــب في العالم“ بعد أن ســجل 
هدفا وصنع ثالثة في فوز ساحق 0-4 على اسكتلندا في 

تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم. 
وافتقــدت بلجيكا القائد المصــاب إيدن هازارد لكن غيابه 
لــم يكن مؤثرا حيث قدم المنتخب المصنف األول عالميا 

عرضا سلسا ورائعا ليتقدم 0-3 قبل االستراحة.
وبعــد أن حققــت ســتة انتصــارات فــي ســت مباريات في 
المجموعة التاســعة باتت بلجيــكا في حاجة إلى نقطتين 
فقــط مــن مبارياتهــا األربــع المتبقيــة لتضمــن مكانــا فــي 

النهائيات العام المقبل.
وقــال مارتينيــز ”أعتبــره أفضــل صانــع لعــب فــي العالــم. 
هــذا المركــز هو الــذي يضبط إيقــاع اللعب ويمــرر الكرات 
المتقنــة ويتحمل مســؤوليات كثيرة. قــام دي بروين بكل 

ذلك أمام اسكتلندا“.
العبيــن  بمشــاهدة  ســعادته  عــن  كذلــك  مارتينيــز  وعبــر 

آخرين يعوضون غياب هازارد.
وأضاف ”الســعادة ال تســعني أيضا بعد األداء الذي قدمه 
الالعبون أصحاب الخبرة خاصة في غياب إيدن هازارد“.

وتابع ”تعين عليهم أن يتحملوا قيادة الفريق وأن يضربوا 
المثــل لبقيــة الالعبيــن. أعتقــد أن يــان فيرتونن قــام بهذا 

الدور على أكمل وجه. إنه قائد يتمتع بشخصية قوية“.
ورغم اإلشــادة الكبيرة تحلى دي بروين العب مانشســتر 

سيتي بالتواضع.
وأبلــغ الصحفييــن ”لم أقــدم أفضل مبارياتــي. فقط قمت 

بواجبي.
”عندمــا تنتهــي مســيرتك تبدأ في تقييم مشــوارك. كل ما 

أفكر فيه حاليا هو الفوز بمباريات“.

فرنسا ترحب بمواجهة الجزائر

وكاالت

كيفن دي بروين

القــدم  لكــرة  الفرنســي  االتحــاد  رئيــس  اعتبــر 
نويــل لــو غرايــت أن “الوقت حــان لخوض هذه 
المباراة” في الجزائر، وذلك ردا على احتمال أن 
يحل المنتخب الفرنسي بطل العالم ضيفا على 
نظيــره الجزائــري بطــل إفريقيــا فــي لقــاء ودي 
العــام المقبــل. وكشــفت إذاعــة “فرانــس إنفــو” 
أن االتحــاد الجزائــري لكــرة القــدم عــرض علــى 
نظيــره الفرنســي تنظيــم مبــاراة بيــن منتخبــي 
بالدهمــا العــام المقبــل فــي وهران، ما سيشــكل 
ســابقة ألنهــا ســتكون المــرة األولى التــي تلعب 

فيها فرنسا على األراضي الجزائرية.
ونقلــت اإلذاعــة عــن لــو غرايــت قولــه “منــذ أن 
اســتلمت مهامــي، أردت الذهــاب الــى الجزائــر 
ألنهــا البلــد الوحيــد الــذي ال نلتقيــه. مــر وقــت 
طويــل. بعــد 60 عامــا )علــى اســتقالل الجزائر(، 

بإمكاننا أن نلعب كرة قدم”.
وأفاد لو غرايت الذي وصل الى رئاســة االتحاد 
الفرنســي عام 2011 على أن يســتمر في واليته 
الحاليــة حتــى أواخــر 2020 “لقــد كنــت مدافعا 
أن  أريــد  أعــوام.  ثمانيــة  لمــدة  الفكــرة(  )عــن 

ألعــب في الجزائــر” و”حان الوقــت إلجراء هذه 
المباراة”.

والتقــى المنتخبان مرة واحدة فقط في مباراة 
وديــة أقيمــت في أكتوبر 2001 على “ســتاد دو 

فرانس” في ضواحي باريس.
وقد توقفت تلك المواجهة التي جمعت حاملي 
لقبــي كأس العالــم 1998 وكأس أوروبــا 2000 
بقيــادة مــدرب ريــال مدريــد اإلســباني الحالــي 
بفريــق  زيــدان،  الديــن  زيــن  األصــل  الجزائــري 
يضــم المــدرب الحالــي ألبطــال إفريقيــا 2019 
جمال بلماضي الذي ســجل في ذلك اللقاء، بعد 

أن اجتاح الجمهور الجزائري أرضية الملعب.
وكشــف لــو غرايــت “ســوف أتحــرك فــي أســرع 
لفــرق  مباريــات  ســنجري  ربمــا  ممكــن،  وقــت 
الشــباب من أجل أن نرى في أي ظروف يمكننا 
إيجــاد اتفاقــات مــع الجزائــر”، فــي إشــارة الــى 
“القضايــا األمنية” والتشــاور الالزم مع الرئاســة 

الفرنسية حول هذا الموضوع.
ووفقا لرئيس االتحاد الفرنسي، فإن مباراة بين 
الجزائــر وفرنســا “لــم تحصــل أبــدا ألن الرئيــس 

الســابق )فرنان دوشوسوا الذي كان في منصبه 
مــن منتصــف 2010 الــى منتصــف 2011(، الذي 
كان صديقــا لــي، لــم ينجــح فــي التوصــل الــى 

اتفاق... ربما مع الدولة الجزائرية”.
وأشــار لــو غرايــت الــى اقتناعــه بأن مبــاراة من 
“كل  موضحــا  احتفــاال،  ســتكون  النــوع  هــذا 
الشــبان هناك يعرفــون بطولتنا، يعرفون العبينا 

ويرغبون برؤية منتخب فرنسا”.
إيمانويــل  الحالــي  الفرنســي  الرئيــس  وكســر 
ماكــرون العــام الماضــي أحــد المحظــورات فــي 
الرواية الرســمية لألحداث التاريخية، فاعترف 
بأن فرنسا، قوة االستعمار السابقة في الجزائر، 
 )1954-1962( الجزائــر  حــرب  خــالل  أقامــت 

“نظاما” اسُتخِدم فيه “التعذيب”.

نويل لو غرايت

وكاالت

وكاالت

كشــف الفرنسي بينيامين بافارد، ظهير بايرن ميونخ األلماني، عما 
يشــعر به خالل أشــهره األولى داخل النادي البافاري، بعد انضمامه 

من شتوتجارت هذا الصيف مقابل 35 مليون يورو.
وأجرت شــبكة “ســكاي ســبورتس” مقابلــة مع بافــارد، الذي تحدث 
عن دور أولي هونيس، رئيس النادي البافاري في انضمامه للفريق، 
قائاًل: “قبل التوقيع في ديســمبر الماضي، تبادلت أطراف الحديث 

معه، حيث وجدته يتمتع بشخصية رائعة”.
وأضــاف: “بايــرن وصــل إلــى مــا هو عليــه اليــوم بفضلــه، ولقد كان 
عامــاًل مهًمــا بالنســبة لــي، كمــا هــو الحال مــع كل من ســاعدني في 

أيامي األولى مع الفريق”.
وبسؤاله عن مدى استفادته بوفرة الالعبين الفرنسيين في بايرن، 
أجــاب: “بالطبــع هــذا أمر جيد، فعندما جئت إلى شــتوتجارت كنت 
الفرنسي الوحيد، أما هنا فأتحدث مع الالعبين كثيًرا، وهذا يجعل 

اندماجي أكثر سهولة”.
وُســئل الدولــي الفرنســي عــن الفــارق بيــن فريقــه الســابق وبايرن، 
فأجاب: “هناك فارق واضح بالطبع، فكل شيء هنا أكبر، لكني أود 
أن أشــكر شــتوتجارت مجــدًدا علــى كل شــيء، وبالمناســبة مازلت 
أشــاهد مبارياتهم، فهو الفريق الذي فتح لي باب االنتقال للبايرن، 

واآلن أحيا في عالم آخر”. 
واســتطرد: “عندمــا جئــت إلــى ملعــب أليانــز أرينا مع شــتوتجارت، 
أدركت حينما كنت أسير في الممر أنني هنا في ناٍد صاحب تاريخ 

كبيــر، وأردت حينهــا االنتقــال لهذا الفريق، ألنــه األفضل في ألمانيا 
دون شــك، إن لــم يكــن األفضــل في العالــم”. وفيما يتعلــق بعالقته 
بمدربه الكرواتي نيكو كوفاتش، قال: “األمور تمضي بسالسة فيما 
بيننــا، وشــعرت للوهلــة األولــى بثقتــه في قدراتــي، كما أنــه يعتمد 

علــّي ويتحــدث إلــّي طــوال الوقــت”. واختتــم: “كوفاتــش يتحدث 
قليــاًل من الفرنســية، لكــن أغلب مناقشــاتنا باللغــة األلمانية، وأفهم 
الكثيــر ممــا يقولــه، لكني أريد التحســن في هــذا الجانب، وعلى أي 

حال، فعالقتي بالمدرب مثالية”.

بينيامين بافارد

عالــــــــــم آخــــــر

وكاالت

مايــكل  أن  باريزيــان  لــو  صحيفــة  ذكــرت 
لســباقات  الســابق  العالــم  بطــل  شــوماخر 
1 للســيارات نقــل لمستشــفى فــي  فورمــوال 

باريس لتلقي ”عالج سري“.
وأكمــل شــوماخر 50 عامــا فــي الثالــث مــن 
ينايــر الماضــي لكنــه لــم يظهر فــي العلن منذ 
الحــادث الــذي تعــرض لــه خــالل تزلجــه فــي 
جبــال األلــب الفرنســية قبــل خمــس ســنوات 
وهــو الحــادث الــذي أدى لتعرضــه إلصابــات 
خطيــرة فــي الــرأس وتم وضعه فــي غيبوبة 

مستحثة طبيا لعدة أشهر.
أن  بــدون  باريزيــان  لــو  صحيفــة  وأضافــت 
تذكــر مصادرها أن شــوماخر نقل لمستشــفى 

بومبيدو في جنوب غرب باريس.
البطــل  أن  الفرنســية  الصحيفــة  وذكــرت 
السابق سيخضع لعالج يقوم على نقل خاليا 
جذعيــة بواســطة الجــراح الفرنســي فيليــب 

ميناش.
ولم ترد متحدثة باســم شــوماخر على الفور 

على طلب للحصول على تعليق.

عالج سري

sports@albiladpress.com
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القــدم  كــرة  مســؤولي  علــى  يتوجــب 
اإلنكليزيــة التعامــل مــع التهديــد األمنــي 
الــذي يواجهــه الالعبون بجديــة، ألنهم لن 
يدركــوا خطورة الوضع إال عندما يتعرض 
للتشــويه  أســرته  أفــراد  أحــد  أو  أحدهــم 
أو القتــل بحســب مــا رأى أحــد الخبــراء 

األمنيين.
الجنــدي  مــن  الصــارخ  التحذيــر  ويأتــي 
الســابق أليكــس بومبرغ بعــد تعرض نجم 
وسط أرسنال األلماني مسعود أوزيل في 
يوليــو لمحاولــة ســرقة بالســالح االبيــض 
تناقلتــه  مشــهد  فــي  لنــدن،  شــمال  فــي 
بكثافــة  االجتماعــي  التواصــل  وســائل 
وظهر فيه زميله وصديقه البوسني سياد 

كوالشيناتس يقاتل المعتدين بيديه.
وغــاب الالعبــان نتيجــة هذا الحــادث عن 
الــدوري  فــي  لفريقهمــا  األولــى  المبــاراة 

الممتــاز ضد نيوكاســل بســبب “المزيد من 
األحداث األمنية” المتعلقة بالالعبين.

الســبب  أن  “ميــرور”  صحيفــة  وأوردت 
الــذي دفع أرســنال الــى اتخاذ هــذا القرار، 
هــو حصــول تحــركات مشــبوهة بالقــرب 
لنــدن،  شــمال  فــي  الالعبيــن  منزلــي  مــن 
ناقلــة عــن مصدر قولــه بأن الالعبيــن كانا 
ســالمتهما  علــى  وخائفيــن  “مرعوبيــن” 
وســالمة عائلتيهمــا، ويتــم التحقيــق اآلن 
لمعرفــة إذا كان مــا حصــل عمــل أفــراد أو 

عصابة منظمة.
بومبــرغ،  كشــف  الحادثــة،  هــذه  ورغــم 
لشــركة  التنفيــذي  والرئيــس  مؤســس 
الحمايــة  أنــه مســؤول عــن  “إنتلجينــت”، 
الشــخصية لتســعة العبــي كــرة قــدم فــي 
إســبانيا وفرنســا، لكــن أحــدا لــم يتصل به 
لتأميــن هذه الخدمــة لالعبين في الدوري 

اإلنكليزي حتى بعد الذي حصل مع ثنائي 
أرسنال.

المالكــة  للعائلــة  الســابق  المســاعد  وقــال 
البريطانيــة مــن مكتبــه فــي غلوسترشــير 
مــن  متفاجــىء  إنــه  إنكلتــرا،  غــرب 
األغنيــاء  والالعبيــن  األنديــة  اســتخفاف 
جــدا بهذه التهديــدات، معتبــرا أن “العبي 
أكثــر  المتحــدة  المملكــة  فــي  القــدم  كــرة 
عرضة )للخطر من العبي دوريات أخرى(، 

أكثر عرضة بكثير”.
وأوضــح “أعتقــد أن لدينا مشــكلة خطيرة 
المتحــدة ويفاجئنــي كيــف  المملكــة  فــي 
ننظــر إليهــا. إنه حقا موضــوع خطير جدا 
يحتــاج الــى عنايــة مناســبة، ويمكنني أن 
أخبركم بما ســيحدث: لن يتغير أي شــيء 
بشــكل جــدي حتــى يتعــرض العــب كــرة 
القدم أو أحد أفراد أسرته إلصابة خطيرة 

أو القتل”.
ويعتقــد بومبــرغ الــذي كشــف أنــه تلقــى 
اتصاالت من العبين آخرين من الدوريات 
أرســنال  نجمــي  تعــرض  منــذ  األوروبيــة 
لالعتــداء، أن العبي كرة القدم وعائالتهم 
معرضون للخطر بشكل خاص، مشيرا الى 

أنه “صادفت قصاصات من الصحف تعود 
الــى عام 2009 حيث كانوا يتحدثون عن 
الالعبيــن  منــازل  علــى  ســطو  عمليــة   21

البريطانيين في فترة ثالثة أعوام”.
وتابــع “كان ذلــك فــي 2009، فأيــن نحــن 
اآلن؟ نحن على وشــك دخول عام 2020، 

نتحــدث عــن قرابــة 10 أعــوام مضت، وال 
تزال المشكلة قائمة اليوم”.

وتطــرق بومبــرغ الى ما حصل في حادثة 
قائــال  كوالشــيناتس  فعــل  ورد  أوزيــل، 
“لقــد فعــل مــا ســيفعله الكثير من الشــبان 
لكنــه وضــع نفســه وصديقــه )أوزيــل( فــي 
خطــر. كان يمكــن أن ينتهي األمر بطريقة 
عــدد  نعــرف  فنحــن  للغايــة،  مختلفــة 
األشــخاص الذيــن يتعرضــون للطعــن في 

لندن كل يوم”.
كــرة  “أعتقــد أن صناعــة  وحــذر بومبــرغ 
االســتيقاظ.  الــى  تحتــاج  بأكملهــا  القــدم 
أصــول  هــم  والنســاء  الرجــال  هــؤالء 
النادي... هؤالء األشــخاص هم المشــاهير 
ومــا يدفــع من أجلــه الرعاة )األمــوال(. إذا 
كانــت لديــك ســيارة تبلــغ قيمتهــا نصــف 
مليون جنيه، هل ستتركها مركونة بشكل 

عشوائي في مكان ما في لندن؟”.

وكاالت

الالعبــــون يستحقـــون الحمايـــة األمنيــة

مسعود أوزيل وسياد كوالشيناتس

وكاالت

أعلــن االتحــاد الدولــي أللعــاب القــوى انــه ســمح ل 11 رياضيــا 
روســيا جديــدا بالمشــاركة فــي المســابقات الدوليــة كرياضيين 

محايدين، وذلك قبيل انطالق بطولة العالم.

واشــار االتحــاد الدولــي للعبــة 
الرياضييــن  عــدد  أن  الــى 
فــي  المشــاركة  المخوليــن 
الخــارج عــام 2019 ارتفــع الى 
128، فيمــا تــم رفــض 58 طلبا 
وإلغــاء وضــع أحــد الرياضيين 

كمحايد.
أوقــف  الدولــي  االتحــاد  وكان 
نوفمبــر  فــي  بدايــة  روســيا 
2015 على خلفية بدء تكشــف 
فصــول فضيحــة نظام تنشــط 
ممنهــج برعايــة الدولــة. إال أن 
عــددا مــن الرياضييــن الــروس 
الذين اعتبروا “نظيفين” سمح 
كمحايديــن.  بالمشــاركة  لهــم 
فــي  رياضيــا   19 فشــارك 

مونديــال لندن 2017 و29 في 
بطولــة اوروبــا فــي برليــن فــي 

أغسطس 2018.
ومــن المقرر أن يتخــذ االتحاد 
الدولــي علــى هامــش اجتمــاع 
 23 فــي  العموميــة  جمعيتــه 
سبتمبر قرارا بشأن رفع الحظر 
مــن  الروســي  االتحــاد  عــن 
عدمــه، فــي حيــن ان البيانــات 
مــن  مصادرتهــا  تمــت  التــي 
مختبر موســكو، قلب فضيحة 
التنشــط الممنهــج للرياضييــن 
 2011 عامــي  بيــن  الــروس 
و2015، مــا زالت قيد التحليل 
مــن قبــل وحــدة النزاهــة فــي 

االتحاد.

مشاركة روسية محايدة

مايكل شوماخر 



multaqa
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إعداد: هبة محسن

ثــورة  أرينــا  كوكاكــوال  صالــة  أحدثــت 
فــي صناعــة الفعاليــات الحيــة في دبي 
ومنطقــة الشــرق األوســط لمــا تمتاز به 
مــن تقنيــات صــوت وإضــاءة ومســرح 
وقــدرة اســتيعابية تصــل إلــى 17 ألــف 
الشــراكات  إلــى  باإلضافــة  متفــرج، 
المميزة التي أقامتها مع أبرز الشــركات 
اإلقليميــة والعالميــة فضًل عــن برنامج 

من الفعاليات الرائعة المتنوعة.
 وتعــد صالــة كوكاكــوال أرينــا المغطــاة 
والتــي افتتحــت فــي وقــت ســابق مــن 
ترفيهيــة متطــورة  العــام، وجهــة  هــذا 
التــي  التقنيــات  بأحــدث  مــزودة 
تخولهــا الســتضافة مختلــف العروض، 
والفعاليــات  الرياضيــة،  والمناســبات 

والمؤتمرات أًيا كان حجمها.
وتوفــر كوكاكــوال أرينــا، التــي تعــد أكبر 

صالــة مــن نوعها في المنطقــة، خاصية 
التحّكــم في المناخ ضمن الصالة، وهي 
دبــي وجهــة  إمــارة  مــن  ميــزة جعلــت 
أوالً  العــام وخيــاًرا  مــدار  علــى  للــزوار 

ألضخــم عــروض الفعاليــات الحيــة في 
العالم.

وُأنشــأت صالة كوكاكوال أرينا بالتعاون 
بيــن شــركة ِمراس القابضــة التي تتخذ 

من دبي مقًرا لها وشــركة إدارة المواقع 
الترفيهيــة إيــه إي جي أوغدن الدولية، 
للجمهــور  أبوابهــا  الصالــة  وافتتحــت 
رســمًيا بعرض للكوميدي الكندي راسل 
بيتــرز فــي 6 يونيــو، قبــل عــرض فرقة 
الــروك األمريكيــة “مــارون 5” يــوم 14 

يونيو.
إلــى  كوكاكــوال  صالــة  ملكيــة  وتعــود 
أنشــأت  التــي  القابضــة  مــراس  شــركة 
مجموعــة مــن أشــهر المعالم الســياحية 
فــي دبــي، بينمــا تتولــى إدارة العمليات 
اليومية شركة إدارة المواقع الترفيهية 
إيــه إي جــي أوغدن الدولية، التي تدير 
صالــة O2 فــي لنــدن، وكيــودوس بنــك 
أرينا في ســيدني، ومرسيدس بنز أرينا 
فــي شــنغهاي، وأماكــن أخرى مشــهورة 

عالمًيا.

ــة ــق ــط ــن ــم أكــــبــــر صــــالــــة مـــــن نـــوعـــهـــا فـــــي ال

“كوكاكوال أرينا” تقوي دبي على خارطة الفعاليات العالمية

أعلنت شــركة الســيارات األوروبية للعملء 
ســيارات  علــى  رائعــة  عروًضــا  تقديمهــا 
جاكــوار والند روڤر المســتعملة والمعتمدة 
ضمــن برنامــج APPROVED، بتخفيضات 
مذهلــة تصــل إلــى مبلــغ 7,000 دينــار على 

تشكيلة واسعة من طرازاتها الفاخرة.
األوروبيــة  الســيارات  شــركة  وتخصــص 
لعــرض  كامــًل  طابًقــا  روڤر  النــد  جاكــوار 
المســتعملة  ســيارات جاكــوار والنــد روڤر 
 ،APPROVED والمعتمــدة ضمــن برنامــج 
كافــة  علــى  االطــلع  للعمــلء  يتيــح  ممــا 
الطرازات المتوفرة بسهولة فائقة. وتتوافر 
أحــدث  مــن  واســعة  تشــكيلة  بالمعــرض 
المعتمــدة بمختلــف اصداراتهــا  الطــرازات 
ومواصفاتها، وذلــك لضمان امتلك الزبائن 

للمركبات الذي يفضلونها.
خدمــة  أرقــى  بتوفيــر  الشــركة  وتلتــزم 
باقتنــاء أحــد طــرازات  الراغبيــن  للعمــلء 
جاكوار والند روڤر المعتمدة ضمن برنامج 
APPROVED وتسليمها لهم بأفضل حالة، 

وذلــك ضمــن مســاعيها لمنحهــم راحــة بال 
مطلقــة من خــلل ضمان جودة وأداء هذه 

المركبات الرائعة.
تباشــر شــركة الســيارات األوروبيــة إجراء 
فحوصات متكاملة على كل سيارة مدرجة 
ضمــن برنامــج APPROVED مــن جاكــوار 
والنــد روڤر، تشــمل: ضمــان لمــدة ســنتين 
كحــد أدنى: يســري حصرًيا علــى المركبات 

التي ال يتجاوز عمرها 5 ســنوات وبمسافة 
ألــف كيلــو متــر   145 مقطوعــة ال تتعــدى 
من تاريخ شــرائها وخدمة المســاعدة على 
الطريــق علــى مــدار الســاعة لمــدة ســنتين 
نقطــة،   165 يغطــي  فحــص  أدنــى  كحــد 
التحقــق مــن المســافة المقطوعــة وتاريــخ 
الســيارة وبياناتها، تجربة القيادة، المتابعة 

بواسطة جهة مستقلة.

شــهدت  للمــدارس  العــودة  مــع  تزامنــا 
شــركة مونتريال للســيارات اقباال كبيرا 
مــن  للســتفادة  معارضهــا  جميــع  علــى 
العــروض المغرية والمبالــغ النقدية التي 
الســيارات  جميــع  مــع  الشــركة  تقدمهــا 

المتاحة لديها. 
لعملئهــا  مونتريــال  شــركة  وتقــدم 
مــن  ومتنوعــه  متعــددة  خيــارات 
الســيارات حيث تمتلك الشركة تشكيلة 
الســيارات  انــواع  جميــع  مــن  واســعة 
والعائليــة  والرياضيــة  االقتصاديــة 
وذات الدفــع الرباعــي وايضــا المركبــات 
التجاريــة باســعار تنافســية علــى جميع 

السيارات وبأقساط مرنه وميسرة.
كل هــذا الــى جانــب الصفقــات المتميزة 
انــواع الســيارات  فــي اســتبدال جميــع 
مــع  تزامنــا  جديــدة  اخــرى  بســيارات 
رغبــه  بذلــك  لتحقــق  الحالــي،  عرضهــا 
تثميــن  باســعار  وعدتهــم  كمــا  عملئهــا 
ممتــازة وســرعة فــي عمليــة اســتبدال 

سيارتهم المستعملة بسيارة جديدة في 
مدة زمنية قياسية وفورية.

واعــدت الشــركة فريــق عمــل محتــرف 
خدمــه  فــي  دومــا  يكــون  ومتخصــص 
لهــم  ويقدمــون  الشــركة  عمــلء  جميــع 
اعلــى تثميــن واســعار تبلــغ طموحاتهــم 
عــن اســعار ســيارتهم المســتعملة، حيث 
تســتغرق عملية التثمين دقائق معدودة 
بــكل  تتــم  التثميــن  ممــا يجعــل عمليــة 

سهولة ومرونة.
كمــا طرحــت الشــركة عملية االســتبدال 
مازالــت  الســيارات  كانــت  وان  حتــى 
عليهــا اقســاط عن طريق تســديد المبلغ 
المتبقي على الســيارات، االمر الذي نال 
اعجــاب عملئها واثمر فــي زيادة اقبال 
جميع العملء بفكرة التثمين الفوري مع 

سرعة استلم السيارة الجديدة.

األوروبيــة” “الســيارات  لــدى   APPROVED ضمــن  االســتبدال علــى  ســيارة  كل  مــع  مميــزة  عــروض 
عروض مغرية على جاكوار والند روفر المعتمدة بالبرنامج “مونتريال” تمنح مبالغ نقدية وأسعاراً تنافسية
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برعايــة مجموعــة غرناطــة العقاريــة كــّرم نادي الشــباب 
المتفوقيــن دراســًيا  اللعبيــن  مــن  الرياضــي منتســبيه 
ورياضًيا في مقر النادي في جد حفص وشمل ذلك جميع 
المراحــل الدراســية. رئيــس مجلس إدارة نادي الشــباب 

الرياضي ميرزا أحمد أعرب عن شكره وتقديره لغرناطة 
علــى رعايتهــا للحفــل مشــيًدا بجهودها وإســهاماتها في 
األنشــطة الرياضية واالجتماعية. من جانبه أكد محسن 
الزيمــور وهــو مديــر فــرع جد حفــص فــي المجموعة أن 

الدعــوة لرعايــة هــذا الحفــل القــت ترحيًبــا واســًعا لدينا 
وأرســلنا ألوليــاء األمــور تهانــي غرناطــة بتفــوق أبنائهم 
مــع أمنياتنــا الخالصة للجميع بمزيد من التقدم والنجاح 

على المستوى الدراسي والرياضي.

“الشــباب الرياضــي”: إســهامات المجموعــة محــل تقدير

“غرناطة” ترعى حفل تكريم الالعبين المتفوقين

المؤيــد  ســلوي  الفنانــة  شــاركت 
لوحــات  بثــلث  مــرة  وألول 
أجــورا  بمعــرض  تجريديــة 
جاليــري الــذي افتتح مؤخرا في 
نيويــورك حيــث حــازت إعجــاب 
مــن رواد  الضيــوف  مــن  الكثيــر 
المعــرض الذيــن يتذوقــون الفــن 

بشــراء  ويهتمــون  التشــكيلي 
اللوحات الفنية.

الجديــر بالذكر ان أجورا جاليري 
الــذي أســس عــام 1984 معرضــا 
فنيــا معاصــرا، كمــا أنــه يعــد مــن 
أهــم المعــارض الفنيــة المعروفة 

في نيويورك.

سلوى المؤيد تشارك في 
معرض أجورا بنيويورك

أطلقت شركة رينرز الشرق األوسط، الشركة 
العريقــة فــي مجال أنظمــة األلمنيوم ومقرها 
الرئيســي فــي مملكــة البحريــن، تطبيقــا ذكيا 
فريدا من نوعه في مجال الهندسة المعمارية 
يعمــل بتقنيــة الواقــع االفتراضــي المرتبطــة 
 BIM بتقنية تكنولوجيــا المعاومات الحديثة

في الهندسة المعمارية وأنظمة األلمنيوم.
ومــن المتوقــع أن يحــدث التطبيــق الجديــد 
ثــورة   ”AVALON“ اســم  عليــه  أطلــق  الــذي 
نوعيــة في مجــال الهندســة باعتبــاره واحًدا 
فــي  الصناعــي  التطــور  تقنيــات  أبــرز  مــن 
المجال الهندســي، حيث يحمل مزايا عديدة 
ويسمح للمهندسين واالستشاريين من رؤية 
المبانــي الجديــدة قبــل بنائهــا باإلضافــة إلــى 
التجــول فيهــا والتغييــر في خيــارات األلوان 
أنظمــة  وتحديــد  والتصميــم  والمقاســات 
األلمنيــوم المناســبة للمشــروع بطريقــة أكثــر 

التزاًمــا   ”AVALON“ إطــلق  ويأتــي  دقــة.  
مــن شــركة رينــرز فــي تحقيــق نقلــة نوعيــة 
في مجال الهندســة بشــكل عــام، وفي مجال 
بشــكل  األلمنيــوم  أنظمــة  وصناعــة  تصميــم 
خــاص. وتعمــل هــذه التقنيــة المتطــورة فــي 

غرفة خاصة تســع لثمانية أشــخاص صممتها 
شــركة رينــرز خصيًصــا ليســتطيع أن يزورها 
والمقاوليــن  والمســتثمرين  االستشــاريين، 
مــن حول العالــم لتعطيهم تجربــة فريدة من 

نوعها.

كشفت ماكلرين أتوموتيڤ، الشركة البريطانية المتخصصة والرائدة 
فــي صناعة الســيارات الرياضية الفاخرة والســيارات الخارقة، النقاب 
عــن أول تشــكيلة حقائبهــا المفّصلة حســب الطلــب والمصّممة حصريًا 
McLaren Special Op� التــي أبدعهــا GT  لتلئــم ســيارات ماكلريــن
erations. وبالتعــاون بيــن فــرق التصميــم والهندســة فــي ماكلريــن 
إبــداع  تــم  اإليطالييــن،  الحقائــب  مصممــي  أبــرز  وأحــد  أتوموتيــڤ 
التشــكيلة التي تضم أربع حقائب تســتفيد بالشكل األمثل من مساحة 
صندوق سيارة ماكلرين GT، حيث تتضمن التشكيلة حقيبة مضارب 

الجولف بالحجم الكامل.
وبفضــل صندوقهــا األمامــي العميــق وحّيــز األمتعــة الخلفــي الطويــل 
تحــت البــاب الخلفي الزجاجي، تتخطى ماكلرين GT الخارقة حدود 

كونها أكثر سيارات العلمة اتساعًا وتميزًا من الناحية العملية<
وتتكامل تفاصيل القطع األربعة مع أناقة ماكلرين GT لتعزز الحضور 
المميز لســائق الســيارة. وتوّلى محترفو تصنيــع الحقائب الفاخرة في 
إيطاليــا تجميع كل حقيبة يدويــًا باالعتماد على نفس الجلود الفاخرة 
والناعمــة المدبوغــة، وأنماط التطريــز التي تزين المقصــورة الداخلية 
 Pioneer وتتوفــر هــذه التشــكيلة بألــوان هــي .GT لســيارة ماكلريــن

التطريــزات  اختيــار  وتــم   .Luxe PorcelainوLuxe Blackو  Black
)Pioneer وLuxe( فــي ســيارة  التخصيــص  بشــكل يلئــم مســتويي 
 Namaka Blue، Burnished التــي أطلقتهــا العلمــة بألــوان هــي GT
Copper، وVeridian Green، إضافــة إلــى ألوان أخرى ضمن خيارات 

التخصيص المتميزة.

تضم 4 قطع تســتفيد بالشــكل األمثل مــن الصندوقأطلقتــه “رينــرز” المتخصصة بمجــال أنظمــة األلمنيوم
الكشف عن أول تشكيلة حقائب جديدة لسيارات ماكالرين GTتطبيق “AVALON” ثورة نوعية بالهندسة
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جو من عدم التفاهم ومن الضغوط الكثيرة 

ال تناسبك المواقف المرتجلة والعشوائية إطالقا
ً

أدعوك الى تكذيب اإلشاعات وطرد الهواجس
 

حاول أن تمضي فترة من االستجمام

تعرف مبادالت مهمة أو تخوض مفاوضات

تطلع على معلومات واخبار تأتي من الخارج

أنت بصحة جيدة فال تقلق كثيرًا
 

حافظ على مصالحك وال تعّرضها للخطر

تلهث يمينًا وشمااًل، وتنجز أعمالك بدقة

ال عجب إذا نجحت في التخلص من الديون

ال تتوقف عند العراقيل بل سر إلى اإلمام

التزم مكانك من دون تغييرات كثيرة

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

11 سبتمبر

 1930

 بركان سترومبولي 
بجزيرة صقلية 
يثور ويلقي 

بحمم بركانية 
تصل إلى طنين، وكانت 
تلك هي أكثر ثوراته تدميًرا 

على امتداد تاريخه المسجل.

رشح المخرج ياسر 
سامي، حنان مطاوع 

ودينا للمشاركة في 
مسلسل “النهاية”، بطولة 
يوسف الشريف، والمقرر 

عرضه في رمضان 
المقبل.

tariq.albahar
@albiladpress.com

كبــار نجــوم  مــع  الجميــع  تناســب  كالســيكية  مجموعــة 

روائع األفالم في “نتفلكس” للعائلة

تقــدم منصة نتفلكــس مجموعة من احدث 
االفــام الســينمائية الجديدة، لكــن بصورة 
موازيــة تقــدم فــي نفــس الوقــت مجموعة 
األجنبيــة  األفــام  أفضــل  مــن  متنوعــة 
ننصحكــم  والتــي  ايضــا،  الكاســيكية 
بمشــاهدتها، حيــث تتضمــن أنــواع متنوعة 
بيــن  مــا  األســرة  أفــراد  جميــع  تناســب 
الكوميدي الرومانسي والهزلي والكارتون:

Don’t Think Twice

تــدور أحداثــه حــول مغامــرات فرقــة فــي 
المسرح؛ وتتصاعد األحداث عندما يحصل 
عضــو فــي تلــك الفرقــة المتخصصــة فــي 
المســرح االرتجالــي، فــي مدينــة نيويورك، 
علــى فرصــة فنيــة كبيــرة، ثــم يبــدأ بقيــة 
أعضــاء الفريــق وهم من أعــز أصدقائه في 
االكتشــاف بعدم نجاح أحدهم في بلوغ ما 
يحــاول إدراكــه، مــا يضع الجميــع في حالة 

من التخبط.
الفيلــم مــن بطولة النجــوم: كيجــان مايكل 
كاي، ومايــك بربيجليا، وجيليان جاكوبس، 

وريتشارد ماسور.

Muppets Most Wanted

 تدور أحداثه في اطار من الكوميديا، حول 
مجموعــة من الدمى، التي تجد نفســها في 
مغامــرة جديــدة؛ حيث يذهبــون في جولة 
عالميــة إلــى برليــن ومدريــد ولنــدن، لكنهم 
يصــادف  حيــث  مشــاكل؛  عــدة  يواجهــون 
األبطــال، فــي طريقهــم، مجرًمــا اتخــذ مــن 

الجريمة منهًجا خاًصا له.
ليوتــا،  راي  النجــوم:  بطولــة  مــن  الفيلــم 
وتــوم هيدليســتون، وديبــي رايــان، وليدي 

جاجا،وتينا فاي.

Ted

تــدور أحداثه حول الدميــة “تيدي” الُمهدى 
إلــى طفل يدعــى “جون”، في عيــد مياده، 
ونتيجــة ألمنيــة تمناها منــذ الصغر، يصبح 
ذلــك الــدب حًيــا، ومــن ثــم يازمــه الــدب 
جميــع أوقاتــه حتى الكبــر، وعليــه الحفاظ 
علــى التــوازن بيــن عاقتــه مــع دميته ومع 
النجــوم:  بطولــة  مــن  الفيلــم  صديقتــه. 
ماكفرليــن،  وســيث  رابيســي،  جيوفانــي 

وميا كونيس،ومارك ويلبرج.

Burn After Reading

تدور أحداثــه حول ما يتعرض 
له عميــل المخابرات األمريكية 
كتابــة  يقــرر  حينمــا  الســابق، 
الــذي  الوقــت  فــي  مذكراتــه، 
بالطــاق،  ترغــب فيــه زوجتــه 
بنســخ  محاميهــا  فينصحهــا 
مذكراتــه لورقــة للضغــط عليه، 
عــن  النســخة  تلــك  تقــع  ولكــن 

طريق الخطأ في يد من يحاول استغالها، 
ومــن هنــا تحدث عــدة مفارقــات كوميدية 
النجــوم:  بطولــة  مــن  الفيلــم  حياتــه.  فــي 
جــورج كلونــي، وجــون مالكوفيتش، وبراد 

بيت، وفرانسيس ماكدورماند.

Mr. Bean‘s Holiday

 ”Mr. Bean’s Holiday“ فيلــم  يتنــاول   
األحــداث التي يتعرض لها، شــخص يدعى 
الــى  برحلــة  يفــوز  بعدمــا  “بيــن”،  الســيد 
مهرجــان “كان” ويتســبب عــن غيــر قصــد 
بفصــل صبــي صغيــر عــن والــده، ويضطــر 
مســاعدة االثنيــن ليعــودا معــًا، فضــاً عمــا 
يكتشفه خال الطريق لـ فرنسا، مثل متعة 

ركوب الدراجات، وأمور 
أخــرى تخــص الحيــاة 

والمعاني الجميلة.
بطولــة  مــن  الفيلــم 

روان  النجــوم: 
وســتيف  أتكينســون، 
وليلــي  بيمبرتــون، 

أتكنسون.

The Pacifier

تــدور أحداثــه فــي إطــار مــن الكوميديــا؛ 
عندمــا ُيكلف شــرطي، والذي يجســد دوره 
النجــم فين ديــزل، برعاية وحماية خمســة 
أطفال، تتراوح أعمارهم من ســن المراهقة 
إلــى طفــل رضيــع، عندمــا تذهــب والدتهــم 
في رحلة استكشاف صندوق أمانات تركه 
لهــا زوجهــا العالــم، فــي بلــدة أخــرى، قبــل 

اختطافه ووفاته.
الفيلــم مــن بطولــة النجــوم: فيــن ديــزل، و 
فايــث فــورد، و لوريــن جراهــام، و بريتنــي 

سنو.

Monsters, Inc

داخــل  أحداثــه  تــدور 
شركة 

للمرعبين، تعمل على توليد الطاقة للمدينة 
الصغــار،  األطفــال  تخويــف  خــال  مــن 
واالعتمــاد علــى صرخاتهم فــي توليد هذه 
الصغيــرة،  الطفلــة  دخــول  لكــن  الطاقــة، 
التــي تدعــى “بــو”، في الشــركة، عــن طريق 
شــخصية المرعــب الشــرير، هو األمــر الذي 

يحول مسارات الشركة.
الفيلــم بأصــوات: بيلــي كريســتال، وجــون 
وجينيفــر  كوبــورن،  وجيمــس  جودمــان، 

تيلي.

Liar Liar

 تدور أحداثه حول ما يتعرض له محامي؛ 
بســبب أمنيــة ابنــه؛ حيــث إنــه ال يســتطيع 
الكذب لمدة أربعة وعشــرين ســاعة، بسبب 
أمنيــة ابنه في عيد ميــاده؛ والتي أوصت 
أال يكذب لمدة يوم كامل بعد مسيرة كاملة 
قائمة على الكذب في حياته.
الفيلــم من بطولــة النجوم: 
وجينيفــر  كاري،  جيــم 
تيلــي، وشــيري أوتيــري، 

وأماندا دونوهو.

أبــراج ال تــرى عيوبهــا بــل تراهــا مميزات )الميــزان – الســرطان – الحوت – 
الدلــو(: هــذه المجموعــة مــن األبراج ال تــدرك عيوبها على كونهــا عيوبا من 
األســاس، بــل هم يــرون مميزاتهم فقط، حتى عيوبهم يــرون منها الجانب 

الجيد الذي يجعلهم راضين عنها.

ولكنهــا  بعيوبهــا  تعتــرف  ال  *أبــراج 
تحــاول تغييرها بينها وبين نفســها: 
 – العــذراء   – الجــوزاء   – )القــوس 
الحمــل( أما هذه األبراج فهي تعرف 
لكنهــا  لديهــا  التــي  العيــوب  جيــدا 
علــى  تعمــل  ولكــن  بهــا،  تعتــرف  ال 
تحسينها، وإصاحها ولكن من دون 
أن تخبــر أحــًدا أو تعترف بكون هذا 

العيب لديها من األساس.

أبــراج تعــرف عيوبهــا ولكنها ترفض 
الجــدي   – )العقــرب  عنهــا  التخلــي 
هــذه  وأخيــًرا  الثــور(:   – األســد   –
المجموعــة مــن األبــراج التــي تــدرك 
عيوبهــا ولكنهــا ترى بهــا مصدر قوة، 
فمثا العصبية ترى تلك األبراج أنها 
تصنع لها شــيئا مــن الهيبة وال داعي 
لتغييرهــا، وغيرهــا من العيوب التي 

يرونها مفيدة لهم.

كيف يرى كل برج عيوبه؟
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 1931
 اإليطاليون يلقون القبض على المجاهد الليبي عمر المختار وهو مصاب ينزف دًما

 1945
بدأ أعمال مؤتمر الخمسة في لندن بين الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي والصين وإنجلترا وفرنسا

 1962
 وكالة تاس السوفيتية تعلن وألول مره عن مجموعة الصواريخ السوفيتية متوسطة المدى

 1964
 ختام أعمال مؤتمر القمة العربي في اإلسكندرية والذي دعا إليه الرئيس جمال عبد الناصر

 1973
 انقاب عسكري في تشيلي بقياده قادة الجيش وعلى رأسه أوغستو بينوشيه

18

تســتعد الفنانة إليســا إلحياء حفــل غنائي ضخم على مســرح 
“أوليمبيــا هــول” فــي العاصمــة الفرنســية باريــس بعــد 
شــهرين، خالل نوفمبر المقبل، وسط عدد كبير من محبيها 
ومعجبيهــا، وســوف تقدم خــالل الحفل باقــة متنوعة من 

األغاني المتميزة والجميلة.
وكانت إليســا قــد أعلنت في الفتــرة األخيرة اعتزالهــا الغناء، 

وقالــت: أجهز ألبومــي الجديد بالكثير من الحب والمشــاعر، ألنه 
سيكون األخير في مسيرتي المهنية. إنني أعلن ذلك بقلب متعب.

كشــفت الفنانــة نجــالء بدر عــن رأيها فــي مواقــع التواصل 
االجتماعي، مشيرة إلى أن ظاهرة وجود مشاهير لم يقدموا 
أعمــاال فنية أو نجاحا في الحياة العملية، أصبحت ظاهرة 

عالمية وال تقتصر على الوسط الفني في مصر.
وأضافــت بدر أنهــا تعتبــر أن بعض األشــخاص يحققون 

نجاحــات زائفــة مــن خــالل شــراء المتابعين علــى مواقع 
التواصل االجتماعــي، وهو أمر تم عرضه عليهــا، لكنها رفضت 

هذا التزوير بسبب تفضيلها قياس مدى حب الجمهور لها.

أعلن مهرجان اإلســكندرية الســينمائي لدول البحر المتوسط 
تكريــم الممثلــة نبيلة عبيــد بإطالق اســمها علــى دورته 
الخامســة والثالثيــن المقــرر إقامتهــا في الفتــرة مابين 
الثامــن والثالث عشــر مــن شــهر أكتوبر المقبــل تقديرا 
لمشوارها الفني الثري، علمًا أنه اعتاد إطالق اسم أحد كبار 

الفنانين على كل دورة، حيث كّرم في سنواته السابقة العديد 
من النجوم بينهم نور الشريف ومحمود ياسين وحسين فهمي 

ويسرا ونادية لطفي.

تكريم نبيلةرفضت التزويرأوليمبيا هول

محرر مسافات



“Born A King” في السينما 26 سبتمبر الجاري

نفت عارضة األزياء والممثلة األميركية من أصول مغربية صوفيا سيموند،  «
وجود محادثات عبر الهاتف بينها وبين النجم الكروي البرتغالي كريستيانو 
رونالدو، مشيرة إلى أنها ال تفكر في أي عالقة بالمرحلة الحالية. وقالت: “ال 

أفكر في رونالدو أو غيره، ألنني اآلن أضع حجر األساس لشهرتي العالمية، وال 
نية لدي للمغامرة في عالقات من الممكن أن تجعلني بعيدة عن أهدافي في 

عالم السينما واإلعالنات وعروض األزياء”.

أعلن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية في المملكة العربية السعودية، 
أن عرض الفيلم العالمي “ُولد ملكا” )Born A King( سيبدأ الخميس 26 سبتمبر 2019، 

في صاالت السينما السعودية والبحرينية وباقي دول الخليج العربي.

 ويتنــاول الفيلــم زيــارة الملــك فيصــل بــن عبدالعزيــز  ملك المملكــة العربية الســعودية 
الثالث إلى بريطانيا عام 1919، وهو إنتاج مشــترك بين الســعودية وإنجلترا وإسبانيا، 
وتــم تصويــره بيــن الريــاض ولنــدن تحــت إدارة المنتــج اإلســباني الحائــز علــى جائــزة 

األوسكار أندريس جوميز.

 ويتحــدث الفيلــم التاريخي الســعودي عن حياة الملك فيصــل المبكرة، منذ والدته في 
عــام 1906 إلــى عودتــه من إنجلترا في عام 1920، ويصف أول رحلة دبلوماســية مهمة 
لمواطــن ســعودي إلــى الديــوان الملكي البريطانــي، حيث هناك كان علــى األمير فيصل 
الشــاب البالــغ مــن العمــر 13 عاًمــا أن يلتقــي مــع الملــك جــورج الخامــس ملــك إنجلترا، 
وشــخصيات أخــرى مثل وينســتون تشرشــل، ولورنس العرب، ووزيــر الخارجية اللورد 

كورزون.

يذكــر أن الفيلــم مــن إخــراج اإلســباني 
بــدر  وتأليــف  فيالرونغــا،  أجوســتي 
الســماري مــن المملكــة، إضافــة إلــى ري 
لوريجــا وهنــري فرتــز، وبطولــة كل مــن 
التــي  كورفيلــد  هيرميونــي  الممثليــن: 
وإد  مــاري،  األميــرة  شــخصية  مثلــت 
فيلبــي،  شــخصية  مثــل  الــذي  ســكرين 
إضافــة إلــى الطفــل عبدهللا علــي، الذي 

والممثــل  الفيصــل،  شــخصية  ــل  مثَّ
الســعودي راكان عبدالواحــد الــذي مثل 
شــخصية الملك عبد العزيز، إضافة إلى 
مشــاركة أكثر من 80 شــابًا ســعوديًا في 

الفيلم.
وقال الكاتب بدر السماري مؤلف الفيلم 
السينمائي السعودي “ُولد ملكًا” أن فكرة 
كتابــة الفيلم تعــود إلى عام 2015 حين 

التقــى بالمنتج “أندريــاس غوميز” الذي 
فكــر فــي إنتاج فيلــم عن الملــك فيصل 
وعرض قادة المملكة في السينما. وأكد 
الســماري أنــه اتفــق مــع “غوميــز” حــول 
تجسيد رحلة الملك فيصل إلى بريطايا 
قبل 100 كونها مناســبة تمامًا لتحويلها 

إلى فيلم ألسباب عدة أبرزها أنها كانت 
رحلــة ذات تأثيــر عالمي في تلك الفترة 
فضــالً عــن أهميــة حقبتهــا التاريخيــة، 
وأضــاف الكاتــب أنه فور عــرض الفكرة 
علــى أبنــاء الملــك فيصــل وافقــوا كمــا 

دعمتها الدولة.
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“الجوكر” يخترق متجر غوغل.. ويهاجم اآلالف
اكتشــف باحــث في مجال أمــن المعلومــات تطبيقا خبيثا 
جديــدا، يحمــل اســم “الجوكــر”، على متجــر “غوغل بالي” 
24 تطبيقــا فــي المتجــر. وكان الباحــث  وتحديــدا علــى 
األمنــي في مجموعة “ســي إس آي إس” األمنية أليكســي 
كوبريــن أول مــن رصــد التطبيــق الخبيــث الــذي ينتمــي 

لنوعية “تروجان” أو”حصان طروادة”.
يستولي “الجوكر” على بيانات جهاز المستخدم “الضحية” 
وقائمــة جهــات االتصال الخاصــة بالمســتخدم إلى جانب 
رســائله النصية، ويســتعمل جميع هذه البيانات لتســجيل 
المســتخدم فــي خدمات مدفوعــة دون موافقته أو حتى 

دون أن يالحظ.
تحليــل  فــي  “الجوكــر”  عمــل  طريقــة  كوبريــن  وشــرح 
تفصيلــي، مؤكــدا أنــه قــادر علــى تســجيل “الضحيــة” في 
خدمة مدفوعة حتى ولو كانت تتطلب إدخال كود معين 
يصــل عبــر رســالة نصية، حيث يمكن للجوكر اســتخالص 

الكود وإدخاله من دون أن يشعر المستخدم تماما.
ووفقــا لكوبريــن” تواجــد “الجوكــر” فــي 24 تطبيقــا علــى 
“غوغــل بــالي” تم تحميلهــا على أجهزة الضحايــا أكثر من 

470 ألف مرة، وفقا لمواقع تقنية متخصصة.
وأوضــح الباحــث األمنــي أن “الجوكــر” بدأ عمله في شــهر 
يونيــو الماضــي، موضحــا أن غوغل قامــت بالفعل بحذف 
التطبيقــات المصابــة قبــل أن تتواصــل شــركته بالفعل مع 

غوغــل، فــي إشــارة إلــى العمــالق التقنــي كان علــى دراية 
بوجود “الجوكر” على متجره قبل فترة.

ونصــح كوبريــن المســتخدمين بضــرورة حــذف أي مــن 
التطبيقات المصابة في حال تثبيتها بالفعل.

وبحسب موقع “ماشبل” المتخصص، فإنه على  «
الرغم من نجاح تطبيقات خبيثة استهدفت نظام 

“أندرويد” وتطبيقاته على نطاق واسع مقارنة بـ 
“الجوكر” على غرار “العميل سميث” )الذي أصاب 25 

مليون جهاز( إال أن آلية عمل “الجوكر” تبدو مثيرة 
لالهتمام بشكل أكبر.

بحــق  “بشــعة”  مجــزرة  مراهــق  ارتكــب 
أســرته، حيــث قتــل 5 مــن أفرادهــا، بعدما 
تقاريــر  حســب  عائليــا”،  “ســرا  اكتشــف 

صحفية أميركية.
عــن  نقــال  نيــوز”  “فوكــس  لموقــع  ووفقــا 
أحــد أقــارب الجاني، فــإن المراهق ارتكب 
المذبحــة بعد أن اكتشــف أن الســيدة التي 
ربتــه منــذ كان طفال ليســت أمه، بل زوجة 

أبيه.
المجــرم  إن  األميركيــة  الســلطات  وقالــت 
الــذي لــم تكشــف عمــره واكتفــت بوصفــه 
بالمراهــق، أطلــق النــار على والــده وزوجة 

والده وأشقائه األطفال الثالثة.

وقال أحد أقارب المجرم إنه قرر  «
تنفيذ بجريمته البشعة، بعد أيام 

من اكتشافه السر الذي لم يعرفه 
طوال حياته. ولم تنشر السلطات 

اسم المتهم بسبب صغر سنه 
وكونه قاصرا، لكنها قالت إن 

األدلة تشير إلى أنه كان يتصرف 
بغرابة في األشهر الماضية.

اكتشف “سر أمه” 
فقتل جميع أفراد 

أسرته
حقق فريق من العلماء متعددي الجنسيات اكتشافا مذهال، وهو األول من نوعه في 

روسيا، يمكن أن يغير حياة عشرات الماليين من المرضى حول العالم.

وتمكــن الفريــق المكــون من علمــاء روس 
وأميركييــن  وبريطانييــن  وسويســريين 
وفنلندييــن، عن طريق الخطأ، من تحديد 
آلية إلبطال مفعول فيروس نقص المناعة 
البشرية، عندما كانوا يعملون على تطوير 
دورات غير متجانسة، لمعالجة السرطان، 
وأدركــوا حينها، فجأة، أن آثار آلية الدواء 

كانت أكبر بكثير مما كان متوقعا.

فــي  الدكتــور  راكيتيــن،  أوليــغ  وقــال 
توقعنــا  البدايــة،  “منــذ  الكيميــاء:  مجــال 
دراســة  هــو  للبحــث،  الواعــد  االتجــاه  أن 
النشــاط المضاد للســرطان لهــذه الفئة من 
المركبات، ولكن اتضح بشــكل غير متوقع 
أن هذه المركبات يمكن أن يكون لها أيضا 
نشــاط غالب وانتقائي ضد فيروس نقص 

المناعة البشرية”.

خلصــت دراســة نشــرت، أمــس الثالثــاء، إلــى أن صغار القامــة معرضــون لخطر أكبر 
لإلصابــة بالســكري مــن النوع الثانــي، وهو األكثر انتشــارا للمــرض، موضحة أن ذلك 

عائد خصوصا إلى مستوى أعلى من الدهون في الكبد.

مجلــة  فــي  المنشــور  المقــال  فــي  وجــاء 
“دايابيتولوجيــا” التابعــة للجمعيــة األوروبيــة 
طــول  ازداد  كلمــا  أنــه  الســكري  لدراســات 
بشــكل  تراجــع  ســنتمترات،   10 الشــخص 
وســطي “خطر إصابته بمرض الســكري 41 % 
لدى الرجال و33 % لدى النساء”. وقد أخذت 
النتائــج فــي االعتبار عوامل أخرى مثل الســن 

ومستوى التعليم وقياس خصر المشاركين.

وشملت الدراسة 3 آالف ألماني،  «
تراوح أعمارهم بين 35 و65 عاما، 
اختيروا من بين 27 ألف مشارك 

في دراسة واسعة بشأن الصحة  
تستند إلى أرقام، لكنها ال تغوص في 

الروابط السببية.

اكتشف بالصدفة.. سالح سري ضد االيدز

طول القامة مرتبط بخطر اإلصابة بالسكري

عراقيون يعيدون تنظيم معركة كربالء العام 680 م 
في مدينة النجف الوسطى خالل موكب الحداد في 

اليوم العاشر من محرم. )أ ف ب(

تحول حفل زفاف في شمال لبنان إلى “حلبة مصارعة” إثر شجار عنيف 
وقــع بيــن أهــل العريس وأهل العــروس على أفضلية الرقص على شــرف 

العروسين.
وفــي التفاصيــل، أن إشــكاال وقــع مســاء اإلثنيــن في منطقة عكار شــمال 
لبنــان، بيــن مدعوين إلى حفل زفاف على أفضلية “طليعة حلقة الدبكة”، 
تطور إلى تضارب باأليدي وتراشق بالكراسي، وهرج ومرج في الصالة.

وأفــادت صفحــات التواصل االجتماعي التي نقلت الفيديو بأن اإلشــكال 
أسفر عن عدد كبير من اإلصابات، وأدى إلى تحطيم محتويات الصالة.

وتشــهد المناطق النائية في لبنان إشــكاالت مشابهة بشكل متكرر، آخرها 
مقتــل 3 أشــخاص فــي حفــل زفــاف فــي بعلبك، بعــد تبادل إلطــالق النار 

نتيجة مشكلة وقعت على خلفية خالف على أغنية في الحفل.

زفاف يتحول إلى حلبة 
مصارعة في لبنان

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

فيديو لطفلين يحقق ماليين المشاهدات
التواصــل  مواقــع  عبــر  انتشــر 
تــم  فيديــو  مقطــع  االجتماعــي، 
نيويــورك،  مدينــة  فــي  التقاطــه 
يظهــر فيــه طفــالن يبلغــان مــن 
العمــر عامين وهما يتعانقان عند 

اللقاء.
وقــام والد أحد الطفلين بتصوير 
ونشر الفيديو لكل من ماكسويل 
وفنيجــان، كمــا قــال إن الثنائــي 
علــى  تعرفــا  بعدمــا  ينفصــل  ال 

بعضهما منذ عام.
عــن  دائمــا  “يســأالن  وأضــاف:   

بعضهمــا عندمــا يتباعــدان قليــال. يذهبــان إلــى فصــل الموســيقى معــا، ويحبــان الرقص. 
كالهما راقصان ممتازان”. 

وأشار والد الطفل والذي يدعى سيزنيروس، إلى أن الطفلين يلعبان التنس سويا أيضا. 
يذكر أن المقطع حقق ماليين المشاهدات عبر مختلف وسائل التواصل االجتماعي.

 14 وأصيــب  مصرعهــا  امــرأة  لقيــت 
آخــرون جــراء انفجار وقع فــي مقالة 
زيت أثناء احتفال في مدينة ألمانية.

ووفقــا لمــا نشــرته صحيفة “واشــنطن 
بوســت”، وقــع االنفجــار فــي مهرجــان 
مدينــة  قــرب  للطعــام  مخصــص 

فرويدنبرغ غربي ألمانيا.
األلمانيــة  الشــرطة  محققــو  ويعتقــد 
أن قطــرات المطــر التــي ســقطت على 
أدت  المقــالة  فــي  الســاخن  الزيــت 
إلــى االنفجــار، لكنهــم قالــوا إن األمــر 
سيســتغرق عدة أيام حتى يصلوا إلى 

نتائج قاطعة.

وحسب تقارير ألمانية، أصيب  «
خمسة أشخاص بجروح وصفت 

بالخطيرة، وتوفيت امرأة من بين 
المصابين بعد تعرضها إلصابات 

خطيرة. وكان نحو 100 شخص 
قد حضروا المهرجان، الذي نظم 

األحد، ويمثل بداية العمل في 
مخبز المدينة التقليدي.

إن  الشــرطة  باســم  متحدثــة  قالــت 
قتــل  الهولنديــة  بالشــرطة  ضابطــا 
داخــل  بالرصــاص  الصغيريــن  طفليــه 
مســاء  دوردريخــت  بمدينــة  منــزل 

اإلثنين قبل أن ينتحر.
وأضافت المتحدثة ميريام سلوت أن 
الشــرطي )34 عامــا( أطلــق الرصــاص 
أيضا على زوجته البالغة من العمر 28 
عامــا فأصابها بجروح خطيرة. وقالت 
الثامنــة  فــي  أحدهمــا  الطفليــن  إن 

واآلخر عمره 12 عاما.

ووصلت فرق االستجابة الطارئة  «
إلى المنزل الواقع في دوردريخت 

قرب ميناء روتردام كما توجد 
أيضا فرق الطب الشرعي. 

وقال فاوتر كولف رئيس بلدية 
دوردريخت على تويتر إنه يعتزم 

زيارة موقع “حادث إطالق نار 
خطير للغاية”.

مقالة زيت تحول 
مهرجانا إلى 

مأساة

ضابط بالشرطة 
الهولندية يقتل 

طفليه وينتحر
سمح جهاز حديث جرى الكشف عنه، يوم اإلثنين، لشخص بترت ساقه فوق مستوى الركبة 
أن “يشــعر” بســاقه الصناعيــة، وهــو مــا يســاهم في تحســين الحركــة وتخفيف األلــم وزيادة 

القدرة على التحمل.

وطــور فريــق مــن الباحثين السويســريين، 
استشــعار  بــأدوات  مــزودا  طرفــا صناعيــا 
توضــع علــى مســتوى أســفل القــدم وطّيــة 
الركبــة، وهــي متصلــة بأقطــاب كهربائيــة 

تزرع مباشرة على أعصاب الساق.
بتــرت  لمريضيــن  النظــام  هــذا  وســمح 
بإعــادة  الركبــة،  مســتوى  فــوق  ســاقاهما 

الشــعور إلــى الطــرف المفقــود، ممــا ســمح 
لهما مثال بالتمييز بين المشي على الطريق 
أو فــي الرمال. وجاء فــي الورقة البحثية، 
التي نشــرت في مجلة “نيتشر ميديسين”، 
“ســاعد هذا الطرف الصناعي على تحسين 
جودة المشــي وزيادة القدرة على التحمل، 

سواء في المختبر أو على أرض الواقع”.

جهاز جديد لمبتوري األعضاء يعطي أمال جديدا

مغامر يمشي على حبل مشدود على ارتفاع 740 متًرا )2427 قدًما( على 
جبل في يوجياكارتا اإلندونيسية. )أ ف ب( وإضافة إلى ذلك، خفف الجهاز من “آالم أطرافهم الوهمية” التي تحدث جراء مواصلة الخاليا 

العصبية في منطقة البتر إرسال رسائل األلم إلى الدماغ.
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التطبيق الخبيث ينتمي لنوعية “تروجان” أو”حصان طروادة”


